
` 
 

 ގެ އިދާރާ    މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް   

 މާލެ،               

    . ދިވެހިރާއްޖެ            

 އުޞޫލު މަދަޙަ މުބާރާތުގެ  

 

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

މަދަޙަ  ޙަރަކާތްކަުމަގިއާވ، ކުޑަކުދީންެގ  ތެރޭން އެއް  އިޙްތިފާލުކުރަން ަގސްތުކޮށް، އިންތިޒާމުކުރެވުނު ކަންކަމުެގ 

މި    އުޞޫލެވެ.މުބާރާތުެގ   ޮގތްތައް  ހޮވޭނެ  ވަނަ  އިންސާފުކޮށް  ޮގތާއި  ެގންދާނެ  ކުރިޔަށް  ަގިއ  ލު އުޞޫމުބާރާތް 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

 

 

 [ އެވެ.  1443މި މުބާރާތަށް ކިޔާނީ ]މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްެގ މަދަޙަ މުބާރާތް    

 

 

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

ށް ޚާްއޞަ އެއް މަޤުޞަދެވެ. މުޖުތަމަޢަށް އެ ކަމުން ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ފޯރުމަށް ޓަކައެެވ. އިޙްތިފާލުކުރުމަކީ ވަރަ

ސިފަތައް  އިސްލާމީ  ދިެވހި  ހިތްތަކުަގއި  ކުދިންެގ  އެ  ތަރުޙީބުދީ،  ހުނަރުވެރިކަމަށް  ދަރިވަރުންެގ  އެހެންމެ  ހަމަ 



ށް ސިޓީ ކައުންސިލްެގ ޤާނޫނުަގއި ވާ ޮގތުެގ  އަށަަގންނަވަން  ހިތްވަރުދިނުމަކީ އަނެއް މަޤުޞަދެވެ. މީެގ އިތުރަ

 މަތިން ރައްޔިތުންނާ ުގޅުން ބަދަހިކޮށް، ރަޙްމަތްތެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަުގފަހިކުރުމަކީ ވެސް މަޤުޞަދެކެވެ.  

 

 

 

އަދި އަނެްއ    ޖޫނިޔަރ ބައެވެ   ުގރޫޕަކީބަހައިލެވިފަިއވެެއވެ. އެްއ    ުގރޫޕަށްމި މުބާރާތުެގ ބައިެވރީން ދެ        

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

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

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

 އަހަރަށެވެ.  

 

 

މި މުބާރާތުަގއި ބަިއވެރިެވވޭނީ އެ ކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުފުރައި، އެ ފޯމުަގިއ   5.1

ފޯުމ  ބަޔާންކުރާ ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލެ  ލިޔެކިޔުންތަކާެއކު   ރަސްމީ   

 ހުށަހަޅައިެގންނެވެ.  

 މި މުބާރާތުަގއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނީ އިންފިރާދީކޮށެވެ. ުގރޫޕުކޮށެއް ނޫނެވެ.  5.2

އެްއވެސް   5.3 ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.  އަމިއްލަ  ބައިވެރިވާނީ  ދަރިވަރުން  މުބާރާތުަގއި  މި 

 ލުކުރާ ޮގތަކަށް ނޫނެވެ.  މުއައްސަސާއެއް ތަމްސީ

 

 

 

 



 

 މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ލައިްވކޮށް ނުވަތަ ލަިއވް ރެކޯޑިންްގ އެްއެގ ޮގތުަގެއވެ.  6.1

   މަދަހަ ހުށަހަޅާނީ މިޔުޒިކާއި ނުލަެއވެ.މުބާރާތުެގ  6.2

 މި މުބާރާތުަގއި އަމިއްލަ ދިވެހި ރާާގއި އެ ނޫން ރާުގތައް ކިޔިދާނެއެވެ.   6.3

ލިޔުމުން   6.4 ހުއްދަ  ހެދިފަރާތުެގ  އެރާުގ  ހުށަހަޅާނަމަ  ދިވެހިރާެގއް  އަމިއްލަ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ލިޔުމުން   6.5 ޅެން  ހަމަޖެހިފައިާވ  ހުށަހެޅުމަށް  ދަރިވަރަކު  ކޮންމެ  ބައިވެރިވާ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

މަދަޙައެއް ވެސް   6.6 އިހުެގ  އަދި  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  މަދަޙައެއް  އާ  މުޅީން  މުބާރާތުަގއި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މިނިޓެވެ. ކުރުެވެގން ދެ  3މުބާރާތުަގއި ހުށަހަޅާ މަދަޙައެއްެގ ދިުގމިނަކީ ިގނަެވެގން  6.7

 މިނިޓެވެ.

އިސްލާމީ    6.8 އަރަންވާނީ  އިސްޓޭޖަށް  ބަލައިަގންނަ  ބައިވެރީން  އާދަކާދަތައް 

 ހެދުމެއްަގެއވެ.  

 މި މުބާރާތް މީޑިޔާެގ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދުރަށް ފޮނުވޭނެެއވެ.   6.9

 ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ކިޔާ މަދަޙައިެގ ޅެން އިސްވެ ކައުންސިލަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.  6.10

 

 މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން   .7

ޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން  އިންސާފުކުރާނީ އެ ކަމަށް މި މުބާރާތަށް  7.1

 އެކުލަވައިލާ ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.  

ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮމިޓީ އެކުލެިވެގންވާނީ ކަމާބެހޭ ތަފާތު ދާިއރާތަކުެގ ބޭފުޅުން   7.2

 ހިމެނޭ ޮގތަށެވެ. 



 ފަނޑިޔާރުން ތިބެން ވާނެެއވެ.   3ފަނޑިޔާރުންެގ ކޮމިޓީަގއި މަދުވެެގން  7.3

، އަލަށް އުފެއްދޭ ޅެން، އަދި މަދަޙަ ކިޔުން މި ތިން ބަޔަށް އަލަށް އުފެއްދޭ ރާުގ 7.4

 ވެސް އިންސާފުކުރެވޭނެއެވެ.  

 

 އިންސާފުކުރެވޭ މިންގަނޑު  .8

 އަމިއްލަ ރާގު 

މި މުބާރާތުެގ ރާުގެގ  ބަޔަށް އިންސާފުކުރުމުަގއި ބަލާނީ ރާުގެގ އޮނިަގނޑަށާިއ،   8.1

 ބާނިތަކަށާއި، އެކުލެވުމަށެވެ.  

 މާރކްސް 50ެގ އޮނިަގނޑު ރާުގ •

 މާރކްސް 20ބާނިތަކަށް  •

 މާރކްސް  30 ންވުއެކުލެ  •

 ކިޔުން  8.2

 ށަހެޅުންތެރިކަމާއި ައދި އަކުރު ކިޔުމަށެވެ. ޔުންތެރިކަމާއި، ހުކި   އި ބަލާނީމިބައިަގ

 މާރކްސް  70 މާއި ހަމަކިޔުންތެރިކަ •

 މާރކްސް 20ހުށަހެޅުންތެރިކަން  •

 މާރކްސް  10ން ކިޔު އަކުރު •

ޝުޢޫރުެގ މަތިވެރިކަން، ޝުޢޫރުެގ ؛ މަށް އިންސާފުކުރުމުަގއި ބަލާނީޅެ 8.3

ހުން، ުއފެއްދުންތެރިކަމާއި  އަމިއްލަކަން، ރާަގށް ހިމުންުވން، ޚިޔާލުެގ ވަށައިޖެ

 ޖަޒުބާތު މި ބައިތަކެށެވެ.  

 

 

 



 

 އަހަރުން ދަށުެގ އުމުރުފުރާަގއި ވަނަ ހޮވުމެއް ނޯންނާނެެއވެ.   6 9.1

 ވަނަ ތިން ވަނަ ހޮވޭނެެއވެ.    2ވަނަ  1މި މުބާރާތުަގއި ކޮންމެ އުމުރު ފުރާއަކުން  9.2

 ވަނަ ހޮވޭނެއެވެ.  3ވަނަ   2ވަނަ  1ކޮންމެ ުގރޫޕަކުން  9.3

، ވަނަ  3ވަނަ، އަދި    2ވަނަ،    1ދެ ުގރޫޕު އެްއކޮށް މުޅި މުބާރާތުން އެންމެ މޮޅު   9.4

 ހޮވޭނެއެެވ.  

ނަ ޅެން  ވަ  3 އަދި  ވަނަ  2،  ވަނަ  1ޅެމުެގ ތެރެއިން    5ބާރާތުެގ އެންމެ މޮޅު  މި މު 9.5

 ެވ. ހޮވޭނެއެ

  ވަނަ   3ވަނަ އަދި  2ވަނަ،    1އަމިއްލަ ރާުގެގތެރެއިން    5މިބާރާތުެގ އެންމެ މޮޅު   9.6

 ރާުގ ހޮވޭނެެއވެ. 

 ލިބިފައިވާ ނަމަެއވެ.   %50ލަ މާކުސް މި މުބާރާތުގައި ތިން ވަނަ ލިބޭނީ ޖުމު 9.7

 ލިބިފައިވާ ނަމަެއވެ.   %65ދެވަނަ ލިބޭނީ ޖުމުލަ މާކުސް   9.8

 ލިބިފައި ވާ ނަމަެއވެ.   %75އެއް ވަނަ ލިބޭނީ ޖުމުލަ މާކުސް  9.9

  

 

ހުށަހަޅާން  10.1 މައްސަލަެއއް  ނުވަތަ  ޝަކުވާެއއް  މެދު  ކަމަކާ  ބައިވެރިޔަކު  މުބާރާތުެގ 

 ވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެއެވެ.  

އެކުލަވައިލެވިފަިއ   10.2 ކޮމިޓީއެއް  މުސްތަޤިއްލު  ފައިޞަލާކުރާނެ  ބަލައި  މައްސަލަ 

 އޮންނާނެއެވެ.  

 ޓީންނެވެ. މައްސަލަިއެގ ހުރިހައި ނިންމުމެއް ނިންމާނީ މި ކޮމި 10.3

 މި ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ކަމާބެހޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.   10.4

 


