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ލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މޯ  

.ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 

 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ 

 ޤަބޫލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލު 

 

މިއީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކުން ހިންގާ ޑޮކްޓޯރަްލ  (ހ) .1 ރުފުތަޢާ

ޤަބޫލުކުރުމާ ުގޅޭ ކަންަކން ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގައި މޯްލޑިްވްސ ޑިގްރީ 

ބަލާނޭ މިންގަނޑުތަކެވެ. އެގޮތުން، މި އުސޫލަްށ  ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން

"ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުެގ ޑޮްކޓޯރަލް ޑިގްީރ  ،ކިޔާނީ

 އެވެ.ޤަބޫލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލު" 

މަތީ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ، (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ކ) އާއި،  7ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާ އުސޫލެކެވެ.އިލަވައިއެކުލަ

ލަފުޒުތަކާިއ  އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، އެ ،މި އުސޫލުގައި .2 މާނަކުރުން 

 ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

މޯްލޑިްވްސ  ،"އެމް.ކިއު.އޭ" ނުވަތަ "އޮތޯރިޓީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ހ)  

 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

ބެލުމަށް  ފެންވަރު ސަނދުގެ ،ފައި އެވަނީބެލުން" ކަމަށް ބުނެ "ސަނަދުގެ ފެންވަރު (ށ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަނޑަށް ފެތޭ  ،މީހަކު ހުށަހަޅާ ސަނަދަކީ

 ސަނަދެއްތޯ ބެލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ.

"ޑޮކްޓޯރަލް ޑީގްރީ" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމުގަިއ  (ނ)  

މީގެ ތެރޭގަިއ މާސްޓަރސް ޑިގްރީއާ ޖެހިގެން މައްޗަށް އޮންނަ ޑިގްރީއަށެވެ. 

 ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީއެޗްޑީ) އާއި، ޕްރޮފެޝަނަލް ޑޮކްޓަރޭޓް ހިމެނެއެވެ.
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ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ޤަބޫލުކުރޭތޯ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބެލުމަށް

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ޖްތަކާއި، އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުްނ ކޮލެ، ޓީތަކާއިރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޔުނިވަރސި  .3

ތައް ރާއްޖޭގަިއ ޤަބޫލުކުރޭތޯ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ހިންގަމުން އަންަނ 

ޕްރޮގްރާމަށް ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް  އެ، މަށްބެލު

 މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ރިކޮގްނިޝަން އޮފް ދަ އިންޓެންެޑޑް ޕްރޮްގރާމް؛ ފޮރ މުއެޕްލިކޭޝަން ފޯ .1   

ފައިވާ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާްމ ޅައިޤަބޫލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަ .2   

ތު ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެ ޕްރޮގްރާްމ ޞަކިޔެވުމަށް ފުރު

ހިންގާ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ "ޕްލޭސްމެންޓް ލެޓަރ" ނުވަތަ "ޮއފަރ 

 ލެޓަރ"؛

 މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔަވަްނޖެހޭ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްީރ ޕްރޮގްރާމެއް  .3   

ނަމަ، ކިޔެވުމަށް ޚާއްޞަވެގެން އެ ޤައުމަކަށް ގޮސް ކިޔެވުން ފުރިހަަމ 

ކުރާކަން ބަޔާންކޮށް މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަާޅ 

 ލިޔުން ނުވަތަ ސިޓީ.

 ،ނީކިޔަވައިދޭ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަށް ާހޒިރުވެގެން ކިޔެވުންކަމަްށ މާނަކޮށްފައި ވަ .4 ހާޒިރުވެގެން ކިޔެވުން މަރުކަޒަށް 

ރަލް ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމަށްޓަކައި ރާްއޖެއިން ބޭރުެގ މަީތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކަްށ ޑޮކްޓޯ

ގްާރެމއްގެ މުޅި މުއްދަތުގައި ހާޒިރުވެ، ކިޔެވުމަށް ޚާއްޞަވެގެން ފުލްޓައިމްކޮށް ކިޔަވާ ޕްރޮ

އެ ޤައުމެއްގަިއ ހުރެގެްނ ކިޔެވުން ފުރިހަަމ ކުރުމަށެވެ. ކިޔަވަިއދޭ މަތީ ތަޢުލީމުޭދ 

ކްޓޯރަލް ޑިގްރީއަށް ޑޮ  ،ކުރެވެނީމަރުކަޒަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔެވުްނ ކަމަށް މާަނ 

ރުވެ، ކިޔެވުމަްށ ކިޔެވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކަށް ހާޒި

ޚާއްޞަވެގެން ކިޔަވާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ މުއްދަތުގައި އެ ޤައުމެއްގަިއ ހުރެގެން ކިޔެވުްނ 

 ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ސަނަދުގެ 

 ފެންވަރު ބެލުން 

 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ .5

ލާގަިއ ައންނަނިވި ކަންަކމަށް ޙަސަނަދުގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ މަރު ތަކުގެޕްރޮގްރާމް

 ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

 ،ރެވޭނީލަރނިންގ އިން ނުވަތަ މަރުަކޒަށް ހާޒިރު ނުވެ ކިޔަވާ ަނމަ ަޤބޫލުކު-އީ (ހ)  

      ދި  ޕްރޮގްރާމެްއ ަކމަށެވެ. އަންގޭ އެއީ ޕާޓްޓައިމް އިންތިޒާމެއްެގ ދަށުން ހި

ޕްރޮގްރާމެއްގެ މުއްދަތު މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ުބނާ މުއްދަތަށް  ހާލަތުގައި އެ މި

 ފެތެންވާނެއެވެ.

ވާ ގޮތަށް ގައި އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ،ފުލް ޓައިމް މުއްދަތުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ (ށ)  

 ގެ މުއްދަތެވެ.ދުވަހު(ތިނެއް) އަހަރު 3މަދުވެގެން 
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ފުލް ޓައިްމ މުއްދަތަށް ވުރެ ދިުގ  ،ޕާރޓް ޓައިމް މުއްދަތުކަމަށް ބެލެވޭނީ (ނ)  

އަހަރުެގ  5ފުލްޓައިމް މުއްދަތުގެ ދެ ގުނަ ނުވަތަ މަދުވެގެން  މުއްދަތެކެވެ. އެއީ،

 މުއްދަތެކެވެ.

ސަނަދު ޤަބޫލުކުރުމުގައި މިހާރު ވެސް ބަލަމުން އަްނނަ ތިރީގައިވާ ހުރިާހ  (ރ)  

 ކަންކަން.

 .މުހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯބެލުމަށް އެދި  ސަނަދުގެ ފެންވަރު )1(   

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުެގ  )2(   

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ސަނަދަކަށް ވުން.

 ،ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކީ )3(   

ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވުން ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން 

ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވާ ނުވަތަ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއަށް 

ކިޔަވައިދިނުމަށް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެޭހ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއިން ުހއްދަ 

 ދީފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކަށް ވުން.

،  އެވޯްޑ ކުރާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކީޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ  )4(   

ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވުން ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން 

ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައިވާ ނުވަަތ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ެއވޯްޑ 

ކުރުމަށް އެ ޤައުމެއްެގ ަކމާބެހޭ ސަރުކާރުެގ އިދާރާއިން ހުއްަދ ދީފައިވާ 

 ކަށް ވުން.މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަ

.ކިޔު.އެފް ގެ "މިިނމަމް އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާ ފޮރ އެމް.އެން އެމް.ކިއު.އޭ )5(   

ވާ އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތޭގޮތަށް ޑޮކްޓޯރަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް" ގައި

 ޑިގްރީއަށް އެންރޯލްވެފައި ވުން.

އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ނިާޒމުެގ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއަކީ، ހުއްދަ ދިނުމާއި،  )6(   

           ތެރެއިން ވަކިވަކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެޭހ އަދި 

ތުތައް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއް ނަމަ، ކިޔަވައިދޭ އަދި މާއެ މަޢުލޫ

އެވޯޑްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ެއ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ަކމާބެޭހ 

     ތަ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާއިދާރާއިން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ނުވަ

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވުން.

 އުޫސލު ކާރުގެ ގެޒެޓުގަިއ މި ދިވެހި ސަރު ، ފަށާނީމި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން   .6 މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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