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މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
ފައިނުި ،

ފައިނު ކައުންސިލްގެ  1ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު
ވނަ އަހަރު ފަށާ
ނ އަލަށް މިހިނގާ ަ 2019
މބާރަތަކީ ،މިކައުންސިލުން މުޅި ް
ފައިނު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން ު
ށޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޚާއްޞަ
ނގާ އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ،މިކަމަ ް
މުބާރާތެކެވެ .މުބާރާތް ރާވާ ހި ް
ނނެވެ.
ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށު ް
މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދު
ތތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުން.
 .1ތުއްތުކުދިންގެ ހި ް
 .2ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި އަދި ޤުރުއާން ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުން.
 .3އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ،ޤަ ު
މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް
ވފައެވެ.
މިއަހަރުގެ މުބާރާތްވަނީ  5ކީސްޓޭޖަށް ބަހާލެ ި
މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް:
-

ބަލައިގެން ކިޔުމުގެ ގޮފި

-

ހިތުން ކިޔުމުގެ ގޮފި

-

މ
މ ފަހުން އާން ު
މ މަރުކަޒުން އެން ެ
އ ބެހޭ ޤައު ީ
ނ ކުރެވޭނީ ޤުރުއާނާ ި
ތގައި ބޭނު ް
މިމުބާރާތުގެ މުޤައްރަރެއްގެ ގޮ ު
ކުރައްވާފައިވާ މުޤައްރަރެވެ.

މުބާރާތުގައި ކިޔަވަންޖެހޭ ބައިތައް:
އާންމު ފަރާތްތަކުގެ މުޤައްރަރު:
-

ތން
ފޮތުން ކިޔުން  :ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެމަ ި

-

ތން
ފޮތުން ކިޔުން  :ވިދިވިދިގެން  20ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެމަ ި

-

ނ
ފޮތުން ކިޔުން  :މުޅި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތި ް

-

ތން
ހިތުން ކިޔުން  :ވިދިވިދިގެން  5ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަ ި

-

ނ
މތި ް
ހިތުން ކިޔުން  :ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ ަ

-

ނ
މތި ް
ހިތުން ކިޔުން  :ވިދިވިދިގެން  20ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ ަ

ބރާތް
ރއާން މު ާ
ނސިލްގެ  1ވަނަ ޤު ު
ފައިނު ކައު ް

1

ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަ މުޤައްރަރު:
-

ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  :1ވިދިވިދިގެން  3ފޮތް

-

ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  :2ވިދިވިދިގެން  5ފޮތް

-

ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  :3ވިދިވިދިގެން  7ފޮތް

-

ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  :4ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް

-

ފޮތުން ކީސްޓޭޖް  :5ވިދިވިދިގެން  15ފޮތް

-

 4އަހަރުން ދަށް :އަސްރު ސޫރަތާއި ނާސި ސޫރަތާއި ދެމެދު

-

އެލްކޭޖީ ދަރިވަރުން :ސޫރަތު ޒަލްޒަލާއިން ނާސި ސޫރަތާއި ދެމެދު

-

ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުން :ސޫރަތު ޟުހާއިން ނާސި ސޫރަތާއި ދެމެދު

-

ތ
ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  :1ވިދިވިދިގެން  1ފޮ ް

-

ތ
ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  :2ވިދިވިދިގެން  2ފޮ ް

-

ތ
ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  :3ވިދިވިދިގެން  3ފޮ ް

-

ތ
ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  :4ވިދިވިދިގެން  4ފޮ ް

-

ތ
ހިތުން ކިޔުން ކީސްޓޭޖް  :5ވިދިވިދިގެން  5ފޮ ް

ޙާފިޡުންގެ ބައި:
ތތަކަށް
މިއީ ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުޅި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ނުވަތަ ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާ ް
ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ .މީގެ އިތުރުން މިބައިގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރަކަށް ފޮތުން ނުވަތަ ހިތުން ކިޔާ ގޮފީގައި
ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
-

މުޤައްރަރު:

ނ
ގ ހަމަތަކުގެމަތި ް
ވިދިވިދިގެން  05ފޮތް ތަޖުވީދު ެ
ނ
ގ ހަމަތަކުގެމަތި ް
ވިދިވިދިގެން  10ފޮތް ތަޖުވީދު ެ
ނ
ގ ހަމަތަކުގެމަތި ް
ވިދިވިދިގެން  15ފޮތް ތަޖުވީދު ެ
ނ
ގ ހަމަތަކުގެމަތި ް
ވިދިވިދިގެން  20ފޮތް ތަޖުވީދު ެ
ނ
ގ ހަމަތަކުގެމަތި ް
ވިދިވިދިގެން  25ފޮތް ތަޖުވީދު ެ
ތކާއި އެއްގޮތަށް  30ފޮތް)
މުޅި ޤުރުއާން (ތަޖުވީދުގެ ހަމަ ަ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
ނ "ފައިނު ކައުންސިލްގެ  1ވަނަ ޤުރުއާން
ވ ފަރާތްތަކު ް
ރވާން ބޭނުން ާ
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެ ި
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ،މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ
އ
ފޯމް މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލް  1ގައި އެވަނީއެވެ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިމުބާރާތުގަ ި
ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންމެވެސް  1އުމުރުފުރާއެއްގެ އަދި ކޮންމެވެސް  1ގޮތްޕެއްގައެވެ.
ބރާތް
ރއާން މު ާ
ނސިލްގެ  1ވަނަ ޤު ު
ފައިނު ކައު ް

2

މިމުބާރާތުގައި

ނ
ބައިވެރިވެވޭ ީ

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

މިރަށުގައި

ފަރާތްތަކަށާއި،

އ
ރށުގަ ި
މި ަ

ދިރިއުޅޭ

ފަރާތްތަކަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ،ވަގުތު
ގ ކިޔެވުން
ރތު ެ
އދިއްތަ ދުވަހުއެވެ .އަދި މުބާ ާ
ވނީ  1ޑިސެމްބަރ  2019ވާ ާ
ށ ހަމަޖެހިފައި ަ
މުބާރާތް ބޭއްވުމަ ް
ނފަޅިއަކާއި ،މެންދުރުފަހުގެ
ވގެންނެވެ .އެއީ ހެނދުނުގެ ދަ ް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  3ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލެ ި
ދަންފަޅިއަކާއި ،ރޭގަނޑުގެ ދަންފަޅިއެކެވެ.
ނޯޓް :ވަކިވަގުތުތަކެއްގައި މުބާރާތް ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް ،މުބާރާތައް ލިބިގެންދާ ތަރުޙީބުގެ މައްޗަށް
ބެލުމަށްފަހު ،ކިޔެވުމުގެ ދަންފަޅިތަކުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރަން ނުވަތަ މަދުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް
ކށް އަންގަމުންގެންދެވޭނެއެވެ.
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ ަ
މުބާރާތުގައި ކިޔެވުން
މިމުބާރާތުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް  2ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުން ކުރާނެ  2ސުވާލު ޤުރުއަތުން ނެގޭނެއެވެ .އަދި
ނެގޭ ސުވާލުގައިވާ މިންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ .އެގޮތުން ކޮންމެ ސުވާލެއްގައި ގިނަވެގެން ކިޔަވަންޖެހޭ ދިގުމިނަކީ
ނމެ ދަރިވަރަކަށް  2ސުވާލު
ޕރީ ސްކޫލް ޢުމުރު ފުރައިން ކޮ ް
އހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއާއި ް
ގިނަވެގެން  6ފޮޅުވަތެވެަ 4 .
ކުރެވޭނެއެވެ .ކޮންމެ ސުވާލެއްގައިވެސް ކިޔަވަންޖެހޭނީ ސޫރަތެކެވެ.
މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން
މިމުބާރާތުގެ ކިޔެވުން އިންސާފުކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަވާނީ މިކަމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާ  3މެންބަރުން ހިމެނޭ
ނނެވެ.
ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ .ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލާނީ މިމުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ް

ކިޔެވުމަށް މާކްސް ދިނުން
ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކު ކިޔަވަން އިށިއިނުމުން އެބައިވެރިއަކަށް  100މާކްސް ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި ކިޔަވަމުންދާއިރު ،ޖެހޭ
ކުށްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން މާކްސް ކެނޑެމުންދާނެއެވެ .ކިޔެވުމަށް  3ފަނޑިޔާރުން މާކްސް
ދޭނެއެވެ.
މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް
ނ
ނުބަލާކިޔެވު ް

ނ
ބަލައިގެ ް
ކިޔެވުން (ލަޙްނު ޖަލީ)

 50މާކްސް

 60މާކްސް

ތަޖްވީދު (ލަޙްނު ޚަފީ)

 30މާކްސް

 20މާކްސް

އަޑާއި ރާގު (ފަޞާޙާ)

 20މާކްސް

 20މާކްސް

މާކްސް ކެނޑުން

ބރާތް
ރއާން މު ާ
ނސިލްގެ  1ވަނަ ޤު ު
ފައިނު ކައު ް
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ކޮންމެ ލަޙްނުއްޖަލީގެ ކޮންމެ ކުށަކަށް ކަނޑާނީ ( 2މާކްސް)
ކޮންމެ ލަޙްނުއް ޙަފީގެ ކޮންމެ ކުށަކަށް ކަނޑާނީ ( 1މާކްސް)
މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތަކާއި ،ދޭ ޚާއްސަ އިނާމާއި ސަނަދު:
-

ނ
ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ ބަޔަކުން  1،2،3ވަ ަ

-

ނ
ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ކޮންމެ ބަޔަކުން  1،2،3ވަ ަ

-

ނ
މުޅި މުބާރާތުން ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން  1،2،3ވަ ަ

-

މުޅި މުބާރާތުގެ  2ގޮފި އެއްކޮށް  1،2،3ވަނަ

-

ދ
ރތްތަކަށް ދެވޭ ޓްރޮފީއާއި ސަނަ ު
މުބާރާތުގެ ވަނަވަނަ އަށް ދާ ފަ ާ

-

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން

ރ
ޖ މައްޗަށް އެރުމަށްފަހު ،ކިޔަވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހިތްވަ ު
ދށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްޓޭ ް
ނޯޓް 4 :އަހަރުން ަ
ނއެވެ.
ބ ެ
ދިނުމުގެ ގޮތުން އިނާމެއް ލި ޭ
ލބުމުން މެނުވީ އެއްވެސްކުއްޖަކަށް
ވ މިންވަރަށް މާކްސް ި
ދރިވަރުން ހޮވުމުގައި ތިރީގައިއެ ާ
ނނަ ަ
ނތަކަށް އަ ް
މުބާރާތުގެ ވަ ަ
ވަނައަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ.
އންމެމަތީ މާކްސް
✓  1ވަނައަށް އާދެވޭނީ  80%މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެ
ލިބޭފަރާތަކަށެވެ.
✓  2ވަނައަށް އާދެވޭނީ  70%މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  1ވަނައަށް ހޮވުނު
ފަރާތްފިޔަވާ ދެން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭފަރާތަކަށެވެ.
✓  3ވަނައަށް އާދެވޭނީ މުބާރާތުން  60%މާކްސްއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 1ވަނަ އަދި

ނވަރަށް މާކްސް
ދ މިމި ް
ސ ލިބޭފަރާތަކަށެވެ .އަ ި
އފިޔަވާ ދެން އެންމެމަތީ މާކް ް
 2ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަ ް
ނުލިބޭނަމަ ،އެއްވެސް ވަނައަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ.
ވނަ އަށް އެންމެ
ކސް ލިބޭ ފަރާތަކީ  1ވަނަ ،ދެ ަ
އއް އެއްކޮށް އެންމެ މަތީ މާރ ް
✓ މުޅި މުބާރާތުން ހުރިހާ ކެޓަގަރީ ެ
ގނަ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ  3ވަނަ ކަމަށެވެ.
ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ  2ވަނަ ،އަދި  3ވަނައަށް އެންމެ ި
✓ ދެ ބައިވެރިއަކަށް އެއްވަރަށް މާރކްސް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެބައިވެރިންގެ ވަނަ ތަކްރާރު ވެގެންދާނެއެވެ.
ގއި ހޮވާނީ ،މިގޮފީގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  1ވަނަ އަށްދާ ފަރާތް
✓ ޙާފިޡްކަމުގެ ބައިން މިމުބާރާތު ަ
އެކަންޏެވެ.
މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ވސް  3ދަންފަޅީގައި ކިޔެވުމަށް ކަނޑައަޅާ
މި މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ެ
ގ ނަންތަކާއި ،ކިޔެވުމުގެ
މ ފުރަތަމަ ކިޔަވަންޖެހޭ ކުދިން ެ
ގތުން އެން ެ
ވފައިވާ ގޮތަށެވެ .އެ ޮ
ތބުކުރެ ި
ބައިވެރިންގެލިސްޓް ތަރު ީ
ތަރުތީބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް އާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި
ށ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
ކިޔަވަންޖެހޭ ވަގުތު ދަރިވަރު ނުވަތަ ކިޔަވާ ފަރާތް ޚާޟިރުވެފައިނުވާނަމަ ،އެބައިވެރިއަކަ ް
ވރިންގެ ކިޔެވުން ނިމުމުންނެވެ .ކޮންމެ ދަންފަޅިއަކަށްވެސް
ނފަޅިއަށް ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ބައި ެ
ދެންދެވޭނީ ،އެދަ ް

ބރާތް
ރއާން މު ާ
ނސިލްގެ  1ވަނަ ޤު ު
ފައިނު ކައު ް
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މނުކަމުގައިވިއަސް ހޯލުގައި
ކަނޑައެޅޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުން އެދަންފަޅިއެއްގެ ކިޔެވުން ނިމޭވަގުތާއި ޖެހެންދެން ކިޔަވާ ނި ު
މަޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ކިޔެވުމަށް ޚާޟިރު ވާންޖެހޭ ހެދުން
ދެޖިންސުގެ ކުދިން ޙާޟިރުވާއިރު ،ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކުރެހުން ހުންނަފަދަ ފޭރާން ލައިގެން އައުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް
ށ ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެބައިވެރިއަކު
އކަމަށް ޖަޖުންނަ ް
ފދަ ހެދުމެ ް
ވމަށް އެކަށީގެންނުވާ ަ
ނޫނެވެ .އަދި ޤުރުއާން ކިޔެ ު
ކޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ،
ނނަށް ި
ށ ފޮނުވާލެވޭ ބައިވެރި ް
ގތަ ް
ވމަށް ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ .މި ޮ
އެހެދުމެއް ބަދަލުކޮށް ޚާޟިރު ު
މށް ދަރިވަރު އަންނައިރު،
އެދަންފަޅިއަކަށް ކިޔެވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިވެރިން ކިޔަވާނިމުމުންނެވެ .އަދި ކިޔެވު ަ
ސާފުތާހިރު ހެދުމެއް ލައިގެން އައުމަކީ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.
ނޯޓް:

 .1ފިރިހެން ބައިވެރިން ކިޔެވުމަށް ޚާޟިރުވާނީ ތާހިކާ ނުވަތަ ރުމާ ނުވަތަ ސްކާފެއް އަޅައިގެންނެވެ .އަދި

ރހެން ބައިވެރިންގެ ހެދުމަކީ
ކުޑަހުޅުން މަތި އެއްކޮށް ފޮރުވޭފަދަ ދިގު ފޭރާމެއް ލައިގެންނެވެ .އެގޮތުން ،މުބާރާތުގެ ހުރިހާ ފި ި
ދށަށްޖަހާ ބޫޓަށް އަރައިގެން އައުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ).
ގަމީހާއި ފަޓްލޫނެވެަ ( .
ގ ހެދުމެއްގައި އަދި ހަރުވާޅުފަދަ
ރވާނީ ބުރުގާ ނުވަތަސްކާފް އަޅައިގެން އަދި އަތްދި ު
 .2އަންހެން ބައިވެރިން ޚާޟި ު
ގންވެއެވެ.
ފދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން އެދެވި ެ
ފައިދަނޑި ފޮރުވޭފަދަ ފޭރާމެއް ލައިގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޫޓް ަ
މުބާރާތާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލާއި ،ޝަކުވާތައް
ހޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމުގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ
މުބާރާތާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަ ަ
ޞތު
ވ ފަރާތްތަކަށް އެފުރު ަ
ބނުން ާ
ބނުންވާ ޚިޔާލާއި ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޭ
އދި މިގޮތަށް ޭ
ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެަ .
ޓފައި ހުންނާނެއެވެ.
ދިނުމަށް ހިޔާލު ފޮއްޓެއް ބެހެއް ި
މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ
 .1ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު
 .2ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޢުމަރު މަނިކު
 .3ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން
 .4ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
 .5ސ .ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޙަސަން ޒާޙިރު
 .6އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ފަހީމް
 .7އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން މަނިކު
 .8އ .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 .9އަޙުމަދު ޝަރީފް  /މެހްރާ ރ .ފައިނު
މއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ
މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަ ެ
މިކޮމެޓީންނެވެ.
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ބރާތް
ރއާން މު ާ
ނސިލްގެ  1ވަނަ ޤު ު
ފައިނު ކައު ް
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