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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވާއިދު ގަ ހިންގާ  ޕެނަލްގެ  ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 

ތްތަްއ ކަމަސައްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ  ،މިއީ (ހ) .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު

ލުތައް ސޫއު ނިންމުންތަާކ ގުޅޭ ބޭއްވުމާއި، އެ ޕެނަްލގެ ބައްދަުލވުންތައްއެ ޕެނަލްގެ  ހިންގުމާއި،

ވަނަ  8(މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2021/7ޤާނޫނު ނަންބަުރ  އި،ޅަކަނޑައަ

 ގަވާއިދެވެ.ހިންގާ ގެ ލުއެ ޕެނަ ،ފައިވާވައިލައިިލބިގެން އެކުލަ ބާރު ދަށުންގެ މާއްދާގެ (ހ) 

"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ  ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށްމި  (ށ)

 ހިންގާ ގަވާއިދު" އެވެ.

 ގެ ލްޕެނަ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަންމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ދަކީގުސަގެ މަގަވާއިދުމި  .2 ދު ުގސަގެ މަ ަގާވިއދު

ލުތައް ސޫއު  ހައިގުޅޭ އެންމެ ގެ ނިންމުންތަކާލުޕެނަގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމާއި، އެ ލުޕެނައެ  ހިންގުމާއި،

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން އެހެްނ މާނައެއް  ގައި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންޮކށްފައިާވ ގޮތުންގަވާއިދުމި  .3 މާނަކުރުން 

ޢިާބރާތްތަކާއި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުުޒތަކަްށ ދީފައި އެ ވަނީ، އެ  ދޭހަނުވާހައި ހިނދަުކ، އަންަނނިވި

 ތިރީގައި ދީފައިމިވާ މާނަކުރުމެވެ. ލަފުޒުތަކަށް

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

 އޮތޯރިޓީގެ "ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލް" އަށެވެ. ،"ޕެނަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ށ(

"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން"  ،އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ .4 ޕެނަލްގެ މެްނބަުރން 

 (އެގާރަ) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  11އައްޔަނުކުރާ އަންނަނިވި 
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އޮތޯރިޓީގެ  ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ކަނޑައަޅާ (ހ)  

 .މުވައްޒަފެއް

(ދޭއް)  2މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޓީޗަރ ރެޖިސްޓަރޭޝަން ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ  (ށ)  

 ފުން.މުވައްޒަ

    އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ  ،ޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮްފ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާނޭ (ނ)  

 ފުން.މުވައްޒަ(ދޭއް)  2

އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދައްރިސުން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ (ރ)  

 ތަމްރީނުކުރާ ފެކަލްޓީގެ އިސް ވެރިޔެއް.

އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދައްރިސުން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ (ބ)  

 އް.ތަމްރީނުކުރާ ފެކަލްޓީގެ އިސް ވެރިޔެ

އަމިއްލަ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  (ޅ)  

 އޮފިސަރ ކަނޑައަޅާ ސްކޫލަކުން އައްޔަނުކުރާ ޓީޗަރެއް.

        ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސްކޫލަކުން  (ކ)  

 މިނިސްޓްރީން އައްޔަނުކުރާ ޓީޗަރެއް.އެ 

ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ ަތޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކޮލެޖްތަކުެގ  (އ)  

ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭަޝންސް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެިޓވް އޮފިސަރ ކަނޑައަޅާ އަމިއްލަ 

 ފަރާތެއް.(ދޭއް)  2ނުކުރާ ކޮލެޖަކުން އައްޔަ(ދޭއް)  2

        މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ކީގެ ޗެއަރޕާސަނަލުޕެނަ ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން (ހ) .5 ޗެއަރާޕސަން 

އަޣުަލިބއްޔަތުން ފާސްކޮށް އިންތިޚާބުކުާރ  ލަ މެްނބަރުންގެމު"ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލް" ގެ ޖު

 މެންބަރެކެވެ.ގެ ލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ

 ބައްަދލުުވމުގައެވެ. ބާއްވާފުރަތަމަ  ންކޮމިޓީ ،ޗެއަރޕާސަން އައްޔަނުކުރާނީ (ށ)

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ޗެއަރޕާސަން ރިޕޯޓް ކުރާނީ (ނ)

 އަށެވެ.  )ސީ.އީ.އޯ(

ބައްދަލުުވންތަކުެގ  ގެލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  (ރ)

 ވެ.ގެ ޗެއަރޕާސަނެޕެނަލު ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
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ބަލަހައްާޓ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތު (ބ)

ގެ ޖަލްސާތަކުގެ ލުއެ ޕެނަ ،ހިންގުމާއި ގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައިލުފަރާތުގެ ޒިންމާތަކަކީ، އެ ޕެނަ

 .ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ

ބަލަހައްާޓ  ގެ ރިޔާސަތުލްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ޅ)

 ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޗެއަރޕާސަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އޭނާ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ 

ޗެއަރޕާސަން   ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކާހާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރުަމށް

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ

ގެ ޕެނަލު

 މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް 

ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، އޮތޯރިޓީްނ އެޕްރޫވްކުރާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ  (ހ) .6

ސްޓޭންޑަރްޑ (މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑް) ތައް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 ކަނޑައަޅައި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ގެ ދަށުން މާއްދާވަނަ  6ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ޕެނަލު ،ގެ މުއްދަތަކީޕެނަލު (ޅ) .7 ގެ ުމއްދަތު ޕެނަލު

 ފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށް ނިމުމާ ހަމައަށެވެ.ޅައިކަޑައަ

ގެ ޕެނަލު

 ބަްއދަލުވުްނތައް 

ޗެއަރޕާސަންގެ  ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގާނީބައްދަލުވުންތަކަށް ގެ ލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ހ) .8

 އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނެވެ.

ހަފުތާއިން އެއްފަހަރު،  (ދޭއް) 2ގެ ބައްދަލުވުމެއް، އާންމުގޮތެއްގައި ލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ށ)

 އެވެ.މަހަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެ އަދި މަދުވެގެން

(އެގާރަ)  11ލަ މުގެ ޖުލުޕެނަ ،ގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ނ)

 މެންބަރުން ހާޒިރުެވގެންނެވެ.(ހައެއް)  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެްނ 

ގެ ެޗއަރޕާސަން ނުވަތަ ޕެނަލު ،ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ރ)

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

ަމޝްވަރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫާމތު  ރާކުލްގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ބ)

ށް ޗެއަރޕާސަނަ ށް،ކުގަިއ ބައިވެރިވުމަބައްދަލުވުްނތަ ،ފަރާތްތަކަށްއިތުރު  ،ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި

 ދަޢުވަތު ދެވިދާނެއެވެ.

      ބައްދަލުވުމުގެ  ،ކަމެއް އެ ،ގެ މެންބަރަކު ބައްދަލުުވމެއް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް އެދޭނަމަޕެނަލު (ޅ)

އެޑްރެސްކޮށް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން (ސިޓީއަކުްނ،  ށްކުރިްނ ރިޔާސަތަ ހުގެދުވަ  ރެއް) ހަތަ( 4

 ނޯޓަކުން ުނވަތަ އީމެއިަލކުން) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ 
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ދުވަހުގެ  ނެއް)ތި( 3ށް ޔައާދަޔާ ޚިލާފު ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ، ބައްދަލުވުމުގެ ކުރި (ކ)

އިޚްތިޔާރު  އެންގުމުގެާހޒިރުވުމަށް ނޯޓިހެއް ދޭންވާނެއެވެ. ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ބައްދަލުވުމަކަށް 

ހާޒިރުވުމަށް  ށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ޖަލްސާއަށްޗެއަރޕާސަނަ

 ންަތކުން ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ.ލިޔެކިޔު އަންގާ އެންގުންތައް

އިރު، އެޖެންޑާއާއި އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާެބޭހ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާބައްދަލުވުމަކަށް  (އ)

 އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ަނމަވެސް، ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.ލިޔުންތައް، 

ގެ ޕެނަލު

 ޓޭިރއެޓް ސެކްރެ

ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  .9

ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މޯލް ،ސާހަމަޖައް )ސީ.އީ.އޯ( ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރއޮތޯރިޓީގެ 

 ނުވަތަ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެކެވެ. ފަކުމުވައްޒަ

ރިކޯޑު ޔައުިމއްޔާާއއި 

 ބެލެހެއްޓުން 

ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ސެކެރެޓޭރިއެޓުން ލިޔެ  (ހ) .10

ޖެހިގެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމެއްެގ  ،ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ 

ކުރިން މެންބަރުންގެ ކޮެމންޓަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މެންބަރަުކ  ގެގަޑިއިރު(ސައުވީސް)  24

 ،ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަލްގެ މެންބަރުްނނަށް ،ނަމަ، ެއ އިޞްލާޙެއްއިފިއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަ

 ގެ ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމު

އޭގެ ކުރީ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  ،ގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައިލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ށ)

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، ވޯޓުގަިއ  ،ށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ިނންމާނީލަޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ހ) .11 ގެ ނިންުމންތައް ލުޕެނަ

 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.

ްށ ހުށަހެޅޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ލަން ޕެނަތީމަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ (ށ)  

ގޮތަށް، ގެ ނިންމުންތައް ސާފުކޮށް އެނގޭލުޕެނަ ގެ ޚުލާޞާއަކާއި،މަޝްވަރާ ރިގައި ކުލުޕެނަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ  10މި ގަވާއިދުގެ  ،ގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާލުޕެނަ

 ން ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ތީމަ

ގެ ލުޕެނަ

މެންަބރުކަުމން 

 ވަކިކުުރމާއި ވަިކވުން 

 ،ތަމްސީލުކުރާ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެނަމަ  ގައި އެ މެންބަރަކުލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ (ހ) .12

 ގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާެނއެވެ.ލުޕެނަ

 ،ބައްދަލުުވމަށް މެންބަރަކު ހާޒިރު ނުވާނަމަ(ިތނެއް)  3ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމަކާ ުނލަިއ ކޮމިޓީގެ  (ށ)

 ން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ލުއެ މެންބަރަކު ޕެނަ
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     ،ނަމަ ން މެންަބރަކު ވަކިވާން ބޭނުންވާގެ މެންބަރުކަމުލްޓީޗަރ އެޑިއުކޭޝަން ޕެނަ  (ނ)

އަށް ލިޔުމަކުން ) ސީ.އީ.އޯ( ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮިފސަރމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 

 ހުށަހެޅުމުން މެންބަރުކަމުން ވަކިާވނެއެވެ. 

މި ަގވާިއދު 

 އިޞްލާޙުުކރުން 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ، އެ ިއޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން، އޮތޯރިޓީެގ މި  .13

 އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، އެ އިޞްލާޙަކާމެދު އެ ބޯޑުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

މި ަގވާިއދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ .14

 ފެށިގެންނެވެ.

_______________________________ 


