
` 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
  ިގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދ

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 3336211ފޯނު: 
 3310274ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 49 އަދަދު: 160 ތާރީޚު: 1441 ޛުލްޙިއްޖާ 23 – 2020 އޮގަސްޓު 13 ބުރާސްފަތި 

 
އެކުލަވައިލެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން 

 ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ އުސޫލު 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                         160 އަދަދު:                              49 ލިއުމް: ވޮ

 

1 

 

` 
 
 
 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު   

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.     

  
     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލެވޭ 

 ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ އުސޫލު 

  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  5/2019)ޤާނޫނު ނަންބަރު  9/2020ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،މިއީ )ހ(
 ،ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 1ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްީރ 
ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުވައިކުރެވިފައިނުވާ  ،ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާ ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ ތަމްރީުނ 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެިރންގެ ފެންވަރު  ،އިޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާ

 ވަޒަންކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނަށް ެގނެވުނު ފުރަތަަމ  )ށ(  
ގުޅޭ އުސޫލު"  އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލެވޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާ

 އެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ 
 މުއްދަތު

)އެކެއް(  1މި އުސޫލުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދާނީ   ))ހ  .2
 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެޭނ ވަކިވަކި ބައިތައް ކުރިޔަށްދާނެ މުއްދަތު އެނގޭނެ  )ށ(  
ބާ ކައުންސިުލން އެކުލަވައިލައި،  ،ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުެގ ކުރިން ،ތާވަލެއް

 ބައިވެރިންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 
ބައިވެރިވުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ިމ ޕްރޮގްރާމުގަިއ  )ހ(  .3
ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އިންތިޒާމުކުާރ  ،ހުށަހެޅުމަށްބައިވެރިވުމަށް އެދި 
 ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. 

އަންނަނިވި ތަކެތި  ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު )ށ( 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ؛ކޮޕީ ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  (1)   
 އަދި 
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ދޭ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ މަތީ ތަޢުލީމު (2)   
މަރުކަޒަކުން ޤާނޫނީ ރޮނުގން ފުރަތަމަ ޑިގްީރ ހާސިލުކޮށްފައިވާކަން 

 އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

 ،ކަމުގައި( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
 ބާ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާނެ ލިޔުންތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 ދަސްވެނިވެފައިވާނަމަ، ޤާނޫީނ ރޮނގުްނ ފުރަތަމަ ޑިގްީރ ާހސިލު (1)   
 ؛ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓުފިކެޓު

ޤާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ކޯސް  ،ދަސްވެނިފައި ނުވާނަމަ (2)   
 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ކޯހުެގ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ައންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  .4 ބައިވެރިންގެ ޝަރުޠުތައް 

މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަުކްނ  )ހ( 
 ވުން؛ ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްހާސިޤާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްީރ 

ގެ ކުރިްނ   2020އޮގަސްޓު  5 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިގްރީ )ށ( 
 ވުން. ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިހާސި

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 
 ހިމެނޭ ބައިތައް

ރޮގްރާްމ ޕް ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާ ޚާއްޞަ ލައިސެންސިންގ ތަމްރީނު  .5
 އެކުލެވިގެންވަނީ އަންނަނިިވ ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ؛މޯލްޑިވިއަން ލީގަލް ިސސްޓަމް )ހ( 

 ؛ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ )ށ( 

 ؛ޕްރޮސީޖަރސިވިލް  )ނ( 

 ؛ޑްރާފްޓިންގ ސްކިލްސް )ރ( 

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް. )ބ( 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ 

ޕްރޮގްރާމުގެ  ،ގޮތާއި
 ހާޒިރީ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ، ބާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އޮންލައިްނ  )ހ(  .6
އެގޮތުން، އޮންލަިއން ޕްލެޓްފޯމް މެދުެވރިކޮށް ތަމްރީުނ ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ޕްރޮގްރާމުގައި ހަވާލުކުރާ އެންމެހަިއ މަސައްކަތްތަކާއި ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމުެގ 
ބާ ކައުންސިލުްނ ކަނޑައަާޅ ގޮތެއްގެ މަތިން ބައިވެރިްނ  ،އިމްތިޙާނު

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ބައިވެރިންގެ ހާޒިރީ ނެގޭީނ، އޮންލައިްނ ޕްލެޓްފޯމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ  )ށ( 
 ހައި،އަޑުއަ ރިކޯޑަޑް ލެކްޗަރުތައް ބެުލމާއި -އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ހުންނަ ޕްރީ

އިްނސްޓްރަކްޓަރުން ، ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެތަކާއި ލައިްވ ރުސެމިނާ
 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރާ މިންވަރު ބަލައިގެންނެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ 
އެސެސްމަންޓާއި 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ެއސެސްަމންޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ޕްރޮގްރާމް ިހނގަމުންދާއިުރ  )ހ(  .7
( އަިދ ޕްރޮގްރާމުެގ submissionsމަސައްކަތްތައް ) ރާ ވާލުކުހަބައިވެރިންނާ 
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ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު 
 ވަޒަންކުރުން 

އެގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުެގ ބައިވެރިންގެ ފެންވަުރ އިމްތިޙާނުގެ މައްޗަށެވެ. 
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރާނީ،ވަޒަންކު

މަސައްކަތްތަކަށް ޖުމުަލ  ރާވާލުކުހަޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް  (1)  
 ޕޮއިންޓް؛ ))ފަސްދޮޅަސް 60

 )ާސޅީސް( ޕޮއިންޓް. 40ުޖމުލަ ޕްރޮގްރާމުގެ އިމްތިޙާނަށް  (2)  

ަމސައްކަތްތަކަށް  ރާވާލުކުހަތެރޭގައި  ގެ ޕްރޮގްރާމު ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުން ފާސްވާނީ )ށ( 
އިމްތިޙާނަްށ  އި)ފަންސާސް( ޕޮއިންޓާ 50ދުވެގެްނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިން މަ
ލުކޮށް، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުެގ ހާސި)ވިހި( ޕޮއިންޓު  20ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިން 

ލުކުާރ ހާސި)ހަތްދިހަ( ޕޮއިންޓް  70މަދުވެގެްނ ުޖމުލަ އެންެމ އެސެސްމަންޓުްނ 
 ބައިވެރިންނެވެ. 

 ،އެކުލެވިގެންވާނީ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިޙާން 7ލުގެ ސޫމި އު )ހ(  .8 އިމްތިޙާން
ޗޮއިސް ސުވާލުތަކެއްެގ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ އޯޕަްނ ބުކް އިމްތިޙާްނ -މަލްޓިޕަލް

 ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ. 

ވަަނ  5ލުގެ ސޫ މި އު  ،ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ )ށ( 
މަދުވެގެްނ ން މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހާޒިރީ 

ލުކުރުމާއެކު، ުމޅި ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމުެގ ހާސި)އަށްޑިހަ އިންސައްތަ(  80%
)ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( ލިބޭ  %90ހާޒިރީއަށް މުޅިއެކު މަދުވެގެން 

 ބައިވެރިންނަށެވެ.

އިމްތިޙާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް އިމްތިޙާނާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ  )ނ( 
ބާ ކައުންސިލުން ކަނަޑއަޅާ ތަމްރީުނ  ،ކަން ކުުރމަށްއިންތިޒާމުކުރާނީ، އެ

 ޕްރޮގްރާމުގެ ޗީފް އެގްޒަމިނަރެވެ.

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
 ފުރިހަމަކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގަިއ  8ލުެގ ސޫމި އު  ،ކަމުގަިއ ބަލާނީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާްމ ފުރިހަމަކުރުން   .9
           ،ލުކޮށްހާސި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންވަރުއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ހާޒިރީ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުމުގެ މިންަގނޑުްނ  7ލުެގ ސޫމި އު
 ފާސްވުމުންނެވެ.

ބައިވެރިން ހުށަހަޅާ 
މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ 

 ވުން  މަސައްކަތަށް

            ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ަމސަްއކަތަކީ ވެސް  )ހ(  .10
އެ ބައިވެރިއެއްގެ އަމިްއލަ މަސައްކަތް ަކމުގަިއ ވާންވާނެއެވެ. ައދި ހަވާލުކުާރ 
މަސައްކަތްތަކާއި އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

  ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު

 އެހެން ބައިވެރިއެއްގެ މަސައްކަތެއް ކޮޕީކުރުން؛ (1)  

               ކީލަތްތަކުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތައިންޓަނެޓާއި އެހެނިހެން ވަސީ (2)  
އެ ބައިވެރިއެއްގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ ޮގތުގައި 

 (.Plagiarismހުށަހަޅައި ނަކަލުކުރުން )
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ރިޔަކު ގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބައިވެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ( 
 އެވެ.ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުްނ އެ ބައިވެރިޔަކު ވަކިކުރެޭވނެ

މެންބަރުންެގ ްނުމ އާމެންބަރުންނާިއ  ގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ )ހ(  .11 އިމްތިޙާން ކޮމިޓީ 
)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންާވ  3 ނު ކުރާތެރެއިން ޢައްޔަ

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިބާ ކައުންސިލުްނ އެކުލަ ،އިމްތިޙާން ކޮމިޓީއެއް

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާާމ ގުޅިގެްނ ބައިވެރިްނ ހުށަހަާޅ ޝަކުވާތަކާއި ބައިވެރިންެގ  )ށ( 
 ބަލައި ގޮތެއް ނިންމާީނ އިމްތިޙާން ޮކމިޓީންނެވެ.އެހެނިހެން ހުށަހެޅުންތައް 

ގުޅިގެން، ެއ ހުށަހެުޅމެއް ހުށަެހޅޭާތ  އިމްތިޙާން ކޮމީޓިއަށް ހުށަހެޭޅ ކަންތައްތަކާ )ނ(  
         ގޮްތ  ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމައި، ނިންމުނު ދުވަހުގެ)ތިނެއް(  3ރަސްމީ 

 ށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކައެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަެހޅި ފަރާތަ

ލުގައި ހިމެނުފައިނުވާ ސޫއު
 ކަމެއް މެދުވެރިވުން 

ގުޅިގެން ގޮތެްއ  ލުގައި ިހމެނިފައިނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ކަމަކާސޫމި އު  .12
 ނިންމާނީ، ބާ ކައުންސިލުެގ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ.

ލަށް އިޞްލާޙު ސޫއު
 ގެނައުން 

ބާ ކައުންިސލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮކމިޓީން އެ އިޞްލާޙެއް  ،ލަށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭނީސޫމި އު  .13
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ. ،ގެންނަން ފާސްކޮށް

ލަށް ޢަމަލުކުރަން ސޫއު
 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ މި އުސޫލު ލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ސޫމި އު  .14
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

___________________________ 
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