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c 
ރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ދިވެހިބަހާއި ތާ   

   މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިަޒމް، އާްޓސް ެއންޑް ކަލްަޗރ  
  މާލެ،             

       .ދިވެހިރާއްޖެ           
               

  ގެ ގަވާއިދު  9200 – މުބާރާތްވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ ދިގު 

  ފު ތަޢާރު  - 1

މި ގަވާއިދަކީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ދިގުވާހަކަ ލިުޔމުެގ 
  .ގެ ގަވާއިދެވެ 2009 -ޤައުމީ މުބާރާތް 

  މަޤްޞަދު  - 2

ރޮނގުން ކުޅަދާނަ  އެ ،އިމަށާކުރުވުމަށް މީހުން އިތުރަށް ޝައުޤުވެރިވާހަކަ ލިޔުދިގުދިވެހިބަހުން  ،ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށާއި މިއީ
މަށް ދިވެހި ދަރީންނަށް ލިބިދިނު ވާހަކަތަކެއްދިގުދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު  މަށާއި،ންތަކެއް އުފެއްދުޔުންތެރީލި

  .ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން - 3

  .ފަރާތްތަކަށެވެއަމިއްލަ ލެވިަފއިވަނީ ވައިހުޅުމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު މި   )ހ(

  .މި މުބާރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެވާހަަކ އާއި، ލިޔެ އަދި ޝާއިޢު ނުކުރާ ވާހަކަ  ވާޝާއިޢުކޮށްފައިލިޔެ   -1    )ށ(
  .ވާ ވާހަކައެވެގެ ފަހުން ޝާއިޢުކޮށްފައ2008ިން ޖޫ 1ނީ، ހުށަހެޅޭނަމަ  ހުށަހަޅާވާހަކަ  ވާޝާއިޢުކޮށްފައިލިޔެ   -2    
  .އެވެކަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ވާހަކައެއް، މި މުބާރާތަބޭރު ބަސްބަހުން ިދވެހިބަހަ  -3    

ގައި  2009 –ދިގުވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް " ،މި މަރުކަޒުން ދޫކުރާ ،ހުށަހަޅާނީ ވާހަކަ ބާރާތަށް ހުށަހަޅާމު މި  )ނ(
 ހާގެ ބައިވެރިވާ މީމުބާރާތުގައި  އިރު، ހުށަހަޅާއެ ފޯމު . ވެމާ އެކުގައެފޯ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ  "ފޯމުބައިވެރިވާން އެދޭ 

އެ މީހާގެ ފޮޓޯ ހުރި، އަދި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭ ރަސްމީ ނުވަތަ  ގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
  .ންވާނެއެވެޓޯކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާލިޔުމެއްގެ ފޮ

އެ ވާހަކަ ޖާފާޅުކުރުމުގެ ކުރިން ނަތީމުބާރާތުގެ  ،ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބާރާތަށް މު މި  )ރ(
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ންވާނީ ކުރާ ކަމަކަށް ބޭނުންވެސް ހެްނފަދަ އެ މު ހެދުންންވާނީ، ނުވަތަ ފިލްޝާއިޢުކުރާ

  .މަރުކަޒުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ

  މުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ވާހަކަތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް  .4

ގައި  12 ސައިޒު، ކޮމްޕިއުޓަރުން، ފަރުމާ ފޮންޓުން(ނޫން ކުރު ލަުފޒަށްވުރެ ) ދިހަ ހާސް( 10000 އަކީ،ވާހަކަ )ހ(
ނޑަކަށް އޭވާ ނަމަ، ޓައިޕުކޮށްފައި   .ށް ވުންވާހަކައަކަ ) ސަފުހާއަށް ވުރެ ކުރު ނޫން 30ސައިޒުގެ  4ގާތްގަ
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  .ށް ވުންވާަހކައަކައެއްގޮތަށް ލިޔެފައިވާ އަދަބިއްޔާތާ  ،ހަމަތަކާއި ،ދާއިއިވާގަ ބަހުގެދިވެހި )ށ(

  .ށް ވުންވާހަކައަކަލިޔެފައިވާ  ފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުން އެނގޭ ންކިޔާ )ނ(

     .ށް ވުންވާހަކައަކަނުވާ  ފައިމުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިއެހެން  މީގެ ކުރިން   )ރ(

  .ށް ވުންވާހަކައަކަ ވާ ނު ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި  )ބ(

  .ށް ވުން ވާހަކައަކަދިގު  ވާނު ލިޔެފައިފަދަ ވާހަކައެއް  ތިރީގައި މިވާ   )ޅ(

 .ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކައިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
 .އަދަބާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވަާހކަ .2
 . އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާބެހޭ ވާހަކަ .3
 .ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ .4
ނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ާވހަކަ .5  .މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ
 .ފެދިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަމުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައިވުން އު .6

ވާ ިމންވަރަށް ފުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޚިލާފުވެފައިނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކާ ޚިލާ ،ވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާމަތީގައި  )ކ(
ނޑިޔާރުންނަށް ދެމިވާ  މެދު ތިރީގައިވާހަކައާ އެ  ބަލައި، ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

  . ލިބިގެންެވއެވެ

ނޑުން 50%ގެ ތެރެއިން ހުއެ ވާހަކައަށް ލިބޭ ޖުމުލަ މާކު -1   . އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެ
 .އެ ވާހަކަ މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން -2

  މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން - 5

ނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ މި މުބާރާތަށް  ނޑައަޅާ ފަ އިންސާފުކުރާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަ
  .އަކުންނެވެ

ނޑުތައް  - 6   އިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަ
ނޑުތަކުގެ ދަށުން ބަލާނޭ ކަންކަން އިންސާމި މުބާރާތަށް  ނޑުތަކާއި އެ މިންގަ ތިރީގައި މި ވަނީ ފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަ

  .އެވެ

   20%  ފައިވާގޮތް ވާހަކައިގެ މައިގަނޑު ބިނާކޮށް   )ހ(

ނޑަ -1 ށް ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަޙަޔާތުގެ ތެރެއިން  އިންސާނީ، ށް ބަލައިފައިވާ ކަންތައްތައް ވާހަކައިގެ މައިގަ
   ގެނެސްފައިވާ މިްނވަރު

  .ވާ ޚިޔާލުގެ އާކަންވާހަކަ އެކުލަވާލައިފައި -2

  20%   އަތުރައިފައި ވާ ގޮތް މަންޒަރުތައް   )ށ(

  ވާ ގޮތް ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮށްފައި ވާހަކައިގައި ހިނގާ -1
 ވާ ގޮތްން ހާމަކޮށްދެމުން ގެންގޮސްފައިވާހަކައިގެ ހާދިސާތައް ނިއުޅުވަމުން، ކަންކަ -2
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  20%  ޞިއްޔަތު ތަރައްޤީކޮށްފައި ވާ ގޮތް ޝަޚު   )ނ(

ނޑައަޅައިފައި ވާހަކައިގައި -1  ވާ މިންވަރު އެ މީހުން ވާހަކައަށް މުހިންމު ، ގޮތާއިވާ އުޅޭ މީހުން ކަ
  ވާ މިންވަރު އެއް ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ސިފަތަކާއި، އާދަތައް ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުންގެ  -2
ހަމަޖެހޭ އެ ބަދަލެއް ނަމަ،  އަންނަ ވަތަ އާދައަކަްށ ބަދަލެއް ގެ ސިފައަކަށް، ނުވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހެއް -3

  ވާ މިންވަރު ގެނެސްފައި ގޮތަކަށް

   15%   ދެކެވޭވާހަކަ   )ރ(

   މިންވަރާއި، ސާފުނުވެ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ސާފުވާ މިންވަރު އަޅުވައިލާއަށް އަލި ވާހަކަދެކެވޭވާހަކައިން،  -1
  ހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅައިފައިވާ މިންވަރު ދެކެވޭވާހަކައިން، ވާ -2
މިންވަރާއި، ގެނެސްފައިވާ  ވާހަކައަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ،ގެނެސްފައިވާ ވާހަކަތައް ދެކެވޭވާހަކައިގެ ގޮތުގައި  -3

 މިންވަރު ވާހަކައަށް ބާރުދޭ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ ދެކެވޭވާހަކަތައް 
 ދެކެވޭވާހަކަ، ވާހަކަދައްކާ ގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ މިންވަރު  -4

   15%   ޢިބާރާތުގެ އަދަބީ ފެންވަރު   )ބ(

  ޢިބާރާތް ހަމަޖެހުން/ ޖުމުލަ ހަމަޖެހުން  .1
  ނެތުން  ލާ ކުށް ވާއިދަށް ފެތިފައި ހުރުމާއި، އިމްބަހުގެ ގަ .2
  ޢިބާރާތުގެ ރީތިކަން .3
  ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުރުން  ބުނާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް އެނގޭ  .4
 ކިޔާށާއި އަޑުއަހާން ފަސޭހަވުން .5

  10%  ވާހަކަލިއުމަށް ތަޙުލީލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު   )ޅ(

ށް ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާއި، ކަންކަން ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް ދިރާސާކޮ ވާހަކައިގައި ހުށަހަޅާ  .1
  ތަޙުލީލުކޮށަްފއި ވާ މިންވަރު 

  ވާހަކައިގައި ގެނެސްފައިވާ ތާރީޚާއި، މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން  .2

  މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން  - 7

  .ވެއެވާހަކަދިގުއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ އެހޮވާނީ  މި މުބާރާތުން  )ހ(

އަށް ވުެރ ހަތަރު ވާހަކަވާހަކަ، ނުވަތަ  ހަތަރު ޮހވާނީ މުބާރާތުގައި  ވާހަކަދިގު އްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ އެ މި މުބާރާތުގެ   )ށ(
  .ގިނަ ވާހަކަ ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ

  .ލިބިގެންނެވެއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުވަތަ އެ 70%  ވަނަ އަށް ހޮވޭނީއެއް ންމި މުބާރާތު   -1  )ނ(
  .އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެނުވަތަ އެ 60%  ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ ދެ މި މުބާރާތުން   -2  
އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުވަތަ އެ  50% ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭނީމި ުމބާރާތުން   -3  

 .ލިބިގެންނެވެ
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