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އޮތޯރިޓީ  ސް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން   

 މާލެ،        

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ދު އި ވާ ގަ ހިންގާ  ޕެނަލުގެ އާން ޤުރް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 

         ހިންގުމާިއ، ެޕނަލުގެއާން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރް ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ

ލުތައް ސޫއު ިނންމުންަތކާ ގުޅޭ ޕެނަލުގެޖަލްސާތައް ބޭއްުވމާއި، އެ  ޕެނަލުގެއެ 

 (މަތީ ަތުޢލީމާއި ތަމްރީނުގެ  2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޓަކައި ކަނޑައެޅުމަށް

 ފައިވާވައިލައިލިބިގެން އެކުލަ ދަށުން ބާރުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 8ގެ  ޤާނޫނު)

 ވެ.  ކެދެއިވާގަ

 ޕެނަލުގެއާން "މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީެގ ޤުރް ،ކިޔާނީދަށް އިވާގަމި  )ށ(

 ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ. 

 ިހންގުމާއި، ޕެނަލްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން  ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަގަާވިއދުގެ މަ 

އުސޫލުތައް  ހައިގުޅޭ އެންމެ ނިންމުންތަކާއެ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ކޮމިޓީގެ 

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ  ދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުންއިވާގަމި  .3 މާނަކުރުން 

      ވަީނ، ތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެިޢބާރާ މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ިހނދަކު، އަންނަނިވި

 ތިރީގައި ދީފައިމިވާ މާނަކުރުމެވެ. ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށްއެ 

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

"މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޔުނިވަރސިޓީަތކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި،  (ށ)

 އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަށެވެ.

 ށެވެ.ލައޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން ޕެނަ ،"ޕެނަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ނ)
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އޮތޯރިީޓްނ  ،އާން ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރް .4 މެްނބަުރން  ޕެނަލުގެ

 (ަހތް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 7އަންނަނިވި  ،ކުރާނުއްޔައަ

 )އޯ.އީ.ސީޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮިފސަރ (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  (ހ)  

 .އަޅާ އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފެއް ކަނޑަ

 .އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފެއް އަޅާޑަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނ (ށ)  

(ދޭއް)  2އާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެ މަރުކަޒުގެ ކީރިތި ޤުރް (ނ)  

 .މުވައްޒަފުން

(ދޭއް)  2ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ރ)  

 ފުން.މުވައްޒަ

 )އޯ.އީ.ސީއޮިފސަރ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  (ބ)  

 ؛ލްމުގެ ދާއިރާގެ  މެންބަރެއްޢިއާނުގެ ޤުރް ،ކަނޑައަޅާ

"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން  ،ނަކީޗެއަރޕާސަ ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ހ) .5 ޗެއަރާޕސަން 

ހަމަޖައްސާ ޤުރްއާން  ގެންލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްބަރުންގެ އަޣުމެންލަ މުޖުގެ ޕެނަލް" 

 ބަރެކެވެ.ންމެ ޕެނަލުގެ

 ބައްަދލުުވމުގައެވެ. ބާއްވާފުރަތަމަ  ންކޮމިޓީ ،ކުރާނީނުއްޔައަޗެއަރޕާސަން  (ށ)

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ކުރާނީ ޓުޗެއަރޕާސަން ރިޕޯ (ނ)

 އަށެވެ.  )ސީ.އީ.އޯއޮފިސަރ (

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު  ޕެނަލުގެމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން  (ރ)

 .ނެވެޗެއަރޕާސަ ޕެނަލުގެ ،ބަލަހައްޓާނީ

ބަލަހައްޓާ   ރިޔާސަތު ޕެނަލުގެމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޤުރްއާން  (ބ)

 ޕެނަލުގެއެ  ،ހިްނގުމާއި މަސައްކަތްތައް ރާވައި ޕެަނލުގެފަރާތުގެ ޒިންމާތަކަކީ، އެ 

 .ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ

ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ  ރިޔާސަތު ޕެނަލުގެމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  (ޅ)

 ހައިސިއްޔަތުން ޗެއަރޕާސަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ 

ކަން ޗެއަރޕާސަން  އެކަން ކުރުމަށް ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކާ  ލަތެއްގައި،ހާ

 .ވާލުކުރަންވާނެއެވެހަ
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 ޕެނަލުގެ

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ކީރިތި  ،އާނާއިކީރިތި ޤުރް ،ށްގެންދާޔަރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރި (ހ) .6

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މިނިމަމް އާނުގެ ޢިލްމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ޤުރް

 ސްޓޭންޑަރޑްތައް ކަނޑައެޅުން.

ކީރިތި  ،އިނާއާކީރިތި ޤުރް ،ން އެޕްރޫވްކުރާމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (ށ)

 އާނުގެ ޢިލްމާ ގުޅުންހުރި ތަުޢލީމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޓޭންޑަރޑް ކަނޑައެޅުން.ޤުރް

ވަނަ މާއްދާގެ  6ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ  ،މުއްދަތަކީ ޕެނަލުގެ .7 ުމއްދަތު  ޕެނަލުގެ

 ވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް ނިމުމާ ހަަމއަށެވެ.ފައިޅައިޑައަނ ކަދަށުން

 ،ޗެއަރޕާސަންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ،ނީއަންގާބައްދަލުވުންތަަކށް  ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ހ) .8 ގެ ަބއްދަުލވުންަތއް ލުޕެނަ

 ޓޭރިއެޓުންނެވެ.ކްރެސެ

ގޮތެއްގައި ދެ ހަފުތާިއން އެއްފަހަރު، އަދި ބައްދަލުވުމެްއ، އާންމު ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ށ)

 މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ.

(ަހތެއް)  7ލަ މުޖު ޕެނަލުގެ  ،އެއްވެސް ަބއްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ނ)

 މެންބަރުން ހާޒިރުެވގެންނެވެ.(ފަހެއް)  5ބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެްނ ންމެ

މެްނބަރުންގެ  ެޕނަލުގެޗެއަރޕާސަން ނުވަތަ  ،ރިޔާސަތު ބަަލހައްޓާނީ ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ރ)

 ތެރެއިން އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

ބައްދަލުވުންަތކުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ބ)

ދަޢުވަތު  ނަށްޗެައރޕާސަ ،ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އިތުރު ފަާރތްތަކަށް ބައްަދލުވުންތަކަށް

 ދެވިދާނެއެވެ.

ކަމެއް ބައްދަލުވުމުެގ  އެ ،މެންބަރަކު ބައްދަުލވުމެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދޭނަމަ ޕެނަލުގެ (ޅ)

 އެޑްރެސްކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުްނ ށްކުރިްނ ރިޔާސަތަ ހުގެދުވަ (ހަތަރެއް) 4

 (ސިޓީއަކުން، ނޯޓަކުން ނުވަތަ ީއމެއިލަކުން) ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

 ނެއް)ތި( 3ށް ޔަލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިހާއާދަޔާ ޚިލާފު  (ކ)

ބައްދަލުވުމަކަްށ މެދުވެރިވެެގން  ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ޭދންވާނެއެވެ. ކުއްލި ހާލަތެއް

ންވެއެެވ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ލިބިގެ ނަށްއިޚްތިޔާރު ޗެއަރޕާސަ އެންގުމުގެހާޒިރުވުމަށް 

ކިޔުންތަކުން ލިޔެ އަންގާމަށް ހާޒިރުވުލަތެއްގައި ވެސް ޖަލްސާއަށް ހާ

 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.
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ބެޭހ އި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއިރު، އެޖެންޑާއާހާޒިރުވުމަށް އަްނގާބައްދަލުވުމަކަށް  (އ)

 ލިޔުންތައް، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ަނމަވެސް، ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އްޓާީނ، މޯލްޑިވްްސ ގެ ބައްދަުލވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހަލުޤުރްއާން ޕެނަ .9 ސެކްރެޭޓރިއެޓް  ޕެނަލުގެ

އޮތޯރިޓީެގ  އެ ،ސާހަމަޖައް )ސީ.އީ.އޯޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 

 މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންަތކެކެވެ.

 ރިކޯޑުޔައުިމއްޔާާއއި 

 ބެލެހެއްޓުން 

ރެޓޭރިއެޓުން ލިޔެ ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ސެކް ލުޤުރްއާން ޕެނަ (ހ) .10

ޖެހިގެން އޮންނަ  ،ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮްނމެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ

ކުރިން މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓަްށ  ގެ ގަޑިއިރު(ސައުވީސް)  24ބައްދަލުވުމެއްގެ 

ގެ ލުފޮނުވަންވާނެއެވެ. މެްނބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ޤުރްއާން ޕެނަ

 ވާނެއެވެ.ންއަންގައެ އިޞްލާޙެއް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން  ،ަނށްމެންބަރުން

އޭގެ ކުރީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ،ގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައިލުޤުރްއާން ޕެނަ (ށ)

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިރުވެ، ވޯޓުގައި ހާބައްދަލުވުަމށް  ،ނިންމާނީށް ހުށަހެޅޭ ހުށަެހޅުންތައް ލަޤުރްއާން ޕެނަ (ހ) .11 ނިންުމންތައް  ޕެނަލުގެ

 ަލބިއްޔަތުންނެވެ.ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣު

 ،މަޝްވަރާގެ ޚުލާޞާއާއި ރިގައި ކުލުހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޤުރްއާން ޕެނަ (ށ)

ޓޭރިއެޓުން ލިޔެ ރެޤުރްއާން ޕެނަލުން ިނންމާ ނިންުމން ސާފުކޮށް އެނގޭނޭ ޮގތަށް ެސކް

 ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ބަރުަކމުން ން މެ ޕެނަލުގެ

 ވަކިކުުރމާއި ވަިކވުން 

 ޕެނަލުގެ ،އިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެނަމަހަ ރާގައި އެ މެންބަރަކު ތަމްސީލުކުލުޤުރްއާން ޕެނަ (ހ) .12

 މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.

 ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރަކު (ތިނެއް)  3ކޮމިޓީގެ  އިވަކި ސަބަބެއް އެންގުމަކާ ނުލަ ށ)(

 އެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ޒިރު ނުވާނަމަހާ

         ،މެންބަރުކަމުން މެންބަރަކު ވަކިވާން ބޭނުންވާނަމަ ޕެނަލުގެޤުރްއާން  (ނ)

އަށް  )ސީ.އީ.އޯޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 

 ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދު އި ވާގަ މި 

 އިޞްލާޙުުކރުން 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށް  ،ކުރެވޭނީޙުދު އިޞްލާއިވާގަމި  .13

 ބޯޑުންނެވެ.އެ  ގެންހުށަހަޅައި
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ދަށް އި ވާގަ މި 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ދިވެހި ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީދަށް އިވާގަމި  .14

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 
____________________________ 

 


