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  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

  
  

  2008ްނެގ ފޮތް މައުރަޒުގެ ޤަާވއިދު ލިޔުންެތރީ
   

 ތަޢާރަފް  .1
  

އެ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ . ވަނަ ދުވަހެވެ 8ންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ ލިޔުންތެރީ    

  .ޗާޕުކޮށްގެން ނެރެވުނު މަޖައްލާ އަލްއިސްލާޙު ނެރުނު ދުވަހެވެފުރަތަމަ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ  2001ންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުންތެރިންގެ ފޮތް މައުރަޒަކީ ލިޔުންތެރީ    

  .ވެކޮށްގެން ބާއްވާ މައުރަޒެކެ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމު

  

 މަޤްޞަދު  .2
  

ވީހާ  ވުމާއި ލިޔުންތެރިން އުފައްދާ ފޮތްތައް ލިުޔންތެރިންގެ ގިނަ ބައެއް އެއްތަނަކުން ބައްދަލު  ދިވެހި. ހ    

  .ބަޔަކަށް ފެންނާނެގޮތް ހެދުން ގިނަ

ޝާއިުޢކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތްތަކެއް އާންމުކޮށް ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ  ލިޔެ ދިވެހިބަހުން. ށ    

  .ން ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުންއާންމުންނަށް ގަންނައެއްތަނަކުން ، އަގެއްގައި

ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތް ކިޔުމަށް ކުޑަކުދީންގެ ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަން . ނ    

  .ންއުފެއްދު
  

 މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ފޮތްތައް .3
  

ނުވަތަ ދިވެހީންނާއި ، މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ފޮތް ވާންވާނީ ދިވެހިބަުހން ލިޔެ ޝާިޢއުކޮށްފައިވާ. ހ  
  .ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ފޮތް ފޮތަށެވެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެ

ފާސްކޮށްގެން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ފޮތްފޮތަކީ . ށ  

ފަިއ އެން ނަންބަރު ޖަހައި.ބީ.އެސް.އައި ފޮތުގައި ފޮތްފާސްކުރި ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ. ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތަށް ވާންވާނެއެވެ

  .އޮންނަންވާނެއެވެ 

މި މައުރަޒުގައި އޯޑިޔޯ ވީޑިޔޯ ތަކެތި  .ވޭނެއެވެބައިވެރިކުރެ "ބުކްސް-ފޮތާއި އީ އޯޑިޔޯ "މި މައުރަޒުގައި . ނ  

 މި ތަކެތި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް  .ބައިވެރިކުރެވޭނީ މި މަރުކަޒަށް އެތަކެތި ހުށަހަޅައި މަރުކަޒުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

  .ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 14:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވ13ާޖުލައި  2008ހުއްދަ ހޯދުމަށް 
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ދިންނަށް އަކުރު އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދިވެހިބަސް ދަސްޮކށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުން ކު. ރ  

ތަކެތި ބައިވެރިކުރެވޭނީ މި މަރުކަޒަށް އެތަކެތި ހުށަހަޅައި  މި .އުފައްދައިފައިވާ ތަކެތިވެސް މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ

 އާދީއްތަ  ވ13ާޖުލައި  2008މި ތަކެތި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުަމށް  .މަރުކަޒުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

  .ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 14:00ދުވަހުގެ 

މީސްމީހުންގެ ޒާތީ މައްސަލަތަކާއި ނޭދެވޭ ޝުޢޫރު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިދާނެ ގޮތްގޮތަށް ހުންނަ . ބ  

  .ނޫސްނޫހާއި މަޖައްލާ މިމައުރަޒުގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ މަޒުމޫނާއި ޅެންފަދަ ތަކެތި ހުންނަ

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހާިފ މޭޒުތަކުން މޭޒެއްގައި ދައްކައިލުމަށާއި ހިލޭ ބެހުމަށް ފޮތް . ޅ  

  .ހޯދައިގެންނެވެނަމަވެސް މިފަދަ ފޮތްތައް ބަހައްޓަންވާނީ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ . ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

 މި މަރުކަޒުގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ އާއްމުކޮށް ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނޭ މަގު . ކ  

  .ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށްވާތީ މިމައުރަޒުގައި ވިއްކާ ފޮތްތައް ވިއްކަންވާނީ އާއްމުކޮށް ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައެވެ

  

  ބައިވެރިވުން މައުރަޒުގައި  .4
  

ލިޔުންތެރިންނަށާއި،  އާންމުކޮށް ހުރިހައިނީ ލެވިފައިވަ ހުޅުވައިފޮތް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު . ހ    

ފޮތްވިއްކާ ފިހާރަތަކަށާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތް އުފައްދައި ޝާއިޢުކުރާ 

  .ފަރާތްތަކަށާއި، ލައިބްރަރީފަދަ ފަރާތްތަކަށެވެ

މައުރަޒުގައި  މި . ގެންނެވެމި މަރުކަޒުން ދޫުކރާ ފޯމެއް ފުރާ ހުށަހަޅައި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ . ށ    

 .އެވެ 14:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  7 ލައިޖު 2008 ކީބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަ

  .ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ބައިވެރިކުރާ ފޮތްތަކުގެ ލިސްޓު

މޭޒަކަށް ރެއަކާއި  ފޫޓުގެ ކޮންމެ  2ފޫޓު  4އެ ބައިވެރިއަކު ބޭނުންކުރާ  މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ .ނ    

ނޑައަޅާ  ފައިސާވާ ޖުމްލަ  މޭޒަށް މައުރަޒުގެ މުޅި މުއަްދތަށް މި . ރުފިޔާ ދައްކައިގެންނެވެ 100/- ދުވާލަށް  މި މަރުކަޒުން ކަ

 ންތިމި  15، 14، 13ޖުލައި  2008ރީޚުތަކަކީ ފައިސާ ބަލައިަގތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާ. ތާރީޚެއްގައި ދައްކަންވާނެއެވެ

  .މޭޒެވެ 12 ދޫކުރެވޭނީގިނަވެގެން  އެންމެ އެއް ފަރާތަކަށް  .ޓަށެވެ 13:00ން މެންދުރު  8:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މޭޒު ބަހައްޓާނެ ޖާގަ މައުރަޒު ބާއްވާ  މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ . ރ    

ހޯލުގައި ނެތްނަމަ ބައިވެރިންނަށް މޭޒު ދޫކުރާނޭ އަދަދު ހަމަޖައްސާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ބައިވެރިކުރާ ފޮތްތަކުގެ އަދަދަށް 

  .ކަޒަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެމަރު މި ފަހުމަޝްވަރާކުރުމަށް  ބައިވެރިންނާ ބަލައި، ހުރިހައި

ކަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާްތތައް ގިނަވެގެން ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ދެވެން ނެތް ހާލަތެއް އުމަ މަ. ބ    

ފަިއވާ ބައިވެރިކުރުމުގައި ފޯމު ހުށަހެިޅ ތަރުތީބަށް ބަލައި ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅާ ބައިވެރީން މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މައުރަޒުގައި 

  .ތަކަށް އިސްކަންދެޭވނެއެވެ ތްފަރާ

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު މައުރަޒު ނުނިމެނީސް މައުރަޒުން ވަކިވިކަމުގައިވިޔަސް އެ ބައިވެރިޔަކު . ޅ    

  .ދެއްކި ފައިސާއެއް އަނބުރައެއް ނުލިބޭނެއެވެ



3               2008ލިޔުންތެރިންގެ ފޮތް މައުރަޒުގެ ޤަވާއިދު  
 

 އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުން  .5

ޙަވާލުގައި މައުރަޒަށް ގެންނަ ފޮތްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އެފަރާތެއްގެ . ހ  

  .ޒިންމާއެކެވެ

ކަހަލަ ލިޔުން  "ލީފްލެޓް" މޭޒުތަކުން ވިއްކާ ފޮތް، މައުރަޒުގެ ތެރޭގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން . ށ  

ގައި ތިބެގެން އިޝްތިހާރަކަށްވާ ގޮތަށް އަޑުގަދަކޮށް ހެދުމަީކ ނަމަވެސް މޭޒުކައިރީ  .ނުވަތަ ބެހިދާނެއެވެ. ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

  .ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ

ވާނީ ންމައުރަޒްުނ ބޭރުގައި ރޭޑިއޯ، ޓީވީ އާއި ނޫސްތަކުގެ ޒަރީޢާއިންނާއި ތަންތާންގައި އިޝްތިހާރުކުރަ. ނ    

  .ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ 

 މައުރަޒު ބާއްވާ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި  .6
  

  .އަށް ދަރުބާރުގޭގައެވެ 9ން  5އޮންނާނީ އޯގަސްޓް މަހުގެ  2008ލިޔުންތެރިންގެ ފޮތް މައުރަޒު . ހ  

އެހެންކަމުން . ރުއެވެވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީ 5ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް  2008 ނީމައުރަޒު ހުޅުވާ. ށ    

މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން އެބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ މޭޒުގައި އެއްޗެހި އަތުރައި ޒީނަތްތެރިކޮށް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހު 

  .އެވެ  2:00ވަހުގެ މެންދުރު ދުވަނަ  5އޯގަސްޓް މަހުގެ  ވަގުތަކީ

 2008ޙަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން  ފަރާތްތަކުން ފޮތްތަކާ  އިވެރިވިމައުރަޒު ހުޅުވާ ދުވަހު މައުރަޒުގައި ބަ . ނ    

  .ޒިރުވާންވާނެއެވެހާއަށް ދަރުބާރުގެއަށް  4:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  5އޯގަސްޓް 

  .ވަނީއެވެމިވާ ތާވަލުގައި މިތިރީގައި  އްފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައާންމުކޮށް މައުރަޒު ހުޅުވައި . ރ    

    

ނޑު   ފަހު މެންދުރު  ހެނދުނު  ދުވަސް   ރޭގަ

  23:00 – 20:30  18:00 – 16:15  -  )އަންގާރަ( 2008އޯގަސްޓް  05

  23:00 – 20:30  18:00 – 14:30  -  )ބުދަ( 2008އޯގަސްޓް  06

  23:00 – 20:30  18:00 – 14:30  -  )ބުރާސްފަތި( 2008އޯގަސްޓް  07

  23:00 – 20:30  18:00 – 16:15  -  )ހުކުރު( 2008އޯގަސްޓް  08

  23:00 – 20:30  18:00 – 14:30  12:00 – 9:00  )ހޮނިހިރު( 2008އޯގަސްޓް  09

     

މިނެޓު  15މައުރަޒު ހުޅުވަން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގެ ގަޑިޖެހުމުގެ . ބ    

  .މައުރަޒު ނުހުޅުވައެއް ނުބެހެއްޓޭނެއެވެރުނުވާތީ ހާޒިވަކީ މޭޒެއްގެ މީހުން . ޒިރުވާންވާނެއެވެހާކުރިން މޭޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން 

ފައި ުހންނަ ގަޑިނޫން ގަޑިއެއްގައި މޭޒުތަކަށް ފޮތް ގެނެސް މުކޮށް ހުޅުވައިއާންމައުރަޒު . ޅ    

  .ފައި ހުންނާނެއެވެއަށް ދަރުބާރުގެ ހުޅުވައި 12:00ރު ން މެންދު 10:00ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުުނ 
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