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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
  މާލެ

                    .ދިވެހިރާއްޖެ               
             

  

  ޚަބަރު 
  

   2009 -މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް 

  

މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތުގެ މި މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަމުންގެންދާ ވާހަކަދެއްކުމާއި   
މި މުބާރާތް . ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިއެވެ 21މާޗް  2009ޒޯނު މުބާރާތް ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ 
ތިރީގައި އެވަނީ އެ ސެންޓަރުތަކާއި އެ ސެންޓަރުތަކަށް . ސެންޓަރެއްގައެވެ 4ބޭއްވިފައިވަނީ ލ އަދި ތ އަތޮޅުގެ 

  .މަޒުމޫނު ލިޔުމަށް ހާޒިރުވީ އިސްކޫލުތަކެވެ
   

  ހާޒިރުވީ އިސްކޫލުތައް  ސެންޓަރު

  ) ގުރައިދޫ. ތ(އަތޮޅު މަދަރުސާ . ތ
/ ސްކޫްލ ގާދިއްފީުށ/  ސްކޫްލ ދިޔަމިގިލީ/ ސްކޫްލބުރުނީ

  މަދަރުސާ މަޑިފުށީ) / ގުރައިދޫ( މަދަރުސާ އަތޮޅު. ތ

  ) ވޭމަންޑޫ. ތ(ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 
ކިނބިދޫ) / ތިމަރަފުށި. ތ( މަރުކަޒު ތަޢުލީމީ އަތޮޅު. ތ

ވަންދޫ/  ސްކޫލް ހިރިލަންދޫ/  ސްކޫލް އޮމަދޫ/ ސްކޫލް 
  ސްކޫްލ  ވޭމަންޑޫ/  ސްކޫލް ކަނޑޫދޫ / ސްކޫލް

  ) ފޮނަދޫ(އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު . ލ

)ގަން. ލ( މަކްތަބް މުކުރިމަގު/ ) ގަން. ލ( ސްކޫލް ތުނޑީ
ގާދޫ) / ގަން. ލ( އާލްޘާނީ ސްކޫލް ޚަލީފާ ބިން ޙަމަދު/ 

އަތޮޅު. ލ/ ސްކޫލް  މާވަށު/  ސްކޫލް މާމެންދޫ /  ސްކޫލް
  )ފޮނަދޫ( މަރުކަޒު ތަޢުލީމީ

  ) މާބައިދޫ. ލ(އަތޮޅު މަދަރުސާ . ލ
އަތޮޅު. ލ / ސްކޫްލ އިސްދޫކަލައޫިދ/  ސްކޫލްއިސޫްދ

 ސްކޫލް މުންޑޫ/   މަދަރުސާ ކަޅައިދޫ) /  މާބައިދޫ( މަދަރުސާ
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އަހަރުންދަށާއި،  13އެއީ . ޢުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔަ މުބާރާތެކެވެ 3މި މުބާރާތަކީ     
    . އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާއެވެ 21އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދާއި  16އަހަރާއި  13

 

  . ބައިވެރިވެފައިވެއެވެދަރިވަރުން  82އިސްކޫލަކުން  12އަތޮޅުން . މި މުބާރާތުގެ ތިން ޢުމުރުފުރާގައި ލ  

އަހަރާ ދެމެދުގެ  16އަހަރާއި  13، ދަރިވަރުންނާއި 32އިސްކޫލަކުން  11 އަހަރުންދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި 13:  އެއީ
އިސްކޫލަކުން  8އި އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާގަ 21އަހަރާއި  16 ދަރިވަރުންނާއި 27އިސްކޫލަކުން  9ޢުމުރުފުރާގައި 

  . ަދރިވަރުންނެވެ 23

 
  . ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 88އިސްކޫލަކުން  12އަތޮޅުން . މި މުބާރާތުގެ ތިން ޢުމުރުފުރާގައި ތ  

އަހަރާ ދެމެދުގެ  16އަހަރާއި  13 ދަރިވަރުންނާއި 35އިސްކޫލަކުން  12އަހަރުންދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި  13:  އެއީ
އިސްކޫލަކުން  8އި އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާގަ 21އަހަރާއި  16 ނާއިދަރިވަރުން 30އިސްކޫލަކުން  10އި ޢުމުރުފުރާގަ

  . ދަރިވަރުންނެވެ 23
  

 67އިސްކޫލަކުން  23އަހަރުންދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގައި  13މުޅި މުބާރާތުގައި ދެ އަތޮޅު އެއްކޮށް   
އަހަރާއި  16 ނާއިދަރިވަރުން 57އިސްކޫލަކުން  19އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާގައި  16އަހަރާއި  13 ދަރިވަރުންނާއި

  . ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ 46އިސްކޫލަކުން  16އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރުފުރާގައި  21

ދަރިވަރުން  170 އުމުރުފުރައިން ތިންމި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ ތިން އުމުރުފުރައިން ޖުމުލަ ދެ އަތޮޅުން   
  . ބައިވެރިވެ މަޒުމޫނު ލިޔުނެވެ

  

ވާހަކަދެއްކުމާއި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ޒޯނު މުބާރާތް މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެދު ދެކުނު   
   . ޕްރޮވިންސްގައި ހިމެނޭ ދެއަތޮޅުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައެވެ

  

  

 
  1430ރަބީޢުލްއައްވަލް  24

  2009މާޗް  21

  

 
 
 
 
 
 


