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  ޔާއި އެކިއެކި އް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުގަ 
 އިޙްތިފާލުތަކުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން 

ޔާއި އެކިއެކި އްދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާތަުކގަ
ގައި ތިރީގައިވާގޮަތްށ ސަލާމް ކުޅުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުމުއިޙްތިފާުލތަކުަގއި ޤައުމީ 

  ދަންނަވަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.ޢަމަލުކެުރއްވުަމށް 

މިނިވަން ުދވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ާބއްވަވާ ރަސްމީ  .1
މޯލްޑިވްްސ  ،ނަބުލން ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމުންބައްދަލުކުރެއްުވމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަ

.  ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.) ގެ ބޭންޑުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުން

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަުތގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަްލސާއާއި، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުަގއި  .2
   ، ޅުމާއިފް. ގެ ބްޭނޑުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުއެމް.އެން.ޑީ.އެ ،ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ިނމޭއިރު
 ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުްނ.އެ ބޭންޑު ޕާޓީން ބަޔަކު އިސްވެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުފރަތަމަ ދައުުރގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަްށ  .3
ނިންމެވުމުން، ވައި އިއްވަރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމުންނާއި، ރިޔާސީ ބަޔާން 

.  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ގެ ބޭންޑުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުން

ގޮތަށް، ބޭރު ޤައުމުަތކުގެ އެންެމ އިސްވެރިން ނުވަތަ ޮބޑުވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ .4
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އެްނމެ އިސްވެރިންނަށް ނުވަތަ  ،ޖަްލސާތަކާއިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ 

ޓާއިރު ށްދެއްވާ ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުތައް ފަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ،ށްބޮޑުވަޒީރުންނަ
.   އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ގެ ބޭންޑުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުން

 ،ޖަލްސާ ފަށްާޓއިރު ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅޭޮގތަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ޖަލްާސތަކާއި އިޙްިތފާލުތަކުގައި .5
ރައީސުލްޖުމްޫހިރއްޔާ ސްޓޭޖަށް އަރާވަޑައިގަތުމުން ުނވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނެވުމަްށ 

ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުން. ަރސްމީ  ،ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ަވޑައިގެން ހުއްޓިވަޑައިގަތުމުން
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ޤައުީމ  ގަތުމުންފަރިއްކޮޅުތަކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެން މޭޒުކޮޅު ކައިރިއަށް ހުއްޓިވަޑައި
.  ސަލާމް ކުޅުން

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ވަޑައިނުގަންނަވާ ޖަލްސާތަާކއި އިޙްތިފާުލތަކުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ  .6
 އެ ބޭންޑު ޕާޓީން ޤައުމީ ސަލާމް ނުކިޔުން.  ،މާއިޅުއި ޤައުމީ ސަލާމް ުނކުބޭންޑުގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި  4 ންބަރާއި،ނަވަނަ  3ނަންބަރާއި،  ވަނަ 2، ނަންބަރާއި ވަނަ 1 .7
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އިންތިޒާމުކުާރ ، ފްލާތައް ިފޔަވައިޙަންވެދިޔަ ޖަލްސާތަކާއި ބަޔާ

 ،ރަސްމީ ޖަްލސާތައް ނިމުމުން، ޖަލްާސ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުްނ ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިން 
ބޭންޑުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅުމާއި، ޖަްލސާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުްނ ޚާއްޞަކުރާ ބަޔަކު އިސްވެ 

ނެތްނަމަ، މިޔުޒިކާއެކު  ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން. ބޭންޑުގައި ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހެން
. ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔައި، ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮތް އޯޑިޔޯއެއްގެ ޒަރީޢާއިން ޤައު މީ ސަލާމް އިއްވުން

ނެތްނަމަ ހަމައެަކނި ޤައުމީ ސަލާމުގެ ރާގު ރެކޯޑުކޮށްފަިއ  އްވޭގޮތް ހަމަޖެހެންއެފަދަ އޯޑިޔޯއެއް އި
ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ޚާއްޞަުކރާ ބަޔަކު އިސްވެ ޤައުމީ ، އޮތް އޯޑިޔޯއެއް އިއްވާފައި

ނެތްނަަމ،  އިން އިއްވޭ ގޮތް ހަމަޖެހެންސަލާމް ކިޔުން. ޤައުމީ ސަލާމުގެ ރާގު އޯޑިޔޯގެ ޒަރީޢާ
.  ޖަލްސާ އިންިތޒާމުކުރާ ފަރާުތން ޚާއްޞަކުާރ ބަޔަކު އިސްވެ ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން

ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއަކުން އިންތިޒާުމކުރާ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ޙަްފާލއެއްގައި ޤައުމީ  .8
ތިރީގަިއވާ  ،ހާިޒރުވެތިބޭ އެްނމެން އެތަނަކަށްސަލާމް ކުޅޭަނމަ ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމް އިއްވޭނަމަ 

ނުަވަތ  ލްސާައށް ނުވަތަ ޙަްފލާއަށްޖަ ޤައުމީ ސަލާމް ކުޅެުމންދާ ދިއަ ޢަމަލުކުރުްނ.އެވަގުުތ ގޮތަށް 
.މީހުން ވަދެ ުނކުމެ ނެ ލްސާއަށް ނުަވތަ ޙަފްލާައށްޖަ ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔަމުންދާ   ހެދުން

ިތލަ ހުޅުވާަފިއ ތްއިރު އެމީހެއްގެ ކަނާްށ ހުންނަކޮޅަށް ތެދުެވ ހުއްޓި ހުރުން. މިގޮތަ  (ހ)
  ްތފަރާތުގައި ބަްނޑުން ބޭއްވުން. މޭމަތީގައި ވާ

  ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔުން. ،ޤައުމީ ސަލާމް ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ  (ށ)

.  (ނ) ) ކުރުން   ޔުނިފޯމު އެޅި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ކުރުނީސް (ސެލިއުޓް

އޮގަސްޓު  12( 47/2001މި ދެންނެވުްނ ނެރުމާ ގުިޅގެން، މި އޮފީހުގެ ނަންބަުރ 
  ) ނަންބަރު ދެންނެުވން ބާޠިލުކުރަްއވައިފިއެވެ.2001

 

  

     

  ތާޒް މުޖް މުޙައްމަދު   
  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޕްރެޒިޑެންަޝލް އެފެއާޒް   


