
` 

 

 

 

   
 

 R-70/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:     105 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 14  – 2022 މޭ 15  އާދީއްތަ

 

ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ޅާހުށަހަ ބެހޭގޮތުންތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ މަ

 ގަވާއިދު 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-70/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                105  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

` 

    

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 މަ ތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭގޮތުން  ހުށަހަ ޅާ  ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ފެށުން 

  ތަމްރީނުގެ  އިޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާދިވެހިރާއް( 2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދަކީ  .1 ތަޢާރުފު 

ވަނަ މާއްދާގެ  71ޤާނޫނުގެ  އެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 67 ) ގެޤާނޫނު

  ގަވާއިދެކެވެ. ފައިވާވައިލައިވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އެކުލަ )10((ނ) ގެ 

 ނަން 
ޝަކުވާތައް  ޅާހުށަހަ ހޭގޮތުން ބެތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ، "މަ   .2

 " އެވެ.ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

 ނަނިވި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމެވެ. އަން ،ދަކީމި ގަވާއިދުގެ މަގުސަ .3 މަގުަސދު  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަްތ  (ހ)   

(މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުގެ ޤާނޫނު) އާއި،   2021/7ޤާނޫނު ަނންބަރު އި، ދިނުމުގަ

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ލާޒިމުުކރާ މިންގަނޑުތަކަށް       

 އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާަކން ކަށަވަރުކުރުން.

ނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަންކަން، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ކުރާ ޤާނޫ (ށ)  

އެ ފަރާތްތަކާމެދު  ،ލައިބަ ރިކަމާއެކުމިނިވަންކަމާއި، މުސްތަޤިއްލުކަާމއި، އިންސާފުވެ

 ނުދިނުން.  އެފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުވިޔަ ،އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައި 

   ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކަކީ  (ނ)  

މުޖުތަމަޢު  ންގެ އިުތާބރު ލިބިފައިވާ ތަްނތަން ކަމުގަިއ ހެދުމާއި،ގޮތަކުން ވެސް އާންމު

 ކަމުގައި ހެދުން.  ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ތަންަތން
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އެ މަރުކަޒުތަކުގެ  ،މަރުކަޒުތަާކއިދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ  (ރ)  

ފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާއި، އެންމެހައި އުންސިލާއި ބޯޑުކަ ،މަސްއޫލުވެރިންނާއި

ންތަނުްނ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ މަޞްލަޙަތާއި އެ ތަ ،ނާއިމުވައްޒަފުން

 ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން. 

މި ަގވާިއދު ހިނާގނެ 

 ފަރާތްތައް 

ކަޒެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރު .4

އި ކައުންސިލާ ،ސްއޫލުވެރިންނާއިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތަންތަނާިއ، އެ ތަންތަނުގެ މަ

ނުން ތަޢުލީުމ އެ ތަންތަ ،އްޒަފުންާނއިބޯޑުފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުްނނާއި، އެންމެހައި މުވަ

 ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.    ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ މައްޗަށް މި 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

ޝަކުވާ ހުށަެހޅުުމގެ ަޙއްޤު 

 ލިބިގެްނވާ ފަރާތްަތއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ހިމެޭނ އެންމެހައި ފަރާތްތަަކށާއި  (ހ) .5

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  އާންމުންނަށް މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ،ކަށްއިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކޯޓައެހެން ންހުރި ތަޙުޤީޤީ ކަމާ ގުޅު ، އިތުރުންމިނިސްޓްރީގެ (ށ)  

 ގަވާއިދުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.   މި ،ޅުމަށް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަހެއެއްވެސް

މިނިސްްޓރީއަށް ޝަުކވާ 

ނެ ހުށަހެުޅމުަގއި ޢަމަލުކުރާ

 ގޮތް 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި އެ މަރުކަޒުތަކުގެ އެންމެހައި  .6

ޒަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެހެން ދަރިވަރަކާ ނުވަަތ އެ މަރުކަ ،ޒަފުންމުވައް

ކާ ބެހޭގޮތުން ވެސް މިނިސްޓްރީއަށް މުވައްޒަފަކާ ނުވަތަ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެހެން ފަރާތަ

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގތަށެވެ.

ހުށަހެޅުމުގެ ސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ މިނި ،ނަމަ ފަކުދަރިވަރަކު ނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަ (ހ)  

 ކުތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަ އެންމެ ފުރަތަމަ ެއ ަދރިވަރަކު ،ކުރިން

މަސައްކަތްކުރާ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުގައި ހަަދއިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި 

 އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މަރުކަޒަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

     ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ނުވަތަ  ދަރިވަރަކު އެ ،ހެޅޭނީމިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަ (ށ)  

މަސައްކަތްކުރާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގައި ޝަކުވާ   މުވައްޒަފަކުއެ

 ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  

 ފައިވީ ޅައިޝަކުވާ ހުށަހަމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  (ނ)  

ގޮތުން ޖަވާބެއް އެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5މީ ރަސް، ނަމަވެސް

ނުަވތަ ހުަށެހޅި ޝަކުވާއަށް އެ މަރުކަޒަކުން ނިންމި ިނންމުމާމެދު  ،ދީފައި ނުވާނަމަ
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 ބަލައިދިނުމަށް އެދި، ިމނިސްޓްރީގައި އޮންނަ،މައްސަލަ  އެ ،މަހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަ

އަދި މިނިސްޓްރީއަްށ ދަރިވަރަކު އެފަދަ ދާނެއެވެ. ޝަކުވާބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ދަރިވަރަށް  10ރަސްމީ  ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާތާ

 ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.

         ،ވާނަމަތިން ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުން (ރ)  

 ލިޔުމުން ހަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. ފަރާތަކާ އެ ރ އޮފް އެޓަރނީ" "ޕަވަ

ޝަކުވާ ހުށަަހޅާ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަްނވާނެ މަޢުޫލމާތު 

 ނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭެހން މިނިސްޓްރީން ޝާއިޢުކުރާ ފޯމުންނެވެ.   އަން ،ޅާނީޝަކުވާ ހުށަހަ .7

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުޫލމާތު. (ހ)  

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން. އްދުވާ ފަރާތަކީޝަކުވާ ރަ ހުށަހަޅާ (ށ)  

 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާގެ ބާވަތާއި ތަުފސީލު. (ނ)  

  .ފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ ތާރީޚުތައްއެކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ކަމެއް ހިނގައި (ރ)  

ލީުމ ތަޢުމަތީ ނަމަ، އެ ދަިރވަރަކު  ދަރިވަރަކު ،ހުށަހެޅި ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން (ބ)  

ނަމަ، އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ މަތީ  ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ،މަރުކަޒުންހާސިލުކުރާ 

 ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ނިންމައިަފއިވާ ނިންމުމުގެ ކޮޕީއެއް.

 ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅުންހުރި އިތުރު އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް، ނުވަތަ ހެއްކެއް ނުވަތަ  (ޅ)  

 ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.  ހުރި މަޢުލޫމާތުމި ނޫންވެސް އިތުރު

 ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވަން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އިތުރު ލިޔުންތައް. (ކ)  

މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުަށހަޅާ  ،މި ކޮމިޓީއަކީ .8 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ 

 ށް މިނިސްޓްީރން އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓީއެކެވެ.ޝަކުވާތައް ބެލުމަ

 ެހއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. (ފަ 5 ،ންވަނީކޮމިޓީ އެކުލެވިގެ (ހ)  

 މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ.  (ށ)  

ޝަކުވާ ބެުލމުަގއި  

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ށްފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 8މި ގަވާއިދުގެ  .9

 އަންނަނިވި ޮގތަށެެވ.  ،ޢަމަލުކުރާނީ

(ތިނެއް)   3ލަ ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެެގްނ ރަސްމީ މައްސަ ،ންހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ (ހ)  
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 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ވުރެ ގިނަ މެްނބަރުން  ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުންގެ ެދބައިކުޅައެއްބަޔަށް ،ނީޖަލްސާ ބޭއްވޭ (ށ)  

 ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

ސާގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ ޖަލް ،ނިންމޭނީކޮމިޓީން އެއްވެސް ނިންމުމެއް  (ނ)  

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 ކުރާ ހައްޓާނީ، މިނިސްޓަރު އައްޔަނުޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ ޖަްލސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަ .10 ރިޔާސަތު 

 ފަރާތެކެވެ.   

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ބެލޭނެ ޝަކުވާތައް 

ރަިޖސްޓަރީނުކޮށް 

 ،މަރުކަޒުަތއް ހިްނގުާމއި

ހުއްދަ ޯހދުމަކާނުަލއި 

 ޕްރޮްގރާމްަތއް ހިްނގުން 

ހުއްދަ ނުވަތަ  ،މަމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގައިފިނަ .11

ހިރާއްޖޭގެ (ދިވެ 2021/7ހޯދުމަކާ ނުލައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިފިނަމަ، ޤާނޫނު ަނންަބރު 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން  އެ  ،އާއިމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) 

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަްއ  އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިްސޓްރީއަށް

 ޅު އެޅޭނެއެވެ. ބަލައި ފިޔަވަ

ދަިރވަުރންގެ ަމަސއްކަތް 

އެހެން ފަރާެތއް ެމދުެވރިކޮށް 

ކުރުުވމާިއ، ދަިރވަުރންނަށް 

މަަސއްކަތް ކޮށްދިުނމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

މަތީ ތަޢުލީުމ ފޯރުކޮށްދޭ ަމރުކަޒެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިުލކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު  (ހ) .12

ޖެހޭ އެކަޑެމިކް މަސައްކަތެއް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރަން

 އަގުދީގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް ކުރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

މަތީ ތަޢުލީުމ ފޯރުކޮށްދޭ ަމރުކަޒެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިުލކުރަމުންދާ ދަރިވަރަކު  (ށ)  

ކަތެއް، އަގަށް ނުވަތަ އެޫނންވެސް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެކަޑެމިކް މަސައް

 ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމަީކ މަނާކަމެކެވެ. ،ގޮތަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން ކޮށްިދނުމާއި

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކޮްށފިނަމަ، ެއ ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ،  (ނ)  

 ؛(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. އަދި -/5,000

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ އިތުރުން، އެ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ  (ރ)  

މަރުކަޒުގައި، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ދަރިވަރުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި 

  މެދު އެޅުމަށް  އެ ދަރިވަރަކާ އް ފިޔަވަޅެއޮންނަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ނާޅައެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ދަރިވަރަކު ކޮށްފިނަމަ، އެކަން ހުރަހެއްމި ގަވާއިދު 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ  2021/7ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ނިޒާމެއް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
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ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާޫނނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން، ަމތީ ތަޢުީލމާއި ތަމްރީނުދޭ ކޮންެމ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލު

 ވާނެއެވެ.ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންއި ވެސް މަރުކަޒެއްގަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮަތްށ އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  (ބ)  

ގޮތާއި އެިޅ ފިޔަވަޅުގެ ތަފުސީލު މަރުކަޒުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފިނަމަ، ކަން ހިނގައިދިޔަ 

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަރުކަޒަކުން  3ސްމީ ރަ ،ޕޯޓެއްހިމެނޭ ރި

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.   

މިނިސްްޓރީން ބަަލއި 

ތަޙުީޤޤު ހިްނގުމަށްަފހު 

ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އިތުރު 

 ކަންކަން

ފަހު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އިތުރު ކަންކަން، ތިރީގަިއ މިނިސްޓްރީން ބަލައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް .13

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހުށަހެޅުމުގައި ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު  (ހ)  

 ހުށަހެޅުން. 

ކު ިޢލްމީ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނު ފޯރުޮކށްދޭ މަރުކަޒު ނުވަތަ މަރުކަޒުެގ މެންބަރަ (ށ)   

 ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލޭފަދަ ޢަމަެލއް ކުރުން. 

 ޝަކުވާތައް.  ޅާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހުށަހަ ފައިސާއާ (ނ)  

 ،އްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) އާއި(ދިވެހިރާ 2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ރ)  

ގޮތުގެ މަތީން  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގަިއވާ

މާލީ ބަޔާނާއި،   ،ތަފާސްހިސާބާއި ،މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

އް ހުށަހެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެ

 ނުދިނުން.  

ަމރުކަޒުތަކުގެ މައި ކެމްޕަސްތަކުގެ ނަމާއި، ނަމުގެ  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނދޭ މަތީ (ބ)  

މާނައާއި، ނަމުގެ ޮގތުގައި ބޭުނންކުރާ އިނީޝިއަލްތަކާއި، ތަުނގެ ލޯގޯއާއި، ދިދައާއި، 

، މިޝަނާިއ، މޮޯޓއާއި، މެންޑޭޓާއި، ހިންގާ ގަވާއިދާއި، ޗާޓަރާއި، ވިޝަނާއި

 ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިތުރު  މަރުކަޒުން ހިންގާމަރުކަޒާއި ،މަންހަޖާއި، މުޤައްރަރާއި

ހަރަކާތްތަކާ ގުޅުންހުރި އެްނމެހައި ކަންކަން ބައްަޓންކޮްށފައި ހުންނަންާވނީ، 

ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު  10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

  (ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންަތކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  94/6ނަންބަރު 

 އެއިން ކަމަކާ ޚިލާފުވުން. ،މަށްވާ ހިނދު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންކައާ  ޤާނޫނު)
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 ލީމާއި ތަމްރީނުޢުތަ މަތީ  ،މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން  (ޅ)  

 ވުން.ލާފުޚި ގަވާއިދުތަކާ އެކުލަވައިލައިަފއިވާން ގޮތުގުޅޭ ދިނުމާ

މިނިސްްޓރީއަށް ހުށަެހޅޭ 

މުަގއި ޝަކުވާ ބެލު 

މިނިސްްޓރީއަށް ލިިބގެްނވާ 

 ބާރުަތއް 

ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން އަންގާ         (ހ) .14

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ  ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 މަރުކަޒުތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.  

މިނިސްޓްރީން  ،އެ މައްސަލައެއްގެ ބާަވތުން ،ކާ ގުޅިގެންއްސަލައަހުށަހަޅާ މަ (ށ)  

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ  ،ކުިރން އެންގުމަކާ ނުލައި ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ކިޔުމާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ބެލޭނެއެވެ. މަރުކަޒަތަކަށް ވަދެ އެ ތަންތަނުަގއިވާ ލިޔެ

އްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) އާއި (ދިވެހިރާ 2021/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ނ)  

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

އެއްބާރުލުން ދިނުަމށް  ށްއެއިން ކަމަކަމިނިސްޓްރީން ކުރާ ކަމަކަށް ުހރަސްއަޅައި، 

ސްއެޅި ފަރާތް ނުވަތަ އެ މަރުކަޒަކާމެދު ނުވަތަ އެ ކަމަކަށް ހުރަ ،ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު  13 ،މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ)  

ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ފަރާްތތަކެއް ނިސްަބތްވާ މަތީ ތަޢުލީމާއި 

އި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުގައި ހަދައިފަ

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު  30އެޅުމަށް އެ މަރުކަޒަކަށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި 

 އަޅައިފައި މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.   

ފަދަ ޢަމަލެއް މަތީ  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  13މި ގަވާއިދުގެ  (ބ)  

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ މަރުކަޒަކުން ނުވަަތ އެ މަރުކަޒަކަށް ިނސްބަތްވާ ފަރާތަކުްނ 

ހިންގައިފިނަމަ، އެފަދަ ަކންަކން ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް ލިޔުމުން ނަސޭހަތްތެރިވެ 

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޒިންމާވާ  (ދިހަހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ -/10,000

ތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ެއ މަރުކަޒެއްގައި ހަދައިފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކާިއ ފަރާ

(ތިރީސް) ދުވަހުެގ ެތރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް  30 ،ޅައިއުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއަ

 ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.    

ގުމާ މި މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގައިވާ ގޮތަްށ މިނިސްޓްީރން އަންގާ އެން (ޅ)  

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީގަިއ އޮންނަ "ކޮލެޖްތަކާއި ިއންސްިޓޓިއުޓްތަކުގެ ދަުފތަރު" 

ނުވަތަ "ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަފުތަރު" އިން  އެ މަރުކަޒެއްގެ ނަން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

ސްޓްރީން އަންގައިފައިވާ މިނި ،ނައިދެވޭނީއެފަދަ ތަނެއް ދަފުތަރުގައި އަލުން ހިމަ
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         އެ މަރުކަޒެއްގައި ހަަދއިފައި ހުންނަ ގަވާއިުދތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން  ،ގޮތަށް

 އެންގުމުންނެވެ.    އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން  ފައި،އެ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި 

ްނ މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮަތށް "ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުްޓތަކުގެ ދަފުތަރު"  (ކ)  

މަީތ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ   ،ން ދަުފތަރު" ނުވަތަ "ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ

.ކިއު.އޭ. އާއި އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ އިން މަރުކަޒުތަކަށް އެމް ،ިފނަމަނަން  އުނިކޮށް

ދެމުން އަންނަ ހުއްދަތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުްނ ހުްއޓައިލެވޭނެއެވެ. މިފަދަ 

ތު އެންރޯލްވެ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ވަގު އެ މަރުކަޒުގައި ،ވެސް ގައިހާލަތެއް

 ކިޔެވުން ޕްރޮގްރާމްތައް ނިމެންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.  

ްނ މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮަތށް "ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުްޓތަކުގެ ދަފުތަރު"  (އ)  

ރުކަޒެއްގެ  މަީތ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނުދޭ މަ ،ން"ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަުފތަރު"  ނުވަތަ

ނަން  އުނިކޮށްފިނަމަ، މަީތ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް މިނިސްޓްރީން 

ތުތައް އެ މަރުކަޒަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޞަމާލީ ފުރު ޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަާކއިކޮށްދޭ ތަފަހި

 ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓައިލެޭވނެއެވެ. 

މިނިސްްޓރީން އަްނގާ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަޭނޅުން 

މިނިސްޓްރީން  ،ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް 13މި ގަވާއިދުގެ  .15

އަންނަނިވި ތަުރތީުބްނ  ،މަރުކަޒަކާމެދު  އެ ،ފިނަމައަންގާ މުއްދަތަށް ހުަށނާޅައި

 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. 

ޔުންތައް ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކި 13މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  

އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު  ،ނާޅައިފިނަމަމިނިސްޓްރީން އަންގާ މުއްދަަތށް ހުށަ

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ  15ރު އިތު ،އަޅާނެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުްނ ނަސޭހަތްތެރިވެ

 މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. 

ކިޔުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ދީފައިވާ އިތުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔެ (ށ)   

(ދިެވހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަުޢލީމާއި  2021/7ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ޤާނޫުނ ަނންބަރު 

(ަފސްހާސް) ރުފިޔާއިން  -/5,000ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން  68ތަމްރީނުގެ ޤާނޫުނ) ގެ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

އަންގާ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ މިނިސްޓްރީން (ނ)   

 ،ޔުންތައް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކައިފިނަމަ އަދި ލިޔެކި

މަސްއޫލުވެރިޔާ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ވެފައިވާ އިޤްރާރާ 

ން  މަރުކަޒެއްގައި ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށު އެ ،ޚިލާފުވީކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން

މަސްއޫލުވެރި ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ މަރުކަޒަކަށް މިނިސްޓްރީން އަންގާނެއެވެ. 
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(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލުވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި  30އަދި 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.   

ސްޓްރީން އަންގާ އެންގުާމ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިާވ ގޮތުގެ މަތީން ިމނި (ރ)   

  ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓްރީގައި އޮންނަ "ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގެ 

ން އެ މަރުކަޒެއް  ޓީތަކުގެ ދަފުތަރު""ޔުނިވަރސި ނުވަތަ ން ދަފުތަރު"

މިނިސްޓްރީން  ،ހިމަނައިދެވޭނީއުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ދަފުތަރުގައި އަލުން 

ންނަ ގަވާިއދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ އޮ އެ މަރުކަޒެއްގައި ހަދައިފައި ،ށްއަންގައިފައިވާ ގޮތަ

އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން  ،ދަށުން އެ ފަރާތްތަކާމެދު ފިަޔވަޅު އަޅައިފައި

 އެންގުމުންނެވެ.     

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީގައި އޮންނަ "ކޮލެޖްތަކާއި  (ބ)  

ން މަތީ "ޔުނިވަރސިޓީތަކުެގ ދަފުތަރު"  ނުވަތަން ރު" އިންސްޓިޓިއުޓްތަކުގެ ދަުފތަ

    ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްޭދ މަރުކަޒެއްގެ ނަން އުނިކޮށްފިނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) އާއި (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށް އެ މަރުކަޒަކާމެދު  14

 ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްެވސް ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފިަނމަ، އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ  .16 ޖޫރިަމނާގެ ަފއިސާ ެދއްކުން 

 ދައްކަންވާނީ މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށެވެ.

މިނިސްްޓރީގެ 

އިޚްިތޞާޞުން ޭބރުން 

ފިޔަވަޅު އަޅަްނޖެހޭ 

 ކަންކަން

މެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ހުށަހެޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ހި .17

ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ހިންގަންޖެހޭ ތަޙުޤީޤުތައް ހިންގުމަށްފަހު، އެ ކަމަކީ 

މިނިސްޓްރީގެ އިޚްތިޞާޞުން ޭބރުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނަމަ، އެ ކަމެްއ 

ތަކާމެުދ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޒިންމާ ަނގަންޖެހޭ ފަރާތް

 އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.   

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އާންމު މާއްދާތައް 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޝާއިޢުކުރާ  ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ގަވާއިދަށްމި  .18

 ވެ.ތާރީޚުން ފެށިގެންނެ

މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ތިރީގައިވާ  .19 މާނަކުރުން 

 މާނައިގައެވެ. 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުގެ ކަންކަން  (ހ)  
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 ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަ

 "އެމް.ކިއު.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީއަށެވެ. (ށ)  

"އެމް.އެން.އެސް.ޑީ.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް  (ނ)  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

 ބުނެފަިއ އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން "މިނިސްޓަރު" ކަމަށް (ރ)  

 ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި  (ބ)  

 ޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަްނތަނަށެވެ.ތަމްރީނު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގަިއ ރަ

"ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަުކގެ ދަފުތަރު ނުވަަތ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަފުތަރުްނ  (ޅ)  

އުނިކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފަިއ އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ަރޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު 

    ނިވަރސިޓީތަކުގެ ލިސްޓުން އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ޔު

 އެ މަރުކަޒެއްގެ ނަން އުނިކުރުމަށެވެ.  

"ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް  (ކ)  

އްކަތްކޮށްދިނުމަްށ ހުށަހެޅުން" ކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް މަސަ

ޢުލީާމއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގައި،  ޤާނޫނު ނަންބަުރ ބުނެފައި އެވަީނ، މަތީ ތަ

ނުގެ އެ ޤާނޫ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) އާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2021/7

ދަށުން ހަދައިފައިވާ ގަވާއިުދތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އެްކރެޑިޓްކޮށްގެން ޤައުމީ 

        އި، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްގަ

ޓަކައި، ަދރިވަރު އެސެސްކުރާ ގޮތަށް ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް  ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެސައިންމަންޓްތަކާއި ދިރާސީ މަސައްކަތްތައް، 

     އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ އަގުދީގެން ނުވަތަ އެނޫްނ ގޮތަކަށް ފުރިހަމަކޮށް، 

ސައްކަތަކީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ އެ މަ

މަރުކަޒަކަށް ހުށަހެޅުމަށާއި، އެަފދަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްދިނުަމށާއި، 

 ތިހާރުކުރުމަށެވެ. ސްކަމަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިދޭއެފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށް

_______________________ 

 


