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 ކޭޝަންއުއޮފް ހަޔަރ އެޑިނިސްޓްރީ މި
 މާލެ،    
 ދިވެހިރާއްޖެ. 

  

 ލު ސޫއު ރީކޮށް ހިންގުމުގެ ޓަރަޖިސް މަރުކަޒުމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ސަސާތަކުން މުއައްގެ ދައުލަތު 
 

ލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސޫމި އު .1 ތަޢާރަފް 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު މައިގަނޑުޮގެތއްގައި އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދަށުގައިވާ 

ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ  ރީކޮށްޓަމަރުކަޒު ރަޖިސްއޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 ލެވެ.ސޫމިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އު

އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ހަމަހަމަަކމާއެކު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް  ،ލުގެ މަޤުޞަދަކީސޫމި އު .2 މަޤްަޞދު 
 ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމާއި ،ތަމްރީނު ހިންގޭނެ މަގު ފަހިކޮށްިދނުމާއި

 ދައުލަތުން ތަމްރީނަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމެވެ.

 ދައުލަުތގެ

މުައއްަސސާތަކުގެ 

މަތީ ތަޢުލީމާއި 
ތަމްރީުނދޭ 

މަރުކަެޒްއގައި 
ވާނެ ން ހުންނަ

 ސިފަތައް 

 .މިވަނީއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ސިފަތައް ހުންނަންވާނެމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުަކޒެއްގައި  .3

 ކޯސްތަާކއި ކިޔަވަިއދޭ

 ދަިރވަުރން 

 ޞަ ހިންގޭނީ އެ މުއައްސަސާއަށް ޚާއް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި .1 (ހ)

މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި، ެއ  ދާއިރާއިން،

 ކުރެވިގެން "އޮން ދަ ޖޮބް ޓްރެއިނިންގ" ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒ
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މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އާންުމްނނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ކޯސް ހިްނގޭނީ މިނިސްޓްރީގެ  .2   

ދާއިރާގެ  ޞަހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ. މިޮގތުންެވސް ހިންގޭނީ މުއައްސަސާއަށް ޚާއް

 ކޯސްތަކެވެ. 

 ކޯސްތައް ހިްނގުމުގެ ހުއްދަދެވޭީނ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ .3   

 ގައި ތަމްރީނު ދިނުން ހިމެޭނ،ޓުނުވަތަ އިދާރާގެ މެންޑޭ ގެ މެންޑޭޓުގައިމުއައްސަސާ އެ

ހިްނގަން ދަތިވާފަދަ ވަިކ  މަރުކަޒުތަކުންއަމިއްލަ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ަމތީ ތަޢުލީުމދޭ 

  ނުވަތަ އިދާރާތަކަށެވެ. ތަކަށްރޮނގުތަކުގެ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުއައްސަސާ ޞަޚާއް

ޅައިގެން ހަމޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަ  ،މި ކޯސްތައް ހިންގަންވާނީ

 ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ. މުޤައްރަރު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ

)ފަހެއް(  5މޮބައިލްގޮތުގައި ތަުޢލީމާއި ތަމްީރނުދޭ ތަންަތނުން އެއްފަހަރާ އެއްަތނެއްގައި  .4   
ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރިކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަމްރީނުދިނުމުގެ  ކުދިންނަށް

ކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ތުނަމަ، ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ގަސް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ
އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ  ންސްޓްރީމިނި، ގެންއަށް ހުށަހަޅައިމިނިސްޓްރީ

ގައިވާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ  1ޖަދުވަލު ލުގެ ސޫމި އުހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ 
މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަންާވނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް 

 ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

އަކީ )ދިހައެއް އިންސައްތަ(  10އިންގެ %ރގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަޓުއިންސްޓިޓިއު .1 )ށ( އިން ރދޭ ލެކްޗަރަވައި ޔަކި
 އިންނަށް ާވންވާނެއެވެ.ރފުލްޓައިމް ލެކްޗަރަ

 ކިޔަވައިދޭ ލެވެލްެގ ކޯހެއްގައި އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުަތކުގެ އުމީޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2   
 ފަރާތަކަށް  ކޮށްފައިވާލު ހާސި ސަނަދެއް މަތީ  ވުރެ ލަށްދޭ ލެވެވައިކިޔަ އިންނަކީރލެކްޗަރަ

 .ވާންވާނެއެވެ

ފުރިހަމަނުވާ ލެކްޗަރަރއަކަށް ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ  ޠުޝަރު ބަޔާންވެފައިވާމަތީގައި  .3   
 ތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްަތކަށެވެ. ޠުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު 2ޖަދުވަލު 

މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިާވ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒެއްގައި ފުލްޓައިމް  )ނ( އެހެނިހެން މުަވއްޒަފުން 
 ފަރާތްތައް ތިެބންވާނެއެވެ.

 ރސް ޑިގްރީއެއް އޮތް ފަރާތެއް.ޓައިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި މާސް .1   
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 ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއް. .2   

 ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާ ފަރާތެއް.މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓނެ ފަރާތަކާއި، އިދާރީ  .3   

ދިުނމުގެ ފެްނވަރު ކިޔަވައި 
 ހިފެހެއްޓުން 

އްގެ މަރުކަޒެއަހަރަކުން އެ )ތިނެއް(  3ރީކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ޓަރަޖިސް މަރުކަޒު .1 )ރ(
 . ފެންވަރު ބެލުމުގެ އޮޑިޓް ކުރާނެއެވެިމނިސްޓްރީން ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯ 

 އްފައިވާ މިންގަނޑުތަޅައިލުގައިވާ ކަނޑައަސޫމި އުބަލާނީ، ގައި ޓުއޮޑިމި 
  ފުރިހަމަވޭތޯއެވެ. 

އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ކޯހެއް  ،ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ދުވަސް)ތިނެއް( އަހަރު 3 .2   
ނުވަަތ  ،ނަމަ ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިިދނުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ

ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރަށް ައސަރުކުރާނޭ
އެ ކަމެއް ބަލައި ޮއޑިޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް  ،ހިނދެއްގައި

 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ިހނގާނުހިނގާޮގތް ެބލުމަށާއި ކިޔަަވއިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަރުކަޒެއްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް  .3   
ބެލުމަށާއި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ 

ގެ މުއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ނިޒާޤާން ނިޒާމެއް ޜައިންޓަރނަލް ސުޕަވި
 ވެސް މަރުކަޒެއްގައިލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކު ކޮންމެ ބަންގެ ކަންތައްަތއް ޜަތެރެއިން ސުޕަވި
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން  ންމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ،ތިރީގައިމިވާ ރެކޯޑްތައް .4   
 .ނެއެވެވާހުންނަން ލިެބންފަސޭހައިން އިންްސޓިޓިއުޓުގައި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

ތައް )ކޯސްތައް ޑުގޮތުގެ ރެކޯ ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކުރާ 4.1    
 ވަކިވަކިން(.   

ކިޔަވައިދިނުމާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން )ކޯްސ  4.2
 ފީޑްބެކް ރިޕޯޓް(.

ން ޜަމަސައްކަތުގެ ސުޕަވި، ނާއިކޮލިފިކޭޝަ ،އިންގެ ލިސްޓާއިރލެކްޗަރަ 4.3
 ރީ ރިޕޯޓްތައް. ހާޒި އި،ކާރިޕޯޓްތަ

ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް  ކާއި،ރީ ރިޕޯޓްތަހާޒިދަރިވަރުންގެ  4.4
ޝީޓްތައް/ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް )ފެށުމަްށފަހު ކޯސް ދޫކޮށްލާ ސްފައިވާ މާކްކޮށްތައްޔާރު

 އެނގޭގޮތަށް(.ވެސް ދަރިވަރުން 
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ދެވޭ އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއި  އިއާޔާސްޓޫޑެންޓް އެސެސްމެންޓް ކްރައިޓީރި 4.5
 އެސައިންމަންޓްތައް.

 ރިސޯސްތައް. ރާކޯސްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮާތއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކު 4.6

 އެސެސްކުރުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް. ،ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި ،އިމްތިޙާނާ ބެހޭޮގތުންނާއި 4.7

 ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް.އަޅައިރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މަ 4.8

 ގެޓުއިންސްޓިިޓއު

 އިާމރާތް 
ގައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓް  1ޖަދުވަލު ލުގެ ސޫޅާ އިމާރާތަކީ މި އުހަމަރުކަޒު ހިންގަން ހުށަ .1 )ބ( 

ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާުތގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް 
 ފައިވާ އިމާރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ކޮށްފުރިހަމަ

ފައިވާ ތަނެއްގައި ކޮށް ދޭން ތައްޔާރުވައި)އެކެއް( އިމާރާތް ނުަވތަ ކިޔަ 1 .2   
މި ނޫން ގޮަތކަށް އިންސްޓިޓިއުްޓ ޓެވެ. )އެކެއް( އިންސްޓިޓިއު 1ރީކޮށްދެވޭނީ ޓަރަޖިސް
 ތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. ޠުގައިވާ ޝަރު 1ޖަދުވަލު ހުށަހެޅިޔަސް ރީ ކުރުމަށް ޓަރަޖިސް

އިންސްޓިިޓއުޓް 

ރީކޮށްެދވޭ ޓަރަިޖސް
 ނެ ފަރާތްތައް 

ނީ ރީކޮށްދެވޭޓަރަޖިސް ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒެއްގެ އެއްނުވަތަ އިދާރާ އެއްގެދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ )ހ( .4
 ކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށެވެ.ފަރާތްތަ ތިރީގައިވާ

ގައި ަތޢުލީމާއި ތަމްރީުނ ޓުނުވަތަ އިދާރާގެ މެންޑޭ ގެ މެންޑޭޓުގައިއެ މުއައްސަސާ .1   
 ދިނުން ހިމެނޭ ފަރާްތތައް.

 ުނވަތަ އިދާރާތައް. ތައްވަކި ޚާއްޞަ ރޮނގުތަކުގެ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުއައްސަސާ .2   

ރީކުރަން ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ަމީތ ޓަމަރުކަޒު ރަޖިސް )ށ(  
ލުގައިވާ ހުރިހާ ސޫބިލުަކން ލިބިފައިވާ އަދި މި އުޤާތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ހިންގުމުގެ 

 ތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާިބތުކޮށްދެވޭ ފަރާތަކަށް ވާންާވނެއެވެ.ޠުޝަރު

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވިޔަސް ކޮލެޖް ފެންވަރުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގެ  )ނ(  
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް ހިންގާނަމަ އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގަންވާނީ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިީޓ 

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ.ސޫލެވިފައިވާ އު ވައިހިންގުމަށް އެކުލަ

މަރުކަޒު 
އުފެްއދުާމއި 

 ލް ހުށަހެުޅން ޒަޕްރޮޕޯ

ިހންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި  އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ޖަދުވަލު ލުގެ ސޫމި އު )ހ( .5
ރީކުރުމަށް ޓަހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަރުކަޒު ރަޖިސް

 ލުސީފުގައިވާ ޕްރޮފޯރމާގައި ބަޔާންކުރާ ތަ 3ލު ޖަދުވަ ލުގެ ސޫގައި މި އުލުއެދި ފޮނުވާ ޕްރޮޕޯޒަ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 ލުގައިވާ ހުރިހާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.ސޫމި އު  ،ޅުމުންހެމި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަ )ށ(  

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި  )ނ(  
ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކޮށް، ވަސީލަތްތަކާއި އިމާރާތުގެ ފެންވަރުބަލައި،  ،ރީކޮށްދެވޭނީޓަރަޖިސް

މަީތ  ،ފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހުކޮށްޕްރޮފޯރމާގައި ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ފާހަގަ
ބިލްކަން ހުްނަނ ޤާތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

 އައްސަސާތަކެވެ.މު

ރީ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ތަމްރީނު މަރުކަޒުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބެލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީްނ ޓަރަޖިސް )ރ(  
ކުރެވޭނެއެވެ. ޠިލުބާ މުއެޕްލިކޭޝަްނ ފޯ ،ނަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަްށ ނުފެތޭ

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. )އެކެއް(  1އްލު ކުރުމަށް ޙަ އްދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަ
މުއްދަތުގެ  އެ ،އްލުކުރުމަށްފަހުޙަ ހުށަހެޅޭނީ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް  މުދެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯ

 ފަހުންނެވެ. 

އިންސްޓިިޓއުޓް 

ރީކުުރމަށްފަ ޓަރަިޖސް
 ހު ޖަާވބުާދރީުވން 

 

ޖަވާބުދާރީވާނީ އެ މަރުކަޒު ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށް  )ހ( .6
ފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެއްގެ ޅައިމުއައްސަސާއެއްގައި އެކަމަށް ކަނޑައަ

މިނިސްޓްރީއަށް ރަސްމީކޮށް  އެޑްރެސް އީމެއިލް ރާއި،ނަްނބަ ފޯނު ، މާއިމަޤާ، މާއިނަ
 ،ނަމަ ލަތެއްގައި ހަވާލުވެ ހުްނނަ ވެރިއަކު ބަދަލުވެއްޖެއަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ހާ

 ސްޓްރީއަށް އަންގަންވާެނއެވެ.ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިނިވާ އެކަމާ ހަވާލު

ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް  ،ރީކުރުމަށްފަހު ޖަވާބުދާރީވުމުގެގޮތުންޓަމަރުކަޒު ރަޖިސް )ށ(  
ޖެހިގެން އަންަނ  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ތަާފސްހިސާބު ،ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

 ޅަން ވާނެެއވެ.ހައަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ

 ލޫމާތު.މަޢުމު ހަރަކާތްތަކުގެ ންލަތު އަންގައިދޭ މުހިމަރުކަޒުގެ ހާ .1   

 ހަރަކާތްތައް.ގި ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ހިން .2   

މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ދަރިވަރުްނނާބެޭހ ޮގތުން މިނިސްޓްރީން  .3   
 ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބާއި އެެހިނހެން މަޢުލޫމާތު.

 ގެޓުއިންސްޓިިޓއު

 ރީޓަރަިޖސް
 ކުރުން ޠިލުބާ

ަދއުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ  ޅައިގެންހުށަހައަށް މަތީން މިނިސްޓްރީ ލުގައިވާ ގޮތުގެސޫމި އު )ހ( .7
ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ  ރީޓަމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސް

 ޓްރީއަށްސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނި ޠިލުބާ އަންނަނިވި ސަބަބަކާހުރެ ރަޖިސްޓަރީ، 
 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ފެންވަރު ބެލުމަށް އޮޑިޓްކުރުމުން އެ މަރުކަޒުގެ މަރުކަޒުގެރީކުރުމަށްފަހު ޓަރަޖިސް .1   
 ދިނުުމގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ނުހިފެހެއްޓި ނައިއުނގެނުމާއި އުނގަން

 ދިނުމުގެ ފެންވަރު ދަށަށް ދިޔުން.ވައިތަނުގެ ކިޔަ އެ

 ވުން.ދުވަސް )އެކެއް( ައހަރު 1ރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނުހިންގާތާ  އެއްވެސް ޕް .2   

ފައިވާ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް އެހެން ކޮށްރީޓަތަމްރީނު މަރުކަޒު ރަޖިސް .3   
 ލުން.ވައިމުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުނުވެ އެ މުއައްސަސާ އު

އި އަހަރީ ރިޕޯޓާފައިވާ ޮގތަށް ކޮށްބަޔާން ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 6ލުގެ ސޫމި އު .4   
 ވުން.ދުވަސް އަހަރު )ޭދއް( 2ހިސާބު ނުފޮނުވާތާ ތަފާސް

 ލަން އެދުން.ވައިމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެ މަޒުކަޒު އު .5   

 އް އުނިވުން.ޠެމި ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް ޝަރު .6   

ނަމަ، އެ ކޯސް ނުަވަތ  ހިނގަުމންދާލާއިރު އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ވައިމަރުކަޒު އު )ށ(  
ށް ގެންދެވޭނެއެވެ. އަދި މަރުކަޒުގައި ޔަނުލާ ކުރި ވައިޕްރޮގްރާމް ނިމެންދެން ތަމްރީނު މަރުކަޒު އު

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ކޯސް 
 އޮންނަންވާނެއެވެ. ނަމަެވސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި

 އިތުރު ދަރިވަރުން ނަގާ އިތުރު ކޯހެއް މަރުކަޒަކަށް ނުހިންގޭނެއެވެ.

ރީކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޓަގޮތުގައި ރަޖިސްޓެއްގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންސްޓިޓިއު )ނ(  
 ،ނަމަ އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ މަރުކަޒެއް ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް

އަލުްނ ގައި ނުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަ ،އެ ތަމްރީނު މަރުކަޒު
 ރަޖިސްޓަރކުރަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަޔަށް ނުވަތަ  ،ނަމަ ލައިފިޓައިއެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުން ހުއް )ރ(  
ތެޭރގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން  ހުގެ)ދިހައެއް( ދުވަ 10، ނަމަ  ލައިފިވައިއިންސްޓިޓިއުޓް އު
 އަންގަންާވނެއެވެ.އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް 

އިންސްޓިިޓއުޓް 
ރީކުުރމުގެ ޓަރަިޖސް

 ފީ

 .ރުފިޔާ  )ފަސްހާސް( -/5,000 ރީކުރުމަށްޓަރަޖިސް ޓެއް އިންސްޓިޓިއު )ހ( .8

  -/2,500 ރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރަޖިސް )ށ(  

 .ރުފިޔާ  )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(
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  -/2,500  ރީ ގެއްލިގެން ނުވަަތ އެހެނިހެން ސަަބބަކާހުރެ އައުުކރަން އެދޭނަމަޓަރަޖިސް )ނ(  

 .ރުފިޔާ )ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(

ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު  )ދުއިސްތަ ފަންސާސް( -/250 ގައި ޖެހުމަށްޓުފިކެޓުރީ ސެޓަރަޖިސް )ރ(  
 .ސްޓޭމްޕް

އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކުެގ  ތަންތަން ފިޔަވައި، ވާއިދުގައި މާނަކޮށްފައިވާގަ އެހެން ގޮތަކަށް މި )ހ( .9 މާނަކުރުން 
 ފައި ިމވަނީއެވެ.ކޮށްމާނަ، ތިރީގައި ބަޔާން

ފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮށްތް ޢާޔަލުގައި މިނިސްޓްރީގެ ގޮތުގައި ރިސޫ"މިނިސްޓްރީ": މި އު  )ށ(  
 ވެ.ނަށެހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަ

"މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ދިނުން": މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމަީކ  )ނ(  
ރީކޮށްފައިވާ ތަން ނޫން ެއހެން ތަނެއްގައި ވަގުތީގޮުތްނ ޓަޕަހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒު ރަޖިސްމްކެ

ން ދަށުގެ ކޯސްތަކެވެ. އި 5އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް   ،މިގޮތަށް ހިންޭގނީކޯސް ހިންގުމެވެ. 
ޕަހެްއ މްރީކޮށްފައިވާ ަމއި އިދާރާ ނުވަތަ ކެޓައަދި މޯބައިލް ޮގތުގައި ކޯސް ިހންގޭނީ ރަޖިސް

 ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައެވެ.

ފުލްޓައިމް ކޯސްތައްކަމަްށ  "ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން": މިއީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިީޓން )ރ(  
ކްރެޑިޓް )އެއްސަތޭކަ ވިހި(  120ފެތޭ، އެވްރެޖްގޮތެއްގައި  ފައިވާ މިންގަނޑަށްޅައިކަނޑައަ
 ނެވެ.ންފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުޕޮއިންޓް 

 ތާއަކުފު"ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރައިން": މިއީ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުަކޒެއްގައި ކޮންމެ ހަ )ބ(  
 އިންނެވެ. ރގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ލެކްޗަރަ)ތިރީސް ފަހެއް(  35މަދުވެގެން ވެސް 

ދަށް އި ވާގަ މި 

 މަލުކުރުން ޢަ
ކުރާ ޢުޝާއިމި އުސޫލު ގައި ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،މަލުކުރަން ފަށާނީޢަލަށް ސޫމި އޫ )ހ( .01

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ލަށް ނުފެތޭ އުސޫއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކެ)އެ 1ލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާތާ ސޫމި އު )ށ(  
 ،ނަމަ ލުގެ މިންަގނޑުތަކަށް ފައްތަންވާނެއެވެ. މިޮގަތށް ޢަމަލު ނުކުރެވިއްޖެސޫމި އު ،ތަންތަން
ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ވައިއުއެ މަރުކަޒެއް ލުގައިވާގޮތުގެ މަތިްނ ސޫމި އު

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 :މިންގަނޑުތައް އަސާސީ ހުންނަންވާނެ ޅާ އިމާރާތުގައިހަހުށަ ހިންގުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓް

އިމާރާތް  އެއްގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ ފައިވާޅައިކަނޑައަ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރއިން އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ )ހ(

 .ހެދިފައިވުން

)ވިހި އިންސައްތަ(  20% އަކަމިނުގެ ތަޅުމުގެ އިމާރާތުގެ(. ވެންޓިލޭޝަން) ހުރުން ހެދިފައި ގޮތަށް ލިބޭނެ އަލި ޔާއިވަ )ށ(

 .ހުރުން ކުރެވިފައި އެއަރކަންޑިޝަން ނުވަތަ ހުރުން، ވެންޓިލޭޝަން

 ،ނަމަ ޖެހިއްޖެ ހުސްކުރަން އިމާރާތް އިމަރޖެންސީއެއްގައި އަދި. ހުރުން ފައިބަހައްޓައިއަދި ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ  އަލިފާންނިވި )ނ(

 .ހުރުން ގޮތަށް ނުކުމެވޭނެ ފަސޭހައިން އިމާރާތުން

 .ހުރުން ލިބެން ޚިދުމަތް ބޯފެނުގެ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތުން ދަރިވަރުންގެ )ރ(

 ކުދިންނަށް ފިރިހެން ކުދިންނަށާއި އަންހެން ،ދޭނަމަވައިހުރުން. ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިިޔަ ޚާނާފާ)އެކެއް(  1މަދުވެގެން  )ބ(

 . ހުންނަންވާނެވެ ނާޚާފާ)އެކެއް(  1 ކުއްޖަކަށް)އެއްސަތޭކަ(  100 ކޮންމެ ކިޔަވަންދާ ގަޑިއަކަށްހުރުން. އެއް ނާޚާފާ ވަކިން

 އިކުއިޕްމަންޓާއި އެހެނިހެން ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓް ފަރުނީޗަރާއި މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތުން ދަރިވަރުންގެ )ޅ(

 .ހުރުން ވަސީލަތްތައް

 .ހުރުން ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމް ބަލަހައްޓާނެ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރުންގެ )ކ(

 ހެދިފައި ސްޓާފްރޫމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މާއިސްޓާފްރޫ އެކެޑެމިކް ގޮތަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ފެންވަރަށް ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް )އ(

 .ހުރުން

 .ދެވެންހުރުން ފަސްޓްއެއިޑް )ވ(

 .ހުރުން ލިބެން ޚިދުމަތް ފޯނެއްގެ ލައިންލޭންޑް  )މ(

 ޖާގަ ބޭނުންވާކަށް ރަކާތްތަހަ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ދަރިވަރުންގެ ޖާގައާއި، ތިބެވޭނެ ވަގުތުގައި މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ދަރިވަރުން )ފ(

 .ހުރުން

 ފުޅާމިނުގައި ސިޑީގެ ޖާގަ އަރައިފޭބޭނެ އެއްފަހަރާ މީހަކަށް ދެ ދަތިކަމެއްނެތި ،ނަމަ ހުރި ސިޑިއެއް ބޭނުންކުރާ ދަރިވަރުން )ދ(

 .ހުރުން

ވަކިކޮށް، ކިޔަވައިދޭ  ބަޔާ ދިރިއުޅޭ މީހުން ނަމަ، ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެއް ބައެއްގައި ގޯއްޗެއްގެ ދިރިއުޅޭ މީހުން އިމާރާތަކީ )ތ(

 ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.  މުމަރުކަޒަށް ވަކިން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާ
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ވެސް ވަކިކޮށް، ކިޔަވައިދޭ  ބޭނުންކުރާނަމަ ދެ އިންސްޓިޓިއުޓްދެ އިންސްޓިޓިޓަކުން ، އެއް އިމާރާތެއްގެ އެއް ފަންގިފިލާ )ލ(

 އްއެކުރާގޮތަށް މިގޮތުން އެއް ކްލާސްރޫމްތަކެއް ހިއްސާ .ހަމަޖެހިފައި ހުރުންމަރުކަޒަށް ވަކިން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމް 

  ކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ރީޓަރަޖިސްހިންގާގޮތަށް އިންސްޓިޓިއުޓް  2ރާތެއްގައި މާއި

 ފެންވަރަށެވެ.އިމާރާތުގައި ކަރަންޓު ވަޔަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ދަރިވަރުންގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުވާ  )ގ(
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ޖަދުވަލު 

 މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންގެ ހުންނަންވާނެ އަސާސީ ފެންވަރު:

 މަތީ ވުރެ ލަށްދޭ ލެވެވައިކިޔަ އިންނަކީރލެކްޗަރަ ކިޔަވައިދޭ ލެވެލްގެ ކޯެހއްގައި އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ. 1
ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ޠުމި ޝަރު  .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް ކޮށްފައިވާލުހާސި ސަނަދެއް

 ތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ؛ޠުއޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްގެ ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރު

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  –ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދޭނަމަ  ދެމެދުގެއާ  4 އާއި 1އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް )ހ( 
 ލިބިފައިވުން. އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ )ދޭއް(  2

ދުވެގެން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަ –ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދޭނަމަ  އާ ދެމެދުގެ 7 އާއި 5އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް )ށ( 
 ލިބިފައިވުން. އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ)ފަހެއް(  5

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  –މަތީގެ ކޯހެއްގައި ިކޔަވައިދޭނަމަ ފެށިގެން ން އި 8އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 
 ލިބިފައިވުން. އަހަރުދުވަހުގެ ަތޖުރިބާ)ދިހައެއް(  10

ޠު )އެކެއް( މޮޑިއުލް/މާއްދާއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޝަރު 1ފުރިހަމަވެ ކިޔަވައިދޭ ފަރާތަކަށް ކިޔަވައިދެވޭނީ އަހަރަކު  ޠު. މިގޮތަށް ޝަރ2ު
 )އެކެއް( ފަރާތަކަށެވެ.   1ލަ މުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ކޯހެއްގަިއ އަހަރަކު ކިޔަވައިދެވޭނީ ޖު
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Pro forma for Institute Registration 

# Area Details 

1 The project a) Executive summary of the proposed project 

b) Description 

i) A short outline of the whole project 

ii) Philosophy  of the project 

iii) Vision of the project 

iv) Mission of the project 

v) Aims of the project 

vi) Objectives of the project 

vii) Background of the project 

c) Justification with socio-economic benefits to the country 

d) Facilities proposed to be created 

i) For students 

ii) For staff 

e) Organizational Set-up 

i) Organization structure  with relevant titles including 

department names and divisions 

f) Academic Staff: Student Ratio 

2 Governance and Monitoring a) Governing Bodies, their main functions and composition 

b) Admissions, Recruitment and Selection 

i) List of new programs including MNQF level and duration 

ii) Admission policy 

iii) Admission criteria of all programs 

iv) Selection procedure 

v) Procedure for orientation of new students 

vi) Other guidelines 

c) Students 

i) Mechanism for maintaining student records and statistics 

of the students 

ii) Grievance/Appeal Policy 

iii) Student Welfare services 

iv) Mechanism to ensure student engagement in institute 

activities 

d) Staff 

i) Projected number of academic staff and their qualifications 

ii) Mechanism for maintaining staff records statistics 

iii) Pay scales, social security, pension and benefits 

iv) Criteria for appointment, promotion and termination 

v) Projected number of administrative and supporting staff 

e) Academic Calendar 

3 Finance a) Student fees 

i) Fee structure for individual programs 
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ii) Mechanism for revision of student fees 

iii) Procedure for fee waiver (Fully and/or Partially) 

iv) Scholarships offered (if any) 

v) Other benefits for students(if any) 

b) Current Funding Sources 

i) Student fees 

ii) Income from company support 

iii) Income from donor agencies 

iv) Individual support 

v) Foreign support 

vi) Endowment funds 

c) Financial Forecast 

i) Student fees 

ii) Income from company support 

iii) Income from donor agencies 

iv) Individual support 

v) Foreign support 

vi) Endowment funds 

d) Investment 

i) Proposed investments for proposed number of students 

ii) Regular investments  for upgrading infrastructure, 

technology and innovation and other facilities 

e) Recurring expenses 

i) Recurring expenses  for  upgrading infrastructure, 

technology and innovation and other facilities 

ii) Recurring expenses on development of library (if 

conducting level 5 and above programes) 

iii) Recurring expenses for maintenance 

4 Physical Facilities a) Land/Building 

i) Floor area 

ii) Space allocated for the use of students, staff, library, 

classrooms (number of classrooms specified) and other 

facilities 

b) Number of toilets available for students and staff use 

c) Availability of drinking water 

d) Availability of first Aid 

e) Ventilation and light 

f) Lift and staircase 

g) Fire extinguishers 

h) Furniture 

i) Number of seats for each classroom 

ii) For staff use 

i) Equipment 

i) Photocopying and printing 

j) Number of books and journals 

k) Other facilities 

5 Curriculum a) Programs, relevance, implementation 
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i) Mode of delivery for each program 

ii) International or local collaboration 

iii) Mechanism to enable staff and other participants 

contribution in program development and approval 

iv) Mechanism to protect academic interest of student when a 

program is closed 

v) How the staff are involved in program monitoring and 

review process 

vi) Process of involving students in program monitoring and 

review process 

b) Examination and assessment 

i) Regulations regarding examinations and assessment 

ii) Mechanism of conducting examination and assessments 

c) Other activities 

i) Engagement in continuing education 

ii) Student exposure to social work 

iii) Policy and practice of inclusiveness 

iv) Policy and practice of environment/sustainability/social 

issues/Dhivehi Language development 

v) Record maintenance mechanism of all arrangements 

vi) Career guidance and counseling mechanism 
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