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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
 13އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫޢުތައް
 .1ދިވެހިބަހަކީ އަހަރެން އެންމެ ވާހަކަދައްކާ ހިތްވާ ބަހެވެ.
 .2ދިވެހިންނަކީ މަސައްކަތްތެރިބައެކެވެ.
 .3ހިނތުންވުމަކީ ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރިކަމެކެވެ.
 .4ބޮޑުތަކުރުފާނު -ދިވެހި މިނިވަންކަމުގެ އެއްވަނަ ބަޠަލު
 .5ދިވެހިބަސް -ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ބަހާ
 .6ކާބަފައިންނަކީ ހާދަ މުރާލި ފަންނުވެރި ބައެކެވެ.
 .7މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދީދީގެ ފަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާންތައް
 .8މަރުޙޫމު އިބްރާހިމް ޝިހާބުގެ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ.
 .9ސައިންސާއި ޓެކްނލޮޖީ އުނގެނުމަށް ގެނުވި ފަސޭހަތައް
 .10އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚު އެނގެންޖެހެއެވެ.
 .11ދިވެހީން ތަހުޒީބު ވާންވާނީ ދިވެހީންގެ ގޮތުގައެވެ.
 .12ދިވެހިބަހާ ބޭރުގެ ބަސްބަސް މަސްހުނިކުރުމުގެ ނަތީޖާ
 .13ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދޭންވީ ކީއްވެ؟
 .14ރަނގަޅު ރަޙުމަތްތެރިން ޚިޔާރުކުރާށެވެ.
 .15ކުދިން އެންމެ ކިޔަވާ ހިތްވާ މާއްދާއަކަށް ދިވެހިބަސް ހެދޭނެއެވެ.
 .16މަދަރުސާކުދިންނަށްޓަކައި ރަށެއްތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑަށް ލިބިއްޖެނަމަ.....
 .17މުދައްރިސަށް އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
 .18މަންމާއެވެ! މަންމަގެ ހަނދާންތައް އަބަދުވެސް އާވާނެއެވެ.
 .19ލބިވާ މަދުރަސާއެވެ .ތިބާގެ ހަނދާން އަބަދުވެސް ކުރާނަމެވެ.
 .02ދިވެހީންގެ ބަދަލުވަމުން ދާ އާދަކާދަތައް
 .02ކަނޑާ ކޮންމެ ގަހަކަށް ދެގަސް އިންދާށެވެ.
 .00ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަކީ ހާސް ނިޢުމަތެވެ.
 .02މުސްކުޅިންނަށް ކަމޭހިތުމުގެ މުހިންމުކަން
 .02އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ރީތި ދިވެހި ވާހަކައަކީ...
 .25އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މަޤުބޫލު ދިވެހި އަދީބަކީ...
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
 13އަހަރާއި  16އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫޢުތައް
 .1ދިވެހިބަސް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
 .2ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތަށް ދިވެހިން އަހުލުވެރިވާން ޖެހެއެވެ.
 .3އިންސާނީ ވަގުފާރި -އިންސާނިއްޔަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަބާއެއް.
 .4ދިވެހި ކަނޑުފަޅުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ މުއްސަނދިކުރެވޭނެއެވެ.
 .5ހުކުރު މިސްކިތް -ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް.
 .6ތަޢުލީމު ނެތަމަ ތާކުޒަމާނާއި އެކުވެގެން -ތަންދާނެޔެ ބުއްދީގެ މަގުން އެއްކިބާވެގެން
 .7ރައިވަރުގެ ދުނިޔޭގައި ބަނޑޭރި ޙަސަން މަނިކުފާނު
 .8އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށްޓަކައި ފަހަށް ރައްކައުކުރާށެވެ.
 .9މުއާޞަލާތުކުރުމަށް ސައިންސާއިޓެކްނލޮޖީ ގެނުވި އިންޤިލާބު
 .10ޓެކްނލޮޖީގެ ސަބަބުން ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުވައެވެ.
 .11ޕޗުގީޒުންގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ދިވެހީން ހޭދަކުރި ހިތްދަތި ދުވަސްތައް
 .12ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޞިއްޙަތަށްހުރި ގޮންޖެހުންތައް
 .13މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ހުރި ނުރައްކާތައް
 .14އަމާންކަން ހދައި ސަލާމަތްވުމަށް ދުންފަތާ ދުރުވާށެވެ.
 .15ކެއުންބުއިމުގައި ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ޚިޔާރުކުރާށެވެ.
 .16ދިވެހީންގެ ވައިގެ ބަނދަރު ދިވެހީންގެ މުރާލިކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް.
 .17ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުން ދިވެހީންގެ ސަގަފާތް ފެންނާން ޖެހެއެވެ.
 .18ދިވެހި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކުން މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުވައެވެ.
 .19އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރަންޖެހެއެވެ.
 .20ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާއިން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މަޤުބޫލު ޝާޢިރާ...
 .21ދިވެހި ފކުލރު -ދިވެހި ތާރީޚާއި ސަގާފަތުގެ މުހިންމު ބަހާއެއް
 .22ނަޞްރުގެ ބިނާ -ޤައުމީ ލބީގެ ފޮނި ޒިކުރާތަކުގެ ރަމްޒެއް.
 .23ދިވެހި ދީބަކީ އަހަރެން އެންމެ ލބިވާ ދީބެވެ.
 .24ފުދުންތެރި މީހަކަށް ވެވޭނީ މުރާލިވެގެންނެވެ.
 .25ދިވެހިބަސް ކުރިއެރުވުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނީ މަދަރުސާތަކުންނެވެ.
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
 16އަހަރާއި  21އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މައުޟޫޢުތައް
 .1ދިވެހިބަހަށް ޤަދަރުކުރާ ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
 .2ދިވެހި ބަސް -ދިވެހީންގެ އަމިއްލަވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބަހާއެއް.
 .3އިނގިރޭސީންގެ ޙިމާޔަތުގެ އުނގަށް ރާއްޖެ ވެއްޓުނީ ކީއްވެ؟
 .4އިންސާނީ ވަގުފާރިކުރުން ހުއްޓާލާކަށް ނުވޭތަ؟
 .5ދިވެހި އަދަބު ކުރިއަރާނީ އަދަބަށް ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔައިގެންނެވެ.
 .6ދިވެހި އަދަބުން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ކަމުދާ ވާހަކައަކީ....
 .7ބިދޭސީ ބަސްބަހުގެ ސަބަބުން ދިވެހިބަހަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް
 .8ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް -ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދި ތަރިކައެއް.
 .9ޓެކްނލޮޖީގެ ސަބަބުން ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިކަމަށް ގެނުވި އިންޤިލާބު
 .10އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ކަރާމާތުގެ މުހިންމުކަން
 .11އަމާން ޞުލްޙަވެރި ވެށްޓެއް ގާއިމުކުރެވޭނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތައް ދަމަހައްޓައިގެންނެވެ.
 .12ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް -ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ނަމޫނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް
 .13ވަޠަން ދެކެ ލބިވާ ވަފާތެރި މުވާޠިނަކަށް ވާށެވެ.
 .14ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ޒުވާނުން އުފެއްދޭނީ...
 .15ޙުސައިން ޞަލާޙުއްދީނުގެ ޒިކުރާއަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ.
 .16މަތީ ސާނަވީގައި ދިވެހި ތާރީޚު ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭނަމަ ކުރާނެ ފައިދާތައް
 .17ކާބަން ނިޔުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދިއްޖެނަމަ ކުރާނެ ފައިދާތައް..
 .18ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމު ދިވެހިބަހުން ދިނުމުން ކުރާ ފައިދާތައް.
 .19ދަރިވަރުންނަށް ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟
 .20ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު -ދިވެހި ޤައުމު ދުށް ނަމޫނާ ރަސްކަލެއް.
 .21ރެހެންދި ޚާދީޖާ ކަނބައިދި ކިލެނގެ -ދިވެހި ކަނބަލުންނަށް ނަމޫނާ ކަނބަލެއް
 .22ދިވެހި ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާ އުވުނީ ކީއްވެ؟
 .23ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިރުމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންނެވެ.
 .24ބާރުގަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ ދިދަތަކާއެކު ދިވެހި ދިދަ ވިހުރޭތަން ފެންނަ ހިނދު....
 .25ދިވެހި ކަނޑުފަޅުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވޭނެއެވެ.
________________
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ މައުޟޫޢުތައް (ޔުނިވަރސިޓީ /ކޮލެޖުތަކުގެ ބައި)
ކ މާދަރީ ބަސްކަމުގައި ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން
 .1ފަށާ ތަޢުލީމުދޭ މައިގަނޑު ބަހަ ީ
 .2ދިވެހި އަދީބުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރަން ޖެހެއެވެ.
ތ -ދިވެހި އަދަބުގައި ފިޔަޖަހާލި އަލި އަލި ތަރިއެއް
 .3ނާއިބުތުއް ު
 .4ދިވެހިބަހަކީ ވަރަށް ރީތި ބަހެކެވެ.
ރ -ދިވެހީންގެ މުރާލިކަމުގެ ތާރީޚީ ރަމްޒެއް
 .5ހުޅުލޭވައިގެ ބަނދަ ު
 .6ދިވެއްސަކަށްވީތީ ފަޚުރުވެރިވާންވީ ކީއްވެ؟
 .7ބޭރުގައުމުތަކާ އޮންނަ ރަސްމީ ގުޅުންތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ފައިދާތައް
 .8ދިވެހިބަސް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
ޤއުމަށްޓަކައި.....
 .9ކޮންކަމެއްހެ ކޮށްދެވޭނީ ލބިވާ ަ
 .10ދިވެހި ފުރަތަމަ ޖުމުހޫރިއްޔާ އެންމެ 7މަހާއި  21ދުވަހުން އުވުނީ ކީއްވެ؟
 .11ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ ވީދާލީ ކީއްވެ؟
 .12މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއްގެ މުހިންމުކަން
އވެ.
 .13އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރެވެން ޖެހެ ެ
ފކުރުމަކީ ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ.
 .14ޅަފަތުގައި ގިނަބަސްބަސް ތަޢާރަ ް
 .15ދިވެހީންގެ ސަގާފަތްވެސް މިދަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ.
މން ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތަށްކުރާ އަސަރުތައް
 .16ބަވަނަވަންތަކަ ު
 .17ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ޒިކުރާ އާކުރަންޖެހެއެވެ.
 .18ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީކުރެވޭނީ ދިވެހި ބަހުގެ ޢިލްމު ދިރާސާކުރެވިގެންނެވެ.
 .19ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ހެދިދާނެ ކިތައްމެ އާސާރީ ތަރިކައެއް ރާއްޖޭގައި އެބަހުއްޓެވެ.
 .20މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް ލުޠުފީ -ދިވެހި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި އަގުހުރި ދަރިއެއް.
________________
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
އޮފީސް /ކުންފުނި /ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައި (ބަހުސްގެ މައުޟޫޢުތައް)

ގ
ނނެވެ .ބިދޭސީން ެ
ސބަބު ް
ަ
ތއް ނުލިބެނީ ބިދޭސީންގެ
ގ ފުރުޞަތު ަ
ވނުންނަށް ވަޒީފާ ެ
 .1ވަޒީފާގެ ބާޒާރުން ދިވެހި ޒު ާ
ސަބަބަކުންނެއް ނޫނެވެ.؟
ނނެވެ؟ މަދަރުސާތަކުންނެއް
އޓުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަން ޖެހެނީ މަދަރުސާތަކު ް
 .2ދިވެހިބަސް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެ ް
ނޫނެވެ؟
 .3ރާއްޖެއަށް

ދިމާވެފައިވާ

ތޞާދީ
އިޤު ި

ހީނަރުކަމުން

ގނެވޭނީ
އަރައި ަ

ބޭރުގެ

ނނަށް
އިންވެސްޓަރު ް

އިތުރު

ތ
ފުރުޞަ ު

ފަހިކޮށްދީގެންނެވެ؟ ނޫނެކެވެ.
ނވެ.
ނ ެ
 .4މުޖުތަމައުގައި ޞުލްޙަ ޤާއިމުކުރެވޭނީ ކުށްކުރާ މީހުންނަށް އަދަބު ދީގެންނެވެ .އަދަބު ދީގެނެއް ޫ
 .5ސާކުޤައުމުތައް ތަރައްޤީވެކުރުއެރުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ސާކު ޤައުމުތަކުގައި އެއް ފައިސާއެއް ބޭނުންކުރުމެވެ.
ކލަބު
ޔ ޖަމާޢަތްތަކަށެވެު .
މއެއް އަދާކުރެވޭނީ ކުލަބުޖަމްޢިއް ާ
ޔކަށް ހެދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިން ާ
ލ ބަ ަ
 .6ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ މުރާ ި
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނޫނެވެ.
 .7ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނީ ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަމެއް ކޮށްގެންނެވެ .ނޫނެކެވެ.
ނ މަދަރުސާތަކަށެވެ .މަދަރުސާތަކަށް ނޫނެވެ.
 .8ޤައުމީ ލބީގެ ބިންގާ އަޅައިދެވޭ ީ
ހބަސް ހަދައިގެންނެވެ .ނޫނެވެ.
ލޖީއާ ރައްޓެހިބަހަކަށް ދިވެ ި
 .9ދިވެހިބަސް ދެމިއޮންނާނީ ޓެކްނ ޮ
 .10އަމާން މުޖުތަމަޢެއް ގާއިމުކުރެވޭނީ ދަރީން ހެޔޮ ގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށްގެންނެވެ.
__________________
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ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ  18އަހަރުންދަށުގެ ބައިގެ މައުޟޫޢުތައް
 .1ކޮންމެ ޒުވާނަކުވެސް ވާންވީ މުރާލި މަސައްކަތްތެރި މީހަކަށެވެ.
 .2ދިވެހި ބަސް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމެވެ.
 .3ދިވެހި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރަން ޖެހެއެވެ.
އ
 .4ދިވެހި ޤައުމު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަ ް
އން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މަޤުބޫލު ވާހަކަލިޔުންތެރިޔާ
 .5ދިވެހި ވާހަކަލިޔުންތެރީންގެ ތެރެ ި
ވހި މަސްވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
 .6ޓެކްނލޮޖީގެ ސަބަބުން ދި ެ
 .7ދިވެހި ރީތި އާދަކާދަތަކަށް ދިރުވައި އާލާކުރަން ޖެހެއެވެ.
ތޙާލު
 .8ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ދިވެހީންނަށް ޖެހުނު ދަ ި
ރ ނަސީބެއް.
ބނު މަތިވެ ި
 .9ކުޑަކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެ މިނިވަންވުން -ދިވެހިންނަށް ލި ު
އ
 .10މަރުޙޫމު ޔޫސުފް މުޙައްމަދުފުޅުގެ ފަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާންތަ ް
ވސް ގެއްލުންހުރިކަމެކެވެ.
 .11ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ މާލީގޮތުންނާއި ޞިއްޙީ ގޮތުން ެ
 .12ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރީންގެ ދައުރު
ފންނާނުންގެ ދައުރު
 .13ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ތަރައްޤީކޮށް ދެމެއްޓުމުގައި ދިވެހި ަ
 .14ދިވެހި ތާރީޚު ވަކިމާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.
 .15ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވުމުގައި ބޭރު ވިޔަފާރިވެރީންގެ ދައުރު
މ ޙާޞިލްކުރުމެވެ.
މގެ ހުރި ޤާބިލުކަމަކާއެކު ތަޢުލީ ު
 .16ތިމާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ތި ާ
އޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދެވިގެންނެވެ.
 .17ޤައުމަށް ބޮޑަށް ފައިދާވާނީ ވަށަ ި
ރ ފައިދާތައް
 .18ބަވަނަވުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކު ާ
މންގެ އަމިއްލަވަންތަ ގޮތްތަކާ އެކުގައެވެ.
 .19ތަހުޒީބުވާންވީ ތިމާ ެ
 .20ލިބޭމިންވަރުން ދިރިއުޅެން ދަސްކުރުމުގެ ފައިދާ
_________________
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ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވާހަކަދެއްކުމުގެ  28ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް2013 -
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ  18އަހަރުންމަތީގެ ބައިގެ މައުޟޫޢުތައް
ނވެ.
 .1ކުދިން ދިވެހިބަސް ކިޔަވަން ޝައުޤުވެރިކުރެވޭނީ ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދޭ ވައްޓަފާޅި ބަދަލުކޮށްގެން ެ
 .2ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު
ތކަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ޤައުމު ބައިބައިވުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެކެވެ.
 .3ޤައުމީ ކުލަތަކަށްވުރެ އެހެންކުލަ ަ
ގކުރެވޭ އަދަބީ ތަރިކަތައް
 .4ދިވެހިއަދަބިއްޔާތުން އެންމެ ފާހަ ަ
އން ގެނެސްދެއްވި ޤައުމީ ތަރިކައެކެވެ .އެތަރިކައަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމާނާތްތެރިވާންވާނެއެވެ.
 .5ދިވެހިބަހަކީ ދިވެހި ކާބަފަ ި
ނންތެރިކަމެކެވެ.
 .6ދިވެހީންގެ ސަގާފީ މަސައްކަތެރިކަމުގެ ފަންނުތައް ދިރުވުމަކީ ބޭ ު
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަގާފީ ފަތުރުވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް.
މން ދާ އާދަކާދައިގެތެރެއިން ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އާދައަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
 .8ދިވެހީންގެ ބަދަލުވަ ު
ޖގައި އަމަލުކުރަނީ ޢަދުލު އިންޞާފުގެ މަގުންނެވެ.
 .9ކުށްކުރާމީހުންނާމެދު ދިވެހިރާއް ޭ
 .10ސާފުތާހިރުކަމުގައި ދިވެހީންނަކީ ނަމޫނާ ބައެކެވެ.
ކންކަންކުރުމެވެ.
ޞފުން ަ
 .11ކުޑަޤައުމަކަށްވީތީ ކުޑަކޮށް އިންޞާފު ލިބުމަކީ ބޭއިން ާ
ރމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް
 .12ދިވެހިބަސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކު ު
 .13ދިވެހިބަސް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމެވެ.
ނމަ ....
ހންނަ ަ
ކޔުންތައް ދިވެހިބަހުން ު
 .14ދިވެހިދައުލަތުގެ އެންމެހައި ލިޔެ ި
 .15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހީން ފަޚުރުވެރިވާ ޝަރަފްގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޖިލީހެވެ.
ޔށްދާންދެން މޮޓކަމުގައި ޚިޔާރުކުރާނަމޭ.
 .16އަހުރެންގެމޭ ޤައުމަށްޓަކައި އައްޑަނަޔަކަށް ދިއްކޮށްލުމީ ..ފަހުނޭވަ ަ
ނ -ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ނިޒާމެއް.
 .17މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ޓެކްސްނެގު ް
ނންޖެހޭނީ ރިވެތި މިސާލެވެ.
 .18ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކިބައިފެން ަ
އރުމަށެވެ.
 .19އިސްލާމްދީން ގޮވައިލަނީ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ގޮތްމަތީން ކުރި ެ
 .20ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެވޭނީ ހުސްވަގުތު ބޭނުންތެރިގޮތުގައި ހިފައިގެންނެވެ.
________________
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