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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
  މާލެ  

 149-ނ/09/2009:ނަންބަރު                   .ދިވެހިރާއްޖެ                
             

  

  އިޢުލާނު 
   2009 –މުބާރާތް  ޒޯނު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ޯޒނު މުބާާރތް މި އަހަރު ބޭއްުވމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވަނީ ކޮޅުމަޑުާލއި ަހއްުދނަްމތީެގ ިއްސކޫލުތަކުެގ ދަިރަވރުްނެގ  ވާހަަކދެއްކުުމގެ  .1
ިމ މުާބރާތުަގިއ ބައިވެިރވުުމގެ ފުރުަސތު ިމ  ،ވީމާ . ފޮަނދޫގަެއވެ. ްށ ލ 13ން  4ިމ ުމބާރާތް ބޭްއވުަމށް ހަމަެޖހިފަިއަވނީ ޖޫްނ . މެުދގަެއވެ

  .ދެ އަތޮުޅެގ ިއްސކޫލުތަކަށް ހުޅުަވިއލައިފީމެވެ

 16އަހަާރ ެދމެާދިއ،  16އަަހރާ  13، އަހަުރްނދަށާއި  13: އެއީ. ުއމުރުުފރައަަކށެވެ 3ެލވިަފއިވަީނ ވައިމުބާާރތް ުހޅު މި  .2
 .އަަހރާ ެދމެެދވެ 21އަހަރާ 

ިއންސާފުކުރުުމަގިއ ބަލާެނ  މުބާާރތަށް ކަންތައްުކރާޭނ ޮގާތއި، މުާބރާްތ ކުރިޔަްށާދނޭ ގޮާތިއ،  މި މުބާރާުތގަިއ ބައިެވރިވުމަށް  .3
  . މިްނަގނޑުތައް ިމ މުބާރާތުެގ ގަާވއުިދގައި ހިެމނަިފިއވެާނއެވެ

ިމ ، މުބާރާުތގަިއ ބިައވެރިވްާނ ެއދޭ ޯފމު ިމ މަރުކަުޒެގ ކައުންަޓރުްނނާއި  ގެ ދާއިާރތަކާއި،ވާިއދާއި، މުބާާރތު މި މުާބރާުތގެ ގަ  .4
  .ެއވެ www.nclhr.gov.mvމި މަރުކަުޒގެ ވެބްސައިޓެުގ އެްޑރެހަކީ . މަރުކަޒުގެ ވެބްަސއިޓުން މިހާރު ިލބެން ުހްނާނެނއެވެ 

 މެއި  6 ުފިރަހމަކުރުމަށްފަހު، ޯފމު އެދޭ ބައިެވރިވުމަށް މުބާާރތުަގއި  ފަރާްތތަކުން، އެދޭ  ބަިއވެިރވާން  މުާބރާުތގައި މި  ވީމާ، .5
 އެކީގަިއ ފޮނުާވ ޯފމާއި، ފެކްސް ެމުދވެރިޮކށް  ީއމެއިލާ . ެއެދމެވެފޮުނވުްނ ގެ ކުރިން ފޯުމ  3:30މްެނދުރުފަހު  ދަުވހުގެ  ބުދަ  ވާ  2009

 3326796ފެކްސް ނަންަބރަކީ . އެވެ language@qaumiyyath.gov.mvީއމެއިލް އެްޑރެހަކީ . ފޮނުާވ ފޯމު ވެްސ ބަލައިަގެނވޭެނެއވެ
 .އެވެ

  1430ރަބީޢުްލއާޚިުރ  17

  2009އޭޕްރީލް  13
 

2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުން ގެ  2.00މެންދުރު ފަހު  ގެ ) 2009އޭޕްރީލް  15އާއި  2009އޭޕްރީލް  14(: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
  .މަށްދެއްވުށްފަހަރު ބްރޯޑްާކސްޓް ކޮ

  

 

2ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ފަހުން ގެ  2.00މެންދުރު ފަހު  ގެ  )2009އްޭޕރީލް  15އާއި  2009އޭޕްރީލް  14( :ވިޜަން މޯލްޑިވްސްލެޓެ 
  .މަށް ކޮށްދެއްވުޓެލެކާސްޓު  ފަހަރު

  

 

  .މަށްކޮށް ދެއްވުޢުނޫހުގައި ޝާއިގެ  2009އޭޕްރީލް  15: ނޫސްޖަޒީރާ 
  

 

  .މަށްކޮށް ދެއްވުޢުނޫހުގައި ޝާއިގެ  2009އޭޕްރީލް  15: ނޫސްދިވެސް 
  

 ކޮޕީ 
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  އިޢުލާނު 
   2009 –މުބާރާތް ޒޯނު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ޯޒނު މުބާާރތް މި އަހަރު ބޭްއުވމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވަނީ ޮކޅުމަޑުލާއި ަހއްުދނަްމތީެގ ިއްސކޫލުތަކުގެ ދަިރަވރުްނެގ ވާހަަކދެއްކުުމެގ  .1
ިމ މުާބރާތުަގިއ ބައިވެިރވުުމގެ ފުރުަސތު ިމ  ،ވީމާ . ފޮަނދޫގަެއވެ. ްށ ލ 13ން  4ިމ ުމބާރާތް ބޭްއވުަމށް ހަމަެޖހިފަިއަވނީ ޖޫްނ . މެުދގަެއވެ

  .ްސކޫލުތަކަށް ހުޅުަވިއލައިފީމެވެދެ އަތޮުޅެގ އި 

 16އަހަާރ ެދމެާދިއ،  16އަަހރާ  13، އަހަުރްނދަށާއި  13: އެއީ. ުއމުރުުފރައަަކށެވެ 3މި މުބާާރތް ުހުޅވައިެލވިަފއިވަީނ  .2
 .ައަހރާ ެދމެެދވެ 21އަހަރާ 

މި މުބާރާުތގަިއ ބައިެވރިވުމަްށ ކަންތައްކުރާޭނ ޮގާތއި، މުާބރާްތ ކުރިޔަްށާދނޭ ގޮާތިއ، މުބާާރތަްށ ިއންސާފުކުރުުމަގިއ ބަލާެނ  .3
  . މިްނަގނޑުތައް ިމ މުބާރާތުެގ ގަާވއުިދގައި ހިެމނިފަިއވެާނއެވެ

ިމ ، ްނ ެއދޭ ޯފމު ިމ މަރުކަުޒެގ ކައުންަޓރުްނނާއި މުބާރާުތގަިއ ބިައވެރިވާ ގެ ދާއިާރތަކާއި،މި މުާބރާުތގެ ަގވާިއދާއި، މުބާާރތު  .4
  .ެއވެ www.nclhr.gov.mvމި މަރުކަުޒގެ ވެބްސައިޓެުގ އެްޑރެހަކީ . މަރުކަޒުގެ ވެބްަސއިޓުން މިހާރު ިލބެން ުހްނނާެނއެވެ 

 މެއި  6 ުފިރަހމަކުރުމަށްފަހު، ޯފމު އެދޭ ބައިެވރިވުމަށް މުބާާރތުަގއި  ފަރާްތތަކުން، އެދޭ  ބަިއވެިރވާން  މުާބރާުތގައި މި  ވީމާ، .5
 ީއމެއިާލ އެކީގަިއ ފޮނުާވ ޯފމާއި، ފެކްސް ެމުދވެރިޮކށް . ގެ ކުރިން ފޯުމ ފޮުނވުްނ ެއެދމެވެ 3:30މްެނދުރުފަހު  ދަުވހުގެ  ބުދަ  ވާ  2009

 3326796ފެކްސް ނަންަބރަކީ . އެވެ language@qaumiyyath.gov.mvީއމެއިލް އެްޑރެހަކީ . ފޮނުާވ ފޯމު ވެްސ ބަލައިަގެނވޭެނެއވެ
 .އެވެ

  1430ރަބީޢުްލއާޚިުރ  17

  2009އޭޕްރީލް  13

     
 

ފަހަރު 2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުންގެ  2.00މެންދުރު ފަހު  ގެ )2009މާޗް  15އާއި  2009މާޗް  14( :ވިޜަން މޯލްޑިވްސްލެޓެ 
  .މަށްކޮްށދެއްވުޓެލެކާސްޓު 
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  އިޢުލާނު 
   2009 –މުބާރާތް ޒޯނު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ޯޒނު މުބާާރތް މި އަހަރު ބޭްއުވމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވަނީ ޮކޅުމަޑުލާއި ަހއްުދނަްމތީެގ ިއްސކޫލުތަކުގެ ދަިރަވރުްނެގ ވާހަަކދެއްކުުމެގ  .1
ިމ މުާބރާތުަގިއ ބައިވެރިވުުމެގ ފުރުަސުތ ިމ  ،ވީމާ . ފޮނަޫދގަެއވެ. ށް ލ 13ްނ  4މި ުމބާރާްތ ބޭްއވުމަށް ހަމަެޖހިފަިއވަނީ ޖޫން . މެުދގަެއވެ

  .ދެ އަތޮުޅެގ ިއްސކޫލުތަކަށް ހުޅުަވިއލައިފީމެވެ

 16އަހަާރ ެދމެާދިއ،  16އަަހރާ  13، އަހަުރްނދަށާއި  13: އެއީ. ުއމުރުުފރައަަކށެވެ 3މި މުބާާރތް ުހުޅވައިެލވިަފއިވަީނ  .2
 .ައަހރާ ެދމެެދވެ 21އަހަރާ 

މި މުބާރާުތގަިއ ބައިެވރިވުމަްށ ކަންތައްކުރާޭނ ޮގާތއި، މުާބރާްތ ކުރިޔަްށާދނޭ ގޮާތިއ، މުބާާރތަްށ ިއންސާފުކުރުުމަގިއ ބަލާެނ  .3
  . މިްނަގނޑުތައް ިމ މުބާރާތުެގ ގަާވއުިދގައި ހިެމނިފަިއވެާނއެވެ

ިމ ، މުބާރާުތގަިއ ބިައވެރިވްާނ ެއދޭ ޯފމު ިމ މަރުކަުޒެގ ކައުންަޓރުްނނާއި  ގެ ދާއިާރތަކާއި،ވާިއދާއި، މުބާާރތު މި މުާބރާުތގެ ގަ  .4
  .ެއވެ www.nclhr.gov.mvމި މަރުކަުޒގެ ވެބްސައިޓެުގ އެްޑރެހަކީ . މަރުކަޒުގެ ވެބްަސއިޓުން މިހާރު ިލބެން ުހްނާނެނއެވެ 

 މެއި  6 ުފިރަހމަކުރުމަށްފަހު، ޯފމު އެދޭ ބައިެވރިވުމަށް މުބާާރތުަގއި  ފަރާްތތަކުން، އެދޭ  ބަިއވެިރވާން  މުާބރާުތގައި މި  ވީމާ، .5
 ީއމެއިާލ އެކީގަިއ ފޮނުާވ ޯފމާއި، ފެކްސް ެމުދވެރިޮކށް . ގެ ކުރިން ފޯުމ ފޮުނވުްނ ެއެދމެވެ 3:30މްެނދުރުފަހު  ދަުވހުގެ  ބުދަ  ވާ  2009

 3326796ފެކްސް ނަންަބރަކީ . އެވެ language@qaumiyyath.gov.mvީއމެއިލް އެްޑރެހަކީ . ފޮނުާވ ފޯމު ވެްސ ބަލައިަގެނވޭެނެއވެ
 .އެވެ

  1430ރަބީޢުްލއާޚިުރ  17

  2009އޭޕްރީލް  13

 
 

ފަހަރު  2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުންގެ  2.00މެންދުރު ފަހު  ގެ) 2009ޗް މާ 15އާއި  2009މާޗް  14( :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
  .މަށްކޮްށދެއްވުޓެލެކާސްޓު 

  

 

  



  
 language@qaumiyyath.gov.mv:މެއިލް.އީ    www.nclhr.gov.mv:ވެބްސައިޓް    3326796 :ފެކްސް   3323206،3340222 :ނުފޯ

  .ސޯސަންމަގު، މާލެ/ ހެންވޭރު

 

  ` 

` 
 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
  މާލެ  

 149-ނ/09/2009:ނަންބަރު                   .ދިވެހިރާއްޖެ                
             

  

  އިޢުލާނު 
   2009 –މުބާރާތް ޒޯނު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ޯޒނު މުބާާރތް މި އަހަރު ބޭްއުވމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވަނީ ޮކޅުމަޑުލާއި ަހއްުދނަްމތީެގ ިއްސކޫލުތަކުގެ ދަިރަވރުްނެގ ވާހަަކދެއްކުުމެގ  .1
ިމ މުާބރާތުަގިއ ބައިވެިރވުުމގެ ފުރުަސތު ިމ  ،ވީމާ . ފޮަނދޫގަެއވެ. ްށ ލ 13ން  4ިމ ުމބާރާތް ބޭްއވުަމށް ހަމަެޖހިފަިއަވނީ ޖޫްނ . މެުދގަެއވެ

  .ދެ އަތޮުޅެގ ިއްސކޫލުތަކަށް ހުޅުަވިއލައިފީމެވެ

 16އަހަާރ ެދމެާދިއ،  16ރާ އަހަ  13، އަހަުރްނދަށާއި  13: އެއީ. ުއމުރުުފރައަަކށެވެ 3މި މުބާާރތް ުހުޅވައިެލވިަފއިވަީނ  .2
 .އަަހރާ ެދމެެދވެ 21އަހަރާ 

މި މުބާރާުތގަިއ ބައިެވރިވުމަްށ ކަންތައްކުރާޭނ ޮގާތއި، މުާބރާްތ ކުރިޔަްށާދނޭ ގޮާތިއ، މުބާާރތަްށ ިއންސާފުކުރުުމަގިއ ބަލާެނ  .3
  . މިްނަގނޑުތައް ިމ މުބާރާތުެގ ގަާވއުިދގައި ހިެމނިފަިއވެާނއެވެ

ިމ ، މުބާރާުތގަިއ ބިައވެރިވްާނ ެއދޭ ޯފމު ިމ މަރުކަުޒެގ ކައުންަޓރުްނނާއި  ގެ ދާއިާރތަކާއި،ދާއި، މުބާާރތު މި މުާބރާުތގެ ަގވާއި  .4
  .ެއވެ www.nclhr.gov.mvމި މަރުކަުޒގެ ވެބްސައިޓެުގ އެްޑރެހަކީ . މަރުކަޒުގެ ވެބްަސއިޓުން މިހާރު ިލބެން ުހްނާނެނއެވެ 

 މެއި  6 ުފިރަހމަކުރުމަށްފަހު، ޯފމު އެދޭ ބައިެވރިވުމަށް މުބާާރތުަގއި  ފަރާްތތަކުން، އެދޭ  ބަިއވެިރވާން  މުާބރާުތގައި މި  ވީމާ، .5
 ީއމެއިާލ އެކީގަިއ ފޮނުާވ ޯފމާއި، ފެކްސް ެމުދވެރިޮކށް . ގެ ކުރިން ފޯުމ ފޮުނވުްނ ެއެދމެވެ 3:30މްެނދުރުފަހު  ދަުވހުގެ  ބުދަ  ވާ  2009

 3326796ފެކްސް ނަންަބރަކީ . އެވެ language@qaumiyyath.gov.mvީއމެއިލް އެްޑރެހަކީ . މު ވެްސ ބަލައިަގެނވޭެނެއވެފޮނުާވ ފޯ
 .އެވެ

  1430ރަބީޢުްލއާޚިުރ  17

  2009އޭޕްރީލް  13

    
 

  .މަށްކޮށް ދެއްވުޢުނޫހުގައި ޝާއިގެ  2009އޭޕްރީލް  15: ނޫސް ޖަޒީރާ
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  .ސޯސަންމަގު، މާލެ/ ހެންވޭރު
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` 
 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
  މާލެ  

 149-ނ/09/2009:ނަންބަރު                   .ދިވެހިރާއްޖެ                
             

  

  އިޢުލާނު 
   2009 –މުބާރާތް ޒޯނު  ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ޯޒނު މުބާާރތް މި އަހަރު ބޭްއުވމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވަނީ ޮކޅުމަޑުލާއި ަހއްުދނަްމތީެގ ިއްސކޫލުތަކުގެ ދަިރަވރުްނެގ ވާހަަކދެއްކުުމެގ  .1
ިމ މުާބރާތުަގިއ ބައިވެިރވުުމގެ ފުރުަސތު ިމ  ،ވީމާ . ފޮަނދޫގަެއވެ. ްށ ލ 13ން  4ިމ ުމބާރާތް ބޭްއވުަމށް ހަމަެޖހިފަިއަވނީ ޖޫްނ . މެުދގަެއވެ

  .ދެ އަތޮުޅެގ ިއްސކޫލުތަކަށް ހުޅުަވިއލައިފީމެވެ

 16އަހަާރ ެދމެާދިއ،  16އަަހރާ  13، އަހަުރްނދަށާއި  13: އެއީ. ުއމުރުުފރައަަކށެވެ 3މި މުބާާރތް ުހުޅވައިެލވިަފއިވަީނ  .2
 .ައަހރާ ެދމެެދވެ 21އަހަރާ 

މި މުބާރާުތގަިއ ބައިެވރިވުމަްށ ކަންތައްކުރާޭނ ޮގާތއި، މުާބރާްތ ކުރިޔަްށާދނޭ ގޮާތިއ، މުބާާރތަްށ ިއންސާފުކުރުުމަގިއ ބަލާެނ  .3
  . މިްނަގނޑުތައް ިމ މުބާރާތުެގ ގަާވއުިދގައި ހިެމނިފަިއވެާނއެވެ

ިމ ، ްނ ެއދޭ ޯފމު ިމ މަރުކަުޒެގ ކައުންަޓރުްނނާއި މުބާރާުތގަިއ ބިައވެރިވާ ގެ ދާއިާރތަކާއި،މި މުާބރާުތގެ ަގވާިއދާއި، މުބާާރތު  .4
  .ެއވެ www.nclhr.gov.mvމި މަރުކަުޒގެ ވެބްސައިޓެުގ އެްޑރެހަކީ . މަރުކަޒުގެ ވެބްަސއިޓުން މިހާރު ިލބެން ުހްނނާެނއެވެ 

 މެއި  6 ުފިރަހމަކުރުމަށްފަހު، ޯފމު އެދޭ ބައިެވރިވުމަށް މުބާާރތުަގއި  ފަރާްތތަކުން، އެދޭ  ބަިއވެިރވާން  މުާބރާުތގައި މި  ވީމާ، .5
 ީއމެއިާލ އެކީގަިއ ފޮނުާވ ޯފމާއި، ފެކްސް ެމުދވެރިޮކށް . ގެ ކުރިން ފޯުމ ފޮުނވުްނ ެއެދމެވެ 3:30މްެނދުރުފަހު  ދަުވހުގެ  ބުދަ  ވާ  2009

 3326796ފެކްސް ނަންަބރަކީ . އެވެ language@qaumiyyath.gov.mvީއމެއިލް އެްޑރެހަކީ . ފޮނުާވ ފޯމު ވެްސ ބަލައިަގެނވޭެނެއވެ
 .އެވެ

  1430ރަބީޢުްލއާޚިުރ  17

  2009އޭޕްރީލް  13

    
  

 

  .މަށްކޮށް ދެއްވުޢުނޫހުގައި ޝާއިގެ  2009އޭޕްރީލް  15: ނޫސް ދިވެސް
  

 
 
 
 


