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 އުޞޫލު  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ

 
 :ރަފް ޢާތަ .1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ، މި އުޞޫލަކީ

ނޑު ޖެހުން  މްތައް( ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭޕްރޮގްރާމްތައް )ލޯކަލް ޕްރޮގްރާތަޢުލީމާއި ތަމްރީން  ސަނަދުތަކުގައި "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަ

ޝަންސް އޮތޯރިޓީން ނިންުމމާ ވަނަ ދުވަހުން ފެިށގެން ހުއްޓާލުމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭ 1 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ،)އެކްރެޑިޓް ކުރުން(

ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ބަލައިގަތުމުގައިސަނަދުތައް  ހަމަ ކުރުމުން ދޭ އި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާ، ގުޅިގެން

ވަނަ  1 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ބަޔާންކުރާ ުއޞޫލެެވ. މި އުޞޫލަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައްއިދާރާތަކުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

 ބަލައިގަްނާނނެ ލިޔުންތައް: ދަށުން އުޞޫލުގެ މި .2

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީުމ ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާިއ )ހ( 

ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީެގ މޯލްސަނަދުތަުކގެ ތެރެއިން  މުން ދޭތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރު

ނޑު ޖަހާފައި ނުވާ"ރިކޮގްނިޝަ   އަދި .ސަނަދުތައް ން" ތައްގަ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީުމ ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި )ށ( 

 ދޭ  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުންކަން ބަޔާންކޮށް، ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނު ފައިވާކޮށްން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ތަމްރީ

 ތައް.ކޯސް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުން
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 ބަލައިގަތުމުގައި އިދާާރތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް: ލިޔުންތައް .3

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަީތ  ،ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ފައިވާހުށަހަޅާ)ހ( 

ބްސައިޓުން ަބލައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެ ފުރިަހމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަންތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން 

 (http://www.mqa.gov.mv/local.html: ލިންކް ވެބްސައިޓުގެ) ވާނެއެވެ. ކުރަންޔަޤީން

 

 

 

 

 

 

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  ،ލިޔުމުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމަކީ ފައިވާުހށަހަޅާ)ށ( 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްކަންހުއްދަދީފައިވާ ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެ

 ވާނެއެވެ. ކުރަންއި ޔަޤީންއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލަ

 

 

 

 

 

ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާމް ހިްނގި 
މަރުކަުޒގެ ނަން ސިލެކްޓް 

 ކުރަްއވާ 

 ްއވާ ލިންކް ލިއު ގެވެްބސައިޓް 

ސިލެކްޓް ކުރެއްވި މަރުކަަޒށް 
ދީފަިއވާ ލޯކަލް ހުއްދަ 

ުކގެ މަޢުލޫާމތު ޕްރޮްގރާމްތަ
 ވާނެ ފެނިވަަޑއިަގންނަ 

ރަިޖސްޓްރީކޮްށގެން ހިްނގާ މަތީ 
ތަޢުލީމު ދޭ މަރުަކޒުތަކުގެ ަނން 

 ފެނިވަަޑއިަގންަނވާނެ 

1 

2 

1 
2 

http://www.mqa.gov.mv/local.html
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ޝަންސް އޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭ ،ންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީލިޔުމުގަިއ ބަޔާ ފައިވާހުށަހަޅާ)ނ( 

ނޑުން ކޮން ފެންވަރެއް ޢާންމުކޮށްފައިވާ  ވާނެއެވެ. ކުރަންކަށަވަރުޕްރޮގްރާމެއްކަން ގެ ޤައުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަ

 

 

 

 

 

 

މަތީގައި ދެްނނެވިފައިާވ ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރުަމށްފަހު، ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި ވަޒީފާތަކަށް )ރ( 

ނޑު  1ތިރީގައިވާ ނަމޫނާ ލިޔުންތަކުގައި އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޖަހައި އާ އެްއގޮތަށް ތައްގަ

ރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޒިންމާ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ސޮއިކުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

 .ބަލަހައްޓާ އިސްވެރިޔާއާއި ލިއުމުން ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

 ،އުޞޫލާ އެއްގޮތަށްސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ލެއްވުމުގަިއ މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ )ބ( 

އާ  2ތިރީގައިވާ ނަމޫނާ  ،ށްއެއްގޮތްތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކޮއިންޓަރވިއުއަށް އަންނަ ފަރާްތތަކުގެ ސަނަދުތައް އަސްލާ 

ނޑު  ރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޒިންމާ ސޮއިކުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަަތ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޖަހައި އެއްގޮތަށް ތައްގަ

 ތައްތައް ބަލަަހއްޓާ އިސްވެރިޔާއާއި ލިއުމުން ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ކަން

 

 

 

 

ސިލެކްޓް ކުރެއްވި މަރުކަަޒށް 
ދީފަިއވާ ލޯކަލް  ހުއްދަ

ނަާމއެކު ލެވެލް ޕްރޮްގރާމްތަުކގެ 
 ބަޔާން ކުެރވިފަިއވާނެ 

ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާމް ހިްނގި 
މަރުކަުޒގެ ނަން ސިލެކްޓް 

 ކުރަްއވާ 
 

1 
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 1ނަމޫނާ  2ނަމޫނާ 
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