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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ގަވާއިދު  ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ  މަރުކަޒުތައް  ތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަ 

  ތަމްރީނުގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި 2021/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  ،މި ގަވާއިދަކީ  .1 ފު ތަޢާރު

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން 71 އާއި، އެ ޤާނޫނުގެވަނަ މާއްދާގެ (ކ)  21ޤާނޫނު) ގެ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.ުކރާނީ  ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މި ގަވާއިދު ހިންގައި ތަންފީޛުވައިލައިއެކުލަ

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ މަރުކަޒުތައް ތަމްރީނުދޭ  މަތީ ތަޢުލީމާއި" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ  .2 ނަން 

 ގަވާއިދު" އެވެ.

މަރުކަޒުތައް  މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭދަކީ، އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން މަގުސަމި ގަވާއިދުގެ   .3 ދު މަުގސަ

 ،ކަނޑައެޅުމާއިހަމަތައް  ކާއިލުތަސޫއުމު އާންރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

 .ބަޔާންކުރުމެވެހަމަތައް އެ 

ރީ ަރޖިސްޓަ މަރުކަޒުަތއް

 ކުރުން 

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ރީކުރަން ހުށަހެޅޭނީ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަމަތީ ތަޢުލީމާއި )(ހ .4

މަތީ ތަުޢލީމުދޭ  ،އިުނ) އާ ޤާނޫ ރީނުގެތަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި( 2021/7

 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ވައިލާމަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަ

 ހަމަާވ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ކަމަށް ޝަރުޠު އެ ންތީމަ

 ސްކިލްސް  އި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލްކާރޭމްވޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްމޯ (ށ)  

        ،ސްޓޭންޑަރޑަށް ފެތޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީއޮތޯރިޓީގެ  ޕްމަންޓްޑިވެލޮ

 ރީކޮށްގެންނެވެ.ސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރުކަޒެއް މިނިއެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ މަ
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 މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  އިދާރާއަކުން ހުއްދަދީގެން ހިންގާރެގިއުލޭޓަރީ  (ނ)  

ރީގައި ހިންގާ މަރުކަޒެއް މިނސްޓްގްރާމް އެ ޕްރޮ ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.

ރަިޖސްޓަރީކުަރން ހުށަހެޭޅނެ 

 ފަރާތް 

ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަންނަނިިވ  ރަޖިސްޓަރީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްމަތީ  .5

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ގެ (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ 2014/19ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

 ރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް.ރަޖިސްޓަ

 .ތައްދައުލަތުގެ އިދާރާ (ށ)  

ރީ ކޮށްފައިވާ ޓަން ަރޖިސްޤާނޫުނ) ގެ ަދށު (ޕާޓްނަރޝިޕް 2011/13ަނންބަރު  ޤާނޫނު )(ނ  

 ރޝިޕެއް.ޕާޓްނަ

ދަށުން (ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  96/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ރ)  

 .ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް

ޤާޫނނު) ގެ ަދށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ (ޖަްމޢިއްޔާތަކާބެހޭ  2003/1ބަރު ޤާނޫނު ަނން (ބ)  

 .ޖަމްޢިއްޔާއެއް

ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަމްރީނުތަްއ  ،ތައް ހިންގަންވާނީމަރުކަޒުމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  (ހ) .6 މަރުކަޒުަތއް ހިްނގުން 

ފައިވާ ހުއްދަ ދީއެކަމަްށ މިނިސްޓްރީން  ،އަށް އެދުމުންހުއްދަ ހިންގުމުގެ

 މާރާތެއްގައެވެ.އި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  ،ފަހުގައި މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްމިނިސްޓްރީ (ށ)  

ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އޮތޯރިޓީގެ ސްޓޭންޑަރޑާއި ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީއަކުން ހުއްދަ ިލިބގެން ހިންގަންެޖހޭ 

ފަރާތްތަކުން ނަަގންޖެހޭ ހުއްދަތައް  އެ ،ްނވާނީށަހިންގަން ފަޕްރޮގްރާމްތައް 

 ގައެވެ.ހޯދުމަށްފަހު

ިއ ުނ) އާރީނުގެ ޤާނޫތަމް ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި( 2021/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ނ)  

 ވައިލާދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަލީމާއި ތަމްރީނުމަތީ ތަޢު
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 އުސޫލުތައް ކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާދަރިވަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭގަވާއިދުތަކުގައި 

މަީތ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުޭދ  ހެންނޭ ދަރިވަރުންނަްށ ފެންނާ ،ވައިލައިއެކުލަ

 ފައި ހުންނަންާވނެއެވެ.ކޮށްމުންއާއެ ތަކެތި  މަރުކަޒުތަކުގައި

ިއ ުނ) އާތަމްރީނުގެ ޤާނޫ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި( 2021/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  (ރ)  

މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޭދ ލީމާިއ ތަމްރީނުމަތީ ތަޢު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ  ގަވާއިދުތަކުގައި ވައިލައިފައިވާއެކުލަ

އެ ފަާރތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،އިން ތިބުމާއެކުރަރލެކްޗަ މުވައްޒަފުންނާއި

ފަިއ ކޮށްމުންއާ ވައިލައިލަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުސޫލުތައް އެކުލަވައިއެކުލަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ރީޗް ސެންޓަރުއައުޓް ،ހާއިކެމްޕަ ،އާއިގެ ފެކަލްޓީޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުަކޒެއްމަތީ ތަ (ބ)  

މަތީ ތަުޢލީމާއި ނަެމއްގައި ހުޅުވާ ގޮތްޕެއް ހިންގަންާވނީ  ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެެހން

 ވައިލާއެކުލަމިިނސްޓްރީން ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން 

 ލިބިެގންނެވެ. ން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަތީމަ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ

ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުާމއި 

 ބެލެެހއްޓުން  ރިކޯޑު

ކޮންމެ  ޓަކައި  މަރުަކޒުތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޢުލީމާއި ތަންރީނުދޭ މަތީ ތަ (ހ) .7

ން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިޭކޝަންސް އޮތޯރިޓީ ނާއިންމިނިްސޓްރީ(ތިނެއް) ައހަރަކުން  3

 .ޑިޓްކުރާނެއެވެއޮ

އްޤުތައް ޙަމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ  (ށ)  

މިނިްސޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް  ،ޓަކައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ކުރުމަށް ތެރިކައުރައް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިްލސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިއާކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 އެވެ.މަގުފަހިކޮށްދޭން ވާނެ ކަމަށް އެމަރުކަޒުން  ،ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެްއގައިއޮތޯރިޓީން 

      ،އިނު) އާރީނުގެ ޤާނޫތަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި( 2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .8 ރަިޖސްޓަރީ ބާޠިލުކުުރން 

 ވައިލާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަ ށް ހިންގުމާމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮ

ރީ ޓަރަޖިސް ތަކުގެމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ،ން ތީ މަ ގައިވާ ގޮތުގެތަކުގަވާއިދު

 .ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ރީ ނުކޮށް ަމރުކަޒު ރަިޖސްޓަ

 ހިންގުން 

މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ރަިޖސްޓަރީ ނުކޮށް ހިންގުމަީކ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި .9

 2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،ފަރާތަކާމެދު އެ ،ޢަމަެލއް ކޮށްފިނަމަމަނާކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ 



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R-159/2021 : ނަންަބރު ގަވާިއދު             315 އަަދދު:                50ލިުއމް: ވޮ

 

 
 6 

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ  ،އި ނު) އާދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫ(

 ވެ.ޅޭނެއެއެފިޔަވަޅުޖޫރިމަނާކޮށް ން ތީމަ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ ވައިލައިފައިވާއެކުލަ

ޚާްއޞަ ަގވާިއދުތަކަށް 

 އިސްކަްނދިނުން 

 ،ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުގެ މަރުކަޒުތައް ަރޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަތީ  .10

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ( 2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދާއިމި ގަވާއި

އެންމެހައި ގަވާއިދުތަަކށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ވައިލަިއފައިވާެގ ދަށުްނ އެކުލަ) ޤާނޫނު

ވާނަމަ ޒުރުއާތަ އިދުގަވާ އެ ގަވާއިދަކާ މި ،ން ޚާއްޞަ ގަވާއިދެއް އޮވެފައިކަމަކާ ގުޅޭގޮތު ވަކި

ވެސް އިސްކަންދެވޭނީ ޚާއްޞަ  އިސްކަންދޭންވާނީ ޚާއްޞަ ގަވާއިދަށެވެ. އަދި ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި

 ގަވާއިދަށެވެ.

ތިރީގައިވާ އަންނަނިިވ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް ޭބނުންކޮށްފައިވަނީ  ،މި ގަވާއިދުގައި .11 މާނަކުރުން 

 ގައެވެ.މާނައި

މަތީ ަތޢުލީމާއި ަތމްރީނުގެ ކަންކަން  ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ "މިނިސްޓްރީ" (ހ)  

 ވެ.ށެފައިވާ ވުޒާރާއަކަކޮށްވާލުހައިރެއްގައި  ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ

މަތީ ތަޢުލީމާިއ  ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"މަތީ  (ށ)  

 ރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަްނތަނަށެވެ.ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގަިއ ރަޖިސްޓަތަމްރީނު 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ  ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުަގއި މި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ .12

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

__________________________ 

 


