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 ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ  
 މާލެ      
 ދިވެހިރާއްޖެ    

 ޚާއްޞަ ދަންނަވައިލުމެއް 
 

 ބެހޭ   ޓެގު(   )ހޭޝް   ކާލި ޓެގާ ރާއި ރަސްމ   ޢާ މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމ  މާދަރ  ބަހުގެ ދުވަހުގެ ޝި 
 

ވަނ  އަވައްޓެރި ަބސްަބހުގެ އަހަރުގެ   ވަނަ އަހަރު ޚާއްޞަ ކުރައްވައިފައ2020ިޔުނެސްކޯއިން މި ހިނގާ 
ހަވ  އަދި ސަގާފ  ސިންދަފާތު ަބލައިގަނެ އިހުިތރާމު ކުރުމަކ  މުޖުތަމައުތަކުގެ އެއްަބއިވަންތަކަމާއި ަބދަހިކަން ަބގޮތުގައެވެ. 

ސުލްހަމަސަލަސްކަން   އެއ  މުޖުތަމައުތަކުގެ ތެރޭގައްޔާއި މުޖުތަމައުތަކުގެ މެދުގައި. ާބރު އަޅާ ކަންކަމެވެ ން ކުރާވަރުގަދަ
ތަރިކަ  ކުރުމަށާއި ވެހި ސުލްހަވެރި މަޝްވަރާއަށް ަމގުފަހި އިތުރަށްމ ގެ  ތަކެކެވެ.ށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިންގާ/އަސާސްއިތުރަ

 ރަށު ަބހާއި އަވައްޓެރި ަބސްަބސް އެހ ތެރިވެދެއެވެ. ންރައްކާތެރި ކުރާ
 

 ރާއި އޭގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ތިރ ގައި މި ވަނ އެވެ.ޢާކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ޝިރުގެ ގޮތުގައި ޢާމި އަހަރުގެ ޝި

 “Languages without borders'' 

 ."ނެތި ބަސްބަސް ސަރަހައްދ  އިެމއް"
  

 ތައް ކުން ކިޔާނެ ގޮތް ތަ ބަހުރުވަ 
 ފުވައްމުލަކު ބަހުރުވަ    ނޭތ  ބަްސބަހަ އްސަރަހައްދ  އިމަ

 ހުަވދޫ ބަހުރުަވ    ބަހަބަހަ ތ ސަރަހައްދ  އިމެކި ނޭ
 އަްއޑޫ ބަހުރުވަ    ނެތި ބަސްބަސް ށްސަރަހައްދ  އިމަ

 ލ. އަތޮޅު ބަހުރުވަ    ސަރަހައްދ  އިމެއް ނެތ  ބަހަބަހަ
  

ބަހުެގ ދުަވހުެގ މުނާސަބަތުގައި މި އެކެޑަމ ން މި ަވނ  ޚާއްޞަ  މި އަހަރުެގ ބައިނަލްއަުގާވމ  މާދަރ 
ޓެގެއްެގ ޮގތުގައި ބޭނުން ކުރާނ  ކާލި ޓެުގތަކެއް ކަނަޑއަަޅއިފަެއެވ. މި ޮގތުން ރަސްމ   ކާލި
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ބަސްބަހަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެްއަވިއެގްނ  އަަވއްޓެރިމި ޓެެގެވ. އަދި މި އަހަރަކ   2020#މާދަރ ބަހުގެދުވަސް 
އެކު މައި ޓެެގްއެގ ޮގތުަގއި ބޭނުން ކުރާން އެކެޑަމ ން  ފާހަަގ ކުރައްާވން ޔުނެްސކޯިއން ކަނޑައެޅުްއިވ އަހަރަށް ުވމާ

އިތުުރ ޓެެގެވ. ހަމަ އެހެންމެ ދިެވހި ބަހުރުަވތަަކށް ޚާއްޞަ ކޮްށެގން  މި އްޓެރިބަސްބަސްވައަ #ނިންމައިފައި ަވނ  
 ފަސް ޓެގެއް ެވސް މި ަވނ  ަހމަޖައްސައިފަެއެވ. އެ ެޓުގަތއް ތިރ ަގއި މި ަވނ އެެވ. 

 #ރަށިބަސް #ރަށިބަހަ #ރަޓުބަހަ #ރަށުބަހަ #ރަށުބަސް 
ވ މާ، އެ ބަަޔކު ނިސްބަްތެވަވޑަިއަގންނަާވ ސަރަހައްދަށް ާޚއްޞަ ެޓުގ  ބޭނުންފުޅު ކުަރއްަވއިެގްނ 

 މި އެކެޑަމ އަށް ުޓވ ޓު ކުަރްއަވމުން ެގންދެުވން އެދެމެެވ. 
ޓުވ ޓު ކުރެްއުވމުަގއި އެ ރަށަކަށް ނުަވތަ އެ ސަރަހައްދަކަށް ޚާއްޞަ ކަންކަމާއި ބަހުރުަވިއެގ 

އިލ  ނަންނަމާއި ދިެވހި ބޭސްެވރިކަމާއި ނަކަތްތެރިކަމާއި ފަންޑިތަެވރިކަމާއި މަސަްއކަތްތެރިކަްނ އާ ކާއި ޚާއްޞަ ލަފުޒުތަ
ފަދަ ސަާގފ  މާނަވ  ތަރިކައިެގ ތެރޭ ހިމެނޭ ެވހި ކަންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާ ކުރައްަވމުން ެގންދެުވން އެދޭ ާވހަަކ 

 ދަންނަަވމެެވ. 
ތައް ދިރުަވއި އާލާކޮށް ެދމެހެއްޓުމުގައި ތިޔަ އެންެމ ބޭފުޅުންެގ ދިެވހިބަހާއި ދިެވހި ބަހުރުވަ 

ަފދަ ކަންކަމުަގއި ިތޔަ އެންމެ  އެހ ތެރިކަމާއި އެއްބާުރ ލެްއުވން އޭެގ ނިހާޔަތަށް ބޭނުންާވ ކަމުަގިއ ދަންނަަވމެެވ. މި
 އެކު ޝުކުރު ދަންނަަވމެެވ.  ބޭފުޅުން ދެއްާވ އެހ ތެރިކަން ފާހަަގކޮށް މި ފުރުސަތުަގއި ުނހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

 1441 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 24
 2020ފެބުރުަވރ     18

 
 
 
 

 އަޝްރަފް ޢަލ        
 ދިެވހިބަހުެގ އެެކޑަމ ެގ ަރއ ސް 

   


