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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް  ގަވާއިދު 

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

ގެ ވަނަ މާއްދާ 7ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި،  8

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައިއެކުލަ ޓަކައި ލުތައް ބަޔާންކުރުމަށްސޫއު(ރ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ 

 " އެވެ. ގަވާއިދުޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް "އިންސް ،ޔާނީގަވާއިދަށް ކިމި  .2

ލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންާގ ޢުދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީ ތަ ދަކީ، ގުސަމަ ގަވާއިދުގެމި  .3 ދު ުގސަމަ

ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ގަިއޑްލައިނާއި، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް 

 ތަންީފޛުއޮޑިޓް މެނުއަލްގައި ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންސްިޓޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްތައް 

 ންމުކުރުމެވެ.އާލުތައް ކަނޑައަޅައި ސޫއު ންމުއާޓަކައި، ޢަމަލުކުރަންޖެޭހ  ކުރުމަށް

ިހނދަކު، އަންަނނިވި ލަފުޒުތަާކއި އި މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހަ .4 ނަކުރުން މާ

 ޢިބާރާތްތައް ޭބނުންކޮށްފައި އެވަީނ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ.

 އަށެވެ. "ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މޯލްޑިވްސް  (ހ)

ދައުލަތުގެ މަތީ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (ށ)

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްވާލުހައިރެއްގައި  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، ، "މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)

 އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަށެވެ.

 ޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށެވެ.އޮތޯރި ،ވަނީ"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ރ)
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 "މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީުމ ދޭ މަރުކަޒުތަކަށެވެ. (ބ)

 އެވަނީ، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓަށެވެ."އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި  (ޅ)

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަްއ އޮޑިޓްކުރާއިރު އޮޑިޓުގެ  ،"ރޭޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)

 މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން ދޭ ޕޮއިންޓުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ މަރުކަޒެއް ގިންތިކުރުމަށެވެ.

"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިްޓ  ބުނެފައި އެވަީނ، "ސެލްފް އިވަލުއޭޝަން ރިޕޯޓް" ކަމަށް (އ)

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް"ފޮ"މެނުއަލް  ،ގައިޑްލައިން" އާއި

 ސެލްފް އިވަލުއޭޝަން ރިޕޯޓަށެވެ.

"އޮޑިޓް ޕޫލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  (ވ)

އިން އާންމުކޮްށ ހުޅުވައިލުމުން ކުރިމަތިލާ ީމހުންގެ ތެރެއިން އޮޑިޓް (އެމް.ކިއު.އޭ) 

ޕެނަލުގެ މެންބަރެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އޮތޯރިޓީން އެކުލަވައިލާ 

 ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ.

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް 

 އޮޑިޓްކުރުން 

އޮތޯރިޓީން ޢަމަުލކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުަގއި  ސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްުކރުމުގައިއިން .5

   ޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފޯރުކޮށްދޭ ނލުތަކާއި މިންގަސޫބަޔާންކޮށްފައިވާ އު

 އިމިންގަނޑުތަކާޤައުމީ  ،ލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްޢުމަތީ ތަ

 ކާ އެއްހަމައެއްގައި ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭަކން ކަށަވަރުބައިނަލްއަޤްވާމީ ިމންގަނޑުތަ

ޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީގެ  ކުރުމަށް

ރ އިންސްޓިޓިއުޝަނަްލ އޮޑިޓް" އާ ފޮ"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ަގއިޑްލައިން" އާއި "މެނުއަލް 

 ންނެވެ.ތީމަ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް އޮޑިޓް 

 ލާޒިމްުވން 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒުތައް  .6

 އޮޑިޓްކުރުމަށް އެ މަރުކަޒުތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް 

 އޮޑިޓްކުެރވޭ ތަންތަން 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިންސްިޓޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްކުރެވޭނީ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމު  (ހ) .7

 ޑުތަކަށް ފެތޭ މަރުަކޒުތަކެވެ.ނދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ މިންގަ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ )1(

ގެން ށްބިގެން ނުވަތަ އެކްރެޑިޓްކޮލިކޯހެއް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ 

ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، 

 ؛ތައްއިންސްޓިޓިއުޓް
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ސަރުކާރު  ،މަރުކަޒުތަކުގެ އިުތރަށް ބަާޔންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  )2(

 ؛ތަންަތން ރާބޭނުންވެގެން ނުވަތަ އެ މަރުކަޒަކުން އެދިގެން އޮޑިޓްކު

     އޮޑިޓްތައް ކުރަންވާނީ،  ރާ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކު )2(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  )ށ(

ތެއްެގ ނާރާ ގޮ ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށން ކުރާ އޮޑިޓްަތކަށް ބުރޫ )1(މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

 ންނެވެ.ތީމަ

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް 

 އޮޑިޓްކުެރވޭ ުމއްދަތު 

) ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތައް، 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 7މި ގަވާއިދުގެ  .8

 (އެކެއް) ފަހަރު އޮޑިޓްކުރަންވާނެއެވެ. 1(ތިނެއް) އަހަރަކުން  3ކޮންމެ 

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް އޮޑިޓް 

 ޕެނަލް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިއު.އޭ)  ،އޮޑިޓް ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ (ހ) .9

އިން ފާހަގަކޮށް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ "އޮޑިޓް ޕޫލް" ގެ ތެރެއިން އެ އޮތޯރިޓީން އައްޔަނުކުރާ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެ ގޮތުން، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮެލޖްތަކުގެ އޮޑިޓް ޕެނަލް 

ން މައްޗަށެވެ. އަިދ ިއންސްޓިޓިއުޓްތަކުގެ އޮޑިޓް (ފަހެްއ) މެންބަރު 5 ،އެކުލެވިގެންވަނީ

 (ިތނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 3 ،ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ

މޯލްޑިވްސް  ،އޮޑިޓް ޕެނަލުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބަލަހައްޓާީނ، އޮޑިޓް ޕެނަލަށް ައއްޔަނުކުރާ (ށ)

 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިއު.އޭ) ގެ މުވައްޒަފެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ގައިޑްލައިނާއި، އިންސްޓިޓިއުޝަަނލް އޮޑިޓް މެނުއަލުގައިވާ  (ނ)

މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓް ޕެނަލަށް އައްޔަނުކުރަންވާނީ، ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތައް 

ހަމަވާ، ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުަތކަށް ފެތޭ، ކަމަށް ާޤބިލު އަިދ އޮޑިޓްކުރާ މަރުކަޒަކާ 

 މަޞްލަޙަތު ފުށުނާރާ މީހުންނެވެ.

ތަޢުލީމީގޮތުން ދަށްވެެގން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއަކާއި،  )1( 

 ؛މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވުން

އޮތޯރިޓީން ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ ތަމްރީނެއް އޮތްނަަމ، އެފަދަ ތަމްރީނެްއ  )2(

 ؛ރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވުންފު

 އޮޑިޓްކުރާ މަރުކަޒަކާ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް ނެތް މީހެއް ކަމުގައިވުން.  )3( 

އޮޑިޓް ޕެނަލަށް އައްޔަނުކުރާ މެންބަރަކީ، އޮޑިޓްކުރާ މަރުކަޒަކާ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް  (ރ)

       ސަބަބުތަކުެގ ތެރެއިން ސަބަބެއް  އަންނަނިވި ،ނިންމާނީނެތް މީހެއް ކަމަށް 

 ނެތް ނަމަ އެވެ.
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 ؛ށް ވުންއޮޑިޓްކުރާ މަރުކަޒުގެ ހިއްސާދާރަކަ )1(

 ؛ކުރާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔަކަށް ވުންއޮޑިޓް )2(

 އޮޑިޓްކުރާ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކަށް ވުން. )3(

މަރުކަޒާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަކަމަށް ނުވަތަ އެ މަރުކަޒަކާމެދު   ރާއޮޑިޓްކު )4(

ތަޢައްޞުބެއް އުފެދިފައިވާކަްނ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ  

އޭާނ އިނދެގެންއުޅޭ މީހާއާއި، އޭނާގެ ެއގޮތުން، ބޫލުކުރެުވން. ގައޮތޯރިޓީއަށް 

އޭނާ ސީދާ  ،ށް) ާނއިގޮތަ ނޭވެސް ހިމެ ދަރިން (އުފަންދަރިންނާއި ދޮްނަދރިން

ތު ޙަފަރާތުގެ މަޞްލަ ތު ފުށުއެރުމަކީ އެޙަބަލަހައްޓަމުްނދާ މީހުންގެ ަމޞްލަ

 ބެލެވޭނެއެވެ.ފުށުއެރުން ކަމުގައި 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުށުއެރުންތައް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި، އޮޑިްޓ  (ބ)

ކުރިން، އޮތޯރިޓީން އެ މީހަކާ އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޕެނަލަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ 

ފުށުއެރުމެއް އޮތް ކަމަށް ނުަވަތ ނެތްކަމަށް އޮތޯރިީޓން ނިންަމްނވާނީ، އިންޓަވިުއން ލިބޭ 

 މަޢުލޫމާތުތައް ޞައްޙަތޯ ބެލުަމްށ ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް ވާނަމަ އެ ގޮތަށް ބެލުމަްށފަހުގައެވެ.

ގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ނުވަތަ ކުރިަމތިނުލިޔަސް އައްޔަނުކުރާ އޮޑިޓް ޕެނަލު (ޅ)

މީހުން، އައްޔަނުކުރުމުގެ ކުރިން، މަޞްލަޙަތުގެ ފުރުއެރުްނ ނެތްކަން ބަޔާންކޮްށ، 

"Declaration of No Conflict of Interest ިމި ނަން ކިޔާ އިޤްރާރުގައ "

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި އިޤްރާރުގައި، 

 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުންތައް ހުރިަކން ނުވަތަ ނެތްކަން ެއނގެން ޮއންނަންވާނެއެވެ. 

ކުރާ މަރުކަޒަކާ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އޮޑިޓް ،ރުންނަކީއޮޑިޓް ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ މެންބަ (ކ)

ނަމަ، އައްޔަނުކުރި އޮޑިޓް ޕެނަލުގެ މީހެއް ނުވަތަ މީހުންކަމަށް އެ މަރުކަޒަކުން ދެކޭ

 އޮތޯރިޓީއަށް(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން  10ޭދތާ  އޮތޯރިޓީންމަޢުލޫމާތު 

މަްޤބޫލު ސަަބބުތަކާއެުކ ހެއްކާއި، ޤަރީނާއާއެކު،  ،ންގަންވާނެވެ. މިގޮަތށް ހުށަހަަޅންވާނީއަ

ނަމައެވެ. ންކޮށްފައިވާ ުފށުއެރުންތައް ހުރިމައިގަނޑުގޮތެއްގައި މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާ

  ނަމަ ބެލެޭވނީ، އެފަދަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަނާޅައިފި

ފަރާތެއް  އޮތޯރިޓީން އެމި އަކުރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ގޮތެއް  ފައިކޮށްޖާކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން މުރާއްޔަނުއަކޮމިޓީގައި ހިމެނުމަށް ނުވަތަ 

 ޖެހޭނެއެވެ. ކަނޑައަޅަން
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އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް 

 އޮޑިޓްކުުރމަށް ނަގާ ފީ 

ވަނަ  8ގެ  ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު( 7/2021ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .10

ލުން ސޫގައިވާ އުތިރީ ،ންދަށުގެ (ރ) ގައި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ މާއްދާ

 އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްކުރުަމށް ފީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީއާއި އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ މަރުކަޒާ ދެމެދު އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ  (ހ) 

އިވާ ބަޔާންޮކށްފަ މާއްދާެގ (ށ) ގައި މި ،) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި(ސާދަ 14ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީ ،ފީ

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވަނީ، މާލީ ވުޒާރާއިން  (ށ)

 ފާސްކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ ފީތަކެވެ.

 (ތިރީސް ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ؛ -/37,500  ،ޔުނިވަރސިޓީއެއް ނަމަ )1(

 (ސައްބީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ؛  -/26,500 ،ކޮލެޖެއް ނަމަ )2(

 (ސަތާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ. -/17,500 ،ނަމައިންސްޓިޓިއުޓެއް  )3(

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފީގެ އިތުރަށް، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި  (ނ)

ކްސްޓާނަލް އޮޑިޓްކުރުމަށް ދަތުރުކުރާ ކެްމޕަސްތަކުގެ އެހުންނަ މަރުކަޒުތަކާއި، 

 ،މަތީންކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  އޮތޯރިޓީން ،މެންބަރުންގެ ހުރުމާއި ކެއުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 ޒަކުން ދޭންވާނެއެވެ. އޮޑިޓްކުރާ މަރުކަ

އިތުރަށް،  އި ޚަރަދުތަކުގެމި މާއްދާގެ (ށ) އާއި، (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީތަކާ (ރ) 

ވަޔާއި، ކަނޑާއި، އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ 

މަރުކަޒަކުން ދޭންވާނެއެވެ. މި ޚަރަދުތައް ކަނޑައަޅާނީ،  ރާއޮޑިޓްކު ،ގޮތެއްގެ މަތީން

ރޭޓްތަކަށް އްދުތަކަށް އެ އިރެއްގައި ހުންނަ ޙައްދަށް ބަލައި، އެ ސަރަ ޙަދަތުރުކުރާ ސަރަ

 ފަހުގައެވެ. ކުރުމަށް ރިޢާޔަތް

    ިމ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ، ފީއާއެކުމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އޮޑިޓް (ބ)

ލު ސީ ލަ ޚަރަދުގެ ތަފުމުއޮޑިޓް ކުރުމަށް ހިނގާ ޖު ،ޚަރަދާއެކު ކޮށްފައިވާ(ރ) ގައި ބަޔާން

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ރިޕޯޓުލުއޭޝަން ސެލްފް އިވެ ،ކުރާނީސާއްހިމަރުކަޒުތަކާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންަގނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ޓަކަިއ، އަދި އޮޑިޓުން ފޯރުކޮށްދޭ މަތީ  .11 "ރޭޓިންގ"

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަަޞއްވުރު އާންމުންނަށް އެނގޭޭނހެން އާންމު ކުރުމަށް ޓަކައި، 

ގައިޑްލައިނުގައި ބަޔާންކޮށް ަކނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް 

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،އޮޑިޓްކުރާ ކޮންމެ މަރުކަޒެއް ވެސް ރޭޓްކޮށް
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ޔައުިމއްޔާާއއި ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

 ރާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ކުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ  (ހ) .12

މަލާތްތައް ލިޔެ ަބލަހައްޓަްނވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ޢާހުރިހާ މު ރާމަރުކަޒުތަކާއެކު ކު

 ޔެކިޔުމުންނެވެ. ލިމަލާތެއް ކުރަންވާނީ ޢާމު

ކުރާ މަރުކަޒަކާއެކު ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްއިންސް (ށ)

 ފަސޭހައިން ،ކުރުމަށްފަހުސޮއި ޔަކުޝަނުގެ އިސް ވެރި ސެކްއޮތޯރިޓީގެ ކަމާބެހޭ ،ލިޔެ

 ފެންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަީތން އޮތޯިރޓީން ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.

 ރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީުމދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްކު (ނ)

 ސާ އް ހިމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ އެ މަރުކަޒަކާ ކޮންމެ ބައްދަލުވު ބާއްވާމަރުކަޒަކާއެކު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް އޮޑިޓް 

 ރިޕޯޓުތައް ފާސްުކރުން 

 ރިޕޯޓު މަރުކަޒަކުތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް  ރާ ކުއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް (ހ) .13

 ފާސްކުރެވޭނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުންެނވެ. 

(ފަނަރަ)  15ހުށަހަޅާތާ  އޮތޯރިޓީއަށް، ުޓ ނިންމައިފައިރިޕޯއޮޑިޓް ޕެނެލުން އޮޑިޓް  (ށ)

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޯޑަށް ހުށަހަަޅއި ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

އިންސްޓިިޓއުޝަނަލް އޮޑިޓް 

ރިޕޯޓުތައް ާޝއިޢުކޮށް 

 އާންމުުކރުން 

 ރާކުއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ  (ހ) .14

(ދިހައެއް)  10ތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ބޯޑުން ާފސްކުރާތާ މަރުކަޒު

 ކުރަންވާނެއެވެ.ސާއްހިދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަރުކަޒަކާ 

 ކުރާ ބޯޑުން ފާސްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އޮޯތރިޓީގެ  (ށ)

ދުވަހުގެ (ދިހައެއް)  10ތައް ބޯޑުން ފާސްކުރާތާ ރިޕޯޓުއިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް 

 .ުމކުރަންވާނެއެވެންއާތެރޭގައި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢުކޮށް 

އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ .15 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އޮޑިޓްކުރުމުގައި  6މި ގަވާއިދުގެ  ،މަރުކަޒުތަކުން

ނުވަތަ ތިރީަގއި  ،ނަމަރުލުން ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނުަވަތ އެއްބާ ،އެއްބާރުލުން ނުދޭނަމަ

 ންވާނެއެވެ.ތިރީގައިވާ ިފޔަވަޅުތައް އަޅަ، ށްފިނަމަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮ

 ހުށަނޭޅުން. ރިޕޯޓުގައި އެ ޚުހުށަހެޅުމަށް އަންގާ ތާރީ ރިޕޯޓުސެލްފް އިވެލުއޭޝަން  (ހ) 

ހުށަހަޅަްނ  ރިޕޯޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން  (ށ)

  މަސްދުވަހުގެ (އެކެއް)  1ގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އިތުރު ޚުފައިވާ ތާރީގައިއަން

 އެވެ.ނެސިޓީއެއް ފޮނުވޭ ޓަކައި އެންގުމަށްފަރާތަށް  ފުރުޞަތެއް ދީ، އެކަން އެ
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ވެސް ސެލްފް  ފުރުޞަތުގައި ދޭމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  (ނ)

ގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ނުިދނީކަމަށް   ހުަށނާޅައިފިނަމަ، އޮޑިޓް ކުރިޔަށްއިވެލުއޭޝަން

 ރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.ރުފިޔާއިން ޖޫ(ދިހަހާސް)  -/10,000ރުކަޒެއް އެ މަ ،ބަލައި

ފީއާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް  ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައިމާއްދާވަނަ  10މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)

ޓްކުރުމަށް އޮޑި ،ނީއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ބެލެވޭ

ދުވަހުގެ (ފަނަރަ)  15އިތުރު  ދޭކަމަށެވެ. ައދި ފީ ދެއްކުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިން

 ރިމަނާ އިން ޖުރުފިޔާ(ދިހަހާސް)  -/10,000ތެރޭގައި ވެސް ފީ ނުދައްކައިފި ނަމަ، 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުތަކަށް އިތުރު  ރާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްބާރުލުން ނުދީގެން ޖުރިމަނާކު (ބ)

(ތިނެއް) އަހަރުދުވަސް  3ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ އެކްރެޑިޓޭޝަން 

ލެވޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއްގެ އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް އެދި ޑައިމެދުކަނވަންދެން 

 އެވެ.ގަ ގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުދުވަހުއަހަރު(ތިނެއް)  3އަލުން ހުށަހެޅޭނީ، 

އޮޑިޓް ޕެނެލަށާއި، އޮތޯރިޓީއަށް  ،އޮޑިޓްކުރާ މަރުކަޒަކުން ،އޮޑިޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި (ޅ)

އެއްބާރުލުން ނުދީފިނަމަ، އެ މަރުކަޒަކަށް އޮތޯރިޓީން ސިޓީއަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

(ދިހައެއް)  10އެ ސިޓީގައި، ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި، އެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 

ށް ފޮނުާވ ސިޓީ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފަިއ އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ކޮޕީކުރަންވާނެއެވެ.  

 ވެސް އެކަން ންމި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން ސިޓީ ފޮނުވުމު (ކ)

ހިސާުބން އޮޑިޓްކުރުމުގެ "ސައިޓް ވިޒިޓް" ހުއްޓައިލައި، ނަމަ، އެރަނގަޅުނުކޮށްފި

ޓީއަކުން އެ މަރުކަޒަކަށް އެންގުމަށްފަހު، ހުއްޓައިލިކަން (މިނިސްޓްރީއަްށ ކޮޕީކޮށް) ސި

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ.

ން ނުދޭނަމަ މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެ މަރުކަޒަކުން އެއްބާރުލު (އ)

ބަޔާނަކުން ނުވަތަ ސިޓީއަކުން  ،ޗެއަރޕެނަލުގެ އެ އޮޑިޓުގެ އޮޑިޓް ފިޔަވަޅުއަޅާނީ، 

އޮޑިޓް ޕެނަލުގައި ހިމެނޭ އޮތޯރިޓީެގ  ،އެންގުމުންެނވެ. މީގެ އިތުރަށްކަން އެއޮތޯރިޓީއަށް 

  މުވައްޒަފަށް އެ ގޮތަށް އެ މަރުކަޒަކުން އެއްބާރުލުން ނުދޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، 

     ފިސަރ (ސީ.އީ.އޯ) އަށް އެ މުވައްޒަފަކު އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮ

 ހުށަހެޅުމުން ވެސް، މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މައްސަލަ  (ވ)

 )ސްހާށްއަ( -/8,000ނަމަ، ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، ބޯޑު

ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާކުރުމަށް ބޯޑަށް ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތަްށ ބޯޑުން ފާސްވެއްޖެނަމަ، 

      އެ މަރުކަޒަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މި މައްސަލަ ބޯޑަށް އެޖެންޑާކުރާނީ، 

 އެ މަރުކަޒެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ބާއްވާ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ފައިވާ ގޮތަށް އޮތޯރިޓީން (ރ) އާއި، (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށް،  (ނ) އާއިމާއްދާގެ މި (މ)

އެޅުމަށް ނިންމާ ފިޔަވަޅާއެކު، މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ އިދާރާ ކަމުގައިވާ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ސިޓީއަކުން އޮތޯރިޓީން އަންގަންވާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅެއް ބަޔާންކޮްށަފއިވާ އެއްވެސް  (ރ) އާއި، (ބ) ގައި، ގެ (ނ) އާއިމި މާއްދާ (ފ)

ޒުރުވެރި އުއިންސްޓިޓިއުޝަަނލް އޮޑިޓް ލަސްކުރަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް އަޅަންވާނީ، 

އެފަދަ އުޒުރެއް އެ މަރުކަޒަކަށް ނަމައެވެ. ނެތް ނުވަތަ މަޖުބޫރީ ާހލަތެއް ސަބަބެއް

     ން ބަލައިގަނެވޭީނ، އެ ހާދިސާއަކަށްފަހު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނަމަ، އޮތޯރިޓިއަށް އެކަ

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ މަރުކަޒަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގައި،  15

ބޯޑުްނ އެކަން ގަބޫލުކޮށް ފާސްކުރުމުންނެވެ. މި ގޮތަށް ސަބަުބ  ،ބޯޑަށް އެކަން ހުށަހަޅައި

(ފަނަރަ) ދުަވހުގެ  15ން ައންގާތާ ބަޔާންކޮށް އެ މަރުކަޒަކުން ޮއތޯރިޓީއަށް ލިޔުމު

 ތެރޭގައި ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޖުރިމަނާ އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް  (ދ)

ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ އެހެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ދަސާ ( 14 ކަނޑައަޅާތާ އެކައުންޓަކަށް އެ ޖޫރިމަނާއެއް

 ވާނެއެވެ.ޖަމާކުރަން

    ފަުހން އެ މަރުކަޒެއް ދެން އޮޑިޓްކުރާއިރު، މި މާއްދާގެ ދުވަސް(ތިނެއް) އަހަރު 3 (ތ)

އެްއބާރުލުން ކަންކަްނ ފުިރހަމަނުކޮށް،  އާއި، (ޅ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ރ)، (ނ) އާއި

    ދިނުމަށް އެކަށީގެންނުވާ  ނަަމ، ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ނުދިނުން ތަކުރާރުކޮށްފި

     ތަނެއް ކަމަށް ބަލައި، އެ މަރުކަޒެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިރުޝާދާއެކު،

 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 10

މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުަރން 

 ފެށުން

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި .16

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ގަވާއިދުމި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ފާސްކޮށް،  ގަވާއިދުމި 

 ފެށިގެންނެވެ.

_______________________________ 


