c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

ތން ސްކޫލުގައި ދޭ ޓާމު އިމްތިޙާނުތަކާއި
މިއީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ،ބެލުމުގެގޮ ު
ކްލާސްރޫމުގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތްކަނޑައަޅައި ،ކޮންމެ
އސާ އުޞޫލެކެވެ.
ގްރޭޑެއްގައި ދަރިވަރު ޙާޞިލުކުރި މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހަމަޖަ ް
ދަރިވަރުގެ ފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ
ދަރިވަރުން

ބޭނުމަކީ

ޙާޞިލްކުރާ

މިންވަރު

ދެނެގަތުމާއި،

މުޤައްރަރުގައި

ޤައުމީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ .ހަމަ
އެފަދައިން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމެވެ.
ދސްކުރުމުގެ ތަފާތު އެކިއެކި
ގނި ަ
ސްކޫލެއްގައި އެއްކުރާ އެސެސްމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތަކީ އުނ ެ
މަރުހަލާތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށާއި އުނގެނުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސްކޫލު ފެންވަރުގައި
ގން
ބނުންކޮށް ެ
ދ މަޢުލޫމާތު ޭ
ނ ހޯ ާ
ޞ މަޢުލޫމާތެކެވެ .މިގޮތު ް
ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރަށް ޚާއް ަ
ސްކޫލުން

ކަމާބެހޭ

ހުރިހާ

ފަރާތެއް

ޝާމިލުކޮށްގެން

ދަރިވަރުންނަށް

ކުރިއެރުން

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
މިއުޞޫލަށް ކިޔާނީ ”ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބަލައި ،ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު“ މިހެންނެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ:
(ހ)

ދަރިވަރުން

އުނގެނި

ދަސްކުރަން

ބޭނުންވާ

އ
ބައިތަކާ ި

ޙާޞިލުކުރަންވީ

ލަ ނޑުދަ ނޑިތައް ދަރިވަރުންނާ ފުރިހަމައަށް ޙިއްޞާކުރުމާއި ސެލްފް  /ޕިއަރ
އެސެސްމަންޓްގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން
(ށ)

ދަރިވަރުން

ކުރިއަށްދާންވީ

ދަސްކުރަންވީ

ބައިތައް

މިންގަނޑުތައް

ކަނޑައަޅައި،

ފުރިހަމައަށް

ށ
އެނގޭގޮތަ ް

ދެން

އުނގެނި

ދަރިވަރުންނަށް

ނ
ދނު ް
ތަފްޞީލުކޮށް ި
(ނ)
1

ގތުން ބަލަމުން ދިއުމާއި
ދަރިވަރުން ކުރާ މަސައްކަތް ތަފްޞީލުކޮށް ،ކަންތައް ާ
މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ލއި ،ވަޒަން ު
ނވަރު ބަ ަ
ރންގެ ފެ ް
ދަރިވަ ު

ދަރިވަރަކީވެސް

ކޮންމެ

ވިސްނައިދީ،

އަމިއްލަ

ކުރިއަށްދެވޭނެ

ދަރިވަރެއްކަން

އުނގެނި،

ދަސްވެ،

ތށް
ގޮ ަ

މުދައްރިސުން

ފސަށް
ނަ ް

އިތުބާރުކުރެވޭނެ

ނ
ކަންތައްތައްކުރު ް
(ރ)

ދަރިވަރުންގެ

ނ
ފަހިވާނެގޮތެއްގެމަތި ް

ށ
އުނގެނުމަ ް

އެދަރިވަރުންނަށާއި

ނ
ނށް ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުން ރިޕޯޓްކުރު ް
ބެލެނިވެރިން ަ

ދަރިވަރުންގެ

.3

ވަނަ

2112

އަހަރު

ތަންފީޒު

ފެންވަރުބަލާ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ވަޒަންކުރާނެ

އ
ނށް ޙާޞިލުވާވަރު ބަލަ ި
ދާއިރާތަކެކެވެ .ވުމާއެކު މި  8ގާބިލިއްޔަތު ދަރިވަރުން ަ

ދާއިރާތައް

ލއްޔަތުތަކަކީ:
ވަޒަންކުރަން ވާނެއެވެ .އެ ޤާބި ި

ފެންވަރުބަލާ

.4

ދާއިރާތަކަކީ

ކުރުމަށް

ފެންވަރު

ބަލައި

ހަމަޖެހިފައިވާ

މަންހަޖުގައި

ނ
ކރަމުންގެންދަންޖެހޭ ެ
ވަޒަން ު

.1

ކރުން
އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ު

.2

ރން
ނަފުސު ދެނެގަތުމާއި ތަންޒީމުކު ު

.3

ރގޮތެއްގައި ވިސްނުން
ބިނާކުރަނިވި އަދި އުފެއްދުންތެ ި

.4

ނ
އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅު ް

.5

ދޭހަވުމާއި ދޭހަކޮށްދިނުން

.6

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުން

.7

ލކުރުން
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް ޢަމަ ު

.8

ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން

ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގައި ސްކޫލުތަކުގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް

ވަޒަންކުރުމުގައި

ހ އަސާސްތަކެއް ،ޤައުމީ
ޖ ޭ
ތންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ބަލަން ެ
އެކުލަވާލައި ،އެއުޞޫލުތައް ަ

ގެންގުޅެންޖެހޭ

މަންހަޖުގައި ކަޑައަޅާފައިވެއެވެ .މި އަސާސްތަކަކީ:

މައިގަނޑު

(ހ)

ފންވަރު ވަޒަންކުރުން
ދަރިވަރުންގެ ޖުމުލަ ތަރައްޤީ ދެނެގަނެވޭގޮތަށް ެ

އަސާސްތައް

(ށ)

ނ
ނންކުރު ް
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ބޭ ު

(ނ)

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ސުކޫލު މުޖުތަމަޢު ޙިއްސާކުރުން

(ރ)

ވރު ވަޒަންކުރުން
ތށް ފެން ަ
އުނގެނުމަށް ފަހިވާގޮ ަ

(ބ)

ދާއިމީގޮތެއްގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

2

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ލއި ،ވަޒަން ު
ނވަރު ބަ ަ
ރންގެ ފެ ް
ދަރިވަ ު

ފެންވަރުބަލައި

.2

ވަޒަންކުރުމުގައި

މި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މުދައްރިސުން

ދަރިވަރުންގެ

ފެންވަރުބަލައި

ފހު
ވަޒަންކުރުމަށް ަ

ދަރިވަރުން

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތަކާއި އިޞްލާޙުކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބުނެދީ ރަނގަޅު

ކަންތައްތައް

ކރުން
ނަމޫނާތައް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ު
(ށ)

މުދައްރިސުންނަކީ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ
ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރާ ބަޔަކަށްވުން

(ނ)

އުނގެނުމާއި

ދަސްކުރުމަކީ

ދަރިވަރު

އަމިއްލައަށް

ކުރަންޖެހޭނެ

ކަމެއްކަން

ނ
މުދައްރިސުން ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނު ް
(ރ)

ދަރިވަރު ހުރި ހިސާބު މިންކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ،އެދަރިވަރަކު ދެން ކުރިއަށް
ދާންވީގޮތްތަކާއި

ނވީ
ޙާޞިލުކުރަ ް

ކަންތައްތައް

ނ
މުދައްރިސު ް

ކަނޑައަޅައި،

ނން
ދަރިވަރަށް އެ ކަންތައްތައް ޙާޞިލުކުރެވޭނެ މަގުތައް ފަހިކޮށްދި ު
(ބ)

ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާންވީ ލަނޑުދަޑިތައް ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާކޮށް ،ޙާޞިލް ނުވާ
ލަނޑުދަނޑިތައް ދަރިވަރުންނަށް އަބަދުވެސް ކިޔައިދެމުންދިއުން

ދަރިވަރުންގެ

އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނންކުރާނީ ތިރީގަ ި
ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ބޭ ު

.6

ފެންވަރު ބަލައި،
ވަޒަންކުރަން
ހިންގާ

ގޮތްތަކެވެ.
(ހ)


ޙަރަކާތްތައް

އެސެސްމެންޓް ފޯރ ލާރނިންގް (ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)
ކށްގެން
އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގ ނުވަތަ ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓްބޭނުން ޮ
ރ ގާތުން ބަލައި،
ވސް ދާނީ ޙާޞިލުވި މިންވަ ު
ފެންވަރުބަލަމުންދާއިރު ،އަބަދު ެ
ނ ދަރިވަރުންނަށް
ތއް ފާހަގަކޮށް ،އެދާއިރާތަކު ް
ނންވާ ދާއިރާ ަ
އެހީތެރިކަން ބޭ ު
ނމުންދާ މިންވަރު
އެހީތެރިވަމުންނެވެ .އަދި އެދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބަލަމުން އުނގެ ެ
ވަޒަންކުރަމުންނެވެ.

(ށ)

އެސެސްމެންޓް އޮފް ލާރނިންގް (ސަމެޓިވް އެސެސްމަންޓް)
އެސެސްމެންޓް އޮފް ލާނިންގް ނުވަތަ ސަމެޓިވް އެސެސްމަންޓަކީ އެ ސްކޫލަކުން
ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނި ދަސްވީ ކިހައި
މވެ .އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގްގައި ބޮޑަށް
ގތު ެ
މިންވަރެއްތޯ ބަލައި ،ދެނެ ަ
ށ ދިޔަ މިންވަރު
ނ ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ދަރިވަރުން ކުރިއަ ް
ތަރުހީބުދޭ ީ
ނ
ބެލުމަށެވެ .އަދި މިގޮތަށް ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒަންކޮށް ،ލިބޭ ނަތީޖާ ބޭނުންކޮށްގެ ް
ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުވިވަރު ބަލައި،
މޝްވަރާކުރާނެއެވެ.
އެކަމާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނާ ަ

3

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ލއި ،ވަޒަން ު
ނވަރު ބަ ަ
ރންގެ ފެ ް
ދަރިވަ ު

އެކި ކީސްޓޭޖުތަކުގައި

.7

ފެންވަރު ބަލައި

މޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ
އެކި ކީސްޓޭޖްތަކުގައި ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒަންކުރުމަށް ހަ ަ
ގޮތަށެވެ.

ވަޒަންކުރުމަށް

މަރުޙަލާ

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

ނަގާ އެސެސްމަންޓްގެ ވައްތަރުތައް ،އަދި މުޤައްރަރުގެ ކިޔަވައިދޭ
ބައިތަކުން އެސެސްމަންޓް ނަގާނެގޮތާއި މިންވަރު

އުނގެނުމުގައި ޙާއްޞަ

”އިންޑިވިޑުއަލް އެޑިއުކޭޝަން ޕްލޭން“ (އައި.އީ.ޕީ).

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް

ކީސްޓޭޖް 1

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް

(ގްރޭޑް )3 ،2 ،1
ކީސްޓޭޖް 2

އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް

(ގްރޭޑު )6 ،2 ،4
ކީސްޓޭޖް 3
(ގްރޭޑު )8 ،7
ކީސްޓޭޖް 4
(ގްރޭޑު )11 ،9
ކީސްޓޭޖް 2
(ގްރޭޑު)12 ،11

ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރުގެ  61%އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް
ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރުގެ  41%އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގް
ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރުގެ  21%އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް
ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރުގެ  21%އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގް
ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރުގެ  41%އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް
ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރުގެ  61%އެސެސްމަންޓް އޮފް ލާރނިންގް

ނޯޓު :ގްރޭޑް  11ނިމުމުންނާއި ގްރޭޑް  12ނިމުމުން ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ނަގާ
އިމްތިޙާނެއްގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

އުނގެނުމުގައި ޙާއްސަ

.8

(ހ)

ނއިދިނުމަށްޓަކައި
ގން ަ
ބނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އުނ ަ
އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞައެހީއަށް ޭ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ

ނ“
ށފައިވާ ”އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭ ް
ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ތައްޔާރުކޮ ް

ކުދިން ގެ ފެންވަރު

ނ
(އައި.އީ.ޕީ ).ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލަނޑުތަޑިތައް ޙާޞިލްވޭތޯ ބެލުމުގެގޮތު ް

ބަލާނޭ ގޮތް

ނ
”އެސެސްމަންޓް ފޯރ ލާރނިންގް“ ގެ ޙަރަކާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލަމު ް
ގެންދަންވާނެއެވެ.

4

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ލއި ،ވަޒަން ު
ނވަރު ބަ ަ
ރންގެ ފެ ް
ދަރިވަ ު

އެސެސްމަންޓް އޮފް

.9

ލާރނިންގް ގައި ދެވޭ

އެސެސްމަންޓް

ލާރނިންގް

އޮފް

ދޭ

ގައި

ކަރުދާސްތަކުގެ

އިމްތިޙާނު

ދިގުމިން

ކަނޑައަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

އިމްތިހާނު
ކަރުދާސްތަކުގެ ދިގުމިން

މަރުޙަލާ

ވަގުތު

ކީސްޓޭޖް 3

 2ގަޑި އިރަށްވުރެން ދިގުނުވާ ގޮތަށް

(ގްރޭޑް )8 ،7
ޖީ.ސީ.އީ.

އޯ-ލެވެލް

އެސް.އެސް.ސީ.

ނުވަތަ

ކީސްޓޭޖް 4

އެމާއްދާއަކަށް

(ގްރޭޑް )11 ،9

އިމްތިޙާނުގެ ކަރުދާހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެން ދިގުނުވާ
ގޮތަށް
އ-ލެވެލް
ޭ

ޖީ.ސީ.އީ.

އެޗް.އެސް.ސީ.

ނުވަތަ

ކީސްޓޭޖް 2

އެމާއްދާއަކަށް

(ގްރޭޑު )12 ،11

އިމްތިޙާނުގެ ކަރުދާހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެން ދިގުނުވާ
ގޮތަށް

ދަރިވަރުން

.11

(ހ)

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

ކޮންމެ ޓާމެއްގެ މެދުތެރޭގައްޔާއި ޓާމު ނިމުމުން ،އެ ދަރިވަރު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ
ނ
ގ އަޚްލާޤާއި މަސައްކަތް ހުރިގޮތް ހިމަނައިގެ ް
މިންވަރުގެ އިތުރުން ދަރިވަރު ެ

މިންވަރު

އެކުލަވާލާފައިވާ

ބެލެނިވެރިޔާއަށް

ދޭންވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓުކުރުން

(ށ)

ރިޕޯޓެއް

ކންމެ
ޮ

މާއްދާއަކުން

ނނަށް
ދަރިވަރު ް

ވަކިވަކިން

ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ވަކިން ލިޔެފައި ވިއަސް ،މި ރިޕޯޓު ވާންވާނީ މުޤައްރަރުގެ
ތށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ރިޕޯޓަކަށެވެ .އަދި ދަރިވަރުން،
ހުރިހާ މާއްދާއެއް ހިމެނޭގޮ ަ
ނވަރު މި ރިޕޯޓުން
މުޤައްރަރުގެ ކަޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މި ް
އަންގައިދޭން ވާނެއެވެ.

(ނ)

ށއި ކީ ސްޓޭޖް  1އަދި  2ގައި ދޭނީ ނެރޭޓިވް
މިލިޔުން ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖަ ާ
ކޮންނެވެ( .ދަރިވަރު މިހާރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފީޑްބެކް އާއި ކުރިއަށް
ދފައިވާ ގޮތަށެވެ).
ދާންވީގޮތުގެ ފީޑްފޯވާރޑް ބުނެ ީ

(ރ)

ދަރިވަރުގެ

ފެންވަރު

ނިމެންދެން

އެއް

ރިޕޯޓަކީ

އަންގައިދޭ
ޑޮކިޔުމަންޓަކުން

ދަރިވަރު

ފެންނަށް

ސްކޫލަށް

ނ
ނނަށްޖެހޭ ެ
އޮ ް

ވަނީއްސުރެ
ށ
މަޢުލޫމާތަކަ ް

ނޓަކީ މުދައްރިސުންގެމެދުގައި އެއް އަހަރުން އަނެއް
ވާންވާނެއެވެ .އަދި މި ޑޮކިޔުމަ ް
އަހަރަށް ،ޙިއްޞާކުރާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ބ)

ސކޫލުގެ ފަރާތުން
ކޮންމެ ޓާމެއްގެ މެދުތެރޭގައްޔާއި ކޮންމެ ޓާމެއްގެ ފަހުކޮޅުގައިް ،
ބެލެނެވެރިންނާ

2

ދލުކޮށް،
ބައް ަ

ދަރިވަރާބެހޭގޮތުން

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ލއި ،ވަޒަން ު
ނވަރު ބަ ަ
ރންގެ ފެ ް
ދަރިވަ ު

ނށް ދޭންވާނެއެވެ.
ލނިވެރިން ަ
މަޢުލޫމާތުތައް ބެ ެ
.1

ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް

.2

ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤް

.3

ކްލާހުގައި ދަރިވަރަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވާނަމަ ،އެކަމާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު

.4

ފތު ޙަރަކާތްތަކުން
ގނު ތަ ާ
ރބެލުމަށް ހިން ު
ކުލާހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަ ު
ޖ
ދަރިވަރަށް ލިބުނު ނަތީ ާ

.2

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދަރިވަރު ކިޔެވުމާއި އުނގެނުމުގެ ރޮނގުން ކުރިއަށް
ތއް
ދިއުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ ކަންތައް ަ

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން

.11

(ހ)

ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ
މި އުޞޫލަކީ  2112ވަނަ އަހަރު އަލަށް ތަންފީޒުކުރުމަ ް
މަންހަޖާއެކީގައި

މށް
ތަންފީޒުކުރު ަ

ހަމަޖެހިފައިވާ

އުޞޫލެކެވެ.

އެހެންކަމުން،

ވ
މިއުޞޫލުވެސް ތަންފީޒުކުރާނީ  2112ވަނަ އަހަރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ރކަށް ،އެކި މަރުޙަލާތައް ވަކިންނެވެ.
މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ވަ ަ
__________________
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މގެ އުޞޫލު
ކރު ު
ލއި ،ވަޒަން ު
ނވަރު ބަ ަ
ރންގެ ފެ ް
ދަރިވަ ު

