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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަުޢީލމާއި ތަމްރީނުގެ  2021/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) . 1 ފާއި ނަން ތަޢާރު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  71ގެ  ޤާނޫނު)

 އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިުއޓްތައް ހިންގުމުެގ  (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.

 ތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކޮލެޖް ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ .2 މަުގސަދު 

ދިވެހިރާްއޖޭގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ މަީތ  ،ކުރުމާއި ހިންގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި

         ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމާއި

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވޭ  ،ގައިއެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި މިންގަނޑެއް

 ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަޔާންކުރުމެވެ.

ކޮލެޖްތަކާއި އިްނސްޓިޓިއުޓްަތއް 

 ހިންގުން 

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި، މިަފދަ ަތންތަނުގެ ކެމްޕަސްތަކާއި .3

ޗް ސެންޓަރުތައް ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އައުޓްރީ

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.
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ހިނަގމުންދާ ކޮލެޖްތަާކއި 

އިންސްޓިިޓއުޓްތައް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

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

އެފަދަ ތަންތަނުގެ ކެމްޕަސްތަކާއި އައުޓްރީޗް  ،އިންސްޓިޓިއުޓްތަާކއި ،ކޮލެޖްތަކާއި

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މި ،ސެންޓަރުތައް

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ

  ގަމުންދާ ތަންަތން، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިން (ށ)  

މި ގަވާއިދުގެ  ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުން 

އިންސްޓިިޓއުޓް 

 ން ރަިޖސްޓަރީކުރު 

           ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިިޓއުޓްތައް ހިންގަންާވނީ .5

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

އިންސްޓިިޓއުޓްތަކުަގއި 

 ހުންނަްނވާނެ ސިފަަތއް 

އަންނަނިވި މައިގަނުޑ  ،މްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުްޓތަކުގައިދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަ .6

 ސިފަތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ދި (ހ)  

ކުރެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު (އެމް.ެއން.ކިޔު.އެފް) ގެ 

އާ ދެމެދުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ަތންތަްނ  6އިން ެފށިގެން ލެވެްލ  1 ލެވެލް

 ވުން. ކަމުގައި

 މަތީގެ (ސޯޅަ) އަހަރުން 16 އުމުރުން، އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ (ށ)  

 އިއުތިރާޒެއް  މައިންބަފައިްނގެ ނަމަވެސް ވުން. އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ކަމުގައި

ބައިވެރިކުރުމަކަށް  ދަރިވަރުން  ދަށުގެ (ސޯޅަ) އަހަރުން 16 ،ޔުމަކާއެކުނެތްކަމުގެ ލި

 ހުރަހެއް ނެތެވެ.

           ނުވަަތ ތަމްރީނުތަކަކީ، ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ިހންޭގ  އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި (ނ)  

ވިޜަންއާއި، މިޝަން ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތަށް ، އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ފިލޯސޮފީއާއި

 ވުން. ކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަކަށްފަރުމާ 
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 ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަކަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަ (ރ)  

ކިޔަވައިދޭ ފެންވަރަށް ވުރެ ަމތީ ފެންވަރެއްގެ  ،ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންނަކީ

 ވުން. ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް

(ރ) ގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ލެކްޗަރަރއަކަށް ފަންނީ ހުނަރުވެރި މި މާއްދާގެ  (ބ)  

           މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

އަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ރަރއެ ލެކްޗަ

 އެވެ.އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ

 ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފަކަށެވެ. ،އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިސްވެރިޔާ ވާންވާނީ (ޅ)  

ކިޔަވައިދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި އިން ފެށިގެން ަމތީގެ  5ލެވެލް  (ކ)  

 ރުން. އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި  މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފުްލޓައިމް މުވައްޒަފަކު ހު

   ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އިން ފެށިގެން މަީތގެ  5ލެވެލް  (އ)  

(ދިހައެއް އިންސައްތަ) ލެކްޗަރަރއިން ވާންވާނީ ފުލްޓައިްމ  10%

 ލެކްޗަރަރއިންނަށެވެ.

ގައިވާ  1އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންަގން ހުށަަހޅާ އިމާރާތަކީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  (ވ)  

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ިއމާރާތަކަށް ވުން.

އިން ފެށިގެން  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަުކގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ލެވެްލ  (މ)  

ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންނަށް  ،ހިންގާނަމަޕްރޮގްރާމްތައް މަތީގެ 

 ލިބެން ހުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގަންވާނީ  .7 ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ހުއްަދލިިބގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ފެންވަރުގެ  (ހ)  

އި ހިންގުމަށް ހުއްދަދޭނެ ފެންވަރު ގަތެރެއިން އިންސްޓިޓިއުޓުޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

މިނިސްޓްރީން  ކަނޑައެޅޭނީ، އެ އިންސްޓިޓިއުުޓން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލަށް ބިނާކޮެށވެ.

ހިންގަންވާނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ ޕްރޮގްރާމްތައް  ހުއްދަ ލިބުމުން 
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އެ ފަރާތުގެ  ،ހުއަށް ހުށަހަޅައިގެން މުޤައްރަރު ފާސްކުރުމަށްފަ) އޭ ކިޔު. އެމް.(

 އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިްނގ ފޯރުކޮށްދޭ އާިއ ޓެކްނިކަލް ޓްރެއިނިންގ (ށ)  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ  ،އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަްލ  ،ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަން އެދޭނަމަ

 ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ. 

ހިންގަން ޕްރޮގްރާމްތައް ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގަންޖެހޭ  (ނ)  

 އެ ފަރާތްތަކުން ނަަގންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށްަފހުގަެއވެ.  ،ފަށަންވާނީ

ފީގެ އޮނިގަނޑު (ފީ ސްޓްރަކްޗަރ)  ޓިޔުޝަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ރާމްތަކަށް ޕްރޮގް (ހ) .8 ޓިޔުޝަން ފީ

 އެޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނަށް އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމަށް 

 އެއް ޕްރޮގުރާމެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި އެންރޯލްވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާ  (ށ)  

 އެވެ.ފީ އެއްވަރު ވާންވާނެ

ކޯހަްށ  ،ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ެއކިކަހަލަ އިތުރު ފީތަކުގެ މަުޢލޫމާތު (ނ)  

 ދަރިވަރަށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ކުރިން އެންރޯލްވުމުގެ

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

 ސީ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް އެ ޕޮލި

ދިނުމުގަިއ އަންނަވި އުސޫލުތަކަށް  އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުން ދަރިވަުރންނަށް ޚިދުމަތް .9 ދަިރވަުރންނަށް ިޚދުމަތް ދިނުން 

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.

ގައި ކިޔަވާ ދަރިަވރުންގެ މެދުގައި އެ ދަރިވަރުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އިންސްޓިޓިއުޓު (ހ)  

ހަަމހަމަ ، ނެތި ކުރުމެއްމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުއްޔާއި ކިޔަވައިދިނުވެއްދުމުގަ

 އުސޫލަކުން ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެއްވެސް މާލީ މަންފާއެއް ލިބިދޭ ގޮތަްށ އިންސްޓިޓިއުޓު (ށ)  

 ،ޅާނެ ގޮތާއިއެ މަންފާއެއް ލިބުަމށް އެދި ުހށަހަ ،އެ ތަނެއްގައި ހަމަޖެހިފައިާވނަމަ

 ،އެކަމާ ގުޅޭ ޝަރުޠުތަކާއި ުއސޫލުތައް އެ އިންސްޓިޓިއުޓަުކން އެކުލަވައިލައި

 ދަރިވަރުންނަށް ފެންާނނޭހެން އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ.
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ެގ  7/2021ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

) ަވނަ ނަންބަރުގަިއ 2( ްނބަރާއި) ވަނަ ނ1ަ(ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  65

ގައި ިކޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އިންސްޓިޓިއުޓު ،ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ހިމެޭނ ގޮތަށް

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރުން އެސެސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

 އެހެން ،މަސައްކަތްތައް އެ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ާލޒިމުކޮށް

އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް  ،ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށް

އެ އުސޫލުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާނޭހެްނ  ،އެކުލަވައިލައިފައި

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓުގަިއ  އިންިތޒާމުއަންނަނިވި ކަންަކން ހިމެނޭޮގުތން ޝަކުވާ ހުަށހެޅޭނެ  . 10 ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގެ ނިާޒމު 

 ދަރިވަރުންނާ ހިްއސާކުރަންވާނެއެވެ. ،ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަދައި ހަމަޖައްސައި، އެކަމާ

 ދަރިވަރުންނަށް އެޑްމިޝަން ދިުނމާއި އެންރޯލްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން.  (ހ)  

 ން.ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަާކ ގުޅޭގޮތު  (ށ)   

 ހަނގާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން.    (ނ)  

ނުވަތަ ފުރައްސާރަކުރުމާ ކުރުމާ މާޙައުލުން އެއްވެސް ކަހަލަ ގޯނާއެއް  ޖުގެކޮލެ (ރ)  

 ގުޅޭގޮތުން. 

ފަދަ  މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ށ) އާއި، (ނ) އާއި، (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ބ)  

ޅައިގެން އެ މަްއސަލައަށް ޖަވާބެއް ކަމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ދަރިވަރަކު ހުށަހަ

 ،ލިބިފައި ނުާވނަމަ ނުވަތަ ލިިބފައިވާ ޖަވާބާމެދު ދަރިވަރު ހިްތހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަަރށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް ެއދި 

ހުށަހެޅޭނެ ފަާރތްތަކާއި 

 މަްސއޫލުެވރިޔާ 

އިންސްޓިޓިއުޓެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  .11

  .ފަރާތަކަށެވެ

(ައމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަުށން  2014/19ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް.
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ޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ (ޕާ 2011/13ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ށ)  

 ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއް.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

 .ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް

(ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބެހޭ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުްނ  2003/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ރ)  

 ޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް.ރަޖިސް

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ށ) އާއި، (ނ) އާއި، (ރ) ގައިާވ ފަރާތްތަކުންކުރެ  (ބ)  

މިނިސްޓްީރ އޮފް އިކޮނޮމިކް  ،ކޮށްދެވޭނީ ފަރާތަކަށް އިންސްޓިޓިުއޓެއް ރަިޖސްޓަރީ

  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ދަށުންނެެވ.  

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ށ) އާއި، (ނ) އާއި، (ރ) ގައިވާ ފަރާތަކުން  (ޅ)  

އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަަމ، އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

  ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނު ކުރަން ވާނެއެވެ.

ރ) ގައިވާ ފަރާތަކުން މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ށ) އާއި، (ނ) އާއި، ( (ކ)  

މަސްއޫލުވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތް  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކަންކަމުގައި

 އެ ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ކުންފުނީގައި ހިއްސާވާ ފަރާަތކަށެވެ. ،ވާންވާނީ

ނެ ފަރާތަކުން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވާމި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ގައިވާ  (އ)  

ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތް ވާންވާނީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ 

 ފަރާތަކަށެވެ. 

ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އެކަން ސްއޫލުވެރި ފަރާތް ބަދަލުމަ (ހ) .12 މަްސއޫލުެވރިޔާ ބަދަލުުކރުން 

 އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. 

       ތުގެ ދަށުގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ރަިޖސްޓަރީ ކުރުމަށް އައު މަސްއޫލުވެރި ފަރާ (ށ)  

 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އިންސްޓިިޓއުޓް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ގައިވާ  2ޖަުދވަލު  އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ  (ހ) .13

        އުޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" އާއި، މި ގަވާއިދުގެ "އިންސްޓިޓި

 ފޯމާ" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. -ގައިވާ "ޕްރޮ 3ޖަދުވަލު 
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(ސާޅީސް ފަހެއް)  45އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަނަމަ، ުހަށހަޅާ ދުވަހުން ފެށިެގން   (ށ)  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންސްޓިޓިއުްޓ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަނުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  (ނ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ފާހަގަކޮށްފައި، އެޕްލިކޭޝަން ުހށަހެޅި ފަރާތަށް 

މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން އިޞްލާޙު 

 އް) މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.  (ތިނެ 3ކުރުމަށްފަހު 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަން އަްނގާ ކަންތައްތަްއ  (ރ)  

އެ އެޕްލިކޭޝަން ބާިޠލުވާނެއެވެ. އަދި  ،އިޞްލާޙުކޮށްފައި ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

  ޕްލިކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އައު އެ

ހިނަގމުންދާ 

އިންސްޓިިޓއުޓްތައް 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހުރި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު (ހ) .14

(ހަެއއް) މަސްދުވަހުގެ  6 ގަވާއިަދށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް، މި

  ކުރަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ތަންތަްނ،  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު (ށ)  

(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދަށުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

         ،) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ (ނ)  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް އިންސްޓިޓިއުްޓތައް ހިންުގމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ކޮލެޖްތަކާއި  ،އަދި އެފަދަ ތަންތަނުގެ އިްނސްޓްޓިއުޓުގެ ދަރަޖަ އުވައިލައި

 އެވެ.އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގެ ދަފުތަުރން އުނިކުރެވޭނެ

އައުޓްީރޗް ސެންޓަރ" "

 ހިންގުން 

(އެކެއް)  1ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭތާ  (ހ) .15

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްފަހު އެ ތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރަށް ފިޔަވައި އެހެން 

"އައުޓްރީޗް  ،ާވ ަނމައެ އިންސްޓިޓިއުޓުެގ ކިލާސް ހިންގަން ބޭނުން ،ރަށެއްގައި

 ސެންޓަރ" އެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަޔާއެކު ހިންގިދާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ  ،އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ހުށަހަޅާ ތަނަކީ (ށ)  

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުަގއި ހުންނަންވާނެ  ،ގައިވާ 1ޖަދުވަލު 

 ސީ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ވާންާވނެއެވެ.އަސާ
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އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތަނެއް ބޭުނންކުރުމުގެ ހުްއދަ ހޯދަން އެދި  (ނ)  

 ގައި ހިމަަނއިފައި ވާނެއެވެ. 5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ގިނަވެގެން  ،ތުގައި ތަނެއް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީއައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގެ ގޮ (ރ)  

މި މުއްދަތަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު . އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ (ދޭއް) 2

ބޭނުންކުރަންވާީނ، ހުއްދަ އައުކުރަން މިނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުއްދަ 

 .ލިޔުމުން ލިބިގެންނެވެ

އްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަްނ ހުއްދަ ިލބޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެ (ބ)  

 އެ އިންސްޓިޓިއުެޓއްގެ ކިލާސްތައް އެކަންޏެވެ. ،ހިންގަންވާނީ

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓުގަިއ ކިޔަވައިދިނުމަށް  (ޅ)  

 .އެކަންޏެވެޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފެންވަރުގެ 

އިންސްޓިިޓއުޓް 

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށްފަހު 

 ޖަާވބުާދރީުވން 

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކަންތައްތަކުގަިއ މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ  (ހ) .16

ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވާނެ ފަާރތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިާވ މަސްއޫލުވެރި 

 ފަރާތުންނެވެ.

ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްމި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

 ،ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު އެ ،ޒިންމާ ހަވާލުކުރާނަމަ

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިްސޓްރީއަށް ލިޔުމުން  3ހަވާލުކުރި ދުވަހުން ފެށިެގން 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

   ެއ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،ބަދަލުކޮށް  މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަރާތްމި (ނ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ  7ހަވާލުވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ،ކޮށްިފނަމަމީހަކާ ހަވާލު އެހެން

 ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތަކާއި ތަފާސްިހސާބު 

 ހުށަހެޅުން 

ނިސްޓްރީން އަންގާ ފޯމެޓަށް އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ތަފާސްހިސާބު، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި (ހ) .17

 ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 30ޖަނަވަރީ 

، (ހައެއް) މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި 6ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން  (ށ)  
ޓް ފަރމެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑި

އެކުލަވައިލައިފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ރިކޯޑު  ،ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުާމއި

 ބެލެހެއްޓުން 

، ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެލުމަށާއިޕްރޮގްރާމްތައް އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ހިންގާ  (ހ) .18

ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ، ންވަރު ބެުލމަށާއިކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެ

އިންޓަރނަލް ސުޕަރވިޜަން ނިޒާމެއް  ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުަމްށ ޓަކައި

 .ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ތިރީގައި މިވާ ރިކޯޑުތައް މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން  (ށ)  

 .އިންސްޓިޓިއުޓުން ިލބެން ހުްނަނންވާނެއެވެ، ން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައިބަލަ

ގޮތުގެ  ކުރާ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކިޔަވައިދިނުމުގެ )1(   

  ؛)ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކިން /ކޯސްތައް(ރިކޯޑުތައް 

 ޚިޔާލުގެ ރިޕޯޓު ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ  ، ކިޔަވައިދިނުމާއި )2(   

 ؛)ޕްރޮގްރާމް ފީޑްބެކް ރިޕޯޓު /ކޯސް(

މަސައްކަތުގެ ސުޕަރވިޜަން  ކޮލިފިކޭޝަނާއި، ،ލެކްޗަރަރއިންގެ ލިސްޓާއި )3(   

 ؛ރިޕޯޓުތަކާއި، ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް

ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތަކާއި، ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަްށ  )4(   

ކޯސް/ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްފަހު އެ ކޯހުން ( މާކްޝީޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ؛)ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިވާ ދަރިވަރުން އެނގޭގޮތަށް

  އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއި އެސައިންމެންޓްތައް. )5(   

ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި /ކޯސްތައް )6(   

  ؛ބޭނުންކުރާ ރިސޯސްތައް

  ؛އިންޓަރނަލް ސުޕަރވިޜަނާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް )7(   

އެޑްމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ  އެޑްމިޝަން ކްރައިޓީރިއާއާއި )8(   

  ؛މަޢުލޫމާތު

ދަރިވަރުން/ ލެކްޗަރަރއިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ  )9(   

  ؛މަޢުލޫމާތު
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(ދިހައެއް)  10މަދުވެގެން  ،ވަރުންގެ ރިކޯޑުތައްދަރި )10(   

 ކައުކޮށްފައި ހުރުން؛އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައް

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް. )11(   

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް، އިދާރީ ކަންކަން ިހނގަުމންދާގޮތް ބެލުމުެގ  (ނ)  

 .ޔާރު މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީައށް ލިބިެގންވެއެވެއިޚްތި

ކަންކަން ބެލުމަށާއި  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ 18މި ގަވާއިދުގެ  (ރ)  

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިންސްޓިޓިއުޓުން 

 .އްބާރުލުން ދޭންވާެނއެވެއެ ،އެހީތެރިވެ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކަންކަން ބަލައި  18މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، ދޭ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި 

 (ހައެއް) ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ. 6އިންސްޓިޓިއުޓަށް 

          އަހަރަކުން ) ިތެނއް( 3ޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ އިންސް (ޅ)  

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ،އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯ

          ފެންވަރު ބެލުމުގެ މި އޮޑިޓުގައި ބަލާނީ، . އޮތޯރިޓީން އޮޑިޓް ކުރާނެއެވެ

 .ފައިވާ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވޭތޯއެވެމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެެހން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަަމވެސް، އެއްވެސް  (ކ)  

ުމގައި މައްސަލައެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުޕްރޮގްރާމެއް އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ 

ރާނޭ ފަދަ އެއްވެސް ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކު ،ނަމަދިމާވެއްޖެ

 ،އެ ކަމެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤު ުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި

 .މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ

ރަިޖސްޓަރީައށް ބަދަލު 

 ގެަނއުާމއި އަލުން ހެްއދުން 

ސްޓަރީއަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަީރ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖި .19

ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކު ވެގެން އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ހައްދަން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި 

 ފައި ގަިއވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 10މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ސިޓީއަކާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ަރޖިސްޓަރީ  ގެއިންސްޓިިޓއުޓު

 ބާޠިލުކުރުން 

އަންނަނިވި ސަބަުބތަކުގެ ތެެރއިން ސަބަބެއް ދިމާވެގެން ިއންސްޓިޓިއުޓެއްގެ  (ހ) .20

 .ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވއެވެ

އަހަރުދުވަސް ) އެކެއް( 1އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނުހިންގާތާ  )1(   

 ؛ވުން

 ؛އިންސްޓިޓިއުޓް އުވައިލަން އެދުން ،މަސްއޫލުވެރިޔާ )2(   

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިިނސްޓްރީްނ  18މި ގަވާއިދުގެ  )3(   

ބެލުމެއްގައި އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިނުާވ ކަމަށް  ބަލާ

ަގއި ބުނާ  އްދާގެ (ބ)ފާހަގަވެ، ރަނގަޅުކުރަން އަންާގ ކަންކަން އެ މާ

 ؛މުއްދަތުގައި ރަނގަޅު ނުކުރެވުން

 .މި ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠެއް އުނިވުން )4(   

އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް  ،އިންސްޓިޓިއުޓް އުވައިލަން މިިނސްޓްރީން އަންގާ ހިނދު (ށ)  

 ޕްރޮގްރާމް އެ ކޯސް ނުވަތަ ،ނުވަތަ ކޯހެއް އެ އިންސްޓިޓިއުުޓގައި ހިނގަމުންދާނަމަ

ނިމެންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާެނއެވެ. ނުވަތަ އެންރޯލްވެފައިވާ ަދރިވަރުން އެހެން 

ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ އިންސްޓިޓިއުޓަކުްނ ޕްރޮގްރާމް މަރުކަޒެއްގައި 

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރަކު 

 ފަށައިގެން ނުވާނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރު  ،ށްއެންރޯލްކޮ

އިންސްޓިޓިއުޓް އުވައިލަން މަސްޫއލުވެރިޔާ އެދޭހިނދު، އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ  (ނ)  

ކޯހެއް ހިނގަމުންދާނަަމ، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނިމެންެދން  އިންސްޓިޓިއުޓް 

ގައި އެ ޕްރޮގްރާމެއް އިންސްޓިޓިއުޓުދި އަ. އުވައިނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

      ،އެންރޯލްވެފަިއވާ ދަރިވަރުން ،ނުވަތަ ކޯހެއް  ފުރިހަމަ ކުުރމަށް ދަތިވާނަމަ 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ އެެހން މަރުކަޒެއްގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް 

ނަމަވެސް . އެވެމަސްއޫލުވެރިޔާ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ،ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާ އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ 

 .ކޯހެއް އެ އިންސްޓޓިއުޓަކަށް ުނހިންގޭނެއެވެ
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ހުއްަޓއިލަން ކަނޑައަޅާ ، އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުން ހުއްޓައިލަން ބޭނުންާވނަމަ (ރ)  

ރިން މަސްއޫލުވެރިޔާ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ދުވަހުގެ ކު) ދިހައެއް( 10ތާރީޚުގެ 

 .ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށާއި، ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުެގނައުމަށާއި، ރަޖިސްޓަރީ  .21 ރަިޖސްޓަރޭޝަން ފީ 

 .އަލުން ހެއްދުމަށް ތިރީގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ފީ ދައްކަން ވާނެއެވެ

 (ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ. -/2,500ޖިސްޓަރީކުރުމަށް އަލަށް ރަ (ހ)  

 (އެއްހާސް) ރުފިޔާ. -/1,000އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  (ށ)  

           ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް (ނ)  

 (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ. 500/-

(އެއްހާސް)  -/1,000ގެއްލިގެން އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެއްދުމަށް ރަޖިސްޓަރީ  (ރ)  

 ރުފިޔާ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖްތައް ހިންގުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ކޮލެޖުތައް ހިންގަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި 

 ފަހުގައެވެ.  ކުރުމަށް މަތީން ަރޖިސްޓަރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ކޮލެޖް  .22 (ހ)

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 7/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ  47(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 .ނުދޭ މަރުކަޒަކަށެވެމަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީ ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ

   (ށ)

ޝަރުޠުތަްއ  މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮލެޖެއްގައި ހުންނަންވާނެ ސިފަތަކާއި

 ކޮލެޖެްއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ،ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން

   (ނ)
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 "ކޮލެޖް ގައިވާ 7ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ފޯމާ" -ގައިވާ "ޕްރޮ 8ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" އާއި،  މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ  60 ،އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަނަމަ

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

   (ބ)

ނުވާނަމަ، ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ  މައެޕްލިކޭޝަނުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަ

(ތިީރސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ފާހަގަކޮށްފައި، އެޕްލިކޭޝަްނ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

   މިނިސްޓްރީން ލިޔުމުން އަންަގންވާނެއެވެ. އަދި ުހށަހަޅާ ަފރާތުން އެޕްލިކޭޝަްނ 

 ހަޅަންވާނެއެވެ.(ތިނެްއ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަ 3ކުރުމަށްފަހު  އިޞްލާޙު

   (ޅ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިާވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަްނ އަންގާ ކަންތަްއތަްއ 

އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުާވނެއެވެ. އަދި އަލުން  ،އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

   (ކ)

އަންނަނިވި މައިގަނޑު ސިފަތައް  ،ހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނު ދޭ ކޮލެޖެއްގައިދިވެ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކޮލެޖެްއގައި  .23

ހުންނަްނވާނެ 

 ސިފަތައް 

ދަރިވަރުންނަްށ  މަތީގެ (ސޯޅަ) އަހަރުން 16 އުމުރުން، ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދޭންވާނީ

ނެތްކަމުގެ ލިޔުމަކާއެކު  އިއުތިރާޒެއް ންބަފައިންގެމައި ނަމަވެސް  ކަމުގައި ވުން. އެހެން

 ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. ދަރިވަރުން ވެސް ދަށުގެ (ސޯޅަ) އަހަރުން 16

   (ހ)

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) ވާންވާނީ ފުލްޓައިމް  50ކޮލެޖުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ %

 ދަރިވަރުންނަށެވެ.

   (ށ)

                މަދުވެގެން ،ން ކިޔަވައިދޭ ކޮލެޖެއްނަމަވަކި ދާއިރާއަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެ

 (ހަތްދިހަ ފަހެއް) ދަރިވަރުްނ އެންރޯލްވެފައި ވާންވާނެއެވެ. 75

   (ނ)

ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑު  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ ކޮލެޖެއްގައި

(ނުވައެއް) އާ ދެމެދުގެ  9 (ފަހެއް) އިން ފެށިގެން 5 (އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް) ގެ ލެވެލް

ފަހެއް އިންސައްތަ)  (ހަތްދިހަ %75 ކޯސްތަކެވެ. މިގޮތުން ކޮލެޖުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ 

 ވާންވާނީ މި ކެޓަގަރީއަށް ފެތޭ ޯކސްތަކަށެވެ.

)ރ(    
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(ފަންސާސް އިންސައްތަ) ވާންާވީނ  50ކޮލެޖުގައި ހިންގާ ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ %

 ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.  ފުލްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދޭ

)ބ(    

ޑިގްރީ ލެވެލުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ މަތީ ލެވެލުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންާގ 

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ ބިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ކޮލެޖުގައި 

 ހިންގިދާނެއެވެ.

)ޅ(    

ންސަވީސް އިްނސައްތަ) އަކީ ފުލްޓައިމް (ފަ 25އިންގެ %ރގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަކޮލެޖު

 ލެކްޗަރަރއިންނަށް ވާންވާނެއެވެ. 

   )ކ(

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކިޔަވައިދޭ 

ލެކްޗަރަރއިންނަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) ގެ ޕްރޮގްރާމް 

ގައިޑްލައިނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިަހމަވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި އެޕްރޫވަލް 

 ވާންވާނެއެވެ.

)އ(    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލަކަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި 

ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންނަކީ ކިޔަވައިދޭ ލެވެލަށް ވުރެ މަީތ ލެވެލެއްގެ ސަނަދެްއ 

 ސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.ހާ

)ވ(    

ފަންނީ  ،މި މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ލެކްޗަރަރއަކަށް

      އްގައި ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެްސ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެ

ލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަަތ އެ ލެކްޗަރަރއަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކި

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބަލައިަގނެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިާވ 

 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

   (މ)

ކޮލެްޖ  ،ކޮލެޖާއި ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަސްތައް ހިންގަން ުހށަހަޅާ އިމާރާތަކީ ުނވަތަ ތަނަކީ

ކަމުގައި  (ފަހެްއ) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލިިބފައިވާ ތަނެއް 5ން މަދުވެގެ ،ހިންގުމަށް

 ވާންވާނެއެވެ.

   (ފ)

ގައިވާ،  6ޖަދުވަލު ކޮލެޖް ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިމާރާތަކީ ނުވަތަ ތަނަކީ މި ގަވާއިދުގެ 

ކޮލެޖް ހިންގުމަށް ުހށަހަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަންާވނެ ައސާސީ މިންގަނޑުތައް 

   (ދ)
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އިމާރާތުގެ ބޭނުންކުރުމަްށ ސަރުކާރުން ހުއްދަ  ،ފައިވާ ތަނަކަށް ވުާމއެކުފުރިހަމަވެ

 ލިބިފައިވާ އިމާރާތެއްގައި ހިންގާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(އެކެއް) އިމާރާތް ުނވަތަ ކިޔަވައިދޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި  1

 ވެ.(އެކެއް) ކޮލެޖް ނުވަތަ ކެމްޕަހެ 1ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ 

   (ތ)

   (ލ) ކޮލެޖުގައި ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބެ ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމޖެހިފައި ވާންވާނެއެވެ. 

   (ގ) ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންނަށް ލިބެން ުހންނަްނވާނެއެވެ.

.24 ތަްއ ތިބެންވާނެއެވެ.ކޮލެޖުގައި ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ފަރާތް  ފުލްޓައިމް ުމވައްޒަުފން  

   (ހ) ކޮލެޖް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް.

އެކެޑެމިކް ކަންތައްތައް ނުވަތަ ަތޢުލީމީ ކަންތައްތައް ަބލަހައްޓާނެ މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ 

 ފަރާތެއް.

   (ށ)

ވަތަ އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި މާލީ ކަންތައްތައް ފިނޭްނސް ނު ސްޓްރޭޝަނާއިއެޑްމިނި

 ބަލަހައްޓާނެ މާސްޓަރސް ފެންަވރުގެ ފަރާތެއް.

   (ނ)

ނުވަތަ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަންއާއި ރެކޯޑުތަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ ޑިގްރީ  ރރަޖިސްޓްރާ

 ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް.

   (ރ)

   (ބ) ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ލައިބްރޭރިައނެއް.

ސްކޫލާއި، ، ލެޖުގައި ދެވޭ ތަޢުލީމު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އުފައްދާ ފެކަލްޓީއާއިކޮ

(އެކެއް) އިދާރީ މުވައްޒަފު  1އިންސްޓިޓިއުޓް ފަދަ ގޮފިތަކުގައި މަދުވެގެން 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 (ޅ)

 

  

 ކޮލިފިކޭޝަންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބުމުްނ، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ، މޯލްޑިވްސް

އަށް ހުށަހަޅައިގެން މުޤައްރަރު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ ) އޭ. ކިޔު. އެމް(އޮތޯރިޓީ 

  .އެއްގޮތަށެވެ

25.  ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން  

ޕްރޮގްރާމަށް  ،ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓިޔުޝަންފީގެ އޮނިގަނޑު (ފީ ސްްޓރަކްޗަރ)

 ން ދަރިވަރުންނަށް އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެެވ.އެޕްލައިކުރުމުގެ ކުރި

.26 (ހ)  ޓިޔުޝަން ފީ 
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އެއް ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެއް ވަގުތެއްގައި އެންރޯލްވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާ ީފ 

 އެއްވަރު ވާންވާނެއެވެ. 

   (ށ)

ށް ޕްރޮގްރާމަ ،ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަާގ ެއކިކަހަލަ އިތުރު ފީތަކުގެ ަމުޢލޫމާތު

 ދަރިވަރަށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ކުރިން އެންރޯލްވުމުގެ

   (ނ)

    ،ޕްރޮގްރާމަށް ދަރިވަރުން ދައްކާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރުމާ ބެހޭ ޕޮލިސީއެއް އޮތުމާއެކު

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.އެ ޕޮލިސީ ދަރިވަރުންނަށް 

)ރ(    

ހިންގުމުގެ ގަވާއިުދ) ގައިވާ ޝަރުޠުތަްއ  މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބާބު (ިއންސްޓިޓިއުޓް

ހުށަހަޅައިފައިވާ މަރުކަޒަކީ ވޭތުވެދިޔަ  ކޮލެޖް ަދރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި ،ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރަށް

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، އާންމުންގެ އިތުބާރު ލިޭބ  5

ގުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ވާކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ހިން، ފެންވަރަށް

ކޮލެްޖ  ،މިގޮތުން ކޮލެޖުގެ ެފންވަރު ބެލޭނީ  .ސާބިތުކޮށްދެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލް ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ. 

.27 (ހ) ކޮލެޖެްއގެ ގޮުތގަިއ  

 ދަަރޖަ ކުރުން 

ޖަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މަރުކަޒަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކޮލެޖުގެ ދަރަ

      ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ) ތިނެއް( 3ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

ބެޗަށް ކިޔަވައިދީ ސެޓުފިކެޓު ދޫކޮށްފައިވާ  )އެކެއް( 1އާ ހަމައަށް މަދުވެެގން ) 6ލެވެލް (

 .ނެއެވެތަނަކަށް ވާންވާ

   (ށ)

އަހަރުދުވަހުގެ ) ތިނެއް( 3ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް  ކޮލެޖް ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދޭ ޝަރުޠު

) ތިނެއް( 3މި  . ދެވޭެނއެވެ އިންތިޤާލީ މުއްދަތަކަށް ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ

ޔު.އޭ) ެގ މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކި ،އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމުން

 .ކޮލެޖުގެ ފެންވަުރ ވަޒަންކޮށް، ކޮލެޖުގެ ދާއިމީ ދަރަޖަ ދެވޭނެއެވެ ،އޮޑިޓަކަށްފަހު

   (ނ)

.28 ކޮލެޖް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި، އަންނަނިވި ަބއިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ކޮލެޖް ހިންގުން  

 ބާރުތަްއ ލިބިގެންވާ ކޮލެްޖ ކޮލެޖް ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ،ކޮލެޖް ހިންގަންވާނީ 

 ކައުންސިލުގެ ދަށުންނެވެ.

   (ހ)

      ކޮލެޖް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔާއާއެކު ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ 

ކޮލެޖް ކައުންސިލުގައި މަދުވެގެން  ، (ދޭއް) ފަރާތަކާއި 2އެ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރާ 

ޒަފުން ހިމެނެންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންގެ (ތިނެއް) މުވައް  3ފުލްޓައިމް 

   (ށ)
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ކޮލެޖަްށ ނިސްބަތްނުވާ މީހަުކ  ،ތެރެއިން ދަރިވަރުން ތަމްސީުލކުރާނެ ފަރާތަކާއި

 ހިމެނެންޖެހޭނެއެވެ. 

ގެ ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮލެޖު ،ކޮލެޖް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް

ތަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އި ބޯޑުއެހެން ކޮމެޓީތަކާ

 މިގޮތަށް ހަވާލުކުރާ ކަންކަމުގައި ވެސް ޒިންމާދާރު ފަރާތަކީ ކައުންސިލެވެ.

   (ނ)

ކޮލެޖަކީ ގަދަރުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުގެ  ،ކޮލެޖުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާއެކު

(ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުެގ  5ފާއިތުިވ  ،ންބަރުްނ ހޮވުމުގެ ކުރިންެއ މެ ،މެންބަރުންނަކީ

ތެރޭގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެްއ 

 ނުވުން ޝަރުޠުކުރަންވާނެއެވެ. ކަމުގައި

   (ރ)

ކަމާ ގުޅޭ  ، ކާއިޤާިބލް ފަާރތްތަ، ފަންނީ ފަރާތްތަކާއި ،ކޮލެޖް ކައުންސިލުގެ އިތުރުން

ފަރާތްތައް ހިމެނިގެން އެކުލަވައިާލ ބޯޑުތައް ކޮލެޖް ހިންގުމުގައި ޝާމިލު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި އެކަޑަމިކް ސެނެޓާއި ދަރިވަރުންގެ ގްރީވެންސްތައް ބަލާނެ ކޮމެޓީއާއި 

 ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިމެނެންވާނެއެވެ.

.29 (ހ) ބޯޑުތަކާއި ދާިއމީ  

 އްޒަފުން މުވަ 

 ،ކައުންސިލުން އިތުރު ބޯޑުތަކާއި ،ގޮތުން ކޮލެޖުގައި ދޭ ތަޢުލީމު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ

 ސްކޫލާއި، އިންސްޓިޓުއުޓްތައް އުފެއްދިާދނެއެވެ.، ސެނެޓާއި، ފެކަލްޓީތަކާއި

   (ށ)

ރުމަްށ ދުތައް ހާސިލުކުގުސަގެ މަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކޮލެޖުކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަ

އިދާރީ  ،ފަންނީ ުމވައްޒަފުންނާއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަަދށް

 އެހެނިހެން މުަވއްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ. ،މުވައްޒަފުންނާއި

   (ނ)

 ،ބޯޑުތައް އުފައްދާނެ ގޮތާއި ،ކޮލެޖް ކައުންސިލް އުފައްދާނެ ގޮތާއި، ކޮލެޖުގެ މަގުސަދުތަކާއި

 ،ދައުރާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި،  މަސްއޫލިއްޔަތާއިބޯޑުތަކުގެ

ކޮލެޖުގެ ކަލަންޑަރު އެކުލަވައިލުމާއި، މިނޫނަސް ކޮލެޖުގައި ހިނާގ  ،ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި

އެ ތަކެިތ  ،ހުރިހާ ރަސްމީ މުހިންމު ކަންކަން ހިންގާނެ ގަވާއިދު އެކުަލވައިލައި

ކޮެލޖުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާިއ ަދރިވަރުންނަށް ފެްނނަްނ  ،ކޮށްވެބްސައިޓުގައި އާންމު

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

.30 (ހ) ގެ ަގާވއިދުަތއް ކޮލެޖު 

 އެކުލަަވއިލުން 

ވެބްސައިޓުގައި ހެން ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ މި ފަދަ ގަވާއިދުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފެންާނނޭ

 އަޕްލޯޑްކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

   (ށ)
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ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލާއި  ،ދުތައް ހެދުމުގައްޔާއިގަވާއި

ފަދަ ގޮްތތައް  ވޯޓުލުން ،ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް ތަމްސީުލކުރާ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި

ހިމެނިގެން ކަނޑައެޅޭ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް އެކަން 

 ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް 

   (ނ)

މޯލްޑިވްސް  ،އަހަރަކުން އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓެއް(ތިނެއް)  3ކޮންމެ 

ުކރާނެއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެހަިއ  ންކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 ކަންކަމަށް ކޮލެޖުތަކުން އެއްބާރުުލން ދޭންވާނެއެވެ. 

.31 (ހ) ދިުނމުގެ ކިޔަވައި  

ެހއްޓުާމއި ފެންވަރު ހިފެ

 ރިކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ  ،ފެންވަރު ބެލުމުގެ އޮޑިޓުގަިއ ބެލެވޭނީ

 (އެމް.ކިޔު.އޭ) ގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓުގެ ގައިޑްލައިނަށެެވ.

   (ށ)

ގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކޮލެޖުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމު

ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަަރށް އަސަރުކުރާނޭ

މިނިސްޓްރީއަށާއި މޯލްޑިވްސް  ،ޔާރުއެ ކަމެއް ބަލައި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ އިޚްތި

 އެމް.ކިޔު.އޭ) އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (

   (ނ)

ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކުން ހުއްދަ ިލބިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓްކޮށް އެ ފަރާތްތަކުްނ 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

   (ރ)

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  ،އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް

 ތެރޭގައި ޙައްލުކުރަންވާނެއެވެ.   

   (ބ)

ިކޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު  ،ކޯސްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެލުމަށާއި ކޮލެޖުގައި ހިންގާ

     ދަރިވަރުންެގ ފެންވަރު މަތިކޮްށ  ،ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ބެލުމަށާއި

ޓަކައި އިންޓަރަނލް ސުޕަރވިޜަން ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ހިފެހެއްޓުމަށް

ޕަރވިޜަންގެ ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާނޭ މުވައްޒަފަކާއި އަދި މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސު

 ކޮންމެ ކޮލެޖެއްގައި ވެސް ހުންނަންވާނެއެވެ.   ،އިންޓަރނަލް ކޮލިޓީ އެޝުއަރަްނސް

   (ޅ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތައް

ކޮލެޖުގައި   ފަސޭހައިން ލިޭބެނ އިންތިޒާމުއިމިނިސްޓްރީން ބޭުނންވެއްޖެ ިހނދެއްގަ

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

)ކ(    
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ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކުރާ ގޮތުގެ ރިކޯޑުތައް 

     ؛(ކޯސްތައް/ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކިން)

)1(     

    ޚިޔާލުގެ ރިޕޯޓު ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ ،ކިޔަވައިދިނުމާއި

 ؛(ކޯސް/ ޕްރޮގްރާމް ފީޑްބެކް ރިޕޯޓު)

)2(     

މަސައްކަތުެގ ސުޕަރވިޜަން ، ކޮލިފިކޭޝަނާއި ،ލެކްޗަރަރއިންގެ ލިސްޓާއި

  ؛ރިޕޯޓުތަކާއި، ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް

)3(     

ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތަކާއި، ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް 

ފައިވާ މާކްޝީޓުތަްއ (ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްފަހު ޕްޮރގްރާމް ދޫކޮށްލާ ތައްޔާރުކޮށް

  ؛ދަރިވަރުން އެނގޭގޮތަށް)

)4(     

 ،އާއި، ދެވޭ އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއިޔާޑެންޓް އެސެސްމެންޓް ކްރައިޓީރިސްޓޫ

 ؛އެސައިންމެންޓްތައް

)5(     

     )6( ؛ނުންކުރާ ރިސޯސްތައްކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭ ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި

    )7(  ؛އިންޓަރނަލް ސުޕަރވިޜަނާ ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

ދަރިވަރުން/ ލެކްޗަރަރއިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

  ؛މަޢުލޫމާތު

)8(    

ހޭ އެސެސްކުރުމާ ބެ ،އިމްތިޙާނާ ބެހޭގޮތުްނނާއި ޕްރޮގްރާމުގެ މުޤައްރަރާއި

 ؛ލިޔެކިޔުންތައް

)9(     

     )10( ؛އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

     )11( ؛އެޑްމިޝަން ކްރައިޓީރިއާއާއި އެޑްމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު

(ދިހައެްއ) އަހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތަްށ  10ދަރިވަރުންގެ ރިކޯޑުތައް މަދުވެގެން 

 ؛ކައުކުރެވިފައި ހުރުންރައް

)12(    

    )13( ވެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް.ދުގައި ބަޔާންމި ގަވާއި
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ކޮންެމ  ،ފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ތަފާސްހިސާބުކޮށްއަންގާ ފޯެމޓަށް ަތއްޔާރު މިނިސްޓްރީން

 (ތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. 30އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ 

.32 (ހ) ރިޕޯޓުތަކާއި  

ތަފާސްހިާސބު 

 ހުށަހެޅުން 

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

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފަރމެއް މެދުވެރިކޮށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 ނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.އިސްޓިޓިއުޓުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މި

   (ށ)

 ،ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ިހމެނޭގޮތުން ޝަކުވާ ުހށަހެޅޭނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިކޮލެޖު

 ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ،އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަދައި

.33 (ހ) ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގެ  

 ނިޒާމު 

     )1( ދިުނމާއި އެންރޯލްކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން.ދަރިވަރުންނަށް އެޑްމިޝަން 

    )2( ؛ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަާކ ގުޅޭގޮތުން

     )3( ؛ހަނގާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން

ކޮލެޖް މާޙައުލުން އެއްވެސް ކަހަލަ ގޯނާއެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރައެއް ލިބުމާ 

 ގުޅޭގޮތުން.

)4(     

      މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅައި 

އެ މައްސަލައަށް ޖަވާބެއް ިލބިފައި ނުވާނަމަ ނުަވތަ ިލބިފައިވާ ޖަވާާބމެދު ދަރިވަރު ހިތްހަަމ 

ނުޖެހޭނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ިލޔުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރަށް 

 ބިގެންވެއެވެ.ލި

   (ށ)

ކޮލެޖެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

 .ފަރާތަކުންނެވެ

.34 (ހ) ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް  

އެދި ހުށަެހޅޭނެ 

ފަރާތްތަކާއި 

 މަްސއޫލުެވރިޔާ 

ށުން (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަ 2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ؛ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް

)1(    

(ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ  2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ؛ކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕެއް

)2(    
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(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫުނ) ގެ ދަށުން  96/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ؛ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް

)3(    

 (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ ރަޖިސްޓަރީ 2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް.

)4(    

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަާރތްތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް ކޮލެޖެްއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ 

ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

 ދަށުންނެވެ.   

   (ށ)

) ވަަނ 4( ، ) ވަނަ ަނންބަރާއ3ި(، ) ވަނަ ނަންބަރާއ2ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

ނަންބަރުގައިވާ ފަރާތަކުންކުރެ ފަރާތަކަށް ކޮލެޖެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، 

 ނު ކުރަންވާނެއެވެ. ވާނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަލެޖުގެ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުކޮ

   (ނ)

ގެ ން ކޮލެޖުކު) ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ފަރާތ3ަ( ،) ވަނަ ނަންބަރާއ2ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

          ވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތް ވާންވާނީ މަސްއޫލުކަންކަމުގައި 

 ވެ.އެ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގައި ހިއްސާވާ ފަރާތަކަށެ

   (ރ)

 ފަރާތަުކން ކޮލެޖުގެ ކަންކަމުގައި) ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ 4މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

އްޔާގެ ބޯޑުގައި ޢިވާންވާނީ އެ ޖަމް ވާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި  ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތްމަސްއޫލު

 ހިމެނޭ ފަރާތަކަށެވެ.

)ބ(    

ދުޅަހެޔޮ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުން 

ގޮތެއްގައި ކޮލެޖް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން  ލިބިފައިވާ އަދި ިމ ގަވާއިދުގައިވާ ހުރިހާ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާިބތުކޮށްދެވޭ ފަރާތަކަށް ވާންާވނެއެވެ.

)ޅ(    

މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އެކަްނ  ،މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ބަދަުލ ކުރަންވާނީ

 ންގުމަށްފަހުގައެވެ.އެ

.35 (ހ) މަްސއޫލުެވރިޔާ  

 ބަދަލުކުުރން 

ޓަކަިއ       އައު މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ދަށުގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިްސޓަރީ ކުރުމަށް 

 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 9މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 

   (ށ)
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(ފަހެއް)  5ޭވތުވެދިޔަ  ،މަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިންކުރު ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ

، ގައި ކުރަން ހުށަހަޅާ އިންސްޓިޓިއުޓުއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ގަބޫލުކުރާ މޯލްޑިވްސް 

(ހައެއް)  6ނުވަތަ ލެވެލް ގެ ) (ފަހެއް 5ނޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްޭރމްވޯކްގެ ލެވަލް 

ސެޓުފިކެޓު  ،އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ އަމިއްލަ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުނުކެނޑި ހިންގައި    ގެ،

 ،އެވޯޑްކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިއުަޓކަށް ވާންވާނެއެވެ. މެދުެކނޑުްނ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ 

) މަސްދުވަހަށް ނުވަަތ (ހައެއް 6އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ޗުއްޓީ ދުވަސް ނުހިމަނައި، 

 އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ކިޔެވުން ހުއްޓައިލުމުންނެވެ.

.36 (ހ) ކޮލެޖް  

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށް 

 ހުށަހެުޅމުަގއި

ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ 

އެހެނިހެން 

 ޝަރުޠުތައް 

(ފަހެއް)  5ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ވޭުތވެދިޔަ 

(ފަންސާސް)  50ޖުމުލަ ، (ދޭއް) ދާއިރާއަކުން 2މަދުވެގެން އަހަރުދުވަހުގައި 

މޯލްޑިވްސް ނޭަޝނަލް ކޮލިފިކޭޝަންްސ  ،ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދަކަށް

(ހައެއް) ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކޮންމެ  6 ލެވެލް (ފަހެއް) އާއި 5ފްރޭމްވޯކްގެ ލެވެލް 

(ަފސްދޮޅަސް އިންސައްތަ)  %60ވެގެން އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން މަދު ،އަހަރަކުވެސް ހިންގައި

 ދަރިވަރުން ފާސްވެ ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކޮށްފައި ވާންވާނެއެވެ.

   (ށ)

މި ގަވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާ ޕްރޮޕޯޒަލުގައި

ގައިވާ  8ލު ޖަދުވަ މި  ގަވާއިދުގެ  ،ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާިބތުކޮށްދިނުމާއެކު

 ަތފުސީލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. މާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފޯ-ޕްރޮ

.37 (ހ) ކޮލެޖް އުފެްއދުމަށް  

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެުޅާމއި 

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯޒަލް  ،ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރާނީ

 ދިރާސާކުރާ ޕެނަލުންނެވެ.

   (ށ)

 ކޮލެޖް  ،ލެޖް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯޒަލުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްކޮ

 ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   

   (ނ)

(ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ އިންތިޤާލީ މުްއދަތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮްށ  3ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި 

ސައިޓް  ،ރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލުން ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކޮށްޕް، ދެވޭނީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ

ޮކލެޖް  ،ފައިވާ ކަންކަަމށް ބެލުމަްށފަހުފާހަގަކޮށްގައި  8މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަލު ، ބަލައި

ފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ޤާބިލްކަން ހުށަހެޅި ފަރާތުގައި ހުރިކަމަށް 

 ރުމުންނެވެ.މިނިސްޓްރީން ފާސްކު

   (ރ)
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ޕްރޮޕޯޒަލް  ،ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުން ކޮލެޖެއްެގ ދަރަޖަ އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ

ދިރާސާކުރާ ޕެނަލުން ޕްރޮޕޯޒަލުން ފާސްނުވިކަން އިންސްިޓޓިުއޓަށް އަންގާ ތާރީޚުން 

(ހައެްއ)  6 ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފާަހގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު ،ފެށިގެން

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ބ(    

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް 

އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުވާނެެއވެ.  އެޕްލިކޭޝަން ،އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

 އައު އެޕްލިކޭޝަނެްއގެ ގޮތުގައެވެ. ،ހުށަހެޅޭނީ

   (ޅ)

(ނުވަދިހަ) ދުވަހުެގ  90 ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ

ތެރޭގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި އިންތިޤާލީ މުއްދަތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

 ދެވޭނެއެވެ. 

   (ކ)

 ،އްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަވަނަ މާ 27މި ގަވާއިދުގެ 

 ކޮށްދެވޭނެއެވެ.  ކޮލެޖެއްގެ ދާއިމީ ދަރަޖަ ދީ ރަޖިސްޓަރީ

   (އ)

ކޮލެޖުގެ ކަންތައްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ ކޮލެޖުގެ ކަންކަމުގައި 

 ވެރި ފަރާތުންނެވެ.  މަސްއޫލުވާނެ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސްއޫލު

.38 (ހ) ކޮލެޖް ރަޖިސްަޓރީ  

ކުރުމަށްފަހު 

 ޖަާވބުާދރީުވން 

ހަވާލުކުާރ  ،މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ނޫން އެެހން ފަރާތަކާ ކޮލެޖް ހިންގަން ަހވާލުކުރާނަމަ

އެ ފަރާްތތަކުގެ  ،ހަވާލު ކުރެވޭ ފަާރްތ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނޭ ގޮތުގެ ަމތީން ،ފަރާތުން

 ގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު

   (ށ)

 ،މަސްއޫލުވެރި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާނަމަ

ހަވާުލކުރި ދުވަހުން ފެށިގެްނ  ،އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ،ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާއެކު

 ޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.(ތިނެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި މިނިސް 3ލަސްވެގެން 

   (ނ)

ހުރެ މަރުކަޒުގެ ދަރަޖަ ސަބަބަކާކޮލެޖުގެ ދަރަޖަ ލިބުމަްށފަހު އަްނނަނިވި ސަބަުބތަކުގެ ތެރެއިން 

 ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮލެޖް  39.

ރަިޖސްޓަރީކުުރމަށްފަހު 

 ގިންތި ަބދަލުކުރުން 

ކޮލެޖުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކުރެވޭ އޮޑިޓުން އެ ކޮލެޖުގެ  ،ކޮލެޖުގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށްފަހު

ވަސީލަތްތަކުގެ ފެންވަރު މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ،ކިޔަވައިދިނުމާއި

މިންގަނޑުތަކަށްވުރެ ދަށްެވ، ޮއޑިޓުގައި ފާހަގަކުރި ކަންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް ދެވުުނ 

   (ހ)
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ނުވަތަ ަރނގަޅު ކުރުމަށް އެއްވެސް  ، ކަންކަން ރަނަގޅު ނުކުރެވުންމުއްދަތުގައި އެ

 މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނެތުން.

(ހައެއް) އިން މަތީގެ  6މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކްގެ ލެވެލް 

 (އެކެއް) ައހަރުދުވަސް ވުން. 1ކޯހެއް ނުހިންގާތާ 

   (ށ)

   (ނ) ފައިވާ މަރުކަޒުން އެ މަރުކަޒުގެ ގިންތި ބަދަލުކުރަން އެދުން.ކޮލެޖުގެ ދަރަޖަ ލިބި

ގުޅޭ ގިންތިއަކަށް  މަރުކަޒުގެ ފެންވަރާ ،ކޮލެޖުގެ ގިންތި ،މަތީގައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

 ބަދަލުކުރަން ކޮލެޖުގެ ދަރަޖަ ލިިބފައިވާ މަރުކަޒުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ރ(    

ގެ ދަރަޖަ ބަދަލުވުމުގެ ަސބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވެާދެނ ދަތި ކަންތަްއތަކެއްގެ ކޮލެޖު

 ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ ކޮލެޖެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީފައިވާ ފަރާތުން އުުފލަންވާނެއެވެ.

)ބ(    

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލެއް ގެންނަނަަމ، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން 

ވަތަ ހަލާކުވެގެން އައު ރަޖިސްޓަރީއެއް ހައްދަން އެދޭނަމަ، އެކަމަށް އެދި މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނު

 ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 10ސިޓީއަކާއެކު، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

40. ރަިޖސްޓަރީައށް ބަދަލު  

އަުލން  ،ގެަނއުާމއި

 ހެއްުދން 

 މަތީން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކޮލެޖެއްގެ ދަރަޖަ ލިބުމަށްފަހު، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

އަންނަނިވި ސަބަުބތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ އެ ކޮލެޖެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

41. ަރޖިސްޓަރީ  ޖުގެކޮލެ 

 ކުރުން ބާޠިލު

   (ހ) (އެކެއް) އަަހރުދުވަސް ވުން. 1މެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނުހިންގާތާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާ

   (ށ) އެ ކޮލެޖެއްގެ ފަރާތުން އެ ކޮލެޖް އުވައިލަދިނުމަށް އެދުން.

   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) އާއި  2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމެއް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޮލެޖަކަށް ވުމަށް ކޮން

ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ ކަމެއްގެ ުކޑަބޮޑުމިނުން އެ ކަމެއް ރަނގަޅުުކރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި 

 ނުކުރުން ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތުން.   ރަނގަޅު

   (ނ)

   ވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް އެއް ،ކޮލެޖު އުވައިލަން މިނިސްޓްރީން އަންގާ ހިނދު

އެ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ  ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިޔަށް  ،އެ ކޮލެޖުގައި ހިންގަމުންދާނަމަ

ޕްރޮގްރާމް ގެންދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ެއންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެްނ ަމރުކަޒެއްގައި 

ަމޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރެވޭެނ އިންތިޒާމު އެ ކޮލެޖަކުްނ ހަނުވަތަ ކޯސް 

)ރ(    
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 ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރު  ،ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ އިތުރު ދަރިވަރަކު އެންރޯލްކޮށް

 ނުވަތަ ކޯހެއް ފަށައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ކޮލެޖް އުވައިލަން މަސްއޫލުވެރިޔާ އެދޭހިނދު، އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް 

ރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް ނިމެންދެން ކޮެލޖް އުވައިނުލާ ކުރިޔަށް ހިންގަމުންދާނަަމ، އެ ޕް

 ،ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ ފުރިހަމައަދި ކޮލެޖުގައި ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް . ގެންދެވޭނެއެވެ

އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެެހން މަރުކަޒެއްގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަަމ 

ަނމަވެސް މި މުއްދަތުގެ . ކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެ ކޮލެޖަ

 .ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރުން ހޮވަިއގެން އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނުހިންގޭނެއެވެ

)ބ(    

(ފަނަރަ ހާސް)  -/15,000ކޮލެޖެއް (މައި ކެމްޕަސް ހިމެނޭހެން) ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

 ރުފިޔާ.

.42 (ހ)  ން ފީ ރަިޖސްޓަރޭޝަ 

   (ށ) (ތިންހާސް) ުރފިޔާ. -/3,000ކޮލެޖް ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

           ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ 

 (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ. -/500

   (ނ)

އައުކުރަން އެދޭނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެހެނިހެން ސަބަބަކާހުރެ ރަޖިސްަޓރީ 

 (ދެ ހާސް) ރުފިޔާ. -/2,000

   (ރ)

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގައިފި ފަރާތެއްގެ 

 (ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. -/30,000އަދަބަކީ 

.43 (ހ)  ން ގަާވިއދާ ޚިލާފުވު  

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ކޮލެޖެއް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގައިފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ 

 (ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. -/40,000

   (ށ)

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނާ) އާއި 2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ،ޓަރީކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ނުވަތަ ކޮލެޖެއް މެނުވީރަޖިސް ގަވާއިދުގެ ދަށުންމި 

އިންސްޓިޓިއުޓެއް ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބްރޯޝަރއާއި، ލީފްލެްޓ 

   (ނ)
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މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެެހނިހެން ގޮތްގޮތުން ވިޔަސް އިސްތިހާރުކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަަދބަީކ 

 އިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.(ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާ -/25,000

    އާއި  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) 2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

         މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަންކަމުގެ އަދަބަކީ

 .(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫިރމަނާ ކުރުމެވެ -/10,000

   (ރ)

 މާނަކުރުން  .44 މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަފުުޒތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންޮކށްފަިއވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ އެވަނީ، "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި 

 ވުޒާރާއަށެވެ.ފައިވާ ށްކޮމަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލު

   (ހ)

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު" ަކމަށް ބުެނފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި ދެވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 ލެވެލަކަށް ފެތޭ ތަުޢލީމާއި ތަްމރީނުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކަށާއި، ނޭޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސީ

 ،ސްޓޭންޑަރޑްގައި ބަޔާންކުރާ، އަދި އެ ސްޓޭންޑަރޑަށް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގާ

 މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

   (ށ)

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ ިދނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި 

 ންގާ ތަންަތނަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހި

)ނ(    

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން  ،"ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

    އެވްރެޖްގޮތެއްގައި، ފުލްޓައިމް ކޯސްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ

 ދަރިވަރުންނަށެވެ. ވާ(އެއްސަތޭކަ ވިހި) ކްރެޑިޓް ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަ  120

)ރ(    

"ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިްނސްޓިޓިއުޓެއްގައި ނޫނީ 

(ފަންސަވީސް) ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދިނުމުގައި  25ކޮލެޖެއްގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު މަދުވެގެން 

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

   (ބ)

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަީތ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަުރ "އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް

 ކަށަވަރުކޮށް ވަޒަންކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ މިންގަނޑަށެވެ.

)ޅ(    
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މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި  ،"އިންސްޓިޓިއުޓް" ކަމަށް ބުެނަފއި އެވަނީ

ޓްރީގައި ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް މިނިސް

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންަތނަށެވެ.

   (ކ)

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މައި މަރުކަޒު ފިޔަވައި  ،" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ

 ދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ާޤއިމްކުރާ ގޮތްޕަށެވެ. އެ މަރުކަޒަކުން ،އެހެން ތަނެއްގައި

   (އ)

މިނިސްޓްރީގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ  ، އެވަނީ"ކޮލެޖް" ކަމަށް ބުނެފައި

 ކޮށްފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުދޭ ހުރިހާ ތަންަތނަށެވެ.

   (ވ)

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

 އިމްކުރެވޭ ގޮތްޕަށެވެ.އެ މަރުކަޒަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޤާ

   (މ)

"އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސްޓިޓިއުޓުެގ 

 ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގަިއ ހަވާލުވެ ހުންނަ އިސް ފަރާތަެށވެ.

   (ފ)

މެހައި "ކޮލެޖް ހިންގާ އިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮލެޖުގެ ހިންގުމުގެ އެން

 ކަންކަމުގައި ހަވާލުވެ ހުންނަ ިއސް ފަރާތަށެވެ.

   (ދ)

އިންސްޓިޓިއުޓްތަުކގެ ދަފުތަރު" ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ، މިނިސްޓްރީގަިއ "ކޮލެޖްތަކާއި 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގެ ލިސްޓަށެވެ.

   (ތ)

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ކުރަން ފަށާނީމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

.45 (ހ)  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  

މި ގަވާއިދަށް ނުފެތި އެއްވެސް އިންސްޓިޓިއުޓެއް  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަާށއިރު

މަސްދުވަހުގެ ) ހައެއް( 6 ފަާށތާ ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ހުރިނަމަ، މި ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

އަދި  .ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަންވާނެއެވެ

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ނުވަތަ ކޮލެޖެއް 

ށް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮ، ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ،ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮަތށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ 

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ،އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ނުވަތަ ކޮެލޖެއް އުވައިލައި

 .އެވެއިންސްޓިޓިއުޓްތަކުެގ ދަފުތަރުން އުނިކުރެވޭނެޖްތަކާއި ކޮލެ

   (ށ)
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 3 

 1ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ތުގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް އިމާރާ އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ 

 .ފައިވުންހަދައިއާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް " ޔާންކުރާ ކޯޑުތްތަކުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ބަ އިމާރާދިވެހިރާއްޖޭގެ " )ހ(

ވެންޓިލޭޝަން ) ވިހި އިންސައްތަ ( 20%ތުގެ ތަޅުމުގެ އަކަމިނުގެ އިމާރާ. ފައި ހުރުން ހަދައި  )ވެންޓިލޭޓް ވާގޮތަށް( ވަޔާއި އަލި ލިބޭނެ ގޮތަށް )ށ(

 .ފައި ހުރުންކޮށްހުރުން، ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން 

ތުން ފަސޭހައިން އިމާރާތް ހުސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އިމާރާއިމަރޖެންސީއެއްގައި  މާއި،ފައި ހުރުޓައިސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ ބަހައް އާއިއަލިފާންނިވި )ނ(

 ފައި ހުރުން.ކޮށް ހަރު ޑުޒިޓް ބޯގްކުމެވޭނެ ދޮރުތަކުގައި އެނު ތުން އިމާރާއިމަރޖެންސީއެއްގައި މާއި، ނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ހުރު

 .ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން ންނަށްދަރިވަރު )ރ(

ވަކިން ފާޚާނާ  ،ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފާޚާނާ ހުރުމާއި،) އެކެއް( 1ކުއްޖަކަށް ) އެއްސަތޭކަ( 100އެއްގަޑިއަކަށް ކިޔަވަންދާ ކޮންމެ  )ބ(

 .ހުރުން

 .ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓާއި ވަސީލަތްތައް ހުރުން އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ،ބޭނުންކުރަން ފަރުނީޗަރާއި ދަރިވަރުން )ޅ(

 މުއްދަތަކަށް ގެދުވަހު އަހަރު (ހައެއް)  6މަދުވެގެން  ،މި މަޢުލޫމާތުތައް .ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން )ކ(

  ހުންނަންވާނެއެވެ. ފައިކޮށް ރައްކައު

  .ގޮތަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހެއް ދެވޭ  ޚިދުމަތްދަރިވަރުންނަށް )އ(

 .ހުރުން ފަސްޓްއެއިޑް ދެވެން )ވ(

 .ހުރުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރެވެން ނުންނާއިޓެލެފޯ  )މ(

ގައި ތިބެވޭނެ މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތު ގެ ކޯސްތައް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގައި ދަރިވަރުން  6 އާއި ލެވެލް 5އެފް ލެވެލް .ކިޔު.އެން.އެމް )ފ(

 .ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހުރުން ޖާގައާއި،

 .ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ސިޑިއެއް ހުރި ނަމަ، ދަތިކަމެއްނެތި ދެ މީހަކަށް އެއްފަހަރާ އަރައިފޭބޭނެ ޖާގަ ސިޑީގެ ފުޅާމިނުގައި ހުރުން )ދ(
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ތެއް ނަމަ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ބަޔާ ވަކިކޮށް، ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަށް ވަކިން އިމާރާފައިވާ ކޮށް ތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްގައި އިމާރާ )ތ(

 . ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

ވެސް ވަކިކޮށް، ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަށް ވަކިން  ދެ އިންސްޓިޓިއުޓް ،ނުންކުރާނަމަޓަކުން ބޭއުމާރާތެއްގެ އެއް ފަންގިފިލާ، ދެ އިންސްޓިޓިއިއެއް  )ލ(

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާގޮތަށް  ދެއެއް ކްލާސްރޫމްތަކެއް ހިއްސާކުރާގޮތަށް އެއް އިމާރާތެއްގައި  ނަމަވެސް . ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

 . ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ
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 2ޖަދުވަލު 

 

 ސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނި 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ފޯމު ކުރުމަށް އެދޭ  އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީ 

 ހުށަހަޅާ ބޭނުން  ފޯމު  .1

 ރީ ކުރުަމށް ރަިޖސްޓަ އައުޓްީރޗް ސެންޓަރ     ކުުރމަށް  ރީއަލަށް ރަިޖސްޓަ

 .ށެވެޔާ ނަމެއް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލި(ތިނެއް)  3ތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ  ،ތަނަށް ކިޔާނަން ފާސްކުރުމަށްރީ ކުރުމަށް ނަމަ: އަލަށް ރަޖިސްޓަ 

 އަކުރުން) ހުށަހަޅާ ނަން (އިނގިރޭސި  ނަމުގެ މާނަ  ހުށަހަޅާ ނަން (ތާނަ އަކުރުން) #

1    

2    

3    

 

 ރީ ކުރުމަށް ނަމަ:ރަޖިސްޓަ އައުޓްީރޗް ސެންޓަރު 

 ނަން: އިންސްޓިިޓއުޓުގެ  ރު:ރީ ަންނބަ އިންސްޓިިޓއުޓުގެ ަރޖިސްޓަ

 ) މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ( ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް (މި  .2

 

 

 

 އަިމއްލަ ފަރުުދން 

 ކުންފުނި

 ޕާޓްނަރޝިޕް 

 އްޔާ މްޢި ޖަ

 މަސްއޫލުވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .3

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 :ްޑރެސް ހާުރގެ އެމި 

ރީ ްނބަރު/ ރަިޖސްޓައ. ކާޑު ނަ.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 ނަންަބރު:
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 :ސަަނދު އެންމެ މަތީ 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު  .4

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 :އ. ކާޑު ނަްނބަރު.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް  މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި        

 އިންގެ މަޢުލޫމާތު ރަރމުދަރިއްސުން/ ލެކްޗަ  .5

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް  މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 ާވނެެއވެ.ަޅންހަަތއް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުށަލޫމާތުމަޢުމަތީަގިއވާ  ، އިުތރު ޝީޓެއްމި ފޯމާއެކު ،މުދަިރއްސުްނނަށް ވުރެ އިތުރުަނމަ(ދޭއް)  2: ޓުނޯ           

 އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .6

 އެޑްެރސް: 

 އަތޮާޅއި ރަށް: 

 ގޯތީގެ ބޮޑުިމން (އަކަފޫޓުން): 

 ގޯތީގެ ުހސްިބުމގެ ބޮުޑމިން (އަކަފޫޓުން): 

 ):ޅުމުގެ އޭރިއާ އަކަފޫޓުންތަ(ތްތަކުގެ ބޮޑުމިން އިމާރާ 

 ):ފޫޓުންއަކަ(ދަދާއި ބޮޑުމިން އަގެ މު ކުލާސްރޫ 

 :)ފޫޓުން (އަކަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން  
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 )ފޫޓުން އަކަ( ބޮޑުމިން މުގެސްޓާފް ރޫ 

 :)ފޫޓުންއަކަ(ލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން  

 :)ފޫޓުންއަކަ (ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން  

 :)ފޫޓުން(ފުޅާމިން  ސިޑީގެ 

 :)ބަރުދަން(ކެޕޭސިޓީ ގެ ޓު ލިފް 

 ބޯފެން ލިބެން ހުރިގޮތް: 

 :ދަދުއަ ގެ ނާޚާދަރިވަރުންގެ ފާ އަންހެން:                                  ފިރިހެން:

 ދަދު:އަ ނާ ޚާމުވައްޒަފުންގެ ފާ އަންހެން:                                  ފިރިހެން:

 :ން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯމީހު 

ނަމަ، ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި، ދިރިއުޅޭ  ދިރިއުޅޭ ތަނެއް(

އަދި ކިޔަވައިދޭ . ފައި ހުރިގޮތް ކޮށްތަނާއި ދެބައި ވަކި

 :)ތަނަށް ވަދެވެން ހުރިގޮތް 

 ކިޔަވައި ދިނުމާބެހޭ: .7

 ކިޔަވައިދޭ ބަސް: 

 އިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދު:ކިޔަވަ 

 އި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު:ދަންފަޅިއެއްގަ 

 ކްލާހުގައި ތިބޭނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު: 

 ) މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ބައިގައި ބޭނުންވާ ގޮޅިއެއްގައި ( ކިޔަވައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރު: (މި  .8

 އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ލެވެލް  

 

 

1  2  3  4  5  6  

 

 ފޯމެޓުގައި އިތުރުޝީޓެއް ހިމަނާށެވެ.) ޓަކައި އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާނަމަ މި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު : (މި މަޢުލޫމާތު ކިޔަވައިދޭނެ ކޯސްތަކުގެ  .9

 ކޯހުގެ ނަން: ލެވެލް:

  

  

  

 ނޫނެކެވެ. އާނއެކެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
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ންސިލުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ރަށް އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ ރަށު ކައު  .އިމާރާތް ޗެކްކުރުން (މާލޭގައި ނަމަ، މިކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ  .10

 )ގެ އިދާރާއިންނެވެ.ލު ޓީ ކައުންސި ހިމެނޭ ސި 

 

ކިތައް ބުރިއަށް : (ގޮތް ފައިވާދައިތް ހައިމާރާ 

 )ފައިވާ އިމާރާތެއްކަން ހަދައި

 )ވެންޓިލޭޝަން : (ވައި ލިބޭނެގޮތް  

 އަލި: 

 ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް: 

ގެ ގޮނޑި، ކުދިން : (ދަދުއަ ފަރުނީޗަރު ހުރި  

 )މޭޒު، މުދައްރިސުންގެ ގޮނޑި، މޭޒު

      *ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ ތަމްރީނަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 

ފަހާކޯސް ހިންގާ ނަމަ  ،ވަކި ޝީޓެއްގައި ލިސްޓުކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (މިސާލަކަށް

 ންވާ ވަސީލަތްތައް) އެ ކަމަކަށް ބޭނު  ،ފަހާފޮށި ފަދަ

ގައި ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމު

ބްލެކްބޯޑް، ވައިޓްބޯޑް، (ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު 

 ،ޕްރޮޖެކްޓަރު ސްމާޓް ބޯޑް،  ،ޕިއުޓަރުންކޮ

 )ސްޕީކަރު

ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި  ތަނަކީ މީހުން  ކިޔަވައިދޭ 

 ފައި ކޮށްތަން ބައި ދެ ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަހަދައި

 :ހުރީ ކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކަން

 :މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި 

 ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  އި ފަހައިރާނައި ސިމެންތި ޖަ
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 :ޚު ބެލި ތާރީ 

 :ބެލި މުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގެ ނަން 

 ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާހަގަކުރޭ)( :ލިޔުންތައް ޖެހޭޅަންހަހުށަ  އެކުފޯމާ

 ލު ސީ ފު ތަ  ފާހަގަ ޖަހާ 

 ވެރި ފަރާތް އޫލު މަސް

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދިވެހި 

 ގައިވާ ވަނަވަރު    11ޖަދުވަލު ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

   ފޯމު ރިކޯޑުގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  

  މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 އްޔާ)ޢިނަރޝިޕް، ޖަމްޕީ (ކުންފުނި، ޕާޓް ކޮ ރަޖިސްޓަރީ 

 އްޔާ)މްޢިރާރު (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަޤަބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން/ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  

 އިސްވެރިޔާ 

 އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ރަ ދިވެހި 

 ވާ ވަނަވަރު ގައި  11ޖަދުވަލު ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ 

 ފޯމު ރިކޯޑު ގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު  

 މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ލީތަޢު 

 ރާރު ޤު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެކަމުގެ އި 

 އިމާރާތް 

 ކޮޕީ  ގެ ރަޖިސްޓަރީގޯތީގެ  

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި 
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 ގެ ކޮޕީ ޓުފަރާތަކުން ހިންގާނަމަ އެގްރިމެން  ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން 

 ފްލޯ ޕްލޭން  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 ލް ޕްރޮޕޯޒަ  

 އިޤްރާރު  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ހުޅުވަން  އިންސްޓިޓިއުޓް  .11

   ،ނަމަބިުތެވއްޖެ ކަމަށް ސާޫނން ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔެިކޔުންތައް ެތދު ާތއިތެުދ މަޢުލޫާމތެވެ. މި ފޯުމަގއިާވ މަޢުލޫމާ ،ދީފަިއވާ މަޢުލޫާމތަކީ ުހރެންމި ފޯުމގަިއ އަ

ަފއިވާ ނިްނމުން ވެސް ބާޠިލުކުެރވޭެނެއވެ. އަދި ޮދގު މަޢުލޫމާތު ދީފަިއވާ ަމއްަސލައާ ަމއިނިން ، މި ފޯުމަގއިވާ މަޢުލޫމާުތގެ މައްަޗށް ބުަރވެ މި ފޯމު ބާޠިލުކުުރމާއެކު

 ގުިޅގެން ޤާނޫީނގޮތުން ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެުޅމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާތަށް ފޮުނވޭެނެއވެ.

  ތާރީޚު: 

ދޭ އިންސްޓިޓިއުޓް ހުޅުވަން އެ 

 ފަރާތުގެ ސޮއި:

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން:ފޯމު އޮފީހަށް  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

-------------------------------------------------------------..................-------------------------------------------------------------- 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް ފޯމު

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިސްޓުކޮށް ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ފަހު ސަފުހާގައި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޅައި އިންސްޓިޓިއުޓް ހުޅުވަން އެދި ހުށަހަ 

 ފައެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބި  ،ލިޔުންތައް

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ނަން:އިންސްޓިޓިއުޓް ހުޅުވުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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 3ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

Proforma for Proposal for the Establishment of a Higher Education Institute 

Area Details 

1. The Project 
 

1.1 Description 

1.2 Objectives/philosophy 

1.3 Justification with socio-economic benefits to the 

country 

1.4 Facilities proposed to be created  

 For students 

 For staff 

2. Location 2.1 Proposed site, area 

2.2 Justification 
3. Physical Facilities 

 

3.1. Infrastructure proposed 
3.2. Land 
3.3. Building, administration, academic, lecture 

halls/auditorium, class/tutorial rooms, seminar room, 

staff room, toilets, drinking water, library, 

laboratories, independent group discussion areas for 

students and other facilities 

3.4. Equipment, computers, internet facilities for staff and 

students, photo 

3.5. copying, printing for students, multimedia, 

3.6. Books, journals 
3.7. Furniture 
3.8 Others 
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4. Proposed 
Programmes of 
Study  

4.1 List of programmes 

4.2 duration of courses/programmes 

4.3 Mode(s) of delivery 

4.4 Level of awards in the Maldives National 

Qualifications Framework 

5. Curriculum 
 

5.1 Proposed structure/ scheme of studies 

5.2 Management of practical training (if applicable) 

6 Admissions 
 

6.1 Procedures and criteria of admission (including 

entry requirements, student selection, etc.) 

6.2 Number of students to be enrolled, course 

/programme / level-wise (next 3 years) 

7 Fee Structure 
 

7.1 Admission fee, annual tuition fee, other dues 

(to be specified in detail) 

7.2 Scholarships, bursaries, if any 

8 Examination and 
Assessment 
 

8.1 Information on assessment system, regulation of 

examinations 

8.2 Mechanism of assessment and examinations 

8.3 Arrangements for monitoring quality of teaching 

and learning, and students’ performance 

 

9 Internal Supervision 9.1 Arrangement of academic supervision of students 

9.2 Arrangements for in house quality 

assurance and quality enhancement 

of teaching and learning 

9.3 Arrangement for administrative and technical 

support for quality assurance and quality 

enhancement 

10 Students 

 

10.1 Grievance procedures 
10.2 Welfare services 

11 Staff 

 

11.1 Academic staff strength, pay scales, criteria for 

appointment / promotion 

11.2 Visiting academic staff, part-time/associates and 

others 

11.3 Academic Staff: Student ratio 
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11.4 Administrative and supporting staff. 

 

12 Financial Plan 12.1 Sources of yearly income 

12.2 Capital estimate 

12.3 Return on investment 

 

12.4 Plan for disposal of profits/surplus income 

13 Additional Facilities 13.1 Tuck shop / Cafeteria 
13.2 Hostel / accommodation (students / staff) 

13.3 Printing photo copying 
13.4 First Aid 
13.5 Career guidance 

14 Phased development 

of institution (e.g. 

phase 1, phase 2, 

etc.) 

14.1 Land 
14.2 Buildings 
14.3 Equipment 

14.4 Furniture 
14.5 Administrative and Academic Staff 

14.6 Academic programmes 

14.7 Other relevant facilities. 
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 4ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 ފޯމު ވެރި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ސްއޫލު މަ  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 މަޢުލޫމާތު  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

  ނަން: އިންސްޓިިޓއުޓުގެ ރީ ަނންަބރު:އިންސްޓިިޓއުޓުގެ ަރޖިސްޓަ

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލުވެރި  .1

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ރީ ަނންބަރު:ނަްނބަރު/ ރަިޖސްޓަ އ. ކާޑު.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  :ަތްއަގނޑު ސޮއި/ 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސްއޫލުވެރި  .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ރީ ަނންބަރު:ކާޑު ނަްނބަރު/ ރަިޖސްޓަ އ..ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

  :މަތީ ސަަނދު އެންމެ 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ަތއްަގނޑު ސޮއި/  

 އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ފާހަގަ ޖަހާ 

 ވެރި ފަރާތް ލު މަސްއޫ 

 ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި 

 ވަަނވަރު  

  ފޯމު ރިކޯޑުކުށުގެ  

 މީ ސަނަުދތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-160/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             316 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 4 

 ރީ ކޮޕީ ރަިޖސްޓަ 

 (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ަޖމްިޢއްޔާ)ރާރު ޤަ ިލއުޝަްނ/ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ ބޯޑް ރިޒޮ 
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 5ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

 އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 )ހ( ތުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ އިމާރާ

 )ށ( ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ރާއިމާ

ގެ ޓު ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ އެގްރީމެންއުށް އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޓުން އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމައުދޭ އިންސްޓިޓި ލީމުތަޢު  މަތީ

 ކޮޕީ

 )ނ(

 ރ( މަޢުލޫމާތު ) ށްގޭނެ ގޮތަ ނމުއްދަތު އެ(ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ 

 ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން އައުޓްރީޗް ސެންޓަރު

 ލޫމާތު ހުރުން މި ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢު 

 ނަން  -

 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ -

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު  -

 )ބ(
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 6ވަލު ޖަދު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ތުގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް އިމާރާ ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮލެޖް 

 .ފައިވުންހަދައިއާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް " ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުންނަންވީ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ކޯޑު" )ހ(

) ވިހި އިންސައްތަ( 20%އިމާރާތުގެ ތަޅުމުގެ އަކަމިނުގެ . ފައި ހުރުންހަދައިފައި )ވެންޓިލޭޓް ވާގޮތަށް ( ވަޔާއި އަލި ލިބޭނެ ގޮތަށް )ށ(

 .ފައި ހުރުން ކޮށް ވެންޓިލޭޝަން ހުރުން، ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން 

އިމަރޖެންސީއެއްގައި އިމާރާތް ހުސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އިމާރާތުން  މާއި،ފައި ހުރުޓައިސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ ބަހައް އްވާއިއަލިފާންނި )ނ(

ފައި ށް ޒިޓް ބޯޑް ހަރުކޮގްކުމެވޭނެ ދޮރުތަކުގައި އެ ން ނުއިމާރާތުއިމަރޖެންސީެއއްގައި މާއި، ފަސޭހައިން ނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ހުރު 

 ހުރުން.

 .ސާފު ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން ދަރިވަރުންނަށް )ރ(

 .ފާޚާނާ ހުރުން) އެކެއް ( 1ކުއްޖަކަށް ) ފަންސާސް ( 50އެއްގަޑިއަކަށް ކިޔަވަންދާ ކޮންމެ  )ބ(

 .ވަކިން ފާޚާނާ ހުރުން ،ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުންނަށް

 .ންބޭނުންކުރަން ފަރުނީޗަރާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓާއި ވަސީލަތްތައް ހުރު ދަރިވަރުން )ޅ(

 ގެ ދުވަހު އަހަރު (ހައެއް)  6މަދުވެގެން  ،މި މަޢުލޫމާތުތައް .ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން )ކ(

  ހުންނަންވާނެއެވެ. ފައިކޮށްމުއްދަތަކަށް ރައްކައު 

  ނަންވާނެއެވެ. ހުންދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހެއް  )އ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފަސްޓްއެއިޑް ދެވެން )ވ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ކުރެވެންތު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާ ނުންނާއިޓެލެފޯ  )މ(

ރިވަރުންގެ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ދަ ގައި ތިބެވޭނެ ޖާގައާއި،މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތު  ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން )ފ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ 
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 ހުންނަންވާނެއެވެ. ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންނަށް ލިބެން  (ދ)

ނުގައި ސިޑީގެ ފުޅާމި ،ނަމަ، ދަތިކަމެއްނެތި ދެ މީހަކަށް އެއްފަހަރާ އަރައިފޭބޭނެ ޖާގަވަރުން ބޭނުންކުރާ ސިޑިއެއް ހުރިދަރި  )ތ(

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

ފައިވާ އިމާރާތެއް ނަމަ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ބަޔާ ވަކިކޮށް، ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަށް ކޮށްއިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްގައި  )ލ(

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ވަކިން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި 

 (ތިނެއް) ކްލާސްރޫމް މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.   3އްޞަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާ (ގ)
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 7ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ފޯމު ކުރުމަށް އެދޭ  ރަޖިސްޓަރީ  ކޮލެޖް 

 ހުށަހަޅާ ބޭނުން  ފޯމު . 1

 ރީ ކުރުަމށް ޓަ ަރޖިސް ކެމްޕަސް އިތުރު    ރީކުުރމަށް އަލަށް ރަިޖސްޓަ

 .ށެވެޔާއިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ލި  ،ނަމެއް(ތިނެއް)  3ތަނަށް ކިޔަން ހުށަހަޅާ  ،ތަނަށް ކިޔާނަން ފާސްކުރުމަށްރީ ކުރުމަށް ނަމަ: އަލަށް ރަޖިސްޓަ 

 އަކުރުން) ހުށަހަޅާ ނަން (އިނގިރޭސި  ނަމުގެ މާނަ  ހުށަހަޅާ ނަން (ތާނަ އަކުރުން) #

1    

2    

3    

 

 ރީ ކުރުމަށް ނަމަ:ރަޖިސްޓަތުރު ކެމްަޕހެއް އި

 ގެ ނަން:ކޮލެޖު  ރީ ަނންަބރު:ގެ ަރޖިސްޓަކޮލެޖު

 ) މި ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.ބައިގައި ކޮންމެވެސް އެއް ގޮޅިއެއްގައި ( ހިންގާ ފަރާތުގެ ބާވަތް (މި . 2

 

 

 

 އަިމއްލަ ފަރުުދން 

 ކުންފުނި

 ޕާޓްނަރޝިޕް 

 އްޔާ މްޢި ޖަ

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ލުވެރި މަސްއޫ . 3

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 :މިހާުރގެ އެްޑރެސް  

 ރީ ަނންބަރު:ްނބަރު/ ރަިޖސްޓައ. ކާޑު ނަ.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 :ސަަނދު އެންމެ މަތީ 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 
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 ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު . 4

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 މީ އެްޑރެސް:ދާއި  

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

ވަޒީފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއް  މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި 

 ޢުލޫމާތު އިންގެ މަ ރަރމުދަރިއްސުން/ ލެކްޗަ . 5

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 މިހާުރގެ އެްޑރެްސ: 

 އ. ކާޑު ނަްނބަރު:.ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

 ފާގެ އިތުރުން އެހެން ވަޒީފާއެއްވަޒީ މި 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:، އަދާކުރާނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ސޮއި: 

 ަޅންާވނެެއވެ.ހަލޫމާތުަތއް ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުށަމަޢުމަތީަގިއވާ  ،މި ފޯމާއެކު އިުތރު ޝީޓެއް ،މުދަިރއްސުްނނަށް ވުރެ އިތުރުަނމަ(ދޭއް)  2: ޓުނޯ           

 ހިންގާ އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޮލެޖް . 6

 އެޑްެރސް: 

 އަތޮާޅއި ރަށް: 

 ގޯތީގެ ބޮޑުިމން (އަކަފޫޓުން): 

 ުހސްިބުމގެ ބޮުޑމިން (އަކަފޫޓުން): ގޯތީގެ 

 ):ތަޅުމުގެ އޭރިއާ އަކަފޫޓުން(ތްތަކުގެ ބޮޑުމިން އިމާރާ 

 ):ފޫޓުންއަކަ(ދަދާއި ބޮޑުމިން އަގެ މު ކުލާސްރޫ 

 :)ފޫޓުން (އަކަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ ބޮޑުމިން  

 )ފޫޓުން އަކަ( ބޮޑުމިން މުގެސްޓާފް ރޫ 

 :)ފޫޓުންކައަ (ލައިބްރަރީގެ ބޮޑުމިން  
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 :)ފޫޓުންއަކަ (ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ބޮޑުމިން  

 :)ފޫޓުން(ސިޑީގެ ފުޅާމިން  

 :)ބަރުދަން(ކެޕޭސިޓީ ގެ ޓު ލިފް 

 ބޯފެން ލިބެން ހުރިގޮތް: 

 :ދަދުއަ ގެ ނާޚާދަރިވަރުންގެ ފާ އަންހެން:                                  ފިރިހެން:

 ދަދު:އަ  ގެނާ ޚާމުވައްޒަފުންގެ ފާ ފިރިހެން:             އަންހެން:                     

 :މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ދިރިއުޅޭ ތަނެއްނަމަ، ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި، ދިރިއުޅޭ (

އަދި ކިޔަވައިދޭ . ފައި ހުރިގޮތްކޮށް ތަނާއި ދެބައި ވަކި 

 :)ތަނަށް ވަދެވެން ހުރިގޮތް 

 ދިނުމާބެހޭ:ކިޔަވައި . 7

 ކިޔަވައިދޭ ބަސް: 

 އިދޭ ދަންފަޅީގެ އަދަދު:ކިޔަވަ 

 ދަންފަޅިއެއްގައި އޮންނަ ކްލާސްތަކުގެ އަދަދު: 

 ކްލާހުގައި ތިބޭނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު: 

ޝީޓެއް  ޓުގައި އިތުރު ފޯމެ  މި  ،ޓަކައި އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާނަމަ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު: (މި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް ކިޔަވައިދޭނެ . 8

 ހިމަނާށެވެ.)

 ކޯހުގެ ނަން: ލެވެލް:

  

  

  

  

  

  

  

 ނޫނެކެވެ. އާނއެކެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
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ރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ ރަށް  ،އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ  .ތް ޗެކްކުރުން (މާލޭގައި ނަމަ، މިކަން ކުރާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ އިމާރާ . 9

 ނެވެ.)ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 

ކިތައް ބުރިއަށް : (ގޮތް  ފައިވާހަދައި ތް އިމާރާ 

 )ފައިވާ އިމާރާތެއްކަން ހަދައި

 )ވެންޓިލޭޝަން : (ގޮތް  ވައި ލިބޭނެ  

 އަލި: 

 ބޯފެން ލިބެންހުރި ގޮތް: 

ކުދިންގެ ގޮނޑި، : (ދަދުއަ ފަރުނީޗަރު ހުރި  

 )މޭޒު، މުދައްރިސުންގެ ގޮނޑި، މޭޒު

ތަމްރީނަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ވަކި  ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެ *ވަކި ކަމަކަށް ޚާއްޞަ

ފަހާކޯސް ހިންގާ ނަމަ ފަހާފޮށި  :ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (މިސާލަކަށް ޓު ޝީޓެއްގައި ލިސް

 ފަދަ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް) 

ކިޔަވައިދިނުމަށް ކްލާސްރޫމުގައި ބޭނުންކުރާ 

ބްލެކްބޯޑް، ވައިޓްބޯޑް، ( ވަސީލަތްތަކުގެ އަދަދު

، ސްމާޓް ބޯޑް، ޕްރޮޖެކްޓަރު  ،ކޮންޕިއުޓަރު

 ސްޕީކަރު)

ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގައި  ތަނަކީ މީހުން  ކިޔަވައިދޭ 

ފައި ކޮށްތަން ބައި ދެ ،ފައިވާ ތަނެއްނަމަހަދައި

 :ހުރީ ކުރެހުމުގައި އޮތްގޮތަށް ކަން

 :މަތީގައިވާ ކަންކަން ބެލި މުވައްޒަފުގެ ސޮއި 

 :ޚު ލި ތާރީބެ 

 :ބެލި މުވައްޒަފުގެ އޮފީހުގެ ނަން 

 ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާހަގަކުރޭ)( :ލިޔުންތައް ޖެހޭޅަންހަހުށަ  އެކުފޯމާ

 ލު ސީ ފު ތަ  ފާހަގަ ޖަހާ 

 ފަންގިފިލާގެ އަދަދު  އި ފަހައިރާނައި ސިމެންތި ޖަ



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-160/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             316 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 7 

 ވެރި ފަރާތް ލު މަސްއޫ 

  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި 

  ވާ ވަނަވަރު  ގައި 11ޖަދުވަލު  ،ހަމަކޮށްފައިވާފުރި 

   ފޯމު ރިކޯޑު ގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

  މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 އްޔާ)މްޢިކޮޕީ (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ޖަ ގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 އްޔާ)މްޢިރޝިޕް، ޖަރާރު (ކުންފުނި، ޕާޓްނަޤަބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން/ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  

 އިސްވެރިޔާ 

 އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ރަ ދިވެހި 

 ވާ ވަނަވަރު ގައި 11ޖަދުވަލު  ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

 ފޯމު ރިކޯޑު ގައިވާ ކުށުގެ  12ޖަދުވަލު  

 މީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 

 ރާރު ޤު ކަމުގެ އިމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ 

 މާރާތް އި

 ކޮޕީ  ގެ ރަޖިސްޓަރީގޯތީގެ  

 ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި 

 ގެ ކޮޕީ ޓު އެގްރިމެން ،ފަރާތަކުން ހިންގާނަމަ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން 

 ފްލޯ ޕްލޭން  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 ލް ޕްރޮޕޯޒަ  

 ހުޅުވަން އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  ކޮލެޖް . 10
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މި  ،ތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. މި ފޯުމަގއިވާ ަމޢުލޫމާތާއި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔެކިޔުންަތއް ތެދުޫނން ކަމަށް ސާބިުތެވއްޖެ ަނމަ ،އި އަހުެރން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާަތކީމި ފޯުމގަ

ކުެރވޭނެެއވެ. އަދި ޮދގު މަޢުޫލމާތު ދީަފއިވާ މަްއސަަލއާ ނިްނމައިަފއިވާ ިނންމުން ވެސް ބާޠިލު ެގންމި ފޯުމގަިއވާ މަުޢލޫމާތުގެ ަމއްޗަށް ބުަރވެ ،ފޯމު ބާޠިލުކުުރމާއެކު 

 ގުިޅގެން ޤާނޫީނގޮތުން ައޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެުޅމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާތަށް ފޮުނވޭެނެއވެ.

  ތާރީޚު: 

ފަރާތުެގ ހުޅުވަން އެދޭ  ކޮލެޖް

 ސޮއި:

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ތުގެ ަނން:ބަަލއިގަތް ަފރާފޯމު އޮފީހަށް  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

-------------------------------------------------------------..................-------------------------------------------------------------- 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް ފޯމު

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުކޮށް ފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ ފަހު ސަފުހާގައި އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޅައި ހުޅުވަން އެދި ހުށަހަ  ކޮލެޖް 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ނަން:ހުޅުވުމަށް  ކޮލެޖް

  ަނން:ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެފޯމު އޮފީހަށް  ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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  8 ޖަދުވަލު 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

Pro forma for College Registration 
# Area Details 

1 The project Executive summary of the proposed project 

Description 

A short outline of the whole project 

Philosophy of the project 

Vision of the project 

Mission of the project 

Aims of the project 

Objectives of the project 

Background of the project 

Justification with socio-economic benefits to the country 

Facilities proposed to be created 

• For students 
• For staff 

Organizational Set-up 

Organization structure with relevant titles including department names 
and divisions 

Academic Staff: Student Ratio 

2 Governance and Monitoring Governing Bodies, their main functions and composition 
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Admissions, Recruitment and Selection 

List of new programs including MNQF level and duration 

Admission policy 

Admission criteria of all programs 

Selection procedure 

Procedure for orientation of new students 

Other guidelines 

Students 

Mechanism for maintaining student records and statistics of the students 

Grievance/Appeal Policy 

Student Welfare services 

Mechanism to ensure student engagement in institute’s activities 

Staff 

Projected number of academic staff and their qualifications 

Mechanism for maintaining staff records statistics 

Pay scales, social security, pension and benefits 

Criteria for appointment, promotion and termination 

Projected number of administrative and supporting staff 

Academic Calendar 

3 Finance Student fees 

Fee structure for individual programs 

Mechanism for revision of student fees 

Procedure for fee waiver (Fully and/or Partially) 

Scholarships offered (if any) 

Other benefits for students (if any) 
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Current Funding Sources 

Income from company support 

Income from donor agencies 

Individual support 

Foreign support 

Endowment funds 

Financial Forecast 

Investment 

Proposed investments for proposed number of students 

Regular investments for upgrading infrastructure, technology and 
innovation and other facilities 

Recurring expenses 

Recurring expenses for upgrading infrastructure, technology and 
innovation and other facilities 

Recurring expenses on development of library (if conducting level 5 and 
above programs) 

Recurring expenses for maintenance 

4 Physical Facilities Land/Building 

Floor area 

Space allocated for the use of students, staff, library, classrooms (number 
of classrooms specified) and other facilities 

Number of toilets available for students and staff use 

Availability of drinking water 

Availability of first Aid 

Ventilation and light 

Lift and staircase 

Fire extinguishers 
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Furniture 

Number of seats for each classroom 

For staff use 

Equipment 

Photocopying and printing 

Number of books and journals 

Other facilities 

5 Curriculum Programs, relevance, implementation 

Mode of delivery for each program 

International or local collaboration 

Mechanism to enable staff and other participant’s contribution in 
program development and approval 

Mechanism to protect academic interest of student when a program is 
closed 

How the staff are involved in program monitoring and review process 

Process of involving students in program monitoring and review process 

Examination and assessment 

Regulations regarding examinations and assessment 

Mechanism of conducting examination and assessments 

Other activities 

Engagement in continuing education 

Student exposure to social work 

Policy and practice of inclusiveness 

Policy and practice of environment/sustainability/social issues/Dhivehi 
Language development 

Record maintenance mechanism of all arrangements 
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Career guidance and counseling mechanism 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-160/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             316 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 3 

 9ޖަދުވަލު 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ފޯމު ވެރި ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ލު ގެ މަސްއޫ ކޮލެޖު 

 މަޢުލޫމާތު ގެ ކޮލެޖު

  ނަން:ގެ ކޮލެޖު ރީ ނަންބަރު:ރަޖިސްޓަގެ ކޮލެޖު

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލުވެރި  .1

 ހަމަ ނަްނ:ފުރި 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ރީ ަނންބަރު:ރއ. ކާޑު ނަންަބރު/ ރަިޖސްޓަ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  :ަތްއަގނޑު ސޮއި/ 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސްއޫލުވެރި  .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 އެޑްެރސް: ދިިރއުޅޭ 

 ރީ ަނންބަރު:ކާޑު ނަްނބަރު/ ރަިޖސްޓަ އ..ރ.ދ  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އެންމެ މަތީ ސަަނދު: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ  ަތއްަގނޑު ސޮއި/  

 އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ފާހަގަ ޖަހާ 

 ވެރި ފަރާތް މަސްއޫލު 

 ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދިވެހި 

 ވަަނވަރު  

  ފޯމު ރިކޯޑުށުގެ ކު 

 މީ ސަނަުދތަކުގެ ކޮޕީ ތަޢުލީ 
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 ރީ ކޮޕީ ރަިޖސްޓަ 

 ރާރު ޤަ ބޯޑް ރިޒޮިލއުޝަްނ/ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ  
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 10ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އައު   

 މަޢުލޫމާތު ގެ ކޮލެޖު /އިންސްޓިޓިއުޓް 

 ނަން:ކޮލެޖުގެ  /އިންސްޓިިޓއުޓް :ކުުރމަށް އެޭދނަަމ)ައއު( ނަންަބރު ަރޖިސްަޓރީ ކޮލެޖުގެ /އިންސްޓިިޓއުޓް

 މަޢުލޫމާތު ަބދަލުެވގެން   ހަލާކުވެެގން   ގެއްިލގެން   

 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  މަސްއޫލުވެރި  .1

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 :ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް 

 :ަނންބަރު ރަިޖސްޓަރީ /އ. ކާޑު ނަްނބަރު.ރ.ދ  ނަންަބރު:ފޯނު  

 ސޮއި/ 

 :ތައްަގނޑު

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އީ 

 

 ގެ ތަފުސީލު މަޢުލޫމާތުބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .2

 

   ތަްއގަނޑު  /ސޮއި    

 

އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ފާހަގަ ޖަހާ   

އެަކމަށް ެއދި ހުށަހަަޅއިފަިއވާ ސިޓީފަރާތުން  އިންސްޓިިޓއުޓް/ ކޮލެޖުގެ ަމސްއޫުލވެރި   

ަރއްޔިތެްއކަން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  ިދވެހިފަރާުތގެ  މަްސއޫލުެވރި   
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ކުރާަނމަ ބަދަުލެވގެން ރަިޖސްޓަރީ ަބދަލު މަޢުލޫމާތެއް   

ން ނެތްކަުމގެ ލިޔު ބަަދލުވާ އިާމރާުތގެ ވެރިަފރާުތގެ ިއއުތިާރެޒއް ،ހިންގާ ެއޑްެރސް ަބދަލުެވގެންަނމަ   

ަބދަލުވާ ިއމާރާުތގެ ވެރިަފރާތުގެ ދ.ރ.އ ކާޑުގެ ކޮޕީެއއް  ،ނަމަ  ހިންގާ ެއޑްެރސް ަބދަލުެވގެން   

ފްލޯޕްލޭން ާއއިަބދަލުވާ ިއމާރާުތގެ ަރޖިސްަޓރީ ،ނަމަ  ހިންގާ ެއޑްެރސް ަބދަލުެވގެން   
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 11ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ___________ ވަނަވަރު 

 ފަރާތުގެ ވަނަވަރު) މަސްއޫލުވެރި  :މިސާލު  ކޮންފަރާތެއްގެ ވަނަވަރުކަން ބަޔާންކުރޭ: ،(މަތީގައި

 ...............................................................................................  :ފުރިހަމަ ނަން 

 ...............................................................................................   :އެޑްރެސް

 ...............................................................................................  :އަތޮޅާއި ރަށް

 ...............................................................................................      :ކާޑު ނަންބަރު. ދ.ރ.އ.

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 އަހަރު ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ  މަރުކަޒުގެ ނަން  /ކުރި މަދަރުސާގެ ހާސިލުތަޢުލީމު 

   

   

   

 

 ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޚު ވަކިވި ތާރީ /ވަޒީފާ ބަދަލުވި  ޚު ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީ ސް އޮފީ /ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން 

    

    

    

    

ޓް ޕާސްޕޯ

 ސައިޒް

 ފޮޓޯ 
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 :ސޮއި

 :ނަން

 :ޚުތާރީ
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 12ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ރިކޯޑު ކުށުގެ 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  މަޤާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު:

  ނަންބަރު: ގެ ކާޑުގައިދޭ އަން ވެހި ރައްޔިތެއްކަން ދި

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

  :ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

 

 :ކުށުގެ ރިކޯޑު 

 އޮފީސް

މައްސަލަ 

 ނެތް /ހުރި

 ޚު ތާރީ ސޮއި ނަން

     ސްޕްރީމް ކޯޓް 

     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

     ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

     ސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮ

     މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 
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     ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  –އެންޓި 

     މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

     ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ން އެދެމެވެލުކޯޑަށް ބެ ރި ގެ ކުށުގެ ދުވަހު ރު އަހަ(ތިނެއް)  3ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ :  ޓުނޯ

 .)އެދެމެވެ ހެޅުންފޯމާއެކު ހުށަ މި ލު ލިޔުމަށްފަހު،ފުސީއިގެ ތަމައްސަލަ ހުރިނަމަ، މައްސަލަ(
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 13ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ___________ ވަނަވަރު  

 ފަރާތުގެ ވަނަވަރު) މަސްއޫލުވެރި  :މިސާލު  ގެ ވަނަވަރުކަން ބަޔާންކުރޭ:ފަރާތެއް  ކޮން  ،(މަތީގައި

 ...............................................................................................  :ފުރިހަމަ ނަން 

 ...............................................................................................   :އެޑްރެސް

 ...............................................................................................  :އަތޮޅާއި ރަށް

 ...............................................................      :ނަންބަރު ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 އަހަރު ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ  މަރުކަޒުގެ ނަން  /ކުރި މަދަރުސާގެ ހާސިލުތަޢުލީމު 

   

   

   

 

 ކުރިން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު 

 ޚު ތާރީ ވަކިވި /ވަޒީފާ ބަދަލުވި  ޚު ވަޒީފާ ލިބުނު ތާރީ އޮފީސް  /ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން  ވަޒީފާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނަން 

    

    

    

    

ޓް ޕާސްޕޯ

 ސައިޒް

 ފޮޓޯ 
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 :ސޮއި

 :ނަން

 :ޚުތާރީ
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 14ޖަދުވަލު 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ރިކޯޑު ކުށުގެ 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  މަޤާމު ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތު:

  ނަންބަރު: ގެ ކާޑު ވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ދި

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  އުޅޭ އެޑްރެސް:ދިރި

  :ނަންބަރު ފޯނު މޮބައިލް 

 

 :ކުށުގެ ރިކޯޑު 

 އޮފީސް

މައްސަލަ 

 ނެތް /ހުރި

 ޚު ތާރީ ސޮއި ނަން

     ސްޕްރީމް ކޯޓް 

     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 

     ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

     ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 

      ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
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     ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން  –އެންޓި 

     މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 

     ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 .ން އެދެމެވެލުކޯޑަށް ބެ ރި ގެ ކުށުގެ ދުވަހު އަހަރު (ތިނެއް)  3ސާފުކުރުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ :  ނޯޓް

 .)ން އެދެމެވެހެޅުފޯމާއެކު ހުށަ މި ލު ލިޔުމަށްފަހު،ފުސީއިގެ ތަސަލަ ހުރިނަމަ، މައްސަލަމައް(

______________________ 
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