
` 

 

 

 

   
 

 R-71/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:     106 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 14  – 2022 މޭ 15  އާދީއްތަ

 

ބެލުމުގެ ގަވާއިދު  ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-71/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                106  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

` 

    

 

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތީރިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު  ބެލުމުގެ ގަވާއިދު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ ( 7/2021ޤާނޫނު ނަްނބަރު މިއީ،  (ހ) .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

   ވަަނ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  71، ކޮށްއަށް ރިޢާޔަތް ދާ ަވނަ މާއް 19 ގެ) ޤާނޫނު

 ވާ ގަވާއިދެކެވެ.ެއކުލަވައިލައިފައި) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން 10(

 " އެވެ. ގަވާއިދުބެލުމުގެ  ގެ ފެންވަރުކު"ސަނަދުތަ ،ގެ ނަމަކީގަވާއިދުމި  (ށ)

ބޫލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގަތަމްރީނުގެ ސަނަުދތައް  ދަކީ، މަތީ ތަޢުލީމާއިގުސަގެ މަގަވާއިދުމި  .2 ދު ުގސަގެ މަަގވާިއދުމި 

 މުކުރުމެވެ.ންއާކަނޑައަޅައި 

ސަނަުދގެ ފެްނވަުރބެލުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

އް، ތިރީގަިއ ޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިުޔންތަ ބެލުމަށް  ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު (ހ) .3

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

އިން . ޓަކައި އެމް.ކިއު.އޭ މަށްޅުދި ހުށަހެބެލުމަށް އެ ގެ ފެންވަރުސަނަދު )1( 

 .މުފޯ ޝާއިޢުކުރާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް  އެކުބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާ ސަނަދުގެ ފެންވަރު )2( 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަްށ  އެކު ބެލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާ ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ށ)

 ނަމަ، ފޯމު ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިބަޔާ

އެކު ލިޔުންތަކާޓަކައި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބެލުމަށް ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު (ނ)

ޗެކް ކުރުމަށް ފަހު ވެރިފަރާާތ  ތައްސްލުހުށަހަޅަންޖެހޭ އެ ލިޔުންތަކުެގ އަ

 ވެ.ހަވާލުކުރެވޭނެއެ
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ޖެޭހ ޓްރާންސްކްރިޕްްޓ ެބލުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅަން ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ރ)

ކްޝީްޓތަކުގައި ސެމިސްޓަރ ބްރޭކްއައުޓެއް ވާނަަމ މިކަން ސާފުކޮްށ ނުވަތަ މާ

ކްޝީޓެއް ުހށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި ކިޔެވި ށްދޭ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނުވަތަ މާބަޔާންކޮ

އެކަންވެސް އެނގޭޭނ  ،ވާނަމައިފަން އެ ފަރާތަށް އެގްޒެމްޕްޝަނެއް ދީމަރުކަޒަކު

 ގޮތުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެެއވެ.

ސަނަުދގެ ފެްނވަުރބެލުުމގެ 

 އިުޖރާއަތުަތއް 

 ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އެ ،އިން ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބަލާނީ ..އޭއުއެމް.ކި (ހ) .4

 އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ..އޭއުއެމް.ކި ވާ ގޮތަށް މާއްދާގައި 3 މި ގަވާއިދުގެ

 ،އިން ޖަވާބުދާރީވާނީ ..އޭއުފެންވަރު ބެލުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ސަނަދަކާ މެދު އެމް.ކި (ށ)

ވެ. މިފަދަ ސަނަދަކާ މެދު އެެހްނ ށެސަނަދުގެ ވެރިފަރާތަ ހެޅިއެ ސަނަދެއް ހުށަ

އެފަދަ ފަރާތަކަްށ  ،ވިޔަސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާުތ ހޯދުަމށް އެދުނުކަމުގައި

 މާއެއް ނޫނެވެ.ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނުވަތަ ޒި ..އޭއުޖަވާބުދާރީވުމަކީ އެމް.ކި

ލުކުރި މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒާއި، ސިހާއެ ސަނަދެއް  ،ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބަލާނީ (ނ)

ތުްނ އެ ސަނަދެއްގެ ވެރި ފަރާ ،ޕްރޮގްރާމަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެ

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓޭންޑަޑް  ހަޅާއަށް ހުށަ ..އޭއުބެލުމަށް އެމް.ކި ފެންވަރު (ރ)

ލުކޮށްފައިވާ ަސނަދުތަކާއި، ކުރިްނ ސިހާތަޢުލީމީ ހަރުފަްތތައް ތަރުީތބުން ގިރާކޮށްގެން 

ކުން ދައްާކ ކޯޑުތަފައިާވ ކަމަްށ ރިމައި"ސެޓްފިކެޓް ޕެނެލް" އިން  އެއްގޮތަކަށް ނިން

އިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  ..އޭއުތަކާއި، އެމް.ކިޓުފިކެއެއް ވައްތަރުގެ ސެޓު

ން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދީގެން ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކު

އިތުރު ގުނަވަނަކަްށ  ގެ . އެމް.ކިއު.އޭ ތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގައިޓުފިކެސެޓު

 ށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  ޔައްނެތި އިދާރީގޮތުން ވެިލޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިހުށަހެޅުމެ

ބެލުމުގައި  ހުށަހަޅާ ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ސުވާލު އުފެދޭ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު (ބ)

ގެ އިންޓަރނަްލ  .ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ގޮތުން އެމް.ކިއު.އޭ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ގައި މަޝްވަރާ ޕެނަލު

ގެ  .ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.ކިއު.އޭ ހަޅާއަށް ހުށަ ..އޭއުބެލުމަށް އެމް.ކި ފެންވަރު (ޅ)

ފަރާތަކުން  ން އެތީ ބޫލުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަގަ ސަނަދު

ލް ގެ "އިންޓަރނަ ..އޭއުހުށަހެޅި ފެންވަރަކަށް ފެންވަުރ ކަނޑައެޅުމުގައި އެމް.ކި

 ،ތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައަޅާނީޓުފިކެއަށް ދަތިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ސެޓުޕެނަލް" 

 ފައިވާ "ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލް" އިންނެވެ. ކޮށްއްޔަނުއައެކަމަށް 
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ކަމާބެހޭ ލައިސެންސިންގ  ،ބެލުމުގައި  ދާއިރާތަކުގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރުޞަޚާއް (ކ)

އިން  ..އޭއުއި އިރުޝާުދ އެމް.ކިޔާކުގެ ލަފަޕްރޮފެޝަނަލް ިއދާރާތަ އިއިދާރާތަކާ

 ހޯދިދާނެއެވެ.

ާމ ހިންގު ..އޭއުއެމް.ކި ،ގެ "އިންޓަރނަލް ޕެނަލް" ގައި ހިމެނޭނީ. .އޭއުއެމް.ކި (ހ) .5 އިންޓަރނަލް ޕެނަލް 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.ގެ  ..އޭއުއެމް.ކި ކުރާއްޔަނުއަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔަކު ހަ

 އެވެ. (ތިނެއް) 3ދަދަކީ އަގެ  "އިންޓަރނަލް ޕެނަލް"ގެ  ..އޭއުއެމް.ކި (ށ)

ވުންތަްއ ގެ ބައްދަލުލް ޕެނަލް" ހިންގުމާއި، އެ ޕެނަލުއެމް.ކިއު.އޭ. ގެ "އިންޓަރނަ (ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަާދ  ،ގެ ނިންުމންތަކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައްބޭއްވުމާއި، އެ ޕެނަލު

  ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ."އިންޓަރނަލް ޕެނަލްގެ ހިންގާ ުއސޫލު" ގައި

ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލްެގ  ،އިލަވައިގެ "ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލް" އެކުލަ ..އޭއުއެމް.ކި (ހ) .6 ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލް

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކަންތައް ބަަލަހއްޓާ ވަޒީރެވެ. ،ނީކުރާ ޗެއަރޕަރސަން އައްޔަނު

 އެވެ. (ނުވައެއް)  9ދަދަކީ އަގެ "ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލް" ގެ  .އެމް.ކިޔޫ.އޭ (ށ)

     ،ބެލުމުގައި "ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލް" އިން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ނ)

 މައްސަލައެއްގެ އެންމެ ފަހު ނިންމުމެވެ. އެ

ވުންތަްއ ގެ ބައްދަލުޓް ޕެނަލް" ހިންގުމާއި، އެ ޕެނަލުއެމް.ކިއު.އޭ. ގެ "ސެޓްފިކެ (ރ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަާދ  ،ންުމންތަކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައްގެ ނިބޭއްވުމާއި، އެ ޕެނަލު

 "ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލްގެ ހިންގާ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ސަނަދު ގަބޫލުުކރުުމގެ 

 ޑުަތއް ނމިންގަ 

 ޑުތަަކށް ފެޭތ ސަނަދުތަކެވެ.ނނަނިވި މިންގައަން ،ކުރާނީއިން ގަބޫލު .އެމް.ކިއު.އޭ .7

 ކަށް ވުން.ބޫލުކުރާ މަރުކަޒަގަ ..އޭއުއެމް.ކިތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކީ، ކިޔަވާ މަތީ  (ހ)

ބޫލުކުރާ ގަ ..އޭއުއެމް.ކިކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކީ، އެވޯޑު ފިކެޓުސެޓު (ށ)

 ކަށް ވުން.މަރުކަޒަ

 ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ސަަނދަކީ، ހުއްދަ ދިނުމާއި، އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު (ނ)

ތެރެއިން ވަކިވަކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތަްއ 

  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއް ނަމަ، ކިޔަވައިދޭ އަދި އެވޯޑްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް 

އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ނުވަތަ 

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްގެން ދީފައިވާ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ 
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 ސަނަދަކަށް ވުން.

ބެލުމަށް ުހށަހަޅާ ސަނަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ  ފެންވަރު (ރ)

 އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ސަނަދަކަށް ުވން.

ރާމަށް ބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަދަށް ކިޔެވި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގް ފެންވަރު (ބ)

ރ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ފޮގެ "މިނިމަމް ކްރައިޓީރިއާ  .ވައްދައިފައިވަނީ، އެމް.ކިއު.އޭ

 ކޮލިފިކޭޝަންސް" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ވުން.

ގަބޫލުުކރާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ 

 މަރުކަޒުަތއް 

ބޫލުކުރާ މަރުކަޒުތައް ގަ.އޭ އުކުގެ ތެރެއިން އެމް.ކި މަރުކަޒުތަ ދޭރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމު .8

 ތިރީގައިވާ މިްނގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަްނތަނެވެ.  ،ކަމަށް ބެލެވޭނީ

އެ މަރުކަޒަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަްށ  (ހ)

 އަދި ؛ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ވުން

ބޫލުކުރާ އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު އެ މަރުކަޒަކީ  (ށ)

 ބޫލުކުރާ ތަނަކަށް ވުން.ގައޮތޯރިޓީއަކުން އެކްރެޑިޓްކުރާ ނުވަތަ 

ޖަާވބުިދނުުމގައި ޢަމަލުުކރާނެ 

 އުސޫލު 

ބޫލުނުކުރެވޭ ފަދަ މަތީ އަށް ގަ ..އޭއުބެލުމަށް ހުށަހަޅާ ސަނަދަކީ، އެމް.ކި ންވަރުފެ (ހ) .9

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، ހުށަހެޅި ސަނަދަކީ، 

 ލުކޮށްފައިވާ ސަނަދަކަށް ވާތީ، ސިހާބޫލުނުކުރާ މަރުކަޒަކުން ގަން އި ..އޭއު"އެމް.ކި

ބޫލުކުރެވެން ނެްތ" ކަމަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅި ަސނަދަކީ، "ފެންވަުރ ގައެ ސަނަދު 

(ެއދިފައިވާ ފެންވަރަްށ،  1 "ފޯމުގެ ޖަާވބުކަމަށް ބަލައިދެވޭފަދަ ސަނަދެއް ނޫން" 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަުކގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުްނ ސަނަުދ ގަބޫލު ނުކުރެވޭީތ 

ފަރާތަށް ޖަާވބު ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަްށ އެކަން އަންގައި، ދޭ ޖަވާބު)" ގައި، ހުށަހެޅި 

 ޖަވާބު ދޭއިރު، ސަބަބު ބަޔާންކުަރންވާނެއެވެ.

އެ ސަނަދަކީ  ،ބެލުމަށް ފަހު ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ށ)(

ގަބޫލުކުރުމަށް އެދި ، ބޫލުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުންގަ ގެ ސަނަދު .އެމް.ކިއު.އޭ

 ،ހުށަހެޅި ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އިތުރު މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުމުން 

ން ޖަވާބު ދޭނީ އި ..އޭ އުއެމް.ކި، ތު އޮވެއްޖެނަމަޞަދަލުކުރުމުގެ ފުރު ނިންމުން ބަ

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ސަނަދު 2 މުގެ ޖަވާބު"ފޯ

)" ގައެވެ. އަންގައި ޭދ ޖަވާބުބޫލުކުރުމަށް، އިތުރު މަޢުލޫާމުތ ބޭނުންވާތީ އެކަން ގަ

ނުކުރެވުނު ސަބަބާއި، އިތުރަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ  ޫބލުގަމިގޮތަށް ޖަވާބު ދޭއިރު، 

 ލިޔުންތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
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ހަޅަން އަންގާ އިން ހުށަ 2ގެ ޖަވާބު ފޯމު ށްފައިވާންކޮމި މާއްދާ ގެ (ށ) ގައި ބަޔާ (ނ)

     (ދޭއް) މަްސދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  2ެއންމެ ގިަނވެގެން  މަޢުލޫމާތުތައް،

އެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން އެންިގ އަށް ހުށަހަޅަންާވނެ .ކިއު.އޭ.އެމް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި މަޢުލޫމާތުތައް އެމް.ކިއު.އޭ. އަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، 

 އެވެ.ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ،އިން 1 ގެ ޖަވާބުފޯމު ކޮށްފައިވާބަޔާން

ނޑައަޅާނީ، އެ ސަނަދަކާ މެދު ލިބިފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ކަ (ރ)

ވަަނ  7ގެ މި ގަވާއިދުމަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. މިގޮތުްނ ބަލާއިރު، 

ކޮށްފައިވާ މިްނގަނޑުތަކަށް ނުެފތޭކަމަށް މަޢުޫލމާތުތަކެއް ލިބިްއެޖ މާއްދާގައި ބަޔާން

 މެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތަްށ ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.އެ ސަނަދެއް ގަބޫުލކުރާނީ އެންހާލަތެއްގައި 

މަތީ ތަޢުލީުމ ދޭ މަރުކަޒުތަުކން ދޭ ސްޓޭންޑަޑް ކޮލިފިޭކޝަންތައް ކަމުގައިވާ،  (ބ)

ޖުއޭޓް ޕޯސްޓް ގުރެޖުއޭޓް ސެޓުފިކެޓާއި، ޕޯސްޓް ގުރެ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއާއި،

، އެހެްނ ގްރީއާއި، ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ފިޔަވައިއާއި، މާސްޓަރސް ޑި ޑިޕްލޮމާ

ރިޢާޔަތްކޮށް، ފެތޭ ސަނަދުތައް، މުއްދަތާއި، ކްރެޑިޓާއި، އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާއަށް 

 ކަމަށް ގަބޫުލކުރެވިދާނެއެވެ.ދަށް ލެވެލާ އެއްވަރު

ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމް ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  އަދި ފައިވާހަޅައިހުރިހާ ލިޔުމެއް ހުށަ (ހ) .10 ޖަާވބު ދިުނމުގެ މުްއދަތު 

ނީ އާންމު ހޭދަވާ ބެލުމަށް  ލަތްތަކުގަިއ، ސަނަދުގެ ފެންވަރުހާޑަށް ފެތޭ އޮނިގަނ

 ދުވަހެވެ. (ހަތަރެއް)  4 ރަސްމީ ގޮތެއްގައި

ެބލުމަށް ޭބނުންވާ ހުރިހާ ަމޢުލޫމާތެއް ަސނަދުގެ ވެރިފަރާތުްނ  ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު (ށ)

   ތަކަކީ ދުވަސްބެލުމަށް ޭހދަވާ  ލަްތތަކުގައި ސަނަދުގެ ފެންވަރުހާހުށަނާޅާ 

ންޖެހޭ މުއްދަތެއް ނޫނެވެ. ައދި މިގޮތަށް ގިަނ އުފުލަމާ ންއިން ޒި ..އޭއުއެމް.ކި

ސަނަދެއް ހުށަހަޅާ  އެ ،ންޖެހޭނީ އުފުލަމާ ންދުވަސް ހޭދަވުމުގެ ފުރިހަމަ ޒި

 ފަރާތަކުންނެވެ.

ޖެހޭނަަމ، ދަންއިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ހޯ ެއމް.ކިއު.އޭ. އިންބެލުމަށް  ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު (ނ)

 ިއން) 2 ެގ ޖަވާބުްނ (ފޯމުއެ މަޢުލޫމާތެއް ުހށަހެޅުމަށް ެއ ފަރާތަކަށް ލިޔުމު

    އެ ސަނަދެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކުްނ  އެވެ. މި ގޮތަްށ އެންގުމުން،އަންގަންޖެހޭނެ

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭެނއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނާޅަިއ 

ާމ ންބެލުްނ ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ފުރިހަމަ ޒި ނަ ދުވަސްވެ، އެ ސަނަދެއްގެ ފެންވަރުގި

 ންނެވެ.ންޖެހޭނީ އެ ސަނަދެއް ހުަށހެޅި ފަރާތުއުފުލަ

އިވާ މުއްދަތުްނ ބެލުމަށް ީދފަ ގެ (ހ) ގައި ސަނަދުގެ ފެންވަރުމި މާއްދާ (ރ)
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ނަމަ، އެކަްނ  ލަސްވާއެވެ. މި ގޮތަށްތިީރގައި މިވަނީ ،އްލަތްތައިސްތިސްނާވާ ހާ

 ހެިޅ ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.އިން) ހުށަ 2 (ފޯމުލިޔުމުން 

 ؛ގެ (ށ) އާއި (ނ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް މި މާއްދާ )1(

 ؛އްބަލަންޖެހޭ ސަނަުދތަ  ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލަށް ހުށަހަޅައިެގން ފެންވަރު )2(

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިދާރާއަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެމް.ކިއު.އޭ. ގެ ފަރާތުން )3(

 ހޯދަންޖެހޭ ސަނަދުތައް.

ބޫލުުކރާކަމަށް ަޖާވބު ގަސަނަދު 

 ދިނުން 

ބެލުމަށްފަުހ  ދިވެހިންގެ ސަނަދުތަކުގެ ެފންވަރު ،ބެލުމަށް ުހަށހަޅާ ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ހ) .11

     ން ތައްގަނޑު ޖަހައި، އެ ސަނަދެްއގެ ކޮޕީއެއްގައި ވެލިޑޭޝަ، ބޫލުކުރެވޭނަމަގަ

ެގ ފެންވަރު ލިޔެ،  .އެ ތައްގަނޑުގައި އެ ސަނަދު ފެތޭ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް

ގެ މަސްއޫލު ފަރާތެއް ސޮއިކޮށް، ސޮއިކުރާ ދުވަހުގެ ތާރީޚު . .އޭއުއެމް.ކި

ފައިާވ ހައިމިގޮތަށް ތައްގަނޑުޖަ ،ޖަހަންވާނެއެވެ. ސަނަދުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރާނީ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ލުގައި ފައި ..އޭއުއެމް.ކި ،ލުގެ ކޮޕީއެއްސްޕީއެވެ. މި އަ ލު ކޮސްއަ

ބެލުަމށް ުހށަހަޅާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީުހންގެ ސަނަދުތަކުެގ  ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ށ)

ޝަްނ "ކޮލިފިކޭޝަން ރިކޮގްނި ،ބޫލުުކރެވޭނަމަ ދޫކުރާނީގަބެލުމަށްފަހު  ފެންވަރު

 ރިޕޯޓް" އެވެ.

މިކަމަށް  ،ބެލުމަށްފަހު ސަނަދުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރާ އިން ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ..އޭއުއެމް.ކި .12 އިތުރު ކޮޕީ 

ފައިވާ ސަނަދުގެ ކޮޕީ ގެއްލުމުން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހައިޖަ ފައިވާ ތައްގަނޑުކޮށްޚާއްޞަ

 ،ޖަހައިދެވޭނީ ނަމަ، ވެލިޑޭަޝން ތައްގަނޑު ހެދި ނަމަވެސް، އިތުރު ކޮޕީއެއް ހައްދަންވެއްޖެ

 ފައިވާ ސަނަދުގެ އިތުރު ކޮޕީއަކަށް އެދި ލައި(ފެންވަރު ބަ މުފައިވާ ފޯކޮށްއެކަމަށް އެދި ތައްޔާރު

     ،) ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުމުފޯ  އިން ޝާއިޢުކުރާ .ޓަކައި އެމް.ކިއު.އޭ މަށްޅުހުށަހެ

މަ، ކުރީގައި ތައްގަނޑު އަށް ހުށަހެޅުމުންެނވެ. ޚިދުމަތް އަވަސްކުރަން ބޭނުންނަ ..އޭއުއެމް.ކި

       ،ލުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުންސްފައިވާ އަކޮށްދޫ އިފައިޖަހަ

ފުރަތަމަ ކޮޕީގައި ޖެހި ތައްގަނޑުގެ ރިފަރެންސް ، ކޮޕީގައި ޖަހާ ތައްގަނޑުގައި ލިޔަންވާނީ އެ

 ވެ.ބަރާއި، އެ ތައްގަނޑުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުގެ ތާރީޚެންނަ

ސަނަދުތަުކގެ ރިކޯޑު 

ބެލެހެއްޓުާމއި މަޢުޫލމާތު 

 ފޯރުކޮށްދިުނން 

ބެލުމަށްފަުހ ސަނަދުގެ ވެރިފަރާތަށް  އިން ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ..އޭއުއެމް.ކި .13

ކުރާ ކޮޕީއަކީ، ލުގައި ފައި ..އޭއުފަހު، އެމް.ކިލު ދޫކުރުމަށްސްފައިވާ އަހައިތައްގަނޑުޖަ

ގެ ކޮޕީއެވެ. މިކޮޕީ  ..އޭއުއެމް.ކި ރާކުލުފައި ޓަކައި އްކައު ކުރުމަށްރަ ރިކޯޑުގެ  ..އޭއުއެމް.ކި

ކޮޕީގެ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ އޭގައިވާ  އެހެން ފަރާތަކަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު، މި

އިން  .މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވެެގން ނުވަތަ އެމް.ކިއު.އޭ



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-71/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                106  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

9 

އަށް ގަބޫލުކުރެވޭ  .ހިންގާ މަރުކަޒަުކން ބަަލންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަްށ ެއމް.ކިއު.އޭ ސްހުއްދަދޭ ކޯ

ލޫމާތު ޢުލަތެއްގައި އެ އިދާރާއަކަށް މަހާ އްޖެކަމެއް ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި ސިޓީއަކުން އެދި

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ކޮޕީއަށް  ،ގާ ފީއަކީގެ އަތުން ނަބެލުމަްށ ިދވެހިން ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ހ) .14 ޚިުދމަތުގެ ފީ 

ަފހު ޖަާހ ބެލުމަށް ފެންވަރު  ،ރުފިޔާއެވެ. އިތުރު ކޮޕީއެއްގައިސަތޭކަ) އެއް( -/100

(ފަންސާސް)  -/50ތައްގަނޑު ޖަހާނަމަ، އިތުރު ކޮންމެ ކޮޕީއަކަށް ނަގާ ފީއަކީ، 

 އެވެ.ރުފިޔާ

 -/500ން ނަގާ ފީއަކީ ބެލުަމށް ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހުންގެ އަތު  ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ށ)

(ދުއިސައްތަ  -/250ރުފިޔާއެވެ. އިތުރު ކޮޕީއަކަށް ނަގާ ފީއަކީ، (ފަސް ސަތޭކަ) 

 އެވެ.ފަންސާސް) ރުފިޔާ

ދީފައި އެވަނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި  ކަށްނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަދުގައި އަންއިވާގަމި  .15 މާނަކުރުން 

 ނަކުރުމެވެ.ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާ

ޑިވްސް މޯލް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީނުވަތަ "އޮތޯރިޓީ" "އެމް.ކިއު.އޭ"  (ހ)

 އަށެވެ.ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

ބެލުމަށް  ސަނދުގެ ފެންވަރު ،ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ށ)

ކުގެ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ދުތަމީހަކު ހުށަހަޅާ ސަނަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަ

 މަސައްކަތަށެވެ. ރާސަނަދެއްތޯ ބެލުމަށް ކު

އްދާގެ (ށ) ގައި މި މާ ،ބޫލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީގަ"ސަނަދު  (ނ)

ބޫލުކުރުމަށް ގަފަހު ސަނަދު ބެލުމަށް ފައިވާ ގޮތަށް ސަނަދުގެ ފެންވަރުޔާންކޮށްބަ

 ނިންމާ ނިންމުމަށެވެ.

       ،ސަނަދުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ވެލިޑޭޝަން"  (ރ)

ނިންމާ ނިންމުމަށެވެ. އަދި  އިއެ ސަނަދަކީ ވަކި ފެންވަރެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ

 ނަމަ އެކަމަށެވެ.ރާނަމަ ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ދޫކުހާއެކަމަށް ތައްގަނޑެއް ޖަ

މަތީ  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު (ބ)

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ހަރުފަތްތަކާއި، އެ ހަރުފަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި، އެއިން ކޮންމެ 

އެއިން ކޮންމެ ހަރުފަތެއްގައި ހާސިލުވާންޖެހޭ  ،ހަރުފަތަކަށް ވާސިލުވެވޭނެ ގޮތްތަކާއި

ސަނަދުތަކުގެ މިންވަރާއި، އެއިން ކޮންމެ ހަރުފަތެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ލިބޭނޭ 

 އޮނިގަނޑަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އެމް.އެން.ކިއު.އެފް"  (ޅ)

 ޑަށެވެ.އޮނިގަނ

ބެލުމަށް  ސަނަދުގެ ފެންވަރު ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" 1 "ފޯމުގެ ޖަވާބު (ކ)  

އެދިފައިވާ  ،އް ނޫންނަމަހުށަހެޅުމުން، އެ ސަނަދަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ސަނަދެ

ފެންވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ސަނަދު 

 ވެ.ހެޅި ފަރާތަކަށް އެކަން އެންގުމަށް ދޭ ޖަވާބަށެއެ ހުށަ ،ގަބޫލުނުކުރެވޭތީ

ބެލުމަށް  ސަނަދުގެ ފެންވަރު ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" 2 "ފޯމުގެ ޖަވާބު (އ)  

ބެލުމަށް ޓަކައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާތީ،  ން، އެ ސަނަދެއްގެ ފެންވަރުހުށަހެޅުމު

 ވެ.ހެޅި ފަރާތަކަށް އެކަން އެންގުމަށް ދޭ ޖަވާބަށެއެ ހުށަ

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހި ،ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީގަމި  .16 މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

_______________________ 

 


