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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އް އިބްތިދާއީ މާއްދާތަ

  ީރނުގެ  ތަމް(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި 2021/7 ނަްނަބރު ނުޤާނޫ ،ވާއިދަކީމި ގަ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ) 2(ގެ  (ނ) ގެ ވަނަ މާއްދާ 71ގެ  ޤާނޫނު)

 ދެކެވެ. ގަވާއި

    ހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ "ދިވެ ،ކިޔަނީމި ގަވާއިދަށް  (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.

މިންގަނޑެއްގެ ަދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުިނވަރސިޓީ ދަކީ، އެއް ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ދު ުގސަމަ

ލުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިއުވަ ޔުނިވަރސިޓީ ،ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމާއި ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި

 .ަބޔާންކުރުމެވެ މިންގަނޑުތައް އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ

 ޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ިމނިސްޓްރީްނނެވެ.މަތީ ތަ ،ންފީޛުކުާރނީތަންގައި މި ގަވާއިދު ހި  .3 ގަާވިއދު ހިންުގން 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޔުނިވަރިސޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުން 

ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީްނ  މި  ،ންވާނީދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަ .4 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 ވެ.އެކުރުމަށްފަހުގަ ސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީމިނި

 ޔުނިވަރސިޓީެއްއގެ

ގޮތުަގއި 

ރަިޖސްޓަީރވުުމގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ  2021/7 ނަްނބަރު ނޫނުޤާ ،ވެވޭނީޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ .5

  ވުމުގެޝަރުުޠތައް ފުރިހަމަ  ވާ(ށ) ގައި އާއި(ހ)  ވަނަ މާއްދާގެ 32ރީނުެގ ޤާނޫުނ) ތަމް ތަޢުލީމާއި

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނުދޭ  ،އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ކޮށްފައިވާދުގައި ބަޔާންމި ގަވާއި ،ރުންއިތު

 ކޮލެޖުތަކެވެ.
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ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް 

އެދި ހުށަެހޅޭނެ 

ފަރާތްތަކާއި 

 މަްސއޫލުެވރިޔާ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  96/10ނަްނބަރު  ޤާނޫނު ،ޅޭނީހެރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަޔުނިވަރސިޓީ  (ހ) .6

ހިންާގ  ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުންކުންފުންޏާބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

 ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތަށެވެ.

ކުންުފނީގެ  ،ފައިވާންފުނީގެ ބޯުޑން ނިންމައިކު ، ވާންވާނީގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްޔުނިވަރސިޓީ )ށ(  

 ރާތަކަށެވެ.ވާ ފަހިއްސާ

ޔުނިވަރސިޓީ 

ރަިޖސްޓަރީކުަރން 

 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހަޅާނީ، ިތރީގައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ިމކަމަށް އެދި .7

 އެވެ.ގަފޯމާއެކުނިސްޓްރީން ާއންމުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު، މި

 ވިޔަފާރިއާ ވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤިތޞާދީ ތަރައްޤީއާއިދި، ކުންފުނިއެދޭ  ހިންގަންޔުނިވަރސިޓީ  (ހ)  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓުގެ  ،ށްރީކޮރަޖިސްޓަ ެބހޭ ވުޒާރާގައިގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާ

 ކޮޕީ.

 ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި، ހިންގާ ގަވާއިދު.އެދޭ  ހިންގަންޔުނިވަރސިޓީ  (ށ)  

އެންމެ ، ހިންގުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ،މާރާތްތުކުރާ ބިމާއި އިހިންގަން ގަސް ޔުނިވަރސިޓީ (ނ)  

 (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުއްަދ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން. 10 މަދުވެގެން ވެސް

 )ފޯމެޓަށް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ( ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުްނވާ ޗާޓަރު (ރ)  

 .އަސްލު) އްދޭ( 2ންގާ ގަވާއިދުގެ ހި ގެޔުނިވަރސިޓީ (ބ)  

އެ ތަކެތީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ، ތައްގަނޑާއި، ލެޓަރ ހެޑާއި، ދިދައާއި ، ގޯއާއިޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯ (ޅ)  

 ހުމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ.ކުރެ އެ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު އެނގޭނޭ ކުރެހުމާއި، ،ކުލައާއި

  ޔުނިވަރސިޓީ

ހުށަހެޅުން 

 ދިާރސާކުރުން 

 ،ންތައް ބަލައިއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުޔުނިވަރސިޓީ (ހ) .8

މަންޓް ކޮމިޓީއެއް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެސެސް

 ލަންވާނެވެ. ވައިއެކުލަ

ޔުނިވަރސިޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަިއ   (ށ)  

ނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޔު  ،މަންޓު ރިޕޯޓުމަންޓް ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރާ އެސެސްއެސެސް

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ.  3ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

ލައިފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގައިވާ ވައިއެސެސްމަންޓް ކޮމިޓީން ިދރާސާކޮށް އެކުލަ (ނ)  

 ކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ނިވަރސިޓީގެ ދަރަޖަދޭން ފާސްކޮށްފިނަމަ، މިނިންމުމުގައި ޔު

"ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް 
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ފިޔަވައި މި ގަވާއިދުގައި  ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަްނވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް

 ،ފުރިހަމަވާނަމަ ތައްންޔުފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި އި ތަކާޠުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

ކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތެްއ އް މަސަ އެ ދޭ ހުއްދަ" ށް"ޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަ

ޔުނިވަރސިޓީ ޕެނަލް" އިން  އިލައިފައިވާ "ކޮލެޖާވައިބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީން އެކުލަ

  ދޭންާވެނއެވެ. ށްޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުވަން އެ

ތުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ މުއްދަ ދީފައިވާ ހުއްދަ"  ދޭއްޔާރުވުމަށް "ޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުވުމަށް ތަ (ރ)  

ދަރިވަރުންނަށް  ،ނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއް ނުވަތަ ފެކަލްޓީއެއް އިސްިތހާރުކުރުމާއިނުވަތަ ޔު

 ގައިގެން ނުވާނެއެވެ.ސް ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމެއް ކެމްޕަހުގައި ހިންއެއްވެ ،އެޑްމިޝަން ދިނުމާއި

ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދޭޔާރުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުވުމަށް ތައް (ބ)  

ޔުނިވަރސިޓީ  ،(ބާރަ) މަސްުދވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ީދފައި ނުވާނަމަ 12ން ނިންމަ

(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12މަށް ދޭ ހުއްދަ ދޫކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވު

އިމާރާތާ ގުޅިގެން  ،ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަން ގަސްތުުކރާ އިމާރާތް އިންސްޕެކެޓް ކޮްށދިނުމަށާއި

މިނިސްޓްރީއަށް  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަްށ ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ ިލޔެކިޔުންތައް

މްޕަހެއް އެވެ. މި މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ކެހުށަހަޅަންވާނެ

އް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ޔުނިވަރސިޓީ ޠެފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ލުވާނެއެވެ. ޠިހުއްދަ ބާ ދޭ ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް

ޔުނިވަރސިޓީ  ،ދަ ާބޠިލުކޮށްިފ ހާލަތެއްގައިޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއް (ޅ)  

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުާވނެއެވެ. 

މި ގަވާއިދުގައި  ،ޔުނިވަރސިޓީ ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއްދައިގެ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި (ކ)  

   ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެފައިވާނަމަ ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  1

އެސްސްމަންޓް  ،ންތައް ބަލައިރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔު  ޔުނިވަރސިޓީ (ހ) .9 ފަންނީ ކޮމިޓީ

 ލާ ފަންނީ ކޮމިޓީއަުކންނެވެ. އިވަރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާނީ މިނިސްޓްރީން އެކުލަ

(ތިނެއް)  3ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  ،ނަމަފިއިޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަ (ށ)  

 ން ވާެނއެވެ.މެންބަރުންގެ ފަްނނީ ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލަ

ޓީ ކެމްޕަސް" ނިވަރސިއެދި ހުށަހަޅާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ "ޔު ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ )1(   

ކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ޕީ.އެޗް.ޑީ ޚާއްޞަ

 ؛(ދޭއް) މެްނބަރުން 2ހާސިލުކޮށްފައިވާ 
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ފައިވާ އަދި ކޮށްމާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލު އާއިވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ )2(   

(އެކެއް)  1ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވާ (ފަހެއް) އަހަރު 5ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން 

 .ބަރުންމެ

މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރާ  ،ފަންނީ ކޮމިީޓން އެސެސްމަންުޓ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަލާނީ (ނ)  

 "ޕްރޮޕޯޒަލް އެސެސްމަންޓް ކްރައިޓީރިޔާ" އަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް  ،ޕޯޓުފަންނީ ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުން ަތއްޔާރުކުރާ އެސެސްމަންޓު ރި (ރ)  

 (ތިނެއް) މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ. 3ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

ކޮލެޖާއި 

 ޔުނިވަރސިޓީ ޕެނަލް 

ށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނާިއ ފަންނީ ކޮމިޓީން އެުކލަވައިލާ ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަ (ހ) .10

މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ "ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީ  ،ޓް ރިޕޯޓު އިވެލުއޭޓް ކުރާނީއެސެސްމެން

 ނެވެ. ޕެނަލް" އިން

އެކުލެވިގެންވަީނ،  ޔުނިވަރސިޓީ ޕެނަލް އިކޮލެޖާމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  މި (ށ)  

 ބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ން(ަހެތއް) މެ 7ން ތީމަ އަންނިވި ގޮތުގެ

 ބަރުން؛ންމެ(ފަހެއް)  5ކަނޑައަޅާ  ނިސްޓަރުމި )1(   

 ؛ބަރުން މެ(އެކެއް)  1އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  ސްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން )2(   

 (އެކެްއ) 1ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  ސްޝަނަލް ސްކިލްނޭމޯލްޑިވްސް  )3(   

 ބަރު.ންމެ

ރަިޖސްޓަރީކުުރމާއި  

 ހުއްަދދިނުން 

ން ޔުނިވަރސިޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ތީމަ ފައިވާ ގޮތުގެބަޔާންކޮށް ގައިވަނަ މާއްދާ 7އިދުގެ މި ގަވާ .11

ޖޭގެ މަީތ (ދިވެހިރާއް 7/2021 ނޫނު ނަންބަރުޤާ ،ހުށަހެޅުމުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާނަމަ

 އްގެޔުނިވަރސިޓީއެ ްނ އެތީމަ ގޮތުގެގައިާވ ) ކވަނަ މާއްދާގެ ( 33 ގެ  ގެ ޤާނޫުނ)އި ތަމްރީނުތަޢުލީމާ

 .ރަންވާނެއެވެމިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްކު ޗާޓަރު

 ނަ ބާބު ތިންވަ 

 މޮޓޯއާއި، ސިފަތައް ، ކުލަޔާއި، ދިދައާއި، ނިޝާނާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ނަން 

ޖިސްޓަރީކޮށެއް ފަދަ ނަމެއް ރަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި، ތިރީގައި (ހ) .12

 .ނުދެވޭނެއެވެ

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ އެހެން  ނަމަކާ އެއްނަމަކަށް ވުން  ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ )1(   

 ؛ނުވަތަ އެއްވައްތަރެއްގެ ނަމަކަށް ވުން
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ަތ ނުވަ، އި އާންމުވެފައިވާ ާރއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށްނަމެއްގަ އެ )2(   

    ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި  އި ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކަށް ކިޔާ ނަމެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއާ ބަކަށްކްލަ

 ؛މަރުކާއެއް އެ ނަމެއްގައި އާންމުވެފައިވާ ވިޔަފާރި

ނުވަތަ އެފަދަ ނަަމާކ  ދައުލަތުގެ ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނަމެއް ދިވެހި )3(   

 ؛އޮޅުންއަރާފާނޭ ފަދަ ނަމެއް

އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާުފ ނަމެއް ނުވަތަ ސަލާަމތީގޮތުްނ ނުވަތަ އަޚުލާޤީގޮުތްނ  )4(   

 .ނޭދެވޭ މާނައެއް ދޭހަވާ ނަމެއް

އަކުރުތަކުން  ރސިޓީގެ ނަމުގެޔުނިވަ ،ންވާނީޔުނިވަރސިޓީގެ ރަމްޒުކޮށް ކުރުކޮށް ކިޔާ ނަން ވާ (ށ)    

 ފައިވާ ނަމަކަށެވެ. ދައިހަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ބަދަލުުކރުން ނަން 

ބަަދލުކުރުމަށް  ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަކުން ކުރެ ގޮތަކުްނ ޔުނިަވރސިޓީގެ ނަން (ހ) .13

 .ވާނެއެވެ ކުރަންކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން ބަދަލު

 ؛ނިންމުން ލީހުންގެ މަޖިން ބަދަލުކުރުަމށް އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަޔުނިވަރސިޓީ )1(   

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ( R-73/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  )2(   

ގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  )ނަންތައް ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު

 ؛މިނިސްޓްރީން އެންގުން

 .މުރުކުރުންއަން ގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުަމށް ދިވެހިރާއްޖޭޔުނިވަރސިޓީ )3(   

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ވަނަ ަނންަބރު )3( ވަަނ ނަންބަރާއި )1(ގެ  މި މާއްދާގެ (ހ) (ށ)    

 ން ނަންޖިލީހުގެ މަބަދަލުުކރުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ނަންޔުނިވަރސިޓީ

 ކުން ޖަލްސާއަ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގެުލ ެގނައި ބަދަ ނަމަށް، މަށްފަހުބަދަލުކުރު

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓިގެ 

 ،ނާއި ނިޝާ

 ާއއި،ކުލަ ،އާއި ދިދަ 

 ރަިޖސްޓަރީ ،މޮޓޯ

 ކުރުން 

މޮޓޯ ބޭނުންކުރަންވާީނ، ތިރީގައި  ،ކުލައާއި ،ދިދައާއި ،ނާއިޔުނިވަރސިޓީގެ ނިޝާ (ހ) .14

ރސިޓީގެ ޗާޓަރުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޔުނިވަ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު

 ފަހުގައެވެ. ރުމަށްކު ގެޒެޓްއެ ޗާަޓރު ޓްރީން މިނިސް ،ހިމަނައި

ޕްރޮޕޯޝަން  ސައިޒް ، ދިދައިގެ ކުލަ ކޯޑާއި ، ކުރުމަށް އެދޭ ނިޝާނާއިރަޖިސްޓަރީ )1(   

 ؛ކޮޕީ ޕްރޮޕް ކުލަ އެނގޭނޭހެން ކުރަހައިފައިވާ ކުރެހުމާއި، ސޮފްޓާއި،
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އާއި ރަމްޒުކުރާ މާނަ މޮޓޯ ކުލައާއި،، ދިދައާއި، ށަހަޅާ ނިޝާނާއިމަށް ހުރަޖިސްޓަރީކުރު )2(   

 .ތަފުސީލު

ކުލައާއި، ، ދިދައާއި، ރީކޮށްގެން ބޭނުންކުރަމުންެގންދާ ނިޝާނާއިޓަޔުނިވަރސިޓީއަކުން ރަޖިސް (ށ)    

 ތަނުވަކުލައެއް  ނުވަތަ، ދިދައެއްނުވަތަ  އެއްޗަކާ އޮޅުންއަރާ ނިޝާނެއް، މޮޓޯ ނުވަތަ އެފަދަ

 ނުެދވޭނެއެވެ. ކުރުމުގެ ހުއްދައެއްބޭނުންމޮޓޯއެއް އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް 

އަޚުލާޤީ ގޮުތން ނޭދެޭވ  އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަކާ ޚިލާުފވާ، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ، (ނ)   

ދިދައެއް ނުވަތަ ން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކުރެހުމެއް ހިމެނޭ ނިޝާނެއް، ކަ މާނައެއް ދޭހަވާ އަދި އަނިޔާވެރި

 ނުދެވޭނެއެވެ.  ހުއްދައެއް ބޭުނންކުރުމުގެއެއް މޮޓޯ ނުވަތަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނިޝާން، ިދދަ، 

މޮޓޯ  އާއިކުލަ

 ބަދަލުކުުރން 

 ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ުކލައާއި، މޮޓޯ، ދިދައާއި، ނިާޝނާއިޔުނިވަރސިޓީއަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  (ހ) .15

 ،މަށްފަހުން ފާސްކުރުޖިލީހުޔުނިވަރސިޓީ މަ ގޮތުގެ މަތީން ަގއިވާ އިދުގަވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގާ

 ނެވެ. އެކަމަށް ލިބިގެން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ،މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންގައި

ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ  )2(ވަނަ ނަންަބރާއި  )1( ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 10ގަވާއިދުގެ  މި )ށ(   

ޔުނިވަރސިޓީ އައު ނަން  ލުކުރާބަދަ ބަދަލުވާނަަމ،  ރސިޓީގެ ނަންލަތު މެދުވެރިވެގެން ޔުނިވަހާ

 ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަން އަސްލު ނިންމި ަޤރާރުގެ ރަންފާސްކުން ލީހުމަޖި

ޔުނިވަރސިޓީަގއި 

ހުންނަްނވާނެ 

 ސިފަތައް 

 ،އިރީކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގަޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުދިނުމަށް ރަިޖސް .16

 އަންނަނިވި މައިގަނޑު ސިފަތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ،ށް ހިންގާ މަރުކަޒެއްގައިގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮ ގެޔުނިވަރސިޓީއެއް (ހ)  

 ތައް ހިންގަންވާނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްގެ  10ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު (އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް)  ލެވެލް 

 ދަރިވަރުްނނަށް މަތީގެ (ސޯޅަ) ައހަރުން 16 މުރުންއު، ންވާނީގައި ކިޔަވައިދޭކުޔުނިވަރސިޓީތަ (ށ)  

    ،ނެތްކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު އިޢުތިާރޟެއް މައިންބަފައިންގެ ނަމަވެސް ކަމުގައި ވުން. އެހެން

 ތެވެ.ބައިވެރިކުރުމަކަށް ހުރަހެއް ނެ ދަރިވަރުން ދަށުގެ (ސޯޅަ) އަހަރުން 16

ގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ނުވަތަ ތަމްރީުނަތކަކީ، އެްޕރޮގްރާމްތަކަކީ ގޭ ހިން ގައިޔުނިވަރސިޓީތަކު (ނ)  

 ވުން. ކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަކަށްަޝން ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާމި އި،ވިޝަނާ، ފަލްސަފާއާއި

ވައިދޭ ކިޔަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަކަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ (ރ)  

ކިޔަވައިދޭ ފެންވަރަށް ވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ،ލެކްޗަރަރއިންނަކީ

 ވުން. ތަކަށްތްފަރާ
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އަކަށް ފަންނީ ހުނަރުވެިރ ރަރމި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ލެކްޗަ (ބ)  

އަކީ ރަރވެ. ނަމަވެސް އެ ލެކްޗަމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކިޔަވައިދެވިދާނެއެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް 

 ވާންވާނެއެވެ.

 މް މުވައްޒަަފކަށެވެ.ފުލްޓައި ،ވާނީހިންގާ އިސްވެރިޔާ ވާންޔުނިވަރސިޓީ  (ޅ)  

        އިންގެ ރަރކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަ ކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައިން ފެށިގެން މަތީގެ  5ލެވެލް  )ކ(  

 އިންނަށެވެ.ރަރއިން ވާންވާނީ ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންސައްތަ) ެލކްޗަ ތިރީސް( 30%

 ، ުހށަަހޅާ އިމާރާތް ނުވަތަ ތަނަީކ މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރާޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަން )އ(  

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ "ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައި 

   އިމާރާތުގައި ހުންނަންވާނެ ައސާސީ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ތަނަކަށް ވުމާއެކު، 

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،(އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2017/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

މާރާތް އިކުރުމާއި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އިމާރާތް

 ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ

 ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންނަށް ލިބެން ހުުރން. )ވ(  

ްނނަނިިވ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ ޔުނިވަރސިޓީގަިއ ޕްރޮގްރާމް ހިންގަންވާނީ އަ .17 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 

 ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަލިބިެގންނެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެޭނ ފެންވަރުގެ  (ހ)  

އަށް ހުށަހަޅައިގެން ) އެމް.ކިޔު.އޭ(ސް އޮތޯރިޓީ ހިންގަންވާީނ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން

 ނެވެ.އިގެންހޯދަ ހުއްދަ ތުގެއެ ފަރާ ،މުޤައްރަރު ފާސްކުރުމަށްފަހު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  ،ޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައްޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގއާއި ވޮކޭ (ށ)  

މޯލްޑިވްސް  ،ހިްނގަން އެދޭނަމަ ޓް އޮތޯރިޓީގެ ސްޓޭންޑަޑްތަކަށްސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަން

 އެވެ. ކޮށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ

    ،ހިންގަން ަފށަންވާނީޕްރޮްގރާމްތައް އަކުން ހުއްަދ ލިބިގެން ިހންގަންޖެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ (ނ)  

 ތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްަދތައް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.އެ ފަރާތް

ފުލްޓައިމްކޮށް  އަކީ(ފަންސާސްއިންސައްތަ)  50% ރާމްތަކުގެޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ޕްރޮގް (ރ)  

 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ތައްރާމްދެވޭ ޕްރޮގްއިކިޔަވަ
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  ޓިޔުޝަންފީގެ އޮނިގަނޑު  ކަނޑައެޅިފައިވާޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ހުރިާހ  (ހ) .18 ޓިޔުޝަން ފީ

އެޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަށް އެނގެން ޕްރޮގްރާމަށް (ފީ ސްޓްރަކްޗަރ) 

 ންވާނެއެވެ.އޮންނަ

   ރާމެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި އެންރޯލްވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާފީ އެއް ޕްރޮގް (ށ)  

 އެއްވަރު ވާންވާނެއެވެ.

 ،ކުރިން  ކޯހަށް އެންރޯލްވުމުގެ ،އެކިަކހަލަ އިތުރު ފީތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ގާން ނަދަރިވަރުންގެ އަތު (ނ)  

 ވާެނއެވެ.ނގެން އޮންނަންދަރިވަރަށް އެ

 ،ދަރިވަރުން ދައްކާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އޮތުމާއެކުޕްރޮގްރާމަށް  (ރ)  

 ދަރިވަރުންނަށް އެ ޕޮލިސީ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފެންވަރު 

ހިފެހެއްޓުާމއި ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ،އޮޑިޓެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ،އަހަރަުކން(ތިނެއް)  3ކޮންމެ  (ހ) .19

މި އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެަހއި ކަންކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ނެއެވެ. ކުރާ ންއޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ( 2021/7ނަންބަރު  ޤާނޫނު، ތަކާ މެދުއެއްބާރުލުން ނުދޭ ފަރާތް

އި ތަމްރީނުދޭ މަތީ ތަޢުލީމާ( R-70/2022ގަާވއިދު ނަންބަރު ، އާއި )ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު 

ދަށުން ގެ  )ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުޅާ ހުށަހަ ބެހޭގޮތުންމަރުކަޒުތަކާ 

  ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ގެ  )އެމް.ކިޔު.އޭލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީ (މޯ ،އި ބެެލވޭނީގަޓުފެންވަރު ބެލުމުގެ އޮޑި (ށ)  

 ގެ ަގއިޑްލައިނަށެވެ.ޓުޓިއުޝަނަލް އޮޑިއިންސްޓި

އް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ިކޔަވައިދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ޕްރޮގްރާމެގައި ޔުނިވަރސިޓީ (ނ)  

ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރާނޭ

ޔާރު އޮޑިޓް ކުރުމުގެ އިޚްތި އިއް ބަލަކަމެ އެއި ނުލަ ކުރިން އެންގުމަކާދިމާވެއްޖެނަމަ، 

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. )އެމް.ިކޔު.އޭމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (މިނިސްޓްރީއަށާއި 

ތަކުން ފަރާތް އެ ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓްކޮށް (ރ)  

 .ބަލަންވާނެއެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ،ލަތައްފާހަގަކުރެވޭ މައްސަގައި ޓުއޮޑި (ބ)  

 ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ.   

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު  ،ގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެލުމަާށއިޔުނިވަރސިޓީ (ޅ)  

ންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ދަރިވަރުންނާއި ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެ ،ބެލުމަށާއި
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 ގައި ގެ ތެރޭމުވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ނިޒާމުއިން ނިޒާމެއް ޤާޜައިންޓަރނަލް ސުޕަރވި

ގެ ންގެ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާނޭ މުވައްޒަފަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސްޜަވިސުޕަ

   ބެންާވނެއެވެ.ތި ކަން ބަލަހައްާޓނެ މުވައްޒަފުންކަން

ނުވަތަ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް ސްމޯލްޑިވް ،ވާ ރިޯކޑުތައްކޮށްފައިތިރީގައި ބަޔާން )ކ(  

ގައި ޔުނިވަރސިޓީ މުމިނިސްޓްރީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާ

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

 ކޯސްތައް/ގޮތުގެ ރިކޯޑުތައް ( ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކުރާކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް  )1(   

      ؛ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކިން)

(ކޯސް/  ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލުގެ ރިޕޯޓު ދޭ ،މާއިކިޔަވައިދިނު )2(   

 ؛ޕްރޮގްރާމް ފީޑްބެކް ރިޕޯޓު)

ވިޜަން ރިޕޯޓުތަކާއި، ސުޕަ އްކަތުގެ މަސަ، އިކޮލިފިކޭޝަނާ ،ރއިންގެ ލިސްޓާއިރަލެކްޗަ )3(   

  ؛ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް

ކާއި، ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތަ )4(   

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާކްޝީޓުތައް (ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމް ދޫކޮށްލާ 

  ؛ދަރިވަރުން އެނގޭގޮތަށް)

 ،ޓީރިއާއާއި، ދެވޭ އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއިއެސެސްމެންޓް ކްރައިސްޓޫޑެންޓް  )5(   

 ؛އެސައިންމެންޓްތައް

 ؛ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ރިސޯސްތައް ،މުންދާ ގޮތާއިޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަ )6(   

  ؛ފިޔަވަޅުތައްފައިވާ އިޅަޓަރނަލް ސުޕަވިޝަނާ ގުޅިގެން އައިން )7(   

  ؛ރއިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުރަދަރިވަރުން/ ލެކްޗަ )8(   

 ؛އެސެސްކުރުމާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ،ރޮގްރާމުގެ މުޤައްރަރާއިޕް އި،އިމްތިޙާނާ )9(   

 ؛ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްއަޅައިއިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން  )10(   

 ؛ންގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮުތގެ މަޢުލޫމާތުއިޓީރިއާއާއި އެޑްމިޝައެޑްމިޝަން ކްރަ )11(   

ދަތަްށ (ހައެއް) އަަހރުދުވަހުގެ މުއް 6ަމދުވެގެން  ،ދަރިވަރުންގެ ރިކޯޑުތައް )12(   

 ؛ންހުރު ރައްކައުކޮށްފައި
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 ފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް.ކޮށްގަވާއިދުގައި ބަޔާން މި )13(   

ރިޕޯޓުތަކާއި 

ތަފާސްހިާސބު 

 ހުށަހެޅުން 

ކޮންމެ  ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ތަފާސްހިސާބުފޯމެޓަްށ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން އަންގާ  (ހ) .20

 ) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(ތިރީސް 30އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 

ކުރުމުގެ އޮޑިޓް، އް) މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި(ހައެ 6ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން  މާލީ (ށ)  

ފައިވާ ލައިރމެއް މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވައިކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަރަ

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ. ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގެ 

 ނިޒާމު 

ށަހެޅޭނެ އިްނތިޒާމު ނަނިިވ ކަންކަން ހިމެނޭގޮުތން ޝަކުވާ ހުއަން ޔުނިވަރސިޓީގައި (ހ) .21

 ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާޭނހެން ޝާއިޢު ،އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަދައި ،ހަމަޖައްސައި

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ؛ގުޅޭ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އެޑްމިޝަން ދިުނމާއި އެންރޯލްކުރުމާ )1(   

 ؛މަތްތަާކ ގުޅޭގޮތުންވައިދިނުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުދަރިވަރުންނަށް ކިޔަ )2(   

 ؛ހަނގާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން )3(   

 މާޙައުލުން އެއްވެސް ކަހަލަ ގޯނާއެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރައެއް ލިބުމާ ޔުނިވަރސިޓީގެ )4(   

 ގުޅޭގޮތުން.

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ދަރިވަރަކު ) ގައި ހމި މާއްދާގެ ( )ށ(  

ދަރިވަރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް  ،(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ސްމީ ރަ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ދަރިވަރަށް ޔުނިވަރސިޓީން ޖަާވބުދޭންވާނެއެވެ. އަިދ ދަރިވަރު ުހށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ޖަާވބުދީފައި 

އެ ޝަކުވާއެއް އެޕީލް  ،ނުވަތަ ދަރިވަރަށް ދީަފއިވާ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިްއޖެނަމަ ،ނުވާނަމަ

 ންވާނެއެވެ. ށް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމު ޔުނިވަރސިޓީގައި ހަމަޖެހިފައިވާކުރުމަ

(ފަހެއް)  5ރަސްމީ  އެޕީލްކޮށް ދަރިވަރު ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް ށް ޮގތަ ) ގައިވާށ( މި މާއްދާގެ )ނ(  

 މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ޖަވާބު   ދޭންވާނެއެވެ.ޖަވާބު ލިޔުމުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

މިނިސްޓްރީައށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ފައި ނުވާނަމަ، ލިބި

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ދަރިވަރަކު އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 

 ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން ތެރޭގައި ލިޔުމުން ދަރިވަރަށް
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ނިވަރސިޓީގެ ޗާޓަރު ޔު 

ޔުނިވަރސިޓީ 

ހިންުގމަށް  

 ބޭނުްނވާ ޗާޓަރު 

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަންވާނީ، ުޔނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ޭބނުްނވާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ހ) .22

 ންނެވެ. ތީގޮތުގެ މަ ގައިވާޗާޓަރު

 ވާނެއެވެ. ވާންެވގެންހިމަނައި ބަޔާން އްޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާޓަރުގައި، ތިރީގައިވާ ބައިތަ (ށ)     

 ؛މިޝަނާއި، ވިޝަން،  ނަމާއިޔުނިވަރސިޓީގެ )1(   

 ؛ގުސަދުތައްދު ނުވަތަ މަގުސަޔުނިވަރސިޓީގެ މަ )2(   

 ؛އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަނުގެ ފުރިހަމަ ފީހުގެ ގޮތުގައިޔުނިވަރސިޓީގެ އޮ )3(   

 ؛ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް )4(   

 ؛ރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް ސެނެޓްޔުނިވަ )5(   

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮފި އުފައްދާނެ ގޮތް؛ )6(   

 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރާނެ ގޮތް؛ )7(   

 ކުރާނެ ގޮތް؛އްޔަނުއަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ވެރިން  )8(   

 މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް؛ )9(   

 މިންވަރު؛ ރަދުކުރުމުގައި ރިޒާރވްކުރާނެ އެންމެ ދަށްޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިސާ ޚަ  )10(   

 ؛ނިޒާމު ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ )11(   

 ؛ޑިގްރީ ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން )12(   

 ؛ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު )13(   

 ؛ފީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )14(   

 މާލީ ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވައިލާނެ ގޮތް؛ ،އަހަރީ ރިޕޯޓާއިޔުނިވަރސިޓީގެ  )15(   

 ؛އިންތިޤާލީ ކަންކަން  )16(   
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ހިންގުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި އިސް ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމާއި )17(   

 އުސޫލު.

ޗާޓަރަށް ބަދަލު 

 ގެަނއުން 

     ރސިޓީެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިނަމަ،  ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާޓަރަށް ބަދަލުގެންނަން ޔުނިވަ (ހ) .23

އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާޓަރަށް ބަދަލުގެންނަން ޔުނިވަރސިޓީެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި  (ށ)  

ސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ އެސެސްމަންޓް (ތިރީ 30މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާތާ 

 ކޮމިޓީން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންަމއިފައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެ ޗާޓަރުގައި މިނިސްޓަރު ސޮއިކޮށްފަިއ،  ،އެސެސްމެންޓް ކޮމިޓީން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާޓަރު ފާސްކުރުމުން .24 ޗާޓަރު ގެޒެޓްކުުރން 

 ޗާޓަރު ގެޒެޓްކުރަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ފަސްވަނަވަނަ ބާބު 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 މަޖިލިސް 

 ވެ.ހެލީޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި (ހ) .25

ފަރާތަކީ  އަޅާ ޔުނިވަރސިޓީ ދުވަހުން ދުވަހަްށ ހިންގުމުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު ކަނޑަ (ށ)     

 .ވެލީހެޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  މަޖިލީުހގެ

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 .ކަންަކން ކުރުމެވެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން، އަންނަނިވި .26

ރާވައި،  ކަންތައްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)  

 .ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން ،ފަރުމާކޮށް

 .ސެޓުފިކެޓުތަކާއި، އެވޯޑްތައް ދިުނން (ށ)  

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފުން ލުމާއި ވަކިކުރާނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުން. (ނ)  

     ދެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެހެން ސަރަޙައް (ރ)  

 .ޤާއިމު ކުރުން

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. (ބ)  
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  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ފާސްކުރުން. (ޅ)  

ނާ ގުޭޅ ލޯ އެހީއާއި ފީތަކާއި އަގުތަކާއި ޖޫރިމަނާތަްއ ކަނޑައެޅުމާއި، ދަރިވަރުންނަްށ ފައިސާގެ (ކ)  

 އުސޫލުތައް ފާސްކުރުން.

 ޓަކައި ތަރައްޤީކުރުން. ޔުނިވަރސިޓީގެ އީޖާދުތަކާއި، އުފެއްދުންތަކާއި، ހޯދުްނތައް ވިޔަފާރިއަށް (އ)  

ބޯޑުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަންތައްތައް ރޭވުމަށާއި، ހިންގުމަށާިއ، ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީތަކާއި، (ވ)  

 .އުފެއްދުން

 .ތަރައްޤީ ކުރުން އި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅުން އުފައްދައިރާއްޖެއާ (މ)  

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުން (ފ)  

ކުރާނެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ފަހިވާ ިވޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތުތައް (ދ)  

 ސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.އު

 .ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން (ތ)  

 ؛ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަނުމުގެ އިމްތިޙާނުތައް )1(   

 ؛ދަރިވަރުން ހޮވުމާއި ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވެއްދުން )2(   

 ؛ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކުރުން )3(   

 ؛ޖު ރާވައި ތަރައްޤީ ކުރުންމަންހަ )4(   

 ؛ނުތައް ބޭއްވުމާއި ސަނަދު ދިނުންއިމްތިޙާ )5(   

ކައުކޮށް ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައް )6(   

 ؛ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު

 ؛ންޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިސާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެެލހެއްޓު )7(   

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްުޓން  )8(   

މަތީގައިވާ ، ކުރަންޖެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން (ލ)  

 އަކުރުތަކާއި ނަންބަރުތަކުގައި ުނހިމެނޭ އެހެނިހެން ކަްނތައްތައް ުކރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
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ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީުހގެ 

 މެންަބރުން 

(ނުވައެއް)  9އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގައި ތިރީގައިވާ ފާރަތްތައް ހިމެނޭހެން .27

 މެންބަރުން ހިމެެނންވާނެއެވެ.

 .ހިންގާ އިސް ވެރިޔާ ޔުނިވަރސިޓީ (ހ)  

 .ހިންގާ އިސް ވެރިޔާގެ ނާއިބު ޔުނިވަރސިޓީ (ށ)  

 .އިސް ވެރިޔާގެ ނާއިބު ފެންވަރު) މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތް (ހިންގާ އިދާރީ ކަންކަމާއި (ނ)  

 .އިސް ވެރިޔާގެ ނާއިބު ފެންވަރު) ޢިލްމީ ކަންކަން ބަލަހަްއޓާ ފަރާްތ (ހިންގާ (ރ)  

ވެރިޔާގެ ނައިބު ޔުނިވަރސިޓީގެ އީޖާދާއި ދިރާސާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތް (ހިންގާ އިސް  (ބ)  

 .ފެންވަރު)

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކުން އެ ތަނެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް. (ޅ)  

ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވުމުންނެވެ.  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ .28 ޤާނޫނީ ައަދދު 

މަދުވެގެން ދެބައިކުޅައެއްބަޔައްވުރެ ގިަނ  ،މަވާނީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަ

 މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުންނެވެ.

މަޖިލީުހގެ 

މެންަބރުްނގެ 

 ޝަރުޠު 

މީހެއްގެ ކިބައިގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ  ންބަރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރާ މެޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ .29

 .ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ

 .އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިވުން( 18އުމުރުން  (ހ)  

ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ  އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް (ށ)  

 .ސާބިތުވެފައިވާ ީމހެއްކަމުގައި ނުވުން (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޝަރީޢަތަށް 5

މަޖިލީުހގެ 

މެންަބރުްނގެ 

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމެވެ .30

ކޮމިޓީއެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހާއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެ މެންބަރަކު ހިމެނޭ (ހ)  

 .ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުން

 މެންބަރުންގެ ހުނަރާއި ،އްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މަސަ (ށ)  

 .ތަޖުރިބާ، ފަރުވާތެރިކަމާއި ތެދުެވރިކަމާއެކު ހުށަހެޅުން
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ކުރިއެރުވުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތު (ނ)  

 .ހަރަކާތްތެރިވުން

ށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި، އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހޯދުމަ (ރ)  

  .ނުކުރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް މަާޤމުގެ ބޭނުން

އަމިއްލަ  މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިޭބ މަޢުލޫމާތަށް ރައްކައުތެރިވުމާއި، އެފަދަ މަޢުލޫމާތު  (ބ)  

ނުވަތަ އެހެްނ   އެހެން ީމހެއްގެ ފައިދާއަކަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށްފައިދާއަކަށް ނުވަތަ

 މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ބޭުނން ނުކުރުން.

 ކަންކަމުގައި މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ  ކުރާޓީ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާޔުނިވަރސި (ޅ)  

ޖަލްސާއަކަށް  ، އެފަދަމަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ، ކައުންިސލުގެ ރިޔާސަތަށް އެކަން ައންގައި

ވޯޓު ދިނުމުގައި  ހާޒިރުނުވުން. އަދި ރިޔާސަތުން ހާޒިރުވާން އަންގައިގެން ހާޒިރުވިޔަސް،

 .ބައިވެރިނުވުން

މަޢުލޫމާތެއްެގ  ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގޮތުން ނިންމަްނޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ (ކ)  

ފައިދާއަށް ކަންކަން  ދުވެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެއަލީގައި، އަމިއްލަ މަންފާއެއް ނެތި، ތެ

 .ނިންމުން

މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތަކާއި  ހެޔޮނިޔަތުގައި ރަނގަޅު ވިސްނުމާއެކު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި (އ)  

 .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 މަޖިލީުހގެ ރަީއސް 

ސަކީ ހިންގާ އިސްވެރިޔާއެވެ. އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ، މަޖިލީހުެގ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ .31

 .މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ ރައީސްގެ

 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުމާއި (ހ)  

 .މާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ހުަށހެޅުންޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ކަ (ށ)  

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ގަވާއިދުތައް ހިފެހެއްުޓން (ނ)  

މިނިސްޓްރީއަށް  މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަަކށް ޒިންމާވާ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަންތައްތަކުގައި (ރ)  

 ޖަވާބުދާރީވުން.

ޔުނިވަރސިޓީ 

މަޖިލީުހގެ ނާިއބު 

 ރަީއސް 

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ ނާއިބެވެ. އަންނަނިިވ  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކީ .32

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ، ކަންކަމަކީ
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 .ސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުންޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް ހިނދެއްގައި ރައީ (ހ)  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން. (ށ)  

 .ރައީސަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެންގުން )ނ(  

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓާއި، އިދާީރ ކަންތައްތަކާއި، ކިޔަވައިދިނުާމެބހޭ ރޭވުންތައް )ރ(  

 .މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކާ އެއްގޮަތށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ  (ބ)  

 .ކަްނތައްަތއް ހިންގުން ކަންތައްތަކާއި ތަޢުލީމީ

މަޖިލީުހގެ 

މެންަބރުކަުމގެ 

 ގޮނޑި ުހސްުވން 

އް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރަކަށް އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކުގެ ެތރެއިން ކަމެ (ހ) .33

 އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވާނެއެވެ.  ދިމާވެއްޖެނަމަ،

މަޖްލިސްގެ  ،ޖަލްސާއަށް ކިޔަފައި އޮތުމާއެކު ވެސް، މަޤްބޫލު އުޒުރެއްެނތި ިވދިވިދިގެން )1(   

 ؛(ތިނެއް) ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުުނވުން 3

 ؛އިސްތިޢުފާ ހުށަހަޅައި، އެ ލިޔުން ާޗންސެލަރަށް ލިބުންލިޔުމަކުން ޗާންސެލަރއަށް  )2(   

 ؛ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް ކުރުން )3(   

 ؛ބުއްދި ފިލައިދިޔުން )4(   

 ؛މަރުވުން )5(   

ކުރާކަމަށް ނު މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ )6(   

 ؛ގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވުންމަޖިލީހު

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ )7(   

 ؛ފާސްވުން ކުޅަދާނަކަން ނެތްކަމަށް، މަޖިީލުހގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން

 ކަމަށް ޮހވުނުފަހުން، މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު )8(   

 .ސާބިތުވުން

       އެ ގޮނޑިއަށް   އްގެ ގޮނޑި ުހސްވެއްޖެނަމަ،މަޖިލީހަށް އައްޔަނުކޮށްފައިާވ މެންބަރެ (ށ)  

 ،އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުން ކުރާނީ، އެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރުން އައު މެންބަރަކު އައްޔަނު

 .ފަރާތުންނެވެ އެ
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 ހަވަނަ ބާބު 

 އެކެޑެމިކް ސެނެޓް 

      ،މީ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ކަްނތައްތަކާމެދުގައްޔާއި ޢިލް (ހ) .34 އެކެޑެމިކް ެސނެޓް

އެ ކަންކަން މިސްރާބުކޮށް ވާނުވާބަލާ އެންމެ އިސް ކޮމިީޓގެ ގޮތުގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 .މަޖިލީހުން އެކަޑެމިކް ސެނެޓެއް ޤާއިމު ކުރަންވާނެއެވެ

ންނަނިިވ މި ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކެޑެމިކް ސެނެޓް އެކުލަވައިލަންވާނީ އަ (ށ)  

 މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

 ؛ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ) 1(   

 ؛ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ކެމްޕަހެއް ނުވަތަ ފެކަލްޓީއެއް ތަމްސީލުުކރާ ފަރާތެއް )2(   

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ އެކްސްޕާޓުން. )3(   

އެކެޑެމިކް ެސނެޓުގެ 

 އްޔަތުަތއް މަްސއޫލި

 އެކެޑެމިކް ސެނެޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ތަރީގައިމިވާ ކަންތައްތަެކވެ. .35

އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، ޢިލްމީ  ތަޢުލީމީ ކަންތަްއތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި، (ހ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމާއި،   ދިރާސާ ކުރުމާއި، ސަނަދު ދިނުމާއި،

ހުަށހެޅުންތައް  މަޖިލީހަށް ،ހާސިލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ކަންތަްއތަކާމެދު މަޝްަވރާކޮށް މަގުސަދުތައް

 ހުށަހެޅުން.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކުން ސެނެާޓ ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި މަޖިލީހުން ފޮނުާވ ޚާއްޞަ  (ށ)  

 .ށަހެޅުންހު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު

އެކެޑެމިކް ެސނެޓް 

މެންަބރުްނގެ 

 ޝަރުޠު 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގެ އެކެޑެމިކް ސެނެޓުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިގައި އަންނަިނިވ  .36

 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ 

 .(ފަންސަވީސް) އަހަރު ފުރިފައިވުން 25އުމުރުން  (ހ)  

 ރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.މާރސްޓާ (ށ)  

ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ  އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް (ނ)  

 .ސާބިތުވެފައިވާ ީމހެއް ކަމުގައި ނުވުން (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޝަރީޢަތަށް 5

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-72/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                107  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

20 

 ވަނަ ބާބު ތް ހަ 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ނަގަންވާނީ އަްނނަނިިވ  .37 ސްޓްރޭޝަން ފީ ރަޖި 

 ފަދައިންނެވެ.

 .ރުފިޔާ )(އެއްލައްކަ -/100,000 ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި ކެމްޕަސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް (ހ)  

 .ރުފިޔާ )(ފަންސާސްހާސް -/50,000 އިތުރު ކެމްޕަސްއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް (ށ)  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަުޢލީމާއި  2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، ފަރާތްތަކާެމދުލާފުވާ ޚިގަވާއިދާ  މި (ހ) .38 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

އި ތަމްރީނުދޭ މަތީ ތަޢުލީމާ( R-70/2022ނަންބަރު ގަާވއިދު އާއި،  )ނު ތަމްރީނުގެ ޤާނޫ

ދަށުން ގެ  )ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުޅާ ށަހަހު ބެހޭގޮތުންމަރުކަޒުތަކާ 

 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ކުރާ ޢަމަލެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްމި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގައި،  (ށ)  

ވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ދި( 2021/7 ޤާނޫނު ަނންބަރު  ނުވަތަޖިނާއީ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާނަަމ، 

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ  ކުގެ މައްސަލަވާ ފަރާތްތަފުލާޚި އާ )ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު

 އިދާރާތަކަށް މިނިސްޓްރީން ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

 ނިޝާން، ނުވަތަ ދިދަ، ނުވަތަ ކުލަ ނުވަތަ  މޮޓޯއެއް  ،ޓަރީނުކޮށްޔުނިވަރސިޓީއަކުން ރަޖިސް (ނ)  

 -/5,000 ތެއްއެ ފަރާ ،ގައިފިނަމަ ލެއް ހިންމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެފަދަ ޢަމަބޭނުންކުރު

 .ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެއިން (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ

 މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ޭބނުންކޮށްފަިއވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ. .39 މާނަކުރުން 

އެވަނީ،  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ  ބުނެފައި "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް (ހ)  

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްއިރެއްގައި ހަވާލު މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (ށ)  

ގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަކަށް ފެތޭ ަތޢުލީމާއި ދިވެހިރާއްޖޭ، މަރުކަޒެއްގައި ދޭ

އަދި ، ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކަށާއި، ޭނޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންަޑރޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަ ،އެ ސްޓޭންޑަޑަށް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ

 ކަށެވެ.ޕްރޮގްރާމްތަ

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްީރނު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި  (ނ)  

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންަތނަށެވެ. 
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މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ  ،ވަނީކަމަށް ބުނެފައި އެ"ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން"  (ރ)  

      އެވްރެޖްގޮތެއްގައި، ފެތޭ ފައިވާ މިންގަނޑަށްޅައިްށ ކަނޑައަކޯސްތައް ކަމަ ފުލްޓައިމް

 ނަށެވެ.ދަރިވަރުން ކްރެޑިޓް ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ(އެއްސަތޭކަ ވިހި)  120

މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުޭދ  ،"ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރަރ" އިން ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ (ބ)  

(ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދިނުމުގައި  25މަދުވެގެން  ،ކު ކޮންމެ ހަފުތާއަ ،މަރުކަޒެއްގައި

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަތީ ަތޢުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށް  (ޅ)  

 ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންަގނޑަށެވެ.

މިނިސްޓްރީގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،އި އެވަނީ "ކޮލެޖް" ކަމަށް ބުނެފަ (ކ)  

 މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަތންަތނަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މައި މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެހެން  ،"ކެމްޕަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (އ)  

 މުކުރާ ގޮތްޕަށެވެ.ތަނެއްގައި އެ މަރުކަޒަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޤާއި

"ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ އިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމުގެ  (ވ)  

 އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ހަވާލުވެުހންނަ އިސް ފަރާތަށެވެ.

 ،"ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަފުތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ (މ)  

 ނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ލިސްޓަށެވެ.މި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ .40 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

_______________________ 

 


