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  ބަރުޚަ

  
  ޒޯނު މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް،ވާހަކަދެއްކުމުގެ މަުޒމޫނު ލިޔުމާިއ ވަނަ އަހަރުގެ  2008

  .ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްަތކަށް އިނާމު ދީފި
  
  

މަތީ ދެކުނުބުރީ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި މަޒުމޫނު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއާއި ތިލަދުން   
ވީ ހުކުރު  13ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ަޖލްސާ މި މަހުގެ  2008މުބާރާތް  ޒޯނު ލިޔުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ޓްރީ މިނިސްމި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ . ބޭއްވިއްޖެއެވެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި. ހއ ދުވަހުގެ ރޭ
އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ެއޑިޔުކޭޝަން 

  .އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ މިނިސްޓަރުހުންނެވި ދައުލަތުގެ 
ބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ދިވެހި މުބާރާތްތަކުގެ ކުރު ތަޢާރަފަކާއެކު މަރުޙަބާދެންނެވީ މި ޖަލްސާގައި   

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ . މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޙަލީމެވެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ
މީގެ އިތުރުން މި  .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު މަލަކާ ޢަލީ އެވެ. ގޮތުން ވާހަކަދެއްކީ ހއ

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް  ބުރީ އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝިދާއި،ތިލަދުންމަތީ އުތުރުޖަލްސާގައި 
ދައުލަތުގެ  ރޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަ

  .ފުޅުދެއްކެވިއެވެލް އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމާއި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނުވެސް ވާހަކަވަޒީރު އޮނަރަބް 
ދިވެހިބަހާިއ އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުންދެއްވީ  މި ޖަލްސާގައި ވަނަވަނައަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް   

 ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒަށް ލަފާދޭ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫނާއި،
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފާރޫޤާއިނައިބު  ވެލޮޕްމަންޓުގެ ޑިމިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޮލްސް 

އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދާއި، ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް  ރޙަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަހިންގެވުމާއި
   .ޢަބްދުއަްރޝީދު ޙުސައިނެވެދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް  ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، އިބްރާހީމާއި



ދިވެހިބަހަށް  ހިތްތަކުގައިދަރިވަރުންގެ  ޒޯނު މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 
އެ ރޮނގުން ކުޅަދާނަ  ލޯބިޖެއްސުމާއި، ދިވެހިބަހުގެ އަދަބިއްޔާތަށާއި، ލިޔުންތެރިކަމަށް ޝައިޤުވެރިކުރުވާ

  .ވެލިޔުންތެރީންތަކެއް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އުފެއްދުމެ 
ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނުމުބާރާތަކީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށާއި، ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މައްޗަށް   

ކުޅަދާނަ ދިވެހި ދަރީންތަކެއް އަތޮޅުތަކުގެ ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމާއެކު، ވާހަކަދެއްކުމުގެ މައިދާނުގައި 
ނޑައަޅާ އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ މި މުބާރާތުގެ . އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މި މަރުކަޒުން ކަ

އުމުގައި ދަތިތަކެްއ އަށްއައަނެއް މަޤުޞަދަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން މާލެ
  .ތޮޅުގައި ތިބެގެން މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެހުންނާތީ އަ
މި މުބާރާތަކީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެ   

ނޑައަޅާ އެ އަހަރަކު މި ވަނީ މި މުބާރާތް ހުޅުވައިލެވިފައި. ވެއަހަރަކު ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެ  މަރުކަޒުން ކަ
  .ނަށެވެޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން 

  
  
  

  .އެވެމަޒުމޫނު ލިޔުމާއި ވާަހކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ ނަތީޖާތިރީގައި މިވަނީ 
  

  

 އް އައި ފަރާތްތަ މެހުމާނުންގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބައިން ވަނަވަނަ އަށް  •

 

މީނާ ވާހަކަދެއްކި މައިގަނޑު ، އަތޮޅު މަދަރުސާ . ހއ ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ :  ވަނަ 3 .1

 "ފަންކާ " ނަމަކީ 

މީނާ ވާހަކަދެއްކި ، ޙައުލާ ރަޝީދު، މަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމްއަލްފާޟިލާ : ވަނަ 2 .2

ނޑު ނަމަކީ   ހޮޅުައށި " މައިގަ

ކަދެއްކި މީނާ ވާހައަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، . ހއ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނަހުލާ،: ވަނަ 1 .3

ނޑު ނަމަކީ   "ޝާއިރުންނާއި އިންސާނާގެ ހިތް" މައިގަ

  

  

 

  
  



ގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއަކުން ކޮންމެ އިސްކޫލަކުން " 2008ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް " •
   .ހަކަދެއްކި ދަރިވަރުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ވާ 

  :އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ  13
 ރުސާއިހަންވަންދޫ މަދަ        މަރްޔަމް އަނީޒާ  .1
 އަތޮޅު މަދަރުސާ. ހއ        މަރްޔަމް އަސްރާ  .2
 ކުމުންދޫ ސްކޫލް        ނާއިފާ ޙުސައިން  .3
     އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ހއ      މަލަކާ އަޙްމަދު ރަޝީދު .4

   އަފީފުއްދީން ސްކޫލް        ރިފްޢަތު ޢަލީ .5
 މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް        ސާމިޙްهللا ޢަބްދު .6
 ސާއަތޮޅު މަދަރު. ހދ        ޢާއިޝަތު ސުމާ .7
 މަދަރުސަތުއް ޞަބާޙު        ޢާއިޝަތު ނަހުދާ .8
      އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ހދ        ޙުސައިން އަޙްމަދު .9

    

  :އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  16އަހަރާއި  13
 އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ        ޢަލީ ޝަހީމް  .1
 އަތޮޅު މަދަރުސާ. ހއ        ޙައިފާ އިބްރާހީމް .2
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 ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް      އަޙްމަދު މުޝްޢިލް ޞަބާޙު .7
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  :އަހަރާދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  21އަހަރާއި  16
 އިހަންވަންދޫ މަދަރުސާ      އަޙްމަދު ރަޝީދުهللا ސަޢުދު .1

 އަތޮޅު މަދަރުސާ. ހއ        މަރްޔަމް ތަމަންނީ .2

 ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް        މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު .3

 މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް         މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން .4

 މަދަރުސަތުއް ޞަބާޙް        މަތު އަތުފާ ފާޠި .5

  



ދަރިވަރުންނާއި  ވަނައަށް އައި 3ގެ އުމުރުފުރާތަކުން މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތު  •
 .އިސްކޫލުތައް 

  
  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުުފރާ 13
  

  .ވަނަ އަށް ދެ ދަިރވަރަކު ހޮވިފައިވޭ 3މި އުމުރުފުރާއިން  -

މީނާ ލިޔުނު މަޒުޫމނުގެ  ،ކުމުންދޫ ސްކޫލް ،ނާއިފާ ޙުސައިން : ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ރައްކާތެިރކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްދިވެހިބަސް " މައިގަ

މީނާ ލިޔުނު  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ހއ، ޢަލީ ރައްޒާން : ވަނަ ދަރިވަރު 3 .2

ނޑު ނަމަކީ   "ދިވެހިބަސް ރައްކާތެިރކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް" މަޒުމޫނުގެ މައިގަ

  އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ އިސްކޫލު 3 .3

  
  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13
  

މީނާ ލިުޔުނ  އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ ، ޢާއިޝަތު ޝިފްލީނާ: ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1

ނޑު ނަމަކީ މަސްވެރިކަން ތަރައްީޤ ކުރަން ކުރެވިދާނެ " މަޒުމޫނުގެ މައިގަ

  "ކަންތައްތައް

 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ހއ: ވަނަ އިސްކޫލު 3 .2

  
  އުމުރުފުރާ ާރެދމެދުގެއަހަ 21އަހަރާިއ  16 

  
މީނާ ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ މުޙައްމަދު ޢިމްރާން، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ފަތުރުވރިކަމާ ނުލާ ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއެރުވިދާނެބާ" މައިގަ

 މަދަރުސަތުއްޝައިޚު އިބްރާހީމް  :ވަނަ އިސްކޫލު 3 .2

 

   



ދަރިވަރުންނާއި  ވަނައަށް އައި 3އުމުރުފުރާތަކުން ޒޯނު މުބާރާތުގެ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  •

  .އިސްކޫލުތައް 

  

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުުފރާ 13  

  

މީނާ ވާހަކަދެއްިކ މަރްޔަމް އަނީޒާ، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1

ނޑު ނަމަކީ   "އަޅުަގނޑުގެ އަތޮުޅގައިކުރާ ބައެއް މަސައްކަތް " މައިގަ

 މަދަރުސާ  އިހަވަންދޫ : ވަނަ އިސްކޫލު 3 .2

  

  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13

  

ނޑު ޢަލީ ޝަހީމް، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1 މީނާ ވާހަކަދެއްކި މަިއގަ

  "ޒިޔާރަތްކުރަނީ ކީއްވެ؟ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން " ނަމަކީ

 ކުމުންދޫ ސްކޫލް : ވަނަ އިސްކޫލު 3 .2

  

  ރުފުރާއުމު އަހަާރެދމެދުގެ 21އަހަރާިއ  16 

މީނާ މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން، މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް، : ވަނަ ދަރިވަރު 3 .1

ނޑު ނަމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި މަސައްކަތްތެީރންނަްށ " ވާހަކަދެއްކި މައިގަ

  "ހުރި ފުރުސަުތތައް

  މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް: ވަނަ އިސްކޫލު 3 .2

  

  
    

  
  



ދަރިވަރުންނާއި  ވަނައަށް އައި 2މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާތަކުން  މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު  •
  .އިސްކޫލުތައް 

  
  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުުފރާ 13
  

މީނާ ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ ރިފްޢަތު ޢަލީ، ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް : ވަނަ ދަރިވަރު 2 .1

ނޑު ނަމަކީ   "އަޅުަގނޑުގެ ރަށް" މައިގަ

  ރުކަޒު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަ . ހދ: ވަނަ އިްސކޫލު 2 .2

  
  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13
  

މީނާ ލިޔުނު މަޒުމޫނުެގ ޝާކިރާ އާދަމް، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ ދަިރވަރު 2 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ދިވެހިބަސް ތަރަްއޤީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟" މައިގަ

    މަކުނުދޫ ސްކޫލް : ވަނަ އިްސކޫލު 2 .2

  
  އުމުރުފުރާ އަހަާރެދމެދުގެ 21އަހަރާިއ  16 

  
މީނާ ފާޠިމަތު ޢަރޫޝާ، މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް : ވަނަ ދަރިވަރު 2 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ދިވެހިއަކުުރގެ އެހާާރއި މިާހރު" ލިޔުނު މަޒުޫމނުގެ މައިގަ

  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް : ވަނަ އިްސކޫލު 2 .2

  
  
  
  
  
  
  



  .ވަރުންނާއި އިސްކޫލުތައް ދަރި  ވަނައަށް އައި 2ޒޯނު މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާތަކުން  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  -2
  

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13  
  

މީނާ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، . މަލަކާ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ހއ: ވަނަ ދަރިވަރު 2 .1

ނޑު ނަމަކީ ނޑުގެ އަޮތޅުގައި ުހިރ ބައެއް ުމހިންމު " ވާހަކަދެއްކި މައިގަ އަުޅގަ

  "ރަށްރަށް

  ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލް : ވަނަ އިްސކޫލު 2 .2

    
  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13
  

މީނާ ވާހަކަދެއްިކ އަތޮޅު މަދަރުސާ، . ޙައިފާ އިބްރާހީމް، ހއ: ވަނަ ދަރިވަރު 2 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ފަތުރުވެރިކަމާއި ތިމާވެށި" މައިގަ

  ވަނަ އަށް ދެ ިއސްކޫލެއް ވަނީ ހޮވިފައި  2މި އުމުރުފުރާއިން 

  ސާ އިހަވަންދޫ މަދަރު : ވަނަ އިްސކޫލު 2 .2

  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް : ވަނަ އިްސކޫލު 2 .3

  
  އުމުރުފުރާ އަހަާރެދމެދުގެ 21އަހަރާިއ  16 

  
މީނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ، هللا ސަޢުދު : ވަނަ ދަރިވަރު 2 .1

ނޑު ނަމަކީ ނޑުވަރުގެ މުހިންމުކަން " ވާހަކަދެއްކި މައިގަ   "އުތީމު ގަ

 އަތޮޅު މަދަރުސާ . ހއ: ވަނަ އިްސކޫލު 2 .2

  

  
  



ދަރިވަރުންނާއި  ވަނައަށް އައި 1މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާތަކުން  •
 .އިސްކޫލުތައް 

  
  
  އަހަރުންދަށުގެ އުމުުރފުރާ 13
  

މީނާ ލިޔުނު މަޒުޫމނުގެ ޙަސަން ސަމީޙު، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ، : ވަނަ ދަރިވަރު 1 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދު" މައިގަ

  އަތޮޅު މަދަރުސާ . ހއ: އިސްކޫލުވަނަ  1 .2

  
  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13
  

މީނާ ލިޔުނު މަޒުމޫނުގެ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، . ޢަލީ މުޖުތަބާ، ހއ: ވަނަ ދަރިވަރު 1  

ނޑު ނަމަކީ   "އާސާީރތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން " މައިގަ

  ރުސާ އިހަވަންދޫ މަދަ : ވަނަ އިސްކޫލު 1  

  
  އުމުރުފުރާ އަހަާރެދމެދުގެ 21އަހަރާިއ  16 

  
މީނާ ލިޔުނު މަުޒމޫނުގެ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ، ، هللاއާމިނަތު ޢަބްދު : ވަނަ ދަރިވަރު 1 .1

ނޑު ނަމަކީ   "އަޅުަގނޑުގެ އަތޮުޅގައި ހުރި ބަެއއް އާާސރީތަންތަން " މައިގަ

 އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ އިސްކޫލު 1 .2

  

  

  

  



ދަރިވަރުންނާއި  ވަނައަށް އައި 1ޒޯނު މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާތަކުން  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  •

  .އިސްކޫލުތައް 

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުުރފުރާ 13  
  

ނުޑ . ރިފްޢަތު ޢަލީ، އަފީފުއްދީން ސްކޫލް : ވަނަ ދަރިވަރު 1 .1 މީނާ ވާހަކަދެއްކި މައިގަ

  "އިންސާނާއަށް ާސފު ބޯފެނުގެ މުހިންމުކަން " ނަމަކީ

 އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ހއ: ވަނަ އިސްކޫލު 1 .2

  

  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13
  

މީނާ މިންނާ ރަޝީދު، މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމް، : ވަނަ ދަރިވަރު 1 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ދިވެހި ައދީބެއްގެ ޚިދުމަތް " ވާހަކަދެއްކި މައިގަ

  މަދަރުސަތުއްޝައިޚް އިބްރާހީމް : ވަނަ އިސްކޫލު 1 .2

  
  އުމުރުފުރާ އަހަާރެދމެދުގެ 21ހަރާިއ އަ 16 

  
މީނާ ވާހަކަދެއްިކ އަތޮޅު މަދަރުސާ، . މަރްޔަމް ތަމަންނީ، ހއ: ވަނަ ދަރިވަރު 1 .1

ނޑު ނަމަކީ   "ދިވެހިބަސް ކުރިއަރުަވން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް " މައިގަ

 އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ : ވަނަ އިސްކޫލު 1 .2

  

  

  



އެންމެ މޮޅަށް  ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން  ންމެ އަތޮޅަކުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުން ކޮ  •

  ދަރިވަރުން ވާހަކަދެއްކި 

  :އަތޮޅު . ހއ

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13  

  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . މަލަކާ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ހއ  

  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13

  ހީމް މިންނާ ރަޝީދު، މަދަރުސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާ   

  އުމުރުފުރާ އަހަާރެދމެދުގެ 21އަހަރާިއ  16 

  މަދަރުސާ އަތޮޅު . ހއ މަރްޔަމް ތަމަންނީ،  

  

  :އަތޮޅު . ދހ

  އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާ 13

  އަފީފުއްދީން ސްކޫލް  ރިފްޢަތު ޢަލީ،  

  އުމުރުފުރާ އަހަރާދެެމދުގެ 16އަހަރާއި  13

  ވަލީދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ކުމުންދޫ ސްކޫލް   

  އުމުރުފުރާ އަހަާރެދމެދުގެ 21ރާިއ އަހަ 16 

   މުޙައްމަދު، ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް هللا ޢަބްދު   

    
  

                   _____________________  
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