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ު

2018/02ުުުު–ުޤަވާޢިދ ުުގ2018ުުެުމ ބާރާތްުުޤ ރްއާންުުވަނ26ުުަުކައ ންސިލްގެުުއަތޮޅ ު.ޅ
ު

ު ުމ ބާރާތަކީ ުމި ުބާއްވާ ުފެންވަރ ގައި ުއަތޮއަތޮޅ  ުމަދްރަސާ ުސްކޫލް ުރަށެއްގެ ުހ ރިހާ ުޤ ޅ ގެ ރ އާންކިޔަވައިދޭުއަދި
މ ބާރާތްުބާއްވާނެުހ ޅ ވާލައިގެންުބާއްވާުމ ބާރާތެކެވެ.ުޢާއްމ ންނަށްވެސްުބައިވެރިވެވޭުގޮތަށްުއެން.ޖީ.އޯުތަކަށާއިުމަރ ކަޒ ތަކަށާއިު

ު ުކަނޑައަޅާނީ ުތަނެއް ުކައ ންސިލްުދ ވަސްވަރަކާއި ުއަތޮޅ  ުދާރާއިުގެފާދިއްޕޮޅ  ުރާވައި ުމ ބާރާތް ުއަދި ުއައިންނެވެ. ތޮޅު ހިންގާނީ
 ކައ ންސިލްުއިދާރާއިންނެވެ.

ު
 މަޤްޞަދ :ުމ ބާރާތްުބޭއްވ މ ގެު .1

ުދިރ ވައި،ުުރައްޔިތ ންގެ)ހ(ު ުއާލާކޮށް، ުފަންނ  ުކިޔެވ މ ގެ ުޤ ރ އާން ުލޯބިޖައްސައި ުކިޔެވ މަށް ުކީރިތިޤ ރ އާން ހިތްތަކ ގައި
ުމަސައްކަތްކ ރ ން.ުފެތ ރ މަށް

ުހިތްވަރ ދިނ ން.) ުކިޔެވ މަށް ުޤ ރްއާން ުތަޖްވީދ މަގަށް ުހިތ ދަސްކ ރ މަށާއި، ުޤ ރްއާން ުކީރިތި ުޙާފިޠ ންުުށ( ޤާރީންނާއި
ުއ ފެއްދ މަށްުބާރ ުއެޅ ން.

ު)ނ(ުކީރިތިުޤ ރްއާންުރައްކާތެރިކ ރ މަށްުމަސައްކަތްކ ރ ން.
ުއިތ ރ ކ ރ މަށްުބާރ އެޅ ން.)ރ(ުދީނީުހޭލ ންތެރިކަންު

ުއ ފެއްދ ން.ުބައިވެރިންބާރާތްތަކ ގައިުވާދަުކ ރެވޭުފެންވަރ ގެުޤައ މީުމ )ބ(ު
ު

 ތަކާއިުބަހާލެވިފައިވާުގޮފިތަކާއިުމ ޤައްރަރ ުމ ބާރާތްުހ ޅ ވާލާފައިވާުފަރާތްު .2

ުހ ޅ ވައިލެވިފައިވަނީު)ހ( ުމ ބާރާތް ުފަރ ދީގޮތ ންުުމި ުއެންޖީއޯތަކަށާ، ުކްލާސްތަކަށާ، ުޤ ރްއާން ުމަދްރަސާތަކާ، ސްކޫލް
ުބައިވެރިއެއްުނ ވެވޭނެއެވެ.ު(ުފަރ ދީގޮތ ންުގައ1ުުި)ުގިންތިުުއަތޮޅ ގެުރަށްވެހިންނަށެވެ.ުބައިވެރިވާު
ުގޮތްޕަކަށެވެ.ުއެއީުބަލައިގެންުކިޔެވ މ ގެުގޮތްޕާއިުނ ބަލައިުކިޔެވ މ ގެުގޮތްޕެވެ.2ުމިުމ ބާރާތްުބަހައިލެވިފައިވަނީު)ށ(ު
ު)ނ(ު ުގޮފި ުކިޔެވ މ ގެ ުުގިންތިއަށް،ުނ ބަލައ7ުިބަލައިގެން ުގޮފި ބަހައިލެވިފައިވާނެއެވެ.ުމ ބާރާތްުުގިންތިއަށ8ުްކިޔެވ މ ގެ

 ގިންތިުކ ރެވިފައިވާުގޮތާއި،ުއިމްތިޙާންކ ރެވޭުމ ޤައްރަރ ގެުތަފްޞީލްތައްުތިރީގައިވާުތާވަލ ގައިުއެވަނީއެވެ.

ުނ ބަލައިުކިޔެވ މ ގެުގޮފިުުބަލައިގެންުކިޔެވ މ ގެުގޮފިުު#ގިންތި

ުފޮތ01ުްިދިވދިެގންުމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވި 1
ުވަނަުއާޔަަތށ100ުުްމަތިން:ުޫސރަތ ުފާތިާޙއިންުފެިށގެންުޫސރަތ ުަބޤަރާު

ުތިރިން:ުޫސރަތ ުފަްޖރިުއިންުފެިށގެންުސޫރަތ ުާނސްއަށްު

ުފޮތ01ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންުުފޮތ02ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގނ2ުުް

ުފޮތ02ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންުުފޮތ04ުްިވދިެގންުމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިދ3ުުި

ުފޮތ03ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންުުފޮތ06ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގނ4ުުް

ުފޮތ05ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންުުފޮތ10ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގނ5ުުް

ުފޮތ10ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންު ފޮތ20ުްރިން،ުވިިދިވދިެގންުމަތިންުނ ަވތަުތ6ުި

ުފޮތ15ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންުުމ ޅިުޤ ްރއާނ7ުުް

ުފޮތ20ުްމަތިންުނ ަވތަުތިރިން،ުވިިދިވދިެގންުު 8
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ު)ރ(ުމިުމ ބާރާތްުޢ މ ރ ފ ރާތަކަށްުބަހައިލެވިފައެއްުނ ވެއެވެ.
ުުބ() ުނ ވެވޭނެއެވެ.ުގައ1ުިގިންތި ުބައިވެރިއެއް ުމަދްރަސާތަކަށާުފަރ ދީގޮތ ން ުސްކޫލް ުކްލާސްތަކަށާ،ު، ޤ ރްއާން

 ބައިވެރިންނެވެ.20ުމ ބާރާތ ގައިުގިނަވެގެންުބައިވެރިުކ ރެވޭނީުުއެންޖީއޯތަކަށް

 

 ބައިވެރިވ ން:މ ބާރާތ ގައިު .3

ު ު)ހ( ުކްލާސްތަކ ން ުޤ ރްއާން ުއެންޖީއޯތަކާ ުމަދްރަސާތަކާ ުމިމ ބާބައިވެސްކޫލް ުޓީމްތައް، ުބައިވެރިުރިކ ރާ ރާތ ގައި
ު ުކ ރެވޭނެއެވެ. ުއެުއެމިގޮތ ން ނޑައަޅާނީ ުކަ ުހޮވާނޭގޮތެއް ުކެންޑިޑޭޓ ން ުތަމްސީލ ކ ރ މަށް މ އައްސަސާއެއް

ުކައ ންސިލްގެު ުއަތޮޅ  ުފާދިއްޕޮޅ  ުކ ރ މަށް ުފ ރިހަމަ ުމަޢ ލޫމާތ  ުޓީމްގެ ުއެކ ލަވައިލާ ުމިގޮތ ން މ އައްސަސާއަކ ންނެވެ.
ނޑައެޅިފައިވާުއިދާރާ ުކަ ުފ ރިހަމަކޮށް، ުއެއްގޮތަށް ުއިރ ޝާދ ތަކާ ުފޯރމްގައިވާ ުޓީމްލިސްޓް ުތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އިން

ރޑްކޮޕީު ުހާ ުރިސެޕްޝަނަށް ުނ ވަތަ ުކ ރަންވާނެއެވެ. ުމެއިލް ުއަތޮޅ ކައ ންސިލްއަށް ުފާދިއްޕޮޅ  ތާރީޚްގެކ ރިން،
ުހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިވެރިވެލައްވަންުބޭނ ންފ ޅ ވާުފަރާތްތަކ ން،ުފަރ ދީގޮތ ންުމ ބާރާތ ގައިުވާދަކ ރ މަށްުއެދޭުބަު)ށ(ުއަމިއްލަގޮތ ންުމ ބާރާތ ގައިު
ުކައ ންސިލްއަށްު ުއަތޮޅ  ުފާދިއްޕޮޅ  ުތާރީޚްގެކ ރިން، ނޑައެޅިފައިވާ ުކަ ުފ ރިހަމަކޮށް، ުއެއްގޮތަށް ުއިރ ޝާދ ތަކާ ފޯރމްގައިވާ

ުހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.މެއިލްުކ ރަންވާނެއެވެ.ުނ ވަތަުރިސެޕްޝަނަށްުހާރޑްކޮޕީު
ު

 މ ބާރާތ ގައިުބައިވެރިވ މ ގެުޝަރ ޠ ތައް: .4

ުުތ ންުމ ބާރާތ ގައިުބައިވެރިވެވޭނީުއަތޮޅ ގެުރަށްވެހިންނަށެވެ.ގޮފަރ ދީު)ހ(ު
ު ުޓީ)ށ( ުއިންސްޓިޓިޔ ޓެއްގެ ުވީނަމަވެސް، ުނޫންކަމ ގައި ުރަށްވެހިން ުއަތޮޅ ގެ ުހިމެނިގެން، އިންސްޓިޓިޔ ޓްުމްލިސްޓްގައި

ުބައިވެރިުވެވިދާނެއެވެ.ުމަށްުތަމްސީލްކ ރ 
ުނ) ުތެރެއިން ުގޮފީގެ ުދެ ުއިންސާފ ކ ރެވޭ ުމ ބާރާތ ގައި ުބައިވެރިވެވޭނީ ުމ ބާރާތ ގައި ުގިންތިު( ުއެއް ުގޮތްޕެއްގައި، އެއް

ުއެއްގައެވެ.
ު

 މ ބާރާތ ގައިުހޮވާުވަނަތައްު .5

ުތަކެވެ. ުވަނަ ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުތިރީގައި ުހޮވާނީ ުލިުމ ބާރާތ ގައި ުހަނދާނީ ރޑްވަނަތަކަށް ުއެވޯ ުއިނާމްުު،ޔ މާއި އަދި
 ލިބޭނެއެވެ.

ުބަލައިގެންުކިޔެވ މ ގެުގޮފިުު
ު

ުކ ގެުދާއިރާތައްުޚާއްޞަުވަނަތަުނ ބަލައިުކިޔެވ މ ގެުގޮފިު

ުތިއަކ ންުކޮންމެުގިން
ުުގިންތ8ުުި/ުުވަނަުދަރިވަރ 1ު ގިންތ7ުުި/ުުވަނަުދަރިވަރ 1ު
ުުގިންތ8ުުި/ުުވަނަުދަރިވަރ 2ުުގިންތ7ުުި/ުުވަނަުދަރިވަރ 2ު

ުމ ޅިުމ ބާރާތ ން

ުވަނަުރަށ1ުުްުވަނަުދަރިވަރ 1ުުުވަނަުދަރިވަރ 1ުު
ުވަނަުޤ ރްއާންުކްލާސ1ުުްުވަނަުދަރިވަރ 2ުުުވަނަުދަރިވަރ 2ުު
ުވަނަުއެންޖީއ1ުޯުވަނަުދަރިވަރ 3ުުުވަނަުދަރިވަރ 3ުު

ުވަނަުސްކޫލ1ުުްުު
ު
ު
ު
ު
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 އިނާމްތައްު .6

ުހަނދާނީލިޔ ންުުޓްރޮފީުުއިނާމްުވަނަތައްު
   ުވަނަުކެންޑިޑޭޓ1ުްކ ންުކޮންމެުގިންތިއަ

   ުވަނަުކެންޑިޑޭޓ2ުްކޮންމެުގިންތިއަކ ންު

   ުވަނަުކެންޑިޑޭޓ1ުުްމ ޅިުމ ބާރާތ ންު

   ުވަނަުކެންޑިޑޭޓ2ުުްމ ޅިުމ ބާރާތ ންު

   ުވަނަުކެންޑިޑޭޓ3ުުްމ ޅިުމ ބާރާތ ންު

  ު-ުވަނަުރަށ1ުުް

  ު-ުވަނަުޤ ރްއާންުކްލާސ1ުުް

  ު-ުންޖީއޯވަނަުއ1ުެ

  ު-ުވަނަުއެންޖީއ1ުޯ

  ު- ވަނަުސްކޫލ1ުުް

ު
 މ ބާރާތ ގައިުވަނަުހޮވ މަށްުހަމަޖެހިފައިވާގޮތް: .7

ު ުވަނަ)ހ( ުފަރާތްތަކ ގެުުތައްމިމ ބާރާތ ގައި ުލިބޭ ުމާކްސް ުއެންމެމަތީ ުތެރެއިން ުމާކްސްގެ ުއެވްރެޖް ނޑިޔާރ ންގެ ުފަ ހޮވާނީ
ުތެރެއިންނެވެ.ު

ުށ) )1ުު ުހޮވާނީ ުއަށް ުލިބ ނު 85ު%ވަނަ ުމާކްސް ުއެންމެމަތީ ުތެރެއިން ުލިބޭފަރާތްތަކ ގެ ުމާކްސް ުމަތިން ުވ ރެ ުއަށް މާކްސް
ުފަރާތެވެ.ު

2ުު(ުނ) ުހޮވާނީ ުއަށް 75ުު%ވަނަ ުތެރެއިން ުލިބޭފަރާތްތަކ ގެ ުމާކްސް ުމަތިން ުވ ރެ ުއަށް ުފަރާތ1ުުްމާކްސް ުހޮވ ނ  ުއަށް ވަނަ
ފަރާތެވެ.ުފިޔަވައި،ުދެންުއެންމެމަތިންު ުމާކްސްުލިބ ނު 

ުރ) )3ުު ުހޮވާނީ ުއަށް 65ުު%ވަނަ ުތެރެއިން ުލިބޭފަރާތްތަކ ގެ ުމާކްސް ުމަތިން ުވ ރެ ުއަށް 2ުުމާކްސް ުއަދި ވަނައަށ1ުުްވަނަ
ފަރާތްު ުފިޔަވައި،ުދެންުއެންމެމަތިންުމާކްސްުލިބ ނ ުފަރާތެވެ.ުތައްހޮވ ނު 

ުބ) ުތިރީގައިވާ ުހޮވާނީ ުވަނަތައް ު(ުޚާއްޞަ ުދީގެންނެވެ.އ ޞޫޓޭބަލްގައިވާ ުމާރކްސް ު)ުރަށް،ުސްކޫލް،ުުލ ން ުދާއިރާއެއް ކޮންމެ
 ނެވެ.ކަލްކިޔ ލޭޓްުކޮށްގެންުކްލާސް،ުއެންޖީއޯު(ުއިވެލ އޭޓްުކ ރެވޭނީުވަކިން

ުމަޤްޞަދ ުު/ުއިވެލ އޭޓްުކ ރެވޭުގޮތްުުއިވެލ އޭޓްުކ ރެވޭުބައި
ުމެކްސިމަމް
ުމާރކްސްު

ުދެޖިންސްުހަމަކޮށްުބައިވެރިކޮށްފައިވ ން
Marks=20%*(Min gender / Max 

Gender) 

 .ްހޯދައިދިނ ނ ުދެޖިންސަށްުހަމަހަމަުފ ރ ޞަތު 
 ުްުއެކަނ ފިރިހެންުބައިވެރިންގެުޢަދަދ ުދަށްވަމ ންދާތީ

ުޙައްލ ވ ންު
20ު

ުގިނަުގިންތިތަކ ގައިުބައިވެރިވެފައިުވ ން.
1.33ުގިންތިއަކަށްުކޮންމެުއިވެރިކޮށްފައިވާބަ)

ުމާރކްސް(

 ުްވާދަކ ރ މަށްުބާރ އެޅ ންމަތީުރޭންކްތަކ ގައިވެސ.ު
 ު.ްުނ ދިނ ނ ުބާރ ބޮޑ ވިޔަ ދަށްރޭންކްތަކ ގައި

ކ ޑަކ ރ ންު ުމ ބާރާތ ގެުކޮލިޓީވެއްޓ މ ގެުފ ރ ޞަތު 
20ު

ުޖ މްލަުމާރކްސްުމަތިވ ންު
Marks = 30%*( Total Marks achieved / 

total marks of highest scored 
institutes )ު

 ުްުބާރ އެޅ ންގިނަުބައިވެރިންުބައިވެރިކ ރ މަށ
30ު

 އެވްރެޖްުމާރކްސްުމަތިވ ންުބައިވެރިންގެު

Marks=30%*( Average / 100)ު
 ްރަނގަޅ ވ މަށްުބާރ އެޅ ނ 30ުުބައިވެރިންގެުފެންވަރު 

100ުުޖ މްލަ:
ު
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ު

 މ ބާރާތ ގެުފަނޑިޔާރ ން: .8

ުއެކަމަ ުއަތޮޅ ކައ ންސިލ ން ުފާދިއްޕޮޅ  ުއިންސާފ ކ ރާނީ ުކިޔެވ މަށް ުބައިވެރިން ުމިމ ބާރާތ ގެ ނޑައަޅާ ުކަ ުލެވެލްުށް )ުޑިޕްލޮމާ
ނޑިޔާރ ންގެުކޮމިޓީއަކ ންނެވެ.އިންުމަތީގެުސަނަދ ުއޮތްު(ު ުފަ

 މާރކްސްދެވޭގޮތްުއިމްތިޙާންުކ ރ މާއި،ު .9

މިމ ބާރާތ ގެުބައިވެރިންުކިޔެވ މަށްުއިންސާފ ކ ރައްވާުޖަޖ ންުމާރކްސްުދެއްވާނީުޤ ރްއާންކިޔެވ މ ގެުޤައ މީުމ ބާރާތ ގެު)ހ(ު
ުބާރާތ ގައި،ުއިންސާފ ކޮށްފައިވާުގޮތާއިުއެއްގޮތަށެވެ.އެންމެފަހ ުމ 

ު ު)ށ( ުކ ރާނީ ނޑިޑޭޓާއި ުކެ 2ުުމ ބާރާތ ގައި ުސ ވާލެއްގައި ުކޮންމެ 5ުުސ ވާލެވެ. ުދެމެދ ގ7ުުެފޮޅ ވަތާއި، ފޮޅ ވަތާ
ުދިގ މިނެއްގައިުކިޔަވަންުޖެހޭނެއެވެ.

ު ުބޭ)ނ( ުކޮމެންޓްކ ރަން ުކިޔެވ މަށް ުބައިވެބައިވެރިންގެ ުއެހެން ުއެނ ންވާ ުފަހިކޮށްދިނ މަށްޓަކައި،ުރިންނަށް ފ ރ ޞަތ 
ުވާނެއެވެ.ު ުއެކ ލަވައިލެވިފައި ުޕެނަލެއް ުކޮމެންޓް ުހިމަނައިގެން ުގޮނޑިއެއް ުރަށަކަށް ުތެރެއިންުކޮންމެ ުބައިވެރިންގެ މ ބާރާތ ގެ

ނޑިޑޭޓްގެު މިނިޓްގ2ުުެޕެނަލަށް،ުުކިޔެވ މަށްުކޮމެންޓްުކ ރ މަށްޓަކައި،ުކޮމެންޓްުއެދެސ ވާލ ުނިމ މ ން،ުމިގޮތ ން،ުކިޔަވާުކެ
ުދެވޭނެއެވެ.ުޕެނަލް ުއަރަންބޭނ ންވާކ ދިން،ފ ރ ޞަތެއް ުުއަށް ުކ ރ މ ން ުރިކްއެސްޓް ުހާޟިރ ވެ ުމޭޒަށް އެކަންުސެކެއްޓެރިއޭޓް

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ
ު ުކޮމެންޓްކ ރެއްވ މަށްު)ރ( ުޖަޖ ން ުކިޔެވ މަށް ނޑިޑޭޓްގެ ުކެ ުނިމ މ ން، ުކޮމެންޓްކޮށް ުޕެނަލ ން މިނިޓްގ2ުުެުކޮމެންޓް

 ފ ރ ޞަތެއްުލިބޭނެއެވެ.

 /ުއޮފިޝަލްސްުުކޯރޑިނޭޓަރސްު .10

ުބޭފ ޅ ންނަށްު)ހ(ު ުބައިވެރިވާ ުގޮތ ގައި ުޓީމްގެ ުބައިވެރިންނަށާ، ުބައިވެރިވާ ުފަރ ދީގޮތ ން ުމ ބާރާތ ގައި ކޯރޑިނޭޓަރސްއަކީ،
ުކައ ންސިލްު ުއަތޮޅ  ުފާދިއްޕޮޅ  ުފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ުއެހީތެރިކަން ުމަޢ ލޫމާތާއި ުޢައްޔަނ ކ ރާުފަރާތްތަކެކެވެ.ުބޭނ ންވާ ުފަރާތ ން ގެ

ުކަންކަންު ުދިމާވާ ުޓީމްތަކަށް ުކެންޑިޑޭޓ ންނަށާ، ުތިއްބަވާ ުޙާޟިރ ވެ ުރަށ ންބޭރ ން ުބައިވެރިވ މަށް، މ ބާރާތ ގައި
ރޑިނޭޓަރސްުއެހީތެރިކަންުދެއްވާނެއެވެ. ުޙައްލ ކޮށްދިނ މ ގައިުކޯ
ުކްލާސްތަކ ން ުޤ ރްއާން ުމަދްރަސާތަކ ންނާ، ުސްކޫލް ު)ށ( ުޙަވާލ ވެލައްވައިގެންު، ުބައިވެރިންނާ ުއެންޖީއޯތަކ ން އަދި

ު ުކެންޑިޑޭޓ ންގ1ުުެވަޑައިގަންނަވާ ުތިއްބަވާ ުދަށ ގައި ުބެލ މ ގެ ުއޮފިޝަލްގެ ުދޫކ ރެވޭނެއެވެ. ުފާސް ުއޮފިޝަލް ބޭފ ޅަކަށް
އަދިުބައިވެރިންގެުުފިޝަލަށެވެ.ޝަކްވާތަށްުޖަޖ ންގެުޕެނަލަށް،ުނ ވަތަުއިދާރީުމޭޒަށްުހ ށަހެޅ މ ގެުމެންޑޭޓްުލިބިގެންވަނީުއޮ

ރޑިނޭޓަރސްުގ ޅ އްވާނީުއޮފިޝަލްސްއަށެވެ. ުކަންކަމާއިުގ ޅިގެން،ުކޯ
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ބާއްވާނީުފާދިއްޕޮޅ ުނައިފަރ ގައެވެ.2018ުމ ބާރާތްު)ހ(ު  ވަނަުއަހަރު 

ު)ށ(ު ުބައިވެރިންއެހެންރަށްރަށ ން ުއޮފިޝަލްސް،މ ބާރާތ ގެ ުބެލެނިވެރިންނާ ުބާުނާ، ުއިންތިޒާމްުމ ބާރާތް ުރަށަށްއައ މ ގެ އްވާ
 ހަމަޖައްސާނީުއަތޮޅ ުކައ ންސިލްއިންނެވެ.

ު ުސް)ނ( ުރަސްމީ ުދަރިވަރ ންނާއި، ުކިޔަވާ ުކޫލްތަކ ގައި ުއިންތިޒާމްުުތިބ މާއި،ުބެލެނިވެރިޔާގެއެކ ދިންގެ ކެއ މ ގެ
ުހަމަޖައްސާ ުމ ނީ، ުަތމްސީލ ކ ރ މަށް ުމ އައްސަސާއެއް ުއެހެން ުފިޔަވައި، ުސްކޫލް ު(ު)ުކިޔަވާ ުބައިވެރިވިނަމަވެސް ބާރާތ ގައި

ުއެޓޭޗްކޮށްގެންނެވެ. ުދަރިވަރ ންނާ ުއިފްތިތާޙްގެ ުުމަދްރަސަތ ލް ުކެއ މ ގެއެނޫން ުތިބ މާ ުހަުބައިވެރިން ޖައްސަންުމައިންތިޒާމް
ުޖެހޭނީ،ުބައިވެރިވާުފަރާތ ންުއަމިއްލައަށެވެ.
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ުއެންޖީ ުއަދި ުކްލާސްތަކ ން، ުޤ ރްއާން ުމަދްރަސާތަކ ންނާ، ުސްކޫލް ުޙަވާލ ވެލައްވަ)ރ( ުބައިވެރިންނާ އިގެންުއޯތަކ ން
ުއޮފިޝަލްގެ ުއަތޮޅ ކައ ންސިލްގެުުއެކަމަޑޭޝަންއާ،ުވަޑައިގަންނަވާ ުފާދިއްޕޮޅ  ުހަމަޖައްސާނީ ުކަންކަން ފަރިއްކޮޅ ގެ

ުއިދާރާއިންނެވެ.
ު ުބޭނ ންފ ޅ ވާ ުހަމަޖައްސަވަން ުކަންކަން ުކެއ މ ގެ ުތިބ މާއި ުއަމިއްލައަށް ު)ބ( ުއަދިުކެންޑިޑޭޓ ންނާއި އޮފިޝަލ ން

ލިބިގެންުވެއެވެ.ބެލެނިވެރިންނަށްުއެ  އިޚްތިޔާރު 
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ުފާދިއްޕޮ ނޑައަޅާނީ، ުކަ ުގޮތް ުއެކަމަކަށް ުދިމާވެއްޖެނަމަ، ުމައްސަލައެއް ުލިބެންނެތް ުޙައްލެއް ުއަތޮޅ ުމިޤަވާޢިދ ގެތެރެއިން ޅ 
ުކައ ންސިލްއިންނެވެ.
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