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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

 ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު 

 : ފެށުން 1ބާބު 

ތަމްރީނުގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި 2021/7ބަރު ޤާނޫނު ނަން ،މި ގަވާއިދަކީ (ހ) .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ވަނަ މާއްދާެގ  71 ،) ވަނަ ނަްނބަރާއ5ިވަަނ މާއްދާެގ (ނ) ގެ ( 71ޤާނޫނު) ެގ 

ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  ،ފައިވާވައިލައި) ވަނަ ނަްނބަރުެގ ދަށުން އެކުލ9ަ(ނ) ގެ (

ކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ކެމްޕަސްތައް ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރު

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަީތ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)  

 " އެވެ. ވާއިދުތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަ

ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުގެ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ .2 ދު ުގސަމަ

ހަަމހަމަކަމާއެކު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، އެ ތަްނތަނަީކ  ކެމްޕަސްތައް އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވާރކްގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ަތންތަން ަކމުގައި ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

 : ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުން 2ބާބު 

ކާއި ކުން މަތީ ަތޢުލީމު ފޯުރކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަތަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތް (ހ) 3. ރަިޖސްޓަރީުކރުން   މަރުކަޒުަތއް

މި ގަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ،ހިންގަންވާނީދިވެހިރާއްޖޭގައި މްޕަސްތައް ކެ

 މަތީން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.
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ްނ ކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭތަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތް  (ށ)  

 ނިވި ގިންިތތަކުގެ ތެރެއިްނނެވެ.އަންނަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރު ފަރާތަކުން އަލަށް ހުޅުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް (1)   

 ؛ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކެމްޕަހެއް (2)   

 ؛ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޮލެޖެއްގެ ކެމްޕަހެއް (3)   

 ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް. ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހިންގާ (4)   

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސްޓިޓިއުޓެއްެގ ކެމްޕަހެއް ަތޢުލީމުދޭ މަތީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ (ހ) .4 ރަިޖސްޓަރީކޮށްިދނުުމގެ ޝަރުޠުަތއް 

ވޭތުވެދިަޔ  ،ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،ކޮށްދެވޭނީ  ރަޖިސްޓަރީ ހިންގުމަށް

ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި، ބޭރުގެ މައި  އަހަރުދުވަހުގެ (ފަހެއް) 5

ޑިޕްލޮމާއާއި  ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓުގައި

(ތިނެްއ)  3 މަދުވެގެން ،ކިޔަވައިދީފައިވުމާއެކު ފެންވަރަށް އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ

ޑިޕްލޮމާއާއި  އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ  އަމިއްލަ މަރުކަޒުގެ ނަށްދަރިވަރުން ،ފެކަލްޓީއެއްގައި

މި މާއްދާެގ  .ާވނަމައެވެ ކަމުގައި ތަނެއް  ހިންގައިފައިވާ މެދުނުކެނޑި ކޯސްތައް ލެވެލްގެ

ޗުއްޓީ ދުވަސް  ،އެއްވެސް ސަބަބަާކހުރެ ،ބޭނުމަށް މެދުކެނޑުމެއް ކަމުގަިއ ބެލެވޭނީ

ރެ ގިނަ ދުވަހަށް ކިޔެވުން ގެ ނުވަތަ އެއަށްވުދުވަހު(ހައެއް) މަސް 6 ނުހިމަނައި

 ފައި ނުވަތަ ހުއްިޓފައިވާނަމައެވެ.އިލައިހުއްޓަ

        ،ކޮށްދެވޭނީ ަރޖިސްޓަރީ ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގައި ކޮލެޖެއްގެ ކެމްޕަހެއް ބޭރުގެ (ށ)    

 ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (ަފހެއް) 5 ވޭތުވެދިޔަ އެ ކެމްޕަހުގެ މައި ކޮލެޖުގައި

 އެއަށްވުރެ ނުވަތަފެންވަރަށް  ޑިގްރީ ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 ،(ފަހެއް) ފެކަލްޓީއެއްގައި 5 މަދުވެގެން ،ކިޔަވައިދީފައިވުމާއެކު ފެންވަރަށް މަތީގެ

 މެދުނުކެނޑި ކޯސްތައް ޑިގްރީއާއި މާސްޓާރސް  އަމިއްލަ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް

 ކަމުގައި ތަނެއް އެވޯޑްކޮށްަފއިވާ ސެޓުފިކެޓު ޑިގްރީ އަމިއްލަ  މަރުކަޒުގެއެ  ،ހިންގައި

 ދުވަސް  ޗުއްޓީ ،ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ،ބެލެވޭނީ ކަމުގައި މެދުކެނޑުން. ވާނަމައެވެ

 ކިޔެވުން ދުވަހަށް ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ (ހައެއް) މަސްދުވަހަށް 6 ،ނުހިމަނައި

 . ހުއްޓައިލުމުންނެވެ

   ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ބޭރުގެ (ނ)  

  ގެ ތެރޭގައިދުވަހުއަހަރު (ދިހައެއް) 10 ވޭތުވެދިޔަ އެ ކެމްޕަހުގެ މައި ޔުނިވަރސިޓީގައި

 އެއަށްވުރެ ފެންވަރަށް ނުވަތަ ޑިގްރީ ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 ،ފެކަލްޓީއެއްގައި (ހަތެއް) 7 މަދުވެގެން ،ކިޔަވައިދީފައިވުމާއެކު ފެންވަރަށް މަތީ
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 ލެވެލްގެ ޑޮކްޓޯރަލް މާސްޓަރސްއާއި، ،ޑިގްރީއާއި އަމިއްލަ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް

 ސެޓުފިކެޓު ޑިގްރީ  އަމިއްލަ  އެ މަރުކަޒުގެ  ،ހިންގައި މެދުނުކެނޑި ކޯސްތައް

 އެއްވެސް  ،ބެލެވޭނީ ކަމުގައި މެދުކެނޑުން. ވާނަމައެވެ މުގައިކަ ތަނެއް އެވޯޑްކޮށްފައިވާ

 އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  (ހައެއް) މަސްދުވަހަށް 6 ،ުނހިމަނައި ދުވަސް ޗުއްޓީ ،ސަބަބަކާހުރެ

 .ހުއްޓައިުލމުންނެވެ ކިޔެވުން ދުވަހަށް ގިނަ

 ނިވަރސިޓީގައި ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހުގެ މައި ޔު ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީކުރަން (ރ)  

 ކުރަން  މަސައްކަތް ރިސާރޗުގެ  ،ޤާއިމުކޮށް ސެންޓަރެއް ވަކި ހަދާނެ ރިސާރޗް 

 .ވާންވާނެއެވެ ފަށައިފައި

މަރުކަޒުތަކުގެ  ަތޢުލީމާއި ަތމްރީނުދޭ މަތީ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ބ)  

 ނިޒާމުގެ  ބެލުމުގެ ފެންަވރު ގެޤައުމެއް އެ ކިޔަވައިދިނުމުގައި މައި ކެމްޕަސްތަކަކީ

 ގޮތުން  ބެލުމުގެ ފެންަވރު ނުވަތަ ހިންގާ ފެންވަެރއްގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ތެރެއިން

 އޮޑިޓުގެ  އެ ،އިތުރުން ހަދައިފައިވުމުގެ އޮޑިޓް އެކްސްޓަރނަލް ނުަވތަ އިންޓަރނަލް

 ދާކަން އެކަަށއަޅަމުން ގެން ފެންވަރު ޢިލްމީ ހިްނގުމާއި އިދާރީ އެއްގޮތަށް ލަފަޔާ

 .ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ ސާބިތުކޮށްދެވޭ ލިޔެކިޔުމުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މަތީ ަތޢުލީމާއި ަތމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ  (ޅ)  

އަހަރުވެފައިވާ  (ދިހައެއް) 10ކިޔަވައިދިނުމުގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި ބޭރުގެ މައި ކެމްޕަހަކީ 

 ވާންވާނެއެވެ. ކަމުގައި ތަނެއް

މަރުކަޒުތަުކަގއި ހުންނަްނވާނެ 

 އާންމު ސިފަތައް 

މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ހިންގާ ކުން ތަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި .5

 އަންނަނިވި ސިފަތައް ހުންަނންާވނެއެވެ.  ،ކާއި ކެމްޕަސްތަކުގައިމަރުކަޒުތަ

އިންސައްތަ)  (ހަތްދިހަފަހެއް 75ލީމުދޭ މަރުކަޒެއްގައި ހިންގާ %ބޭރުގެ މަތީ ތަޢު (ހ)  

 އޮިނގަނޑުގެ ލެވެލްތަކަްށ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ،ޕްރޮގްރާމްތައް ވާންވާނީ

ކޯސްތަކަށް  ،ކަށެވެ. މީގެ އިތުރުންކަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރު

ން ނުވަތަ ބިންގާ ކޯސްތައް މަރުކަޒުގައި ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަ

 ހިންގިދާނެއެވެ. 

 ،ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަުރކަޒުތަކުގެ އެކި ގިންތިތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނީ (ށ)  

 ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އަންނަވި ލެވެލްތަކަށެވެ.

 ؛އަށް 6ން ލެވެލް އި 1ންސްޓިޓިއުޓް: ެލވެލް އަލަށް ހުޅުވާ އި (1)   
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އިން ލެވެްލ  1ގެ ކެމްޕަހެއް: ލެވެލް ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ އިންސްިޓޓިއުޓެއް (2)   

 ؛އަށް 6

 ؛އަށް 9އިން ލެވެލް  5ގެ ކެމްޕަހެއް: ލެވެލް ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޮލެޖެއް (3)   

   އިން  5ލެވެލް ގެ ކެމްޕަހެއް: ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީއެއް (4)   

 އަށް. 10ލެވެލް 

 .ދަރިވަރުންނަށެވެ މަތީގެ (ސޯޅަ) އަހަރުން 16 އުމުރުން ،މަރުކަޒުގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ (ނ)  

 ،(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަކީ 50%ދަރިވަރުންގެ މަދުވެގެން  ކިޔަވާ މަރުކަޒުގައި (ރ)  

 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ދަރިވަރުން ފުލްޓައިމް

              މަދުވެގެން  ޖާގައިގެ ކޯސްތަކުގެ ހުރިހާ ކިޔަވައިދޭ  މަރުކަޒުގައި (ބ)  

   ކޮށްފައި  ރިޒަރވް ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ޖާގަ (ސާޅީސް އިންސައްތަ) %40

 .ވާނެއެވެ ހުންނަން

 ،ވަނަ ނަްނބަރާއި )3( ،ވަނަ ނަްނބަރާއި )2((ށ) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 3ދުގެ މި ގަވާއި (ޅ)  

 ހުރިހާ ކިޔަވައިދޭ ނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގައިވަ )4(

މައި  އެ މަރުކަޒުތައް ނިސްބަތްވާ ،ދޫކުރަންވާނީ ސަނަދު ޕްރޮގުރާމްތަކަށް

 . އިދާރާއިންނެވެ

               މަދުވެގެންތެރެއިން  އިންގެރަރލެކްޗަ ގައި ކިޔަވައިދޭ ކޮލެޖު (ކ)  

 އިންނަށް ވާންވާނެއެވެ. ރަރ) އަކީ ފުލްޓައިމް ލެކްޗައްތަފަންސަވީސް އިންސަ( 25%

އްގައި ކިޔަވައިދޭ ޕްޮރގްރާމެއުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  (އ)  

ގެ ޕްރޮގްރާމް  )އޭ.ކިޔު.އެމް( އޮތޯރިޓީ ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސްއިންނަކީ ރަރލެކްޗަ

އް ކަމުގައި ތްތަބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަަމވާ ފަރާއެޕްރޫވަލް ގައިޑްލައިނުގައި 

 ވާންވާނެއެވެ.

އްގައި ޕްރޮގްރާމެފެތޭ  ލެވެލަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  (ވ)  

ސަނަދެއް  ލެވެލެއްގެވުރެ މަތީ  ށްލެވެލައިންނަކީ ކިޔަވައިދޭ ރަރކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަ

 ކަށް ާވންވާނެއެވެ.ތްތަފަރާލުކޮށްފައިވާ ސިހާ

ފަންނީ  ،އަކަށްރަރ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ެލކްޗަވމި މާއްދާގެ ( (މ)  

    އްގައި ކިޔަވައިދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެ

ނުަވތަ ންޓް އޮތޯރިޓީން އަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަރަރއެ ލެކްޗަ
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 ހުއްދަދީފައިވާ އިދާރާއަކުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބަަލއިގަނެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ކެމްޕަސްތައް ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިމާރާތް ނުވަތަ ތަނަކީ މަރުކަޒުތަކުގެ  މަރުކަޒުތަކާއި (ފ)  

 ވެްސ     މަދުވެގެންއެްނމެ  ،ތައް ހިންގުމަށްކެމްޕަސް މަރުކަޒުތަކުގެ މަރުކަޒުތަކާއި

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްަދތަށް ލިބިފައިވާ ަތނެއް 5

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތަކީ، މިނިސްޓްރީން  (ދ)  

ޕަސް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ކެމް ޓާއިޓިއުޓި"ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންސް ،ކުރާޢުޝާއި

މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުަށހަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަންވާެނ އަސާސީ  ،ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައިވާ

 2017/4މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައިާވ ތަނަކަށް ވުމާއެކު، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ވާ ގަވާއިދުތަކާ ފައިވަިއލައިއެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަ ،(ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން ޢިމާާރތްކުރުމާއި ޢިމާރާތް ޭބނުންކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ

 ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ތަނެއްގަިއ  އްގައި މާރާތެއި(އެކެއް)  1ފައިވާ ކޮށްދޭން ތައްޔާރުއިކިޔަވަ (ތ)  

 ޕަހެވެ.މްކެ (އެކެއް) 1 ނުވަތަ މަރުކަޒު (އެކެއް) 1  ،ރީކޮށްދެވޭނީރަޖިސްޓަ

ކުގައި ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލައިގެން ކެމްޕަސްތަ މަރުކަޒުތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގައްޔާއި (ލ)  

 ާވނެއެވެ.ންތިޒާމު ހަަމޖެހިފައި ހުންނަންތިބެގެން ކިޔެވޭނެ އި

ޓިއުޓް ނުވަަތ     ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޭޖގައި އަލަށް ހުޅުވާ އިްނސްޓި (ހ) 6. ފުލްޓައިމް ުމވައްޒަުފން 

އަންނަނިިވ  ގަިއ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހުއިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކެމްޕަ

 ންވާނެއެވެ.ތިބެ ފަރާތްތައް 

 ؛ހިންގާ އިސްވެރިޔާ (1)   

 ؛އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި މާލީ ކަންަތއްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަާރތް (2)   

އިދާރީ އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ފުލްޓައިމް  ނަމަ،އުފައްދާ އިތުރު ފެކަލްޓީއެއް ) 3(   

 ފު.(އެކެއް) މުވައްޒަ 1

ނުވަަތ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުްނ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭރުޤައުމެއްގެ ކޮލެެޖއްގެ ކެމްޕަހެއް  (ށ)  

އި އަންނަނިވި ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގަ އިޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއްގަ

 ނެއެވެ.    ންވާފަރާތްތައް ތިބެ 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-81/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                116  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

8 

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ  ،ކޮލެޖު ކެމްޕަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ (1)   

 ؛ފަރާތެއް

 ؛މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް ،ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްާޓނެ  (2)   

ރީ މާސްަޓރސް ޑިގް ،އިދާރީ ކަންތައްތަކާއި މާލީ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ (3)   

 ؛ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް

އާއި ރިކޯޑުތަކާ ހަވާލުވެގެން ތަ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަންސްނުވަ ރރަޖިސްޓްރާ (4)   

 ؛އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް ،ހުންނަ

  ؛ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ލައިބްރޭރިައނެއް (5)   

      ،ކުރާނެރޗް މަސައްކަތްމް ލެކްޗަރަރއިންގެ ގޮތުގައި ރިސަފުލްޓައި (6)   

 ؛(ދިހައެއް) ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް 10ލެވެލް 

     ފުލްޓައިމް ވެސް، މަދުވެގެންއެންމެ  ނަމަ،އުފައްދާ އިތުރު ފެކަލްޓީއެއް )7(   

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ފުއިދާރީ މުވައްޒަ (އެކެއް) 1

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންާވނީ،  ހުއްދަ ިމނިސްޓްރީން ދިނުމުން  މަރުކަޒު ހިންގުމުގެ (ހ) 7. ޕްރޮްގރާމް ހިްނގުން 

އަށް ހުށަހަޅައިގެން މުޤައްރަރު ) އޭ.ކިޔު.އެމް(މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

 އެ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ. ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

   ،ރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންަގންޖެހޭ ޕް (ށ)  

 އެ ފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްަދތައް ހޯދައިގެންނެވެ.

 ،ތަކުންމަރުކަޒުޓެކްނިކަލް ޓްރެއިިނންގއާއި ޮވކޭޝަނަލް ޓްރެއިިނންގ ފޯރުޮކށްދޭ  (ނ)  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ސްޓޭންޑަޑްތަކަށް  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ،ހިންގަން އެދޭނަމަޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ. ގެން، އެކަމުގެއޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް

   (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7/2021ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ) 8. ޓިޔުޝަންފީ

 ،އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ފީއި ބަޔާވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގަ 27

 ދަރިވަރުން ޕްރޮގްރާމަށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ކުރިން ފެންނާނޭހެން އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ.

ީފ  ވަގުތެއްގައި އެންރޯލްވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނަގާ ގައި އެއްޕްރޮގްރާމެއްއެއް  (ށ)  

 ވާނެއެވެ.ވާންއެއްވަރު
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ޕްރޮގްރާމަށް  ،ންގެ އަތުން ނަގާ އެކިކަހަލަ އިތުރު ފީތަކުގެ މަޢުލޫމާތުދަރިވަރު (ނ)  

 ދަރިވަރުންނަށް ފެްނނާނޭހެން އާންމުކުަރްނ ވާނެއެވެ. ،ކުރިން އެންރޯލްވުމުގެ

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

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ންނަށް ފެންނާނޭހެން ާއންމުއެ އުސޫލުތައް ދަރިވަރު

 ކުން ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަންނަވި އުސޫުލތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. މަރުކަޒުތަ 9. ދަިރވަުރންނަށް ިޚދުމަތް ދިނުން 

      ގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެއްވެސް މާލީ މަންފާއެއް ލިބިދޭ ގޮތަްށ މަރުކަޒު (ހ)  

އެކަމާ  ،އެ މަންފާއެއް ލިބުމަށް އެދި ުހށަހަޅާނެ ގޮތާއި ،އެ ތަނެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ

ދަރިވަރުންނަްށ  ،ލައިވައިއެކުލަ މަރުކަޒުތަކުންގުޅޭ ޝަރުޠުތަކާއި އުސޫލުތައް އެ 

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ންމުއާއުސޫލުތައް އެ ފެންނާނޭެހން 

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

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 2) ވަނަ ނަންބަރާއި (1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 65

މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ  ،ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ހިެމނޭ ގޮތަށް

ވާ މަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިވަރުން އެސެސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި

އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން  ،އެ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށް

އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ދަރިވަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު  ،އެ މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށް

ފެްނނާނޭހެްނ  އެ އުސޫލުތައް ދަރިވަރުންނަށް ،އެޅުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިލައި

 އާންމުކުރަން ވާނެއެވެ.

ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުާމއި ރިކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 

މޯލްޑިވްސް  ،އަހަރަކުން އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓެއް(ތިނެއް)  3ކޮންމެ  (ހ) 10.

މި އޮޑިޓްކުރުމަްށ ބޭނުންާވ އެންމެހައި ޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ ކުރާނެއެވެ. ކޮލިފިކޭ

 ކުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.ކަންކަމަށް މަރުކަޒުތަ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ  ،ފެންވަރު ބެލުމުގެ އޮޑިޓުގައި ބެލޭނީ (ށ)  

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

އް އް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގައި މައްސަލައެޕްރޮގްރާމެގައި މަރުކަޒު (ނ)  

ނުވަތަ ކިޔަވައިިދނުމުގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރާނޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ

ޔާރު މިނިސްޓްރީއަށާއި އޮޑިޓް ކުރުމުގެ އިޚްތި ،އިދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމެއް ަބލަ

 އަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. )އެމް.ކިޔު.އޭމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-81/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                116  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

10 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ  ،ހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައްގައި ފާޓުއޮޑި )ރ(  

 ކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި އެ މަރުކަޒަކުން ޙައްލު

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަުރ  ،މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ިހނގާނުހިނގާޮގތް ބެލުަމށާއި (ބ)  

   ވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ދަރި ،ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،ބެލުމަށާއި

ންގެ ނިޒާމަކާއި އިންޓަރނަލް ކޮލިީޓ ޜަޓަކައި އިްނޓަރނަލް ސުޕަވި ހިފެހެއްޓުމަށް

   ވެސް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ޮކންމެ މަރުކަޒެއްގައި ،އެޝުއަރަންސްގެ ނިޒާމެއް

ވެސް  ކުވައްޒަފައްތައް ބަލަހައްާޓނޭ މުންގެ ކަންތަޜަ ނިޒާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސުޕަވިމި

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނުވަަތ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަްނސް މޯލްޑިވްސް ،ރިކޯޑުތައް ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން )ޅ(  

ގައި މަރުކަޒު މުމިނިސްޓްރީން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ިއންތިޒާ

 ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.

ގޮުތގެ ރިކޯޑުތައް  ގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކުރާކިޔަވައިދިނުމު )1(   

 ؛ޕްރޮގްރާމްތައް ވަކިވަކިން)ކޯސްތައް/ (

 ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހޯދާ ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލުގެ ރިޕޯޓު  ،ކިޔަވައިދިނުމާއި )2(   

 ؛(ކޯސް/ ޕްރޮގްރާމް ފީޑްބެކް ރިޕޯޓު)

ން ޜަމަސައްކަތުގެ ސުޕަރވި ،ނާއިކޮލިފިކޭޝަ ،އިންގެ ލިސްޓާއިރަރލެކްޗަ )3(   

 ؛ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތައް ކާއި،ރިޕޯޓުތަ

ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަްށ  ކާއި،ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުތަ )4(   

ފެށުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމް ދޫކޮށްލާ ޕްރޮގްރާމް ތައް (ޓުފައިވާ މާކްޝީކޮށްތައްޔާރު

 ؛ދަރިވަރުން އެނގޭގޮތަށް)

 ،އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއި ދޭ ޔާއާއި،ޑެންޓް އެސެސްމެންޓް ކްރައިޓީރިސްޓޫ )5(   

 ؛އެސައިންމެންޓްތައް

 ؛ރިސޯސްތައް ރާކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކު ،ގޮތާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގަމުންދާ )6(   

 ؛ނާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްއިންޓަރނަލް ސުޕަވިޜަ )7(   

ލެކްޗަރަރއިންގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަރިވަރުން/  )8(   

 ؛މަޢުލޫމާތު
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އެސެސްކުރުމާ ބެހޭ  ގެ މުޤައްރަރާއި މުޕްރޮގްރާ ،އިމްތިޙާނާ ބެހޭގޮތުންނާއި )9(   

 ؛ލިޔެކިޔުންތައް

 ؛ފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްއަޅައިއިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން  )10(   

އެޑްމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ  ،ޔާއާއިރިއެޑްމިޝަން ކްރައިޓީ )11(   

 ؛މަޢުލޫމާތު

(ހައެއް) ައހަރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށް  6މަދުވެގެން  ،ދަރިވަރުންގެ ރިކޯޑުތައް )12(   

 ؛ރައްކައުކޮށްފައި ހުރުން

 ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް. މި )13(   

ބު ރިޕޯޓުތަކާއި ތަފާސްިހސާ

 ހުށަހެޅުން 

ކޮންމެ  ،ފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ތަފާސްހިސާބުކޮށްޓްރީން އަންގާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުމިނިސް (ހ) 11.

 (ތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 30 މަހުގެއަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ

، ތެރޭގައި (ހައެއް) ަމސްދުވަހުގެ 6ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭާތ ގިނަވެގެން  މާލީ (ށ)  

ރމެއް މެދުވެރިކޮށް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އޮޑިޓަރަކު ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާ

 ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މަރުކަޒުފައިވާ ވައިލައިއެކުލަ

ން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުމަރުކަޒު (ހ) 12. ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގެ ނިާޒމު 

 ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާކުރަން އުސޫލުތައް  ،ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަދައި އެކަމާ ،ހަމަޖައްސައި

 ވާނެއެވެ.

 ؛ގުޅޭ ކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އެޑްމިޝަން ދިުނމާއި އެންރޯލްކުރުމާ )1(   

 ؛ން ޚިދުމަތްތަާކ ގުޅޭގޮތުންފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެ ،ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި )2(   

 ؛ހަނގާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން )3(   

މަރުކަޒުގެ މާޙައުލުން އެއްވެސް ކަހަލަ ގޯނާއެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރައެއް  )4(   

 .ލިބޭނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ދަރިވަރަކު   (ށ)  

ނުވަަތ  ،(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބެއް ލިބިަފއި ނުވާނަމަ 5ށަހަޅާތާ ރަސްމީ ހު

ޝަކުވާ ލިޔުމުން މިނިސްޓްީރއަށް  ،ލިބިފައިވާ ޖަވާބާމެދު ދަރިވަރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަަރށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި މިިނސްޓްރީއަށް ދަރިވަރަކު 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން  10އެއް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ އެފަދަ ޝަކުވާ
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 ވާނެއެވެ.ދޭން ދަރިވަރަށް ޖަވާބު

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީުނދޭ ަމރުކަޒު 

ރަިޖސްޓަރީ ކުރުަމށް އެދި 

 ހުށަހެޅޭނެ ފަާރތްތައް 

 ކުރުމަށް އެދި އް ރަޖިސްޓަރީމަތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  (ހ) 13.

، ވިޔަފާރިއާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭނީ

ކަންކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންްޓ  ގުޅުންހުރި އެންމެހައި

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެަފއިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޕޮލިސީގެ ދަށުން މަތީ

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  ަމތީ އެދި ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި (ށ)  

މަރުކަޒުތަކުގެ މައި ކެމްޕަސްތަކުގެ ނަމާއި، ނަމުގެ މާނައާއި، ނަމުގެ ގޮތުގައި 

އި، ނާއި، މިޝަނާދިދައާއި، ވިޝަނުގެ ލޯގޯއާއި، ބޭނުންކުރާ އިނީޝިއަލްސްއާއި، ތަ

   ،ހިންާގ ގަވާއިދާއި، ޗާޓަރާއި، މަްނހަޖާއި، މުޤައްރަރާއި ،މޮޓޯއާއި، މެންޑޭޓާއި

ންަނންވާީނ، ފައި ހުކޮށްކަންކަން ބައްޓަން  ހައިއެންމެއެ ނޫން ެވސް މަރުކަޒާ ގުޅުންހުރި 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ  10ގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫރިއްޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ  (ދިވެހި 94/6

 ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.     

    އްގެ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެކޮށްދޭ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ .14 މަްސއޫލުެވރި ފަރާތް 

 ކޮށްދެވޭ ފަރާތެވެ.  އެ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީ  ،ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ވާނީ އޫލުވެރިމަސް

މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އެކަން  ،ކުރަންވާނީރާތް ބަދަލުމަސްއޫލުވެރި ފަ (ހ) 15. މަްސއޫލުެވރި ފަރާތް ަބދަލުކުރުން 

 އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.

މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް  މަރުކަޒު އައު މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ދަށުގައި (ށ)  

އެ ފޯމުގައި ހުަށހަޅަން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ  ،އިކަނޑައަޅައި ޝާއިޢުކުރާ ފޯމާ

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުަމށް އެދި

 ހުށަހެޅުން 

ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައިާވ މިނި މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްދުގެ ދަށުން ގަވާއި މި 16.

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާްތތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަީތ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްޭދ  (ހ)  

މަރުކަޒުތަކާއި ކެމްޕަސްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި 

 .ފޯމުގައި ހުށަހަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް އެ، ޝާއިޢުކުރާ ފޯމާއި
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ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާްތތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަީތ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްޭދ  (ށ)  

މަރުކަޒުތަކާއި ކެމްޕަސްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދުމަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި 

 .ޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްޝާއިޢުކުރާ ފޯމެޓަށް ތައް

 ،ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ގަސްތުކުރާ ކެމްޕަސް ނިސްބަތްވާ ބޭރުގެ މައި އިންސްޓިޓިއުޓާއި (ނ)  

ކޮލެޖާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ކެމްޕަހެއް ހުޅުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް 

ވަރސިޓީގެ ނެތްކަމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ ކޮލެޖެއްގެ ނުވަތަ ޔުނި

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސްލު. ފައިސްޓޭމްޕް ޖަހައި ،ރަޖިސްޓްރަރ ސޮއިކޮށް

     ،ކޮލެޖެއް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާނަމަ (ރ)  

 އެ ކޮލެޖެއްގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަސް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު.

ބަތްވާ އެ ކެމްޕަސް ނިސް ،ކުރަން ހުށަހަޅާނަމަޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީރސިޔުނިވަ (ބ)  

 މައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާޓަރު.

އެ ކެމްޕަސް ނިސްބަތްވާ  ،ކުރަން ހުށަހަޅާނަމަސްޓަރީޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ރަޖި (ޅ)  

ދާރާއިން ޔުނިވަރސިޓީ މައި ޔުނިވަރސިޓީ ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޤައުމުގެ ކަމާބެޭހ ރަސްމީ އި

ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް ހުއްދަދީ އަދި އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ 

 ލިޔުން.

ލް ޒަޕްރޮޕޯ ،މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ދިރާސާކުރާނީ (ހ) 17. ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްދިުނން 

(ތިނެއް) މެންބަުރންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  3ލާ ވައިކުލަދިރާސާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެ 

ލް ޒަ"ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުވުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ

 ދިރާސާކުރާ ޕެނަލް" އިންނެވެ.  

ގެ ހު(ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަ 45އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަނަމަ، ުހަށހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ށ)  

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ މަރުކަޒު ގައިތެރޭ

ގައިވާ ކަންކަްނ ފުރިހަމަ ނުވާނަަމ، ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ނުއެޕްލިކޭޝަ (ނ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  30 ،ފަރާތަށްހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ުހށަ ފައި،ފާހަގަކޮށް

ފަރާތުން އެޕްލިކޭޝަން އިޞްލާޙު  މިނިސްޓްރީން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ

 (ތިނެއް) މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.  3ކުރުމަށްފަހު 
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މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަްނ އަންގާ ކަންތައްތަްއ  (ރ)  

ދި އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިުލވާނެއެވެ. އަ ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ފައިއިޞްލާޙުކޮށް

  އައު އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ

ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި  (ހ) 18. ފަންނީ ކޮމިޓީ

މިނިސްޓްރީްނ  ،ކުރާނީސްމަންޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުއެސެ ،ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި

 ލާ ފަންނީ ކޮމިޓީއަކުްނނެވެ. އިއެކުލަވަ

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް  ،ފިނަމައިޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަ (ށ)  

 ލަން ވާނެއެވެ.ވައިން އެކުލަ ފަންީނ ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓްރީ(ތިނެއް) މެްނބަރުންގެ 3

ޖެއިން ބޭރުގެ "ޔުނިވަރސިޓީ ދިވެހިރާއް ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ )1(   

(ދޭއް)  2ފައިވާ ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ށްކެމްޕަސް" ޚާއްޞަކޮ

 ؛މެންބަރުން

ފައިވާ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށް އާއިވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ )2(   

     ރިބާ ލިބިފައިވާ (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު 5އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން 

 .ބަރުން(އެކެއް) މެ 1

މިނިސްޓްރީްނ  ،ފަންނީ ކޮމިީޓން އެސެސްމަންުޓ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަލާނީ (ނ)  

 ސްމަންޓް ކްރައިޓީރިޔާ" އަށެވެ. ލް އެސެޒަތައްޔާރުކުރާ "ޕްރޮޕޯ

ވަރސިޓީގެ ޔުނި ،ބަރުން ތައްޔާރުކުރާ އެސެސްމަންޓު ރިޕޯޓުން ފަންނީ ކޮމިޓީގެ މެ )ރ(  

(ިތނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ކެމްޕަސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަސް" "

 ުހްއދަ  ދޭ ހުޅުުވމަށް ތައްާޔުރވުމަށް

ގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުަކޒުތައް ދިވެހިރާއްޖޭ"ދިވެހި ،ލާވައިމިނިސްޓްރީން އެކުލަ (ހ) 19.

ލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލް"  އިން  އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ޒަހުޅުވުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯ

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ބޭރުގެ  ކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާން މި ،ދިރާސާކޮށް

ނަންޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް" ފިޔަވައި  ންޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހުގެ އިމާރާތުގައި ހު

"ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ހުޅުވުމަށް  ، ފުރިހަަމވާނަމައެހެން ޝަރުޠުތައް

މަންޖެހޭ މުއްދަތެްއ ހުއްދަ" ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނިން  ދޭ ތައްޔާރުވުމަށް

 ދޭންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށް
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"ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއްަދ" ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ  (ށ)  

ދަރިވަރުންނަށް އެޑްމިޝަްނ  ،ޕަސް އިސްތިހާރުކުރުމާއިތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ކެމް

 އެއްވެސް ކަހަލަ ޕްރޮގްރާމެއް ކެމްޕަހުގައި ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.   ،ދިނުމާއި

"ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއްދަ"އިގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  (ނ)  

މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ދީފައި (ބާރަ)  12ރަޖިސްޓަރީކޮށް ނިންމަން 

"ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއްދަ" ދޫކުރި  ،ނުވާނަމަ

(ބާރަ) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރި ކެމްޕަސް  12ދުވަހުން ފެށިގެން 

އިމާރާތާ ގުޅިގެން  ،ހިންގަން ގަސްތުކުރާ އިމާރާތް އިންސްޕެކެޓް ކޮށްދިނުމަށާއި

މިނިސްޓްރީއަށް  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް

މި ގަވާއިދުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހެއް  ،ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި މުއްަދތުެގ ތެރޭގައި

ގުީތ ވަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެއްވެސް ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ

 ހުއްދަ ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

"ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއްދަ" ބާޠިލުކޮށްިފ  (ރ)  

 ކެމްޕަސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ،ހާލަތެއްގައި

ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަސް" "

 ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްދިުނން 

ވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދޭ ހުއްދަ" އިގެ މުއްދަތުގެ ދީފައިވާ "ޔުނި 20.

ޖެހޭ މި ގަވާއިދުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ފުރިހަމަވާން ،ތެރޭގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1 ،ވެފައިވާނަމައެންމެހައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ކެމްޕަސް 

މަރުކަޒު ަރޖިސްަޓރީކުުރމަށްފަހު 

 ޖަާވބުާދރީުވން 

 މަރުކަޒު  މިނިސްޓްރީގައި ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓްރީއަށް ކަންތައްތަކުގައި މަރުކަޒުގެ (ހ) 21.

 .ފަރާތުންނެވެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ން ަފރާތަކާ ޖަވާބުދާރީވުްނ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނޫން އެހެ (ށ)  

ހަާވލުކުރެވޭ ފަރާތް ޖަާވބުދާރީ ކުރެވޭނޭ ގޮތުެގ  ،ހަވާލުކުރާ ފަާރތުން ،ހަވާލުކުރާނަމަ

 މަތީން، އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

 ،ލުވެއްޖެނަމަބަދަ ވެރިޔަކުހުންަނ  ހަވާލުވެ ހިންގުމާ މަރުކަޒު ހާލެއްގައި އެއްވެސް (ނ)  

 ދުވަހުގެ) ސާދަ( 14އެ ބަދަލެއް އަންނަތާ  ،މަޢުލޫމާތު ފަރާތެއްގެ ހަވާލުވާ އެކަމާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ހިއްސާ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާ

       ނިވި ސަބަބުތަުކގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ އަންނަ ،ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި 22. ކުުރން ޠިލުރަިޖސްޓަރީ ބާ

 މަރުކަޒެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ
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 .ވުން ދުވަސްއަަހރު) (އެކެއް 1ނުހިންގާތާ  ކޯހެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއް އެއްވެސް )ހ(  

 ލަދިނުމަށް އެދުން.ވައިއު މަރުކަޒެއްގެ ފަރާތުން އެ މަރުކަޒެއްއެ  (ށ)  

އެ މަރުކަޒުގެ  ،ރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އޮޑިޓްުކރުމުންރަޖިސްޓަރީކު (ނ)  

     ،އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިިދނުުމގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންަގނޑުތައް ނުހިފެހެއްޓި

 ން.އުއެ ތަނުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ދަށަށް ދި

ޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) އާއި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަ 2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ރ(  

 ދަށުން މަރުކަޒަކަށް ވުމަށް ކޮންމެހެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމެއް ފުރިހަމަ މި ގަވާއިދުގެ

ނުވަތަ  ،ނުކުރުން ނުވާނަމަ، އެ ކަމެއް ރަނގަޅުުކރުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި ރަނަގޅު

   ރަނގަޅުކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނެތުން.

އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް  ،ހިނދު ލަން މިނިސްޓްރީން އަންގާވައިއު މަރުކަޒު )ބ(  

ްށ ޔަކޯސް ނިމެންދެން ކުރި ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ އެ ،ގަމުންދާނަމަ ގައި ހިންމަރުކަޒުއެ 

 ޕްރޮގްރާމް ގެންދަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެންޯރލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި 

ކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މަރުކަޒަފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ  ތަ ކޯސްނުވަ

 ޕްރޮގްރާމެއް އިތުރު  ،ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރަކު އެންރޯލްކޮށް

 ފަށައިގެން ނުާވނެއެވެ.ނުވަތަ ކޯހެއް 

އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ލަން މަސްއޫލުވެރިޔާ އެދޭހިނދު، ވައިއު މަރުކަޒެއް (ޅ)  

 އި އުވައިނުލަ މަރުކަޒެއްނިމެންދެން  ސްނުވަތަ ކޯ ގަމުންދާނަަމ، އެ ޕްރޮގްރާމް ހިން

ފުރިހަމަ ނުވަތަ ކޯސް  ޕްރޮގްރާމް ގައިއެ މަރުކަޒެއްއަދި . ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ

އެ ޕްރޮގްރާމް  ޒެއްގައިއެންރޯލްެވފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަ ،ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ

. ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައިދޭން  އެ މަރުކަޒަކުންކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ނުވަތަ

 އްޕްރޮގްރާމެއިތުރު  ހޮވައިގެންނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރުން 

 .ނުހިންގޭނެއެވެ ނުވަތަ ކޯހެއް

 ކުގެ ކެމްޕަސްތައް ހިންގުން : ބޭރުގެ ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީތަ 3ބާބު 

ބޭރުގެ ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކެމްޕަސްތައް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ  23. ހިންގުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަަނންވާެނއެވެ.

 ހިންގުމުގެ ކެމްޕަސް ،ބޭރުގެ ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީަތކުގެ ކެމްޕަސްތައް ހިންގަންވާނީ (ހ)  

 .ކައުންސިލަކުންނެވެ ޚާއްޞަ ލިބިެގންވާ ބާރުތައް އެންމެހައި
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ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  ،އިހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އިސްވެރިޔާއާކެމްޕަހެއް  (ށ)  

ފުލްޓައިްމ  ގައި މަދުވެގެންލުކައުންސި ، އެކުތަކާ(ދޭއް) ފަރާ 2ރާ ކުނުއްޔައަ ސްވެރިޔާއި

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ،ން ހިމެނެންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންމުވައްޒަފު(ތިނެއް)  3

 އެ ކޮލެޖަކަށް ނުވަަތ އެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް  ،ކުރާނެ ފަާރތަކާއިލުދަރިވަރުން ތަމްސީ

 ހިމެެނންޖެޭހނެއެވެ. މީހަކު ނިސްބަތްނުވާ

          ،ކައުންސިލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ާބރުތައް (ނ)  

އެ ކެމްޕަހެއްގައި އުފައްދައިފައިވާ އެހެން ކޮމެީޓތަކާއި ބޯޑުތަާކ ނުވަތަ މުވައްޒަފަާކ 

ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ހަވާލުކުރާ ކަންކަމާއި ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން 

ސް ލިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންވާެނއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ހަވާލުކުރާ ކަންކަމުގައި ވެ 

 ޒިންމާދާރު ފަރާތަކީ ކައުންސިލެވެ.

 ހެދުމުގެގޮތުން  ތަނަކަށް ޤަދަރުވެރި މަރުކަޒަކީ ،ހިފެހެއްޓުމާއެކު އަގު މަރުކަޒުގެ (ރ)  

) ފަހެއް( 5 ފާއިތުވި ކުރިން ހޮވުމުގެ މެންބަރުން އެ މެންބަރުންނަކީ ކައުންސިލްގެ

 ޚިޔާނާތެއް  ނުވަތަ ފައިވާ ކުށެއްޤޫބާތުގައި ަކނޑައެޅިޤާޫނނުްލޢު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި

 .ވާނެއެވެ ޝަރުޠުކުރަން ނުވުން ފަރާތެއް ކަމުގައި ސާބިތުވެފައިވާ

ފަންނީ   ،ކައުންސިލުގެ އިތުރުންބޭރުގެ ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކުގެ  (ހ) 24. ބޯޑުތަކާއި ދާިއމީ ުމވަްއޒަފުން 

 ،ފަރާތްތައް ހިމެނިގެްނ އެކުލަވައިލާ ބޯޑުތައް ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤާބިލް ފަރާތްތަކާއި،

އެކަޑަމިކް ސެނެޓާއި  ،ކެމްޕަސް ހިންގުމުގައި ޝާމިލު ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

ދަރިވަރުންގެ ގްރީވެންސްތައް ބަލާނެ ކޮމިޓީއާއި ަދރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 

 ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުން އިތުުރ  ،ރިހަމަ ކުރުމުގެގޮތުންތަޢުލީމު އިުތރަށް ފު ދޭގައި ކެމްޕަހު (ށ)  

 ސްކޫލާއި، އިންސްޓިޓުއުޓްތަްއ އުފެއްދިދާނެއެވެ.، ސެނެާޓއި، ފެކަލްޓީތަކާއި ،ބޯޑުތަކާއި

ދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގުސަގެ މަކެމްޕަހުޚިދުމަތްތަކަށާއި  ދޭދަރިވަރުންނަށް  ކެމްޕަހުގައި (ނ)  

އިދާީރ  ،ނާއިުމވައްޒަފުން ފަންނީ  ބޭުނންވާ އަދަދަށްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

 އެހެނިހެން މުަވއްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ. ،ނާއިމުވައްޒަފުން

 ބޯޑުތައް އުފައްދާނެ  ،ގޮތާއި ކައުންސިލް އުފައްދާނެ ކެމްޕަހުގެ، ދުތަކާއިގުސަމަ ކެމްޕަހުގެ (ހ) 25. ގަާވިއދުތައް އެކުލަަވއިލުން 

، ކައުންސިލް މެންބަރުްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ސްއޫލިއްޔަތާއިބޯޑުތަކުގެ މަ ،ގޮތާއި

މިނޫނަސް  އެކުލަވައިލުމާއި،ގެ ކަލަންޑަރު ކެމްޕަހު ،ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި  ،ދައުރާއި

        ކަންކަން ހިންގާނެ ގަވާއިދު  ގައި ހިނގާ ހުރިހާ ރަސްމީ މުހިންމުކެމްޕަހު

ގަިއ ޓުވެބްސައިއެ ތަކެތި  ،ލައިވައިއެކުލައެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ނުވަތަ ކޮލެޖަކުން 
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ގެ ހުިރހާ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިަވރުންނަށް ެފންނަްނ ކެމްޕަހު ،ކޮށްއާންމު

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގައި ޓުހެން  ވެބްސައިނޭ ވާއިދުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާގަގުޅޭ މި ފަދަ  ދަރިވަރުންނާ (ށ)  

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ކޮށްއަޕްލޯޑް

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން ކައުންސިލާއި  ،ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައްޔާއި (ނ)  

ވޯޓުލުންފަދަ ގޮތްަތްއ  ،ބޯޑުތަކާއި ކޮމިޓީތައް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި

ހިމެނިގެން ކަނޑައެޅޭ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް އެކަން 

 ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ންތިޒާމުކުރެވޭނެ އި

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދުތައް ހަދައިފައި ހުްނނަންވާނީ (ރ)  

 އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ނުވާނޭ ގޮތަށެވެ.  ،އާދާކާދަތަކާއި ،ސަގާފަތާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި

 : އެހެނިހެން ކަންކަން 4ބާބު 

 ފީތައް ނެގޭނެއެވެ. ކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އަންނަނިވިމަރު (ހ) 26. ފީތައް 

 ؛(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ -/100,000 އަލަށް ހުޅުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް (1)   

 -/100,000ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ިއންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކެމްޕަހެްއ  (2)   

 ؛(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ

         -/250,000 ޖެއްގެ ކެމްޕަހެއް ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޮލެ (3)   

 ؛(ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ

  -/500,000 ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ުޔނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް (4)   

 (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާ.

    އަންނިނިވި ފީތައް މިނިސްޓްރީައށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ،އަހަރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި (ށ)  

 ނިންމަންވާނެއެވެ.  ކައިގެ ނިޔަލަށް ދައްމަހުކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު ،ފީ އަހަރީ

 ؛(ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާ -/35,000އަލަށް ހުޅުވާ އިންސްޓިޓިއުޓް  (1)   

     -/35,000ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކެމްޕަހެއް  (2)   

 ؛(ތިރީސް ފަސްހާސް) ރުފިޔާ
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(ަހތްދިހަ ހާސް)  -/70,000 ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ކޮލެޖެްއގެ ކެމްޕަހެއް (3)   

 ؛ރުފިޔާ

 -/100,000ބޭރުޤައުމެއްގައި ހިންގާ ުޔނިވަރސިޓީއެއްގެ ކެމްޕަހެއް  (4)   

 .(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ

      ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ (ނ)  

 ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ.( -/500

 ،ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން އެދޭނަމަ (ރ)  

 (ދެހާސް) ރުފިޔާ. -/2,000

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ  2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު 27. ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 

(މަތީ ތަޢުލީމާިއ  R/2022-70 އާއި، ގަވާއިދު ނަންބަރު ނުގެ ޤާޫނނު)ތަޢުލީމާއި ތަމްރީ

ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭޮގތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވތައް ެބލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ 

 ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. )ގަވާއިދު

ރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަ .28 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

ތައް ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ތިރީގައިާވ އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާާރތް ، ގަވާއިދުގައިމި .29 މާނަކުރުން 

 މާނައިގައެވެ.

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

 ފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ކޮށްއިރެއްގައި ހަވާލު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ  ވަނީ،އެ ކަމަށް ބުނެފައި"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު"  (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުެގ  ،ދޭކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި 

ލެވެލަކަށް ފެތޭ ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނުގެ ޕްރޮގުރާމްތަކަށާއި، ޭނޝަނަލް ކޮމްޕިޓެންސީ 

 ،ހިންގާއަދި އެ ސްޓޭންޑަޑަށް ތައްޔާރުކޮށް  ،ސްޓޭންޑަޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި  )ނ(  

ބޭރު ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ  ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ

ބޭރު ، ކެމްޕަހާއި އިންސްޓިޓިުއެޓއްގެ ހިންގާ ބޭރު ޤަުއމެއްގައި،  އުޓާއިއިންސްޓިޓި

 ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ  ހިންގާ ކެމްޕަހާއި، ބޭރު ޤައުމެއްގައި  ކޮލެޖެއްގެ  ހިންގާ ޤައުމެއްގައި

 ކެމްޕަސްތަކަށެވެ.



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-81/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                116  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

20 

މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ،ކަަމށް ބުެނފައި އެވަނީ"ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން"  )ރ(  

، ފެތޭ ފައިވާ މިންގަނޑަށްޅައިތޯރިޓީން ފުލްޓައިމް ކޯސްތައްކަމަށް ކަނޑައައޮ

ކްރެޑިޓް ފުރިހަމަކުާރ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ (އެއްސަތޭކަ ވިހި)  120އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 

 ނަށެވެ.ދަރިވަރުން

ަތ  އިްނސްޓިޓިއުޓެއްގައި ނުވަ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،އިން ރަރ" "ފުލްޓައިމް ލެކްޗަ (ބ)  

(ފަްނސަވީސް) ގަޑިއިރު  25ކޮންމެ ހަފުތާައކު މަދުވެގެން  ކޮލެޖެއްގައި

 ފަރާތްތަކަށެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި 

"އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު  )ޅ(  

 ވެ.ކަށަވަރުކޮށް ވަޒަންކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ މިންގަނޑަށެ

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ،"އިންސްޓިޓިއުޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުުމގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީގައި 

 ތަންަތނަށެވެ.ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ 

ކޮށްގެން ހިންާގ މުތަކުގަިއ ރަޖިސްޓަރީރުގެ ޤައުބޭ ،"ކެމްޕަސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ (އ)  

 ރާއްޖޭގައި ކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަެކއް ދިނުމަށްޖާއި، ުޔނިވަރސިޓީތަކޮލެ ،އިންސްޓިޓިއުޓާއި

 ށެވެ.ފިތަކަގޮ ރާކުޤާއިމު

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސްޓިޓިއުޓުެގ އިްސވެރިޔާ"އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ  (ވ)  

 މުގަިއ ހަވާލުވެ ހުންނަ އިސް ފަރާތަެށވެ.ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަ

"ކޮލެޖް ހިންގާ އިސްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮލެޖުެގ ހިންގުމުގެ އެންމެހަިއ  (މ)  

 ކަންކަމުގައި ހަވާލުވެ ހުންނަ ިއސް ފަރާތަށެވެ.

_______________________________ 


