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 އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމް 

  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ  2021/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިއީ، (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ދަށުން  ންބަރުގެވަަނ ނަ )7(ެގ  ާމއްދާގެ (ނ)ވަަނ  71ޤާނޫނު) ެގ 

އުސޫލުތައް  މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުގެމަ، އިފައިވާވައިލައެކުލަ

 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

"މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދު"  ،ނީމި ގަވާއިދަށް ކިޔާ (ށ)

 އެވެ.

 ދު ުގސަމަ

 

ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫާމތު  އިމަތީ ަތޢުލީމާ ،ހިންގާދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،ދަކީގުސަގެ މަ ގަވާއިދުމި .2

 ހަމަހަމަކަމާއެކުއެއް މިންަގނޑެއްގެ ދަށުން  ،ފަރާތްތައް އަމިއްލަ ރިވާފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަރަކާްތތެ

 ތަމްރީނާ ފަރާތްތަކަކީ މަތީ ތަޢުލީމާއި އެ ،ދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއިރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ކަށަވަރުކުރުމެވެ. ފަރާތްތަކެއްކަންޒިންމާދާރު  ،އްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭޞަގުޅޭ 

ޫލމާތު ބިާނވާްނޖެހޭ ޢުފޯރުކޮށްދޭ މަ

 އަާސސްތައް 

ތަމްރީނުގެ މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްަކތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްޭދ މަތީ ތަޢުލީމާއި  .3

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ިމވަނީއެވެ. ،ލޫމާތު ބިނާާވންޖެހޭ އަސާސްތައްޢުމަ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން  (ހ)

 މަސައްކަތްކުރަންވާނީ ޒިންމާދާރުކަމާ އެކުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ވާންާވނީ  ދޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ަމޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި  (ށ)

 ތެދު މަޢުލޫމާތަށެވެ. ދޭ ގެން ޔަތްކޮށްޢާރި ށްލަތަހާތާއި ގުވަ

ދެފުްށ  ،ގޮތެއްގައިހާމަކަން ބޮޑު ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުގެ މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ  (ނ)

 ފެންނަ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.
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މަުޢލޫމާުތ ލިބިގަްނނަ ފަރާތަކަްށ  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުޫލމާތު ދޭ ފަރާތްތަުކން (ރ)

 ،ފުރިހަމަވެފައިވާއެ މަޢުލޫމާތު ވާންވާނީ،  މަޢުލޫމާތަށެވެ. ތެދު ، ވާންވާނީދޭ މަޢުލޫމާތު

 މައްޗަށް ިބނާކޮށް ނިންމުމެއް ނިންމަްނ އެކަށޭނަ މިންވަރަށް ދޭ އްގެއެ މަޢުލޫމާތެ

 ވެ.ށެމަޢުލޫމާތަ

 މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ ފެންވަރު  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ (ބ)

ށް ކަތުތަކަށް ބާރުއެޅޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތަޞަފުރު ގެތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ،ރަނގަޅު

 ވާންވާނެއެވެ.

ތިރީގަިއ  ،ދެވޭނެ ފަރާތްތައް ހުއްދަ ގެމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމު .4 ހުއްދަ ދެޭވނެ ފަރާތްަތއް 

 ނީއެވެ.  މިވަބަޔާންކޮށްފައި 

ކަންކަމާ ެބހޭ  އިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހަވިޔަފާރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރަްއޤީއާއި )ހ(

ފަރާތެއްގެ  ން އެތަކުގެ ެތރެއިވިޔަފާރިރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ރަޖިސްޓަ ވުޒާރާގައި

ދާއިރާ ހިމެނިފައިާވ  މާއި ތަމްރީުނގެމަތީ ަތޢުލީ ،ތެޭރގައި "ބިޒްނަސް އެކްޓިވިޓީ" ގެ

 .ފަރާތްތައް

      ގެ ތެރެއިން ތަކުތްޢަަޖމާ ތަކާއިއްޔާޢިޖަމް ސްޓަރީކޮށްފައިވާގައި ރަޖިއްޖޭދިވެހިރާ (ށ)

މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީުނގެ ދާއިރާ ހިމެނިފައިވާ  ،ދުތަކުގެ ެތރޭގައިގުސަފަރާތެއްގެ މަ އެ

 .ޖަމާޢަތްތައް ތަކާއިއްޔާޢި ދަރިވަރުންގެ ޖަމް ،ފަރާތްތަކާއި

 .އްތަނެރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަ މިނިސްޓްރީގައި ތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުަމށް މަ )ނ(

 .މުއައްސަސާއެއްދައުލަތުގެ  )ރ(

 .އެމްބަސީއެއްހައިކޮމިޝަނެއް ނުވަަތ  އްގެއުމެޤަ )ބ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ކާތްެތރިވާހަރަ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް )(ޅ  

މަތީ ަތޢުލީމާއި  އުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަާރތުންޤަ އެ ،ވާންާވނީ ފަރާތް މި .ފަރާތެއް

 ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަަކށެވެ. 

ފޯރުކޮށްދޭ  ލީމާިއ ތަމްރީނުޢުމަތީ ތަ ،ރީކޮށްފައިވާރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަ )(ކ  

 .އްމަރުކަޒެ
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މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނގެ 

 ފޯރުކޮްށދިނުން މަޢުލޫމާތު 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުުރޞަތުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުމަށް އާންމުކޮްށ  (ހ) .5

ހުއްދަ  އްވަންވާނީ، މިނިސްޓްރީންހަރަކާތެއް ބާ ޞައްޚާގެން ބާއްވާ ވައިލައިހުޅު

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަކާ ގުޅޭ  (ށ)

ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ،ާވންވާނީ ދޭން ބާއްވާ ހަރަކާތް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަުޢލޫމާތު (ނ)

ތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މްރާބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނގޭނެ އިންތިޒާމެއްގެ އެކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ތެރެއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ހަރަކާތަކަެށވެ. 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނގެ 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުުމގެ 

 ހުއްަދއަށް ެއދުން 

 ކުން،ފަރާތްތަ ގެ ހުއްދައަށް އެދޭމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމު (ހ) .6

ގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުފޯ އި، އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ފޯމާ

 އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ތްހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ (ށ)  

ކުރިން ހުއްދައަށް  ހުގެ(ފަހެއް) ދުވަ  5ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ ރަސްމީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެދި ފޯމު

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނގެ 

ަގއި މު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނު

 މާތު ދިނުން ޢުލޫނޫން މަ ޙައް ޞަ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ  (ހ) .7

ވަނަ  6ގަވާއިދުގެ  ރުކުރުމަކީމަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވައްޙަ ޞަ  ކީލޫާމތަޢުދޭ މަ ފަރާތްތަކުން

 ޒިންމާއެކެވެ. ފަރާތުގެ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ހޯދާ

ޙަ ނޫން އްޞަމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން  (ށ)

ދީފައިާވކަން މިނިސްޓްރީއަށް  ލޫމާތު ިލބިގަންނަ ފަރާތަކަށްޢުމަ ،ލޫމާތެއްމަޢު

އެފަދަ ކަމެއް  ކޮށް،ޤީޤުމިފަދަ މައްސަލަތައް އިދާރީގޮތުން ތަޙު ،ނަމަޖެއްއެނގި

 2021/7 ނަންބަރުޤާނޫުނ  ،ބިތުވެއްޖެނަމަނިސްޓްރީއަށް ސާފައިވާކަން މިގައިހިނ

މާއްދާގެ ދަށުން  ވަނަ 68ޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހިރާއް(ދިވެ

 ،ފަދަ ފަރާތްތަކަށްއެ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާން ޔާއިރުފި ފަސްހާސް)( -/5,000

ކުށްކުރާ  ،ދޫކުރުން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ފޯރުކޮށްމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ަމޢުލޫމާތު 

ށް މިނިސްޓްރީން ) އަހަރުދުވަހުގެ މުްއދަތައެކެއް( 1 ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ލަންވާނެއެވެ.ޓައިހުއް
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ވާ ހުއްދަ ފައިދީމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށް  )ނ(

ފަރާތަކުން ހަރަކާތެއް  މަީތ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާުތ ދިނުމަްށ އެ  ،ލުކުރާއިރުޠިބާ

ކާތް ހިންުގްނ ލުކުރާ ވަގުުތން ފެށިެގން ހަރަޠިހުއްަދ ބާ ،ށް ގެންދާނަމަޔަކުރި

 ލަންވާނެއެވެ. ޓައިހުއް

ވާ ފައިކޮށްލުޠިފައިވާ ުހއްދަ ބާދީމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ަމޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  )ރ(

ފަރާތަކަށް މިނިސްޓްރީން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާުތ ދިނުމަށް ހަރަކާތްތައް 

 ލަންވާނެއެވެ.ަޓއިބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން ހުއް

ކުރާ  ދާ ޚިލާފަށްއިމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގަވާ (ހ) .8 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ  ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާނަމަ، އެކަން ތަޙުީޤޤު ޢަމަލެއްގައި ޖިނާއީ

 އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީން ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

ނުލައި މަތީ ަތޢުލީމާިއ  ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ލާފަށްޚިއެއްވެސް ފަރާތަކުން މި ގަވާއިދާ  )ށ(  

 އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ހިރާއްޖޭގެ މަތީ (ދިވެ 2021/7ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ،ހިންގައި ޤީޤުއިދާރީގޮތުން ތަޙު

ހަހާސް) (ދި -/10,000 ދަށުން އްދާގެވަނަ މާ 68ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާޫނނު) ގެ 

ަމީތ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ  ،ފަދަ ފަރާތްތަކަށްއެ އަދި ރެވޭނެއެވެ.ކު ޖޫރިމަނާން ރުފިޔާއި

) ތިނެއް ( 3ކުށްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ންދޫކުރު ިދނުމުގެ ހުްއދަފޯރުކޮށްމަޢުލޫމާތު 

    ލަންވާނެއެވެ.ޓައިއަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މިިނސްޓްރީން ހުއް

 .9 މާނަކުރުން 

 

އަންނަނިވި ަލފުޒުތަކުގެ  ،ިހނދަކުހައި ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން

 ަލފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އެ، ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިަވނީ

[މިނިސްޓްރީ] ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، މަތީ ަތޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ކަންކަްނ  )ހ(  

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަހވާލު

 ،ލައިގެންވައިމުކޮށް ހުޅުންއާ ،"މަޢުލޫމާތު ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

ތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކާމަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ހަރަ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ

 ށެވެ.ފަރާތްތަކުން ސީދާ މަޢުލޫމާތު ިލބުނު ފަރާތަ

ރުކޮށްދިނުްނ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯ[ )ނ(  

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި،  ،ލައިގެން ދޭވައިއާންމުކޮށް ހުޅު

މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، އެ ޕްރޮގުރާމްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންާވ 

ކިޔެވުމަށް ދޭ ލޯނާއި،  ،ފީއާއި ގާނަތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޠުޝަރު
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ދޭ އެހެނިހެން އެހީތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  ކިޔެވުމަށް ،ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްތަކާއި

  ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށެވެ.

ުހއްދަ" ކަމަށް ބުނެފަިއ  ދޭމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް " )ރ(  

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ލައިގެން ދޭ ވައިމުކޮށް ހުޅުންއާ ،އެވަނީ

މަޢުލޫމާތާއި، މަރުކަޒުތަކުން ިހންގާ ޕްރޮގުރާމްތަކާއި، އެ ޕްރޮގުރާމްތަކަށް ވަނުމަށް 

ފީއާއި، ކިޔެވުމަށް ޭދ  ނަގާ ތަކާއި، މަރުކަުޒތަކުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޠުބޭނުންވާ ޝަރު 

ދޭ އެހެނިހެން އެހީތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ  ކިޔެވުމަށް ،އިލޯނާއި، ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްތަކާ

ތަކާެއކު ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޠުޝަރު ،ދިނުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތައް ރާްއޖޭގައި ބޭއްވުމަށް

 ދޫކުރާ ލިޔުމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން ފައިޖަހައި

އިދާރީގޮތުން " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޚު"ކުށްކުރާ ތާރީ )ބ(  

 ވެ.ޚަށެބިތުވާ ތާރީސާކޮށް، އެ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޤީޤު މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ތަޙު

 ކަމެއް ނިންމާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެ ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ .10 އެހެނިހެން 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީމި ގަވާއިދަށް  .11 ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުުރން  މި

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.


