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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ، މަތީ  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

ތަމްރީނުެގ  ލީމާއި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢު 2021/7ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ފަިއާވ ވައިލައިވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަ )6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( 71ޤާނޫނު) ގެ 

 ގަވާއިދެކެވެ.

ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  މަތީ ،"ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުން ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ދަކީ، އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ހަމަހަމަކަމާއެކު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ގުސަވާއިދުގެ މަމި ގަ .2 ދު ުގސަމަ

ތަމްރީނު ހިންގޭނެ މަުގ ފަހިޮކށްދިނުމާއި، ދައުަލތުގެ އިދާރާަތކުގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުދޭ 

 މެވެ. މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރު

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، މިފަަދ  ތުގެ އިދާރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީދައުލަ .3 މަރުކަޒުަތއް ހިްނގުން 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް ހިންގަންވާނީ ތަންތަނުގެ ކެމްޕަސްތަކާއި

 ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.

ާކއި ހިނަގމުންދާ ކޮލެޖްތަ

އިންސްޓިިޓއުޓްތައް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހުރި ދައުލަތުެގ ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު (ހ) .4

އިދާރާތަކުގެ ކޮލެޖްތަކާއި، އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި، އެފަދަ ަތންތަނުގެ ކެމްޕަސްތަކާއި 

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ  6މަލުކުރަން ފަށާތާ، މި ގަވާއިދަށް ޢަ ،އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް

 ކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެްނާދ  ،އިރުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ (ށ)   

 ފަށާާތ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ކޮލެޖްތަާކއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް
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 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.-(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރީ 6

 ދެވަނަ ބާބު 

 ހިންގުން  ގެން މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

ތަޢުލީމާއި  އެ މުއައްސަސާގެ މެންޑޭޓުގައި ނުވަތަ އިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ،ކުންދައުލަތުގެ އިދާރާއަ .5 މަރުކަޒު ަރޖިސްަޓރީކުރުން 

ތަމްރީނު ދިނުން ހިެމނޭ ދައުަލތުގެ އިދާރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ 

މަރުކަޒުތައް ހިންގަންވާނީ، ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީގައި 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޕްރޮްގރާމް ހިްނުގމުގެ ުހއްދަ 

 ން ހޯދު

 މަތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ،ކޮށްފައިވާރަޖިސްޓަރީދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން  .6

 އެކުގައެވެ.  އަންނަނިވި ފަާރތްތަކުގެ ުހއްދަޔާ ،ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ

އްޒަފުްނ މުވަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެ މުއައްސަސާއަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާއިން، (ހ)  

އެއްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ޓަކައި، އެ މުއައްސަސާ ކުރުވުމަށް ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި

ރވިސް ސަ-އޮނިގަނޑުގައި ނުހިމެނޭ "އިން ކުގެގެން ޤައުމީ ސަނަދުތަކޮށްމާޒުއަ

ޓަކައި މިނިސްޓްރީން  މިފަދަ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް" ހިންގިދާނެއެވެ.

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  އްށެހުއްދަ ހޯދާކަ

އޮތް ނުޖެހޭނެަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދަން  (ށ)  

ސަރވިްސ -ޖެހޭ އިންނަގައިެގން ހިްނގަން ނަމަވެސް، ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީައކުން ހުއްދަ

އެ ރެގިއުޭލޓަރީ ބޮޑީއަކުން ހޯަދންޖެޭހ  ،ހިންގަންވާނީ  ޕްރޮގްރާމެއްއެ  ،ނަމަ ޕްރޮގްރާމެއް

 ދަ ހޯދައިގެންނެވެ.ހުއް

       ،ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ  ހިމެނޭޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި (ނ)  

 ޑޭޓުގައި ތަމްރީނު ދިނުން ހިެމނޭ މުއައްސަސާގެ މެންޑޭޓުގައި ނުވަތަ އިދާރާގެ މެން އެ

ވާފަދަ ވަކި ޚާއްަޞ ހިންގަްނ ދަތި ނުވަތަ އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކުން މަރުކަޒުތަކުން ގެދައުލަތު

މި ކޯސްތައް  ރޮނގުތަކުގެ ތަމްރީނު ބޭނުންާވ މުއައްސަސާތަކަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަށެވެ.

ފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މުޤައްރަުރ މޯލްޑިވްސް ޮކލި ،ހިންގަންވާނީ

 އެ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ. ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

 ، ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޯފރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުންނިންގއާއިޓެކްނިކަލް ޓްރެއި (ރ)  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ްސކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮޯތރިޓީގެ ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން އެދޭނަމަ

 ހުއްދަ ނަގަންާވނެއެވެ. އޮތޯރިޓީން
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އާންމުންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެން ކޯސް ހިންގޭނީ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ  ނާއިއްޒަފުންމުވަ (ބ)  

 އެ މުއައްސަސާއަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެވެ.  ،ލިބިގެންނެވެ. މިގޮުތންވެސް ހިްނގޭނީ

ޕްރޮްގރާމްތަުކަގއި ކިޔަވަިއދޭ 

ފަރާތްތަކުަގއި ހުންަނންޖެހޭ 

 ސިފަތައް 

ންގާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ އަކުން ހިދާރާދައުލަތުގެ އި .7

  އަންނަނިވި ސިަފތައް ހުންނަންާވނެއެވެ. ،ފަރާތްތަކުގައި

 ،އުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަކަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ  )ހ(  

ވުރެ މަީތ ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ކިޔަވައިދޭ ފެންވަރަށް ،ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންނަކީ

 .އެވެހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާްނޖެހޭނެ

އަކަށް ފަންނީ ހުނަރުވެރި ރަރ) ގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ލެކްޗަހމި މާއްދާގެ (  )ށ(  

 ،އަކީރަރމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ލެކްޗަ

ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ މޯލްޑިވްްސ ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް މޯލްޑިވް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަީދފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

މަރުކަުޒަގއި ހުންނަްނވާނެ 

 ސިފަތައް 

ސިފަަތއް  އަންނަނިވި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒުތަކުގައި ިހންގާދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ އި .8

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޒިންމާވާެނ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުގައި އަންނަނިވި ކަންކަންކަމަށް  )ހ(  

 ފައި ހުންަނންވާނެއެވެ.އިޅަފަރާތްތައް ކަނޑައަ

 (Head of Institute)އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުން  )1(   

  (Academic head) ތަޢުލީމީ ކަންކަން )2(   

 (Administration and Finance)  މާލީ ކަންކަން މާއިދާރީ ކަންކައި )3(   

ދައުލަތުގެ މަތީ " ،ކުރާޢުމަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ިއމާރާތަކީ، މިނިސްޓްރީން ޝާއި  (ށ)  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައިވާ މަރުކަޒު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް 

ފުރިހަމަވެފައިާވ  ގުމަށް ުހށަހަޅާ އިމާރާތުގަިއ ހުންނަންާވނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައްހިން

      (ޢިމާރާްތކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާިއ  2017/4، ާޤނޫނު ނަންބަރު އެކުތަނަކަށް ވުމާ

ްނ ތީ މަ ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެވައިލައިށުން އެކުލަ އެ ޤާނޫނުގެ ދަ

 ނަަކށް ވާންވާނެއެވެ.ތަ ލިބިފައިވާ ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މާރާތްއިމާރާތްކުރުމާއި އި

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒުތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް  ކުން ހިންގާއަދައުލަތުގެ އިދާރާ (ހ) .9 ހިންގޭނެ ްޕރޮްގރާމްަތއް 

 ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އަންނަވި ލެވެލްތަަކށެވެ. ،ހިންގޭނީ
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 ؛އަށް 6 އިން 1 ލެވެލް: އިންސްޓިޓިއުޓް )1(    

 .އަށް 9އިން  1ކޮލެޖް: ލެވެލް  )2(    

 ގެ އިން ެފށިގެން ަމތީ 5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަުކގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެޭނ ލެވެްލ  )ށ(  

 ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް -ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ނުވަތަ އީ  ،ހިންގާނަމަ ޕްރޮގްރާމްތައް

 ދަރިވަރުންނަށް ލިެބން ހުންނަްނާވނެއެވެ. 

 ފައިވާއިޅަޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަ ،ޓިއުޝަންފީ ނަގައިގެން ޕްޮރގްރާމް ހިންގާނަމަ (ހ) .10 ޓިޔުޝަން ފީ

ޕްރޮގްރާމަށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން  ،ޓިޔުޝަންފީގެ އޮނިގަނޑު (ީފ ސްޓްރަކްޗަރ)

 .ދަރިވަރުންނަށް އެނގެން އޮންަންނވާނެއެވެ

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

 އެއްވަރު ވާންވާނެއެވެ.

 ކޯހަށް އެންރޯލްވުމުގެ ،އެކިކަހަލަ އިތުރު ފީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނަގާދަރިވަރުންގެ އަތުން  (ނ)  

 ގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ނދަރިވަރަށް އެ ،ކުރިން

 ،ޕްރޮގްރާމަށް ދަރިވަރުން ދައްކާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އޮތުމާއެކު (ރ)  

 ދަރިވަރުންނަށް އެ ޕޮލިސީ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ދަިރވަުރންނަށް ިޚދުމަތް 

 ދިނުން 

 ވެ.ރަން ވާނެއެޢަމަލުކުމަރުކަޒުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަންނަވި އުސޫުލތަކަށް  .11

ގޮތަށް އެ ތަނެއްގަިއ އެއްވެސް މާލީ މަންފާއެއް ލިބިދޭމަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް  (ހ)  

އެކަމާ ގުޅޭ  ،އެ މަންފާއެއް ލިބުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

ށް ފެންނާނޭެހން ދަރިވަރުންނަ ،ކުލަވައިލައިއެ މަރުކަޒަކުން ޝަރުޠުތަކާއި އުސޫލުތައް އެ

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  7/2021ނަްނބަރު ޤާނޫނު  (ށ)  

) ވަނަ ަނންބަރުގައި ބަޔާންވެގެންާވ 2ވަނަ ނަންބަރާއި ( )1(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  65

    ގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  ހިމެނޭ ޮގތަށް މަރުަކޒުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންކަންކަން

އެ ދަރިވަރުން އެސެސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަްށ 

 ،މަނާކޮށްއެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ ަމސައްކަތްކުރުން  ،ފުރިހަމަކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށް

އުސޫލުތައް މަރުކަޒުން ޅު އެޅުމާ ގުޅޭ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ދަރިވަރުންނާމެދު ފިޔަވަ

 ވާނެއެވެ. އެ އުސޫލުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފެންާނނޭހެން އާންުމކުރަން ،އެކުލަވައިލައި
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މަރުކަޒުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެޭނގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭެނ އިންތިޒާމު  (ހ)   .12 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގެ ނިާޒމު 

ދަރިވަރުންާނ  އުސޫލުތައްެއ  ،އުސޫލުތައް ހަދައި އެކަމާ ގުޅޭ  ،ހަމަޖައްސައި

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ދަރިވަރުންނަށް އެޑްމިޝަން ދިުނމާއި އެންރޯލްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން )1(   

 ؛ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަާކ ގުޅޭގޮތުން ،ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި )2(     

 ؛ޅޭގޮތުންހަނގާކުރުމާ ގު )3(      

ޙައުލުން އެއްވެސްކަހަލަ ގޯނާއެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުމާ މާ މަރުކަޒުގެ )4(   

 ގުޅޭގޮތުން. 

ގުޅޭ މައްސަލައެއް ދަރިވަރަކު  ފަދަ ކަމަކާ ޔާްނކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ (ށ)  

ޖަވާބެއް  (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ އެ މައްސަލަ  ،ހުށަހަޅައި

 ،ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ޖަވާބާމެދު ދަރިވަރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،ލިބިފައި ނުވާނަމަ

އަިދ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ޝަކުާވ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިަވރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10މިނިސްޓްރީއަށް ދަރިވަރަކު އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 

 ތެރޭގައި ލިޔުމުން ދަރިވަރަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނދޭ 

މަރުކަޒު ަރޖިސްަޓރީ ކުރުަމށް 

 އެދި ހުށަެހޅޭނެ ފަރާްތތައް 

ތިރީގައިވާ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ .13

 ރާތަކަށެެވ.ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަ

 އެ އިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުން ހިމެނޭ ފަާރތްތައް. (ހ)  

 .ވަކި ޚާއްޞަ ރޮނގުތަކުގެ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ އިދާރާތައް (ށ)  

 އުލަތުގެ އިދާރާއެވެ.މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ދަ ،ވާނީ މަރުކަޒުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރަތާކަށް .14 މަރުކަުޒގެ ަމސްއޫުލވެރިަފރާތް 

މަްސއޫލުެވރި ފަރާތް 

 ބަދަލުކުުރން 

ނުވަތަ އިދާރާގެ ޒިންމާ އެހެން އިދާރާއެއްގެ ދަށަށް  ،ލައިފިނަމައިދައުލަތުގެ އިދާރާ އުވަ .15

 ،މިނިްސޓްރީއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންަގއި (ަހތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ރަސްމީ  ،ބަދަލުކޮށްފިނަމަ

 ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަންވާނެއެވެ.  ،ރި ފަރާތް ބަދަލުކޮށްއިދާރާގެ މަސްއޫލުވެ

     ،މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ފޯމާއި (ހ) .16 ރަިޖސްޓަރީކުަރން ހުށަހެުޅން 

ގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މިނިސްޓްީރްނ ފޯމު އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފައިފޯމާ" ފުރިހަމަކޮށް-ކުރާ "ޕްރޮޢުޝާއި
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(ސާޅީސްފަހެއް) ދުވަހުެގ  45ނަމަ، ުހށަހަޅާ ދުވަހުން ެފށިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ (ށ)  

 ތެރޭގައި މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ންޖެހޭ ކަންކަްނ އެޕްލިކޭޝަނުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރަ (ނ)  

(ތިީރސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30ފާހަގަކޮށްފައި، އެޕްލިކޭޝަްނ ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ 

 ،މިނިސްޓްރީން އަންގާނެއެވެ. އަިދ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަްނ އިޞްލާޙު ކުރުމަށްފަހު

 (ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   3

ގައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަން އަންގާ ކަްނތައްތަްއ  މި މާއްދާގެ (ނ) (ރ)  

އެ އެޕްލިކޭޝަން ބާިޠލުވާނެއެވެ. އަދި އަލުްނ  ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ފައިއިޞްލާޙުކޮށް

  އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ

ހިނަގމުންދާ މަރުކަޒުަތއް 

 ން ރަިޖސްޓަރީކުރު 

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހުރި މަރުކަޒުތައް،  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު (ހ) .17

(ހައެއް) މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ަފށާތާ، 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

    ، މަރުކަޒުތައްހިންގަމުންދާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާއިރު (ށ)  

މި ގަވާއިދުެގ  ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށތާ މި 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.-ދަށުން ރީ

މި ގަވާއިދުެގ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ ހަަމވުމަށްފަހު (ނ)  

 ތަން ނުކޮށް މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ތަން ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ

 ލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުެގ ދަފުތަރުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ކޮ

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ" "

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

(އެކެއް)  1ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭތާ  މަރުކަޒު އެ  ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ މަރުކަޒަކުން (ހ) .18

އެ ތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެްނ  ،ގެ މުއްދަތަކަށްފަހުއަހަރުދުވަހު

"އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ" އެއްގެ  ،ނަމަކަޒުގެ ކިލާސް ހިންގަން ބޭނުްނވާއެ މަރު ރަށެއްގައި

 ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަޔާއެކު ހިންގިދާނެއެވެ.

ރުކަޒުތަކުގެ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުތައް މަ ދައުލަތުގެ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ " (ށ)  

ގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުފޯ އެ ،މު" އާއިރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ

 އް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަ

) ދުވަުހެގ ވިހި( 20 ަރސްމީނަމަ، ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން  އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނ)(  

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ. އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ ތެރޭގައި
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ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  އެޕްލިކޭޝަނުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، (ރ)  

) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ިދހައެއް( 10 ރަސްމީ ފާހަގަކޮށްފައި، އެޕްލިކޭޝަން ުހށަހެޅި ފަރާތަށް

އެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން އިޞްލާޙު ންވާނެންގަމިނިސްޓްރީން އަ

 އް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.  ފަހެ( 5ރަސްމީ  ،ކުރުމަށްފަހު

) ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަން އަންގާ ކަންތައްތަްއ ރމި މާއްދާގެ ( (ބ)  

އެ އެޕްލިކޭޝަން ބާިޠލުވާނެއެވެ. އަދި އަލުްނ  ،މައިޞްލާޙުކޮށްފައި ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަ

  އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ" "

 ހިންގުން 

މިނިސްޓްރީން   ،އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ހުށަހަޅާ އިާމރާތަކީ )ހ( .19

މަރުކަޒުތަކުގެ އައުޓްރީޗް ގެ ދައުލަތު ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ " ،ކުރާޢުޝާއި

 އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ ،ގަިއވާ" ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުސެންޓަރުތައް 

ފުރިހަމަވެފައިާވ  ހިންގުމަށް ުހށަހަޅާ އިމާރާތުގަިއ ހުންނަންާވނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް

       ،(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2017/4ނޫނު ނަންބަރު ޤާ ،އެކުތަނަކަށް ވުމާ

ްނ ތީ މަ ފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެވައިލައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ 

 ނަަކށް ވާންވާނެއެވެ.ތަ ލިބިފައިވާމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އިމާރާތްކުރުމާއި އި

     ގިނަވެެގން  ،ށް ހުްއދަ ދެވޭނީއައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަނެއް ޭބނުންކުރުމަ )ށ(  

މި މުއްދަތަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ބޭނުންކުރަންވާީނ، . އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ (ދޭއް) 2

 .ހުއްދަ އައުކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ

އްދަ ލިބޭ ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ހު )ނ(  

 އެ އިންސްޓިޓިއުެޓއްގެ ކިލާސްތައް އެކަންޏެވެ. ،ހިންގަންވާނީ

އިންސްޓިޓިއުޓުގަިއ ކިޔަވައިދިނުމަށް ހުއްދަ  ،އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ )ރ(  

 .ދީފައިވާ ފެންވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަންޏެވެ

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށްފަހު 

 ބުާދރީުވން ޖަވާ 

ެއ މަރުކަޒު ނިސްބަތްވާ ދައުލަުތގެ  ،މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތަކުގައި މިިނސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ .20

 .    އް ހިންގުމާ އެ އިރެއްގައި ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެކެވެއިދާރާއެ

ރިޕޯޓުތަކާއި ތަފާސްިހސާބު 

 ހުށަހެޅުން 

ރިޕޯޓާއި ތަފާސްހިސާބު، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  މިނިސްޓްރީން އަންގާ ފޯމެޓަްށ އަހަރީ (ހ) .21

 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ވަނަ ދުވަހު 30 މަހުގެޖަނަވަރީ

އޮޑިޓްކުރުމުގެ  ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ކޮންމެ މާލީ  (ށ)  

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ޮއޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިްޓ ފާރމެއް މެދުވެރިކޮށް 
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 މަރުކަޒުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ލަވައިލައިފައިވާއެކު

 ،ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުާމއި

 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ، މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށާއި (ހ) .22

      ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިޮކްށ  ،ބެލުމަށާއި

 .އިްނޓަރނަްލ ސުޕަވިޜަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ ޓަކައި ހިފެހެއްޓުމަށް

ތިރީގައި މިވާ ރިކޯޑުތައް މިނިސްޓްރީން ނުވަަތ މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ބަަލްނ  (ށ)  

 .ލިބެން ހުްނނަންވާނެއެވެ މަރުަކޒުން، އްގައިބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ

 /ކޯސްތައް(ގޮތުގެ ރިކޯޑުތައް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކުރާ )1(   

 ؛)ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކިން

ހޯދާ ޚިޔާލުގެ ކިބައިން ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ދަރިވަރުންގެ  ދޭ  ، ކިޔަވައިދިނުމާއި )2(   

 ؛)ފީޑްބެކް ރިޕޯޓު ގެޕްރޮގްރާމު /ސްކޯ( ރިޕޯޓު

މަސައްކަތުގެ ސުޕަވިޜަން  ކޮލިފިކޭޝަނާއި، ،އިންގެ ލިސްޓާއިރަރލެކްޗަ )3(   

 ؛ރިޕޯޓުތަކާއި، ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް

ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތަކާއި، ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް  )4(   

އެ ކޯހުްނ  ،ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްފަހު ކޯސް/(ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާކްޝީޓްތަްއ 

 ؛)ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިވާ ދަރިވަރުން އެނގޭގޮތަށް

 ؛އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއި އެސައިންމެންޓްތައް )5(   

ކިޔަވައިދިނުުމގައި ބޭނުންކުރާ  ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި /ކޯސްތައް )6(   

 ؛ރިސޯސްތައް

 ؛ވިޜަނާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްއިންޓަރނަލް ސުޕަ )7(   

 ؛އެޑްމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  ،އާއިޔާޑްމިޝަން ކްރައިޓީރިއެ )8(   

 ؛ދަރިވަރުން/ ލެކްޗަރަރއިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު )9(   

) އަހަރުުދވަހުގެ މުއްދަތަްށ ހައެއް ( 6ވެގެން މަދު ،ދަރިވަރުންގެ ރިކޯޑުތައް )10(   

  ؛ރައްކައުކޮށްފައި ހުރުން
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 .މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް )11(   

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް، އިދާރީ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  (ނ)  

 .ވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެމިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑި

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް  ،ކަންކަން ބެލުމަށާއި ން އެތީގޮތުެގ މަ (ށ) ގައިވާ މި މާއްދާގެ (ރ)  

ގެ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީމިނިސްޓްރީ

 .ވާނެއެވެދޭން ލުންއެއްބާރު ،ން އެހީތެރިވެމަރުކަޒު

ކަންކަން ބަލައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު،  ން އެތީގޮތުގެ މަ (ށ) ގައިވާ މި މާއްދާގެ (ބ)  

) މަސްދުވަހުެގ ހައެއް( 6ށް މަރުކަޒަޓަކައި  ކުރުމަށް އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙު  ޔާދޭ ލަފަ

 މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ.

     ކޮންމެ  ،ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯ ޒެއްގެމަރުކަ އެ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒު (ޅ)  

   . މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އޮޑިޓް ކުރާނެއެވެ ،އަހަރަކުން) ތިނެއް( 3

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ށްގެންދެވޭނީޔައޮޑިޓް ކުރި މި

 ށެވެ.އާ އެއްގޮތަ "ަގއިޑްލައިން އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް"

ޑީއަކުްނ ބޮރެގިއުލޭޓަރީ  ނުވަތަ ވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީމޯލްޑި (ކ)  

ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމުެގ  ނަމަ، އެ ޕްރޮގްރާމާ  ހުއްދަ ލިބިގެން ިހންގަންޖެހޭ ްޕރޮގްރާމެއް

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   އިޚްތިޔާރު އެ

 މަރުކަޒެއްގެއެއްވެސް  އި އޮތް ނަމަވެސް،މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަ )އ(  

ނުވަތަ  ،ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަޕްރޮގްރާމެއް 

ކޮންމެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރަށް ައސަރުކުރާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 

އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް   ކުރުމުގެޤުޤީޙުއެ ކަމެއް ބަލައި ތަ ،ހިނދެއްގައި

 .ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ިލބިގެންވެއެވެ

އުމީ ސަލާމަާތ ޤަސަލާމަތީ ކަންކަން ބަަލހައްޓާ ަފރާތްތަކުން ހިންގާ ޮކލެޖުތަކުގަިއ ހިންގާ  (ވ)  

އި،     ގޮތާ ވައިދޭކުގައި ކިޔަތަޕްރޮގްރާމް އެ ،ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

 ،ނު ކަރުދާސްތަކާއިޙާއެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިމްތި ،ކުރާގޮތާއިއެސެސް ތައްޕްރޮގްރާމް އެ

ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮލެޖުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް  ކުގައިއެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަ  ،މާކްސްތަކާއި

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ޔަކުގެ ތެރެޓުއޮޑި ޓޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރާއް ފެންވަރު ހިފެހެ ،ބެލުން

ށް ބަދަލު ރަިޖސްޓަރީއަ 

 ގެަނއުާމއި އަލުން ހެްއދުން 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން  .23

ނުވަތަ ހަލާކުވެގެްނ އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ހައްދަން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި މަސްއޫލުވެރިޔާގެ 
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 ވާނެއެވެ.ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅަން

     އަންނަނިވި ސަަބބުތަކުެގ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުެރ  ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން (ހ) .24 ރަިޖސްޓަރީ ބާޠިލުކުުރން 

 ލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޠިމަރުކަޒެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާ އެ

ރު ބެލުމަށް އޮޑިޓްކުރުމުން އެ މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގެ ފެންވަ )1(   

 ،އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުަގއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުަތއް ނުހިފެހެއްޓި

 ؛ންއުތަނުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ދަށަށް ދި އެ

 ؛(އެކެއް) އަަހރުދުވަސް ވުން 1ތާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނުހިންގާ )2(   

ތަމްރީނު މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އިދާރާގެ މަސައްކަތް އެހެން އިދާރާއަކަށް  )3(   

 ؛ބަދަލުނުވެ އެ އިދާރާ އުވައިލުން

 އުވައިލަން އެދުން.މަރުކަޒު  ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އެ އިދާރާއެއްގެ )4(   

ހެއް ހިނގަމުންދާ ނަމަ، އެ ކޯސް މަރުކަޒު އުވައިލާއިރު އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯ ށ)(  

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.  އިނުލަވައިނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ނިމެންދެން ތަމްރީނު މަރުކަޒު އު

އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން  ،އަދި މަރުކަޒުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ

ހިފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެްސ ހަމަޖެ މުމަރުކަޒެއްގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާ

އިތުރު ކޯހެއް މަރުކަޒަކަށް  ގައިގެންމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރުން ނަ

 ނުހިންގޭނެއެވެ.

އްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު މަރުކަޒެއް  މަރުކަޒެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ނ)(  

ނަމަ، ބަދަލުވާތާ ރަސްމީ  ހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނިސްބަތްވާ އިދާރާގެ މަސައްކަތް އެ

 އަލުން ރަޖިސްޓަރީ  ގައިމިނިސްޓްރީ  ،އެ ތަމްރީނު މަރުކަޒު ތެރޭގައި (ހަތެއް) ދުވަހުގެ 7

 ކުރަންވާނެއެވެ.

  އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް  ،އުވައިލަން މިނިސްޓްރީން އަންގާ ހިނދު މަރުކަޒު )ރ(  

އެ ކޯސް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ނިމެންދެން ކުރިޔަށް  ،ނަމަ އި ހިނގަމުންދާގަމަރުކަޒުއެ 

ގެންދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެންޯރލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ޕްރޮގްރާމް 

    ކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މަރުކަޒަ ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ 

އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން  ، އިތުރު ދަރިވަރަކު އެންރޯލްކޮށްމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 ނުވާނެއެވެ.
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އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ، އިރުއުވައިލަން މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން އެދޭ މަރުކަޒު )ބ(  

 އުވައިނުލައި  މަރުކަޒު ނަމަ، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނިމެންދެން  އެ ހިނގަމުންދާ

ގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް  ފުރިހަމަކުރުމަށް މަރުކަޒުއަދި . ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރުނދޭ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި  ،ެއންރޯލްވެފައިވާ ދަިރވަރުން ،ދަތިވާނަމަ

 މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުން  އެ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު

ަނމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރުން . ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައިދޭން

 .ކަށް ނުހިންގޭނެއެވެމަރުކަޒަބައިވެރިކުރާ އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް އެ 

       ަލްނ ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ އިހުއްޓަ، ަލން ބޭނުންާވނަމަޓައިހިންގުން ހުއް މަރުކަޒު )ޅ(  

ދުވަހުގެ ކުިރން މަސްއޫލުވެރިޔާ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ) ދިހައެއް( 10

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކޮލެޖްތައް ހިންގުން 

 ހިންގުން  .25 ކޮލެޖުތައް ހިންގުމުގައި ބޭުނންކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.   

 ޞަ ބާރުތައް ލިބިގެންވާ ޚާއް ހައިކޮލެުޖ ހިންގުމުގެ އެންމެ ،ންގަންވާނީކޮލެޖު ހި

 ކައުންސިލަކުންނެވެ.

   (ހ)

    ކޮލެޖެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެުހރި އިސްވެރިޔާއާއެކު ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެިއން  އެ

   ފުލްޓަިއމް  ކައުންސިލުގައި މަދުވެގެން ، (ދޭއް) ފަރާތަކާއެކު 2އްޔަނުކުރާ އައެ ފަރާތެއް 

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ،(ތިނެއް) މުވައްޒަފުން ހިމެނެންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 3

 ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   (ށ)

ކޮލެޖެއްގައި  ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ،ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުަތއް

ތަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ޑުން ކޮމެޓީތަކާއި ބޯފައިވާ އެހެދައިއުފައް

 ނަމަވެސް މިގޮތަށް ހަވާލުކުރާ ކަންކަމުގައި ވެސް ޒިންމާދާރު ފަރާތަކީ ކައުންސިލެވެ.

   (ނ)

ެގ ލުކައުންސި ،ދަރުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމުގެގޮތުންޤަކޮލެޖަކީ  ،ކޮލެޖުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާއެކު

ދުވަުހެގ (ފަހެއް) އަހަރު 5ފާއިތުވި  ،ނަކީ އެ މެްނބަރުްނ ހޮވުމުގެ ކުރިންމެންބަރުން

ޤާޫނނުގައި ކަނަޑއެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ިޚޔާނާތެއް ސާބިތުވެފައިާވ  ،ތެރޭގައި

 ކުރަން ވާނެއެވެ.ޠުމީހެއްކަމުގައި ނުވުން ޝަރު

   (ރ)

ކަމާ ގުޅޭ  ، ފަރާތްތަކާއި ާޤބިލް، ފަންނީ ފަރާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިތުރުންކޮލެޖު 

ކޮލެޖު ހިންގުމުގަިއ ޝާމިލު ކުރަންވާނެއެވެ.  ،ގެން އެކުލަވަިއލާ ބޯޑުތައްނައިފަރާތްތައް ހިމަ

 ،ޓީއާއި ްނސްތައް ބަލާނެ ކޮމިދަރިވަރުންގެ ގްރީވަ ،އެކަޑަމިކް ސެނެޓާއި ،މީގެ ތެރޭގައި

ިއމީ ބޯޑުތަކާއި ދާ .26 (ހ)

 މުަވއްޒަފުން 
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 ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 ،ކައުްނސިލުން އިތުރު ބޯޑުތަކާއި ،ގޮތުން ކުރުމުގެްށ ފުރިހަމަ ދޭ ތަޢުލީމު އިތުރަ ކެމްޕަހުގައި

 ސްކޫލާއި، އިންސްޓިޓުއުޓްތައް އުފެއްދިާދނެއެވެ.، ސެނެޓާއި، ފެކަލްޓީތަކާއި

   (ށ)

 ހާސިލުކުރުމަށް ދުތައްުގސަޚިދުމަތްތަކަށާއި ކޮލެޖުގެ މަ ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ 

އިދާީރ  ،ަފންީނ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދަށް

 އެހެނިހެން މުަވއްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ. ،މުވައްޒަފުންނާއި

   (ނ)

ބޯޑުތައް އުފައްދާނެ  ،ކޮލެޖުގެ ކައުންސިލް އުފައްދާނެ ގޮތާއި، ކޮލެޖުގެ މަގުސަދުތަކާއި

ކައުންސިލް މެންަބރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ، ބޯޑުތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތާއި ،ގޮތާއި

ކެމްޕަހުގެ ކަލަންޑަރު އެކުލަވައިލުމާއި،  ،ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ،މެންބަރުކަމުގެ ދައުރާއި

     މިނޫނަސް ކޮލެޖުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ރަސްމީ މުހިންމު ކަންކަން ހިންގާނެ އުސޫލު 

ކޮލެޖުގެ ހުރިހާ  ،އެ ތަކެތި ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށް ،ވައިލައިއެ ކޮލެޖަކުން އެކުލަ

 މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަން ހުްނނަންވާނެއެވެ.

 އުސޫލުަތއް އެކުލަަވއިލުން  .27 (ހ)

ދަރިވަރުންނަށް ފެންާނނޭހެން  ވެބްސައިޓުގައި  އުސޫލުތައްދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ މި ފަދަ 

 ންނަންވާނެއެވެ.އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ހު

   (ށ)

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލާއި  ،ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައްޔާއި

ވޯޓުލުންފަދަ ޮގތްތަްއ  ،ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް ތަމްީސލުކުރާ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި

ކަން އުސޫލުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް އެ ޅާން ކަނޑައަގެނައިހިމަ

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

 ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ،އުސޫލުތައް ހަދައިފައި ހުންނަންާވނީ

 ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮަތށެވެ.  ދާކާދަތަކާއި އަދި އިސްލާމްދީނާއާ ،ސަގާފަތާއި

   (ރ)

މަށާއި، ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުެގނައުމަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ އަުލން ރަޖިސްޓަރީ ކުރު މަރުކަޒު

 .ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ ،ހެއްދުމަށް

 ރަިޖސްޓްރޭޝަންފީ  .28

   (ހ) (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ. -/5,000އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

   (ށ) (އެއްހާސް) ރުފިޔާ. -/1,000ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ރާއި ކެމްޕަސް އައުޓްރީޗް ސެންޓަ

       ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ

 ރުފިޔާ. ފަސްސަތޭކަ)(ދެހާސް   -/2,500

   ނ)(
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ( R-70/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ދުލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެ ޚިގަވާއިދާ  މި

ާޤނޫނު  އާއި، )ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ވާތައް ބެލުމުގައިޝަކު ޅާހަުހށަ ބެހޭގޮތުންމަރުކަޒުތަކާ 

ން ފިޔަަވޅު ަދށު ) ގެގެ މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީުނގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާްއޖޭ( 2021/7ބަރު ނަން

 އެޅޭނެއެވެ. 

 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން  .29

 މާނަކުރުން  .30 މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ޭބނުންކޮށްފަިއވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ.

މާއި ތަމްރީނުެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ މަތީ ތަޢުލީ ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،"މިނި

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްމަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލު

   (ހ)

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ނޑުގެ ލެވެލަކަށް އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ، ދޭކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި 

ރާމްތަކަށާއި، ނޭޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ފެތޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގް

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ،އަދި އެ ސްޓޭންޑަޑަށް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ، ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

   (ށ)

 ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ "މަތީ ތަޢުލީމާއި

ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖް ނުވަތަ 

 އިންސްޓިޓިއުޓަށެވެ. 

   (ނ)

ންސް އޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ،"ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ  ،ފުލްޓައިމް ކޯސްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ

 ދަރިވަރުންނަށެވެ.

   (ރ)

      ސަރވިސް ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން، -"އިން

ރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ޕް

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

   (ބ)

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ނޫީނ  އިން "ރަރ"ފުލްޓައިމް ލެކްޗަ

(ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދިނުމުގައި  25ކޮލެޖެއްގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން 

   (ޅ)

     ،ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެހެނިހެން ސަބަބަކާހުރެ އައުކުރަން އެދޭނަމަ

 (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ. -/2,500

   ރ)(
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 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު "

 ކަށަވަރުކޮށް ވަޒަންކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ މިންގަނޑަށެވެ.

   (ކ)

މަތީ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި   ،" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ"އިންސްޓިޓިއުޓް

މްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުްނ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުެގ ޕްރޮގްރާ

 އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މިިނސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންަތނަށެވެ.

   (އ)

އިންސްޓިޓިއުުޓގެ މައި މަރުކަޒު ފިޔަވައި  ،ބުނެފައި އެވަނީ"އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު" ކަމަށް 

 ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ާޤއިމްކުރާ ގޮތްޕަށެވެ. ދޭ  އެ މަރުކަޒަކުން ،އެހެން ތަނެއްގައި

   (ވ)

މިނިސްޓްރީގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކޮލެޖެއްގެ  ، ބުނެފައި އެވަނީ"ކޮލެޖް" ކަމަށް

 މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ހުރިާހ ތަންތަނަށެވެ. ،ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ

   (މ)

ކޮލެޖްތަކުގެ މައި މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގަިއ  ،"ކެމްޕަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

 ގޮތްޕަށެވެ. ރާކުއެ މަރުކަޒަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޤާއިމު

   (ފ)

"އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިްސވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އިންސްޓިޓިުއޓުގެ 

 އިސް ފަރާތަެށވެ. ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގަިއ ހަވާލުވެ ހުންނަ

   (ދ)

"ކޮލެޖް ހިންގާ އިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ކޮލެުޖގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި 

 ކަންކަމުގައި ހަވާލުވެ ހުންނަ ިއސް ފަރާތަށެވެ.

)ތ(    

"ކޮލެޖްތަކާއި  އިންސްޓިޓިއުޓްަތކުގެ ދަފުތަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި 

 ރުމަށްފަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގެ ލިސްޓަށެވެ.ރަޖިސްޓަރީކު

)ލ(    

"ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް 

 ރެގިއުލޭޓްކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމަށް އުފައްދައިފައިވާ ޤާނޫނީ ަޝޚްޞުތަކަށެވެ.  

   (ގ)

ކުން ހިންގާ ކޮލެޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ކަންކަން ބަލަހައްާޓ ފަރާތްތަސަލާ"

 ގެންސިފައިންނާއި ފުލުުހންގެ ޚިދުމަތުން މިނިސްޓްީރގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިވެހި

 ދާ ކޮލެޖުތަަކށެވެ. ގެންހިންގަމުން

   (ޏ)

 ތަކަށެވެ.މަރުކަޒުމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ "މަރުކަޒު"

 

   (ސ)
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ، ފަށާނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ފެށިގެންނެވެ.

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  .31

_______________________ 

 


