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  ދިވެހިބަހާއި ތީާރޚާށް ޚިދުމަތްކުާރ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ   

  މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ      

  

  9200ލިޔުންތެރީންގެ ފޮތް މައުރަޒުގެ ގަވާއިދު 

  ތަޢާރަފް . 1

އެ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ . ވަނަ ދުވަހެވެ 8ލިޔުންތެރީންގެ ދުަވހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމހުގެ     

  . ފުރަތަމަ ޗާޕުކޮށް ނެރެވުނު މަޖައްލާ އަލްއިސްލާޙު ނެރެވުނު ދުވަހެވެ

އަހަުރްނ  ވަނަ  2001ލިޔުންތެރީންގެ ފޮތް މައުރަޒަީކ ލިޔުންތެރީންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮުތން     

  .ފެށިގެން ދިވެހިަބހާއި ތާރިޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުީމ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މައުރަޒެކެވެ

  

  މަޤުޞަދު . 2

އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވުމާއި ލިޔުންތެރިން އުފައްދާ ފޮތްތައް ވީހާ ގިަނ  ބަޔަކުދިވެހި ލިޔުންތެރިންގެ ގިނަ . ހ  

  .ދުންބަޔަކަށް ފެންނާނެގޮތް ހެ

ންމުކޮށް ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައ، ޢާދިވެހބަހުން ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތްތަކެއް . ށ  

  .ންމުންނަށް ގަންނަން ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުންޢާ އެއްތަނަކުން 

  .ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުންދިވެހިބަހުން ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތް ކިޔުމަށް ކުޑަކުދީންގެ . ނ  

  މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރާ ފޮތްތައް . 3

މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރުިކރެވޭ ފޮތް ވާންވާނީ ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ދިވެހީންނާއި . ހ  

  .ދިވެހިރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތް ފޮތަށެވެ

އި ބައިވެރިުކާރ ފޮތްފޮތަކީ ފާސްކޮށްގެން ނުވަތަ ސަރާުކރުގެ އޮފީހަކުްނ ހުއްދަލިބިގެން މައުރަޒުގަ. ށ  

އެން ނަންބަުރ .ބީ.އެސް.ފޮތުގައި ފޮތް ފާސްކުރި ކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ އައި. ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ފޮތްފޮތަށް ވާން ވާނެއެވެ

  . ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
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މި މައުރަޒުގައި އޯޑިޔޯ ވީޑިޔޯ ތަކެތި . ބައިވެރިވިެރކުރެވޭނެއެވެ" ބުކްސް-ތާއި އީ އޯޑިޔޯ ފޮ "މި މައުރަޒުގައި . ނ  

މި ތަކެތި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރުމަްށ . ބައިވެރިުކރެވެނީ މި މަރުކަޒަށް އެތަކެތި ހުށަހަަޅއި މަރުކަޒުން ުހއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ

  .ުކިރން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ގ14:00ެދުވަހުގެ  ވަނަ 21ޖޫން މަހުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް 

    
  

ކުދިންނަށް އަކުރު އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދިވެހިބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިބަހުްނ . ރ  

މި ތަކެތި ބައިވެރިކުެރވޭނީ މި މަރުކަޒަށް އެތަކެތި . އުފައްދާފައިވާ ތަކެތިވެސް މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރުިކރެވޭނެއެވެ

 21 ޖޫން 2009މި ތަކެތި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ހުއްަދ ހޯދުމަށް . މަރުަކޒުން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ ހުށަހަޅައި

  . ގެ ުކރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވ14:00ެދުވަހުގެ  ވަނަ

 މީސް މީހުންގެ ޒާތީ މައްސަލަތަކާއި ނޭދެވޭ ޝުޢޫރު މީހުންގެ ހިތްތުަކގައި އުފެދިދާނެ ގޮތްގޮތައް ހުންނަ. ބ  

  .މަޒުމޫނާއި ޅެންފަދަ ތަކެތި ހުންނަ ނޫސްނޫހާއި މަޖައްލާ މި މައުރަޒުގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވެނެއެވެ

ހިފާ މޭޒުތަކުން މޭޒެއްގައި ދައްކަިއ ލުމަށާއި ހިލޭބެހުމަށް ފްޮތ  އުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށްމަ. ޅ  

  .ވާނީ މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެނަމަވެސް މިފަދަ ފޮތްތައް ބަހައްޓަން. ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

މި މައުރަޒުގެ އެއް މަޤުޞަދަކީ އާންމުކޮށް ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޮތް ގަންނަން ލިބޭޭނ . ކ  

އަދި  .އަގެއްގައެވެ އަގަށްވުރެ ހެޔޮމަގުފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށްވާތީ މިއުރަޒުގައި ވިއްކާ ފޮތްތައް ވިއްކަންވާނީ އާންމުކޮށް ވިއްކާ 

  . މަޢުރަޒު ފެށުމުގެ ކުރިން މަޢުރަޒުގައި ފޮތްވިއްކާެނ އަގުތައް އެނގޭނޭ ލިސްޓެއް ގައުމީ މަރުކަޒަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

  .މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުން . 4

ލިޔުންތެރީންނަށާއި، ފޮތް ވިއްކާ ފޮތް މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު ުހުޅވާލެވިފައިވަނީ އާންމުކޮށް ހިުރހާ . ހ  

ފިހާރަތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ ޮއފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތް އުފައްދައި ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތްތަކަށާިއ 

  .ލައިބްރަރީފަދަ ފަރާތްތަކަށެވެ

މި މައުރަޒުގައި . ނެވެހުށަހަޅައިގެންމި މަރަުކޒުން ދޫކުރާ ފޯމެއްފުރައި  މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ. ށ  

. އެވެ 14:00ދުވަހުގެ  ވަނ21ަޖޫން މަހުގެ  2009ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަީކ  މަރުކަަޒށް ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު

   .ބައިވެރިުކރާ ފޮތްތަކުގެ ލިސްޓު ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އަދަދަކަށް މޭޒު ބަހައްޓާނޭ ޖާގަ މައުރަޒު ބާއްާވ  މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވާ ުހރިހާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ. ރ  

ހޯލުގައި ނެތްނަމަ ބައިވެރީންނަށް މޭޒު ދޫކާުރނޭ އަދަދު ހަމަޖައްސާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކު ަބއިވެރިުކރާ ފޮތްތަކުގެ އަދަދަށް 

  .ބަލައި، މި މަރުކަޒަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެ

ތްތައް ގިނަވެގެން ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ޖާގަދެވެން ނެތް ހާލަތްެއ ބައިވެރިވާ ފަރާ މަޢުރަޒުމި . ބ  

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މައުރަޒުގައި ބައިވެރީން ބައިވެރިުކރުމުގަިއ ފޯމު ހުށަހެޅި ތަރުތީބަށް ބަލައި ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅައިފައިވާ 

  .ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ
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  ހެއްޓުން އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ފޮތްތަށް ބެލެ . 5

އެ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުގައި މައުރަޒަށް ގެންނަ ފޮތްތައް ރައްކާތިެރކަމާއެކު ބަލަހައްޓުމަކީ އެފަރާތެއެްގ . ހ  

  .ޒިންމާއެކެވެ

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

ނަމަވެސް މޭޒުކައިރަީގއި ތިބެގެން އިޝްތިހަާރކަށްވާ ގޮތަށް އަޑުގަދަުކރުމަކީ ުހްއަދ . ނުވަތަ ބެހިދާނެއެވެ. ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

  . ކަމެއް ނޫނެވެ

ފޮތްމަޢުރަޒާ ބެހޭ އަމިއްލަ އިޝްތިހާރެްއ ރީޢާއިންނާއި ވީ އާއި ނޫސްތަކުގެ ޒަ.އި ރޭޑިއޯ، ޓީމައުރަޒުން ބޭރުގަ. ނ  

  . ކުރާ ނަމަވެސް ކުރަންވާނީ މަޢުރަޒުގެ ގަވާއިދާ ތަޢާރަޒުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ

  މައުރަޒު ބާއްވަ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި . 6

  .އަށް ދަރުބާރުގޭގައެވެ 11ން  7މަހުގެ  ޖުލައިއޮންނާނީ  2009ލިޔުންތެރީންގެ ފޮތް މައުރަޒު . ހ  

އެހެންަކމުން މައުރަޒުގައި . ވަނަ ދުވަހުއެވެ 7ޖުލައި މަހުގެ ވަނަ އަހަރުެގ  2009މައުރަޒު ހުޅުވާނީ . ށ  

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

ނޑުވަނަ ދުވަހުގެ  6މަހުގެ  ޖުލައި   . އެވެ 11:00 ރޭގަ

 7ޖުލައި  2009މައުރަޒު ހުޅުވާ ދުވަހު މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ފޮތްތަކާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން . ނ  

    .އަށް ދަރުބާރުގެއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ 9:30 ެހނދުނުވަނަ ދުވަހުގެ 

މިނެޓު ކުރިްނ  15މައުރަޒު ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގެ ގަޑިޖެހުމުގެ . ބ  

  . ނުބެހެއްޓޭނެއެވެހާޒިރުނުވާތީ މައުރަޒު ނުހުޅުވައެއް ވަކި މޭޒެއްގެ މީހުން . މޭޒުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ

އިފައި ހުންނަ ގަޑިނޫން ގަޑިއެއްގައި މޭޒުތަކަށް ފޮތް ގެނެސް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ންމުކޮށް ހުޅުވަ ޢާ މައުރަޒު . ޅ  

  .އަށް ދަރުބާރުގެ ުހޅުިވފައި ހުންނާނެއެވެ 12:00ން މެންދުރު  10:00ކޮންމެ ދަުވހެއްގެ ހެނދުނު 

ފަށާ ފަހުން އެމޭޒަކުން ފޮތް މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވެ، މޭޒުދޫުކާރ ފަހުން، އަދި މަޢުރަޒު ޢާއްމުކޮށް ދައްކަން . ކ      

ނުވިއްކައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ ދެ ދަންފަޅި ހަމަވެއްޖެނަމަ މޭޒުން ތަކެތި ހުސްކޮށް އެމޭޒުތައް އަނބުރާ ގައުީމ 

  . މަރުކަޒަށް ދައްަކން ވާނެއެވެ
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