
` 

 

 

 

   
 

 R-76/2022: 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:     111 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 15  – 2022 މޭ 16  ހޯމަ

 

 ގަވާއިދު ިހންގުމާ ެބހޭ  މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްީރނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-76/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                111  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

` 

    

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު 

    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2021/7މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު

) ަވނަ 4ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( 71އެ ޤާނޫނުގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ައށް 22

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.އި ލަވައިނަންބަރުގެ ދަށުން އެކުލަ

 " އެވެ.ގަވާއިދު މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާ ބެހޭ" ،ށް ކިޔާނީގަވާއިދަމި  .2

އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީެގން ނުަވތަ  ސްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންދަކީ، ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .3 ދު ުގސަމަ

އެކްރެޑިޓްކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން، އެ މަރުކަޒުތަކަށް 

ގޮތަްށ ހިންާގ  ޒިރުވާގޮތަށް ކިޔަަވއިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން ނުޖެހޭ ހާދަރިވަރުން 

މި ދެ ބައި ހިމަނައިގެން ހިންގާ  ކާއި،ޕްރޮގްރާމްތަގެ ލާރނިންގ-ގްރާމްތައް ނުވަތަ އީޕްރޮ

ލުތަކާއި ސޫޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ ބްލެންޑެޑް ލާރނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ އު

 ންމުކުރުމެވެ.އާމިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި 

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ްޕރޮްގރާމްަތއް 

 ުހއްދަ ހިންުގމުގެ 

 ކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 7  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 5ދުގެ އިވާގަމި  .4

އިން އެކަމަކަށް  .އެމް.ކިއު.އޭ ،ން މަތީ ަތޢުލީމުެގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީތީގޮތުގެ މަ

ން ހިންގުމުގެ ހުްއދަ ތީލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަސޫފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއި، އުޅައިކަނޑައަ

 ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ހޯދައިގެންނެވެ.

ޒިުރވާ ގޮތަށް ހާ މަރުކަޒުތަކަށް 

 ކިޔަވަިއދޭ ޕްޮރގްާރމްތައް 

ތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒުތަކުން، އެ މަރުކަޒުތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާގޮތަށް ކިޔަވައިދޭ މަ .5

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނީ، ެއމް.ކިއު.އޭ. އިން ޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ "ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން 

އާ ) ޓޭޝަން ގަވާއިދުޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑި( R-77/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު ގައިޑްލައިން" އާއި 

 ންނެވެ.ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
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މަރުކަޒުތަކަށް ދަިރވަުރން 

ޒިުރވާން ނުެޖހޭ ގޮތަށް ހާ

 ކިޔަވަިއދޭ ޕްޮރގްާރމްތައް 

ތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒުތަކުން، އެ މަރުކަޒުތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން މަ (ހ) .6

   ތަމްރީނުގެ ޕްރޮްގރާމްތައް ހިންގަންވާީނ،ލީމާއި ޢުމަތީ ތަ ،ނުޖެހޭގޮތަށް ިހންގާ

 ލާރނިންގ ގައިޑްލައިްނ" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ-އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އީ. އެމް.ކިއު.އޭ

 ންނެވެ.ތީމަ

 ،ޒިރުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކިޔަވައިދޭހާމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުަކޒުތަކަށް ދަރިވަރުން  (ށ)  

އިން ޝާއިޢުކުރާ  .އެމްިކއު.އޭ ކުރަންވާނީ،ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާ ތަމްީރނުގެއި މަތީ ތަޢުލީމާ

ވެސް  އަދި މިފަދަ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް  އެއްގޮތަށެވެ.ލާރނިންގ ގައިޑްލައިން" އާ -"އީ

ން އެއީ ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު،  އެކްރެޑިޓް

 ޕްރޮގްރާމެއްކަން އެނގެންވާނެއެވެ. ގާނުޖެހޭގޮތަށް ިހން

މަރުކަޒުތަކަށް ދަިރވަުރން 

ޒިރުުނވެ ހާ ޒިުރވެެގންނާއި ހާ

 ހިންގާ ޕްޮރްގރާމްަތއް 

އި މަތީ ތަޢުލީމާ ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކިޔަވައިދޭއިރު، ބައެއް ބައިތައް (ހ) .7

ަމތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަށް  ،އަނެއް ބައިތައްޒިރުވާ ގޮތަށް އަދި ހާދޭ މަރުކަޒަށް ތަމްރީނު

             ނަމަކީ  ޔާގޮަތށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކި ވާން ނުޖެހޭޒިރުހާ

   ހިންގަންވާީނ،"ބްލެންޑެޑް ލާރނިންގ" އެވެ. މި ގޮތަށް ިހންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ލާރނިންގ ގައިޑްލައިން" -އިން ޝާއިޢުކުރާ  "އީ .އެމްކިއު.އޭ

 ންނެވެ.ތީމަ

 ،ންވާނީރުމާކުރަމަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަ ،އިން ކިަޔވައިދޭ ރނިންގލާބްލެންޑެޑް  (ށ)  

އަދި މިފަަދ  އެއްގޮތަށެވެ.ލާރނިންގ ގައިޑްލައިން" އާ -އިން ޝާއިޢުކުރާ "އީ .އެމްކިއު.އޭ

ން ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު،  ވެސް އެކްރެޑިޓް ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް

 ޕްރޮގްރާމެއްކަން އެނގެންވާނެއެވެ. ގާއަށް ިހންއެއީ ބްލެންޑެޑް ލާރނިންގ

ލާފަށް ހިންގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޚިމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ދޭ ހުއްދައާ  (ހ) .8 ދާ ޚިލާފުުވން އި ވާ ގަ

މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ދަރިވަރުން  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

 ،ޒިރުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އަިދ "ބްލެންޑެޑް ލާރނިންގ" އިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއްހާ

   ޑުތަކާއި ނލާރނިންގ ގައިޑްލައިން" ގައިވާ މިންގަ-އިން ޝާއިޢުކުރާ "އީ .އެމް.ކިއު.އޭ

ަމރުކަޒުތަކަށް ދަރިވަރުން  ދަށް ނުފެތޭ ޮގތަށް ހިންގުމަކީ، މަނާ ކަމެކެވެ.އިވާގަމި 

އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ޒިރުވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި، ހާ

ގަވާއިދު ނަންބަުރ ، ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިން" އާއި

2022/R-77 )ުުނފެތޭ ޑުތަކަށް ނގައިވާ މިންގަ )ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ގަވާއިދ

 ގޮތަށް ހިންގުމަކީ، މަނާ ކަމެކެވެ.
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މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މި ގަވާއިދާއި މި ގަވާއިދުގައި  މި (ށ) 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން  ،ގައިޑްލައިންތަާކ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާބަޔާން

ން ތީމަ މެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނަމަ، އެފަދަ މަރުކަޒުތަކާ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުން (ދިހަހާސް) ރުފިޔާއިން -/10,000 )1( 

ލުތަކާ ސޫފައިވާ އުޅައިގައިޑްލައިންތަކުގައި ކަނޑައަ ކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާން މި )2(

) ވަނަ ނަންބަރުގައިާވ 1( މި މާއްދާގެ ނަމަ، ފައިވާގައިޕްރޮގްރާމް ހިންޚިލާފަށް 

ގެ އެކްރެޑިޓޭޝަން ކުތަހިންގި ޕްރޮގްރާމް ން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު،ތީމަ ގޮތުގެ

 .ބާޠިލުކުރުން

ގެ އެކްރެޑިޓޭޝަން މު) ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަުށން ޕްރޮގްރ2ާމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

ފައިވާ ބެޗްތަކުެގ ށައިހިންަގްނ ފަ އޭެގ ކުރިން ހުއްދަ ލިބިެގންނަމަވެސް،  ކުރިބާޠިލު

 ތު ދެވޭނެއެވެ.ޞަށް ގެންދިއުމަށް ފުރުޔަކިޔެވުން ކުރި

ޕްރޮގްރާމްތައް  ރާ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުއްދަ ބާޠިލުކ2ުމި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ރ)  

ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދި އަުލްނ ހުށަހެޅޭނީ، ުނވަތަ އެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކްރެޑިޓޭޝަނަށް 

ދުވަހުން  ރާގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުމުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާ އަލުން ހުށަހެޅޭނީ،

 (އެކެްއ) އަހަރު ފަހުންނެވެ. 1މީލާދީގޮތުން  ،ފެށިގެން

އެހެން ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ،  .9 މާނަކުރުން 

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ 

ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލް "އެމް.ކިއު.އޭ""އޮތޯރިޓީ" ނުވަތަ  (ހ)  

 އަށެވެ. އޮތޯރިޓީ

ރީގައި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްޭދ މަރުކަޒު"  އި ތަމްރީނުތަޢުލީމާ"މަތީ  )ށ(  

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، އިންސްިޓޓިއުޓްތަކަށެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް  އި"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަ )ނ(  

 މަރުކަޒުތަކަށެވެ.މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ  ،މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން  ސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،"މިނި )ރ(  

 ވުޒާރާއަށެވެ. ފައިވާކޮށްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލު
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ޒިރުނުވާ ހާލާރނިންގ" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، މަރުކަޒަކަށް އެއްޮގތަކަށް ވެސް -"އީ )ބ(  

ނުވަތަ ދީފައިވާ އިން  .އެމް.ކިއު.އޭ އިްނ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޢާގޮތަށް އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީ

 ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށެވެ. ގައިއެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މަތީ ތަޢުލީުމގެ ޕްރޮގްރާމެއް

އެއްގޮތަކަށް ވެސް  ،"ބްލެންޑެޑް ލާރނިންގ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަީނ، ޕްރޮގްރާމުގެ ަބއެއް )ޅ(  

 ،އަދި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައެއް، އިންޢާޒިރުނުވާ ގޮތަށް އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީހާމަރުކަޒަށް 

ނުވަަތ ދީފައިވާ އިން  .އެމް.ކިއު.އޭިހންގުމުގެ ހުއްދަ ޒިރުވާ ގޮތަށް ހާމަރުކަޒަށް 

 ކިޔަވާ ކިޔެވުމަށެވެ. ގައިއެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ މަތީ ތަޢުލީުމގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ އިވާގަމި  (ހ) .10 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް،  7ވަނަ މާއްދާއާއި  6ގަވާއިދުގެ  މި (ށ)  

، އެކުލަވައިލައިލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސޫގައިޑްލައިންތަކާއި އު ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

އަށް . (އަށާރަ) މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި އެމް.ކިއު.އޭ 18ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށާތ،  މި

ކުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަ 6ިމ ގަވާއިދުެގ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މް.ކިއު.އޭ. އިްނ ާޝއިޢުކޮށްފައިވާ "ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަން ކުރިޔަށް ގެންަދންވާނީ، އެ

 ޕްރޮގްރާމް ( R-77/2022 ނަންބަރު ގަވާއިދު އެކްރެޑިޓޭޝަން ގައިޑްލައިން" އާއި 

 ންނެވެ.ތީމަ އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ )ގަވާއިދު އެކްރެޑިޓޭޝަން

____________________ 


