
  

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު 
  

  ފު ތަޢާރަ 
  

، މި ަގވާިއދަކީ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ތަފާސްިހސާބު ެއއްކުރުާމއި، ެއއްކުެރޭވ މަޢުޫލމާުތެގ ނަތީާޖހޯުދމާއި: ދާއިރާ
ޝަނަްލ އެންްޑ ނޭ  ިމގަާވއިުދ ހަދާބަަލހައްާޓނީ މިިންސޓްރީ އޮްފ ޕްޭލިނންގ .ޢާއްމުކުުރމާއި، ޭބނުންކުުރމާިއ ބެޭހ ގަާވއިެދވެ

ޕްލޭިންނގ އެންްޑ ޭނޝަނަްލ ޑިވެޮލޕްަމންުޓެގ ފަްނީނ އަިދ ިމަގވާިއދަްށ ޢަމަލުކުުރުމގަިއ ިމނިސްޓްީރ އޮފް . ޑިވެލޮްޕމަންުޓންެނވެ
  .އެހީ ލިިބެދވޭެނެއވެ

  
ވޭ މައުޫލމާތުގެ މި ަގވާިއުދެގ ބޭުނމަކީ ދިެވިހރާއްޭޖގަިއ ަތާފސްހިސާބު އެއްުކރުމާއި، އެއްުކރެ : ގަވާއިދުގެ ބޭނުން 

ހަަމ . ފަިހ ކުުރމެވެ ނަތީާޖހޯުދމާއި، ާޢއްމުކުުރމާއި، ޭބނުންކުުރމުަގއި ަވކި އުޞޫުލތަކެްއެގ ަދށުން، އެ ަކންކަން ުކރެޭވނޭޮގތް
ްނ ެގމަތީެތއްގޮ ްއުމ ރައްިޔތުްނނަްށ ުބރަުނވާނޭ އެފަަދއިން، ެނޭގ މަޢުލޫާމތުެގ ިސްއރު ހިފެެހއްޓުާމއި، މަުޢލޫމާުތ އެއްުކރުމުަގއި، ޢާ

ޮގްތ  ކަންތަްއތަްއ ހަަމޖެއްުސމާއި، އަިދ ތަފާސްިހސާބު ނެުގމާިއ ެއއްކުުރމުެގ މަަސއްކަތް ފުށުނާާރނޭ  ޮގެތއްެގ މަީތން ުކެރވޭނޭ 
 .ފަހިކުރުެމވެ

 
 ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދު 

  
  ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން 

  
ިއންާނިއ މިިނސްޓްރީ އޮފް ރވޭއި، ސަނާނީ، ޯބހިމެުނމުން ްއޭޖގަިއ ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުެރވޭދިެވހިރާ  .1

  .ޕްލޭިނންގ ެއންްޑ ޭނޝަނަްލ ޑިެވލޮޕްަމންޓުްނ ޤަޫބލުކުރާ ެއހެްނ ޮގްތގޮުތންެނވެ
  

 އުޞޫުލަތކާއި ގަިއވާ 1ަރންާވީނ މި ގަާވިއދުެގ އެނެކްްސ ތަފާސްހިސާުބ ެއއްކުރުުމގެ މަަސއްކަތް ކު .2
  .ަމތީްނނެވެގޮުތގެ  އެްއގޮްތވާ

  
ުމ ރަްއިޔތުްނނަްށ އުފުަލްނޖެޭހ އްލޫާމތު ެނގުުމގެ މަަސއްކަްތ ކުރަްނވާނީ، އެކަުމން ޢާ ތަފާސްހިސާުބެގ މަޢު .3

 .ބުރަ ެއންެމ ކުަޑވާޭނ ޮގތަކަެށވެ
 

  ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ ހުއްދަ 
          
ބޯހިމެުނމާއި ަޤުއމީ ިމންަގނޑުތަުކގެ ތެޭރަގއި ިހެމނޭ ޑެޒިްގނޭޓަްޑ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހޯުދމަށް ުކރެޭވ  .4

އެކަަމށްޓަކަިއ ެއމިނިސްްޓރީްނ ެއކަށައަާޅ ަޝނަލް ިޑވެޮލޕްަމންޓުްނ ނުަވަތ ނިްނގ ެއންޑް ނޭރޭވ ކުާރނީ ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ްޕލޭސަ
 .ފަރާތަކުްނެނވެ
  



އަިދ ާޢްއުމ ޭވ އާިއ ަޢދަުދ ނުަނާގ ސަރޭވ  ނަާގ ަސރ ވަަނ މާްއދާެގ ިއތުރުން، ަޢދަދު  4ަގވާިއުދެގ  މި .5
މިޮގތުްނ . ްނެނވެލިިބގެންުޓެގ ުހއްދައޮްފ ޕްޭލިނންގ އެްނޑް ޭނޝަނަްލ ިޑވެލޮްޕމަ ނީ، މިނިސްްޓރީޚިޔާުލ ެގ ަސރޭވ ކުރަްނވާ

ނޑަ ސަރވޭ  ހުއްަދއަްށ ެއދޭ ެއޅޭ ަސރވޭެއއް ކަުމަގއިާވނަމަ މިިނސްޓްީރ އޮފް ޕްޭލނިްނގ އެންްޑ އަކީ ައތޮުޅތަކުގަިއ ކުަރންކަ
 ައދި . ގެ މަްޝވަރާ ޯހަދންާވނެެއވެޑިވެޮލޕމްމެްނޓްނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ންޓަށް ހުށަެހޅުމުގެ ުކރިން މި ނޭަޝނަލް ޑިވެޮލޕްމަ 

ނޑައެޅޭ  ރޒް ހައުިސންގ ެއންޑް ެއންަވޔަަރްނމަންްޓެގ ެއއްކަުމގަިއވާަނމަ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޯހމްއެެފއާަސރވޭމާލޭަގއި ކުރަްނ ކަ
ަމ ަސުރކާރުެގ ކަމާބެޭހ ާދއިރާެގ ކާ ގުޭޅ ަސރވޭ އެްއނަީކ ވަކިާދިއރާއައަިދ ީމގެ އިުތރުްނ އެަސރވޭއަ. މަްޝވަާރ ޯހދަްނވާެނއެވެ
ިމއިްނ ސަރވޭެއްއގެ ޕްރީޓެސްެޓއް ުކރަންެޖހޭަނމަ އެަމސައްކަްތ ކުރަްނވާީނ ިމނިސްްޓީރ ޮއްފ . މަްޝވަާރ ޯހދަްނވާެނއެވެ

  .ންޓުެގ ުހްއދަ ލިިބގެްނެނވެޕްލޭިނންގ ެއންްޑ ޭނޝަނަްލ ޑިެވލޮޕްމަ 
 

ޙަރަކާތްތަކުގެ  ެނިވގެްނވާ ތަފާސްހިސާުބ ެއއްކުރުުމގެ ަވނަ މާްއާދގަިއ ނަްނގެ 5ވަަނ ާމއްާދއާިއ  4 ިމގަާވއިުދގެ .   6       
  ާއިއ އެކިއެިކ      ތާއި ޢަަދދު ުނަނގާ ރިސާރޗް ާސރވޭަގއި ިއދާރީ ަތފާސްހިސާބު އެްއކުރުމުެގ މަަސއްކަ ތެރޭ

  .ތަމްީރނުތަުކގަިއ ކުރާ ސަރވޭެއއް ނުހިެމޭނނެެއވެ
  
ަސރޭވ ނުަވތަ ޕްރީޓެސްްޓ ކުރުުމެގ  ިއ ވާަފަދއިްނ ުހއްަދއަްށއެޭދިއރުަވނަ މާްއދާގަ  5ގަާވިއދުެގ  މި .   7      

ވިަފިއާވ ހުިރާހ ލިުޔަމކާއެކު މިނިސްްޓރީ އޮްފ ޕްޭލިންނގ ެއންޑް ހުއްަދއަްށެއދޭ ޯފމް ފުރިަހމަކުރުަމށްފަުހ އެޯފުމގަިއ ަބޔާންކުރެ 
  .ނެވެންޓަްށ ހުަށހަަޅންވާ ނޭަޝނަލް ިޑވެޮލޕްމަ 

   
ދީަފއިާވ ޯފމުަގިއ ރވޭ ކުަރންާވީނ އެކަަމްށ ހުއްދަ ަވނަ މާްއާދަގއި ނަްނެގނެުވނުަފދަ ސަ 5ަގވާިއދުެގ   މި  .8  

ިމއިްނ ެއއްވެްސ ކަމަކަށް ބަދަލެްއ  .ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ތާރީޚްތަާކއި މަުޢޫލމާތާިއ އެޯފމާއެުކާވ ލިޔުްނތަކާ ެއްއގޮްތވާޮގުތގެ ަމީތންެނވެ
ާވނަމަ، ސަރވޭކުުރމުގެ ކުިރން މިިނސްޓްރީ އޮފް ޕްޭލނިްނގ ެއންޑް ޭނޝަނަލް ިޑވެލޮްޕމަންަޓށް ލިޔެ ެއކަުމެގ ގެްނނަން ބޭުނން

  .ހުއްަދ ޯހަދންާވެނއެވެ
  

ތަފާސްހިސާުބ ެއކުލަވާލުމަްށ ބޭުނންާވ މަޢުޫލމާުތ އެއްުކރުުމގެ މަސައްކަުތަގއި އުޅޭީމހުްނގެ އަުތގަިއ  .9
 .އިދޭ ރަސްމީ ިލޔު◌ުެމއް ޮއންަންނވާެނއެވެޭހ ފަރާތްތަުކން ުހއްދަ ލިބިަފިއވާ ބަޔަކުކަން ައްނގަ އެކަމަށްޓަަކއި ަސރުކާރުގެ ަކމާބެ

 .އަިދ މަޢުޫލމާުތ ޭދފަރާތުްނ ބަަލން ބޭނުްނވެްއޖެ ހިނދެްއގަިއ މިިލުޔްނ އެފަާރތަކަްށ ަދްއކަންޖެޭހނެެއވެ
  

  ތުގެ ނަތީޖާ ހޯދުމާއި ބޭނުންކުރުން ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢުލޫމާ 
  
ސްހިސާބު ޯހދުަމށްޓަކައި ިހްނގޭ ޙަރަާކތްތަކުްނ އެއްކުެރވޭ ަމޢުލޫމާތު ކޯޑުކުުރމުަގއި ބޭުނންކުެރޭވ ތަފާ .10

ވާީމ ުނވަަތ އަޤް ކޯޑުކުރުުމގަިއ ބޭނުންކުަރްނވާީނ ބަިއނަލް .ކޯޑިންގ ސިސްަޓމްތަްއ ެއްއގޮތްުކރުމަކީ ޮކންމެެހްނ ބޭުނންކަމެކެވެ
 ެފންަވރުގެ ޤަުއމީ/ކޯޑިްނގ ސިސްަޓމެްއ ނުަވތަ ަބއިނަްލައޤްވާމީ/ާވ ކްލެިސފިކޭޝަންޤައުމީ ފެްނވަެރްއގަިއ ަތއްާޔރުކުެރވިފައި 

އަަލށްތަްއޔާރުކުެރޭވ . އެކެވެޯކޑިންގ ސިސްަޓމް /ސިސްޓަމެްއެގ ަމއްޗަށް ބުަރވެ، ރާއްެޖއަްށ ަތްއާޔރުކުރެވިަފއިާވ ްކލެސިފިކޭޝަން
ޕްލޭިނންގ އެްނޑް ޭނޝަަނލް ޑިވެލޮްޕމަންުޓްނ ޤަބޫލުުކާރ ތަކަީކ ިމިނސްޓްީރ އޮްފ ކޯޑިންގ ސިްސޓަމް/ޝަންކްލެސިފިކޭ

 .ސިސްޓަމަކަްށ ާވންާވނެެއވެ
  



ްނކުރުމުަގއި ުފރަަތމަ ައމާޒުކުަރންާވނީ ެއ މަޢުޫލާމތެްއ ނު ަގވާިއުދގެ ދަުށން ެއއްކުެރވޭ މަޢުލޫާމތު ބޭމި .11
އިުތރު ދިރާސާކުުރުމެގ ފުރުަޞުތ ުހޅުވިަފިއ  ައިދ ެނޭގ ަމޢުލޫމާުތެގ މައްަޗށް . އެއްކުެރވުުނ މަްޤޞަުދ ފުިރހަަމ ކުރުމަެށވެ

  .އޮްނނަްނވާެނެއވެ
  

ނަޑެއޅޭ ެއްއވެސް މަުޢލޫމާތެްއ ޢާ  .12  މުުކރަްނވާީނ ިމނިްސޓްރީއްޑެޒިގްނޭޓަްޑ ްސޓެޓިސްޓިކްސްެގ ގޮުތގަިއ ކަ
  .އޮފް ޕްލޭިންނގ އެންޑް ޭނޝަނަްލ ޑިވެޮލޕްަމންޓުްނ ހުްއަދ ލިބިެގްނނެވެ

  
  އަދި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން މުކުރުން އް މަޢުލޫމާތު ޢާ 
  
ތަފާސްހިސާުބގެ ގޮުތގަިއ ޯހދާ ެއްއކޮށްފަިއވާ މަުޢލޫާމތު ޢާްއމުކުަރންާވނީ، ޖުމްަލ ހިާސބު ތަކެްއގެ ގޮުތަގިއ  .13

 .ތަފާސްހިސާުބގެ އުޞޫލުތަާކއި އެްއގޮްތވާޮގުތގެ މަީތންެނވެ
  

ކުރާއިުރ އެމަުޢލޫމާތެްއ ދިްނފަާރެތްއ ޮގތުަގިއ ޢާްއމުާދ މަޢުލޫާމތެްއ ތަފާްސހިާސބުގެއެްއވެްސ ފަރާތަުކން ހޯ .14
 .އެނގޭ ގޮތަަކށް ާޢއްމުކޮްށގެްނ ނުާވނެެއވެ

  
 ތަފާސްހިސާުބެގ ގޮުތގަިއ ހޯާދ އެއްކުެރވޭ، ވަިކފަރުެދްއ ުނވަަތ ވަކިޖަމާަޢތަކާިއ ބެޭހ މަޢުލޫާމތަކީ  .15

 .އެމަޢުޫލމާުތ ިދްނފަރާުތގެ ިސއްެރްއގެ ގޮުތގަިއ ހިަފަހއްޓަްނވާެނ ެއއްެޗކެވެ
  

ާއިއ    13ަގާވއިުދެގ ތެްއ ކަާމނުެބހޭ ަފރާތަކަށް، ިމ ވާިއުދގެ ދަުށން ހޯާދ އެއްކުެރވޭ އެްއވެްސ ަމުޢލޫމާގަ މި .16
 .ަވނަ މާްއާދގަިއވާަފދަ ގޮތަކަްށ ެމނުީވ ާހމަކޮށްެގން ނުާވނެެއވެ  14
  

  މުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އް ޢާ 
  
ރުކާުރގެ ަރސްމީ ޭބނުމަަކށް އެއްކުާރ މަޢުޫލާމުތ މި ގަާވިއދުަގއި ަކނޑައެިޅފަިއވާ ޮގތަްށ ހުްއަދ ލިބިެގން ސަ  .17

ެތރޭަގިއ ެތދުމަޢުޫލމާުތ އެފަރާތަކަށް  އެއްކުުރމުެގ ަމަސއްކަތުަގިއ އުޭޅ މީހަކުެއދިްއޖެ ިހނެދއްަގއި، ަކނޑައެޅިފަިއާވ ުމްއދަެތއްގެ 
 .ދޭްނވާެނެއވެ

  
ަދއިެގްނ ަތފާސްހިސާުބ ޯހުދމުެގ ހޯ ޝަނަްލ ިޑވެލޮްޕމަންުޓްނ ުހއްދަމިނިސްްޓރީ އޮްފ ޕްޭލިނންގ ެއްނޑް ނޭ  .18

ަދ މަސައްކަުތަގއި ުއޅޭފަރާްތތަކުން ޯހދާ މަޢުޫލމާތަކީ، ތަރައްީޤގެ އެިކެއކި ބޭނުްނތަކަށް ބޭނުންކުާރނެ މަުޢލޫމާތުކަަމށްާވނަމަ، އެފަ
 .ދިުނމަކީ އެެދވިެގްނވާކަމެެކވެެއދޭ ފަރާތްތަަކށް  ެއަމޢުލޫމާތު މަޢުލޫާމތަށް 

  
ޯހދަިއގެްނ އެިކއެކި ރިާސރޗް ުނވަަތ ންޓުްނ ުހްއދަިނންގ ެއންްޑ ޭނޝަނަްލ ޑިެވލޮޕްމަ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޕްލޭ .19

ތްތަކަްށ ދިރާާސތަކަށް ޭބުނންާވ މަޢުޫލމާުތ ހޯދުަމށް އަިމއްލަ ފަރާތްތަުކން ކުާރ ސަރވޭތަކުަގއި ހޯަދންއުޭޅ މަޢުޫލމާތު، ެއފަަދ ފަރާ 
 .ަކމެކެވެދިުނމަކީ އެެދވިެގންވާ

  



ްނ ުހއްަދހޯަދިއގެްނ ަތފާސްހިާސބުގެ މަޢުޫލމާުތ ޯހދުުމެގ މަަސއްކަުތގަިއ ުއޅޭ މީުހްނނަްށ މި ަގވާިއދުެގ ަދށު .20
 .ދަތިކުުރމުެގ ޢަަމލެއް އެްއވެސް ަފރާތަކުްނ ިހންަގިއގެްނނުާވެނއެވެ

  
ކަމަށް ނަްނެގނެިވގެްނވާަފދަ މަޢުޫލމާތެްއ ެއްއވެސް ފަރާތަކަްށ ިދނުުމެގ " ތަފާސްހިސާބު"މި ގަާވއިުދަގއި  .21

އަިދ މިަފދަ ހުްއދަެއއް ޮއތްކަްނ . ރިން، މަޢުޫލާމތު ެއއްކުަރން ާދފަރާތަކީ އެކަުމެގ ހުްއދަ ލިިބފަިއވާ މީހަކުޯތ ބަަލންާވނެެއވެކު
އެނގޭަފދަ ލިުޔެމއް ުނވަތަ ިނާޝނެއް ނެތް ފަރާަތކަށް ެދވޭ ެއްއެވސް މަޢުލޫާމތަކީ މިަގވާިއުދގެ ަދުށން ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބިދޭެނ 

 .ނޫެނވެލޫާމތެއް ޢުމަ
  

  ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވުން 
  
އިްޚތިާޔރު ިމނިސްޓްީރ ޮއްފ މި ަގާވއިާދއި ޚިާލފުވެްއޖެަނމަ ތިީރގައި ަނންެގެނވިެގންާވ ފިަޔވަުޅތަްއ އެުޅމުެގ  .22

 .ޕްލޭިނންގ ެއންްޑ ޭނޝަނަްލ ޑިެވލޮޕްަމންޓަްށ ލިބިެގންެވއެވެ
  

މަްށ ެއންުގމާއި، އެަކްނ ަރނަގުޅ ގަާވއިާދިއ ޚިލާަފށް ކުަރުމންެގންާދ ކަެމްއ ަރނަގޅު ކުރު   .ހ  
  .ކުރެވެްނެދން މަަސއްކަތް ކުިރއަްށ ެގންިދޔުްނ ަމނާ ުކރުން

  
. އްަދ ައނބުާރ ގެަނއުންތަފާސްހިސާުބެގ މަޢުލޫާމުތ ޯހާދ ާޢއްމުކުުރމަްށ ެއަފރާތަކަްށ ދެވިަފިއާވ ހު   .ށ  

 .އޮްފ ޕްލޭިންނގ އެންްޑ ޭނަޝނަލް ިޑވެލޮްޕމަްނޓުންެނވެ ހުްއަދ ައނބުރާ ެގނެޭވނެ މުްއދަެތއް ަކނޑައަޅާީނ ިމނިސްްޓރީ މިޮގތުން 
  

-ރުިފޔާ ާއއި ) ސަތޭކަ( 100/- މި ަގވާިއާދއި ިޚލާފަށް ކުރި ަޢަމލުގެ ކުޑަބޮޑުިމަނށް ބަލައި  .ނ  
  .ރުިފޔާ އާިއ ެދމެުދގެ ަޢަދދަކުްނ ޖޫރިަމނާ ކުުރން) އެްއހާސް ( 1000/

 
  .މައްސަަލ ޝަީރަޢތަށް ހުށަެހޅުން  .ރ  

  

  ދުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ބަސްބަހުގެ މާނަ ގަވާއި 
  
  -:މި ގަާވއިުދަގއި .23

  .ކަމަށް ުބނެފަިއ ެއވަީނ ކޮްނމެވެްސ މަޢުލޫާމތެ◌ެްއ ޭދަހކޮށްދޭ ޢަަދދު ތަަކކަށެވެ" ތަފާސްހިސާބު"  .ހ  
  

ކަަމްށ ބުެނފައިެއވަނީ، ޯހޭދ މަޢުޫލމާުތ ތަާފސްހިސާބަްށ " ކޯޑިންގ ސިސްަޓމް/ކްލެސިފިކޭޝަން"  .ށ  
  .ަމށް ޭބނުންކުެރވޭ ހިސާުބކުރުމުެގ ނިާޒމުަތކަށެވެބަދަލުކުރު

  
ނަޑއެޭޅ މުްއދަެތއްެގ   .ނ   ބޯހިމެުނމަކީ މުިޅ އާާބީދ ުނވަަތ ޙަވާލާެދޭވ ުހރިާހ އެއްޗެްއ ިހމެޭނޮގތުްނ ކަ

  .ތެރޭަގއި ެނގޭ ަމޢުލޫމާެތވެ
  



ޮހވޭ ސާްމޕަލްއަކަްށ  ސަރޭވއަކީ ޙަވާާލދެވޭ އާާބދީއަކަްށ ނުަވތަ ުހރިހާެއްއޗަކަށް ނިސްބަްތާވގޮަތށް  .ރ  
  .ބިނާކޮށް މަޢުލޫާމތު ެނުގމެވެ

  
އެއިންްސޓިޓިއުަޝނެްއެގ ދާިއރާއާ ުގޅޭގޮުތން އެއްުކރެވޭ ނުަވަތ އިދާީރތަފާްސހިާސބަކީ،   .ބ  

 .މާެތވެނަަގއިބެލެެހއްޓޭ ތަފާސްހިސާާބއި ސަރުކާރުެގ ަގާވިއދެްއގެ ދަުށން ުނވަަތ ޢަމަލުކުެރޭވ ޤާނޫނެްއެގ ަދށުްނ ެއއްކުރެޭވ މަޢުލޫ 
  

ޑެޒިގްނޭޓަްޑ ްސޓެޓިސްޓިކްސް އަކީ، ިމނިސްްޓރީ އޮްފ ޕްޭލިނންގ އެންްޑ ނޭަޝނަްލ   .ޅ  
ނޑައަަޅއި އިުޢލާނުކުރާ ތަފާސްިހސާބާއި ތަފާސްިހސާބުގެ މިްނަގނޑުތަކެވެ   .ޑިވެލޮްޕމަންުޓން ކަ

  
  .ވެކެ ކުެރވޭ ަސރވޭއެ ޢާއްުމ ޚިޔާުލެގ ސަރޭވއަކީ، ކަަމކާމެދު ޢާްއމުްނ ެދކޭގޮތް އޮުޅންފިުލވުަމށް  .ކ  
 ޢަދަުދ ަނގާ ަސރވޭއަކީ، މަިއަގނޑުޮގތެްއގަިއ ަޢދަުދ ކުރެޭވ މަުޢލޫމާުތގެ ަމއްޗަްށ ބިާނވެފަިއވާ   .އ

  .ސަރޭވއެވެ
  

ޢަދަުދ ނުަނާގ ސަރޭވއަކީ، ަމއިަގނޑުޮގތެްއަގިއ ަޢދަުދ ނުކުެރޭވ މަޢުޫލމާުތެގ ަމއްޗަްށ   .ވ
  .ބިނާވެަފިއވާ ަސރވޭެއވެ

  1އެނެކްސް 
  

  ރާއްޖޭގައި ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ދިވެހި 
  

  :ބޯހިމެނުމުގެ އުޞޫލު 
 
ނަޑއެޅޭ މުްއދަެތއްެގތެރޭަގއި ެނޭގ  .1 ބޯހިމެުނމަކީ މުިޅ އާާބދީ ނުަވަތ ޙަވާާލެދވޭ ުހިރހާ ެއއްޗެްއ ހިެމނޭޮގތުްނ ކަ

އާާބދީެގ ޯބހިެމނުާމިއ ެއހެްނ  .ަދުދ ޯހދުެމވެޢަ ކުާރއިުރ ޯބހިމެުނމަީކ ަތނެްއެގ އާާބީދގެ  ާޢްއމު ޮގތެްއގަިއ ޭބނުން  .މަޢުލޫާމތެވެ
ހިނުދ އެޯބިހމެނުެމްއެގ ތަްފޞީުލ ަންނ ަބޔާންކުަރްނ ްނ ޯބހިެމނުްނތަކަްށ ަޙވާާލދެވޭ ބޯހިމެުނންަތްއ ަތފާތުކުރުަމށްޓަކަިއ ެއހެ

 .ވެއެ ބޭނުްނވެ

 

 ވަީނ ބަިއނަލްއަްޤވާީމ ުއޞޫލުތަކާ ަފއި ޭޖގަިއ އާބާީދ ާއިއ ިދރިއުޭޅ ަތންަތުނގެ ޯބހިެމނުަމްށ ަހމަޖެހިއް ދިެވހިރާ  .2
 .ތަނަުކްނ ުގނުެމވެގުުތ ެއމީަހކު ހުރި ުންނ ޙަވާާލެދވޭ ވަ ުއޞޫލަކީ ޯބހިމެިމގޮުތން ިބނާކުެރވޭ އެއް .ޮގުތގެަމތިްނނެވެއެްއގޮްތވާ
 .އުޭޅަތނަކުން ުގނުެމވެމުކޮްށ ިދރިއްތު އެީމހަކު ރަިޖސްޓްީރ ވެފަިއާވ ުނވަަތ ޢާ ގު ޞޫލަކީ، ބޯހިެމނުްނ ަޙާވލާދެޭވ ވައުއަެނއް 

  
 .އެހެްނ ބޯިހމެުންނތައް ޭބްއވޭީނ ަހަމޖެހިފަިއާވ ބަިއަނލްއަޤްވާީމ ުއޞޫުލންެނވެ  .3

 

ނޑައެޅިފަިއާވ ސުާވލުކަރުދާެހއް ުފިރހަމަކޮްށގެްނެނވެ  .4  .ބޯހިމެުނުމގަިއ ަމޢުލޫމާުތ ެއއްކުރެޭވނީ އެކަމަްށ ކަ

  
  .ރެޭވނީ ިދވެހިބަުހން ުނވަަތ ިއގިރޭިސ ބަުހްނނެވެރާއްޭޖގަިއ ބޯިހެމނުުމގެ މަޢުލޫާމތު  ެއއްކު  .5

  



  :ގެ އުޞޫލު ސަރވޭ 
  
ސަރޭވއަކީ ޙަވާާލދެވޭ އާާބދީއަކަްށ ނުަވތަ ުހރިހާެއއްޗަކަށް ނިސްަބްތވާޮގތަށް ހޮވޭ ާސމްޕަްލއަކަށް ިބާނކޮށް މަޢުލޫާމުތ   .6

  .ނެުގމެވެ
  
ަތކަށް ސުވާލުކަުރދާހެްއ ފޮުނަވއިެގން ުނވަަތ ސަރވޭ ކުެރޭވީނ ޢާއްުމންާނއި ސުވާލުކޮްށގެން ނުަވތަ އެަފރާތް   .7

  .ފޯނުގެަޒރީޢާިއްނ ނުަވތަ ބަލާާފހަގަޮކށްެގންެނވެ
  
ިމނޫންަބހަުކްނ . މާުތ ެއއްކުރެޭވނީ ާޢއްުމގޮެތްއަގއި ދިެވހި ަބހުްނ ުނވަަތ ިއގިޭރސި ބަުހންެނވެސަރޭވއަްށ މަުޢލޫ  .8

  .ޑް ޭނޝަނަްލ ޑިވެޮލޕްަމންޓުްނ ހުްއަދ ލިބިެގްނނެވެމަޢުލޫާމތު ޯހަދްނވާީނ ިމނިސްޓްީރ އޮފް ޕްލޭިންނގ އެން
  
  .ަހފްތާކުިރން ޢާއްމުކޮްށ ިއޢުާލން ކުަރންާވެނއެވެ) އެެކއް( 1ސަރޭވއެްއ ކުރާަނމަ ެއސަރވޭެއއް ކުރުމުެގ   .9

  

  ސަރވޭ ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

  
ޕްލޭިނންގ އެްނޑް ޭނޝަނަްލ  ތަފާސްހިސާުބ ެއއްކުރުަމށް ޭބުނންވާަފރާްތތަކަްށ ހުއްަދޭދނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް   .10

މިހުްއަދއަްށ އެޭދނީ މިިނސްްޓރީ ޮއފް ޕްޭލނިްނގ އެންްޑ ނޭަޝނަލް ިޑވެޮލޕްަމްނޓުން ދޫކުާރ ސަރވޭ ުނވަަތ . ޑިވެލޮްޕމަންުޓންެނވެ
    .ޕްރީޓެސްްޓ ކުރުުމގެ ހުްއދަޭދ ފޯުމްނނެވެ

  
ުފރިހަަމ މަޢުލޫާމތާއެކު ުހއްަދއަށް އެެދްނ  ހަފްތާުކރިން) ަހތަރެއް( 4އުޞޫެލއްގެ ޮގުތން ސަރވޭެއއް ކުރުމުެގ   .11

  .ވާެނއެވެ
  
  .ހަފްާތގެ ތެޭރގަެއވެ) އެކެއް(  1ހުއްަދ ދޫކުރެޭވީނ ފޯމުުހށަަހޅާތާ   .12
  
  .ަމތީްނެނވެވަަނ ާމްއދާަގިއވާ ގޮުތގެ 8އާިއ  7ހުއްަދ ދޫކުރެޭވީނ ިދވެިހރާއްޭޖެގ ަތފާސްހިސާބުެގ ަގވާިއދުެގ   .13
  
  
  


