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`  
  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

  މާލެ،              
  ދިވެހިރާއްޖެ           

  
  
  
  

  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ބައެއް އަދަބީ  8200ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން 
  މުބާރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ

  
  ނަތީޖާ ފާޅުކުރެވުނު މުބާރާތްތައް

  
 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 25ހަކަ ލިޔުމުގެ ކުރުވާ 
 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 25ދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  
 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 25މަޒުމޫނުލިޔުމުގެ  
 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 22ޅެންހެދުމުގެ  

 
 މި މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތް ފިޔަވައި ދެންހުރި، މުބާރާތްތަކަކީ*

ދިގުވާހަކަލިޔުމުގެ މުބާރާތް  .ޫކލުކުދިންނާއި އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު މުބާރާތްތަކެކެވެއިސް
  .ޏެވެހުޅުވާލެވިފައިވަނީ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް އެކަން

  
  ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް 3މުބާރާތްތަކުން 

  
  
  :ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 25ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ * 
  
  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 21އަހަރާއި  16އިސްކޫލުތަކުގެ  ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބައިގައިރުކު •

  
 ވާހަކައިގެ  ލިޔުނުކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ ، ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙާޝިރާ ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1

 "ދުނިޔެ"ނަމަކީ 
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  ގަލޮޅު މަދަރުސާވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  3 .2
  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 16އަހަރާއި  13އިސްކޫލުތަކުގެ  ގެ ބައިގައިކުރުވާހަކަ ލިޔުމު •
  

  .އިވޭދަރިވަރަކު ހޮވިފަ 2ވަނައަށް 3މިއުމުރުފުރާގައި 
  

ވާހަކައިގެ  ލިޔުނު ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ، ފާޠިމަތު އަމްނާ ޢަޒީޒުދަރިވަރު  ވަނަ 3 .3
 "ސިކުންތުކޮޅެއްވެސް"ނަމަކީ 

މާޒީގެ "    ލިޔުނު ވާހަކައިގެ ނަމަކީއަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ، هللاފާޠިމަތު މާހާ ޢަބްދު ރިވަރުވަނަ ދަ 3 .4
 "ލޯބި

  
 ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ،ވަނައަށް އައި އިސްކޫލް 3 .5

 
ވަނަ ދަރިވަރު  3ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ، ތަކުގެސްކޫލްއިފަރާތްތަކުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވި އަމިއްލަ  .6

އަހަރެންގެ " ލިޔުނު ވާހަކައިގެ ނަމަކީ، ގައްދޫ. ގދ/ މޫންލައިޓުވިލާ ޢަލީ މާނިޢު ސަޢީދު، 
  "ކުށެއްހެއްޔެވެ؟

  
ލަންކާ . ގ/ އަލްފާޟިލާ ޒޫނާ އިބްރާހީމް  "ވަނަ  3ރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެ .7

 "ތައުބާ"ލިޔުއްވި ވާހަކައިގެ ނަމަކީ 
  

  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ *
  
އަހަރާ  21އަހަރާއި  16 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ 25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  •

  އުމުރުފުރާ  ދެމެދުގެ
  
މަޒުމޫނުގެ  ލިޔުނު އިސްލާމިއްޔާ، ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އާދަމް ފަޟީލް، ދަރިވަރު ވަނަ 3 .8

 "ތައް ކިޔައިދޭއަޅުގަނޑުމެންގެ މާޒީގެ ވާހަކަ - ތަން އާސާރީތަން"ނަމަކީ  މައިގަނޑު
  
 ގަލޮޅު މަދަރުސާވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  3 .9
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އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވި  21އަހަރާއި  16 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .10
. މ/ ސަވްދާ ޢަލީ ސަލީމް ވަނަ ދަރިވަރު  3 އިސްކޫލްތަކުގެ، ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 

 "ދޮންބަންޑަރައިންގެ ޖިހާދު" ނަމަކީ މައިގަނޑު ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެޖޭސްމިންވިލާ، 
  
 އަހަރާ ދެމެދުގެ  16އަހަރާއި  13އިސްކޫލުތަކުގެ ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  25ލިޔުމުގެ  މަޒުމޫނު •

     އުމުރުފުރާ   
  

ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުނު ސްކޫލް އަމީނިއްޔާ، هللاފާޠިމަތު މާހާ ޢަބްދު ދަރިވަރު ވަނަ 3 .11
 "؟ކާތެރިކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެރިކަ ރައްއާސާރީތަ"
  
 އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއަށް އައި އިސްކޫލް ވަނަ 3 .12

 
އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވި  16އަހަރާއި  13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .13

. މ/ މަތު މައިހާ އާދަމް ޒާހިރު، ފާޠިވަނަ ދަރިވަރު  3 އިސްކޫލްތަކުގެ، ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 
 "ދުންފަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން" ނަމަކީ ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑުކުރޮޅި، 

  
  އުމުރުފުރާ އަހަރުން ދަށުގެ 13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  •

  
ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ޔުނުލި  ސްކޫލް ކަލާފާނު، ރާ ޝަފީޤްއާމިނަތު ޔުސް ވަނަ ދަރިވަރު، 3 .14

 "މޫދަށް ކުނި އެޅުމުން ލިބޭ ގެއްލުން"
  

 ސްކޫލް ޖަމާލުއްދީންވަނަައށް އައި އިސްކޫލް  3 .15
 

އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވި އިސްކޫލްތަކުގެ،  13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .16
ލިޔުނު ،  ފޭދޫ. ސ/ ޙަތު، ފަޅޯމާގެ ރާ ޙައްވާވަނަ ދަރިވަރު  3 ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 
 "ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުވާނީ ކިހިނެއް؟" ނަމަކީ މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު
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އިނގުރައިދޫ . ރ /ނަބީލާ ނިޒާރު ދިލާސާގެ ވަނަ  3ރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެ .17
ބިކަހާލުގައި ޖެހިގެންދަނީ  އަދުގެ ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުން" ލިޔުއްވި މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަމަކީ

 "ކީއްވެ؟
 

  
  2008 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 22ޅެންހެދުމުގެ *

  
އަހަރާ ދެމެދުގެ   21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެންހެދުމުގެ  •

  އުމުރުފުރާ      
  

ނަމަކީ  ގަނޑުހެދި ޅެމުގެ މައިއާމިނަތު ނީމާ، މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލް  ދަރިވަރު ވަނަ 3 .18
 "މަމެލާމެލި"
  
 ގަލޮޅު މަދަރުސާވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  3 .19

 
ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި  21އަހަރާއި  16 އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ ބައިގެ .20

  .ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެއެއްވެސް 
  

އަހަރާ ދެމެދުގެ   16އަހަރާއި  13ކުގެ ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަ 22ޅެންހެދުމުގެ  •
 އުމުރުފުރާ    
  
 ހެދި ޅެމުގެ މައިގަނޑު އިސްލާމިއްޔާ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްޢާއިޝަތު ޢަފާ،  ދަރިވަރު ވަނަ 3 .21

 "މެދު ވިސްނަމާތިމާވެށީގެ ޙާލަތާ"ނަމަކީ 
  
 ސްކޫލު ދަރުމަވަންތަވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  3 .22

 
އިސްކޫލުތަކުގެ އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި  16އަހަރާއި  13 ގެއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައި .23

  .އެވެއެއްވެސް ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެ
  

  އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެންހެދުމުގެ  .24
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ކިޔަވަން "ނަމަކީ މައިގަނޑު  ދީގެބަނހެދި  ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް ލީ ނަފީސް،ޢަ ދަރިވަރު ވަނަ 3 .25

 "ބޭނުންވި ކާޅު
  
  
  ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  3 .26
 ތަކުގެސްކޫލްއިހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވި އަ 13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .27

ހެދި ،  މުންޑޫ. ލ/ ޢާއިޝަތު ޒިޔާދާ، މުސްތަރީވިލާ ވަނަ ދަރިވަރު  3 ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 
 "މޮޅުގުރާ، މަގޭ ދޮންބުޅާ، ގެއްލުނު މުސަޅު" ނަމަކީ ބަނދީގެ

  
 /އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް، މަންޒިލް ވަނަ  3ރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެ .28

  "ލޯބި ނުވާނަމަ" ނަމަކީ ހެއްދެވި ޅެމުގެދޫ ތުޅާ. ބ
  

 2008ބާރާތް ވަނަ ޤައުމީ މު 52ދިގުވާހަކަލިޔުމުގެ *
 

  މުބާރާތެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާމުބާރާތަކީ  ދިގުވާހަކަލިޔުމުގެ ޤައުމީ •
  
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު  "ވަނަ  3ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެރިވި ބައިވެ މުބާރާތުގައިދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  .29

 "އިންސައްތަ 50"ނަމަކީ  މީނާ ލިޔުއްވި ވާހަކައިގެކެނދިފަށުވިގެ . މއ/ އިބްރާހީމް 
 

 
  ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް 2މުބާރަތްތަކުން 

  
  :ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 25ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ * 

  
  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 21އަހަރާއި  16އިސްކޫލުތަކުގެ  ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބައިގައި •

  
ވާހަކައިގެ ނަމަކީ  ލިޔުނު އިސްލާމިއްޔާ ރާސާތިލްކުއްލިއްޔަތުއްދި، މަރްޔަމް ރައުޙާދަރިވަރު  ވަނަ 2 .30

 "އަބަދަށް"
  
 ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަނޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  2 .31
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  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 16އަހަރާއި  13އިސްކޫލުތަކުގެ  ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބައިގައި •
  

ވާހަކައިގެ  ލިޔުނު  އިސްލާމިއްޔާ އްޔަތުއްދިރާސާތިލްކުއްލި ޝެހެރީނާ މުޙައްމަދު،ދަރިވަރު  ވަނަ 2 .32
 "ހިތުގެ އެދުން"ނަމަކީ 

  
 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  2 .33

 
 2އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވީ އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބައިގައި   .34

 .އެވެވެނު ހޮވިފައެއްއެއްވެސް ދަރިވަރަކވަނައަށް 
  

. ލ/ ސޯސަންވިލާ، މާ ޢުމަރުޝަރު އަލްފާޟިލާ ވަނަ 2އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި މުީހންގެ ތެރެއިން  .35
 "ބޭބެ"ލިޔުއްވި ވާހަކައިގެ ނަމަކީ  ގަން

  
  ޤައުމީ މުބާރާތް 25މަޒުމޫނުލިޔުމުގެ *
  
ރާ އަހަ 21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  •

   އުމުރުފުރާ ދެމެދުގެ
  

  އެޑިޔުކޭޝަން ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ ފޮރ ސެންޓަރ ޙައްމަދު ޒައިދާން އަޙްމަދު،މު ދަރިވަރު ވަނަ 2 .36
 ...."މާލެ ތޮއްޖެހުމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ"ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުނު

  
 އިސްލާމިއްޔާ ދިރާސާތިލް ކުއްލިއްޔަތުއް :ވަނައަށް އައި އިސްކޫލް 2 .37

 
ގައި ބައިވެރިވި އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރައި 21އަހަރާއި  16 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .38

ފާޠިމަތު ސަމާހާ އިބްރާހީމް، ވަނަ ދަރިވަރު  2 އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެތެރިެއން 
ޖާނުންފިދާވެގެން ދޭ " ނަމަކީ ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑުގައްދޫ، . ގދ/ ގަނދަކޯޅިމާގެ 

 "މަލާތަކަކީ ޖިހަދެއްބާ؟ޙަ
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އަހަރާ  16އަހަރާއި  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  •
  އުމުރުފުރާ ދެމެދުގެ 

  
"   ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުނު ސްކޫލް ދަރުމަވަންތަ، ވާފިރު ޝިމްޒާހު ދަރިވަރު ވަނަ 2 .39

 "ކަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުޤައުމީ މަރުކަޒުގެ އަދަބީ މުބާރާތްތަ
  
 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  2 .40

 
ވި ބައިވެރިގައި އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރައި  16އަހަރާއި  13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .41

 .އެވެވަނަ އަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ހޮވިފައެއް ނުވެ 2، އިސްކޫލްތަކުގެ، ދަރިވަރުންގެތެރެއިން
 

އަހަރުން ދަށުގެ  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25ޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މަ •
  އުމުރުފުރާ

  
  .ދަރިވަރަކުވަނީ ހޮވިފަ 3ވަނައަށް 2މިއުމުރުފުރާގައި  •

  
ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުނު ލުއްދީން ސްކޫލްޖަމާ، ނާފާޠިމަތު ހަމް ދަރިވަރު ވަނަ 2 .42

 "ތުމާއި އިޙްތިރާމް ކުރުންދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކަމޭހި"
 

ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުނު ސްކޫލް ޝައުފާ އަޙްމަދު، ކަލާފާނު ސްކޫލްދަރިވަރު  ވަނަ 2 .43
 "ރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީތަންތަނުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވޭތަން"

  
ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުނު ސްކޫލް ޒާހިޔާ، ކަލާފާނުފާޠިމަތު ދަރިވަރު  ވަނަ 2 .44

  "ނަނީ ކީއްވެ؟ފަތުރުވެރީން ރާއްޖެ އަން"
 

 ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް :ވަނަ ސްކޫލް 2 .45
 

ގައި ބައިވެރިވި އިސްކޫލްތަކުގެ، އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައި 13 އަމިއްލަ ފާަރތްތަކުގެ ބައިގެ .46
ލިޔުނު މުލީ . މ/ ، ފާޠިމަތު ޝައިބާ ނިމާލްވަނަ ދަރިވަރު  2 ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 
 "ގަސްގަހާގެހިން ލިބޭ ފައިދާ" ނަމަކީ މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު
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. ބ/ އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް، މަންޒިލް ވަނަ 2އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން  .47

  "ގައި ދިވެހިބަސް 2020"ނަމަކީ  މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ލިޔުއްވި ތުޅާދޫ
  
  
  
  
 
  މުބާރާތް  ޤައުމީ ވަނަ 22މުގެ ޅެންހެދު*
  

އަހަރާ ދެމެދުގެ   21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެންހެދުމުގެ 
      އުމުރުފުރާ  
 ހެދި ޅެމުގެ މައިގަނޑު ޢަލީ، ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާهللا ޢަބްދ ދަރިވަރު ވަނަ 2 .48

 "ކަންމުހުންކުރުމުގެ މުކަސްރަތު"ނަމަކީ 
  
 މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލްަވނައަށް އައި އިސްކޫލް  2 .49

 
އިސްކޫލުތަކުގެ އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި  21އަހަރާއި  16 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .50

 .ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެއެއްވެސް 
  

 އަހަރާ ދެމެދުގެ  16ރާއި އަހަ 13އިސްކޫލުތަކުގެ ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  22 ޅެންހެދުމުގެ •
     އުމުރުފުރާ 
  

 ހެދި ޅެމުގެ މައިގަނޑު  އާދަމް ރަޒީފް، ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ ވަނަ ދަރިވަރު 2 .51
 "ށިގެ ދުލުންތިމާވެ"ނަމަކީ 

 
 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްލް ވަނައަށް އައި އިސްކޫ 2 .52

 
އިސްކޫލުތަކުގެ ދެމެދުގެ އުމުުރފުރައިގައި  އަހަރާ 16އަހަރާއި  13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .53

  .ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެއެއްވެސް 
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  އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެންހެދުމުގެ  •

  
ފުރުސަތުގައި "ނަމަކީ ހެދި ޅެމުގެ މައިގަނޑު   ސްކޫލު ފާޠިމަތު ޒާހިޔާ، ކަލާފާނު ދަރިވަރު ވަނަ 2 .54

  ."ކިޔާވާށެވެ
  
 ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާސްކޫލް ވަނައަށް އައި އި 2 .55

 
 
 

އިސްކޫލުތަކުގެ  ގައި ބައިވެރިވިއަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައި 13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .56
ދި ބަނދީގެ މައިގަނޑު ހެ އެއަރޑޯން. ޢާއިޝަތު މިހުނާ، މ ،ވަނަ ދަރިވަރު 2 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

 "އޮޅުކުރާ ޖަނަވާރު" ނަމަކީ
 

/ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިޙު، އަބްލަޣީގެ ވަނަ 2އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން  .57
  "އަނިޔާ ނުދެއްވައްޗޭ ތިހެން"ނަމަކީ  ހެއްދެވި ޅެމުގެ ގައްދޫ. ގދ

 
  ޤައުމީ މުބާރާތްވަނަ  25ދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ * 

 
  .ހޮވިފައިވޭ ފަރާތެއް 2ވަނަ އަށް  2ރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައިވެވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބައިގައި ދިގު .58

  
ލިޔުއްވި ވާހަކައިގެ ނަމަކީ ކެނދިފަށުވިގެ . މއ/ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިބްރާހީމް  "ވަނަ   2 .59

  "ނަތޫ"
ވާަހކައިގެ ނަމަކީ ލިޔުއްވި  ކުމުންދޫ. ހދ/ އަލްފާޟިލާ ޔަޝްފާ އަބްދުލްޣަނީ ، ރޯޒަރީ ވަނަ  2 .60

 "ޒީލަން"
  

  
  ވަނަތައް 1ނަތީޖާ ފާޅުކުރެވުނު މުބާރާތްތަކުގެ 

  
  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް  52ލިޔުމުގެ ކުރުވާހަކަ *
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  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 21އަހަރާއި  16ކަ ލިޔުމުގެ ބައިގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ހަކުރުވާ •
  

ލިޔުނު  އެޑިޔުކޭޝަންރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު، ސެންޓަ ވަނަ ދަރިވަރު 1 .61
 "ދެ ދަޅު"ވާހަކައިގެ ނަމަކީ، 

  
 ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ ވަނައަށް އައި އިސްކޫލް 1 .62

  
  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ 16އަހަރާއި  13ކަ ލިޔުމުގެ ބައިގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ހަކުރުވާ

  
  
  

ވަރަށް އެއްވެސް ވާހަކައަކަށް މާކުސް ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މި  ހޮވޭވަނަ  1މި އުމުރުފުރައިގައި  .63
 .ވެސް ދަރިވަރަކު ހޮވިފައެއް ނުވެއެވެވަނައަށް އެއް

 
 ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  1 .64

 
ވެސް ވަނައަށް އެއް 1އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވީ އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  .65

 .އެވެވެނު ހޮވިފައެއްދަރިވަރަކު
 

/ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޞިޙް، އަބްލަޣީގެ  ވަނަ 1އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން  .66
  ."އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުން ނުވެވޭނެއެވެ" ލިޔުނު ވާހަކައިގެ ނަމަކީ  ގައްދޫ. ގަދ

  
  ތްވަނަ ޤައުމީ މުބާރާ 25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ *
  
އަހަރާ  21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  •

 ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ
  

  މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން، ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަނޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން ދަރިވަރު ވަނަ 1 .67
 "އުވިގެން ދަނީބާ؟ދިވެހިބަސް "ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަމަކީ 
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 އެޑިޔުކޭޝަން ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ ފޮރ ސެންޓަރވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  1 .68
 

ވި ބައިވެރިގައި އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރައި 21އަހަރާއި  16 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .69
 .އެވެވަނަ އަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ހޮވިފައެއް ނުވެ 1، އިސްކޫލްތަކުގެ، ދަރިވަރުންގެތެރެއިން

 
އަހަރާ  16އަހަރާއި  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25ލިޔުމުގެ މަޒުމޫނު  •

 އުމުރުފުރާ ދެމެދުގެ 
 

ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަމަކީ  އާމިނަތު ނިއާޒާ، ގަލޮޅު މަދަރުސާ ދަރިވަރު ވަނަ 1 .70
 "ގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކައިދީފިބޮޑުރާޅުކާރިޘާގައި ދިވެހީން"

  
 ސްކޫލް ދަރުމަވަންތައި އިސްކޫލް ަވނައަށް އަ 1 .71

 
ވި ބައިވެރިގައި އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރައި 16އަހަރާއި  13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .72

 .ވެސް ދަރިވަރަކު ހޮވިފައެއް ނުވެއެވެވަނަ އަށް އެއް 1، އިސްކޫލްތަކުގެ، ދަރިވަރުންގެތެރެއިން
  
 އުމުރުފުރާއަހަރުން ދަށުގެ  13އިސްކޫލުތަކުގެ ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  •

  
ފަރަކީ "ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ މައިގަނޑު ނަމަކީ  މުޙައްމަދު ނާޢިފް، ކަލާފާނު ސްކޫލް ދަރިވަރު ވަނަ 1 .73

 "ރަށުގެ ހިމާޔަތެވެ
  

 ސްކޫލްކަލާފާނު ސްކޫލް ވަނައަށް އައި އި 1 .74
 

، ތަކުގެސްކޫލްއިބައިވެރިވި ގައި ފުރައިއުމުރު އަހަރުން ދަށުގެ 13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .75
 .އެވެވަނަ އަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ހޮވިފައެއް ނުވެ 1 ދަރިވަރުންގެތެރެއިން 

  
 .އެވެހޮވިފައެއް ނުވެވަނަ އަށް އެއްވެސް ފަރާތެއް  1ތެރެއިން  މީހުންގެއަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި  .76

 
  ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 22ޅެންހެދުމުގެ *
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އަހަރާ ދެމެދުގެ  21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ދުމުގެ ޅެންހެ •
 އުމުރުފުރާ

  
 ހެދި ޅެމުގެ  އަޢުފް ޢަބްދުއްސައްތާރު، ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ ދަރިވަރު ވަނަ 1 .77

 "ކަސްރަތުގެ ދުލުން"މައިގަނޑު ނަމަކީ 
  
 އިސްލާމިއްޔާ ތުއްދިރާސާތިލްކުއްލިއްޔަވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  1 .78

 
 އިސްކޫލުތަކުގެ އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި 21އަހަރާއި  16 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .79

  .އެވެއެއްވެސް ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެ
އަހަރާ ދެމެދުގެ  16އަހަރާއި  13 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެންހެދުމުގެ  •

 މުރުފުރާއު
 
މާކުސް ލިބިފައި ނެތުމާއެކު މި ވަނައަށް  ކަށްޅެމައެއްވެސް  ،ވަނަ ހޮވޭ ވަރަށް 1މި އުމުރުފުރައިގައި  .80

 .ވެސް ދަރިވަރަކު ހޮވިފައެއް ނުވެއެވެއެއް
  

 ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާވަނައަްށ އައި އިސްކޫލް  1 .81
 

 އިސްކޫލުތަކުގެ  އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރައިގައި 16އަހަރާއި  13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .82
  .އެވެއެއްވެސް ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެ

  
 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ   22ޅެންހެދުމުގެ  •

  
ފައި ނެތުމާއެކު މި މާކުސް ލިބި ބަންޖަކަށްއެއްވެސް  ،ވަނަ ހޮވޭ ވަރަށް 1މި އުމުރުފުރައިގައި  .83

 .ހޮވިފައެއް ނުވެއެވެވަނައަށް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު 
  

 ކަލާފާނު ސްކޫލްވަނައަށް އައި އިސްކޫލް  1 .84
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 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިގައި ބައިވެރިވި އިސްކޫލުތަކުގެ 13 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެ .85
 ހިންމަފިުށ. ކ/ އިމްތިޔާޒު، ވަލުތެރޭގެ ޙާމީމްهللا ޢަބްދުވަނަ ދަރިވަރު  1 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން،

 "މަގޭ ރީތި ދޮންބުޅާ" ނަމަކީހެދި ބަނދީގެ މައިގަނޑު 
 

. ކ/ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަލްމާ، އައްސިދަ ވަނަ 1އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން  .86
 "ވިސްނާލަމާތޯއެވެ" ހެދި ޅެމުެގ ނަމަކީކާށިދޫ، 
  

 ވަނަ މުބާރާތް 25ދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ *
 

  ރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައިވެދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ބައިގައި 
  
 "ތަރި"ލިޔުއްވި ވާހަކައިގެ ނަމަކީ ކެނދިފަށުވިގެ . މއ/ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިބްރާހީމް  "ވަނަ  1 .87

                        
  

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
  ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތައް ތަށިވާ ވާދައިގެ ތައްޓާއި މިލުކު އިނާމާއި ވާދެއް 

  
  އިނާމާއި މިލްކުވާތަށި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

  
  8200ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް  52ވާހަކަ ލިޔުމުގެ * 
  

ޢަބްދުއްރަހީމް ، ވަނ1ަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން އަ 21އަހަރާއި  16އިސްކޫލުތަކުގެ  .1
 އެޑިޔުކޭޝަން ކަންޑްރީސެ ހަޔަރ ފޮރ އްމަދު، ސެންޓަރޙަމު
 

. ގދ/ ލަޣީގެ ފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިޙް، އަބްއަލް ،ވަނަ 1 އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން .2
  ގައްދޫ

  
  
  8200ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް  52މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ * 
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މުޙައްމަދު އަޞީލް  ،ވަނަ 1އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16އިސްކޫލުތަކުގެ  .3
  އެޑިޔުކޭޝަން ސެކަންޑްރީ ހަޔަރ ފޮރ ސެންޓަރ ސަން،ޙަ

  
އާމިނަތު ނިއާޒާ،  ،ވަނަ 1އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަރާއި  13އިސްކޫލުތަކުގެ  .4

 ގަލޮޅު މަދަރުސާ
  

  މުޙައްމަދު ނާއިފް، ކަލާފާނު ސްކޫލް ،ވަނަ 1އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން  13އިސްކޫލުތަކުގެ  .5
  
  

 2008ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް  22މުގެ ޅެން ހެދު*
 

އަޢުފް  ،ވަނ1ަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން އަ 21އަހަރާއި  16އިސްކޫލުތަކުގެ  .6
 .އިސްލާމިއްޔާ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްޢަބްސުއްސައްތާރު، 

 
ޙާމީމް هللا ޢަބްދު ،ވަނަ 1 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރައިން 13 މިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިގެއަ .7

 ހިންމަފުށި. ކ/ މްތިޔާޒު، ވަލުތެރޭގެއި
 

 ށިދޫކާ. ކ/ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަލްމާ، އައްސިދަ ،ވަނަ 1ރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަ  .8
 

 2008ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް  52ދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  *
 

އި ދެއްވާ އިނާމާ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާވަނަ އަށް އައި ފަރާތަކަށް  1އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން  .9
  ކެނދިފަށުވިގެ. މއ/ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އިބްރާހީމް  ،މިލްކުވާ ތަށި

  
  ށި ލިބުނު ސްކޫލްތައްވާދައިގެ ތަ

  
އަހަރާ  21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  .1

 އިސްލާމިއްޔާ ރާސާތިލްކުއްލިއްޔަތުއްދި ވަނަ ސްކޫލް، 1ރާއިން ދެމެދުގެ އުމުރުފު
  

އަހަރާ  16އަހަރާއި  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުގެ  .2
 އިސްލާމިއްޔާ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް ސްކޫލް،ވަނަ 1ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން 



  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
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 އަހަރާ 21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  .3

 އެޑިޔުކޭޝަން ސެކަންޑަރީ ހަޔަރ ފޮރ ސެންޓަރ ވަނަ ސްކޫލް، 1ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާއިން 
  

އަހަރާ  16އަހަރާއި  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  .4
 ސްކޫލް ދަރުމަވަންތަ ވަނަ ސްކޫލް،1ދެމެދުގެ 

  
ދަށުގެ  އަހަރުން 13ގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތު 25މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ  .5

 ސްކޫލް ކަލާފާނުސްކޫލް،  ވަނަ 1އުމުރުފުރާއިން 
  

އަހަރާ ދެމެދުގެ  21އަހަރާއި  16ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެން ހެދުމުގެ  .6
 އިސްލާމިއްޔާ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް ވަނަ ސްކޫލް، 1އުމުރުފުރާއިން 

  
އަހަރާ ދެމެދުގެ  16އަހަރާއި  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެން ހެދުމުގެ  .7

 އިސްލާމިއްޔާ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް ސްކޫލް، ވަނަ 1އުމުރުފުރާއިން 
  

އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން  13ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ  22ޅެން ހެދުމުގެ  .8
 ސްކޫލު ކަލާފާނު ސްކޫލް، ވަނަ 1

  
                         


