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ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިމިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތިމާވެށީގެ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަޖަމެހިފައެވެ .އަދި މިމުބާރާތުގައި ހުށަހެޅޭ ކުރެހުންތައް ޤައުމީ
މަޢުރަޒެއްގައި ދައްކާލުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކުންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރަމްޒުވާފަދަ ހޭލުންތެރިކަމުގެ މެސެޖުތައް ކުރެހުމެއްގެ ގޮތުގައި
ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުރެހުން
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ކުރެހުމުގެ ބޮޑުމިން

ކުރެހުން ހުށަހަޅަންވީ ވަސީލަތް

 2 × 2ފޫޓް

ކުރެހުންތައް ކުރަހަންވާނީ ކަރުދާހުގައެވެ.

ކުރަހަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަކެތި
ކުރެހުމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ވަކި ބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ވައްތަރެއްގެ އެއްޗެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.
ކުރެހުންތައް ހުންނަންވީ ގޮތުގެ މާދިރީ
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Green Building, Handhuvaree Hingun,
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ހުށަހެޅޭ ކުރެހުންތަކާއެކު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .7ސްކޫލްގެ ނަން
 .2އަތޮޅާއި ރަށް
 .3ސްކޫލްގެ ތިމާވެށީގެ ކުލަބުގެ ފަރާތުން ކުރެހުން ހުށަހަޅާނަމަ ކުލަބުގެ ނަން
 .4ދަރިވަރަކު އަމިއްލަ ކުރެހުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ ދަރިވަރުގެ ނަން
ސްކޫލަކަށް ހުށަހެޅޭނެ ކުރެހުމުގެ އަދަދު
ކޮންމެ ސްކޫލަކަށްވެސް އެއްކުރެހުމަށްވުރެ ގިނަ ކުރެހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް
މިމަޢުރަޒަށް ކުރެހުން ހުށަހަޅަންވާނީ މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށެވެ .ކުރެހުން ހުށަހެޅުމުން ކުރެހުން
ބަލައިގަތް ކަމުގެ ޓޯކަންއެއް އިމާދުއްދީން ސްކޫލްއިން ކުރެހުން ހުށަހެޅި ސްކޫލަށް ފޮނުވާނެއެވެ.
ކުރެހުން ހުށަހެޅެމުގެ ސުންގަޑި
މިމަޢުރަޒަށް ކުރެހުން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  90މެއި  2972ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  73:39އެވެ.
މަޢުރަޒް ކުރެވިގެންދާނެ ތަން އަދި އިފްތިތާޙް ކުރެވިގެންދާނެ ރަސްމިއްޔާތު
ނތައް  2x2ފޫޓް ތަށިމުއްޓަށް
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