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ރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ދިވެހިބަހާއި ތާ   
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

  މާލެ،             
  .ދިވެހިރާއްޖެ           

         
    

  ގެ ގަވާއިދު  9200 –ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ކުރު

  ފު ތަޢާރު  - 1

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުެގ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ ދަކީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީއިވާގަމި 
  .ދެެވއިވާގަ ގެ  2009 - ޤައުމީ މުބާރާތް

  މަޤްޞަދު  - 2

 ރޮނގުން އެ ،އިމަށާ ކުރުވުމަށް މީހުން އިތުރަށް ޝައުޤުވެރިލިޔުވާހަކަ ކުރުދިވެހިބަހުން  ،ޔާތަށާއިދިވެހި އަދަބިއް މިއީ
ދިވެހި ދަރީންނަށް  ވާހަކަތަކެއްކުރުދިވެހިބަހުން ލިޔެަފއިވާ ފެންވަރު ަރނގަޅު  މަށާއި،ތަކެއް އުފެއްދުންޔުންތެރީކުޅަދާނަ ލި
  .މަށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެލިބިދިނު

  ބާރާތް ބެހިފައިވާ ގޮތް މު  - 3

  . ބަޔަށެވެތިން މި މުބާރާތް ބެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ   )ހ(

 އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި  .1
 އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި .2
  ދަރިވަރުންގެ ބައިއިސްކޫލުއަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ  .3

އެއީ . އުމުރުފުރައަކަށެވެބައި އޮންނާނީ ދެ ދަރިވަރުންގެ އިސްކޫލުއަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ ބަޔާއި، އިސްކޫލުތަކުގެ   )ށ(
  .އުމުރުފުރައަށެވެއަހަރާ ދެމެދުގެ  21 ރާއަހަ 16 ،އި އުމުރުފުރައަށާއަހަރާ ދެމެދުގެ  16 އަހަރާ 13

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން - 4

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދޮރު އަމިއްލަފަރާތްތަކަށާއި، އިސްކޫލުތަކަށާއި، އިސްކޫލުތަކުގެ   )ހ(
  .އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާން ބޭނުން ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ

ދަރިވަރުންގެ ބައި ހުޅުވައިލެވިަފއި ވަނީ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުމި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ   )ށ(
އިސްކޫލުތަކުން އެ އިސްކޫލުތަކުގެ ޓީމުގައި ހިމަނާ ދަރިވަރުން ނޫން އެހެން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، މި މުބާރުާތގައި 

  . ބައިވެރިވާން ބޭނުން ދަރިވަރުންނަށެވެ
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އިސްކޫލަކަށް ވެސް، އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ދެއުމުރުފުރާ ގައި، ނުވަތަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މި   )ނ(
  . އެ ދެއުމުރުފުރައިން އެއްއުމުރުފުރައެއް ގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ

. ވެނަށެދަރިވަރުން  5އެއްގައި އިވެރިވާ ކޮންމެ އުމުރުފުރަވޭނީ ބަވެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިމި އިސްކޫލުތަކުން   )ރ(
ގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރުންބަދަލު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާއިރު، މި ލުތަކުން އިސްކޫ

  .ދަރިވަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 3ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކަށް އިތުރު 

 1މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 2009އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވެވޭނީ  16 އަހަރާ 13މި މުާބރާތުގެ   )ބ(
އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިގައި  21 އަަހރާ 16. ނަށެވެއަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރުން  16 ،އަހަރު ފުރި 13ވަނަ ދުވަހަށް 
އަހަރު ނުފުރޭ  21 ،އަހަރު ފުރި 16ވަނަ ދުވަހަށް  1މަހުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  2009ބައިވެރިވެވޭނީ 
   .ދަރިވަރުންނަށެވެ

 –ކުރުވާހަކަ ލިޔުމުެގ ޤައުމީ މުބާރާތް " ،މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ މި މަރުކަޒުން ޫދކުރާ  )ޅ(
މުބާރާތުގައި  އިރު، ހުށަހަޅާއެ ފޯމު . ވެމެފޯ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ  "ފޯމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ  2009

އެ މީހާގެ ނުވަތަ ނުވަތަ  ،ފޮޓޯކޮޕީއެއް ގެރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދިވެހި ނުވަތަ ދަރިވަރު، ހާގެބައިވެރިވާ މީ
  .ންވާނެއެވެހުށަހަޅާ އެއްކޮޕީފޮޓޯރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އެދަރިވަރުގެ ފޮޓޯ ހުރި، އަދި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭ 

ވޭނީ، އެ ދަރިވަރު އަމިއްަލ މި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ބައި ގައި ބައިވެރިވެ  )ކ(
އިަދ . ގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު، އެ ދަރިވަރު އުޅޭ އިސްކޫލުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިވަރެއް ނަމަ، އެ ދަރިވަރު އަމިއްލަ ގޮތުން މި މުބާރާތުގައި  18އެ ދަރިވަރަކީ އުމުރުން 
  .އެ ދަރިވަރުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ވެސް އިޢުތިރާޟު ނުކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ، ބައިވެރިވުމާ މެދު 

  ގޮތް  މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނޭ  - 5

ނޑައަޅާ ދުވަހަކުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ވާހަކަ ލިޔުން އޮންނާނީ  މި މުބާރާތުގައި   )ހ(  ،ޤައުމީ މަރުކަޒުން ކަ
ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި   .ލިޔާ ގޮތަށެވެވާހަކަ ވަގުތުން  ،ކަ

 ،ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހިއެ ބައިވެރިއެއްގެ އިރު،  ވާހާޒިރު  ވާހަކަ ލިޔާންން މުބާރާތުގެ ބައިވެރީމި   )ށ(
  .ގެންނާންވާނެ އެވެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްއެ މީހާގެ ނުވަތަ އެދަރިވަރުގެ ފޮޓޯ ހުރި، އަދި އުފަން ތާރީޚު ެއނގޭ ނުވަތަ 

  .ިމނެޓެވެ 30ގަޑި  2ން ލިބޭނީ ވާހަކަ ލިޔާ މުބާރާތުގައި މި   )ނ(

  ތައް ތު ވާހަކަތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރު ކުރު މުބާރާތަށް ހުށަހެޅޭ  - 6

ނޑަކަށް (ނޫން  ދިގު ލަފުޒަށްވުރެ ) ހާސްދެ( 2000 އަކީ،ވާހަކަ  )ހ( ތަށް ވުރެ ފޮޅުވަ 200އެގްޒެމިނޭޝަންޕޭޑުގެ ގާތްގަ
 .ވުންށް ވާހަކައަކަ )ދިގު ނޫން

   .އި ލިޔެފައި އޮތުންކަރުދާހުގެ އެއްފުށުގައަދި  .ށް ވުން ވާހަކައަކައެނގޭ ފަދަ ސާފު ލިޔުަމކުން ލިޔެފަިއވާ  ންކިޔާ  )ށ(

   .ވާހަކައަކަށް ވުން ހަޅައަިފއިނުވާއަދި އެހެން މުބާރާތަކަށް ހުށަ ، ކޮށްފައިނުވާޝާއިޢު  )ނ(

ފައިާވ އެހެން މުބާރާތަކަށް ހުށަހަޅައި  އަދި ، ވާނުއް ނަގައިގެން ލިޔެފައިކުރިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެ  )ރ(
   .ވާހަކައަކަށް ވުން ވާނު އެއްޗަކުން ބޮޑުބައެއް ނަގައިގެން ލިޔެފައި
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  .ށް ވުން ވާހަކައަކަކުރު  ވާނު ލިޔެފައިފަދަ ވާހަކައެއް  ތިރީގައި މިވާ   )ބ(

 .ފަދަ ވާހަކަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ .1
 .ފަދަ ވާހަކަ އަދަބާ ޚިލާފުވާ .2
 . ބެހޭ ވާހަކައެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާ .3
 .ފަދަ ވާހަކަގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ޒާތީގޮތުން މީހެއް  .4
ނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާ .5  .ފަދަ ާވހަކަ މުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ
 .ވާހަކަފަދަ މަޢުގައި ބައިބައިވުން އުފެދިދާނޭ މުޖުތަ .6

ވާ މިންވަރަށް ފުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ޚިލާފުވެފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތަކާ ނުވަތަ ޝަރުތުތަކަކާ ޚިލާމަތީގައި  )ޅ(
ނޑިޔާރުންނަށް ދެމިވާ  މެދު ތިރީގައިކުރުވާހަކައާ އެ  ބަލައި، ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

  . ލިިބގެންވެއެވެ

ނޑުން 50%ގެ ތެރެއިން ހުޖުމުލަ މާކުލިބޭ  ވާހަކައަށް ކުރުއެ  -1   . އަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެ
  .މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުންވާހަކަ ކުރުއެ  -2

  މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން - 7

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

ނޑުތައް  ރުމުގައި ބަލާނޭ އިންސާފުކު  - 8   މިންގަ
ނޑުތަކުގެ ދަށުން ބަލާނޭ ކަންކަން ތިރީގައި މި ވަނީ އިންސާމި މުބާރާތަށް  ނޑުތަކާއި އެ މިންގަ ފުކުރުމުގައި ބަލާނޭ މިންގަ

  .އެވެ

   30%  ގެނެސްދީފައިވާގޮތް އަކުން ކުރުވާހަކަ ޞައްވުރު ތަ ޙަޔާތުގެ   )ހ(

  ހާދިސާއެއް ކުރުވާހަކައަކުން ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތް  ދިމާވި މީހެއްގެ ޙަޔާތުގެ ތެރެއިން  -1
  ވާހަކައިގެ ރޭވުން ނުވަތަ ޕްލޮޓު ދެކޮޅުޖެހޭތޯ -2
  ބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ކެރެކްޓަރުން އުޅޭ ވާހަކައެއްތޯގަވާހަކައަކީ  -3

  25%   ޢިބާރާތުގެ ބަދަހިކަން   )ށ(

  ހަމަޖެހުންޢިބާރާތް / ޖުމުލަ ހަމަޖެހުން  -1
  ބަހުގެ ގަވާއިދަށް ފެތިފައި ހުރުމާއި، އިމުލާ ކުށްނެތުން  -2
  ޢިބާރާތުގެ ރީތިކްަނ -3
  ބުނާ އެއްޗެއް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައި ހުރުން -4
  ކިޔާށާއި އަޑުއަހާން ފަސޭހަވުން  -5

  23%  އުފެއްދުންތެރިކަން   )ނ(

  ގޮތަކަށް ހުށަހަޅައިދީފައިވާ މިންވަރު ވާހަކައިގެ ޚިޔާލު ނުވަތަ ކޮންސެޕްޓުގެ އާކަމާއި، ޝައުޤުވެރިވާ -1
  ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމުގައި ހުރި އުފެއްދުންތެރިކަން  -2
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  ޝައުޤުވެރިކުރުވާ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ހުށަހަޅައިދިނުން -3
   ސިފަކޮށްދީފައި ވާ ގޮތް -4

   22%  ވާހަކައިގެ ރަހަ ނުވަތަ އަސަރު   )ރ(

  ކުރާ އަސަރު ވާހަކައިން ކިޔާމީހާއަށް  -1
  މުޅި ވާހަކައިގައި ޝައުޤުވެރިކަން ހިފެހެއްޓިފައި ހުިރ މިންވަރު ވަރާއި، މިން ކިޔާމީހާ ޝައުުޤވެރިކުރުވާ  -2
   ކުރުވާހަކައަކަށް ވާ މިންވަރު ވާހަކަ -3

   ހޮވުން  ވަނަތައް  މުބާރާތުގެ - 10  

  .މި މުބާރާތުގައި ހޮވާނީ ތިރީގައި މި ވާ ވަނަތަކެވެ   )ހ(

  : އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައި   - 1

  ވާހަކަކުރު ވަނަ ތިންވަނަ، ދެވަނަ، އްއެ

  :އިސްކޫލުތަކުގެ ބައި   - 2

 އިސްކޫލު  ވަނަތިންވަނަ، ދެވަނަ، އެއްކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން   )ހ(
  ވާހަކަކުރު ވަނަތްިނވަނަ، ދެވަނަ، އެއްކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން   )ށ(

  :އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ބައި   - 3

 ވާހަކަކުރު ވަނަތިންވަނަ، ދެވަނަ، އެއްކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން   

 70% އެ ކުރުވާހަކައަކަށް، ވަނަ އަށް ހޮވޭނީއެއްކުރުވާހަކައެއް، މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް   -1  )ށ(
  .އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެނުވަތަ އެ

 60% އެ ކުރުވާހަކައަކަށް ، ވަނަ އަށް ހޮވޭނީދެކުރުވާހަކައެއް، މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް   -2  
  .އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެނުވަތަ އެ

 50% އެ ކުރުވާހަކައަކަށް ، ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭނީކުރުވާހަކައެއް، މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބަޔަކުން ވެސް   -3  
 .އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެނުވަތަ އެ

 ހަތަރުގައި ބައިހޮވާނީ، އެ  އެއްވަނަ، ދެވަނަ، ތިންވަނަ ވާހަކަ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ބައިން  މުބާރާތުގެމި   -1  )ނ(
  .ބައިވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ މީހުންުވރެ ގިނަ  މީހުން، ނުވަތަ ހަތަރު މީހުންނަށް

 އިސްކޫލާއި، ވަނަތިންވަނަ، ދެވަނަ، އެއް އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން، އުމުރުފުރައަކުން  މުބާރާތުގެމި   -2  
ނުވަތަ ތިން  ،ތިން އިސްކޫލުގައި އުމުރުފުރައެއް އެ ،ހޮވާނީ ވާހަކަ ވަނަ ތިންވަނަ، ދެވަނަ، އެއް

  .އެވެނަމަބައިވެރިވެފައިވާ ވުރެ ގިނަ އިސްކޫލު  އިސްކޫލަށް

ވަނަ، އެއްމި މުބާރާތުގެ އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ އިސްކޫލުދަރިވަރުންގެ ަބއިން، އުމުރުފުރައަކުން   -3  
ނުވަތަ ހަތަރު ދަރިވަުރންނަށް ، ންދަރިވަރު  ހަތަރު ގައި އުމުރުފުރައެއް އެ ،ހޮވާނީ ވާހަކަ  ވަނަތިންވަނަ، ދެ

 .އެވެ ނަމަބައިވެރިވެފައިވާ  ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން
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އެ ، އިސްކޫލު ހޮވާނީ ވަނަ ތިންވަނަ، ދެވަނަ، އެއްއުމުރުފުރައަކުން މުބާރާތުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ބައިން، މި   )ރ(
ކުން ކުރުވާހަކަ ލިޔުނު ފަސް ދަރިވަރުންގެ ވާހަކައަށް ލިބުނު ޖުމުލަ މާކުހުގެ އެ އިސްކޫލަ އުމުރުފުރާގައި

  .ށް ބަލައިގެންނެވެއެވްރެޖަ

  ވާހަކަތައް ޝާއިޢުކުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ  - 11

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ޝާއިޢުކުރާން 
  .ބޭނުން ވާހަކަތައް ޝާއިޢުކުރުުމގެ ޙައްޤު އެ މަރުކަޒަށް އޮންނާނެއެވެ
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