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2022ާޕީކަބޫާުޤރްއ ންާމުބ ރ ތްާ

ާފަނޑިޔ ރުންެގާރިޕޯޓްާ

ާ:ތަޢ ރަފް

ާާ އިންތިޒ މްކޮށް އިންާ ޕީކަބޫާ ކުޑަކުދިންނަށ2022ާާާްާމިއީާ ރ އްޖޭގެާ މަހުގައިާ ރަމަޟ ންާ ވަނައަހަރުގެާ
ާނޑިޔ ރުންގެާރިޕޯޓެވެ.ާއަމ ޒުކޮށްާބޭއްވުނުާޤުރްއ ންާމުބ ރ ތުގެާފަ

ާރިޕޯޓުެގާމަޤްޞަދުާ:

ކަންތައްތައްާ ▪ ރަނގަޅުާ ކިޔެވުންތަކުގައިވ ާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ކިޔަވައިާ ބައިވެރިންާ މުބ ރ ތުގައިާ
ާހިތްވަރުދިނުންާފ ހަގަކޯށްދީާ

ާއިތުރަށްާދަރިވަރުންގެާކިޔެވުމަށްާއެހީތެރިކަމެއްާޖުމުލަގޮތެއްގައިާފޯރުކޮށްދީާހަނދ ންކޮށްދިނުންާ ▪
 މުބ ރ ތްާހިންގ ފަރ ތުގެާއަގުވަޒަންކުރުންާ ▪

ާ

ާފަނޑިޔ ރުްނގެާބަސްާ

 وصحبه وسلم, احلمد هلل رّب العاملني , والصالة والسالم على رسول هللا صل هللا عليه وعلى اله  

ކުދިންތަކެއްގެާއަޑުންާޒީނަތްތެރާިާއެފޮތުގެާރިވެތިާއ ޔަތްތައްާތުއްތުާތުއްތުާާ،ާާތަޢ ލ ގެާބަސްފުޅުާކިޔެވިهللاާ
ކޮށްފައިވ ކަމާީާ އިންތިޒ މްާ މުބ ރ ތެއްގެާ ޤުރްއ ންާ މިފަދަާ ފަރ ތުންާ ޕީކަބޫގެާ ހިތްވަރުދިނުމަށްާ ކުރުމަށްާ

ާާ ާާާާއިޚްލ ޞްތެރިާޝުކުރެއްާދަންނަވ ކަމެކެވެ.އެކަމައްޓަކައިާއެފަރ ތަށް ާާާ ވަނަާބޮޅެއ2ާާާްާއަދިާމިއީާމިފަދަ
ާގެާޙަޟުރަތުގައިާދުޢ ދަންނަވަމެވެ.هللاާކަމުން،ާމިާމަސައްކަތުގައިާޘ ބިތުކޮށްދެއްވުމަށްާ

ޙ ލު،ާާ ދަންނަވ ާ ޝުކުރުާ ފުރުޞަތަށްާ ލިބުނުާ އިންޞ ފުކުރުމަށްާ މުބ ރ ތެއްާ މިފަދަާ ކޮންމެއަކަސްާ
މާިާާާދަރިވަރުންގެ ކަންކަމަށްާ ބައެއްާ ކޮށްލެވިދ ނޭާ ރަނގަޅުާ އިތުރަށްާ އަދިާ ރަނގަޅުާ ފ ހަގަވ ާ ކިޔެވުމުންާ

އަލިއަޅުވ ލ  މަސައްކަތްކުރައްވ ާާރިޕޯޓުގައިާ ކުރިއެރުމަށްާ ދަރިންގެާ ވިސްނުމުގައިާ ފަހިާ އުއްމީދަކީާ ނަމެވެ.ާ
ާހުރިހ ާފަރ ތްތަކަކަށްާމަންފ ވެގެންާދިއުމެވެާ.
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ާާ ާާމުބ ރ ތުގެާފަނޑިޔ ރުންގެ 3ާާާާޕެނަލްގައިާމިފަހަރުާމަސައްކަތްކޮށްފައިވ ނީ އިންސ ފުކުރުމަށާްާބޭފުޅުންނެވެ.
މުބ ރ ތުގައިާކަނޑައެޅިފައިވީާފ އިތުވީާއަހަރެކޭވެސްާއެއްގޮތަށްާތިންާބަޔަށެވެ.ާއެއީާލަޙުންާޖަލީ،ާލަޙުނާްާ

ބަޔަކަށްާާ ކޮންމެާ މިއިންާ ފަޞ ޙ ތްތެރިކަމަށެވެ.ާ އަދިާ ރ ގުާ އަޑ އިާ އިތުރުންާ ފަނޑިޔ ރުނާްާޚަފީގެާ
އިންސ ފުކޮށްފައިވ ނީާވަކިވަކިންާ،ާކޮންމެާބަޔަކަށްާވަކިާބޭފުޅަކުާޚ އްޞަކޮށްގެންނެވެ.ާއެހެންާކަމުންާމާިާ

ާއްާވަކިވަކިންާގެނެސްފައިވ ނެއެވެާ.ރިޕޯޓުގައިާމިއިންާކޮންމެާބަޔެ

ާފުރަތަމަާބައިާ: .1

ާއަޑ އިާރ ުގާއަދިާފަޞ ޙ ތްތެރިކަމުެގާބައިާ
ާރަނގަޅުާކޮށްލެވިދ ނެާބައެއްާކަންކަންާާކޮށްލެވިފައިވ ާބައެއްާރަނގަޅުާކަންކަންާފ ހަގަާ
އަޑާުާ • ދަރިވަރުންގެާ ގޮތެއްގައިާ ޖުމުލަާ

 އެވެާ.ސ ފުކަންާފ ހަގަކޮށްލެވެ
ކިޔެވުމުގައިާ • ކުދިންގެާ ޢުމުރުފުރ ގެާ ާާމަތީާ

ކިޔަވަނާްާ ރ ގުތަކަށްާ ވަންތަާ ޢަރަބިާ
ވަރަކަށާްާ ކޮންމެވެސްާ މަސައްކަތްާ

 ކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
މީހ ގާެާ • އަނެއްާ ކިޔެވުމުގައިާ ޤުރްއ ންާ

އަސަރުކުރުވ ފަދާަާ އިޙްސ ސްތަކަށްާ
ހުރިކަންާ ކިޔެވުންތައްާ ބީދައަކުންާ
ފ ހަގާަާ މިންވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ

 ކުރެވެއެވެާ.
%ާބައިވެރިންހެންާރ ގަކަށ75ާްާމުބ ރ ތުގެާ •

މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ކަންވެސާްާ ކިޔެވުމަށްާ
 ފ ހަގަކޮށްލެވެއެވެާ.

• 5ާ ބައިވެރިންގާެާާ އަހަރުންދަށުގެާ
ގޮތެއްގައާިާ ޖުމުލަާ ރީތިކަންާ ކިޔެވުންތަކުގެާ

 އެވެާ.ދަށްކަންާފ ހަގަކުރެވެ
ކިޔެވުނާްާ • ބ ރަށްާ ގެންގުޅުމުގައި،ާ އަޑުާ

 ާ.ގަކުރެވޭފަށައިފިނަމަާބ ރަށްާހުންނަކަންާފ ހަާ
• ާާ ކުރުމުގެ މަތިާ ކުރުމ އިާ ތިރިާ ާާގޮތްތައްާއަޑުާ

ސަމ ލުކަންދޭންޖެހާޭާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްވުރެއްާ
 އެވެާ.ކަމުގައިާފ ހަގަކުރެވެ

މަދުކަނާްާާާ • ރ ގުތައްާ ޢަރަބިާ ރީތިާ
 އެވެާ.ފ ހަގަކުރެވެ

އަޑުގާެާ • ގުޅޭނޭހެންާ އަޑ އިާ އެކުއްޖެއްގެާ
މުހިއްމު ދަސްކުރުންާ ކަމުގައާިާާާއުކުޅުތައްާ

ާދެކެމެވެާ.
ާ
ާ

 

 

 

ާ
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 ވަނަާބައިާ: .2

ާލަޙުންާޚަފީެގާބައިާ
ާރަނގަޅުާކޮށްލެވިދ ނެާބައެއްާކަންކަންާާފ ހަގަާކޮށްލެވިފައިވ ާބައެއްާރަނގަޅުާކަންކަންާ

ބައިވެރިންގާެާ • ޖުމުލަގޮތެއްގައިާ
އަކުރުތަކުގާެާ ޢަރަބިާ ކިޔެވުންތަކުގައި،ާ
މަސައްކަތާްާ ގެނައުމަށްާ ޞިފަތަށްާ

 ކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަާކޮށްލަމެވެާ.
ގިނާަާ • ތެރެއިންާ ބައިވެރިންގެާ މުބ ރ ތުގެާ

އަދ ކުރުމުގައާިާ މައްދުގެާ ބައިވެރިންާ
ސަމ ލުކަނާްާ މިންވަރުތަކަށްާ ދެމުންތަކުގެާ

 ދީފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ވަޤުފުތައްާ • ގޮތެއްގައިާ ޖުމުލަާ

ރަނގަޅާުާ ގޮތްތައްވެސްާ އަދ ކޮށްފައިވ ާ
 ގަކޮށްާލެވެއެވެާ.ކަމުގައިާފ ހަ

ވަޤުފްކުރުމުގައިާާ • އަޞްލީއަށްާ 2ާާމައްދުާ
ޚ އްޞާަާ ނުކުރުމަށްާ އިތުރުާ ޙަރަކ ތަށްވުރެާ

 ސަމ ލުކަމެއްާދޭންވ ނެއެވެާ.
ބައިވެރިންގާެާ • އަދ ކުރުމުގައިާ ސުކުންާ ލީންާ

ާާ ހަމްޒ ާާާާيފަރ ތުން ބަދަލުގައިާ ސުކުނުގެާ
 ކިޔޭކަންާފ ހަގަާކޮށްލަމެވެާ.

އަ • އަކުރުގެާ އިތުރަށްާވަޤުފްކުރުމުގައިާ ޑުާ
ޚ އްޞާަާ ކޮށްލަމެވެ.ާ ފ ހަގަާ ދެމިފައިވ ކަންާ

އަދިާާ ނޫންާ އަދ ކުރުމުގައާިާާާم ގޮތެއްގައިާ
ބޮޑަށާްާ ވުރެާ މިންވަރަށްާ ދޭންޖެހޭާ އަކުރަށްާ
ގޮތެއާްާ އައިބުާ ހުރުމުންާ ދެމިފައިާ އަޑުާ
 ވަޤުފުކުރުމުގައިާހުންނަކަންާފ ހަގަކޮށްލަމެވެާ.

• ާާ ހުރިހ  ކުރުމުގައިާ އެއްާޣުންނަާ ޣުންނައެއްާ
ޚ އްޞަާ ގެންގުޅުމަށްާ މިންވަރަކަށްާ

 ސަމ ލުކަމެއްާދޭންވ ނެއެވެާ.
• ާާ ދަރިވަރުންގެ ރަނގަޅާުާާާلގިނަާ އަޑުާ ގެާ

އެހެންކަމުނާްާ ކުރެވެއެވެ.ާ ފ ހަގަާ ނޫންކަމަށްާ
ާل ސަމ ލުކަނާްާާ މަޚްރަޖައަށްާ ގެާ

ާދޭންވ ނެއެވެާ.
ާ
ާ

 

 

 

ާ



 2022  ޕަީކޫބ ުޤްރާއްނ ުމާބާރްތ : ަފނިޑާޔުރްނެގ ރޯިޕޓް 

4 |  ާ ޙ ް ފ ަ  ޞ

 

 ވަނަާބައިާ: .3

ާލަޙުންާޖަލީެގާބައިާ
ާރަނގަޅުާކޮށްލެވިދ ނެާބައެއްާކަންކަންާާކޮށްލެވިފައިވ ާބައެއްާރަނގަޅުާކަންކަންާފ ހަގަާ
އަކުރުތަކުގާެާ • ބައިވެރިންާ ގިނަާ މުބ ރ ތުގެާ

ކިޔަ ސަމ ލުވެާ އަޑަށްާ ވަނާްާރީތިާ
 ފ ހަގަކޮށްލަމެވެާ.ކުރިކަނާްާާމަސައްކަތް

އެާ • އަދ ކުރުމުގައިާ އަކުރުތައްާ ޢަރަބިާ
ާ ޞިފަތައްާ ފުރިހަމަކޮށާްާއަކުރުތަކުގެާ

މަސައްކަތާްާ ބައިވެރިންާ އަދ ކުރުމަށްާ
ފ ހަގަކުރަމެވެ.ާާ ކޮށްފައިވ ކަންާ
މިސ ލަކަށް،ާސީންާގެާބަރުާޞިފަާއަށްާ
އަދ ކުރުނާްާ ދީގެންާ ސަމ ލުކަންާ

 ހިމެނެއެވެާ.
 

ބޮޑަށާްާ • މިހ ރަށްވުރެާ ކުރުމަށްާ ފުރިހަމަާ ފިލިާ
 ސަމ ލުކަންާދޭންޖެހެއެވެާ.

ާދެމުމުނާްާޚ އްޞަާގޮތެއްގައިާއަބަފިލިާތަކަށްާ •
 ރައްކ ތެރިވ ންާމަސައްކަތްާކުރަންވ ނެއެވެާ.

އަކުރުތައާްާ • އެއްގޮތްާ ގޮތުންާ މަޚްރަޖައިގެާ
އަކުރުތަކަށާްާ ބައެއްާ އަދ ކުރުމުގައިާ
ގިނާަާ ދެވިފައިވީނަމަވެސްާ ސަމ ލުކަންާ
އެފަދަކަންކަނާްާ ފަރ ތުންާ ބައިވެރިންގެާ
ޚ އްޞަާ އެކަމަށްާ ފެނިފައިވުމުންާ

 .ާސަމ ލުކަމެއްާދޭންާފެނެއެވެ
ސަމ ލުކަނާްާ • އަދ ކުރުމުގައިާ ތަޝްދީދުތައްާ

ބައިވެރިންާދޭންޖެހޭކަނާްާ މިހ ރަށްވުރެާބޮޑަށްާ
 ފ ހަގަކޮށްލަމެވެާ.

ކިޔެވުމުގާެާ • ކުރިން،ާ ކުރުމުގެާ ވަޤުފްާ
މެދުތެރެއަށާްާ ކަލިމައިގެާ މެދުތެރެއިންނ އިާ
ނޭވ ލަމުންާކިޔަވ ާގިނަާބައިވެރިންާތިބިކަނާްާ

 ފ ހަގަކޮށްލަމެވެާ.
• ާ ާةއަކުރުކޮޅުާ ގޯސްކޮށާްާއަާ ށްާ

 ވަޤުފްކޮށްފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށްލަމެވެާ.
ޤަލްޤަލ ގެާއަކުރުތަކުގައިާރަނގަޅަށްާސުކުނާްާ •

އުބުފިއްޔަކަށާްާ ސަބަބުން،ާ ނުކުރެވުމުގެާ
އަންނަގޮތަށާްާ އަޑުާ ބަދަލުވެގެންާ

ާކިޔެފައިވ ކަންާފ ހަގަކޮށްލަމެވެ.
ާ

ާ
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ބަޔ ން ާާއިސްވެާ ނުކުތ ތަކަކީ ކޮށްފައިވާ  ކަންކަމެވެ.ާާާ ފ ހަގަވެފައިވ ާ ކިޔެވުމުންާ ބައިވެރިންގެާ މުބ ރ ތުގެާ
ކިޔެވުމުގާެާ އަމިއްލަާ ބައިވެރިންގެާ ނުވަތަާ މުބ ރ ތަކަށްާ ކިޔެވުމުގެާ ޤުރްއ ންާ އެހެންާ މިފަދަާ އުއްމީދަކީާ
ފ ހަގަާ މ ތުރަާ ދިއުމެވެ.ާ ކުރެވިގެންާ މަސައްކަތްާ ޢަލީގައިާ މިނުކުތ ތަކުގެާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ާާއުކުޅުތައްާ
ހުންނ ނޭކަނާްާ ހުރިާކަންކަމުގެާއިތުރުންވެސްާކަންކަންާ ކުރެވިފައިވ ާރަނގަޅުާކަންކަމ އިާރަނގަޅުކޮށްލަންާ
ރިވެތާިާ ވިސްނައިާ ޤުރްއ ނ މެދުާ އަބަދުމެާ ބަސްއަހައިާ މުރައްބީންގެާ އެދުރުންނ އިާ ކިޔަވައިދެއްވާ  ދެނެތިބެާ

ާއަޑުންާޤުރްއ ންާޒީނަތްތެރިކުރުމަށްާނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ.

ާާމު ކުޑަކުދީންނަށްާހުޅުވ ލެވިގެންާޕީކަބޫއިންާއިންތިޒ މްކުރިާޤުރްއ ންާމުބ ރ ތުގައި 600ާާޅިާދިވެހިރ އްޖޭގެާ
އެނގާޭާާާާ،އިވެރިންބަ ލޯބިާ ދެވިފައިވ ާ ޤުރްއ ނަށްާ ހިތްތަކުގައިާ ރައްޔިތުންގެާ ރ އްޖޭގެާ ބައިވެރިވެފައިވުމީާ

ލެހެއްޓުމުގައިާޕީކަބޫގެާޓެކްނިކަލްާޓީމުގެފަރ ތުނާްާކަމެކެވެ.ާއަދިާމިފަދަާމުބ ރ ތެއްގެާއެންމެހ ާކަންކަމެއްާބެ
ާާ މަސައްކަތްތަކަށް ނުކުރެވޭާ އަގުާ ާކުރެއްވިާ މާިާهللا ދުޢ ކުރަމެވެ.ާ އެދިާ އަޖުރުދެއްވުންާ ފުރިހަމަާ ތަޢ ލާ 

ބަރަކ ތާްާ މުދަލުގައިާ އެފަރ ތުގެާ އަދިާ ޝ މިލުކުރަމެވެ.ާ ހިނގުންތެރިވެރިންާ އެންމެހާ  ޕީކަބޫގެާ ދުޢ ގައިާ
އިތުރު ދުޢ އެވެ.ާާލައްވައިާ އަބަދުގެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އެއީާ ރިޕޯޓްާކޮށްދެއްވުންާ މިާ ހިސ ބުންާ މިހ ާ

ާއިތުރުާކ މިޔަބީއ އިާކުރިމަގަށްާއެދޭާޙ ލުގައެވެ.ާ،ކުރުކޮށްލަނީ

 واحلمد هلل رب العاملني
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ާމުބ ރ ތުަގއިާއިންޞ ފުކޮށްދެއްިވާފަރ ތްތަކުެގާަވނަަވރުާ:

2ާ:ާާރުާފަނޑިޔ ާ)އިސްފަނޑިޔ ރު(1ާފަނޑިޔ ރުާ:ާާ
ާހ މިދުާޢަލީާާފުރިހަމަާނަނާް:ާމަދުާއަމްޖަދުާމުޙައްާފުރިހަމަާނަނާް:

 A268637ާއައި.ޑީާކ ޑުާނަންބަރާ: A252832ާއައި.ޑީާކ ޑުާނަންބަރާ:
ާނޫފަރު/ހއ.އިހަވަންދޫާާދ އިމީާއެޑްރެސްާ:ާހިޔ ފިނިގެ/ވ.ކެޔޮދޫާާދ އިމީާއެޑްރެސްާ:

ާޤުރްއ ންާމުދައްރިސްާފ ާ:ދ އިރ /ވަޒީާާޤުރްއ ންާމުދައްރިސްާފ ާ:ދ އިރ /ވަޒީާ
ންގާާބެޗްލ ރާއޮފްާޓީޗިާކޮލިފިކޭޝަންާ:

ާރްއ ންާޤު
ންގާާބެޗްލ ރާއޮފްާޓީޗިާކޮލިފިކޭޝަންާ:

ާރްއ ންާޤު
3ާާާ:ފަނޑިޔ ރުާ

ާހިމްާއްމުހ ނީާއިބްރ އުާފުރިހަމަާނަނާް:
 A240428ާއައި.ޑީާކ ޑުާނަންބަރާ:

ާސީސަންގެ/ރ.ކަނދޮޅުދޫާާދ އިމީާއެޑްރެސްާ:
ާއ ންާމުދައްރިސްޤުރްާފ ާ:ދ އިރ /ވަޒީާ

ރސްާއޮފާްާޓ މ ސްާކޮލިފިކޭޝަންާ:
އ ރޓްސްާއިންާ

ާޤުރްއ ނިކްާސައިންސްާ
ާ


