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ދދު108 :
އަ ަ

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-73 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ނަންތައް ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

ދ
ގސަ ު
މަ ު

.2

ނ
ނަންކިޔު ް

.3

)ހ(

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
 71ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) (8ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަ ަ

)ށ(

ނންތައް ކިޔުމުގެ
އ ބޭނުންކުރާ ަ
މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގަ ި
ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢެއްގައި
ށ
ނ ކިޔުމުގެ މައިގަނޑު މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،އެފަދަ ތަންތަނަ ް
ނނަ ް
ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ނަ ް
ނަންކިޔުން އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.
)ހ(

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ކިޔާނީ) 1 ،އެކެއް(
ނަމެވެ.

)ށ(

ތ
ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމަކީ ،އެ ފަދަ ތަނަކަށް ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ މާނައެއް ހިމެނޭ ނުވަ ަ
ވަކި މާނައެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

)ނ(

އ
ގން ކިޔާ ނަމެއް ވެސް އެ ީ
ތ ވިޔަފާރިއަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ެ
ވަކި ޝަޚުޞިއްޔަތަކަށް ނުވަ ަ
ކޒަކަށް ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ނަމެއް ނަމަ އެ ނަމެއް ކިޔޭނެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރު ަ

)ރ(

ނންކުރަންވާނީ ،އެ ބަހުން ކިޔާ ނަން ވެސް
ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަން އެހެން ބަހަކުން ބޭ ު
ހނީ ،ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ނަމުގެ
ނން ވާންޖެ ޭ
ަ
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންނެވެ .މި
ތަރުޖަމާއަކަށެވެ .ތަރުޖަމާ ނަމުގެ ގޮތުގައި ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ) 1އެކެއް( ނަމެވެ.

)ބ(

ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމުގެ އަކުރުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ކުރުނަން ) (initialsރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ،
ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ދިވެހިރާއްޖެއިން

3

ބޭރުގައި

އާންމުވެފައިވާ

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ނަމެއް،

ތ
ނުވަ ަ

ދދު108 :
އަ ަ

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-73 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

ނަމެއް،

ޖަމާޢާތެއްގެ

ނުވަތަ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ނުވަތަ

ނަމެއް،

އެ

ނަމުގެ

ކުރުނަމެއް

ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ޅ(

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ބޭރުގައި

އާންމުވެފައިވާ

ނަމެއް،

ވިޔަފާރިއެއްގެ

ތ
ނުވަ ަ

ނން ،މަރުކަޒުގެ
އ ނަންނަމުގެ ކުރު ަ
ޖމާޢާތެއްގެ ނަމެއް ،ނުވަތަ ެ
ތ ަ
ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމެއް ،ނުވަ ަ
ގން ނުވާނެއެވެ.
ކުރުނަމެއްގެ ގޮތުގައްޔާއި ބްރޭންޑް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ެ
)ކ(

ނ
މރުކަޒުގެ ނަމާއި ނަމުގެ އަކުރުތަކުން އެކުލަވައިލެވޭ ކުރުނަ ް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަ
ރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ،ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ،ދިވެހި ާ
ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރި ގޮތަށެވެ.

)އ(

ނ
ނމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަރުކަޒަކަށް ،އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެ ް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނު ދި ު
ދީނެއްގެ ނުވަތަ ދީންތަކުގެ ޝިޢާރުކަމަށް ބެލެވޭ ނަމެއް ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު
ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

)ވ(

ނމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަރުކަޒުގެ ޑޮމައިން ނަން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ދ ު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނު ި
ފރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ،ވިޔަ ާ
ކުރަންވާނެއެވެ.

އ
ނަމުގެ ސިފަތަ ް

.4

މަތީ

ތަޢުލީމާއި

ދ
ތަމްރީނު ޭ

މަރުކަޒެއްކަން

ށ
އާންމުންނަ ް

އެނގޭނޭ

ފަދަ

ލަފުޒެއް ،މަރުކަޒު

ކބައިކަން
ތން ބޭނުންކުރެވޭ ލަފުޒުތަކަކީ ޮ
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
)ހ(

ވ
އިންސްޓިޓިއުޓް ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްކަން ދޭހަވާ ނަމެއް .އިންސްޓިޓިއުޓެއްކަން ދޭހަ ާ
ނަމެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ،ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރު ނުވަތަ މަރުކަޒު ނުވަތަ އެކަޑަމީ ފަދަ ،މަތީ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްކަން އެނގޭ ނަމެކެވެ.

)ށ(

ވނީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2021/R-160ދިވެހިރާއްޖޭގައި
"ކޮލެޖް" މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެ ޭ
ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު( ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި ،ކޮލެޖެއްގައި
މވުމުންނެވެ.
ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަ ަ

)ނ( "ޔުނިވަރސިޓީ"

ލަފުޒު

މި

ބޭނުންކުރެވޭނީ،

ދ
ގަވާއި ު

ނަންބަރު

2022/R-72

)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދު( ގެ  16ވަނަ
ނ
މާއްދާގައި ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ ް
ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

4

ދދު108 :
އަ ަ

އމް51 :
ވޮލި ު

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-73 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ކރެވޭނީ ،ސަރުކާރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ،ނުވަތަ ކޮލެޖެއް،
)ރ( "ނޭޝަނަލް" މި ލަފުޒު ބޭނުން ު
ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ އަކަށެވެ.
ރމާއި
ނަން ފާސްކު ު

.5

)ހ(

ނ
ޖސްޓަރީ ކުރު ް
ރަ ި

މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކީ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ މަރުކަޒެއް ނަމަ،
އެ

މަރުކަޒަކަށް

ކިޔާ

ފާސްކޮށް

ނަން

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރާނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޞދީ
އިޤްތި ާ

ރގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް
ތަރައްޤީއާއި ،ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާ ާ
ހުށަހަޅައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގައެވެ.
)ށ(

ގ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަން ފާސްކުރާނީ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހިން ާ
މިނިސްޓްރީންނެވެ.

"އިންޓަރ ޭ
ނޝަނަލް" .6

ގއްޔާއި،
ޢލީމު ދިނުމު ަ
ރކަޒަކުން މަތީ ތަ ު
އ ތަމްރީނުދޭ މަ ު
"އިންޓަރނޭޝަނަލް" ކިޔޭނީ ،މަތީ ތަޢުލީމާ ި

ތ
ކިޔޭނެ ގޮ ް

މަތީ ތަޢުލީމުގެ މަގުސަދާއި ،ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިފަތައް ހިމެނޭ ނަމައެވެ.
ތއްތައް ފުރިހަމަވެފައި ވާންވާނެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ކަން ަ
)ހ(

މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ) 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ ގިނަ
ރ،
ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ބޭރުގެ ކަރިކިޔުލަމަށް ކިޔަވައިދޭ ،ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ސެޓުފިކެޓު ދޫކު ާ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ވުން .ނުވަތަ؛

)ށ(

ތަނުގައި

ކިޔަވައިދޭ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި

ކިޔަވާ

ދަރިވަރުންގެ

މަދުވެގެން

) %20ވިހި އިންސައްތަ( އަކީ ރާއްޖެ ފިޔަވައި ތަފާތު އެކި ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވުން.
)ނ(
ޖސްޓަރީކޮށް
ރަ ި
އ
ދވޭނެ ހާލަތްތަ ް
ނު ެ

.7

ރ މަތީ ގިންތީގެ މަރުކަޒަކަށް ވުން.
ކޮލެޖް ގިންތީގެ ނުވަތަ އެއަށްވު ެ

މރީނު ދޭ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް
ނމެއްގައި ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަ ް
ަ
ދ
ނންތައް ފަ ަ
ަ
އަންނަނިވި
ނުދެވޭނެއެވެ.
)ހ(

އެހެން ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް މާކެއް.

)ށ(

ތ އެފަދަ ނަމަކާ
މރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ނަމެއް ނުވަ ަ
ދ ަ
އ ތަމްރީނު ޭ
މަތީ ތަޢުލީމާ ި
ވރަށް އެއްވައްތަރު ނަމެއް.
އެއްނަމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެަ ،

)ނ(

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ނަމެއްގައި" ،ނޭޝަނަލް" ނުވަތަ "ޤައުމީ" ނުވަތަ މި މާނަ ދޭހަވާ
ލަފުޒެއް ހިމެނިފައިވުން.

)ރ(

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ މަރުކަޒެއް ނޫން ނަމަ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒެއް
ކަމަށް އާންމުންނަށް އޮޅުންއަރާ ފަދަ ނަމެއް.

5

ދދު108 :
އަ ަ

އމް51 :
ވޮލި ު

)ބ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

ބރު2022/R-73 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ކުރެ ސަރަޙައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ )މިސާލު :ސައުތު އޭޝިއަން،
ޔޫރަޕިއަން ނުވަތަ ވަކި ޤައުމެއްގެ ނަން( ނަމެއް؛ ނަމަވެސް އެފަދަ ނަމެއް ކިޔުމުގެ ޤާނޫނީ
އިޚްތިޞާޞް

ލިބިގެންވާ

ފރާތަކުން
ަ

އެފަދަ

ނަމެއްގައި

މަރުކަޒެއް

ނ
ރަޖިސްޓަރީކުރަ ް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
)ޅ(

ތ ސަރަޙައްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ
މޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ނުވަ ަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަ ް
ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނިސްބަތްވާ )މިސާލު :ސާރކް ،ނުވަތަ ޔޫ.އެން ،ނުވަތަ
އާސިއާން ފަދަ( ނަމެއް.

ޖސްޓަރީކޮށްފައި
ރަ ި

.8

)ކ(

މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ނަމެއް.

)ހ(

ގއި
ގ ތެރޭ ަ
ޓރީކޮށްފައިވާ ނަންނަމު ެ
ތނަށް ރަޖިސް ަ
ފށުމާއެކު ،އެހާ ަ
ނ ެ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަ ް

އ
ތ ް
ހުރި ނަން ަ

މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނަމެއް ވާނަމަ ،އެ މަރުކަޒުގެ ނަން) 6 ،ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ތށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ގ ަ
ބަދަލުކޮށް ،މި ގަވާއިދަށް ފެތޭ ޮ
)ށ(

މަރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު
މުހުލަތު ،ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނ މި ގަވާއިދުގައިވާ ޝަރުޠުތައް
ތތަކު ް
ބނުންވާ ފަރާ ް
ދމަހައްޓަން ޭ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ނަން ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެނަމަ ،އިތުރު މުހުލަތަށް އެދި
އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ވނެ
ކރެ ޭ
ނަން ބަދަލު ު

.9

ތތަކުގައެވެ.
ނނަނިވި ހާލަ ް
ގނީ އަ ް
ނަން ބަދަލުކުރަން އެން ޭ

އ
ހާލަތްތަ ް

)ހ(
)ށ(

ކޒުގެ ވެރިފަރާތުން އެ ތަނުގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުން.
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރު ަ
މަތީ

ތަޢުލީމާއި

މަރުކަޒަކަށް

ރނުދޭ
ތަމް ީ

ކިޔާފައިވާ

ނަމަކީ

ގަވާއިދާ

ޚިލާފު

ނަމެއްކަން

ތނުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގުން.
މރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެ ަ
މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށް ،އެ ަ
)ނ(

ވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ނބަރު ި ) 18/2014
ޤާނޫނު ނަ ް
ގން.
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެން ު

)ރ(

ދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ޢަމުރުކުރުން.
މަރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ި
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އމް51 :
ވޮލި ު
ނ
ފިޔަވަޅު އެޅު ް

ދދު108 :
އަ ަ

ބރު2022/R-73 :
އދު ނަން ަ
ވ ި
ގަ ާ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ދިވެހި ސަރުކާ ު

 .10މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
)ހ(

އ
މނިސްޓްރީން އަންގާ މުހުލަތުގަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ި
މަރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލު ނުކުރާނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 7/2021ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި
ނ
ނ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ފަރާތެއް ) 10,000/-ދިހަހާސް( ރުފިޔާއި ް
ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު( ގެ  68ވަ ަ
ލތު ދެވޭނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާކޮށް ،މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިތުރު މުހު ަ

)ށ(

އ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދޭ މުހުލަތުގަ ި
ނުކޮށްފިނަމަ ،މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރަން އަންގާ ހިނދެއްގައި އެއްވެސް
ރގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް ނިމެންދެން
ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް މަރުކަޒުގައި ހިންގަމުންދާނަމަ ،އެ ޕް ޮ
ވތަ އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ޕްރޮގްރާމް
ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނެއެވެ .ނު ަ
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެ މަރުކަޒެއްގައި
ށ ރީފަންޑް ދޭންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
އސޫލުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަ ް
ހަދައިފައި އޮންނަ ރީފަންޑް ު
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ދަރިވަރުން އެންރޯލްކޮށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް
ވނެއެވެ.
ނުވަތަ ކޯހެއް ފަށައިގެން ނު ާ

ނ
މާނަކުރު ް

ފއިވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ.
ކށް ަ
ފޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް ބޭނުން ޮ
 .11މި ގަވާއިދުގައި ،އަންނަނިވި ލަ ު
)ހ(

މގެ
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު ު
މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

)ށ(

މށް
މތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނު ަ
ރކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީަ ،
ރނުދޭ މަ ު
"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ
ތނަށެވެ.
މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ތަން ަ

)ނ(
ނ
އެހެނިހެ ް

ރނުދޭ މަރުކަޒަށެވެ.
"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމް ީ

 .12މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ކަމެއް ނިންމާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ
އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

އދަށް
ވ ި
ގަ ާ
ނ
ޢަމަލުކުރު ް

 .13މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
_______________________
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