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` 

 އެކެޑަމީގެ ރައީސްގެ މެސެޖު

 

 ރައްބީގެ ކީރިތި ނަންފުޅުން އަޅުފަށްޓަނީ                  

 ޙަމްދާ ޘަނާއިން ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވަނީ         

 ރައްބީއްގެ މާތް އަޙުމަދު ޙަބީބަށަ ކައު އިތުރު                  

 ޞަލަވާތަކުން ލޯބީގެ ވެދުމެއް ފޮނުވަނީ       

 

މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދުގެ ހަނދާންތަކާއި އުފާވެރި މަންޒަރުތަކާއި ބައިވެރީންގެ ޝުޢޫރުތަކުގެ      
އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. هللا" ނެރެވުނު ކަމަށް ޓަކައި 1މައްޗަށް އެކުލެވޭ "އަދަބީ ރިވެލި

ކުނު އަދަބީ އީދާ ގުޅިގެން ހާސިލު މިއީ މިލަދެ
ކުރަން ކަނޑައެޅި މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ. 

ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތް ފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މި هللا
 އަމާޒަށް މިވަނީ ވާސިލުވެފައެވެ.

ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚަށް      
ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންގެ ހިތުގައި ލޯތްބާއި 

އަހަރުން ފެށިގެން ވަނަ 2014ޝައުގު ޖައްސަން 
"އަދަބީ އީދު"ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް 

ގައުމީ ޙަރަކާތެއް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް އަތޮޅެއްގައި އެކެޑަމީން މިއަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. 
ވަނަ އަދަބީ އީދެވެ. ގިނަގުނަ ހުރަސްތަކާއެކު ވެސް 5މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދަކީ މި ގޮތުން ބޭއްވި 
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މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި ބޭއްވުނު  ކަމީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް މަތިވެރި އުފަލެކެވެ.  މިއީދު
 މިއީ މި އަތޮޅުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު މިފަދަ އަދަބީ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެވެ.

 ތަފާތު ގިނަ ހުރަސްތަކާއި އުނދަގޫތަކަށް ފަހުގައި ވެސް މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދު މިވަނީ 
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބޭއްވިފައެވެ. މަނަދޫގައެވެ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ އިސްކޫލުތަކުން މި އީދުގައި 

 ދަރިވަރުން ބައިވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކި ރަށްރަށުން އާންމުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ލެނިވެރީން ދެއްވި މި އީދަށް މަނަދުއާއި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ އިސްކޫލުތަކުންނާއި ބެ     
ތަރުޙީބާއި ވެދެއްވި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ވެދެއްވި ކުލުނުވެރި 
މަދަދުވެރިކަން ދުށީމެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މަނަދޫ ރަށުކައުންސިލާއި މަނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ 

ށީމެވެ. އަދި މަނަދޫގެ އާންމު ރައްޔިތުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް ދު
ބެހެއްޓެވި ޝައުގާއި ވެދެއްވި އެހީތެރިކަން ހަނދާން ކުރަމެވެ. ހަމައެހެންމެ މަނަދޫގެ ޒުވާނުންނާއި 
އެކިއެކި ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މި އީދުގެ 

ށް ގެންދާން ފަންނާއި ސަގަފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވެދެއްވި އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމައަ
ހަލުވި އެހީތެރިކަން ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 
މި އީދަށް ޓަކައި ހުޅުވައިދެއްވި ފަހި ފުރުސަތުތަކުގެ މަތީން ވެސް ހަނދާންކުރަމެވެ. މިލަދެކުނު 

ބީ އީދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަން އެމްޓީސީސީން ހަމަޖެއްސެވިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަމެވެ. އަދަ
މޯލްޑިވިއަންއިން ދެއްވި އެހީތެރިކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދު ރާއްޖެއަށް 

މިޑިޔާއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދައްކަވައި ދެއްވައި މި އީދުގެ ކުލަތައް ފަތުރުއްވައި ދެއްވީ ޕީއެސްއެމްއާއި ވީ
ދަތުރުކުރުމުގެ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް ރައްކައުތެރި މާހައުލެއްގައި އަދަބީ އީދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުން ވެދެއްވި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމުގެ ހަނދާން ވެސް ނުހަނު އުފަލާއެކު 

ޑަމީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ވެރީންނެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ފާހަގަކުރަމެވެ. މިއީދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ އެކެ
ދުންނާއި މުދައްރިބުންނެވެ. މި ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން ރިވަރުންނެވެ. އެހީތެރި މުރުޝިއިސްކޫލުތަކުގެ ދަ

 ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އިހުތިރާމާއި ލޯތްބާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

ގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މިފަދަ އަދަބީ އީދުތަކުން ދިވެހިބަހާއި އަދަބާއި ތާރީޚު އަޅު     
ކުރިއަރައި ތަރައްގީވުމެވެ. ބަހުގެ އަދަބީ ބަގީޗާތައް ހެދިފޯދި މަލާއި މޭވާ އެޅުމެވެ. މިފަދަ އަދަބީ 
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ވެ. ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ރިވެލިތަކުގެ ސިލްސިލާގެ ބޮޅުތައް ގިނަގިނައިން ގެތެމުން އިތުރުވަމުން އައުމެ
ބަރަކާތް هللا އަދަބާއި ތާރީޚު ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީ ކުރާން ކުރަމުން މިއަންނަ މަސައްކަތްތަކުގައި 

 ލައްވާށިއެވެ.

 1441މުޙައްރަމް  15

 2019ސެޕްޓެންބަރު  14

                                                                     
 އަޝްރަފް ޢަލީ                                              

                            
 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް 

 

 ގެ ޝުއޫރު ނު ޢަދަބީ ޢީދާމެދު ފަނޑިޔާރުން މިލަދެކު

 ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު:

ވެސް ދަސްވިއެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް  މިލަދެކުނު ޢަދަބީ ޢީދުން ވަރަށް     
ނާހާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުން ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އަޑުކޮށް ރަށްރަށުގެ ކުދިން ހުށަހެޅި ޚާއްޞަ
މު އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މުހިންނގިގެންދިޔައެވެ. ހިތައް އެގިނަ އެއްޗެ ވަރަށް 

 ވަގުތު ކުދިންނަށް ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް  އިށްލާފަމިހާރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް މުބާރާތްތައް މަދުކޮ
 ތާނގައި ކަންކަން އިންތިޒާމްވެގެން ދިއުމެވެ. އޮތް  ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް

 މުޙައްމަދު ދީދީ:

ވެސް ބާއްވަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން ލިއިރު މިލަދެކުނު އަދަބީ ޢީދަކީ ހަމައަޅުގަނޑު ބަލައި     
ކަމުގެ ސަބަބުން އެކުވެރިކަން އާލާވުމުގެ އިތުރަށް  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މި އެއްޗެކެވެ. އެއީ

އުލޫމާތާއި، އަދި އެމީހުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ އަތޮޅުގެ މަ
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މިހުރިހާ ބައެއް  ގެތެރޭގައި ދިވެހި ތާރީޚާއި، ޘަޤާފަތާއި، ބަހާއި ހިމެނެއެވެ. އޭ  މައުލޫމާތުމުންގެ އާން
 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ންދިޔައެވެ. މިއީ ވަރަށް މުހިންމުހިމެނިގެ

 އަފީފް:هللا އަބުދު 

އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މިޢީދަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޢީދެކެވެ.      
ވަރަށްބޮޑަށް ބީރަހެއްޓި ސަބަބަކީ ދިވެހި ބަހާއި، ދިވެހި ޘަޤާފަތަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން މިދަނީ 

ވަމުންނެވެ. އެހެންވީމާ މީގައި ދުވަސްވީ މީހުންގެ އެހީގައި ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާމާ ތަކާއި، ތަމްޘީލްތަކާއި 
ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އެންމެ ތުއްތު ކުދިނނަށްޒަމާނުގެ ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ހިން އިހުއެއްޗެ މި

ކަހަލަ އަދަބީ ޢީދުތައް ވިސްނަވައިގެން މިއަށްވުރެ ފެންވަރު   ފެނިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެންވީމާ މި
ލިބޭނެ ވަރަށްބޮޑު  ރަނގަޅު ގޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޘަޤާފަތާއި، ދިވެހި ބަހަށް

 ދިރުމެކެވެ.

 هللاމުޙައްމަދު ޒަޔާން ޢަބްދު 

 ރަށްތަކުގައި  ދެކުނުބުރީގެ މިލަދުންމަޑުލު  ލިބިފައިވާ  ވަސްމީރުކަން ގުލްޝަނުގެ އަދަބީ ދިވެހި      
 އަތޮޅަކީ  މި. އުފާކުރާކަމެކެވެ ނުހަނު ބޭއްވުނުކަމީ ހަރަކާތެއް ނަމުގައި އަދަބީޢީދުގެ މިލަދެކުނު
 މިފަދަ  ،އަތޮޅަކަށްވުމާއެކު ވާއުފެދިފައި  ވާހަކަދެއްކުންތެރީން ޅެންވެރީންނާއި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރާއްޖޭގައި

 ކުޑަވެސް  ލިބޭނެކަމީ ޖޯޝެއް ހިތްވަރަކާއި އިތުރު ދަރިވަރުންނަށް އަދުގެ ބުން ސަބަ އަދަބީޢީދެއްގެ
 .ނޫނެވެ އޮތްކަމެއް ޝައްކެތް 

 އެގޮތުން.  ބަޔާންކޮށްލާނަމެވެ ދެތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްލެވުނު އަޅުގަނޑަށް އަދަބީޢީދުގައި މި      
 ވާހަކަދައްކާއިރު  ދަރިވަރުން މުބާރާތްތަކުގައި ބައެއް ފާހަގަކުރެވުނީ ގޮތުގައި ކަމެއްގެ ފުރަތަމަ އެންމެ
 އަޅުގަނޑަށް  ސަބަބެއްކަމުގައި މެދުވެރިވި މިހެންދިމާވާން. އަޑުމަޑުވުމެވެ މާ ޖަވާބުދޭއިރު ނުވަތަ

. ކުޑަވުމެވެ އިތުބާރު  އޮންނަ ނަފްސަށް އަމިއްލަ ކުޑަވުމާއި ކެރުންތެރިކަން ދަރިވަރުންގެ  ލަފާކުރެވެނީ
ބައިވެރިވުން  ދަރިވަރުން  މުބާރާތްތަކުގައި އަދަބީ ގިނަގިނައިން ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު މިކަން

 މުހިންމެވެ.
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 އީސާ هللا ޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަބުދު ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަ 

ޢަދަބީ ޢީދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިވަރުން ދިވެހި  ގޮތުގައި މި  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ      
ދިވެހި ތާރީޚުގެ  އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއަށް،

ތެރެއަށް އިތުރަށް ލޯހުޅުވިގެންދިޔަ އީދެކެވެ. 
ޢީދުގެ ސަބަބުން މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ  މި

ދިޔަ  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބަދަހިވެގެން
އަސަރު ތާއަބަދު ކުރާނެ  ގުޅުންތަކަކީ އޭގެ ހެޔޮ

 އެހެންމެ އެ އުފާވެރި ގުޅުންތަކެކެވެ. ހަމަ
އެކި ރަށްތަކުގެ ތާރީޚީ  ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅުގެ

މައުލޫމާތުތައް ލިބުމަކީ ދަރިވަރުންގެ 
ކަމެއްކަން ކަށަވެރެވެ. މިއީ އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް  ވާނެ މައުލޫމާތުގެ ހަޒާނާ މުއްސަނދި

ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަކުރުމުގެ 
 ވެސް ނުހަނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ތު ލިބިގެންދިއުމަކީފުރުޞަ 

ޢަދަބީ ޢީދުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަށް      
އަމާޒުކޮށް ތަމްރީނުތަކެއް ދެވުނު ނަމަ، 
 ކޯސްތަކެއް ހިންގުނު ނަމަ މިއަށްވުރެ މާ 

ދަރިވަރުންތަކެއް ފެނުމުގެ ހުނަރުވެރި 
ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.  ތު އޮތްފުރުސަ
ތޮޅަކީ ބޮޑު އަތޮޅަކަށްވުމުން ބޮޑު އަ އަދި މި

ކާމެދު ދެވޭނެ އުޞޫލަ އާބާދީއަކަށް ޚިދުމަތް
 ކަމަށް ދެކެމެވެ. މުއިތުރަށް ވިސްނުން މުހިން
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 މުދައްރިސުންގެ ޝުއޫރު 

 މާފަރު ސްކޫލް  -މާން މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްރަޙު 

 ސަގާފަތުގެ  ދިވެހި ،އިދިވެހިބަހާ އީދަކީ އަދަބީ މިލަދެކުނު ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ އަޅުގަނޑުމެން     
 ސަބަބުން  އީދުގެ  އަދަބީ މިއީދެކެވެ.  ދައްކައިދިން ދަރިވަރުންނަށް އަދުގެ ތައްއާދަކާދަ ދިވެހި އިތުރުން
 ގުޅުން  އޮންނަ ކުގައިރަށްތަ އަތޮޅުގެ ،ހިއްސާކުރެވި އާދަކާތައް ސަގާފަތާއި ރަށްތަކުގެ އަތޮޅުގެ
 އެހީތެރިކަން  ބައިވެރިވުމަށް އީދުގައި އަދަބީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ވެއްޖެ ވަރުގަދަ އިތުރަށް

 ހާއްސަކޮށް  ވަކީން. ދަންނަވަން ޝުކުރު އަޑިން ހިތުގެ ފަރާތްތަކަށް އެންމެހައި ފޯރުކޮށްދެއްވި
 ދިވެހިބަހުގެ ، ހެރިޓޭޖް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،އުކޭޝަންއެޑި އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އަދި  ޒާފިރު  އަލީ ރައީސް ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ،ހާރޫން އަހުމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ،އެކަޑެމީ
 އީދުގައި  މި އުންމީދަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ. ފާހަގަކޮށްލަން އެހީ ދީލަތި ވެދެއްވި ރަށުކައުންސިލުން

 ލިބިގެން  އަތޮޅަށް މުޅި ކާނާ އަދަބީ ގަސްތަކުން އެ ފޯދި ގަސްފަޅައި އޮށްތަކުން އަދަބީ މުޑުވައްކުރި
 .ދިއުން

 ކުޑަފަރީ ސްކޫލް - ޢަބުދުލްމުޙުސިން هللا ރަހުމަތު 

 ލިބޭ  ބޭއްވުމަކީ މިލަދެކުނުގައި ހަރަކާތެއް  ދައްކާލެވޭ ހުނަރު ދަރިވަރުންގެ ފަދަ އީދު އަދަބީ     
ހަރަކާތްތައް  ފަދަ މި އުންމީދަކީ  .ފުރިހަމަ ވަރަށް ހަރަކާތްތައް  ރޭވިފައިވާ ވެ.އުފަލެކެ  ބޮޑު  ވަރަށް 
 ގައުމީހުނަރުތައް  އަދަބީ ދަރިވަރުންގެ . ދިއުން ބޭއްވިގެން  ގިނަގިނައިން ރުގައިފެންވަ  އަތޮޅު

 މަނަދޫގެ  އަދި  އެކަޑަމީއަށް ދިވެހިބަހުގެ. ކުރަން އުންމީދު  ދުވަހަކަށް  ލިބޭނެ ދައްކާލަން  ފެންވަރެއްގައި
 .ޝުކުރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް މަނަދޫ މުއައްސާތަކާއި އެންމެހާ

 މަގޫދޫ ސްކޫލް  -މަރިޔަމް އަފީފާ 

މެންގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ޅުގައި ފާހަގަކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދު ނޫނު އަތޮ     
ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމެއްކަން ކުރި ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބި، ވަރަށް ފައިދާ 
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ފަދަ އަދަބީ  ވެސް ނޫނު އަތޮޅުގައި މި އުންމީދަކީކީ އަދި ލަމެވެ. އަޅުގަނޑު އެދުމަ ފާހަގަކޮށް 
 ފެނުމެވެ.ގިނަގިނަ އިން ކުރެވިގެންދާން ހަރަކާތްތައް 

 ނ.ލަންދޫ ސްކޫލް  -މަރިޔަމް ޝަފީޤު 

ދަރިވަރުންނާއި،  "މިލަދެކުނު ޢަދަބީ ޢީދު" އަކީ ދިވެހި ބަހާއި، އަދަބިއްޔާތާއި، ތާރީޚަށް     
ކަންކަމަށް އޮންނަ ޝައުޤާއި، ލޯބި އިތުރުވެގެންދިޔަ ވަރަށް ފުރިހަމަ  ހޭލުންތެރިކުރުވާ އެޢާންމުން 

ގެންދިޔަ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އައު ލަފުޒު މުބާރާތާއި، ރައިވަރު  ޢީދެކެވެ. ވާދަވެރިކޮށް ކުރިއަށް
ފަދަ އަދަބީ މުބާރާތްތަކަކީ ޅުން ރާތާއި، ވާހަކަ ހުށަޙެކިޔުމާއި ޅެން ހުށަހެޅުމާއި، ޕްރެޒެނޓޭޝަން މުބާ

ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޢަދަބީ އަދި ޤައުމީ ރޫޙު ޢާލާވުމާއި އެކުވެރިކަން  އެ
އާލާވުންފަދަ އިޖުތިމާޢީ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި އަދަބުތައް ދަސްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުންނށް 

 ކުރަމެވެ.ފަހިވެގެންދިޔަ ކަންކަން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޔަޤީން 
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 ދަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް!ޢީ އަދަބީ 

ދީގެން ބޭއްވި  ވެސް ފުރުޞަތު ނ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަދި ޢާއްމުންނަށް     
މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދަށް ވަރަށް ބޮޑު 

ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނ.އަތޮޅުގެ މީހުން  ތަރުހީބެއް
ރަށެއްގެ  10ރަށުގެ ތެރެއިން  13ދިރިއުޅޭ 

ކުރިއެވެ. ދެ  ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ވާދަ
ދަރިވަރުން ވަނީ އަދަބީ  226މުރުފުރާގައި ޢު
ނަރުތައް ވާދަވެރިކަމާއި ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ހު

ފައެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ދައްކާލައި 
ފަރާތުން އަދަބީ ތަފާތު ފަންނުތަކުގައި 
ހުނަރުވެރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދެ 

ވެސް ހުނަރުވެރި ދަރިވަރުން  ރުފުރާގައިއުމު
 ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދަބީ އީދުގައި ކުރިއަށް 
ގެންދިޔަ އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތާއި، އައު ލަފުޒު 
މުބާރާތާއި، ރައިވަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތާއި، 
ރައިވަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތާއި، ތާރީޚު ކްއިޒު 

 ން އެބައުޅެޔޯ މިބަުއޅެޔޯގެ އިތުރުމުބާރާތާއި، 
ވެސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން މުބާރާތުން 

ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
ހެދުމުގެ މުބާރާތާއި،  އަދި އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބުނެވެ. މީގެއިތުރުން ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލި ޅެން

 ވެސް ޝައުޤުވެރި ތަރުހީބު ރަނގަޅު މުބާރާތެކެވެ. ރައިވަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތަކީ

ސްކޫލަކުން ކަރުދާސް  5ވެސް ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވެ،  ދަރިވަރުންގެ ނޫސް ސިންތާގައި
ކާތްތަކުގެ ހުރި އަދަބީ ހަރަ  ތެރޭގައި ރާވާ ހިންގި، އަދި ކުރިއަށް  ސްކޫލްތަކުން އަހަރު  ހުށައެޅިއެވެ. އެ

ބުދީ، އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެވެ. އަދި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާމައުލޫމާތުތައް ޙިއްސާ
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ކުރާ މަސައްކަތުގައި ނ.އަތޮޅުގެ ބައިވެރިވުން އިހުނަށްވުރެ ޓަކައި މުއްސަނދި ކުރުމަށް 
 ބޮޑުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނެވެ.

ޢީދުގެ އެންމެ  ގެންދިޔަ ތުއްތު ކުދީންގެ އަދަބީ ހަވީރަކީ މި  ހޮވުމަކާ ނުލާ ކުރިއަށް  ވަނަ      
ވަރަށްގިނަ ތުއްތު ކުދީން ޘަޤާފީ ހެދުންތަކުގައި ނަލަހެދިގެން ޝައުޤުވެރި އެއް ހަރަކާތެވެ. 

ހުށަހަޅައިންދިން އައިޓަމްތަކަކީ ފުރިހަމަ ހުށައެޅުންތަކެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އިހުގެ ދިރިއުޅުން 
އެޞަރަހައްދުން ދައްކުވައިދިނުމުން ކުޑަކުދީންގެ އަދަބީ ހަވީރުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރުވެ، 

 ވިއެވެ. ހަޤީޤަތުގައިވެސް މަންޒަރު ސިފަވިއެވެ.ޝައުޤުވެރިކަން ބޮޑު 

ވެސް މަނަދޫގެ  އަދަބީ ޖޯޝްގައި     
 ކުޑަފަރީގެ ތުރުން ޅޮއްސާއި، މާޅެންދޫއާއި އި

ވެސް ބައިވެރިވުމާއެކު މަނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ 
ވެސް  ފަރާތުން ހުށަހަޅައިދިން ހަރަކާތްތަކަކީ

ރިހަމަ އައިޓަމްތަކެކެވެ. ޘަޤާފީ، ފު 
ދަދެއްގެ ޢަ ޅުންތައް ބެލުމަށް ގިނަ ހުށަހެ

 ބަޔަކު އެއްވެ އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއްދިނެވެ.

 

 ރަންވަނަތައް ހޯދި ސްކޫލްތައް 

 އިސްކޫލުތައް  ގު އުމުރުފުރާ ހަ 
 ޅޮހީ ސުކޫލް ރަން ތަރި  
 މާޅެންދޫ ސުކޫލް  ރިހި ތަރި  
 މޭނާ ސުކޫލް ސުވާސާ ތަރި 

  
 އިސްކޫލުތައް  ދޮށީ އުމުރުފުރާ 
 ހިދާޔާ ސުކޫލް ރަން ތަރި  
 ޅޮހީ ސުކޫލް ރިހި ތަރި  
 މެނާ ސުކޫލް ސުވާސާ ތަރި 
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 އްޔާރީތައް ފުރިހަމަ ތަ 

 ކުނު އަދަބީ ޢީދު ފުރިހަމަކަމާއި މިލަދެ      
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލުމަށް ޖުމްލަކޮށް މަނަދޫގެ 
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނެވެ. 

އި ރަށްރަށުން އައި މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ
ބެލެނިވެރިން އަދި ޓީޗަރުންނަށް  ދަރިވަރުންނާއި 

ފަރާތްތަކަށް  މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި، އެ
ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގައި ނ.އަތޮޅު  ބޭނުންވާ ކަންކަން

ކޮށްފައެވެ. ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު  މަދަރުސާއިން ވަނީ ތައުރީފް ހައްޤު މަސައްކަތްތަކެއް 
ކައުންސިލާއި، ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެން 
މުއައްސަޞާތަކާއި ކްލަބްތައް ގުޅިގެން ކުރި 
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ތުއްތު ކުދިންގެ އަދަބީ 

ވެސް ޘަޤާފީ ގިނަ ހެދުންތަކާއި، ޘަޤާފީ  ރުގައިހަވީ
 މަސައްކަތްތަކާއި، ޘަޤާފީ ދިރިއުޅުން ފުރިހަމައަށް

ވެސް ފުރިހަމަ  ދައްކައިދިނުމެވެ. އަދަބީ ޖޯޝްގައި
ތުއްތުކުދިން  ހުށައެޅުންތަކެއް ފެނުމެވެ.

ހުށަހަޅައިދިން ލަވަތަކާއި، ޅެންތައް ސީދާ އަދަބީ 
ވަނީވެސް މަނަދޫގެ  އި ޢީދަށް ހައްދަވައިދެއްވާފަ

އިތުރު  ވުމީ ލިބިގެންދިޔަ ޅެންވެރިންކަމަށް
ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ  ފުރިހަމަކަމަކާއި،

އްދު ގެންދިޔަ ޞަރަޙަ އަދަބީ ޢީދު ކުރިއަށް
ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ސްކޫލް 

ވެސް ފެނުނީ މިކަމަށް އޮތް  ޒީނަތްތެރިކުރުމުގައި
 ޝައުޤުވެރިކަމެވެ.
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 ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު 

ނ.އަތޮޅުގައި، ނ.މަނަދޫގައި ނިމުނު      
ބީ ޢީދުން ފެނުނީ އުއްމީދީ މިލަދެކުނު ޢަދަ

ޅުންތެރީންނެވެ. ބަސްކޮށާރާއި، މައުލޫމާތު ހުށަހެ
މުއްސަނދި ދަރިވަރުންނެވެ. ރައިވަރު 

ނަރުވެރި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހު ކިޔުމުގައި
 ޅުންތެރިކަން އެދަރިވަރުންނެވެ. ހުށަހެ

ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ނ.އަތޮޅުން ޅެންވެރީން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި 
ޢަދަބީ އީދުގެ ސަބަބުން އެފަންނުތަކަށް 
އެކުދިންގެ ހިތުގައި އޮތް ޝައުޤުވެރިކަން 
ބޮޑުވެ، ސްކޫލްތަކުންވެސް އަދަބިއްޔާތަށް ދޭ 

ކަން ބޮޑުވާނެކަމަށް އަހައްމިއްޔަތު
އުއްމީދުކުރެވެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ 

ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް، ދިވެހި އަދަބީ ބަގީޗާއަށް 
އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރުމެވެ. އަދަބިއްޔާތަށް، 
 ދިވެހި ބަހަށް ލޯބިކުރާ ދަރީންތަކެއް އުފެދުމެވެ.
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 ޝުކުރު 

ފުރިހަމަކަމާއެކު ނިންމާލެވުނީ ގުޅިގެން ކުރި  ނު ޢަދަބީ ޢީދު ކާމިޔާބުކަމާއިމިލަދެކު     
މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ނ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ދިން އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

މަނަދޫގެ ރައްޔިތުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތާއި، 
ބެލެނިވެރިންނާއި، އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން 

ރި މަސައްކަތްތަކުގެ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކު 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ 
މިނިސްޓަރާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަދި އެހެން 

ހީބުގެ ވެސް ލިބުނު ބޮޑު ތަރު  ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން 
ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިލަދެކުނު އަދަބީ ސަބަބުންނެވެ. 
ލުމުގައި ޝާމިލްވި، ބައިވެރިވި ޢީދު ނިންމާ

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޝުކުރު އެންމެނަށް ވަކިވަކީން 
 ދަންނަވަމެވެ.
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ކައި ޓަ  ށް ދެއްވުމަ ށް ރަފްވެރި ކޮ ޝަ  ޖަލްސާ  ނިންމުމުގެ  2019ދު ޢީ  އަދަބީ މިލަދެކުނު 
  އިގެންނެވުން ޑަ ވަ  ށް އަ ދޫ ނަ މަ  ޙު ލި ޞާ އްމަދު ޙަ މް މު ހީ އިބުރާ ލް ޟި އަލްފާ  ރިއްޔާ ސުލްޖުމްހޫ އީ ރަ 
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 އަދަބީ އީދުގެ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތް

 

 އަތުލިޔުމުގެ މުބާރާތް 
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 އައުލަފްޒު މުބާރާތް

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     1އަދަބީ ރިވެލި   17
 

 ހެދުމުގެ މުބާރާތް ޅެން 
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 ދަރިވަރުންގެ ޝުއޫރު
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 ފޮތް ތައްޔާރުކުރީ 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ(ގެ އެކެޑަމީގެ ބަހު މުޙައްމަދު ފައުޒާން ) ދިވެހި

 ޙުސެއިން ހިޒާމް ) ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ އިންފޮމޯޝަން އޮފިސަރ(

 ޑިޒައިނަރ(އަޙްމަދު އަކްޝަމް ) ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ގުރެފިކްސް 

 އަނަސް މުޙައްމަދު ) ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން(

 އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރ،ކޮމެނިއުކޭޝަން (މިނިސްޓުރީ އޮފް ހޯމްهللا ) ބްދުލްޙަފްސީ ޢަ

 ޞޯލިޙް ) ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ބަސްކޮމެޓީ މެންބަރ(هللا ފަތުޙުއް

 


