
` 

 

 

 

   
 

 R-69/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:     104 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 13  – 2022 މޭ 14  ހޮނިހިރު

 

ަގވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-69/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                104  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

` 

    

 

 ލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މޯ 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

މި ގަވާއިދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2021/7ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

ވަނަ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  7މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާޫނނު) ގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ (ނ) ގެ  71މާއްދާގެ (އ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، އެ ޤާނޫނުގެ 

 ) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުން ެއކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.10(

 ތަޢާރުފާއި ނަން  .1 (ހ)

"ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ އޮނިގަނޑަށް  ، ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި

 ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

   (ށ)

ގެ މަގުސަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް މި ގަވާއިދު

 ރުމެވެ.ތިރީގައިވާ އުސޫލުތައް ބަޔާންކު ،ޢަމަލުކުރުމުގައި

 ދު ުގސަމަ .2

 ރެިގއުލޭޓްކުރުމުގެ ފެންވަރު ތަމްރީނުގެ ތަޢުލީާމއި މަތީ އްޖޭގައިދިވެހިރާ

 ކަނޑައެޅުން. މިންގަނޑުތައް

 (ހ)

         ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި

  އެ މަރުކަޒަކުން އެ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާކަން ކަނޑައަޅައިދިުނން.

 (ށ)

މާއި ތަމްރީުނ ދިނުމުގެ މިންގަނޑުތަްއ ހިފަހައްޓާކަމަްށ މަތީ ތަޢުލީ

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަރުކަޒުތައް އެ ގޮތުގައި ދެމިތިބޭކަން ކަށަވަރުުކރުން.

 (ނ)

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޭދ މަރުކަޒަކުން، ނުވަތަ އެ ފަދަ އެކަޑަމިކް 

އި ަތމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކުން، ނުވަތަ އެފަަދ ސަނަދަކުން، މަީތ ތަޢުލީމާ

 ހިނދެއްގައި ފަރުދަކު އެދިއްޖެ  ،މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާކަން ުނވަތަ ނޫންކަން

 އޭނާއަށް ބަޔާންކޮށް ދިނުން.

 (ރ)
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު، ަކނޑައެޅިފައިވާ 

 ކަތްތައް ކުރުން.މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައް

 (ބ)

 ގަާވިއދު ހިންުގން  .3 (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީންނެެވ. ،މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،މި ގަވާއިދު ހިންގުމަށް ލަފާޭދނީ

 އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުންނެވެ.

 (ށ)

 ގަާވިއދު ހިންޭގނެ ފަރާތްަތއް  .4 ކުގެ މައްޗަށެވެ.އަންނަނިިވ ފަރާތްތަ ،މި ގަވާއިދު ހިންގޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ަމތީ ތަޢުލީމާއި 

 ތަމްރީނު ދޭ  މަރުކަޒުތައް.

 (ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކޮންެމ 

 ފަރާތެއް.

 (ށ)

މާއި ތަމްރީނުގެ ަހރުފަތްތަކާއި، އެ ހަރުފަތްތަކުެގ ފެންވަރާއި، އެއިން މަތީ ތަޢުލީ

ކޮންމެ ހަރުފަތަކަްށ ދެވޭނެ ޮގްތތަކާއި، އެއިން ކޮންެމ ހަރުފަެތއްގައި ހާސިލުވާންޖެހޭ 

މިންވަރާއި، އެއިން ކޮންމެ ހަުރފަތެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ލިޭބނޭ ސަނަދުތައް ބަޔާންކުރާ 

 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު"، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

 އޮތޯރިޓީން އެކަށައަޅައި، އޮތޯރިީޓގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.      

ޤަުއމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮިނގަނޑު  .5

 އެކަށަެއޅުން 

މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ،ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންވާނީ ތަމްރީނުގެ ތަޢުލީމާއި މަތީ

 ،ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން

       ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާމްަތއް ަޤއުމީ ސަނަދުތަުކގެ  .6

 އޮިނގަނޑާ ެއްއގޮތަށް ހިްނގުން 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ންމެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންވާނީމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކޮ

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑާ އެއްގޮތަށް އެ ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާކަން 

ހިންގަން ފެށުމުގެ  ،އިން އެކްރެޑިޓޭޝަން ލިބި .އެމް.ކިއު.އޭއެކު، ކަށަވަރުކުރުމާ

               ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.                                  

 (ހ)

ކޮންމެ ، އިން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް .އެމް.ކިއު.އޭ

އިން  .ބެޗަކަށް ސަނަދު ދޭންވާނީ، ޕްރޮގްރާމް ހިނގި ގޮތް އެމް.ކިއު.އޭ

 ސަނަދު ދިނުމުގެ ުހއްދަ ލިބިގެންނެވެ.  ،ބެލުމަށްފަހު

 (ށ)

 ތަމްރީނުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ 

 (ނ)
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 އިން ބަލަންވާނެއެވެ.                           .އެއްގޮތަށް ތޯ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކުން، އެމް.ކިއު.އޭ

ގެ ތެރެއިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަީނ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމު

އިން  .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށްތޯ އެމް.ކިއު.އޭ

ބަލަން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްަގއި، ކަމާބެޭހ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ހިނގަމުންާދ 

މެއް ކުލާސްތަކާއި، އެހެނިހެން ވަީސލަތްތައް ބެލުމުެގ ފުރުޞަތު ެއ ޕްރޮގްރާ

 އަށް ދޭންވެާނއެވެ.                                            .ހިންގާ މަރުކަޒުން އެމް.ކިއު.އޭ

 (ރ)

 މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ

ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ނިޒާމުން ބޭރު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަަތ  މަތީ ،މަރުކަޒުތަކުގައި

 ތަމްރީނެއް ހިންގުން މި ގަވާއިުދން މަނަެއްއ ނުކުރެއެވެ.                               

  (ބ)

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ ފީއެއް  ،އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކަށް .އެމް.ކިއު.އޭ

ވަކިަވކި ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ ފީ އެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މިގޮތުްނ، ނެގިދާނެއެވެ. 

   އެވެ.މުކުރަންވާނެމަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އާން

 ޚިުދމަތްތަކަށް ެނގޭ ފީ .7

އިން  ."ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" އެމް.ކިއު.އޭ

       .ޝާއިޢުކޮށް އާންމު ކުރަން ވާނެެއވެ

 އާންމުުކރާނެ ލިޔުންަތއް  .8 (ހ)

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ، 

 އިން އާންމު ކުރަން ވާނެއެވެ.  .އެ ގެނައި ބަދަލު، އެމް.ކިއު.އޭ

 (ށ)

ރުކަޒަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ދޭ މަ ،ކޮށްގެން ހިންގާ ރީދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ

      ތިރީގައި މިވާ ޚިދުމަތްތައް  ،އެދިއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލަކުން

       އެވެ.. އިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެމް.ކިއު.އޭ

 ޚިުދމަތް ފޯރުކޮްށދިނުން  .9

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮަތްށ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ

ޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަ

 އެކްރެޑިޓްކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

 (ހ)

އެ ބެޗަކަށް ސަނަދު  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ކޯހުގެ ބެޗެއް ނިމުމުން

 ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

 (ށ)

   (ނ) ބެލުން. ސަނަދުގެ ފެންވަރު
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ކުރާ އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ޓަކައި  ރީނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމް

ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނާއި،  ،މަސައްކަތްތައް ކަމުގައިވާއެކިއެކި 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓާިއ، ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓުގެ ތެރެއިން މި ކަންކަމަށް 

 ގަވާއިދުތަކުގައި އަޅަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 އެވެ.ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެކަނޑައަޅައި

 ފިޔަވަުޅއެުޅން  .10

މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަުފޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކައް ދީފައި އެވަނީ، އެ ލަފުޒުތަކާއި 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 މާނަކުރުން  .11

 (ހ) ދިވެހި ސަރުކާރަށެވެ. ،ބުނެފައި އެވަނީ"ސަރުކާރު" ކަމަށް 

ޑިވްސް މޯލް ،"އޮތޯރިޓީ" ނުވަތަ އެމް.ކިއު.އޭ ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ

 އަށެވެ.ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 (ށ)

މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްީރނުގެ ކަންކަން  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްވާލުހަރެއްގައި އި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

 (ނ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަނަދުތަކުެގ އޮނިގަނޑަްށ  ،"ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

 ޢަމަލު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށެވެ. 

 (ރ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ،"އޮނިގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 އޮނިގަނޑަށެވެ.

 (ބ)

މިނިސްޓްރީގައި  ،ތީ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ"މަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ،  ދޭރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި

ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާިއ، ނޭޝަަނލް  އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަކަްށ ފެތޭ ތަުޢލީމާއި

އިވާ އަދި ެއ ސްޓޭންޑަޑަށް ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބަޔާންކޮށްފަ

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ަދސްކޮށްދިނުމުގެ  ،ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

 (ޅ)

 ،"އެކަޑަމިކް ޕްރޮގްރާމް" އަދި "ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ށެވެ.ދިނުމަމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގަްނނައިދޭ ކިޔަވައި

 (ކ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ިނޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ފައިވާ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޅައިޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަ

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

 (އ)
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 ،ވަނީ"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ނިޒާމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ 

މަރުކަޒުތަކުން، ޤައުމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ،ފެންވަރެއް ހުންނާނެކަމަށް މޯލްިޑވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަޔާންކޮށް

 ހިންގާ ކޯހަށެވެ. 

 (ވ)

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ  ، ބުނެފައި އެވަނީ"ބެޗް" ކަމަށް

 ހަރުފަތެއް އެއްވަގުތެއްގައި ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ގުރޫޕަކަށެވެ.

 (މ)

މަތީ  ،"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

އެ ހަރުފަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި، އެއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ހަރުފަތްަތކާއި، 

އެއިން ކޮންެމ ހަރުފަތެއްގަިއ  ،ކޮންމެ ހަރުފަތަކަށް ވާސިލުވެޭވނެ ގޮތްތަކާއި

ހާސިލުވާންޖެހޭ މިންވަރާއި، އެިއން ކޮންމެ ހަރުފަތެއް ފުރިހަމަުކރުމުން ލިބޭޭނ 

 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށެވެ. 

 (ފ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

 މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުން  .12

_______________________ 

 


