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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  

 ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނިސްޓްރ  އޮފް މި 
 ،މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރު  ،މިއ 
      ،ކުރުމަށް ޓަކައި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ހުއްދަދ ގެން

     ،މަތ  ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ،މަތ  ތަޢުލ މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ
ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުން ެއންރޯލްކުރުމާއި މަތ  ތަޢުލ މުގެ 

 ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ އުސޫލެވެ.

.1 )ހ(  ފާއި ނަން ތަޢާރަ  

   މި އުސޫލަށް ކިޔާނ  "ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ 
 އުސޫލު" އެވެ.

 )ށ(

      )މަތ  ަތޢުލ މާއި ތަމްރ ނުެގ ޤާނޫނު( ގެ  2021/7ނަްނބަރު މިއ ، ޤާނޫުނ 
 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 7

 )ނ(

މަތ   ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ހުއްދަދ ގެން ،މި އުސޫލުގެ މަގުސަދަކ 
މަތ  ތަޢުލ މުެގ  ، ދޭ މަރުކަޒުތަުކގައިމަތ  ތަުޢލ މު ،ތަޢުލ މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި 
 އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި

2.  އުސޫލުގެ މަގުސަދު  

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  މި އުސޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން
ޢިބާރާްތތަކާއި ލަފުޒުަތކަށް ދ ފައި އެ ވަނ ،  މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަނިވި

 ިތރ ގައި ދ ފައިމިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް

3.  މާނަކުރުން  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މޯލްޑިވްސް  ]އެމް.ކިއު.އޭ["އޮތޯރިޓ " ނުވަތަ 
 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  އަށެވެ.

 )ހ(
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"މަތ  ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނ ، ޔުނިަވރސިޓ ތަކާއި، 
 ކޮލެޖްތަކާއި، އިންސްޓިޓިއުްޓތަކަެށވެ.

 )ށ(

 ނަލް ޝަނޭކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މޯލްޑިވްސް  ]އެމް.އެން.ކިއު.އެފް[
ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ  ށްކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކަ

 އޮނިގަނޑަށެވެ.

 )ނ(

.4 )ހ( ހަފުތާއެވެ.)ފަނަރަ(  15މަދުވެގެން  ،ސެމިސްޓަރގެ ދިގުމިނަކ   ދަރިވަރުން  
 އެންރޯލްކުރުން 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ތަޢުލ މުގެ މަތ  ހިންގާ ދ ގެން ހުއްދަ  އިން އޭ.ކިއު.އެމް
 މ ގެ . ބަހައިލަިއގެންނެވެ ސެމިސްޓަރއަށް( ޭދއް) 2 އަހަރަކު  ،ހިންގަންވާނ 

( ދޭއް) 2 ،ކިޔަވައިދެވޭނ  އަހަރެއްގައި އެކަޑެމިކް ދަރިވަރަކަށް ،މާނައަކ 
 ،ވާރކްލޯޑަކ  ކިޔަވައިދެވޭނެ  ިއންގިނަ އެންމެ އަހަރަކަށް އަދި. ސެމިސްޓަރގައެވެ

 .ކްރެޑިޓެވެ( ފަންސާސް އެއްސަތޭކަ) 150

 )ށ(

      ހިންގާ އަހަރަކު ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވ  އެހެން  ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި
. ހިންގިދާނެއެވެ ސެމިސްޓަރއެއް ކުރު ،އިތުރުން ސެމިސްޓަރގެ( ދޭއް) 2

          ގިނަވެގެން އެންމެ ،ކިޔަވައިދެވޭނ  ސެމިސްޓަރގައި ކުރު މި ނަމަވެސް
    ކްރެޑިޓަކ  ( ސްތިރ ) 30 މި ،އަދި. ޯވކްލޯޑެވެ ވާ ކްރެޑިޓަށް( ތިރ ސް) 30
( ފަންސާސް އެއްސަތޭކަ ) 150 ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި

ައދި މި ގޮތަށް  .ވާންވާނެއެވެ ކްރެޑިޓަށް އިތުރުުކރެވޭ ހިމެނޭގޮތަށް ކްރެޑިޓުގައި
ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާވަނަ  6އިތުރުކުރެވޭ ވޯކްލޯޑަކ ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ލަތްތަކުގައި ކިޔަވައިދެވޭ ކިޔަވައިދިނުމެވެ.ހާ

 )ނ(

ކޮންމެ އަހަރަކަށް ތަޢުލ މ   ،މަތ  ތަޢުލ މު ދޭ ކޮންމެ މަުރކަޒެއްގައި ވެސް
ކަލަންޑަރެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އެ ކަލަންޑަރުގައި ސެމިސްޓަރތަކަށް ބަހައިގެްނ 
ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ކިޔަވައިދޭ ސެމިސްޓަރތަކާއި، އިމްތިޙާންތަކާއި، 
ޗުއްޓ ތައް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުން އެންރޯލްކޮށް 

 ންނެވެ.ތ މި ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ،ދޭންވާނ ކިޔަވައި

(ރ)  

(ބ) ސެމިސްޓަރތަކުގެ އިންޓޭކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ،ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރަންވާނ   

ހިނދަކު، މި އުސޫލުގައި  ހާމި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ
 ،ޢަމަލުކުރާނ  ދިގުމިނާ ގުޅޭގޮތުންގެ ސެމިސްޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

.5 )ހ(  އުސޫލު ހިނގާނެ ދާއިރާ  
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އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓުން ފެށިެގން މަތ ެގ ޕްރޮގްރާމްތަކާ  4 ޓްފިކެޓްސެ
 ގުޅިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް، ާރއްޖެއިން ބޭރުގެ  އޮތް ގައި އެހެްނ ަބޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ހ(
އެވޯޑްކުރާ ގޮތަށް އޮންނަ ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި  ޓް ފިކެޓްޔުނިވަރސިޓ ތަކުން ސެ

ނަމަ،  ފައިވާޅައިބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓ ން ވަކި ޮގތަކަށް ސެމިސްޓަރ ކަނޑައަ
އެމް.ކިއު.އޭ އަށް ހުށަހަޅައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަހެއް 

ގެ މެއިން ނެތެވެ. މިގޮތުން ުހށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި، އެ ޔުނިވަރސިޓ އެއް
ކެމްޕަސްގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއް އޮންނަ ގޮތާ ޚިލާފު ވަކި ގޮތަކަށް ހިންގާކަށް 

  ހުއްދައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 )ށ(

ހަފުތާ ކަމަށް ވާއިރު، )ފަނަރަ(  15މަދުވެގެން  ،ސެމިސްޓަރއެއްގެ ދިގުމިނަކ 
ޓަކައި،  ފައިވާ ކްރެޑިޓް ހަމަކުރުމަށްޅައިކޮންމެ މޮޑިއުލަކަށް ކަނޑައަ

      ށް ކިޔަވައިދޭންވާނެއެވެ.ޔަހަފުތާގައި ފުރިހަމަ)ފަނަރަ(  15ސެމިސްޓަރގެ 
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްތިޙާާނއި ޗުއްޓ ގެ ދުވަސްތައް ސެމިސްޓަރ ތެރޭގައި 
ނުހިމެނޭނެއެވެ. ުފލްޓައިމްކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރަކަށް އާންމު ާހލަތުގައި އެއް 

ލަ އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގައިދެވޭނެ މުސްޓަރގައި ޖުއަހަރުގައި ހިމެނޭ ދެ ސެމި 
ކްރެޑިޓެވެ. އަދި މޮޑިއުލެއް ރިޕ ޓްކުރާ ނަމަ )އެއްސަތޭކަ ވިހި(  120ވޯކްލޯޑަކ  

ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ަނމަ، އެންމެ ގިނަވެގެން ނަގައިދެޭވނެ ވޯކްލޯޑަކ  
     އިތުރުވިޔަސް،  ކްރެޑިޓެވެ. ކިޔަވާ ވޯކްލޯޑް)އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް(  150

ލަ މުއްދަތު މުއެ ޕްރޮގްރާމަކަށް އެމް.އެން.ކިއު.އެފްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖު 
 ނުވާނެއެވެ. ކުރުކޮށްގެން

.6 )ހ(  ކިޔަވައިދިނުން  

ސެމިސްޓަރގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދޭންވާނ ، ކޮންމެ މޮޑިއުލަކަްށ އެކަށ ގެންާވ 
ފައިވާ ޅައިއެ ސެމިސްޓަރއަކަށް ކަނޑައަ ،ލެކްޗަރަރއިން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު

 ގޮތަށެވެ.  ށާހުރިހާ މޮޑިއުލެއް ވެސް ސެމިސްޓަރ ފެށޭ އިރު ފަ

 )ށ(

މި އުސޫލުގައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދަރިވަރުން 
ކިޔަވައިދިނުމަކ  މަނާކަމެކެވެ.  މި އުސޫލާ ޚިލާފުވާ މަތ  ތަޢުލ މު  ގެންއެންރޯލްކޮށް

އޮތޯރިޓ ގެ ފަާރުތން އެޑްވައިޒަރ   ،ދޭ މަރުކަޒުތަކާ މެދު އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމާނ 
 ބޯޑަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

.7 )ހ(  އުސޫލާ ޚިލާފުވުން  
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ކިޔަވައިދިނުން  ގެންއެންރޯލްކޮށްމި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ދަރިވަރުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 
ތިރ ގައިާވ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރެ ފިޔަވަޅެއް އެމް.ކިޔު.އޭގެ  ،ށް ގެންދާނަމަޔަކުރި

 އެޑްވައިޒަރ  ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތަކަށް އެޅިދާނެއެވެ.

 )ށ(

އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކަށ ގެންވާ މުއްދަތެއް  ތައްފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަ
 ؛ނޯޓިސް ދިނުން ޅައި،ކަނޑައަ

(1)  

އެ ޕްރޮގްރާމަށް ދ ފައިވާ  ،ފަހު އިސްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ ނޯޓިސް ދިނުމަށް
 ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.

(2)  

ުނ މި މާއްދާގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅު އާންމުންނަށް ެއނގޭނޭެހން އާްނމުކޮށް އިޢުލާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ގެ އެޑްވައިޒަރ   ،އިޞްލާޙުކުރެވޭނ މި އުސޫލު 
 ބޯޑުްނނެވެ. ގެން، އެބޯޑަށް ހުށަހަޅައި

8.  އުސޫލު އިޞްލާޙުކުރުން  

ގައި މި އުސޫލު ޓުދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެ ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ 
 ޚުން ފެށިގެންެނވެ. ރ ޝާއިޢުކުރާ ތާ

.9 )ހ( ޢަމަލުކުރަން އުސޫލަށް  
 ފެށުން 

ފަށާއިރު މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ  މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރާން
މަސްދުވަހުގެ )ހަތަރެއް(  4 ޮކށްފައިވާ މަރުކަޒުންތަކުން، މުކަންތައްތައް އިންތިޒާ

ކޮށް މުއުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެންމެހައި ކަމެއް އިންތިޒާމި  ،ތެރޭގައި
 ންވާނެއެވެ.ނިންމަ

 )ށ(

މަސްދުވަހުގެ )ަހތަރެއް(  4މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރާން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 
ތެރޭގައި، އެ މަރުކަޒެއްގެ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރާއި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކަންކަން 

       ކޮށްފައިވާ ގޮްތ، ަމތ  ތަޢުލ މު ޭދ ހުރިހާ މަރުަކޒަކުން ވެސް  މުއިންތިޒާ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.މި އޮތޯރިޓ އަށް 

 )ނ(

___________________ 


