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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގަވާއިދު 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު  ،މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2021/7ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، އެ

 ގަވާއިދުތަކާއި، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާޫނނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފެންވަރާއި އުސޫލާ  އުސޫލުތަކާއި،

އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެްކރެޑިޓްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮްށ، 

ވަނަ މާއްދާއިން  17ޤާނޫނުގެ ބުނެިވިދޔަ  ،ޓަކައި އެކްރެޑިޓޭޝަނާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރުމަށް

 ލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވައިަލއިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.މޯލްޑިވްސް ކޮ ،ބާރުލިބިގެން 

 "ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގަވާއިދު" އެވެ.  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ .2

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ .3 މަުގސަދުަތއް 

މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި  އުސޫލުތަކާއި ކާއިޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަ (ހ) 

 އާންމުކުރުން.

މަތީ ތަޢުލީމުގެ  ،ދޭމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުދޭ ަމރުކަޒުތަކަށް ހާޒިރުވާ ގޮތަށް ިކޔަވައި (ށ) 

        ،އިން  ކިޔަވައިދޭގލަރނިްނގއާއި، ބްލެންޑެޑް ލާރިނން -ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އީ

 ގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު ކަނޑައެޅުން.މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮ

ޒެއް ބޭނުންޮކށްފައިވާ ގޮުތން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނަެއއް ފުގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުަވަތ ލަ މި .4 މާނަކުރުން 

ޒުތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަާކިއ ފުހިނދަކު، ައންނަިނވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަ އިދޭހަނުވާހަ

 އެވާ މާނަކުރުމެވެ. ތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިޒުފުލަ
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"އޮތޯރިޓީ" ނުވަތަ "އެމް.ކިއު.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  (ހ)

 އޮތޯރިޓީ އަށެވެ.

ސް ޭނޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވް ،"އެމް.އެން.ކިއު.އެފް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ (ށ)

 ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު) އަށެވެ.ފްރޭމްވަރކް" (ދިވެ

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ  (ނ)

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްމަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލު

ބުނެފައި އެަވނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ  "މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒު" ކަމަށް (ރ)

ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، 

 އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަށެވެ.

"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ނުވަތަ "ބޯޑު" ކަމަްށ  (ބ)

   ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ަމގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށާއި، ޑިވްމޯލް ، އެވަނީބުނެފައި

އެ އޮތޯރިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ލަފާ ިދނުމަށް، 

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

 ކުރާ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އައްޔަނު 9

      ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން" ނުވަތަ "އެކްރެޑިޓޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  (ޅ)

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ 

ށްފައިވަނީ ޤާނޫުނ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮ

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ާޤނޫނު) އާއި އެ ާޤނޫނުެގ  2021/7ނަންބަރު 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް   ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި،ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ކުރުމާއެކު، އެ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފެންވަރާއި އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން 

 ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

އިން އެކްރެޑިޓްކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުެގ  .ކިއު.އޭއެމް. ،ވަނީ"ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ  (ކ)

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

       ،ރީ މޮޑަލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އެމް.ކިއު.އޭ. އިން އެކްރެޑިޓްކުރާޑެލިވަ" )އ(  

 ކިޔަވައިދިނުމަށް ޭބނުންކުރާ ގޮތްތަކަށެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތައް ދަރިވަރުންނަށްމަތީ ތަޢުލީމުގެ
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ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،ންވާނީޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަ ގެދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު (ހ) .5 ޕްރޮްގރާމްަތއް ހިްނގުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާޫނނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  2021/7

އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާއި، 

 ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

މި ގަވާއިދާއި،  ،މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ކުރިންދިވެހިރާއްޖޭގައި  (ށ)  

އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ގައިޑްލައިންތަކުގައި 

 އެކްރެޑިޓް ކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ްޕރޮގްރާމް 

 ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝނަށް

 ހުށަހެޅޭނެ ފަާރތްތައް 

 އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭީނ، ތިރީގައިާވ ފަރާތްތަކަށެވެ. ،ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް .6

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ  ގެޖޭގައި މަތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުދިވެހިރާއް (ހ)

ތަމްރީނުެގ  މަީތ ތަޢުލީމާއި ،އޮޯތރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންާވނީ ،އެކްރެޑިޓޭޝަން ހޯދުމަށް

ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީގައި 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، އިންސްިޓޓިއުޓްތަކުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓަކަްށ  (ށ)

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ނުވަތަ ބްރާންޗަކަށް ވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ 

ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިްނގޭނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަިޖސްޓަރީކޮށް، އޮތޯރިޓީއަްށ 

 އެކްރެޑިޓޭޝަން ިލބޭ މަރުކަޒުތަކަށެވެ. ންގެހުށަހަޅައި

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝންގެ 

 މުްއަދތު 

    މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޭ އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ މުއްދަތަކީ، )(ހ .7

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 5

    ފާއިތުވެދިޔަ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ފަށާ ތާީރޚުގެ ކުރިން (ށ)

ހިންަގްނ  ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހުއެމް.ކިއު.އޭ. އިން  ،(ހަތެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި 7

ފަށައިފައިނުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ 

 ތާރީޚުން ފެށިގެން ބާޠިލުާވނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝނަށް 

 ހުށަހެޅުން 

 އެވެ.އް ހުށަހަޅަންވާނެތިރީގައިވާ ލިޔުންތަ ،ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހުަށހަޅާއިރު .8

      ،ނަށް އޮތޯރިޓީން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަ )ހ(  

 .އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
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އެމް.ކިޔު.އޭ. އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިން" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  )ށ(  

 .ފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމަންޓްއްޔާރުކޮށްމަތީން ތަ

ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް  )ނ(  

އިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގައި ދީފަ

 .ލިޔެކިޔުންތައް

އި ނުަވތަ ޕްރެކްޓިކަލް ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ ތަމްރީނުގެ ބަ )(ރ  

 ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ، އެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލުތައް.

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޭ އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ މުއްދަތު  (ހ) .9 ކުރުން ައއުއެކްރެޑިޓޭަޝން 

ފަހު، އިތުރަށް ެއ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނީ، ްޕރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން މަށްހަމަވު

       އެކްެރޑިޓޭޝަން އައުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ،ގައިޑްލައިނުގައި 

 (ރިނިއު ކުރުމަށް) ހުށަހަޅައި، ައލުން އެކްރެޑިޓޭޝަން ލިބިގެްނެނވެ.

ރެޑިޓޭޝަން މުއްދަުތ ލީމުެގ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އެކްއެކްރެޑިޓޭޝަން ލިބިފައިވާ ަމތީ ތަޢު (ށ)

ނަަމ، އެކްރެޑިޓޭޝަން އައުކުރުމަށް އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ބޭނުންފަހު އިތުރަށް ހަމަވުމަށް

(ހައެއް)  6(ރިނިއު ކުރުމަށް) އެކްރެޑިޓޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ގިނަވެގެން 

އްަޞ ފޯމާއި ލިޔުންތަކާއެުކ އެކަމަށް ޚާ ،މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީއަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ގެ (ށ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަން އައުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި މި މާއްދާ (ނ)

       ނަަމ، އެކްރެޑިޓޭޝަން ދީފައިވާއުކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާއެކްރެޑިޓޭޝަން އަ

 ކަށް އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުހިންގޭނެއެވެ.(ފަހެއް) އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމުން އިތުރަ 5

މް ޕްރޮގްރާއެމް.ކިއު.އޭ. ގެ  ،ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންާވނީ (ހ) .10 ޕްރޮްގރާމް ޑޮކިުޔމަންޓް 

 އެއްގޮތަށެވެ.   އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިނާ

ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ " ،އެކުޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓާ (ށ)

 ފޯމު" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕީޑީއެފް  ،ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހުަށޅާއިރު،  (ނ)

 ފައިލެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.
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   ރުކަޒުތަކަށް ހާޒިރުވާ ގޮތަށާއި، ހާޒިރުނުވާ ގޮތަށާއި،  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަ (ހ) .11 ޑެލިވަރީ ޮމޑަލިޓީ

މި ދެބައި ހިެމނޭ ގޮަތށް ކިޔަވައިދޭ "ބްލެންޑެޑް ލަރިނންގ" އަށް ކިޔަވައިދޭ 

އިން  .އެމް.ކިއު.އޭވެސް  އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ މިންގަޑުތަކަކީޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

 ޑުތަކެވެ. ނގައިވާ މިންގަ ""ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިންޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަންއާބެހޭ  ،އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 އުސޫލުތަކާއި، އެހެނިހެން އުސޫުލތައް ހިނގާނެވެ.

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަދށުން  2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ށ)

ލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް (ަމތީ ތަޢު R-76/2022ގަވާއިދު ަނންބަރު ، ފައިވާލައިއެކުލަވައި

ގައި  ލަރނިންގ ގައިޑްލައިން"-"އީރިޓީގެ އޮތޯ، އިބެޭހ ގަވާއިދު) އާހިންގުމާ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަކީ، މަީތ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ 

ްށ ދަރިވަރުން ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، މަރުކަޒުތަކުން، އެ މަރުކަޒުތަކަ

     ލާރނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، މި ދެބައި ހިމެނޭގޮުތްނ -ހާޒިރު ނުވާގޮތަށް ހިންގާ އީ

އެ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ "ބްލެންޑެޑް ލާރނިންގ" ޕްރޮްގރާމްތަކުގައި ކޮންމެހެްނ 

 ހިމެނެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންަގނޑުތަކެވެ.

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝނަށް 

ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭަޝނާއި 

ޕްރޮްގރާމް ޑޮިކއުމެންޓް 

 ރިިވއުކުރުން 

ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ުހށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނާއި ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓް ރިވިއުކުރުމުގައި  .21

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގުތގެ މަތީންނެވެ.

  އިލައިެގންނެވެ. އެއީ، ތިރީގައި ދެ ބަޔަކަށް ބަހަ ،ޔުމަންޓް ރިވިއުކުރާނީޕްރޮގްރާމް ޑޮކި  (ހ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެބައެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދޭ މުޤައްރަރު ނުވަތަ  )(1 

 ؛ތަފުސީލުދާތަކާއި މާއްދާތަކުގެ މާއް

 މެނޭ މުޤައްރަރު ފިޔަވައި ދެން ހުރިބައިތައް.ޑޮކިޔުމަންޓުގައި ހި ޕްރޮގްރާމް (2)

ގެ (ހ) ގަިއ ށަހަޅާ ޑޮއިކުމެންޓުގެ މި މާއްދާޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހު (ށ)

     ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ރިިވއުކުރުމުގައި އެމް.ކިއު.އޭ. ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓުގައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެ މުޤައްރަރު ރިވިއުކުރާ ސަބްޖެކްޓް  (ނ)

 ވެސް، ދަށްވެގެންއެންމެ  ،ޕްރޮގްރާމުގެ ދާއިރާއިން ،ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭނީ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
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ލެވެލްގެ ފަރާތެއް ިލބެްނ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިންޕްރޮގްރާމުގެ ދާއިރާ (ރ)

ޓް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ގޮތުގަިއ ސަބްޖެކް ،ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު ަހމަވާ ފަރާތްތައް ،ނެތްނަމަ

 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަކުގެ އާ ދެމެުދގެ ޕްރޮގްރާމް 3އިން ފެށިގެން ލެވެލް  1އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  )1(

އެމް.ކިއު.އޭ ، ެވސްދަށްވެގެން އެންމެ  ،ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއް ރިވިއުކުރުމަށް

 ؛ގެ ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައިވުން 5ރާ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް ގަބޫލުކު

އާ ދެެމދުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  6ިއން ފެށިގެން ލެވެލް  4އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  (2)

ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލަރސް އެމް.ވެސް، ދަށްވެގެން އެންމެ  ،ރިވިއުކުރުމަށް

 ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ގަިއ ) ަވނަ ނަންބަރ2ުވަނަ ނަންބަރާއި ( )1މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( (3)

އެ ޕްރޮގްރާމުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ފަާރތެއް ލިބެން ނެތް ާހލަތެއްގައި

) އަހަރުދުަވހުގެ މަސައްކަތުގެ (އެކެއް 1ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ  ،ލެވެލްގެ ސަނަދަކާއެކު

ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ނުަވތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ލެވެލްގެ ސަނަދަކާއެކު ޓްރެއިނިންގ 

 އޮފް ޓްރޭނަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ހަދައިފައިވާ ފަރާތެއް އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ.

    ލިޭބ އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހުށަހަާޅ ޕްރޮގްރާމަކީ، ބައިނަލްައޤްވާމީ ސަނަދެއް  (ބ)

 ، ޕްރޮގްރާްމ ހިންގުމަށް ދޫޮކށްފައިވާޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ، އެ ޤައުމެއްެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން

ިލބިފަިއ  މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ޞައްޙަ ހުއްދައެއް ނުވަތަ އެކްެރޑިޓޭޝަނެއް 

އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ސަބްޖެކްޓް 

ކުރުމަާކ ނުލައި ދެްނ ހުރި ބައިތައް ިރވިއުކުރުމަށްފަހު، އިޞްލާޙު  ބައި ރިވިއުކޮންޓެންޓުގެ 

އެ ޤައުމަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ބިނާކޮްށ،  ، ނަމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް

 ގެންވެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކްރެޑިޓޭޝަން ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމް.ކިޔު.އޭ. އަށް ލިބި

މި މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވެން ނެްތ  (ޅ)

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް 1(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ހާލަތުގައި، 

 އެމް.ކިޔު.އޭ. ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިވިއު ކުރުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

ަޝނަށް ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭ

ހުށަހަޅާ ޑޮކިުއމެންޓް 

 އިޞްލާޙުުކރުން 

ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއު ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  ޅާހަށަހު ޝަނަށްއެކްރެޑިޓޭޕްރޮގްރާމް  (ހ) .13

ކަންކަްނ  ފަރާަތށް އަންގައި، އެ ހުށަހެޅިޑޮކިޔުމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  ،ކަންކަން

ތު ދެވޭނެއެވެ. ޞަންޓް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަ ފައިއިޞްލާޙުކޮށް

ހުށަހަޅާ ޑޮކިޔުމަންޓް އަލުން ރިވިއުކޮށް މި ޕްރޮސީޖަރ އެންމެ  ފައިކޮށްޙުލާޞްއި

މިގޮތަށް ޑޮކިއުމަންޓް  (ތިނެއް) ފަހަރުއެވެ.  3ރެވޭނީ ގިނަވެގެން ތަކުރާރުކު
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އިން އަންގާ ގޮތަށް ޑޮކިއުމަންޓް އިޞްލާޙުނުކޮށް ހިނގާ . އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެމް.ކިއު.އޭ

ނުވަަތ ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަަކށް ޒިންމާވާނީ، އެ ޕްރޮގްރާމެއް މުއްދަތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ 

 ފައިވާ މަރުކަޒަކުންނެވެ.ޅައިއެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހުށަހަ

    އެމް.ކިއު.އޭ. އިންމި މާއްދާ ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުމަށް  (ށ)

 އެކްރެޑިޓް  ޕްރޮގްރާމްތައް(ތިނެއް) ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު ވެސް އިޞްލާޙު ނުކުރެވޭ  3

ޑޮކިއުމަންޓް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ މާއްދާގެ ދަށުން އެންެމ  ،ކޮށްދިނުމަށް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ

 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ފަހުންނެވެ. 1ފަހު ފުރުޞަތު ދޭ ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝނަށް 

މަތީ ތަޢުލީާމއި  ،ހުށަހަޅާ 

 މަރުަކޒު ތަމްރީނު ދޭ 

ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ  ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކީ ،ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ .14

 ތަންތަން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅަިއފައިވާ މަރުކަޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ނުވަތަ  (ހ)

 ޓްރީގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.ތަމްރީނު ދިނުމަށް މިނިސް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މަރުކަޒުކަމުގައި  ،ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުން ސަނަދު ދޫކުރާ މަރުކަޒަކީ (ށ)

ނުވަތަ ތަމްރީނު ދިނުަމށް ދިނުމަށް އެ މަރުކަޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ، ނުވާނަމަ

 ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ

    ކީ އެ މަރުކަޒަ ،ސަނަދު ދޫކުރާ މަރުކަޒަކީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒެއްނަމަ (ނ)

ޝަރުޠުތައް  މާއްދާގެ (ރ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މި ،ލުކުރާއިން ގަބޫ .އެމް.ކިއު.އޭ

 ފުރިހަމަވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަްއ  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒެއްގައި  ،އިން ގަބޫލުކުރާ .އެމް.ކިއު.އޭ (ރ)

 ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެޭހނެެއވެ.

     ،އެ މަރުކަޒު ހުންނަ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެއްގައި (1)

ާޤނޫުނތަކާއި ގަވާއިދުތަާކ  އެ ޤައުމުގެ ކަާމބެހޭ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުަމށް

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ވުން.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

     އެ މަރުކަޒު ހުންނަ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ  (2)

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރާ އިދާރާއަކުން ފެންވަރު 

 ރާ ނުވަތަ ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ވުން.ކަށަވަރުކު

      އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ  .އެމް.ކިއު.އޭ ،ޕްރޮގްރާމަށް ވަނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ވާންވާނީ .15 ޕްރޮްގރާމަށް ވަނުުމގެ ަޝރުޠު 

 .ވެށެތަކަކަޠުރުޝަ އާ އެއްގޮތް ކޮލިފިކޭޝަންސް" "މިނިމަމް އެންޓްރީ ފޮރ އެމް.އެން.ކިއު.އެފް
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        ،އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ،ކަނޑައަޅަންވާނީޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު  .16 ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު 

 ޒުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.ލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކާ ތައާރަމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮ

އެ އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭ  ،މަޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭނަ ،ޕްރޮގްރާމުގެ ބަޔަކުން .17 އެްޑވާންްސޑް ސްޓޭންޑިްނގ

"ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން  .ކިއު.އޭ. އިން ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާއެމް ،މިންވަރު އޮންނަންާވނީ

 ގައިޑްލައިން" ގައި ވާ ގޮތަށެވެ.

ދަިރވަުރން އެްނރޯލްކުރުާމއި 

 ކިޔަވަިއދިނުން 

 

ށް ދަރިވަރުން އެންރޯލްޮކށް މަތީ ތަޢުލީމުެގ ޕްރޮގްރާމްތަކަ ،އެމް.ކިއު.އޭ. އިން އެކްރެޑިޓްކުރާ .18

އިދު ، ގަވާއާއި، މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ލަރނިންގ ގައިޑްލައިން"-"އީންވާނީ، ކިޔަވައިދޭ

 އި،) އާމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުއި ތަމްރީނުމަތީ ތަޢުލީމާ( R-76/2022ނަންބަރު 

މާއި ދަރިވަރުން އެންރޯލްކުރު ( G-6/2022ލު ނަންބަރު ، އުސޫމުކޮށްފަިއވާންއާއެމް.ކިއު.އޭ. އިން 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.  އާ )ކިޔަވައިދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު

ޕްރޮްގރާުމގައި އިމްިތޙާނު 

ަދރިަވރުން  ،ކުރެވޭނެ ގޮތާއި 

 ފާސްވާްނޖެހޭނެ މިންަވރު 

ކޯހުން ދަރިވަރުން ފާސްވާެނ  ،ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި (ހ) .19

 ޮކށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިންގަނޑު ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާން

ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ ގޮތް އޮންނަންވާނީ، އެމް.ކިއު.އޭ. ގެ  (ށ)

 "ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިން" ގައި ވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ޕްރޮްގރާުމގައި ކިަޔވަިއދޭ 

ލެކްޗަރަރިއންާނއި، 

  ކޯޑިނޭޓަުރން ޕްރޮްގރާުމގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރާއި ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ  .20

ންނަންާވނެއެވެ. މިގޮުތން ހު. އިން ގަބޫލުކުރާ މިންަވރަށް އެމް.ކިއު.އޭ ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ތަކުގައި ހުންނަންޖެޭހނެ ކަމަްށ  ޕްރޮގްރާމެއްގެ ކޯޑިނޭޓަރާއި ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދޭ ފަރާތް 

 ވަނީއެވެ.މިތިރީގައި  ރާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުއެމް.ކިއު.އޭ. އިން ގަބޫލުކު

 ،ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 3 ލެވެލް  ،އި އާ 2 ވެލްލެ ،އިއާ 1ވެލް އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެ (ހ)

ގެ ސަނަދެއް  4ލެވެލް  ދަށްވެގެން އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 

ސަނަދެއް  ގެ 3، 2، 1ލެވެލް  ވުން ނުވަތަ ެއމް.އެން.ކިއު.އެފްފައިހާސިލުކޮށް

ގެ ކިޔަވައިދިނުުމގެ ތަޖުރިބާ (މަތީ ތަޢުލީުމ ދުވަހު(އެކެއް) އަހަރު 1 ،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ ތަމްރީނު ދިނުމުގައި) ިލިބފައިވުން.

ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  6 ވެލްލެ ،އިއާ 5 ލްވެލެ ،އިއާ 4ވެލް އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެ (ށ)

ގްރާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުާރ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ޕްރޮ

ދެއް ގެ ސަނަ 6، 5، 4.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ެއމް

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތީ ަތޢުލީުމ  1 ،ވުމާއެކުހާސިލުކޮށްފައި

 މްރީނު ދިނުމުގައި) ިލިބފައިވުން.ނުވަތަ ތަ
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ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ  8 ލެވެލް އާއި 7އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  (ނ)

ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން 

     ،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކުގެ ސަނަދެއް  8އާއި  7އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް ނުވަތަ އެމް.

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތީ ަތޢުލީމު ނުވަތަ ތަމްރީުނ  1

 ދިނުމުގައި) ލިބިފައިުވން.

މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭނަމަ، ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން ޑޮކްޓޯރަލް  (ރ)

(އެކެއް)  1 ،ވަތަ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކުޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނު

އަހަރުދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތީ ތަޢުލީމު ނުވަަތ ތަމްރީނު ދިނުމުގައި) 

 ލިބިފައިވުން.

       ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ،ލަށް ފަށާދިވެހިރާއްޖޭގައި މުޅިން އަ (ބ)

ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގައި އެ ޕްރޮގްރާމުގެ 

އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް އެފަދަ ފަރާތްތައް ލިބުން ވަރަށް ަދތި 

ޓަރާއި ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭ

ނުވަތަ ތަްމރީނުގެ ފެންވަރު (މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް) ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 ެއވެ.  ދާނެ ފަރާތްތައް ތިރީގައި މިވަނީނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ބަލައިގަނެވި

   ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ މަދުވެގެން )1(

 ؛ފަރާތްތައް (އެކެއް) އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ 1

ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތުެގ   )2(

ނުަވތަ ޓެްކނިކަލް ލެވެލްގަިއ ލެވެލްގައި ތަންފީޛީ އިދާރާއެއްގައި މެނޭްޖމަންޓް 

(އެކެއް)  1(ސީދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބްޖެކްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގައި) މަުދވެގެން 

 އްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް. އަހަރުދުވަހު މަސަ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ލެކްޗަރަރއިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަކީ،  (ޅ)

މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ްޕރޮގްރާމްތައް ކިޔަވައިދިނުމާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 

ބިލުކަން ލިބުމާއެުކ، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާިއ، ތަމްރީނާއި، ފަންނީ ޤާ

  ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން ހުރި ފަާރތްތައްކަން ކަށަވަރުކޮށް، 

   މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ޓަކައި، 

އި ލެކްޗަރަރއިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒުތަކުގަ

 އެމް.ކިއު.އޭ.އިން ކަނޑައަޅާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ  ،މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ލެކްޗަރަރއިންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ (ކ)  

 ޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ރަ

ޕްރޮްގރާުމގައި އުނގަންަނއިދޭ 

 މިންަވރު 

ްނ އި .އެމް.ކިއު.އޭ ،ރާމުގައި އުނގަންނައިދޭ މިންވަރު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮންޓެންޓްޕްރޮގް (ހ) .21

ގެ ލެވެލް ޑިސްކްރިޕްޓަރސްގައިވާ މިންވަރު  .އެމް.އެން.ކިޔު.އެފްޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 

 ވަރަށް އޮންނަންވާނެއެެވ. ހާސިލުވާ

       ޕްރޮގްރާމުގެ ކޮންޓެންޓް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭނެ މިންވަރު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ގައި  (ށ)

އެ ލެވެލެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އޮންނަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް 

ކޮންޓެންޓް ވަކިވަިކ  ޕްރޮގްރާމުގެ ،އޮންނަންވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓުގައި

ސެޝަންތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ނުވަތަ ދަރިވަރުން ހާސިލުކުރާނެ މިންވަރާއެކު ބަޔާންކޮށްފައި 

 އޮންނަން ވާނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާުމގައި އޮތުން 

 ލާޒިމުކުރާ ޕްރެކްޓިކަލް ަބއި 

ހަމަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ ތަމްރީނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ބައި ފުރި (ހ) .22

 ހިންގާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މްޕްރޮގްރާ ،މުއިންތިޒާ

ން ޕްރޮގްރާމުގެ ދާއިރާގައި ޕްރޮގްރާމުގެ ވަޒީފާގެ ތަމްރީނުގެ ބައިން ނުަވތަ ޕްރެކްޓިކަލް ބައި (ށ)

ފާގެ ވަޒީލެވެލަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުެގ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ކޮށްފައިވާރެކްޓިކަލްގެ ބައިން، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންޕްތަމްރީނުގެ ބައިން ނުވަތަ 

 ޝަން ދެވިދާނެއެވެ.ޕްލަތްތަކުގައި އެގްޒެމްހާ

ލަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ފުލްޓައިްމ ލެވެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދާއިރާގައި  ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިވާ (ނ)

އް) އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް އެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ (ތިނެ 3ވަޒީފާއެއްގައި 

(އެކެއް)  1މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަިއ މަދުވެގެން 

        އް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (އެކެ 1 ބާ ިލިބފައިވުމާއި،ހުގެ ތަޖުރިއަހަރުދުވަ

(ތިނެއް) މުވައްޒަފުންގެ  3މަދުވެގެން ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފަކު ބަލަހައްޓާ  އެ

(ހައެއް) ފަހަރަށް އޮބްޒާރވްކޮށް ފީޑްބެކް ދީފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގެ ހެކި  6މަސައްކަތް 

ލިބިފައިވުން. މިގޮަތށް އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރާިއ ތަޖުރިބާ، އިމްތިޙާނަކުްނ 

ޕްރޮޖެކްޓަކުން ނުވަަތ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ފަދަ  ނުވަތަ އެސައިންމަންޓަކުން ނުވަތަ

އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަސައްކަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވެގެްނ  (ދޭއް) އަހަރަށްވުެރ ގިނަ ދުވަސް 2ގޮތުގެ މަތީން ތަޖުރިބާ ހޯދިަފހުން، 

 ނުވާނެއެވެ.
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ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތުން އެކަމަށް  ،ގޮތެއް ނިންމާނީ ދިނުމުގައި އެގްޒެމްޕްޝަން މިގޮތަށް (ރ)

       ވަކިވަކި ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ،އެދި ހުށަހެޅުމުން

 އެމް.ކިއު.އޭ. އިންނެވެ.

ޕްރޮްގރާމް ހިްނގާ ަމރުކަުޒގެ 

ޚިުދމަތްތަކާއި ިހންުގމުގެ 

 ފެންވަރު 

ފިޒިކަލް  ،ޢުމްާރނީ ވަސީލަތްތަކާއި ،މަންޓާއިޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖް (ހ) .23

ފެސިލިޓީތަކާއި، ޓެކްޮނލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، އިންސާނީ ވަސީަލތްތައް އެކްރެޑިޓޭޝަނަްށ 

އެދޭ ލެވެލެއްގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުވެފައި 

 ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ހިންގުމަށް ޓަކައި މަުރކަޒުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން މަރުކަޒު  (ށ)

 މާލީ އަންދާސީ ހިސާބު ހަދައިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ،ފަރުމާކޮށް

ދަރިވަރުންގެ އާންމު ގަވާއިދާއި ދަރިވަރުންނަށް ޭދނެ ޚިދުމަތްތައް ރާވައިފަިއ  ،މަރުކަޒުގައި (ނ)

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

     ކޯުހްނ ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް  ،ފީ ދައްކަންޖެހޭނޭ މުއްދަތާއި ،ރޮގްރާމުގެ ފީއާއިޕް (ރ)

 އެ ދަރިވަރުން ދައްކައިފައިވާ ފީ އަނބުރާ ލިބިދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިެދއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކޯހުން ފާސްވާނެ މިންވަރާއި، ޕްރޮގްރާމުގެ  ،ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިޙާނު ދޭނެ ގޮތާއި (ބ)

ޕްރޮގްރާމުގެ ލެވެލާ  ،ޓަކައި ޕްރޮގްރާމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މިންވަރު ލިބުމަށް ސަނަދު

 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އޮންަނންވާނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓްކުުރމަށް 

 މުްއަދތު  ހޭދަވާ

 ވާޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތަކީ، އޮތޯރިޓީްނ ތައްޔާރުކޮށް އާންމުކޮށްފައި .24

 ރ ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން" ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތެވެ."ޓައިމްފްރޭމް ފޮ

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝނަށް 

 ނަގާ ފީ 

 ތިރީގައިވާ އުސޫލުން ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ފީ ނެގޭނެއެވެ. .25

ނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީގެ އޮތޯރިޓީްނ އެކަމަްށ ކަ ،އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ފީ (ހ)

   ސަރުކާރުގެ  ،އެކައުންޓަކަށް ނުަވތަ މާލީ ުވޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ އެހެން ެއކައުންޓަކަށް

 މާލީ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  (ށ)

   މަށް ފަހު، އެކްރެިޑޓޭޝަން ިދނުމަށް ތައްޔާރުެވ، އެކަން އޮތޯިރޓީން ރިވިއުކުރު

       (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމެއްގެ ެތރެއިން އަންގާތާ 

، ނަމަޑިޓޭޝަން ފީ ނުދައްކައިފިއެކްރެ އެ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  ،އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ،ންވާނީލައުފުސްވާ ލަސްވުމުގެ ޒިންމާ ލަ

 މަރުކަޒަކުންނެވެ.
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އޮތޯރިޓީްނ  ،ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް ނަގަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފީ (ނ)

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮްގރާމް އެްކރެޑިޓޭަޝން 

 ދިނުން 

ޓޭޝަން ގައިޑްލައިނާއި މި ގަވާއިދަށް ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު އެކްރެޑި (ހ) .26

 ފެތޭނަމަ، ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ފަށާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެމް.ކިއު.އޭ. އިން  (ށ)

އި، އިތުރު ފީއެއް ދެއްކުމަކާ ނުލަ ،ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

(ފަހެއް) އަަހރުގެ މުއްދަތަށް އެކްރެޑިޓޭޝަްނ ލިބޭނެއެވެ. ިމ ގޮތަްށ  5އޮޓޮމެޓިކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  7އޮޓޮމެޓިކް އެކްރެޑިޓޭޝަން ލިބޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ 

 (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

އެ މާއްދާގައި  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުިރހަމަވުމުންމި މާއްދާގެ (ހ)  (ނ)

ވަނަ  25ިމ ގަވާއިދުގެ ޕްރޮގްާރމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ދެވޭނީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 އެކްރެޑިޓޭޝަން ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެކްރެޑިޓޭޝަްނ ދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް، އެކްރެޑިޓޭޝަްނ  26ވާއިދުގެ މި ގަ .27 އެކްރެޑިޓޭަޝން ސެޓްފިކެޓް

 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެިހާރއްޭޖގެ ސަަނދުތަކުގެ 

 ދަފުތަރު 

ގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ ަދށުން ެއކްރެޑިޓޭޝަން ދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް، ވަނަ މާއްދާ 26މި ގަވާއިދުގެ  .28

. ގެ ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިނުގައިވާ ގޮތަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަނަދުަތކުގެ އެމް.ކިއު.އޭ

 ދަފުތަރުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނގެ 

ޕްރޮްގރާމްަތއް 

 އެކްރެޑިޓްނުކޮށް ހިްނގުން 

ނުވަަތ  ގެ ޕްރޮގްރާމެއްމަތީ ތަޢުލީމު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިޑަނޑަށް ފެތޭ .29

ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓްނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަިދ 

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އިސްތިހާރުކުރުމަކީ ވެސް މަނާކަމެކެވެ. އެކްރެޑިޓްނުކޮށް ހިންާގ 

މުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ގެއްލު

 ހިންގާ ފަރާތަކުންނެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުީމ  29މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .30 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

ތައް ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމް ތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއިސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ެފތޭ މަ

ނަމަ، އަންަނނިިވ އަށް ސާބިތުވެއްޖެ .އެމް.ކިއު.އޭއޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ނުކޮށް ހިންގާކަން 

 އިން އަޅަންވާނެއެވެ. .ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެމް.ކިއު.އޭ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ ޚިލާފަށް އަދި ޕްރޮގްރާމް  )1(

 އެކްރެޑިޓޭޝަނާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެންގުން؛

         އެކްރެޑިޓްނުކޮށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މަރުކަޒެއް  )2(

 ؛ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުން (ދިހަ -/10,000

 ން؛އިތުރު ޕްރޮގްރާމަކަށް އެކްރެޑިޓޭޝަނާއި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫނުުކރު )3(

 ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަނާއި ހިްނގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން؛ )4(

 ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުމަށް އެންގުން؛ )5(

 ސަނަދު ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދޫނުކުރުން؛ )6(

އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަނޑާ އެއްގޮތަްށ  )7(

ޑުތަކާ ޚިލާަފށްކަން އާންމުކޮްށ ނޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ މިންގަ  ނޫންކަމާއި،

 އިޢުލާނުކުރުން.

 ދެވޭ އެކްރެޑިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކަށް ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ ވަނަ 26 ގަވާއިދުގެ މި (ށ)  

     ،ބާިޠލުވެއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުކަޒެއްގެ ފޯުރކޮށްދޭ ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ

 .އެވެބާިޠލުވާނެ އެކްރެޑިޓޭޝަނެއް ހުރިހާ ދީފައިވާ އޮތޯރިޓީން ރުކަޒަކަށްމަ އެ

މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން 

 ފެށުން

ރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުްނ ދިވެހި ސަ ،ށާނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ  .31

 ފެށިގެންނެވެ.

____________________ 


