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 ގެ އިދާރާ    މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް   

 މާލެ،               

    . ދިވެހިރާއްޖެ            

 އުޞޫލު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ  

 

ވަނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާން މަސް ކުލަަގދަ ޮގތެއްަގިއ     1443މިއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ފަރާތުން        

 ން އާޤުރް އިޙްތިފާލުކުރަން ަގސްތުކޮށް، އިންތިޒާމުކުރެވުނު ކަންކަމުެގ ތެރޭން އެއް ޙަރަކާތްކަުމަގިއވާ، ކުޑަކުދީންެގ  

މި  ޤަމުބާރާތުެގ   ޮގތްތަްއ  ހޮވޭނެ  ވަނަ  އިންސާފުކޮށް  ޮގތާިއ  ެގންދާނެ  ކުރިޔަށް  މުބާރާތް  ަގިއ  އުޞޫލު ާވއިދެވެ. 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

 

 [ އެވެ.  1443މުބާރާތް  ންއާ ޤުރްމި މުބާރާތަށް ކިޔާނީ ]މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ    

 

މި މުބާރާތުެގ މައިަގނޑު ތިން މަޤުޞަދެއް ހިމެނެއެވެ. ރަމަޟާން މަސް އެ މަހުެގ ޙުރްމަތާ އެކަށޭނަހެން     

ވަރަށް ޚާއްޞަ އެއް މަޤުޞަދެވެ. މުޖުތަމަޢަށް އެ ކަމުން ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ފޯރުމަށް ޓަކައެެވ.    އިޙްތިފާލުކުރުމަކީ

ދިވެހި އިސްލާމީ   ކީރިތި ޤުރްއާނާއި  ހަމަ އެހެންމެ ދަރިވަރުންެގ ހުނަރުވެރިކަމަށް ތަރުޙީބުދީ، އެ ކުދިންެގ ހިތްތަކުގައި

ހިތްވަރުދިނުމަކީ އަނެއް މަޤުޞަދެވެ. މީެގ އިތުރަށް ސިޓީ ކައުންސިލްެގ    ކަށް ލޯބި ޖައްސައި އެ ކަންކަމަށްސިފަތަ

ޤާނޫނުަގއި ވާ ޮގތުެގ މަތިން ރައްޔިތުންނާ ުގޅުން ބަދަހިކޮށް، ރަޙްމަތްތެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަުގފަހިކުރުމަކީ ވެސް  

 މަޤުޞަދެކެވެ.  

 



 

 

 

ޖޫނިޔަރ        ބަޔަކީ  އެއް  ބަހައިލެވިފައިވެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ދެ  ބައިވެރީން  މުބާރާތުެގ  އަދި   މި  ުގރޫޕެވެ 

އަހަރުން   11  އަދިއަހަރުން ދަށާއި    9އަހަރުން ދަށާއި    6ޖޫނިއަރ ުގރޫޕުަގއި ވާދަކުރާނީ   ސީނިއަރ ުގރޫޕެވެ.

އަހަރުން ދަށެވެ.    19 އަދި  އަހަރުން ދަށާއި 16ދަށާއި  އަހަރުން    13ދަށެވެ. ސީނިއަރ ުގރޫޕުަގއި ވާދަކުރަނީ 

 އާ ހަމައަށް ދަރިވަރަށް ފުރިފައިވާ އަހަރަށެވެ.   2022ޖަނަވަރީ  1)ނޯޓު: އުމުރުފުރާ ކަނޑައެޅުމުަގއި ބަލާނީ 

 

 

މި މުބާރާތުަގއި ބަިއވެރިެވވޭނީ އެ ކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުފުރައި، އެ ފޯމުަގިއ   5.1

ފޯުމ  ބަޔާންކު ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލެ  ލިޔެކިޔުންތަކާެއކު   ރަސްމީ  ރާ 

 ހުށަހަޅައިެގންނެވެ.  

 މި މުބާރާތުަގއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނީ އިންފިރާދީކޮށެވެ. ުގރޫޕުކޮށެއް ނޫނެވެ.  5.2

އެްއވެސް   5.3 ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.  އަމިއްލަ  ބައިވެރިވާނީ  ދަރިވަރުން  މުބާރާތުަގއި  މި 

 ސީލުކުރާ ޮގތަކަށް ނޫނެވެ.  މުއައްސަސާއެއް ތަމް

 

 މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ލައިްވކޮށް ނުވަތަ ލަިއވް ރެކޯޑިންްގ އެްއެގ ޮގތުަގެއވެ.  6.1

   އޮންނާނެެއވެ.ޔެވުމާއި ނުބަލަިއކިޔެވުމާ މި ދެބައި ކިބަލައިެގން  މި މުބާރާތުަގއި  6.2

 އިން ސޫރަތުްއނާސިެގ ނިޔަލަށެވެ.  ހާޖޫނިއަރ ުގރޫޕުެގ މުޤައްރަރަކީ ސޫރަތުއްޟު 6.3

 ސީނިއަރ ުގރޫޕުެގ މުޤައްރަރަކީ މުޅި އަންމާ ފޮތެވެ.   6.4

 ިމނިޓެވެ.   3ދިުގެވެގން  ކިޔަވާ ކިޔެވުމެްއެގ ދިުގމިނަކީ މުބާރާތުަގއި  6.5

 ދުރަށް ފޮނުވޭނެެއވެ.   މި މުބާރާތް މީޑިޔާެގ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 6.6

 ކިޔާ ސޫރަތާއި މިންވަރު އިސްވެ ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރަކު  6.7



 

 މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން   .7

އިންސާފުކުރާނީ އެ ކަމަށް ޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ  މި މުބާރާތަށް   7.1

 ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮމިޓީއަކުންނެެވ. 

ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮމިޓީ ެއކުލެިވެގންވާނީ ކަމާބެހޭ ތަފާތު ދާއިރާތަކުެގ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ   7.2

 ޮގތަށެވެ. 

 ފަނޑިޔާރުން ތިބެން ވާނެއެވެ.   5ނުވަތަ  3ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮމިޓީަގއި މަދުވެެގން  7.3

 

 )ބަލައިެގން ކިޔުން(   އިންސާފުކުރެވޭ މިންަގނޑު .8

 ދެލިަގނޑުެގ ފަރިތަކަން، ތަޖުީވދުެގ ހަމަތައް، ައޑާއިރާުގ މި ތިންބަޔަށެވެ.   8.1

 އެވެ.   %35ދެލިަގނޑުެގ ފަރިތަކަމަށް  8.2

 ެއވެ.   %35ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކަށް  8.3

 އެެވ.  %10ފަސާހަތްތެރިކަން  8.4

 ެއވެ.   %20އަޑާއި ރާަގށް  8.5

 

 )ނުބަލައިކިޔުން(   އިންސާފުކުރެވޭ މިންަގނޑު .9

 ދެލިަގނޑުެގ ފަރިތަކަން، ތަޖުީވދުެގ ހަމަތައް، ައޑާއިރާުގ މި ތިންބަޔަށެވެ.   9.1

 އެވެ.   %50ދެލިަގނޑުެގ ފަރިތަކަމަށް  9.2

 ެއވެ.   %20ތަޖުވީދުެގ ހަމަތަކަށް  9.3

 އެެވ.  %10ފަސާހަތްތެރިކަން  9.4

 ެއވެ.  %20އަޑާއި ރާަގށް  9.5

 

 



 ވަނަ ހޮވުމެއް ނޯންނާނެެއވެ.    އުމުރުފުރާގައިއަހަރުން ދަށުެގ  6 10.1

 ވަނަ ހޮވޭނެއެވެ.    3ައދި  ވަނަ    2ވަނަ    1މި މުބާރާތުަގއި ކޮންމެ އުމުރު ފުރާއަކުން   10.2

 ވަނަ ހޮވޭނެއެވެ.  3ވަނަ   2ވަނަ  1ކޮންމެ ުގރޫޕަކުން  10.3

، ވަނަ  3ވަނަ، އަދި    2ވަނަ،    1ދެ ުގރޫޕު އެްއކޮށް މުޅި މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު   10.4

 ހޮވޭނެއެެވ.   

 ލިބިފައިވާ ނަމަެއވެ.   %50މި މުބާރާތުގައި ތިން ވަނަ ލިބޭނީ ޖުމުލަ މާކުސް  10.5

 ލިބިފައިވާ ނަމަެއވެ.   %65ދެވަނަ ލިބޭނީ ޖުމުލަ މާކުސް   10.6

 ލިބިފައި ވާ ނަމަެއވެ.   %75އެއް ވަނަ ލިބޭނީ ޖުމުލަ މާކުސް  10.7

 

ކަމަ 11.1 ބައިވެރިޔަކު  ހުށަހަޅާން މުބާރާތުެގ  މައްސަލަެއއް  ނުވަތަ  ޝަކުވާެއއް  މެދު  ކާ 

 ވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ.  

އެކުލަވައިލެވިފަިއ   11.2 ކޮމިޓީއެއް  މުސްތަޤިއްލު  ފައިޞަލާކުރާނެ  ބަލައި  މައްސަލަ 

 އޮންނާނެއެވެ.  

 މައްސަލަިއެގ ހުރިހައި ނިންމުމެއް ނިންމާނީ މި ކޮމިޓީންނެވެ.  11.3

 މި ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ކަމާބެހޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.   11.4

 

 


