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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ  
  މާލެ،             

  .ދިވެހިރާއްޖެ           
       

  
             

  ގެ ގަވާއިދު 9200 – ޤައުމީ މުބާރާތްލިޔުމުގެ ފޮތްއެކުލަވައި
  
  

  މަޤްޞަދު  -1
ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ފޮތް އިތުރުކުރުމަށް  ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މަޤުޞަދަކީފޮތް އެކުލަވައިލިޔުމުގެ 

  .ހިތްވަރުދިނުމެވެއުފެއްދުމަށް ދިވެހިބަހުން ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ ގިނަ ފޮތް ، އިމާބާރުއެޅު

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން - 2

  .ވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިފައެވެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު މި 

  މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭނެ ފޮތްފޮތް -3
     ފޮތަކީ ފޮތްހުށަހަޅާ  .މި މުބާރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ފޮތްފޮތްއި، ލިޔެ އަދި ޝާއިޢު ނުކުރާ ފޮތާފޮތް ވާޝާއިޢުކޮށްފައިލިޔެ ) ހ(

 ފޮތްފޮތަށްވާ ގެ ފަހުން ޝާއިޢުކޮށްފައ2008ި ޖަނަވަރީ 1ފޮތަކީ ފޮތްނަމަ، އެ ފޮތްފޮތް ވާޝާއިޢުކޮށްފައިލިޔެ 
  . ވާންވާނެއެވެ

ވާތީ، މި ތަކަށް ސަވައިފައިވާ މުބާރާއްލަތުން ހަމަޖައުއްސަސާއަކުން ބާއްވަން ދަތް ލިޔުމުގެ މުބާރާތަކީ ވަކި މުއަދީނީ ފޮ) ށ(
  . ހަމަޖެހިފައެއް  ނުވެއެވެ މުބާރާތުގައި ދީނީ ފޮތްފޮތް ބައިވެރިކުރާން

ބޭރުބަސްބަހުން ދިވިެހބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތާއި، މަޖައްލާއާއި، ނާވިލު ފަދަ ވާހަކަފޮތްފޮތް މި މުބާރާތުގައި ) ނ(
  . ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  ޅާނެ ގޮތްފޮތް ހުށަހަފޮތްމުބާރާތަށް  - 4
ގައި  2009 –ފޮތްއެކުލަވައިލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް " ،މި މަރުކަޒުން ދޫކުރާ ،ހުށަހަޅާނީ ފޮތްފޮތްމުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ  މި

 ހާގެބައިވެރިވާ މީމުބާރާތުގައި  އިރު، ހުށަހަޅާއެ ފޯމު . ވެމާ އެކުގައެފޯ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ "ފޯމުބައިވެރިވާން އެދޭ 
އެ މީހާގެ ފޮޓޯ ހުރި، އަދި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭ ރަސްމީ ނުވަތަ  ގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުދިވެހި 

ން ކޮޕީ އެއް ވެސް ހުށަހަޅާފޮޓޯ ކާޑުގެ  ފޮތްފާސްކުރިއެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އަދި  .ންވާނެއެވެލިޔުމެއްގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހުށަހާަޅ
  . ވާނެއެވެ
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  ގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައްފޮތުފޮތްމުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ  - 5
  .ފާސްކޮށްފައިވުންދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ ފޮތް ފާސްކުރާ ރަސްމީ ފަރާތުން  )ހ(  

ވާ ގައި ޓައިޕުކޮށްފައި 12 ސައިޒު، ކޮމްޕިއުޓަރުން، ފަރުމާ ފޮންޓުން( ނުވުންކުރު ލަފުޒަށްވުރެ ) ދިހަ ހާސް( 10000  )ށ(
   ).ސަފުހާއަށް ވުރެ ކުރު ނުވުން 30ގެ ސައިޒު 4ނަމަ، ގާތްގަނޑަކަށް އޭ

  .ނޑުނަމެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވުންއެއް މައިގަ  )ނ(

  .ވުން ލިޔެފައިދިވެހިބަހުން އެއްގޮތަށް  ހަމަތަކާ ،ދާއިއިވާަގ ބަހުގެދިވެހި )ރ(

  .ވުން ލިޔެފައި ފަދަ ސާފު ލިޔުމަކުން އެނގޭ ންކިޔާ )ބ(

     .ށް ވުންކަފޮތަނުވާ  ފައިމުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިއެހެން  ކުރިންމީގެ   )ޅ(

  .ށް ވުންކަފޮތަވާ ނު ކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި  )ކ(

  .ށް ވުންކަފޮތަ ވާނު ލިޔެފައިފަދަ ވާހަކައެއް  ތިރީގައި މިވާ  )އ(

 .ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކައިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ  .1
 .އަދަބާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކަ .2
 . އަބުރާބެހޭ ވާހަކަ ފަރާތެއްގެއެއްވެސް  .3
 .ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަ އެއްވެސް ފަރާތެއްެގޒާތީގޮތުން  .4
 .މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ވާހަކަ .5
 .ވުން އުފެދިދާނޭ ފަދަ ވާހަކަމުޖުތަމަޢުގައި ބައިބައި .6

ވާ މިންވަރަށް ފުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޚިލާފުވެފައިނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކާ ޚިލާ ،ވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާމަތީގައި  )ވ(
   .ގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެެވމިވާ  މެދު ތިރީގައި ފޮތަކާއެ  ބަލައި،

 ފޮތްއެ  ރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެނޑުން، ނުވަތައަށްވުރެ އިތު 50%ގެ ތެރެއިން ހުށް ލިބޭ ޖުމުލަ މާކުފޮތަކައެ  -  
 .މުބާރާތުން ވަކިކުރުން

  މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން - 6
  

މި މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީ 
  .އަކުންނެވެ

  ކަންކަމާއި މާކުސްދޭނެ މިންވަރުއިންސާފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ  - 7
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އެ  ،އެ މިންގަނޑުތަކަށް މާކުސް ލިބޭނެ މިންވަރާއި ،ފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަނޑުތަކާއިއިންސާމި މުބާރާތަށް 
  .ތިރީގައި މި ވަނީ އެވެ ނޑުތަކުގެ ދަށުން ބަލާނޭ ކަންކަންމިންގަ

  
  

   30%    ބޭނުންހިފޭ މިންވަރު މުޖުތަމަޢަށް އެ ފޮތުގެ )ހ( 
      

        ށް އެ ޤައުމުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ލުޔެއް ނުވަތަ ޙައްލެއް ގެނައުމަ - 1     
  .ދޭ މިންވަރުއެހީވެ  ތަކުންފޮ            

  .ގުޅޭ މިންވަރުމުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކާ ފޮތުގައި ލިޔަެފއިވާ ވާހަކަތަކާ   - 2     

   .މާތުތަކަށް މީހުން ޝައުޤުވެރިވާނެ މިންވަރުއެވަގުތެއްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އެ ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫ  - 3     
  

   30%         މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން   )ށ(
  

  . ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުން - 1
 ހުރި ފޮތްފޮތާއި ލިޔުންތަކާ ހަވާާލއެހެން މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިފައިވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ނަގައިފައި  - 2

  .ދީފައިވުން
  .ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ތަޢާރުޒުވުމެއް ނެތުން - 3

  

  25%        ދިވެހިބަހުގެ ފެންވަރު   ) ނ(
  

   ޕެރެގްރާފްތައް  ،ދެ މާނަ ނުނެގޭ ގޮތަށް ޖުމުލައިގެ ބައިތައް އަތުރައިފައި ހުރުމާއި ،ކަމާއިޖުމުލަތަކުގެ ސާދާ - 1
  . ހަމަޖެހޭގޮތަްށ އަތުރާލައިފައިވުން

  . މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ދިވެހިބަހުގެ ބަސްކޮށާރެއް ބޭނުންކޮށްފައިވުން - 2

    .ނިޝާންތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުންލިޔެކިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ މްލާކުށް ނެތުމާއި އި - 3

    

  15%         މިންވަރުއުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ) ރ(
  

  .ނަގައިގަނެވުންފަސޭހައިން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކިޔާ މީހާއަށް  - 1
 ކުރުމަށްމަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިފޮތުގައިވާ އެ  ،މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ހިމަަނއިފައިވާ ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި - 2

  . ބާރުދިނުން
  .  ން ފަސޭހަވާޮގތަށް ބައިކޮށްފައިވުންނަފޮތުގެ ބާބުތަކާއި އެހެނިހެން ބައިތައް، ކިޔާ މީހާއަށް ނަގައިގަން - 3

  މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވުން  - 8
  .ފޮތެވެފޮތްވަނަ އަށް އަންނަ  3ވަނަ އަށާއި  2ވަނަ އަށާއި  1ބާރާތުން ހޮވާނީ މި މު  )ހ(
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  .ހުށަހެޅިފައިވާނަމައެވެފޮތް ނުފަތަ އެއަށްވުރެން ގިނަފޮތް  3ވަނަ ހޮވާނީ  3ވަނަ،  2ވަނަ،  1މި މުބާރާތުން ) ށ(

 އަށްވުރެ މަތިން މާކުސްލިބިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ  70% ނުވަތަ 70% ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ 1 )1(   )ނ(      
ވަނަ  1އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  70%ނުވަތަ  70%އެއްވެސް ފޮތަކަށް . ލިބުނުފޮތެވެމާކުސް

  .ހޮވޭނެއެވެއަށް އެްއވެސް ފޮތެއް ނު

 އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް  60%ނުވަތަ  60%، ވަނަ އަށް ހޮވުނު ފޮތް ފިޔަވައި 1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  2) 2(
ވަނަ އަށް އެއްވެސް ފޮތެއް ނުހޮވޭނަމަ  1. ލިބިފައިވާ ފޮތްަތކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ފޮތެވެ

އިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިފަ 60%ނުވަތަ  %60
ވަނަ އަށް އެއްވެސް  2އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ނުލިބޭނަމަ  60%ނުވަތަ  60%އެއްވްެސ ފޮތަކަށް . ފޮތެވެ

  . ފޮތެއް ނުހޮވޭނެއެވެ

  50%ނުވަތަ  50%، ފިޔަވައިފޮތް  2 ވަނަ އަށް ހޮވުނު 2ވަނަ އަށާއި  1ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  3 )3(   
ވަނަ އަށާއި  1. އަށްވުރެމަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން މާކުސް ލިބުނު ފޮތެވެ

 50%ނުވަތަ  50%އެއްވެސް ފޮތެއް ނުހޮވޭނަމަ ނުވަތަ މި ދެވަނައިްނ ކުރެ ވަނައަކަށް  ،ވަނަ އަށް 2
އެއްވެސް ފޮތަކަށް  .ރެއިން އެންމެ ގިނަ މާކުސް ލިބުނު ފޮތެވެފޮތްތަކުގެ ތެއަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާ 

  .ވަނަ އަށް އެއްވެސް ފޮތެއް ނުހޮވޭނެއެވެ 3ލިބޭނަމަ މާކުސް ނުމަތިން އަށްވުރެ  50%ނުވަތަ  %50
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