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1 ގާފަރަށް   4  . ކ ވަޑައިގަތުމަށް  ބައިވެރި  އިޙްތިފާލްތަކުގައި  ރަސްމީ  ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ  ވަނަ 
މެޙެމާންދާރީ  ބޭފުޅުންނަށް  ތިޔަ  ދަންނަވަމެވެ.  ތަޙްނިޔާ  އާއި  މަރުޙަބާ  މެޙްމާނުންނަށް  ވަޑައިގަންނަވާ 

ޒީނަތްތެރިކޮށް ރަށް  ރައްޔިތުންނަށް   ،އަދާކުރުމަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތެރި  ގާފަރުގެ   . ކ ކުރެއްވި  އިންތިޒާމް 
 އަޅުގަނޑު އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ސަރުކާރުން  ބޭއްވުމަށް  ގާފަރުގައި   . ކ އިޙްތިފާލްތައް  ރަސްމީ  ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ  މިއަހަރުގެ 
މަސްވެރިރަށެއްގައި  ކައިރި  މާލެއާއި  ގޮތުންނާއި  ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ  މިހާލަތުގައި  ކޮވިޑުގެ  ނިމްމަވާފައިވާނީ 

ބޭނުމުގައެވެ.   ފަހަގަކުރުމުގެ  1މިދުވަސް  ޝިއާރަކީ    4 ދުވަހުގެ  މަސްވެރިންގެ  ޑުވެށީގެ ވަނަ  ކަނ "
 މިއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަން" –ސާފުތާހިރުކަން 

ވީހާ އުފާވެރިކޮށް ، އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވީހާ ފުރިހަމައަށް
މާލެ އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ، ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި، ގެންދިއުމަށް ކ. ގާފަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ކަމާއިގުޅޭ މުވައްޒަފުން ، އިދާރާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

މަސައްކަތަކަށްވުމެވެ.  ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ހިތްޕުޅު  ތިޔަބޭފުޅުން  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރައްވާފައިވާ  ގުޅިގެން 
ފާހަގަކޮށް  އެހީތެރިކަން  ފަރާތްތަކުގެ  ދެއްވި  ސްޕޮންސަރ  ފާހަގަކުރުމުގައި  މިދުވަސް  މިފުރުޞަތުގައި  އަދި 

 އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
 

  ޝުކުރިއްޔާ!

 
 
 
 
 
 

 ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން 
 މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް  

 މަރުޙަބާ އާއި ޝުކުރު
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ފިރިހެނުން ދިރިއުޅޭ މަސްވެރި ރަށެކެވެ.   497އަންހެނުން އަދި    461އާބާދީގައި  ، މާލެ އަތޮޅު ގާފަރަކީ
ބޮޑުމިނަކީ   17ރަށުގެ ބިމުގެ  . ބަދަރެއް    64 ލަފާފުރުމަށް ރަނގަޅު  ރަށުގައި  ވަނަ   1142ހެކްޓަރެވެ. 

ފޫޓު ފުޅާ ބަނދަރެކެވެ. މިރަށުގައި   711ފޫޓް ދިގު    4111އަހަރުގެތެރޭގައި ވަނީ ހެދިފައެވެ. މިބަނދަރަކީ  
ފަރާތުން   1ސްޓެލްކޯގެ  އިތުރު   1 ތަރައްޤީއަށް  އުމްރާނީ  ރަށުގެ  ފޯރުކޮށްދީފައިވުމުން  ކަރަންޓް  ގަޑިއިރުގެ 

 ފުރިހަމަކަމެއް ލިބެގެންދެއެވެ.

ކުރުމުގައި   މަސްވެރިކަން  ކަޅުބިލަމަހުގެ  ގާފަރުގައި   . 4ކ ވަދުނަނުގެ   6 ( އެހެނިހެން  އަދި  ދު  އުޅަނ
ޙަރަކާތްތެރި  ދަނީ  ފަހަރު  ޑިންގީ  ކުރުމަށް  މަސްވެރިކަން  މަސްވެރިކަމުގައި(  ފަރުމަހުގެ  މަސްވެރިކަމާއި 
ވަމުންނެވެ. މިރަށުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި 

 ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ.

ވިއްކުމަށްޓަކައި   މުދާ  އިމްޕޯޓް  އަދި    4މިރަށުގައި  ޚިދުމަތް   4ފިހާރައެއް  ފިހާރައެއްގެ  ބޭސް  އަދި  ކެފޭ 
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ރަށުގައި  ރަށަކަށްވުމުން  ކައިރީގައިވާ  މާލެއާއި  ލިބެމުންނެވެ.  ދަނީ  ރައްޔިތުންނަށް 

ރަށުގައި   މިގޮތުން  ކުރަމުންނެވެ.  ދަނީ  މަސައްކަތްތައް  )   6ފަތުވެރިކަމުގެ  2ގެސްޓްހައުސް  ދު(   1 އެނ
 ހުރެއެވެ. 
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 ކ.  ގާފަރު ސްކޫލް 

 ގާަފރުަގއި ުހރި ާފހަގަުކރެވޭ ތަންަތން 

ގާފަރު ސްކޫލަކީ ރާއްޖޭގެ މަދުރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ   ކްލާސް” ކ  ރޫމް ހިމަނައިގެން ސާނަވީ “  ސެން 
ތަޢުލީމް ދެމުންދާ ސްކޫލެކެކެވެ. މިގޮތުން ގާފަރު ސުކޫލުގައި މިކަމަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީން ލިބިފައިތިބި ޓީޗަރުން 

ގްރޭޑް   މިރަށުގައި  މިސްކޫލުގައި  ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.  ކިޔަވާދިނުމުގައި  4ދަނީ  ތަޢުލީމު   1 ހަމައަށް  އާއި 
ގާފަރު ސްކޫލުގައި ހޯލަކާއެކު   ހުރެއެވެ. މިގޮތުން ކ.  ކްލާސްރޫމް އަދި ޕްރީސްކޫލެއް   41ހާސިލް ކެރެވެން 

 ހިންގަމުންދެއެވެ. 
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 427.41ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކ. ގާފަރުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. މިއީ    4196މި މިސްކިތަކީ ހިޖްރައިން  

އަހަރު   414އަކަފޫޓެވެ.  މިމިސްކިތަށް މިހާރު    171.211އަކަފޫޓުގެ މިސްކިތެކެވެ. މިމިސްކިތުގެ ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަކީ  

ހިޔާކޮށްފައިވާ  ފުރާޅަށް  ހަތަރު  އުވަޖަހާ  ދެފުށުގައި  ރާނާއި  ހިރިގަލުން  ފެންޑާއަކާއިއެކު  ކުޑަ  މިއީ  ވެފައެވެ.  ވަނީ 

 މިސްކިތެކެވެ. މިމިސްކިތަކީ ގ. ގާފަރުގެ ފިރިހެނުން ނަމާދުކުރުމަށް ކުރީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިސްކިތެކެވެ.  

ގެ ނަމުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށް ނަމާދުކުރަން ފެށުމާއިއެކު “ މަސްޖިދުލް ހަޟާރަތު” ވަނަ އަހަރު މިރަށުގައި    4997

 .މިހާރު މިމިސްކިތް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 ކ. ގާފަރު އަންހެނުންގެ ކުޑަ މިސްކިތް 

 ގާަފރުަގއި ުހރި ާފހަގަުކރެވޭ ތަންަތން 
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ފަރާތްތައް  އަމިއްލަ  ކުންފުނިތަކާއި  ގިނަ  ޙަރަކާތްތެރިވާ  ޞިނާޢަތުގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  އަކީ  މިފެއަރ

ޙަރާކާތްތެރިވެ އުފައްދާ   ،އެއްޕްލެޓްފޯމެއްގައި  އެފަރާތްތަކުން  އާންމުފަރުދުންނަށް  އެކުންފުނިތަކުންނާއި 

ތަފާތު  ބޭނުންކުރާ  މަސްވެރިކަމުގައި  ގައި  މިފެއަރ އެކެވެ.  ފެއަރ ފެނިގެންދާނޭ  އެއްތަނަކުން  އުފެއްދުންތައް 

އާލާތްތަކާއި މަހާއި މަހުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މިފެއަރގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 

މިފަދަ  މިފެއާއަކީ  ލިބިގެންދާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ވިއްކުމުގެ  އަދި  މާކެޓްކޮށް  އުފެއްދުން  އެފަރާތެއްގެ 

 އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ މާކެޓްކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

: ކ. ގާފަރު ބަނަދރު ސަަރޙަްއދު ފެއަރ އޮންނަތަން   
2021ޑިސެްމބަރ  10 - 8ތާރީޚް :   

 ފެއަރގެ ގަޑިތައް: 
  8 ޑިސެމްބަރ 2021 

)އެކްސްޕޯ ހުޅުުވްނ(  09:00:  ހެނދުނު  
އަށް 18:00ން  14:00:  މެންދުރު  

އަށް 22:00ން  20:00ރޭގަނޑު :   
  9 ޑިސެމްބަރ 2021 

އަށް  12:00ން  09:00ހެނދުނު :   
އަށް 18:00ން  14:00:  މެންދުރު  

އަށް 22:00ން  20:00ރޭގަނޑު :   
 10 ޑިސެމްބަރ 2021

އަށް 00:11  - 00:11:   މެންދުރު  
އަށް 22:00 - 20:00ރޭގަނޑު :   

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުެގ މުނާސަބަތުގައި ހިްނގާ ހަރަކާތްތައް

 މަސްވެރިކަމުގެ އެކްސްޕޯ 
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 ޕުލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރ

 ޕުލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރ
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ދާއިރާގައި  މަސްވެރިކަމުގެ  އަދި  ކުރުވުމަށާއި  އަޙްލުވެރި  މަސްވެރިން  ޤާނޫނަށް  އައު  މަސްވެރިކަމުގެ  މިއީ 

ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ފޯރަމްގައި  މި  ފޯރަމެކެވެ.  ބާއްވާ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ގޮންޖެހުންތައް  ހުރި  މިހާރު 

މަސްވެރިކަމުގެ  އަދި  މަސްވެރިން  ޙަރަކާތްތެރިވާ  މަސްވެރިކަމުގައި  ދަޢުވަތުއެރުވިގެން  ކަންކޮޅުތަކުން 

 ޞިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ސެކްޝަންތަކުގެ  ކަމާގުޅޭ  މިނިސްޓްރީގެ  ދެއްވާނީ  މަޢުލޫމާތު  މަސްވެރިނަށް  ފޯރަމުގައި  މި 

 އިސްމުވައްޒަފުންނާއި މިޞިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

: ކ. ގާފަރު ސްކޫލް ހޯލް އޮންނަތަން   
2021ޑިސެމްބަރ  9 - 8 ތާރީހް :  
އަށް  17:00ން  09:00ގަޑި :   

ގާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ .  މިމުބާރާތަކީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ކ 

ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ  މަސައްކަތް  ބުރަ  ކުރަމުންދާ  މަސްވެރިން  ޝާމިލްވެ  މިކަމުގައި  އެންމެން  ކުދިބޮޑު 

ބާއްވާ  ގޮތުން  ކަމެއްކަން އަންގައިދިނުމުގެ  ކުރެވޭނޭ  ކޮންމެމީހަކަށް ވެސް  އަންގައިދީ އަދި މަސްކެނޑުމަކީ 

ހުޅުވާލާފައިވާ  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ފިރިހެނުންނަށް  އަންހެނުންނާއި  މިމުބާރާތަކީ  މުބާރާތެކެވެ. 

އިނާމް  ފަރާތްތަކަށް  އަންނަ  ވަނައަށް  ވަނަ  ބައިން  ފިރިހެން  އަދި  އަންހެން  މިމުބާރާތުގެ  މުބާރާތެކެވެ. 

 ލިބޭނެއެވެ.

 މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް 

: ކ. ގާފަރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުއޮންނަތަން   
2021ޑިސެމްބަރ  10ތާރީޚް :   
ހަވީރު  16:00ގަޑި :   

 މަސްވެރިްނގެ ުދވަުހގެ ަހރަކާތްތައް

 މަސްކެނޑުމުގެ މުބާރާތް 
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 ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތް 

ގޮތުންނާއި  އާލާކުރުމުގެ  ދިރުވާ  މަސްވެރިކަން  ފަރުމަހުގެ  ކުރަމުންދާ  ޒަމާނުއްސުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މިއީ 

ހިފުން ކުރުމުގައި  މަސްވެރިކަން  އަދި  ކުރުމާއި  އިޝްތިހާރު  މަސްވެރިކަން  އަތުނަނުގެ  ކުރާ  ، މަސްވެރިން 

ގާފަރުގައި  މިމަސްވެރިކަން ކުރާފަރާތްތަކާއި .  ނެގުން މަނާ ބާވަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއެކު ކ ، މެރުން

ދިނުމަށްވަނީ  އިނާމް  ފަރާތްތަކަށް  ވަނަވަނައަށްދާ  މިމުބާރާތުން  މުބާރާތެކެވެ.  ބާއްވާ  ފަރުދުންނަށް  އާންމު 

 ހަމަޖެހިފައެވެ. 

: ކ. ގާފަރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުއޮންނަތަން   
2021ޑިސެމްބަރ  9 ތާރީޚް :  

މެންދުރު 15:00ފުރާގަޑި :   
ރޭގަނޑު  00:11:  ލަފާގަޑި   

ގާފަރުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިބޮޑު . މިއީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލްތައް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަމުންދާއިރު ކ

އެންމެން މިކަމުގައި ޝާމިލްވެ މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް މަސްވެރިންނާއެކު އެކުވެިރ 

ކުޅިވަރުތަކާއި  ގިނަ  ތަފާތު  މިރޭހުގައި  ކުޅިވަރުތަކެކެވެ.  ބާއްވާ  ގޮތުން  ވަގުތުހޭދަކޮށްލުމުގެ  މާހައުލެއްގައި 

 ހުނަރުވެރިކަން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

: ކ. ގާފަރު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުއޮންނަތަން   
2021ޑިސެމްބަރ  10ތާރީހް :   

ހެދުނު  08:30 ގަޑި :  

 މަސްވެރިްނގެ ުދވަުހގެ ަޙރަކާތްތައް

 ކުޅިވަރު ރޭސް 



 

ގާފަރު ކައުންސިލް ، ކ  އިބްރާހިމް ޝަރީފް / މުޙައްމަދު ސަމްއާން  7775282 

7739989/  7987272 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އުއްމު ކުލްސޫމް / މުޙައްމަދު އަޒްހީމް  

 މެޙްމާންދާރީގެ ކަންކަން 

ގާފަރު ކައުސިލް ، ކ  ޞަފޫރާ އަބްދުލްަޣފޫރު / ސާއިބާ އަޙްމަދު  7540790 

7739989/  7987272 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އުއްމު ކުލްސޫމް / މުޙައްމަދު އަޒްހީމް  

 ހަސަން ޣަމީސް / އާއިޝަތު ޞަފާ 9803536 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

7993484/  9999711 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އަޙްމަދު ޝިފާޒް / އަޙްސަން މުޙައްމަދު  

ގާފަރު ކައުންސިލް ، ކ އާޤިލް هللا އަޖްލާން ރަޝާދު / އަބްދު 7999806   

 ފަރިއްކޮޅުގެ އިންތިޒާމްތައް 

 މުބާރާތްތައް / ފެއަރ
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7993484/  9999711 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އަޙްމަދު ޝިފާޒް / އަޙްސަން މުޙައްމަދު  

ގާފަރު ކައުންސިލް ، ކ އާޤިލް هللا އަޖްލާން ރަޝާދު / އަބްދު 7999806   

7993484/  9999711 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް  އަޙްމަދު ޝިފާޒް / އަޙްސަން މުޙައްމަދު  

 ދަތުރު ފަތުރު 

 މަސްވެރިްނގެ ުދވަުހގެ ަޙރަކާތްތަކުގައި ގުޅާނޭ ަފރާތްތައް 

 ތިއްބެވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް 
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 ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރ



 ގަޑި 

“ މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް” 13:45 -15:30 ގާފަރު ސްކޫލް    

07:00 –08:30 ގާފަރު ސްކޫލް  ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު  

21:00–20:00  ގާފަރު ސްކޫލް  ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު 

 ބަނަދރު ަސރަހަްއދު  09:00
މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް

 ހުޅުވާދެއްވުން “ ފިޝަީރޒް އެކްސްޕޯ”ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން 

  12:30 – 14:00 މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު ގާފަރު ސުކޫލް 

  13:45 – 14:30 މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ނިންމުން  ގާފަރު ސުކޫލް ހޯލް 

  09:00 – 12:00 ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުން  ގާފަރު ސުކޫލް ހޯލް 

  16:00 –17:00 ހަވީރުގެ ސައިފޮދު ގާފަރު ސްކޫލް 

  07:00 – 08:00 ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު ގާފަރު ސުކޫލް 
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 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުެގ ޕްރޮގްރާމް 

 މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު 
 ފައްޓަވައިދެއްވުން“ މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް”ޙަސަން 

( ބުރާސްފަތި 2021ޑިސެމްބަރ  09: )2ދުވަސް   

12:30 -14:00 ގާފަރު ސްކޫލް   

 09:45 ގާފަރު ސްކޫލް ހޯލް

( ބުދަ 2021ޑިސެމްބަރ  8: )1ދުވަސް   

 ބަނދަރުސަރަހައްދު
މަސްވެރިންގެ ފޯރަމަށް ދަޢުވަތު އެރުވިގެން ވަޑައިގަންނަވާ މެޙްމާނުން 

މަރުޙަބާ ދެންނެވުން.،  ވަޑައިގަތުން  
08:00 

 ތަފްޞީލް  ތަން 

  09:00 – 12:00 މަސްވެރިންގެ ފޯރަމް ގާފަރު ސުކޫލް ހޯލް 



16:00 

  13:00 – 14:00 މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު ގާފަރު ސްކޫލް 

“   ކުޅިވަރު ރޭސް”ކ. ގާފާރަށް ހުޅުވާލާގެން ބާއްވާ  ބަނދަރުސަރަހައްދު  09:00 – 10:30  

  07:00 – 08:30 ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު ގާފަރު ސުކޫލް 

 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 
“ ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތް”ގާފަރަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ . ކ

 މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމްދިނުން  ،މަސްވެރިން މަހުންލެފުމާއި
23:30 – 22:00  
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 ހަވީރު ސައިފޮދު ގާފަރު ސުކޫލް   17:00 – 15:45

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުެގ ޕްރޮގްރާމް 

 ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ބަދަރު ސްޓޭޖް  16:00 – 17:45

( ހުކުރު 2021ޑިސެމްބަރ  10: )3ދުވަސް   

 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 
މިނިސްޓަރ “ ފަރުމަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތް”ގާފަރަށް ހުޅުވާލާގެން ބާއްވާ . ކ

އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން   
 ފައްޓަވާދެއްވުން

 ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ބަދަރު ސްޓޭޖް  16:00 – 17:45

 ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު ބަދަރު ސްޓޭޖް  20:00 – 21:30

 ބަދަރު ސްޓޭޖް  20:00 –21:30 
ކ. ގާފަރުގެ މަސްވެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

 ކުޅެވޭ ޕްޓްސެލް މެޗް

 ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު ބަދަރު ސްޓޭޖް  20:00 – 21:30

 ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ބަނދަރުސަރަހައްދު  09:00 – 11:45

މަރުހަބާ ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ކ. ގާފަރަށް ވަޑައިގަތުން ބަނދަރުސަރަހައްދު 16:00
 ދެންނެވުން 

  15:45 – 17:00 ހަވީރުގެ ސައިފޮދު ގާފަރު ސްކޫލް 



  07:00 – 08:00 ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު ގާފަރު ސުކޫލް ހޯލް 

( ހޮނިހިރު 2021ޑިސެމްބަރ  11: )4ދުވަސް   

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަފްލާއަށް ދަޢުވަތު އެރުވިގެން މާލެއިން 
 ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިން ކ. ގާފަރުން ފުރާވަޑައިގަތުން

 23:30 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

  09:00 މަސްވެރިންގެ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ކ. ގާފަރުން ފުރާވަޑައިގަތުން ބަނަދރު ަސރަހަްއދު 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހުެގ ޕްރޮގްރާމް 
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ގާފަރުގެ މޮނިއުމަންޓް ހުޅުވަ ދެއްވުން ، ރައީސް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް   16:45 ބަނދަރު ސަރަހައްދު  

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ހަފްލާއަށް ދަޢުވަތު އެރުވިގެން މާލެއިން 
މަރުހަބާ ، ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިން ކ. ގާފަރަށް ވަޑައިގަތުން

 ދެންނެވުން 
 20:00 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

“ މަސްކެނޑުމުގެ މުބާރާތް”ކ. ގާފަރުގެ ދެޖިންސަށް ހުޅުވާލާގެން ބާއްވާ 
 ޝަރަފްެވރި މެހްމާން ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުން 

  16:30 – 18:00 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

ޓަނުގެ  25ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ކ ގާފަރުގައި ޤާއިމްޮކށްފައިވާ 
 އައިސްޕްލާންޓް ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ހުޅުވާދެއްވުން 

 16:00 އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު 

 16:00 އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު  ޝަރަފްެވރި މެޙްމާން ކ. ގާފާރަށް ވަޑައިގަތުން

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ހާއްޞަ ހަފްލާ އާއި 
ރައްިިތުންގެ ފަރާތުން ރަސްމީ ހަފްލާ އާއި ރައްޔިތުންގެ ފަާރތުން 

 ޝަރަފްެވރި މެހޤމާނަށް ދެއްވާ ހާއްޞަ ޖާފަތް 
  20:30 – 22:30 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ، ޝަރަފުެވރި މެޙްމާނާއި ރައީސް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް
 ބައްލަވާ ލެއްވުން 

  16:45 ބަނދަރު ސަރަހައްދު 

  12:00 – 13:30 މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު ގާފަރު ސުކޫލް 



  މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ އެޑްވާންސް ޓީމް ކ. ގާފަރުން ފުރުން ބަނަދރު ަސރަހަްއދު 

  12:00 – 13:30 މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅު ގާފަރު ސުކޫލް 

 ބަނަދރު ަސރަހަްއދު 
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު 

 ހަސަން ކ. ގާފަރުން ފުރާވަޑައިގަތުން 
 

14 




