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 ދިވެހިބަހާއި ާތރީޚަށް ިޚދުމަްތކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ       
 
  

  ގަވާއިދު  9200 –ހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް ވާ
  ފަރާތްތަކުގެ ބައި އަމިއްލަ

  ތަޢާރަފު . 1

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުީމ ބާއްވާ  އިންތިޒާމު ކޮށްގެން  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ގަވާއިދަކީ މި   
  .ގަވާއިދެވެއަމިއްލަ ފާަރތްތަކުގެ ބައިގެ ގެ  2009 މުބާރާތް

  މަޤްޞަދު . 2

މި މުބަރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ިދވެހީން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ މައިދާނުގައި   

  .  ކުޅަދާނަ ދިވެހި ދަރީންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ

  މުބާރާތް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތް . 3

 .ކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެޟޫއަށް ވާހައުބައި ހިނގަމުންދާނީ ކުއްލި މަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ) ހ(
  .އިޢުލާނުކުރާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުންނެވެ އްމަޢުޟޫޢުތަވާހަކަދައްކާނެ  -1 ) ށ(

  .ވާހަކަދެއްކުން އޮންނަ އެއްވެސް ދަންފަޅިއެއްގައި އެއް މައުޟޫޢެއް ތަކުރާރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ - 2    
ނޑައަޅާނީ ދިވެހިބަާހއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ  ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ) ނ(     ވާހަކަދައްކާނެ ތަރުތީބު ކަ

ނޑައަޅާނީ ބައިވެރިވާ . މަރުކަޒުންނެވެ ގެ  ނ،ރ،ނަމުގެ ފެށޭއަކުރަށް ބަލައި، ހ،ށ މީހުންގެތަރުތީބު ކަ
   .ތަރުތީބުންނެވެ

ގުރުއަތުން ނެގުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ވާހަކަދައްކާންވީ  ވާހަކަދައްކާނޭ މައުޟޫޢު) ރ( 
ނޑައެޅިފައިވާ އިސްޓޭޖުގައެވެ   .ވަގުތުޖެހުމުން، ވާހަކަދައްކާން ކަ

  . މިނެޓު ލިބޭނެއެވެ 1ވިސްނާލުމަށާއި ޕޮއިންޓު ނޯޓުކޮށްލުމަށް  މައުޟޫޢަކާމެދުއެ ބައިވެރިއަކަށް ގުރުއަތުންނެގޭ ) ބ( 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް . ންފަށާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެން ފަށާނީ ވާހަކަދައްކާވަގުތު ބަލާ) ޅ( 

 މިނެޓު  5. ންވާނެއެވެމިނެޓުއިރު ވާހަކަދައްކާ 5ވެގެން މަދު. މިނެޓުއިރުއެވެ 7ވާހަކަދެއްކޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 
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މިނެޓު  7 .ވެމިނެޓަށް ވެއްޖެކަން އެންގުމަށެ 2އެއީ ވަގުތު ހަމަވާން . ޖަހާނެއެވެ ފަހަރު ރަނގަބީލު 1ހަމަވުމުން 
  .ށެވެއެއީ ވަގުތު ަހމަވީކަން އެންގުމަ . ފަހަރު ރަނގަބީލުޖަހާނެއެވެ 3ހަމަވުމުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް ދައްކާ ވާހަކައަކަށް މާކުހެއް ) ޅ(   .ނުދެވޭނެއެވެވާހަކަދެއްކުމަށް ކަ

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް . 4

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ކައި މި މަރުކަޒުން ދޫކުރާ ފޯމުކަމަށްޓަ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދި ހުށަހަޅާނީ އެ  

ނުވަތަ އެބައިވެރިއެއްގެ ފޮޯޓ ގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު އެ ބައިވެރިއެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު. ވެފޯމެ

  .ހުރި، އަދި އުފަންތާރީޚު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރުން . 5

ނޑިޔާރުންގެ މުބާރާތަށް އިންސާފުކުރާނީ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ޢައްޔަންކު   ރާ ފަ

  .ޓީމަކުންނެވެ

ނޑުތައް . 6   މުބާރާތުގެ މާކުސްދޭ މިންގަ

20%އަދަބީ ކުށްެނތުން  40%ވާހަކަެދއްކުްނތެރިކަން  40%އޮއްޓަރު 

މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަމާއި.ހ
  .ހަރުދަނާކަން

  .އާ ޕޮއިންޓު ހުށަހެޅުން. ށ
ބިނާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތާއި. ނ

 .ބާއި ހެކިސާ ތަފާސްހި

 .ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނުަރ.ހ
  .ޢިބާރާތްތަކުގެ ބަދަހިކަން. ށ
ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި ހުއްޓި ހުންނަ ގޮތިާއ. ނ

  .ގެންނަ ޙަރަކާތްތައް
  ވާހަކަދެއްކުމުގެ ރާގު . ރ
ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު އަމުނައި އެކުލަވާ. ބ

  . ގޮތް
  އަޑުއަހާ މީހުން ޝައުޤުވެރި . ޅ

  . ކުރުވާ މިންވަރު 
 .އްތުންގަޑިއަށް ފެ . ކ

ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި. ހ
  .ހަމަތަކަށް ފެތުން

ކުށްބަހާއި ކުށް ޢިބާރާތް . ށ
 .ބޭނުން ނުކުރުން

 

  ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް . 7

  . ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ )ހ(
 .ވާހަކަދެއްކުންއިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  .1
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 .އަދަބާ ޚިލާފު ވާހަކަދެއްކުން .2
 .އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން .3
 .ޒާތީގޮތުން މީހެއްގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ވާހަކަދެއްކުން .4
ނޑުތަކާއި ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާފަދަ ޙަރަކާތްކުރުމާއި   .5   .ވާހަކަދެއްކުންމުޖުތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

  
މަތީގައި އެވާ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ކުރިކަމެއްގެ ބުޮޑމިނަށް ބަލައި އެ ބައިވެރިއަކާމެދު ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ * 

ނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ    .ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ
  

ނޑުން 50%ގެ ތެރެއިން ހުއެ ަބއިވެރިއެއްގެ ޖުމުލަ މާކު  .1  .އަށްވުރެ ގިނަނުވާ ވަރަކަށް މާކުސް ކެ
  .އެ ބައިވެރިއަކު މުޅި މުބާރާތުން ވަކިކުރުން .2

  
ންވާނީ އެ އާޔަތެއްގެ ނުވަތަ ކިޔާނަމަ ކިޔާ ގެ މާނަ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްުނ ހެކިދެއްކުމުގައި އާޔަތާއި ޙަދީޘް )ށ(

އާޔަތް ކިޔާނަމަ އެ އާޔަތެއް ހިމެނިފައިވާ ސޫރަތާއި އާޔަތުެގ . ޙަދީޘެއްގެ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ

ވަތަ ބޭކަނބަލެއްގެ ނަން ކަލެއްގެ ނުނަމަ އެ ޙަދީޘެއް ރިވާކުރެއްވި ބޭޙަދީޘެއް. ނަންބަރު ބުނެދޭންވާނެއެވެ

  . ންވާނެެއވެހުށަހަޅާ

ކަމުެގ ސާބެއްޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިތަފާސްހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ އެ ތަފާސްހިސާބަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ފަރާތަކުން  )ނ(

  . ންވާނެއެވެހެކި ހުށަހަޅާ

ނެގުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުތައް ނޯޓުކޮށްލި ކަރުދާސްކޮޅު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ިލއުމެއް ޕޯޑިއަްމ  މައުޟޫޢު  )ރ(

  . ކައިރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ

ތެއް ޕޯޑިއަްމ އާލައެއްވެސް  ފަދަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ  ފޯނުމޯބައިލް  ،ން ޕޯޑިއަމް ކައިރިއަށް ދާއިރުވާހަކަދައްކާ  )ބ(

   .ކައިރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ

  ވަނަ ހޮވުން  ގެ މުބާރާތު . 8
  .ބައިވެރިވެ ވާހަކަދައްކާފައި ވާނަމައެވެ ފަރާތަކުން  5މުބާރާތުގައި އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ވަނަ ހޮވޭނީ މަދުވެގެން  )ހ(
  .ވާހަކަދެއްކުންތެރިޔާއެވެވަނަ  3 ،ވަނަ  2ވަނަ،  1ހޮވާނީ  ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިން  މި މުބާރާތުގެ )ށ(
  .މާކުސް ލިބިގެންނެވެ 50%މުބާރާތުން ވަނައަކަށް ހޮވޭނީ ވާހަކަދައްކާ ބައިވެރިއަކަށް މަދުވެގެން  )ނ(

   
  . އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ 70ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  1*     

  .އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ 60ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  2*     

  .އަށްވުރެ މަތިން މާކުސް ލިބިގެންނެވެ 50ވަނަ އަށް ހޮވޭނީ  3*     

  

           _______________  
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