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 ޔުކޭޝަންރ އެޑިހަޔަމިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

ރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު އެ ތަންތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ ނަން ްޢުލީމާއި ތަމމަތީ ތަ

 ޫލުއުސ ފާސްކުރުމުގެ

 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ،މިއީ . 1 ފުރަތަޢާ
 .ލެވެއުސޫ ތަންތަނަށް ކިޔަން ހުަށހަޅާ ނަން ފާސްކުރުމުގެ  މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރާއިރު އެ

 :މި އުސޫލުގައި .2 މާނަކުރުން

 ،މާނަކޮށްފައި އެވަނީ" ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒުތަޢުލީމާއި  މަތީ"

ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ިހންގުމުގެ " ފައިވާވައިލައިއެކުލަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ( 1
 ؛ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި  1.6އާއި  1.5ގެ (" 2000އެޕްރީލް  19)ގަވާއިދު 

ރީ ޓަކޮލެޖް ރަޖިސް"ކޮށްފައިވާ ޙުލާޞްގައި އި 2001ރީ ޖަނަވަ 17ތަޢުލީމާ ބެހޭ މަޖިީލުހން  މަތީ( 2
 ؛ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ މަރުކަޒުތަކާއި" ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ( 3
 ؛އިރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ތަންތަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީ

ތަކާ ޙު ލާޞްށް ގެނެވޭ އިަފއިވާ ގަވާއިދަދީ ގައި ހަވާލާ  2 އާއި 1ގެ  "ނަކުރުންމާ"މި އުސޫލުގެ  (4
 .އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭ ތަންތަނެވެ
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  އްގައިއިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢެ  ށްޒުތަކަމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ މަރުކަ ،ދަކީޞަޤްގެ މަލުމި އުސޫ .3 ދުޞަމަޤު
 އެއް  ންޔުނަންކިފަދަ ތަންތަނަށް  އެ ،މުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައިޔު ނަން ކި ކަށީގެންވާއެކިޔަން 

  .ޓުމެވެމިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއް

 . ނަމެވެ  )އެކެއް( 1މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ކިޔާނީ  (ހ) .4 ނަމާއި ނަންބޯޑު

ނުވަަތ  މާނައެއް ހިމެނޭ ފަދަ ތަނަކަށް ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމަކީ އެ (1
ްށ ވަކި ޝަޚުޞިއްޔަތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަ .ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމަކަށް ވާންވާނެެއވެ

މަތީތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކަށް ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތްކޮށްގެން ވެސް 
 .ކިޔޭނެއެވެ މެއް ނަމަނަ

އެ މަރުކަޒެއް ވާންޖެހޭނީ   ،ނަމަ ކޮށްގެން މަރުކަޒަށް ނަމެއް ދޭޞަވަކި ދާއިރާއަކަށް ޚާއް (2
 . ދޭ ތަނަކަށެވެވައިޕްރޮގްރާމްތައް ކިޔަދާއިރާއެއްގެ  ތަނެއްގައި އެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެ

 އެ ނަން ވެސް  ،ބޭުނންކުރަން ޭބނުން ަނމަ ންަބހަކު އެހެން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަން (3
މި ނަން  . ވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގައި

ނަމުގެ ގޮތުގައި ވެސް ތަރުޖަމާ . ށެވެސްޓަރީ ކުރި ނަމުގެ ތަރުޖަމާއަރަޖި ޖެހޭީނ،ވާން 
 )އެކެއް( ނަމެވެ. 1ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ 

ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުގެ  މަތީމުންނަށް ފެންނަގޮަތށް ަބހަްއޓާ ނަްނބޯޑުގައި ންއާ (4
 .ވެރީ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެޓަނަން ލިޔަންވާނީ މިނިސްޓްރީގަިއ ރަޖިސް

މަރުކަޒު ، ފަދަ ލަފުޒެއް ގޭނޭ ނމުންނަށް އެންއާތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ މަރުކަޒެއްކަން  (ށ)  
 :މިގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ލަފުޒުތަކަކީ .ހިމަނަންވާނެއެވެރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމުގައި 

ްޓރޭނިންގ ސެންޓަރ، )ނުވަތަ އިންްސޓިޓިއުޓެއްކަން ދޭހަވާ ނަމެއް  "ންސްޓިޓިއުޓްއި" .1
ރީކޮށް ޓަކިޔަވައިދޭ ތަްނތަން ރަޖިސް"މި ފަދަ ނަމެއް ކިޔޭނީ (: މީމަރުކަޒު، އެކަޑަ

 .ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ 1.6އާއި  1.5ގެ " ގަވާއިދުހިންގުމުގެ 

ގަވާއިދުގައިވާ " ރީ ކުރުންޓަކޮލެޖް ރަޖިސް"މި ލަފުޒު ބޭނުންކުެރވޭނީ ) ކޮލެޖް .2
ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބަލާ މިނިސްޓްރީ އޮފް " ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު

ލް ވަޒަންކުރުމުގައި ޒަކޮލެޖް ގެ ަދރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި ުހށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ"އާއި " މިންގަނޑު
 .(ގައި ވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ" ވޭ މިންގަނޑުބޭނުންކުރެ
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 މި ލަފުޒު ބޭުންނކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ) ޔުނިވަރސިޓީ .3
ދަށުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 .(ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  5މި އުސޫލުގެ ފުޒު ބޭނުންކުރެވޭނީ މި ލަ) އިންޓަރނޭޝަނަލް .4
 .(ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ

 "ިންޓަރނޭޝަނަލްއ"

 ގޮތްކިޔޭނެ 
ަތޢުލީމުގެ  ޔާއި، ަމތީއްތަޢުލީމު ދިނުމުގަ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން މަތީ ަމތީ ،ކިޔޭނީ  "ޓަރނޭޝަނަލްންއި" .5

. މަޤުޞަދާއި، ކުރާ ކަންތައްތަކުަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި އިންަޓރކަލްޗަރަލް ސިފަތައް ހިމެނޭ ނަމައެވެ
  .ފުރިހަމަވެފައި ވާންވާނެއެވެ މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންަތއްތައް 

 :ކޯސް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް  (ހ)  

އަކީ ބޭރުގެ )ހަތްދިހަފަހެްއ އިންސައްތަ(  75% ންގާ ކޯސްތަކުގެ މަދުވެގެންތަނުގައި ހި
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ، ދޫކުރާ ޓުފިކެޓުސެ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ،ދީކަރިކިޔުލަމަށް ކިޔަވައި

  .ވުން ކަށްކަކޯސްތަ ކޮށްފައިވާއެޕްރޫވް އޮތޯރިޓީ 

 :ދަރިވަރުން  (ށ)  

 އެކި އަކީ ތަާފތު)ވިހި އިންސައްތަ(  20%ރުންގެ ދޭ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަވައިތަނުގައި ކިޔަ
  .އުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވުންޤަ

 :ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު  މަތީ  (ނ)  

 .މަތީ ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ވުންކޮލެޖް ފެންވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުެރ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

 ލަތްތައްހާ ނުދެވޭނެ
 އަންނަނިވި ަނންތައް ފަދަ ނަމެއްަގއި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ މަުރކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި  .6

  .ނަމުގައި ތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ އެ، ނަމަ

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް މާކްއެހެން ފަރާތަކުން  (ހ)  

އެއްނަމަކަށް ނަމަކާ  އެހެން  ޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާރުކަތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަ (ށ)  
 ؛ވުން ނުވަތަ އެއްވައްތަރެއްގެ ނަަމކަށްވުން 
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، "ލްޑިވްސްމޯ" ނުވަތަ، "އުމީޤަ"ނުވަތަ  ،"ޝަނަލްނެ" ،ކުން ހުށަހަޅާ ނަމެއްގައިފަރާތަ އަމިއްލަ (ނ)  
ނަމެއް ެއހެން ނުވަަތ ިމ މާނަ ދޭހަވާ " ލްޑިވިއަންމޯ"ނުަވތަ "  ވެހިރާއްޖޭގެދި" ނުވަތަ

  ހިމެނިފައިވުން؛

" ހަދުޢުމަ"ނުވަތަ " އްލިއްޔާކު"ންކުރާ ކިތަނަަކށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭނުވަދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި  (ރ)  
 ވުން؛ މަކަށްފަދަ ނަ" ދަރުސާމަ" ނުވަތަ، "ކޫލްސް"ނުވަތަ " ރަބިއްޔާޢަ"ނުވަތަ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒެއް  ،ނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ މަރުކަޒެއް ނޫން (ބ)  
 ؛ވުން ފަދަ ނަމަކަށް ންމުންނަށް އޮޅުންއަރާއާކަމަށް 

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް، ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި  (ޅ)  
 ވުން؛ ފައިވާ ނަމަކަށްޅައިޙުކުމެއްގައި ކަނޑައަ

ސައުތު : މިސާލު)ކުރެ ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ  ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުން (ކ)  
 ުވން؛ ނަމަކަށް( އޭޝިއަން، ޔޫރަޕިއަން ނުވަތަ ވަކި ޤައުމެއްގެ ނަން

ނުވަތަ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެކިއެކި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  (އ)  
ކް، ރސާ: މިސާލު)އްޔާއަކަށް ނިސްބަތްވާ މްޢިކުރެ ޖަ އްޔާތަކުންމްޢިސަރަހައްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖަ

ފަރާތަކީ، އެ ނަން ނިސްބަތްވާ ހުށަހަޅާ ނަމަވެސް  މަކަށްވުން؛ނަ( ފަދަ ންއާސިއާނުވަތަ . އެން.ޔޫ
 ބަޔަކަށް އެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްަދ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އެ ،ފަރާތްކަމުގައި ވާނަމަ

މުޖުތަމަޢުގެ އަޚުލާޤީ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމަކީ ގެ ގޮތުގައިމަތީ ތަޢުލީމުދޭ  މަރުކަޒެއް (ވ)  
 .ުވން މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ނަމަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ަހޔަރ  ،ކަމެްއ ނިންމާނީ އެ ،ނަމަ މި އުސޫލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ަކމެއް ދިމާވެއްޖެ .7 އެހެނިހެން
 .އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން މި އުސޫލު ަގއި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،ސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީމި އު .8 ަމަލުކުރުންޢއުސޫލަށް 
 .ފެށިގެންނެވެ

_________________________ 
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