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 ގެ ނަތީޖާ  2009 –ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާްތ 

  

 .ކޮންމެ އިސްޫކލަކުން ެއންެމ ރަނގަޅަށް ވާހަކަެދއްކި ދަރިވަރު .1

 

 އަަހރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ  21އަހަރާއި  16 )ހ(

 އަލްމަދަރުސަުތލް ޢަރަބިއްަޔތުލް އިސްލާިމއްޔާ       ފާޠިމަތު އަމްނާ ޢަޒީޒު  .1

 ސެންޓަރ ޮފރ ހަޔަރ ެސކަންޑަރީ ެއިޑޔުކޭޝަން         މުޙައްމަދު ޙައްާސން  .2

  

 އަަހރާދެމެދުގެ ުއމުރުފުރާ 16އަހަރާއި  13 )ށ(

 އަމީިނއްޔާ ްސކޫލް        ފާޠިމަތު ނަާބޙާ .1

 އަލްމަދަރުސަުތލް ޢަރަބިއްަޔތުލް އިސްލާިމއްޔާ         މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް  .2

 މަޖީދިއްޔާ ްސކޫލް        އަޙްމަދު ޢިމާދު .3

 މުޙްޔިއްީދން ސްކޫލް      އާމިނަތު ޢަޫރޝާ ނަޖީބް .4

 ދަރުމަަވންތަ ސްކޫލް    هللاމުޙައްމަދު ިއމްތިނާން ަސޢުދު .5

 ޣާޒީ ސްކޫލް       އިބްރާހީމް ުލބާބް މުޙައްމަދު .6



 އުމުރުފުރާ  އަހަރުްނދަށުގެ 13) ނ(

 ކަލާފާނު ސްޫކލް      އާމިނަތު ރަާފ އަކްރަމް .1

 އަލްމަދަރުސަުތލް ޢަރަބިއްަޔތުލް އިސްލާިމއްޔާ         އަފްޢަދުهللا ޢަބްދު .2

 އިސްކަްނދަރު ސްކޫލް      އަޙްަމދު މުޙައްމަދު ިއމްރާން  .3

 ތާޖުއްދީން ްސކޫލް        އަޙްމަދު ސާިއބް .4

 ކޫލްމުޙްޔިއްީދން ސް        އާމިނަތު މަުޢރިފާ .5

 ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް      ޒަިއނަބް އަްޙމަދު ލަޠީފް .6

 ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް      ޢާއިޝަތު ައނާ ޙިފާޛު ުލޠުފީ .7

 އަދި    ޣިޔާޘުއްީދން ސްކޫލް      މުޙައްމަދު ައރުޒަން އާސިފް  .8

 ޣިޔާޘުއްީދން ސްކޫލް      އާމިނަތު ފަުރޙާ ޝަރީފް .9

     

 .ވުނު ފަރާތްަތއްވަަނޔަށް ހޮ  3މުބާރާތުން  .2

 

 /ކުރެންދޫ، ނޫރާނީގެ . ޅަވނަ ާވހަކަދެްއކުންތެރިޔާ،  3އަމިއްަލފަރާތްތަކުގެ ބައިން  )ހ(

  .މުޙައްމަދު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  

ރ ފޮރ ހަޔަރ ސެންޓަ ނަ ާވހަކަދެއްކުންެތރިޔާ، ވަ  3ައހަރާދެމެުދގެ އުމުރުފުރަިއްނ  21އަހަރާއި  16) ށ(

 .ޙާތިމް ޔޫސުފް ސެކަންޑަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު 

ސްކޫލްގެ  އަމީނިއްޔާ ވަނަ ވާހަކަެދއްކުްނތެރިޔާ،  3އަހަރާދެމެުދެގ އުމުރުފުރަިއން  16އަހަރާއި  13) ނ(

  .ދަރިވަރު ފާޠިމަތު ނަބާޙާ 

   މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް : ވަަނ އިސްކޫލް 3) ރ(

ވަރު އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަނަ ާވހަކަދެއްކުންެތރިޔާ،  3އަހަރުްނދަށުގެ އުމުރުފުރަިއްނ  13) ބ(

  .އާމިނަތު ޙަސްނާ

  ތާޖުއްދީން ސްކޫލް : ވަަނ އިސްކޫލް 3 )ޅ(

  

 



 .ވަަނޔަށް ޮހވުނު ފަރާތްަތއް 2މުބާރާތުން  .3

. ގ/ މުޙައްމަދު މައުމޫން ފަހުމީ ދީދީ ަވނަ ާވހަކަދެްއކުންތެރިޔާ،  2އަމިއްަލފަރާތްތަކުގެ ބައިން ) ހ(

  )13- 01( 1ސިނަމާލެ 

ރ ފޮރ ހަޔަރ ސެްނޓަ ، ރިޔާނަ ވާހަކަެދއްކުްނތެވަ 2އަހަރާދެމެުދެގ އުމުރުފުރަިއން  21އަހަރާއި  16) ށ(

 .ސަވްދާ ޢަލީ ސަލީމް ސެކަންޑަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު 

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ  ަވނަ ާވހަކަދެއްކުންެތރިޔާ، 3ައހަރާދެމެުދގެ އުމުރުފުރަިއްނ  16އަހަރާއި  13) ނ(

  .هللاމުޙައްމަދު އިމްތިނާން ސަޢުދު  ދަރިވަރު،

  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް : ވަަނ އިސްކޫލް 2) ރ(

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވަނަ ާވހަކަދެއްކުންެތރިޔާ،  2އަހަރުްނދަށުގެ އުމުރުފުރަިއްނ  13) ބ(

   .މުޙައްމަދު ޢިމްރާން އަޙްމަދު

  ސްކޫލް  ޢިމާދުއްދީން : ވަަނ އިސްކޫލް 2) ޅ(

  

ވަނަޔަްށ ހޮުވނު ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުންެދއްވާ އިބްާރހީމް ޝިހާުބެގ  1މުބާރާތުން  .4

މްހޫރިްއޔާގެ ެދ ލް ޖު ަހނާދނީމިލްކުާވ ތަށްޓާއި، ރައީސުހަނާދީނވާދަިއގެ ތަށްޓާއި، އިބްރާހީމް ޝިހާބުގެ 

 .ލިބިވަޑަިއެގްނނެވި ފަރާތްަތއް ކަނބަލުން ެދއްވި ިއނާމު

އަލްފާޟިލް / ތްރީސިސްޓާރސް . މވަނަ ާވހަކަެދއްކުންތެިރޔާ،  1ރާތްތަކުގެ ބައިން އަމިއްަލފަ) ހ(

  މުޙައްމަދު ޝަފީޢު 

ރ ފޮރ ހަޔަރ ◌ާ، ސެންޓަ ނަ ވާހަަކދެއްކުންތެިރޔވަ 1އަހަރާދެމެދުގެ ުއމުރުފުރައިން  21އަހަރާއި  16) ށ(

 .ސެކަންޑަރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު މުޙައްމަދު ހައްސާން 

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ވަަނ ވާހަކަެދއްކުްނތެރިޔާ،  1އަހަރާދެމެުދެގ އުމުރުފުރަިއން  16 ައހަރާއި  13) ނ(

  .ދަރިވަރު އަޙްމަދު ޢިމާދު 

  .އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް: ވަަނ ސްކޫލް 1) ރ(

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ަވނަ ވާހަކަެދއްކުްނތެރިޔާ،  1އަހަރުްނދަށުެގ އުމުރުފުރަިއްނ  13) ބ(

  .އަޙްމަދު ލަޠީފް ޒައިނަބް 

  .އިސްކަންދަރު ސްކޫލް : ވަަނ ސްކޫލް 1) ޅ(



  

 

 


