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 ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުޓަކޮލެޖްތަކާއި  

 

 

 އެއްވަނަ ބާބު

 ޞަދުތަޢާރުފާއި މަޤް

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތައްމި ގަވާއިދަކީ ކޮލެޖްތަކާއި ޓަ  .1 ފުތަޢާރު

 މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

 

ޞަދަކީ އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ހަމަހަމަކަމާއެކު މި ގަވާއިދުގެ މަޤް  .2 ޞަދުމަޤް

، ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގުމާއިޓަކޮލެޖްތަކާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ފެންވަރަށް 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަކީ އެ އޮނިގަނޑުގެ ޓަކިޔަވައިދޭ ކޮލެޖްތަކާއި 

 ހިންގާ ކަށްފެންވަރަ ގަޅުނމުޤައްރަރުތައް ރަމިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަޢުލީމީ 

 ތަންތަންކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު

 ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުންޓަ

 

ސަނަދުތަކުގެ  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޤައުމީ ޓަކީރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓަ  .3 ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްޓަ

ކުރެވިގެން  ގެ ކޯސްތަކަށް އަމާޒު 6އަދި  5،4،3،2،1އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މަރުކަޒެކެވެ. މަރުކަޒުގައި  މަތީ

މުގޮތެއްގައި  ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ޢާންކިޔަވާ ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ 

 މަރުޙަލާއިން ނިކުންނަ ދަރިވަރުންނެވެ.

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ޓަ

 ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް

އެޑިއުކޭޝަނުން  މިނިސްޓްރީ އޮފްކީ ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓަ  .4

ރީކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަ ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ޓާރޝަރީ 
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އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި 

 މިވަނީއެވެ.

 

ންމު ގޮތެއްގައި ޢާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ޓަދަރިވަރުން:  )ހ(  އިންރދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރަ

އަހަރުން މަތީގެ  )ސޯޅަ( 16ކިޔަވައިދޭނީ ޢުމުރުން 

ދަރިވަރުންނަށެވެ. ނަމަވެސް މައިންބަފައިންގެ އިއުތިރާޒެއް 

އަހަރުން ދަށުގެ  )ސޯޅަ( 16ނެތްކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު 

 ދަރިވަރުންވެސް ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ކިޔަވައިދޭ ޓަ އިން:ރލެކްޗަރަ   

އަކީ ފުލްޓައިމް  )ތިރީސް އިންސައްތަ( 30އިންގެ %ރލެކްޗަރަ

އުމީ ޤައިންނަށް ވާންވާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރލެކްޗަރަ

ކަށް ކިޔަވައިދޭ  4އިން  1ގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ސަނަދުތަކު

އަށް  5އިންނަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ރލެކްޗަރަ

ވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

އިންނަކީ ދަށްވެގެން ރއަށް ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަ 6އަދި  5ލެވެލް 

ރީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ސް ޑިގްލަރގެ ބެޗް 7ލެވެލް 

 ފަރާތަކަށްވާންވާނެއެވެ.

ކަށް ކޯހެއްގައި ރއަހަމަނުވާ ލެކްޗަރަމަތީގައި ދެންނެވުނު ޝަރުޠު

ކަށް ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކާއި ރއަކިޔަވައިދެވޭނީ އެ ލެކްޗަރަ

ކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަގުތީ ރއަތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، އެ ލެކްޗަރަ

ކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ލިޔުމަކުން ހުއްދައެއް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފި

 ލިބިގެންނެވެ. 
 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ޓަ

 ހިންގުން

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ޓަ (ށ) 

 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތައް ތިބެންވާނެއެވެ.

 

ލް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ނަވޮކޭޝަ .1   

 ؛އިންސްޓިޓިއުޓްތައް

 

ހިންގާ އިސްވެރިޔާ: އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ  )ހ(    

އިސްވެރިޔާއަކީ އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ކޯސް 

ހިންގާ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި 
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 ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 

 ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއް؛ )ށ(    

 

އިދާރީ އަދި މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  )ނ(    

 .ފަރާތެއް

 

 ؛އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް .2   

 

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިސްވެރިޔާއަކީ އެ  )ހ(    

އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ކޯސް ހިންގާ ދާއިރާއިން 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި 

 ވާންވާނެއެވެ.

 

ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއް: އެ  )ށ(    

، އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ކޯސް ހިންގާ ދާއިރާއިން

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދަށްވެގެން 

 މީލީޢުގެ ސަނަދު ހާސިލްކޮށް ތަ 5ލެވެލް 

ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި 

 ވާންވާނެއެވެ.

 

ދާރީ އަދި މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އި )ނ(    

 .ފަރާތެއް

 

ދެވޭނީ ވައިރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ކިޔަޓަމައިގަނޑުގޮތެއްގައި  (ނ)  ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތައް

ގެ  6އިން  1ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ލެވެލް  ޤައުމީ

 ކޯސްތަކަށެވެ.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ހިންގާ ހުރިހާ 

ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްގެ ކޯސްތަކަށް 

ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ބިންގާ 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ހިންގިދާނެއެވެ. ޓަކޯސްތައްވެސް 

ކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މިފަދަ ކޯސްތައް އަދި ޤައުމީ ސަނަދުތަ

ހުރިހާ ލެވެލްއެއްގެ ކޯސްތަކަށްވެސް ސަނަދުދިނުމަށް ކިޔަވައިދެވޭނީ 
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ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 

 ލިބިގެންނެވެ.

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ޓަ

އޮތޯރިޓީއަށް  ސްފިކޭޝަންފެށުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ކޮލި

 ހުށައަޅައިގެން ކޯހުގެ މުޤައްރަރު ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

ރޝަރީ ޓަމަތީ ތަޢުލީމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ 

އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި، ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ކްލާސްތަކެއް 

 ނުހިންގޭނެއެވެ.

 

ރޝަރީ އިންސިޓިޓިއުޓްގެ ޓަ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު 

 ހިފެހެއްޓުން

 ރީކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން ކޮންމެ ރަޖިސްޓަ ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްޓަ (ރ) 

ކޭޝަން އުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޕާއަހަރަކުން ޑި )ފަސް( 5

މެދުވެރިކޮށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކޮލިޓީ އޮޑިޓެއް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޭޝަނުން ކަމާބެހޭ އުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޕާމި އޮޑިޓްކުރާނީ ޑި

ޓެކްނިކަލް ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ 

 ހޯދައިގެންނެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ އެއްވެސް ކޯހެއް 

ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް 

ރަށް އަސަރުކުރާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަ

އޮޑިޓް  ލައިއެއްވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމެއް ބަ

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާއި ޕާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޑި

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ނުހިނގާގޮތް  ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ހިނގާޓަ

ކިޔަވައިދޭ  ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށާއި ،ލުމަށާއިބެ

ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  

މްވެފައި އޮންނަން ރނަލް ސުޕަރވިޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިއިންޓަ

 ކަންތައް ސުޕަރވިޝަންގެ ތެރެއިން ނިޒާމްގެ މި ޖެހޭނެއެވެ. އަދި

 އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައިވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ބަލަހައްޓާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 6އަދި  5ލެވެލް  ގެއުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުޤައިތުރުން މީގެ



5 

 

 ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ގެ ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ

 މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 މުއައްސަސާގެ އޮޑިޓްކުރެވި މެދުވެރިކޮށް ޓީއޮތޯރި ކޮލިފިކޭޝަންސް

 މިފަދަ އަދި. އިވާންވާނެއެވެވިފަކަށަވަރުކުރެ އަމިއްލައަށް ކޮލިޓީ

 އެޅިފައިވާ ފެންވަރުމަތިކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް އަލީގައި އޮޑިޓްތަކުގެ

 ވެރިންގެ ސުޕަރވައިޒްކުރާ މަސައްކަތް އެ ރެކޯޑްތައް ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 .ވެފެންނަންހުންނަންވާނެއެ ސޮޔާއެކު

ކޯޑްތައް ރެޓިއުޓްތަކުގައިވެސް ތިރީގައިވާ ހުރިހާ ޓާރޝަރީ އިންސްޓި

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ނުވަތަ ޑި

ކޭޝަނުން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އުހަޔަރ އެޑި

 ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރާގޮތުގެ  .1   

 ކޯޑްތައް )ކޯސްތައް ވަކިވަކިން(؛ރެ

ކިޔަވައިދިނުމާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލު  .2   

 ހޯދުން؛

މަސައްކަތުގެ ، އިންގެ ލިސްޓާއި ކޮލިފިކޭޝަންރލެކްޗަރަ .3   

 ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް؛ސުޕަރވިޝަން ރިޕޯޓްތައް އަދި 

ދަރިވަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް އަދި ދަރިވަރުންގެ  .4   

 ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާކް

ޝީޓްތައް )ފެށުމަށްފަހު ކޯސް ދޫކޮށްލާ ދަރިވަރުން 

 އެނގޭގޮތަށް(؛

 ؛ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައްކައުންސިލާއި އެކި ބޯޑު .5   

އަދި ދެވޭ  ކްރައިޓީރިއާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ .6   

 ؛ންޓްތައްކަރުދާހާއި އެސައިންމަ އިމްތިޙާން

ކޯސްތައް ހިނގަމުންދާގޮތާއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި  .7   

 ބޭނުންކުރެވޭ ރިސޯސްތައް؛

ދި އިމްތިޙާނާ ބެހޭގޮތުންނާއި ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި އަ .8   

ދަރިވަރުންނަށް ބެހޭގޮތުން އެސެސްކުރުމާ 
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 ޕަބްލިޝްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް؛ .9   

އެޑްމިޝަން ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެޑްމިޝަންގެ މަސައްކަތް  .10   

 ހިނގާގޮތް.

 

ތަކާއި ކޯޑްރެދަރިވަރުންގެ 

 އިމްތިޙާންތައް ބެލެހެއްޓުން

 )ދިހަ(  10ކޯޑްތަކަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަދުވެގެން ރެގެ ދަރިވަރުން )ބ( 

މުއްދަތަށް  އަހަރު ވަންދެން ބެހެއްޓެންޖެހޭނެ އެއްޗަކަށް ވާހިނދު އެ

 ކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. ރެ

މީގެއިތުރުން އިމްތިޙާންތަކާބެހޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

ލަތްތަކާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވަޞީބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ 

ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކުރީގެ 

 10މަދުވެގެން  އްސްކީމްތަ ކިންގއިމްތިޙާން ކަރުދާސްތަކާއި މާ

ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. ސޮފްޓް އަހަރު )ދިހަ( 

ކޮޕީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓުމުގެ 

ކުރެވިފައި އިމްޤާސިސްޓަމް ބެކްއަޕް  ،އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓަ

 ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތް

އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ގުޅޭ ރޝަރީ ޓަ )ޅ( 

ލޫމާތު ލިބޭ ފޮތްތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. މީގެ ލަތްތަކާއި މަޢުޞީވަ

ގެ  6ނުވަތަ  5އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޤައިތުރުން 

ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ، ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ބޭނުންކުރަން 

ޢުލޫމާތު ލިބެންހުރި ލައިބްރަރީއެއް ލަތްތަކާއި މަޞީއެކަށީގެންވާ ވަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓަ

 މާރާތްއި

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގަން ހުށައަޅާ އިމާރާތަކީ ޓާރޝަރީ ޓަ )ކ( 

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް ލިބިފައިވާ 

 ތަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

 

 1އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1   
 )ފަސް( 5ގެ ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ މަދުގެވެން  4އިން 
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 އަހަރުގެ މުއްދަތައް؛ 

 5އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2   
 )ދިހަ(  10ގެ ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ މަދުވެގެން  6އަދި 

 ؛އަހަރުގެ މުއްދަތައް

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައި އިމާރާތަކީ ޓަ .3   

ދިނުމަށް ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ ވައިކިޔަ

)އެކެއް(  1ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތަކަށްވެފައި މަދުވެގެން 

ނާ އަދި އޮފީސްބައި ހުރި އިމާރާތަކަށް ޚާކުލާސްރޫމާއި ފާ

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ޤަވާންވާނެއެވެ. އަދި 

ގެ ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ ލައިބްރަރީއެއް  6އަދި  5

ރޝަރީ ޓަހުންނަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

މުކޮށް ންޢާއިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ހުށައަޅާ އިމާރާތަކީ 

ރީކޮށް ހިންގުމުގެ ރަޖިސްޓަކިޔަވައިދޭ ތަންތަން 

ހަމަކުރެވިފައިވުމާއެކު ދުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިގަވާއި

އިމާރާތުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 

ޖަދުވަލު  ގެގަވާއިދުއިމާރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި މި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ގައި  3

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ޚިދުމަތްތައް  ،ފުރިހަމަވެ

ށްވުމާއެކު ތަޢުމީނުކުރެވިފައިހުރި ލިބެންހުރި ތަނަކަ

 ތަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

  

ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

 ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން

ޓަރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި،  )އ( 

މަރުކަޒުގެ ކަލަންޑަރ އަދި މިނޫނަސް މަރުކަޒުގައި ހިނގާ ހުރިހާ 

މުހިންމު ކަންކަން ހިންގާނެ ގަވާއިދުތަކާއި ދަރިވަރުންނާ  ،ރަސްމީ

މުކުރެވި، ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ވެބްސައިޓުގައި ޢާން

އްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަން މަރުކަޒުގެ ހުރިހާ މުވަ

އަދި  ،ދުތައް ހެދުމުގައާއިގަވާއިމި ފަދަ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

ތަމްސީލްކުރާ އި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީތައް ދަރިވަރުންނާ

ކަނޑައެޅޭ ލުންފަދަ ގޮތްތައް ހިމެނިގެން ވޯޓު ،ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި

ފުވެރި ގޮތަކަށް އެކަން އިންޞާގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގަވާއިދު
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 ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ޓަ

 ޓަރީކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތައްރަޖިސް

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި   .5

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާމަރުކަޒުތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ޑި

 އެޑިއުކޭޝަނެވެ.

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށައެޅޭނީ އަމިއްލަ ޓަ

ފަރުދެއްގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނި، ފައުންޑޭޝަން، ސޮސައިޓީ ނުވަތަ 

 ޖަމްޢިއްޔާއަކުންނެވެ. 

ރީކުރަން ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުން ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ރަޖިސްޓަޓަ

ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަން 

ތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ ފަރާތަކަށް ރުޠުގައިވާ ހުރިހާ ޝަގަވާއިދުމި

 ވާންވާނެއެވެ.

ބިލުކަން ހިންގުމުގެ ޤާމާލީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަރުކަޒު 

ދާނެ ޙާލަތަކުން ދިމާވެ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި

ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  ސަލާމަތްކުރުމަށް ނާއި މުވައްޒަފުންދަރިވަރުން

ންޓް އެންޑޯމަ ޓްރާންސްފަރަބަލް-ރީކުރާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ނޮންރަޖިސްޓަ

ފް ހަޔަރ ޓްމަންޓް އޮޑިޕާލް އެފަންޑްގެ ތަފްޞީ ،އިމްކޮށްޤާފަންޑެއް 

އުޓްތަކުގައި ހިންގާ ޓިރޝަރީ އިންސްޓިޓަހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަނަށް 

 އިހާސް( ރުފިޔާއާ)ފަންސަވީސް -/25,000ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރުން 

ދަދެއް އެންޑޯމެންޓް އާ ދެމެދުގެ ޢަލައްކަ( ރުފިޔާ)އެއް -/100,000

ދަދު ކަނޑައަޅާނީ ންޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޢަފަ

މި އުޞޫލު ކަނޑައަޅާނީ  ލެއްގެ ދަށުންނެވެ.ޞޫއެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ އު

 ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ. ޑިޕާ

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓަ

 އެޕްލިކޭޝަން ދިރާސާކުރުން

ޅުން ހެޅާ ހުށަހަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަރަޖިސްޓަޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް   .6

އެޕްލިކޭޝަން ދިރާސާކުރާ ދިރާސާކުރާނީ " ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 

ޕެނަލް" އިންނެވެ. މި ޕެނަލް އެކުލަވާލާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުން 

 ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.ޕާހިމެނޭގޮތަށް ޑި

 

 ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށްމަތީ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް  )ހ(  

 ؛ހުންނަވާ އިސްވެރިޔާ  )ޕެނަލްގެ ޗެއަރ(
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ވާލުވެހުރި ޙަޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހިންގުމާ ޕާޑި )ށ(  

 ؛ފަރާތް

 ؛މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް )ނ(  

 ތަމްސީލުކުރާ ބެލުމުގައި މާރާތްއި އާއި ފެސިލިޓީސް ފިޒިކަލް )ރ(  

 ޓެކްނިކަލް ފަރާތެއް.

 

ރސިންގ، މެޑިސިން، ނަދާއިރާއަކުން )މީގެއިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ   

ފަދަ( ކިޔަވައިދޭ ޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއް  މެރިޓައިމް، އޭވިއޭޝަން

ޓީއަށް މިރީކުރާނަމަ  އެ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް ކޮރަޖިސްޓަ

ނެއެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތާއި ލަފާދިނުމުގައި ޝާމިލްކުރެވިދާ

ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލް ރޓުންގެ އެކްސްޕަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

އުޓް ޓިރޝަރީ އިންސްޓިޓަ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު 

 ޖަވާބުދާރީވުން

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާޓާރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކަންތައްތަކުގައި ޑި  .7

އިންސްޓިޓިއުޓް ޓްމަންޓްގައި ޕާކޭޝަނަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ އެ ޑިއުއެޑި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ފަރާތް ނޫން 

ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން  ،އެހެން ފަރާތަކާ މަރުކަޒު ހިންގަން ޙަވާލުކުރާނަމަ

އެފަރާތްތަކުގެ  ،މަތިންބުދާރީ ކުރުވޭނެ ގޮތުގެޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޖަވާ

ންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އިންސްޓިޓިއުޓް މަސްއޫލިއްޔަތުގައި ހިމެނިފައި އޮ

ވާލުކުރާ ފަރާތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނަމަ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާ ހިންގަން ޙަ

ންޓް އޮފް ހަޔަރ މަޓްޕާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑި)ތިން(  3ލިޔުމަކުން އެކަން 

 ކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އުއެޑި

ޖަވާބުދާރީވުމުގެގޮތުން ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ޓަ

ޕޯޓާއި މާލީ ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ރި

ންޓް އޮފް ހަޔަރ މަޓްޕާއެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޑިހިސާބުތަކުގެ ޚުލާޞާ

 ޅަން ވާނެއެވެ.ހަކޭޝަނަށް ހުށައުއެޑި

 

 ؛ރަކާތްތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްޙަމު ންމަރުކަޒުގެ ޙާލަތު އަންގައިދޭ މުހި )ހ(  

ޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު ކި )ށ(  

 ؛ރަކާތްތައްޙަ

ދަރިވަރުންނާ ބެހޭގޮތުން  މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި )ނ(  
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ކޭޝަނުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް އުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޕާޑި

 .ހިސާބާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓަ

 ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލްކުރުން

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ޕާން ޑިތިދުގައިވާ ގޮތުގެމަމި ގަވާއި  .8

ފެންވަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު  ހުށައަޅައިގެން އިންސްޓިޓިއުޓް

މަތީ ރީކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަދިވެހިރާއްޖޭގައި " ،ނުހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޞޫލުމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޢަނުހިފެހެއްޓުމުން 

ގެ  4މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ޞޫލުއުމަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިދެންނެވި ޢަ

 ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް ޓަ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފީ

 25,000/-ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ޓަ )ހ(  .9

 .ރުފިޔާ ހާސް()ފަންސަވީސް

ރޝަރީ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކެމްޕަހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ޓަ )ށ(  

 ރުފިޔާ.ހާސް( )ދިހަ -/10,000

ރަޖިސްޓަރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު  )ނ(  

 ރުފިޔާ.)ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ(  -/2,500 ގެންނަނަމަ

)ދުއިސައްތަ  -/250ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓްގައި ޖެހުމަށް  )ރ(  

 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް.ފަންސާސް( 

 

 

 ތިންވަނަ ބާބު

 ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުން
 

 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގޮތެއްގައި މައިގަނޑު ކޮލެޖަކީ  .11 ކޮލެޖް

 ޑިޕްލޮމާ ތަޢުލީމުގެ މަތީ ކުރެވިގެން އަމާޒު ކޯސްތަކަށް ގެ 9 އަދި 8،7،6،5

 ގިނަ ކިޔަވާ ކޮލެޖުގައި. މަރުކަޒެކެވެ ހިންގާ ކޯސްތައް ލެވެލްގެ ޑިގްރީ އަދި

 ނިކުންނަ ލާއިންމަރުޙަ ލީމުގެތަޢުު ސާނަވީ މަތީ އަދި ސާނަވީ ދަރިވަރުންނަކީ

 .ދަރިވަރުންނެވެ

 
ކޮލެޖެއްގައި ހުންނަންވާނެ 

 ސިފަތައް

ތައް އިދުގައިވާ ޝަރުޠުވާގަކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ   .11

ޅާފައިވާ މަތީ ހަހުށަ ފުރިހަމަވުމުގެ އިތުރަށް ކޮލެޖް ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި

އަހަރު ދުވަހު ކިޔަވައިދިނުމުގެ )ހަތަރެއް(  4ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކީ ވޭތުވެދިޔަ 
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ންމުންގެ އިތުބާރުލިބޭ ފެންވަރަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޢާ ،ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި

މްކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒަކަށްވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ އިހިންގުމުގެ ނިޒާމް ޤާ

ފަރާތެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮލެޖްގެ ފެންވަރު ބެލޭނީ ކޮލެޖް 

ޓަރީކުރުމަށް ހުށައަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑަށް ރަޖިސް

 ބަލައިގެންނެވެ.

ންމުގޮތެއްގައި ކޮލެޖެއްގައި ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ޢާ

 މިވަނީއެވެ. 

 

ންމު ގޮތެއްގައި ކިޔަވައިދޭނީ ޢާކޮލެޖްގައި ދަރިވަރުން:  .1 )ހ(  އިންރދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރަ

 އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. )ސޯޅަ(  16ޢުމުރުން 

ދަރިވަރުން )ފަސްސަތޭކަ(  500ކޮލެޖްގައި މަދުވެގެން 

އެންރޯލްވެފައި ވުމާއިއެކު އެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 

 އިންސައްތަ( ހެއް)ހަތްދިހަ ފަ %75މަދުވެގެން 

ފެކަލްޓީއެއްގެ )ތިނެއް(  3ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަކީ 

 ލެވެލް ފެކަލްޓީއެއްގައި  )އެކެއް( 1ންމެވެސް ތެރެއިން ކޮ

ލްކުރަމުންދާ ޙާޞިޑިގްރީ  ނުވަތަން މަތީގެ ޑިޕްލޮމާ އި 5

ދަރިވަރުން ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

)ފަންސާސް  50ކޮލެޖްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ %

ރިވަރުން ކަމުގައި އަކީ ފުލްޓައިމް ދަ އިންސައްތަ(

 ވާންވާނެއެވެ.

 

އިންގެ ރކޮލެޖްގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަ އިން:ރލެކްޗަރަ .2   

އަކީ ފުލްޓައިމް  )ފަންސާސް އިންސައްތަ( %50

އިންނަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ކޮލެޖްގައި ރލެކްޗަރަ

 1ޖަދުވަލު ދުގެ ލެކްޗަރަރއިންނަކީ މި ގަވާއިކިޔަވައިދޭ 
ވާ މަފުރިހަ ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠު

 ފަރާތްތައްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 

 3 ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު އެދޭ ހޯދުމަށް ކޮލެޖް ދަރަޖަ )ށ(  ކޮލެޖް ދަރަޖަދިނުން
 ގޮތުގައި ގެޖެއްކޮލެ މުއްދަތަކަށް އިންތިޤާލީ އަހަރުގެ)ތިނެއް( 

 ހަމަވުމަށްފަހު އަހަރު)ތިނެއް(  3މި . ހުއްދަދެވޭނެއެވެ ހިންގުމުގެ

 ދާއިމީ ދަރަޖަ ކޮލެޖްގެ ،ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ފެންވަރު ކޮލެޖްގެ
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)ތިނެއް(  3ކޮލެޖް ދަރަޖަ ދިނުމަށްފަހު ކޮންމެ  .ދެވޭނެއެވެ

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެ ޕާއަހަރަކުން ޑި

ވެ. މިކޮލިޓީ އޮޑިޓް ކުރާނީ ކޮލެޖެއްގެ ކޮލިޓީ އޮޑިޓެއް ކުރަންވާނެއެ

ކަމާބެހޭ ޓެކްނިކަލް  ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންޕާޑި

ހިމަނައިގެން، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ފަރާތްތައް 

 ހޯދައިގެންނެވެ.

   

ކޮލެޖް ހިންގަންވާނީ ކޮލެޖް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ބާރުތައް ލިބިގެންވާ  )ނ(  ކޮލެޖް ހިންގުން

ކޮލެޖް ކައުންސިލްގެ ދަށުންނެވެ. ކޮލެޖް ކައުންސިލް ޗެއަރކުރާ 

ކޮލެޖް ކައުންސިލްގެ ރައީސަކީ ރެކްޓަރއެވެ. ނާއިބު ރައީސަކީ 

ވައިސް ރެކްޓަރއެވެ. ރެކްޓަރ ނެތްހިނދެއްގައި ވައިސް 

އުންސިލް ޗެއަރ ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ށް ވެސް ކަރއަރެކްޓަރަ

ވައިސް ރެކްޓަރ ނެތްހިނދެއްގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެ ސީނިއަރ 

މެންބަރު ނުވަތަ ކައުންސިލުން ހޮވާ ފަރާތަކަށްވެސް ކައުންސިލް 

 ޗެއަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ކޮލެޖް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ކައުންސިލަށް  )ރ(  ކޮލެޖް ކައުންސިލް

ތަކަށް ނުވަތަ ޑުޓީތަކާއި ބޯހިނދެއްގައި ކޮލެޖްގެ އެހެން ކޮމިފެނިއްޖެ

ވާލުކުރެވޭ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ޙަމުވައްޒަފަކަށް 

 ކަންކަމުގައިވެސް ޒިންމާދާރު ފަރާތަކީ ކައުންސިލެވެ. 

ކޮލެޖްގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާއެކު ކޮލެޖަކީ ގަދަރުވެރި ތަނަކަށް 

އެ މެންބަރުން  ،ގެ މެންބަރުންނަކީލުހެދުމުގެގޮތުން ކައުންސި

ތެރޭގައި  އަހަރު)ފަހެއް(  5 ވެދިޔަހޮވުމުގެ ކުރިން ފާއިތު

ސާބިތުވެފައިވާ  ޔާނާތެއްކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިނޫނުގައި ޤާ

ގެ ލުސިކުރަންވާނެއެވެ. ކޮލެޖް ކައުންމީހެއްކަމުގައިނުވުން ޝަރުޠު

   އަހަރެވެ.)ފަހެއް(  5ންމުގޮތެއްގައި ޢާ ދައުރަކީ މެންބަރުންގެ

އަހަރު ކަމުގައި ވިޔަސް،  )ފަހެއް( 5ރަކީ އުކޮލެޖް ކައުންސިލުގެ ދަ

  1ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުރަކީ 
އަހަރެވެ. އަދި އިންތިޚާބުކުރެވޭ އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ )އެކެއް( 

ގެ  2އަދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   އަހަރެވެ.)ދޭއް(  2ދައުރަކީ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (މ( އަދި )ވ)، )ރ(، )ނ(، ()ހ(، )ށ

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. 5ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަކީ 
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ންމުގޮތެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ޢާކޮލެޖް ކައުންސިލްގައި 

ގައި  2ޖަދުވަލު ވާއިދުގެ ލް މިގަޞީފްގެ ތަފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކު

 ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

 

ފަންނީ، ޤާބިލް އަދި ކަމާގުޅޭ  ،ގެ އިތުރުންލުކޮލެޖް ކައުންސި )ބ(  މުހިންމު ބޯޑުތައް

މު ބޯޑުތައް ކޮލެޖް މުހިންފަރާތްތައް ހިމެނިގެން އެކުލަވާލެވޭ 

މިކް އެކެޑެހިންގުމުގައި ޝާމިލް ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 

ޓީ އަދި ންގެ ޝަކުވާތައް ބަލާނެ ކޮމިދަރިވަރު ،ސެނެޓާއި

ދެވޭ އްޔާ ހިމެނެންވާނެއެވެ. އަދި ކޮލެޖްގައި ރިވަރުންގެ ޖަމްޢިދަ

އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުން އިތުރު  މުލީތަޢު

އުޓްތަްއ ސެނެްޓ، ސްކޫލް އަދި އިންސްޓިޓި ، ޓީފެކަލް ،ބޯޑުތަކާއި
 އުފެއްދިދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކޮލެޖްގެ  މީގެއިތުރުން ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ

ޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަޤް

އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން  ،ފަންނީ ދަދަށްޢަބޭނުންވާ 

 ތިބެންވާނެއެވެ.
 

ރާއްޖޭގައި ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  )ޅ(  ސަނަދު ދިނުން

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ލެވެލް  މަރުކަޒަކުން 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާޑި ،ދޭންވާނީ ގެ ޑިގްރީ 10އަދި  9 ،8 ،7

އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށައަޅައިގެން ޑިގްރީ ދިނުމުގެ ބާރު ހޯދުމަށްފަހު، 

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާދިނުމުގެ ބާރު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމެއް ޑި ޑިގްރީ

ވާލު ޙަ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެކަމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކާ

 ކުރުމުންނެވެ.

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ 

ކިޔަވައިދީ ގެ ފެންވަރަށް  9، 8، 7ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ލެވެލް 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާއެ ފެންވަރުގެ ޑިގްރީ ދެވޭނީ ޑި

އެ އެޑިއުކޭޝަނުން ޑިގްރީ ދިނުމުގެ ބާރު ހޯދުމަށްފަހު 

 ކޮލެޖަކުންނެވެ.

 

ދެވޭނީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ނޑުގޮތެއްގައި ކޮލެޖްގައި ކިޔަވައިމައިގަ )ކ(  ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތައް

އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްތަކުގެ  5އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ލެވެލް 
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)ހަތްދިހަ ފަހެއް  75ކޯސްތަކަށެވެ. މިގޮތުން ކޮލެޖްގެ %

ން މަތީގެ އި 5ދަރިވަރުން ކިޔަވަންވާނީ ލެވެލް އިންސައްތަ( 

 ކޯސްތަކުގައެވެ. 

ޓީތަކުން ހިންގާ ހުރިހާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސި

ޑިގްރީ ލެވެލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްގެ ކޯސްތައް އަދި މި 

ފަދަ ކޯސްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ހިންގާ ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ 

ބިންގާ ކޯސްތައްވެސް ކޮލެޖްގައި ހިންގިދާނެއެވެ. މި ފަދަ ޑިގްރީ 

ހިމެނޭ ހުރިހާ ކޯސްތައް އަދި ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި 

ލެވެލްއެއްގެ ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށްވެސް ސަނަދުދިނުމަށް ކިޔަވައިދެވޭނީ 

ކޭޝަނުން ޑިގްރީ ދިނުމުގެ ބާރު އުންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިމަޓްޕާޑި

ހޯދައި ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް 

 އޮތޯރިޓީން ލިބިގެންނެވެ.

އިދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮލެޖްގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަ

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށައަޅައިގެން ކޯހުގެ  ސްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން

މުޤައްރަރު ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަވައިދޭންވާނީ މޯލްޑިވްސް 

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާއޮތޯރިޓީގެ ޝުޕަވިޝަންގެ ދަށުން ޑި ސްކޮލިފިކޭޝަން

އިރު މުގެ ބާރު ދިންހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން މަރުކަޒަށް ޑިގްރީ ދިނު

ލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީގެން އަދި ޑިގްރީ ވަޞީ ދުމަތްތަކާއިލިބެންހުރި ޚި

ދިނުމުގެ ބާރު ދިންއިރު ބެލިފައިވާ މިންގަނޑުތައް 

 ތަންފީޒުކުރެވިގެންނެވެ.

 16ގެ ކްލާސްތައް ޖެއްގައި ކޮންޓިނިއުއިންގް އެޑިއުކޭޝަނުކޮލެ

ހިންގިދާނެއެވެ. މަތީ އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް )ސޯޅަ( 

ތަޢުލީމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖެއްގައި، ސާނަވީ އަދި މަތީ 

 ސާނަވީ ކްލާސްތަކެއް ނުހިންގޭނެއެވެ.

 

ކޮލެޖްގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ 

 ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން

ކޮލެޖްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށާއި  )އ( 

ބެލުމަށާއި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި  ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އިންޓަރނަލް 

މްވެފައި އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި އިސުޕަރވިޝަން ނިޒާމެއް ޤާ

ބަލަހައްޓާ  ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ސުޕަރވިޝަންގެ ކަންތައް 

ންޓެއްގައިވެސް ހުރުމާއެކު ފެންވަރު ޓްމަޕާއްޒަފަކު ކޮންމެ ޑިވަމު
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ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތައް ވަޒަންކުރުމަށް އަމިއްލައަށް 

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީމެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ 

އްސަސާގެ ކޮލިޓީ އަމިއްލައަށް ށް އޮޑިޓްކުރެވި އެ މުއަމެދުވެރިކޮ

މިފަދަ އޮޑިޓްތަކުގެ  އަދި ންވާނެއެވެ.ހުންނަކަށަވަރުކުރެވިފައި 

އެޅިފައިވާ އަލީގައި އިތުރަށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި 

ކޯޑްތައް އެ މަސައްކަތް ސުޕަރވައިޒްކުރާ ވެރިންގެ ރެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ

ތިރީގައިވާ ސޮޔާއެކު ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

 ގައިވެސްހުރިހާ ވަގުތެއް ކަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދިނުމާއެކުރެކޯޑްތަ

 ނެއެވެ.ވާހުންނަން ލިބެން ފަސޭހައިން

 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރާގޮތުގެ  .1   

 ؛ރެކޯރޑްތައް )ކޯސްތައް ވަކިވަކިން(

 

ޔަވައިދިނުމާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ދަރިވަރުންގެ ކި .2   

 ؛ޚިޔާލު ހޯދުން

 

މަސައްކަތުގެ ، ކޮލިފިކޭޝަންއިންގެ ލިސްޓާއި ރލެކްޗަރަ .3   

 ؛ސުޕަރވިޝަން ރިޕޯޓްތައް އަދި ޙާޟިރ ރިޕޯޓްތައް

 

ދަރިވަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓްތައް އަދި ދަރިވަރުންގެ  .4   

 ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާކް

ޝީޓްތައް )ފެށުމަށްފަހު ކޯސް ދޫކޮށްލާ ދަރިވަރުން 

 ؛އެނގޭގޮތަށް(

 

 ؛ތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައްޑުކައުންސިލާއި އެކި ބޯ .5   

   

އަދި ދެވޭ  ކްރައިޓީރިއާދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  .6   

 ؛ކަރުދާހާއި އެސައިންމެންޓްތައް ންއިމްތިޙާ

 

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ތާއި ކޯސްތައް ހިނގަމުންދާގޮ .7   

 ؛ބޭނުންކުރެވޭ ރިސޯސްތައް
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ބެހޭގޮތުންނާއި ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި އަދި އިމްތިޙާނާ  .8   

ންނަށް އެސެސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދަރިވަރު

 ؛ލޫމާތުޕަބްލިޝްކުރެވިފައިވާ މަޢުު

 

 ؛ންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްއި .9   

 

ޑްމިޝަން ކްރައިޓީރިއާ އަދި އެޑްމިޝަންގެ މަސައްކަތް އެ .10   

 ؛ހިނގާގޮތް

 

ތަކާއި ކޯޑްރެދަރިވަރުންގެ 

 އިމްތިޙާންތައް ބެލެހެއްޓުން

 10ކޯޑްތަކަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މަދުވެގެން ރެގެ ދަރިވަރުން )ވ( 

އަހަރު ވަންދެން ބެހެއްޓެން ޖެހޭނެ އެއްޗަކަށް ވާހިނދު )ދިހައެއް( 

ކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ރެމުއްދަތަށް  އެ

ބަލަހައްޓަންވާނީ ސެންޓްރަލް  އްކޯޑްތަރެ ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. މި

ގެ ރއިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން ކޮލެޖްގެ ރެޖިސްޓްރާ

 ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

މީގެއިތުރުން އިމްތިޙާންތަކާބެހޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

ރިކަމާއެކު ލަތްތަކާއި އަދި ރައްކާތެވަޞީބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ 

 ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކުރީގެ

 10ން މަދުވެގެ އްސްކީމްތަ އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތަކާއި މާކިންގ

ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް)ދިހައެއް( 

ސޮފްޓް ކޮޕީގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

އިމް ޤާބެކްއަޕް ސިސްޓަމް  ،މުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިބެހެއްޓު

ޔެކިއުންތައް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އިމްތިޙާނާބެހޭ ލި

 މިނޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރގެ ބެލުމުގެދަށުންނެވެ.ބަލަހައްޓާނީ އެގްޒެ

 

ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ކޮލެޖްގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ  )މ(  ކޮލެޖްގެ ލައިބްރަރީ ޚިދުމަތް

ކުރަން ފުދޭވަރު ޖާގައާއި ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ބޭނުން

ލަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރި އޮންލައިން ލައިބްރަރީއަކާއި ވަޞީ

ފިޒިކަލް ލައިބްރަރީއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ލައިބްރަރީއަކީ 

ޓް ދަރިވަރުން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިނުވާ މިންވަރަށް އިންޓަރނެ
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ސްޕީޑް ލިބެންހުރި ތަނަކަށްވުމާއެކު ލައިބްރަރީގައި ކޮލެޖްގެ ކޮންމެ 

ނަލްތަކަށާއި ފޮތްތަކަށް ރފެކަލްޓީއެއް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ޖާ

 އެކްސެސް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

 

މާރާތަކީ ކޮލެޖް ހިންގުމަށް މަދުވެގެން އިކޮލެޖް ހިންގަން ހުށައަޅާ  )ފ(  ކޮލެޖްގެ އިމާރާތް

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލިބިފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި )ފަނަރަ(  15

ދިނުމަށް ވައިމާރާތަކީ ކިޔައި ކެމްޕަސް ވާންވާނެއެވެ. ކޮލެޖްގެ މައި

ނުވަތަ ކޮލެޖް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތަކަށް 

ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮލެޖް ހިންގުމަށް ހުށައަޅާ އިމާރާތަކީ 

ހިންގުމުގެ  ރީކޮށްކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަ މުކޮށްންޢާ

އިމާރާތުގެ  ،ދުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވުމާއެކުގަވާއި

ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އިމާރާތެއްގައި ހިންގާ 

ގައި  3ޖަދުވަލު ގެ މިގަވާއިދުތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި 

 ،މައިގަނޑު އަސާސްތައް ފުރިހަމަވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި ފައިވާ މައިގަނޑު ބަޔާންކުރެވި

 ތަޢުމީނުކުރެވިފައިހުރި ތަނެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ،ތަނަކަށްވުމާއެކު

   

ކޮލެޖްގެ ގަވާއިދުތައް 

 އެކުލަވާލުން

މާއި، މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، ދަރިވަރުން ވެއްދުކޮލެޖްގެ  )ދ( 

ކަލަންޑަރ އަދި މިނޫނަސް މަރުކަޒުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ރަސްމީ 

މުހިންމު ކަންކަން ހިންގާނެ ގަވާއިދުތަކާއި ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ 

ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރެވި، މަރުކަޒުގެ 

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަން 

އަދި  ،ތައް ހެދުމުގައާއިފަދަ ގަވާއިދުމިންވާނެއެވެ. ހުންނަ

ތައް އަދި ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކައުންސިލާއި ބޯޑު

ލުންފަދަ ވޯޓު ،ޓީތައް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތްތައް ހޮވުމުގައިކޮމި

ތެރެއިން ވީހާވެސް  ދުގެކަނޑައެޅޭ ގަވާއިގޮތްތައް ހިމެނިގެން 

ގޮތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ފުވެރި އިންޞާ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް   .12

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާރީކޮށް ކޮލެޖް ދަރަޖަދޭ ފަރާތަކީ ޑިރަޖިސްޓަ

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ވަކިފަރާތަކަށް ޕާޑިއެޑިއުކޭޝަނެވެ. 

ދަރަޖަ ދިނުމަށްފަހު، އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ކޮލެޖްގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެއްޖެ 

ގައި ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުޕާނަމަ އަލުން އެ ކޮލެޖް ޑި

 ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.

ރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅަންވާނީ ކުންފުނި، ފައުންޑޭޝަން، ޓަކޮލެޖް ރަޖިސް

ރީކުރަން ހުށައަޅާ ރަޖިސްޓަސޮސައިޓީ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުންނެވެ. ކޮލެޖް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރެއް ނަމަ އެފަރާތަކީ

ބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާ  79/25

ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަފޮރިން އިންވެސްޓް ދަށުން

 ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި  ކުރަން ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ މާލީގޮތުންރަޖިސްޓަރީކޮލެޖް 

ގައިވާ ގަވާއިދުލިބިފައިވާ އަދި މި އި ކޮލެޖް ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަންގޮތެއްގަ

 ތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ރުޠުރިހާ ޝަހު

ބިލުކަން ލިބިފައިވާ ހިންގުމުގެ ޤާމާލީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކޮލެޖް 

ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި ދިމާވެދާނެ ޙާލަތަކުން 

ރީކުރާ ފަރާތުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ ދަރިވަރުން ސަލާމަތްކުރުމަށް

އެންޑޯމަންޓް  ޓްރާންސްފަރަބަލް-މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނޮން)ދޭއް(  02ނަމުގައި 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޑިޕާ ލްއެފަންޑްގެ ތަފްޞީ އިމްކޮށްފަންޑެއް ޤާ

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިނިވަން އޮޑިޓަރެއް  ނަށްއެޑިއުކޭޝަ

އަހަރު ކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް )ތިނެއް(  3ރިކޮށް ވޭތުވެދިޔަ މެދުވެ

 ރިޕޯޓްތައްވެސް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 

ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 

ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް

ރީކުރުމަށް ހުށައެޅުމުގެ ކުރިން އްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަކޮލެޖެ )ހ(  .13

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮލެޖް  އަހަރުގެ)ހަތަރު(  4ވޭތުވެދިޔަ 

ރީ ކުރަން ހުށައަޅާ މަރުކަޒުގައި މޯލްޑިވްސް ރަޖިސްޓަ

ބޫލުކުރާ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް އޮތޯރިޓީން ޤަ ކޮލިފިކޭޝަންސް

ޑިޕްލޮމާ  ދަރިވަރުންނަށް މަރުކަޒުގެ އަމިއްލަ ،ކިޔަވައިދެވިފައިވުމާއެކު
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ގެ( ކޯސްތައް މެދުނުކެނޑި  6ނުވަތަ  5ފެންވަރުގެ )ލެވަލް 

މަރުކަޒުގެ އަމިއްލަ ޑިޕްލޮމާ ސެޓްފިކެޓް  އެ ،ހިންގައި

މެދުކެނޑުން ކަމުގައި  އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 01ބެލެވޭނީ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ޗުއްޓީ ދުވަސް ނުހިމަނައި، 

މަސް ދުވަހުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ކިޔެވުން )އެކެއްް( 

 ލުމުންނެވެ.ހުއްޓާ

 

އަހަރުގެ )ހަތަރެއް(  4ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މާއްދާގެ )ހ(  މި )ށ(  

ން ހުށައަޅާ ރީކުރަރަޖިސްޓަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮލެޖް

އޮތޯރިޓީން ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި

ބޫލުކުރާ ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެވިފައިވުމާއިއެކު މަދުވެގެން ޤަ

)ފަންސާސް(  50ދާއިރާއަކުން، ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި  3

މަރުކަޒުގެ އަމިއްލަ  ،ދަދަކަށްޢަ ދަރިވަރުންނަށްވުރެ މަދުނޫން

 ،ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިންގައި

( އިންސައްތަ )ފަސްދޮޅަސް 60ތަކުން މަދުވެގެން %އެކޯސް

ޞިލްކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވަރުން ފާސްވެ ސެޓްފިކެޓް ޙާދަރި

 ވާންވާނެއެވެ.

 

ރީކޮށްގެން ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ފެށުމަށް މުޅިން އަލަށް ރަޖިސްޓަ )ނ(  

ތައް ތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަ

ންމުކޮށް ޢާ ،ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ނަމަވެސް

އި ވަނަ މާއްދާގަ 11ގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް މިގަވާއިދުގެ ކޮލެޖެއް

ތިރީގައިވާ  ،ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައިގަނޑު ސިފަތައް ހުރުމާއެކު

ފުރިހަމަވާނަމަ ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުޠުތައް 

 އެވެ.ރީކޮށްދެވިދާނެސްޓަރަޖި

 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ނުވަތަ  300ންޓް )މަބޮޑެތި އިންވެސްޓް .1   

އެއަށްވުރެމަތީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް( ތަކާއި އަދި  ކޮލެޖެއް 

އަހަރުގެ )ދިހައެއް(  10ހިންގުމުގެ މަދުވެގެން 

 ؛ތަޖުރިބާއާއެކު ހުށައަޅާ ފަރާތްތައް
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ހިންގުމުގައާއި ކޮލެޖްގެ ފަރާތްތަކަކީ އިދާރީގޮތުން ތަން އެ .2   

އެކި ފެކަލްޓީތައް ހިންގުމުގައި، ޑީން ނުވަތަ ހެޑް އޮފް 

އަހަރު )ދިހައެއް(  10ޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ޕާޑި

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް  ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ

 ؛ހިމަނައިގެން ކޮލެޖް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްވުން

 

ތަނުގައި ހިންގަން ހުށައަޅާ ކޯސްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް  .3   

ސަރުކާރުން ހުއްދަކުރާ އަދި  ދިވެހި ބޭނުންތެރި،

ބޫލުކުރާ ވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަމޯލްޑި

 ކޯސްތަކަށްވުން.
 

ކޮލެޖް ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން

ފަތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮލެޖެއްގައި ހުންނަންވާނެ ސި މި ގަވާއިދުގައި  .14

ތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮލެޖް ދަރަޖަ ހޯދުމަށް އެހެނިހެން ޝަރުޠު

ރީކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮލެޖް ހެއެދި ހުށަ

އް ފުރިހަމަވާކަން ތަފައިވާ ޝަރުޠުއި ބަޔާންކޮށްގަވާއިދުގަޕްރޮޕޯސަލްގައި މި 

ގައި ގައިވާ ޕްރޮފޯރމާ 5ޖަދުވަލު ގެ ގަވާއިދުސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު މި 

 ލު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރާ ތަފްޞީ

ޅާ ހަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަރަޖިސްޓަޅުމުން ކޮލެޖް ހެމި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަ

އިންނެވެ. ޅުން ދިރާސާކުރާނީ "ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލް" ހެހުށަ

ރީކުރުމުގެ އަސާސީ ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަމިޕެނަލުން ދިރާސާ

ނަމަ ފުރިހަމަވާ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. ޝަރުޠު

މަތިން ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއްކޮށް ކޮލެޖް ވާ ގޮތުގެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި

 ވޭނެއެވެ.ރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެރަޖިސްޓަ

 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުކޮލެޖެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް މި )ހ(  

ޓީއެއް ކޮމި 4 ވޭތޯފުރިހަމަވެފައި ތައްފަތަކާއި އެހެނިހެން ޝަރުޠުސި

 ޓީއަކީ:މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެއެވެ. އެހަތަރު ކޮމި

 

ފެންވަރު ލަތްތަކުގެ : އިމާރާތާއި ވަޞީޓީޓެކްނިކަލް ކޮމި .1   

 ؛ބެލުމަށް

 

ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޓީ:  .2   
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 ؛ލިޔެކިއުންތަކާއި ލައިބްރަރީގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް

 

ޓީ: ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ލެޖިސްލޭޝަން ކޮމި .3   

ލުތައް ޞޫތަކާއި އުގަވާއިދުފައިވާ ލާމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާޢަ

 ؛ވަޒަންކުރުމަށް

 

ލަތާއި : މާލީ ޙާޓީއިންސްޕެކްޝަން ކޮމިފައިނޭންޝިއަލް  .4   

 ބިޒްނަސް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްލޭންތައް ވަޒަންކުރުމަށް.

 

ރީކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލްގެ ރަޖިސްޓަކޮލެޖް  )ށ(  

ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލް" އަށް  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް "ކޮލެޖް

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށައަޅާނީ ޑި

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާ ފަރާތާއި މަޝްވަރާކޮށް 

 ނިންމާ ތާރީޚެއްގައެވެ. 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށައެޅުމަށްވުމަށްފަހު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ޕޯސަލް ދިރާސާކުރެވޭނެއެވެ. މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު ޕްރޮ

 ރީކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގައިޓައަދި ރަޖިސް

ލަތްތަކާއި ފެންވަރު ބެލޭނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރާ ހުރި ވަޞީ

ޕެނަލްއިން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކު މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ 

 ދޭންވާނެއެވެ.  އެކަމަށް މަރުކަޒުން އެއްބާރުލުން

ވާ ޕްރޮފޯރމާގައިވާ ބައިތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ގައި 5ޖަދުވަލު 

ގެ ގޮތުގައި ދިރާސާކުރާ ޕެނަލުން ޕޮއިންޓްދޭނެއެވެ. ކޮލެޖް

ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލުން ޕްރޮޕޯސަލް ، ރީކޮށްދެވޭނީރަޖިސްޓަ

ޕްރޮފޯރމާގައި ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ، ސައިޓް ބަލައި ،ދިރާސާކޮށް

ކޮލެޖް  ،ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހުފާހަގަ

ލަތްތަކާއި ޤާބިލްކަން ހުށައެޅި ގުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީފެންވަރުގައި ހިން

 ފަރާތުގައި ހުރިކަމަށް ޕެނަލުން ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

 

ލެޖް ޕްރޮޕޯސަލް ކޮ

 ދިރާސާކުރާ ޕެނަލް

އެކުލަވާލާނީ ތިރީގައިވާ މެންބަރުން "ކޮލެޖް ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރާ ޕެނަލް"   .15

 ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންނެވެ.ޕާހިމެނޭގޮތަށް ޑި
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މަތީ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް އޯވަރސީކުރަން ހުންނަވާ  )ހ(  

 ؛އިސްވެރިޔާ )ޕެނަލްގެ ޗެއަރ(

 

ވާލުވެހުރި ޙަޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހިންގުމާ ޕާޑި )ށ(  

 ؛ފަރާތް

 

 ؛މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް )ނ(  

 

 ؛ޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްޓެކްނިކަލް ކޮމި )ރ(  

 

ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިޓީ  )ބ(  

 ؛ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް

 

 ؛ފަރާތެއްޓީ ތަމްސީލުކުރާ ލެޖިސްލޭޝަން ކޮމި )ޅ(  

 

 .ޓީ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްއިނޭންޝިއަލް އިންސްޕެކްޝަން ކޮމިފަ )ކ(  

 

ރސިންގ، މެޑިސިން، ނަމީގެއިތުރުން ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކުން )  

ރީކުރާނަމަ  ރަޖިސްޓަމެރިޓައިމްފަދަ( ކިޔަވައިދޭ ކޮލެޖެއް ، އޭވިއޭޝަން

ޓީއަށް މަޢުލޫމާތާއި މިއެދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް ކޮ

ރޓުންގެ ޕަލަފާދިނުމުގައި ޝާމިލްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްސް

 ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތައްވެސް ޝާމިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު 

 ޖަވާބުދާރީވުން

ކޭޝަނަށް އުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޕާކޮލެޖްގެ ކަންތައްތަކުގައި ޑި  .16

ވެ. ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުންނެރަޖިސްޓަޓްމަންޓްގައި ކޮލެޖް ޕާޑި ޖަވާބުދާރީވާނީ އެ

ހިންގަން ރީކޮށްދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކާ ކޮލެޖް އަދި ރަޖިސްޓަ

ވާލު ކުރެވޭ ފަރާތަށް ރެކްޓަރ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ޙަ ،ވާލުކުރާނަމަޙަ

އެފަރާތްތަކުގެ  ،މަތިންގޮތުގެ ނެރުވޭބުދާރީ ކުވައިސް ރެކްޓަރ ޖަވާ

ހިންގަން ލިއްޔަތުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކޮލެޖް މަސްޢޫ

ވާލުކުރާ ފަރާތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ލިޔުމަކުން އެކަން ނަމަ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާޙަ

 ކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އުންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޓްމަޕާޑި

ކުރުމަށްފަހު ޖަވާބުދާރީވުމުގެގޮތުން ތިރީގައިވާ ބައިތައް ރަޖިސްޓަރީކޮލެޖް 
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މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ، ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި

ކޭޝަނަށް އުންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޓްމަޕާޑިއެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޚުލާޞާ

 ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

 

 ؛ރަކާތްތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްމު ޙަންހިއަންގައިދޭ މުކޮލެޖްގެ ޙާލަތު  )ހ(  

 

ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުން އުފެއްދި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނާއި،  )ށ(  

 ؛ޙާޟިރީއާއި ނިންމުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް

 

ރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގުނު ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމުގެ ފެންވަ )ނ(  

 ؛ލޫމާތުބެހޭ މަޢު ކޮލެޖްގެ ރިސާޗާ ރަކާތްތައް އަދިޙަ

 

ގޮތުން ބެހޭ ކޮލެޖްގެ ކޯސްތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ދަރިވަރުންނާ )ރ(  

ތަފާސް  ކޭޝަނުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާއުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޕާޑި

 .ލޫމާތުހިސާބާއި އެހެނިހެން މަޢު

 

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ންމުގޮތެއްގައި ކޮލެޖްގެ ދަރަޖަ ޢާމީގެއިތުރުން   

އަށް )ދިހަ އިންސައްތަ(  10ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންގެ %، މަރުކަޒުން

ސްކޮލަރޝިޕާއި ޕާޝިއަލް ސްކޮލަރޝިޕް ފަދަ އެހެނިހެން އެހީތައް 

 ލިބެމުންދާކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 

ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު 

 ގިންތި ބަދަލުކުރުން

 ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގައި ކޮލެޖްގެ ގޮތުގައިޓްމަންޓް އޮފް ޕާޑި  .17

ރަށް ތަނުގެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފެންވަރުމަށްފަހު ގިންތި ރީކުރަޖިސްޓަ

ގަވާއިދުން ، ލަތްތަކުގެ މިންވަރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަކިޔަވައިދިނުމާއި ވަޞީ

 .ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ

ވޭ ވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި ދެކޮށްދެރަޖިސްޓަރީމިސާލަކަށް، ކޮލެޖްގެ ގޮތުގައި 

ށްވުރެ ދަރިވަރުންގެ ރީ ކުރެވުނުއިރު ހުރި ޙާލަތަތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓަ

ދަދު މަދުވެ ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ލެވެލްގެ ޢަ

ކޯސްތައް ނުހިންގާނަމަ ނުވަތަ އެހެންވެސް ޝަރުޠެއް ހަމަނުވާނަމަ ކޮލެޖްގެ 

އުޓް ނުވަތަ ސެންޓަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ޓިއިންސްޓި ،ސްޓޭޓަސް

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާތަނުގެ ފެންވަރާގުޅޭ ގިންތިއަކަށް ބަދަލުކުރަން ޑި

އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮލެޖް ސްޓޭޓަސް ލިބިފައިވާ 

ޝަނަށް މިކަން ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޕާފަރާތުން ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް ޑި
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ތިޔާރު ގެ އިޚްލުކުރުމުސްޓޭޓަސް ބާޠިސާބިތުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮލެޖް 

 ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޕާޑި

 

ކޮލެޖްގެ ރަޖިސްޓަރީ 

 ބާޠިލްކުރުން

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ޕާން ޑިމަތިދުގައިވާ ގޮތުގެމި ގަވާއި  .18

ކޮލެޖް ދަރަޖަ ހޯދުމަށްފަހު، ކޮލެޖްގެ  ،ބާރާއި ޑިގްރީ ދިނުމުގެ ހުށައަޅައިގެން

މަތީ ރީކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ" ،ފެންވަރު ނުހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ

ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ގެމަތިން " ގައިވާ ގޮތުޞޫލުމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޢަނުހިފެހެއްޓުމުން 

 ގެ 4ޖަދުވަލު ދާއެކުގައި ގަވާއިމި  ޞޫލުއުމަލުކުރެވޭނެއެވެ. މިދެންނެވި ޢަ
  ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް(  -/60,000ރީ ކުރުމަށް އް ރަޖިސްޓަކޮލެޖެ )ހ(  .19 ކޮލެޖް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީ

 ރުފިޔާ.

 

)ތިރީސް ހާސް(  -/30,000ރީ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަ ކޮލެޖް ކެމްޕަހެއް )ށ(  

 ރުފިޔާ.

 

ރީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަ )ނ(  

ރީ ސް ބަދަލުވެގެން އަލުން ރަޖިސްޓަގެންނަނަމަ ނުވަތަ ސްޓޭޓަ

 ރުފިޔާ.)ހަ ހާސް(   -/6,000ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ

)ތިން ސަތޭކަ(  -/300ސެޓްފިކެޓްގައި ޖެހުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ )ރ(  

 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް.

 

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު

 ޢާންމު މާއްދާތައް

 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ   .21 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

ކުރަން ގަވާިއދަށް ޢަމަލުިމ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
ވަކިން  ހަމައެކަނި މޮބައިލްގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުފެށުމާއެކު، 

 ރީކުރުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.ރަޖިސްޓަ
 

މިހާރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮލެްޖތަކާއި ޓަރޝަރީ އިންސްޓިިޓއުޓްތަކުގައި ިމ 
 .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެްނމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
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މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި   .21 މާނަކުރުން

އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް  ،ދީފައިއެވަނީ ފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށްލަ

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނައެވެ.

 

": ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މު"މަތީ ތަޢުލީ )ހ(  

އާއި ހަމައަށް  10ން ފެށިގެން ލެވެލް އި 5އޮނިގަނޑުގައިވާ ލެވެލް 

 . މުދެވޭ ތަޢުލީ

 

އޮތޯރިޓީން  ސް"ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން": މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން )ށ(  

ފުލްޓައިމް ކޯސްތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްފެތޭ، 

ރިހަމަ ކުރާ ކްރެޑިޓް ފު)ސަތޭކަ ވިހި(  120އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 

 ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން. 

 

އިން": މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒެއްގައި ކޮންމެ ރ"ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރަ )ނ(  

ޑިއިރު ގަ)ތިރީސް ފަސް(  35ހަފްތާއަކުވެސް މަދުވެގެން 

 އިން. ރމަސައްކަތްކުރާ ލެކްޗަރަ

 
 

_________________________ 
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 1ޖަދުވަލު 
 

 

 ހުންނަންވާނެ އަސާސީ ފެންވަރު: ގައިއިންރދޭ ލެކްޗަރަވައިކިޔަކޮލެޖްގައި 

 
 ރީޑިގްރީ ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޑިގް ރސްލައިންނަކީ ދަށްވެގެން ބެޗްރލެކްޗަރަ)ފަންސާސް އިންސައްތަ(  50ދޭ %ވައިކޮލެޖްގައި ކިޔަ

 މާއްދާއާގުޅޭ ނަކީވެސް ކިޔަވައިދޭއިންރލެކްޗަރަގޮތެއްގައި ހުރިހާ  މުންޢާކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.  އްފަރާތްތެ ފައިވާށްލްކޮޙާޞި

މިނޫން  ދިނުމުގައިވައިކިޔަ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.އްލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެޙާޞި ސަނަދެއް ލެވެލްއަށްވުރެ މަތީ ދޭއިދާއިރާއަކުން ކިޔަވަ

 ލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ޞީބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ތަފު އިންރގޮތަކަށް ލެކްޗަރަ

 

 
ގެ ކޯސްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ  9 އަދި، 8،7،6،5އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ލެވެލް ޤަ

 އިން:ރލެކްޗަރަ

 

 ނުވަތަ ؛ދޭ ކޯހާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  ލިބިފައިވުންއިކިޔަވަ ،ދޭ ކޯހަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއްއިކިޔަވަ )ހ(

 

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ޙާޞިލުދޭ ކޯހާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އިސަނަދެއްގެ ކިޔަވަފެންވަރެއްގެ  ދޭ ކޯހާ އެއްއިކިޔަވަ )ށ(

 ނުވަތަ ؛އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 5ދިނުމުގެ ވައިފެންވަރަށް ކިޔަ ދޭން ހުށައަޅާ ކޯހުގެއިކިޔަވަ

 

 ދޭން ހުށައަޅާ ކޯހުގެއިކިޔަވަފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ކޯހާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވުމާއެކު  ދޭ ކޯހާ އެއްއިކިޔަވަ )ނ(

ލަކާ ޞޫންމުކުރެވިފައިވާ އުޢާކަނޑައެޅި ދިނުމުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިފެންވަރަށް ކިޔަވަ

އޮތޯރިޓީން  ސްދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންއިއެ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް ކިޔަވައެއްގޮތަށް، 

 ލިބިފައިވުން.

 

ކަނޑައެޅި ދިނުމުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލްކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިފެންވަރަށް ކިޔަވަ ޅާ ކޯހުގެހަދޭން ހުށައިޔަވަކި ()ރ

ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް މޯލްޑިވްސް އިއެ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް ކިޔަވަ، ލަކާ އެއްގޮތަށްޢާންމުކުރެވިފައިވާ އުޞޫ

 އޮތޯރިޓީއިން ލިބިފައިވުން. ސްކޮލިފިކޭޝަން

 

 

 

_________________________ 



27 

 

 2ޖަދުވަލު 
 

 
 )ތޭރަ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 13ވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލް އެކުލެވިގެން ކޮލެޖް

 

  

 އިސްފަރާތް. ހުރިވާލުވެ ޙަރެކްޓަރ ނުވަތަ ކޮލެޖް ހިންގުމާއި  (ހ)

 

 ނުވަތަ އިދާރީ އަދި މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް.އިސް ރެކްޓަރ )އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް( ވަ (ށ)

 

 ވާލުވެގެން ހުންނަ ފަރާތް.ޙަތަކާއި ޑްނުވަތަ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަންސް އާއި ރެކޯ ރަރޖިސްޓްރެ (ނ)

 

 .ކޮންޓްރޯލަރ/އޮފިސަރ  މިނޭޝަންޒެއެގް (ރ)

 

 ނުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެއް.ޑީ (ބ)

 

 އިންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެއް.ރލެކްޗަރަ (ޅ)

 

 އްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެއް.ވައިދާރީ މު (ކ)

 

 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތެއް. (އ)

 

 ކުރައްވާ ފަރާތެއް.ނުއްޔަޢަ މަތީ ތަޢުލީމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު (ވ)

 

އެހެނިހެން ލަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮލެޖުން ބޭރުން ތިރީގައިމިވާ ދާއިރާތަކުން، ނުވަތަ އެމަރުކަޒުގައި ލަފައާއި  ންނީފަ (މ)

 ޤާބިލް ފަރާތެއް. ޢިލްމީ އަދި ދާއިރާއަކުން 3ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ 

 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާ. .1 

 އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ދާއިރާ. .2 

 އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ. ޝަރުޢީ .3 

 

 

 .ކޮލެޖްގެ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރާތްތައް ތިބެންވާނެއެވެ
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 ސް ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް.ރޓަމާސް ރިވާލުވެ ހުޙަކްޓަރ ނުވަތަ ކޮލެޖް ހިންގުމާއި ރެ )ހ(

 

 ސް ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް.ރޓަވައިސް ރެކްޓަރ )އެކެޑެމިކް( ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނެ މާސް )ށ(

 

ސް ރޓަވައިސް ރެކްޓަރ )އެޑްމިން އަދި ފިނޭންސް( ނުވަތަ އިދާރީ އަދި މާލީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނެ މާސް )ނ(

 ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް.

 

ފެންވަރުގެ ވާލުވެގެން ހުންނަ ޑިގްރީ އި ޙަތަކާކޯޑްރެންގެ އެޑްމިޝަންސް އާއި ނުވަތަ ދަރިވަރު ރރަޖިސްޓްރެ )ރ(

 އަހަރަކުން ދައުރުވާ މަޤާމެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 5ފަރާތެއް. މި މަޤާމަކީ ކޮންމެ 

 

ވާލުވެގެން ހުންނަ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް. ތަކާއި ޙަންކޮންޓްރޯލަރ ނުވަތަ އިމްތިޙާ މިނޭޝަންއެގްޒެ )ބ(

 ގައި ވާންވާނެއެވެ.އަހަރަކުން ދައުރުވާ މަޤާމެއް ކަމު 5މިމަޤާމަކީވެސް ކޮންމެ 

 

ތަޖުރިބާ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ )އެކެއް( 1މަދުވެގެން  މުގައިޤާގެ މަކޮންމެ ފެކަލްޓީއެއްގައިވެސް ޑީނު )ޅ(

ކޮށް ޞިލުދޭ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު ޙާވައިފެންވަރުގެ ފަރާތެއް. އަދި އެއީ އެފެކަލްޓީގައި ކިޔަޑިގްރީ ލިބިފައިވާ 

މިކް ބޭފުޅުންގެ އެކެޑެދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. މި މަޤާމަކީ، ވައިލެވެލްގައި ކިޔަކޮލެޖް 

 އަހަރަކުން ދައުރުވާ މަޤާމެއް ކަމުގައިވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. )ފަހެއް( 5ކުރެވޭ އަދި ކޮންމެ ނުއްޔަތެރެއިން ޢަ

 

 .ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ލައިބްރޭރިއަނެއް )ކ(

 

ޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ކޮލެޖްގެ މަޤް މީގެއިތުރުންވެސް ކޮލެޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ )އ(

 ދަދަށް ފަންނީ އަދި ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނެއެވެ.ޢަމަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ 

 

 

 

_________________________ 
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 ކޮލެޖް ހިންގުމަށް ހުށައަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް:

 

ސްޓްރަކްޗަރއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަރއެންޑް އިންފް ގއިމާރާތް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން )ހ(

 އި އެއްގޮތަށް ހެދިފައިވުން.ކާމިންގަނޑުތަ

 .ގޮތަށް ހެދިފައި ހުރުން )ވެންޓިލޭޝަން(ވައި އަދި އަލި ލިބޭނެ  )ށ(

 އަލިފާންނިވި ބެހެއްޓިފައި ހުރުން. )ނ(

 ލިބެން ހުރުން.  ތްނާގެ ޚިދުމަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޯފެނާއި ފާޚާދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން އެކަ )ރ(

އެހެނިހެން  ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަރުނީޗަރާއި ކޮލެޖް ހިންގުމަށް )ބ(

 ލަތްތައް ހުރުން.އިކުއިޕްމަންޓާއި ވަޞީ

 ރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑޭޓާބޭސް އަދި މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުންދަ )ޅ(

ޓްރޭޓިވް ސްޓާފްރޫމް ހެދިފައި މިކް އަދި އެޑްމިނިސްޑެދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް އެކެ )ކ(

 ހުރުން.

 ފަސްޓްއެއިޑް ދެވެންހުރުން. )އ(

 ފޯނެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރުން. ލައިން )ވ(

 ޑެތި ގްރޫޕްތަކަށް ލެކްޗަރދެވޭ ފެންވަރުގެ ލެކްޗަރހޯލް ހުރުން.ބޮ )މ(

 ކަށްރަކާތްތަރުންގެ ނިސްބަތުން ދަރިވަރުންގެ ޙަދަރިވަ އާއި،ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ތިބެވޭނެ ޖާގަ )ފ(

 ބޭނުންވާ ޖާގަ ހުރުން.

ފޭބޭނެ ޖާގަ ސިޑީގެ ރާދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ސިޑިއެއް ހުރި ނަމަ ދަތިކަމެއްނެތި ދެމީހަކަށް އެއްފަހަރާ އަ )ދ(

 ފުޅާމިނުގައި ހުރުން.

 ގަޑިއިރު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން. 24ލެޖްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ކޮ )ތ(

 

ލް ޞީދުމަތްތަކުގެ ތަފްޚިތަކުގެ އިތުރަށް އިމާރާތުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޠުތީގައި ހިމެނިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުމަ ،ގައި 3ނޯޓް: ޖަދުވަލު 

ލަތްތައް ޞީމާރާތާއި ވައި ރީކުރުމަށްދޭ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަމުލީޢުވީމާ މަތީ ތަ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު 

 ގައިވާ ބައިތައްވެސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 5ޖަދުވަލު ފުރިހަމަކުރުމުގައި 

_________________________ 
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4ޖަދުވަލު   

 

ރީކޮށްފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަ ދިވެހި 
 ލު ޓުމުން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫ ނުހިފެހެއް 

 

 

ރޮނގުރޮނގުން މިއަދު  އުމުގެ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދަށާއި އަދި މުޖްތަމަޢަށް އެކިޤަ .1 ތަޢާރުފު

 ތަޢުލީމު ބޭނުންވެފައިވާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތަކަށް މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން މަތީ

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާކުރުމަށް ޑިލީމުގެ ފެންވަރުމަތި ޢުތަ ކުރިއެރުވުމަށާއި އަދި ދެވޭ

 މިގޮތުން މަތީ ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑިއެއް އޮވެއެވެ.ނުހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަ

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޑި މުތަޢުލީ

ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ ،ކީލަޞޫމިއު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން

ޑުތައް ނދިނުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގައިއުނގެނުމާއި އުނގަންނަ ،މަރުކަޒުތަކުން

ބޫލުނުކުރެވޭ ފެންވަރަށް މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ޤަނުހިފެހެއްޓި 

 މަލުކުރާނެޢަފިޔަވަޅު އަޅައި  ޙީލާޞްހިނގައްޖެނަމަ  އެކަން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ އި

 ލެވެ.ޞޫބަޔާންކުރާ އު ގޮތް

 

ލީމުގެ ފެންވަރުމަތި ޢުތަ ކުރިއެރުވުމަށާއި ދެވޭ ތަޢުލީމު މަތީޞަދަކީ ލުގެ މަޤްޞޫމިއު .2 ޞަދުމަޤް

ދިނުމުގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ޓަކައިކުރުމަށް

ބޫލުނުކުރެވޭ ފެންވަރަށް ދަށްވެގެން ޤަހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑުތައް ނުހިފެހެއްޓި 

ހިނގައްޖެނަމަ  އެކަން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ކުރިންހުރި 

ޙާލަތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޙާލަތަކަށް އެމަރުކަޒުގެ ފެންވަރުގެނައުމެވެ. 

ދަ ނުކުރެވޭ މަރުކަޒުތައް ޢާއަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރަށް އަނބުރާ އި

ލީމުގެ ފެންވަރު ޢުރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ މަތީ ތަ ދިވެހި ،ގެދަށުން ބަންދުކޮށްޞޫލުމިއު

ލުގެ އެންމެ މައިގަނޑު ޞޫރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ މިއު ،މަތިކޮށް

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އުނގެނުމާއި މީގެ އިތުރުން  ޞަދެވެ.މަޤް

ބޫލުނުކުރެވޭ ޤައުނގަންނައިދިނުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަޑުތައް ނުހިފެހެއްޓި 

 އެފަރާތްތަކާމެދު އެޅިދާނެ އިޞްލާޙީ ފެންވަރަށް ދަށްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ

ހުރިހާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް   ކުރެވޭރަޖިސްޓަރީ ،ފިޔަވަޅުތައް

 ލުގެ މުހިންމު މަޤްޞަދެކެވެ.ޞޫސާފުކޮށްދިނުމަކީވެސް މިއު

 

ފެންވަރު ދަށްވުމުން ފިޔަވަޅު އަޅާ 

 ފަރާތް

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަކީ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތައް ޕާޑި .3

ރީ ރަޖިސްޓަ ލުވެރި ފަރާތެވެ. ވީމާ،ޢޫކޮށްދީ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސްރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދެވެނީ ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ 
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ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ  ،މޮނިޓަރކޮށް އެކަން ،ކަށަވަރުކޮށް ކަންޚިދުމަތްތަކެއް

އަދި އެކަންކަން  ،މިންވަރަށްވުރެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާހުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ 

 ލެއްގެޞޫމަލުކުރާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ކަނޑައެޅޭ އުޢަމަރުކަޒުތަކާމެދު 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާނެ ފަރާތަކީ ޑި އެ މަތިން

 އެޑިއުކޭޝަނެވެ.

 

ލުގެ ދަށުން ފެންވަރު ޞޫމި އު

 ބެލުމަށްފަހު ދަރަޖަކުރުން

އެ  ،ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލަކުންޕާޑި .4

އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ   ންޓުން ބޭނުންކުރާ ޓްމަޕާޑި

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ މަރުކަޒެއްގެ  ،މިންގަނޑުގެ ދަށުން

 2ތިރީގައިވާ  ،ފެންވަރު އޮޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ. އޮޑިޓްކުރުމުގައި އެ މަރުކަޒުގެ

 ކަންތައް ވަޒަންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 

ދެވޭ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ ފެންވަރު  މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭތީ މަ )ހ(  

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރާ އަދި ގެންގުޅޭ މިންގަޑުތަކުގެ ޞައްޙަކަމުގެ 

 ސަބަބުން ދެވޭ އިތުބާރު.

 

ފޯރުކޮށްދެވޭ ތަޢުލީމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނަށް މަރުކަޒަކުން ތީ ތަޢުލީމުދޭމަ )ށ(  

ލަތްތައް ޞީތަނަވަސްކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކާއި ވަފެންވަރާއި ކިޔެވުމަށް 

 ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން ދެވޭ އިތުބާރު.

 

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު އޮޑިޓް ކުރުމަށްފަހު އެމަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރަށް   

 ދަރަޖައިންކުރެ ދަރަޖައެއް ދެވޭނެއެވެ. އެއީ: 3ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 

 

 "އިތުބާރު ހުރި" .1  

 

 ވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ""ކޮންމެ .2  

 

 "އިތުބާރު ނެތް" .3  

 

އޮޑިޓުކުރުމަށްފަހު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

5. 
 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އޮޑިޓް ޓީމުން މަރުކަޒު ޕާޑި

ބެހޭގޮތުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް  އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒަކާ

 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެ ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް 

ދޭ މަރުކަޒަށް އަންގާނީ، ނިންމައިފިކަން ރަސްމީކޮށް، އެކަން ރައްދުވާ މަތީ ތަޢުލީމު
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މަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެމަރުކަޒަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަކުންނެވެ. މި ޓްޕާޑި

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުންވާނީ އެމަރުކަޒުގެ ޕާސިޓީ ފޮނުވާއިރު ޑި

 އޮޑިޓްގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުން އެ މަރުކަޒާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

)ހައެއް(  6ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަމާގުޅިގެން  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް

މުއްދަތަށް ވާނުވާ ބެލުމުގެ ފޮލޯއަޕް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.  ގެމަސްދުވަހު

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ޙާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ 

 މިންވަރު މި ފޮލޯއަޕް ޕްރޮގްރާމުން އެނގޭނެއެވެ. 

އެއްވެސް މަރުކަޒަކާބެހޭގޮތުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް  ،ވީމާ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ނުވަތަ 'ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރުކުރެވޭ" ކަމަށް 

ލަތައް މަރުކަޒު ގެނައުމަށްޓަކައި އެމަރުކަޒުގެ ޙާކަނޑައަޅައިފިނަމަ  އިތުބާރުކުރެވޭ 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ޕާށް ޑިފަރާތުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮ

ހުށަހަޅައި އެކްޝަން ޕްލޭން ރަސްމީކޮށް އެޕްރޫވްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

ން ގަވާއިދުއެކްޝަންޕްލޭނުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

 ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. ޕާޑި

ޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށްވާނީ އެމަރުކަޒަކުން އެކްޝަންޕްލޭނުގައިވާ އޮޑި

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ހައެއް(  6މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް 

ނިންމާލުމުންނެވެ. މިހިސާބުން ވެސް  ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކޮށް ،ތަންފީޒުކޮށް

ތީޖާ ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު އިޞްލާޙީ ޙަރަކާތުގެ ސަބަބުން ނަ

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އަލުން އެމަރުކަޒަށް ޕާނުކުރެވޭނަމަ، ޑި

ޒިޔާރަތްކޮށް ޙާލަތު ބަލާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަލާބެލުމުގައި އިތުބާރުކުރެވޭ ޙާލަތަށް 

ޓް އޮފް ޓްމަންޕާއެމަރުކަޒަކަށް  ޑި ،ގެނައުމުގައި ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާނަމަ

ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ޓްމަންޓް ޕާތިޔާރު ޑިރަޖައަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްއެމަރުކަޒުގެ ސްޓޭޓަސް ދަށު ދަ

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ޙަރަކާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެ  ންޓް އެކްޝަންޕްލޭން" ގައިވާމަކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވް"

 ،ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްފިނަމަ ،މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށް

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން އެމަރުކަޒުގެ އެ މައްސަލަތައް ޕާޑި

 ންކޮށްދޭނެއެއެވެ.ޤީޙައްލުވެފައިވާކަމަށް ޔަ

މަސައްކަތަކީ މުޅި މަރުކަޒު އެކުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ 

ހިމެނޭގޮތުން ކުރެވޭ އޮޑިޓް މަސައްކަތެކެވެ. އެހެންކަމުން އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގައި 

މަރުކަޒު ނުހިންގިގެން "އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް" ކަނޑައެޅުމުން އިތުރަށް 

ބެންދެން އެމަރުކަޒުގެ އިތުބާރު ހުރިކަމުގެ ދަރަޖަ ލި  ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
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 އެއްވެސް ކެމްޕަހަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

އިތުބާރުނެތްކަމަށް ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއް ފެންވަރު ދަށްވެގެން 

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށް ، ހިނގައްޖެކަމަށްބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ

ށް ނުފެތި އަދި އެކަންކަން ރަނގަޅު ތަކަގަވާއިދުކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާއި 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން އެ މަރުކަޒުން ޕާކުރުމަށް ޑި

އެ މަރުކަޒެއް ހިނގަމުން ، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކްޝަންޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް

  ނުދިއުމުންނެވެ.

އަންގައިދެނީ އެ  ނިންމުން ކަމުގެ ކުރެވޭ" އިތުބާރު މިންވަރަކަށް "ކޮންމެވެސް

މަރުކަޒެއްގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސަށް ބަލާއިރު އުނިކަމެއް ނުވަތަ އުނިކަންތައްތަކެއް 

މިކް ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެތަނުގެ އެކެޑެ ހުރިކަމެވެ. ނަމަވެސް

 އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ކޮލިޓީ ރަގަނޅަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމެވެ.

 

ދަށުން މަރުކަޒު  ލުގެޞޫމި އު

 ބަންދުކުރުން

ތައް ލުގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުޞޫތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މި އު .6

 ބަންދު ކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކެވެ.

 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާޑިމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް  )ހ(  

ނެތްކަމަށް ން އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އިތުބާރު އެޑިއުކޭޝަނު

ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމާއެކު އަލުން 

 ކުރެވޭ އޮޑިޓްގައިވެސް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ކަނޑައެޅުން.

 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމަކާ ވިދިގެން އެކަންތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް  )ށ(  

އެމަރުކަޒުން  ލަފަޔާއެކުޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ޕާޑި

ތައްޔާރުކޮށް ހުށައަޅާ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ 

 ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވުން.

 

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒަކާބެހޭ ގޮތުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް  )ނ(  

ޓްމަންޓް އޮފް ޕާޑި ކަނޑައަޅައި ރިޕޯޓް ޢާންމުކުރެވޭތާ ދެހަފްތާގެތެރޭގައި

އެކު އެމަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާ

 އެކްޝަންޕްލޭން އެކުލަވާ ލުމުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުން.

 

ލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު ޞޫމި އު

 އެޅުން

މަރުކަޒެއް ލުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުއެޅޭ ފަދަ ޙާލަތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ޞޫމި އު .7

ހިނގައްޖެނަމަ ބަލާނީ އެ މަރުކަޒެއް ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރަކަށް ވެއްޓުނީކަމަށެވެ. 

އެ މަރުކަޒުގެ "އިތުބާރުނެތް ކަމަށް" ބުނެފައިވާ ބުނުން އަނބުރާ  ،ވީމާ

ގެންދަންދެން އެ މަރުކަޒުން ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ވަގުތުން 
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 ނެއެވެ.މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭ

ލުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދިމާވާ ޞޫއު މި

ކޮންމެ މަރުކަޒަކާ އަދި ކޮންމެ ޙާލަތަކާމެދުވެސް މުޢާމަލާތުކުރާނީ ވަކިވަކިންނެވެ. 

ދެވޭނީ ކިޔަވާކުއްޖާގެ މެއްލު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަޞޫމިއު

ބޭނުންތަކަށާއި އޭނާގެ މަސްލަޙަތަށެވެ. މިގޮތުން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒެއްގެ 

ބާޠިލް ކުރެވޭނީ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން އަޅާ އެންމެފަހު  ރަޖިސްޓަރީ

 ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނުވަތަ ކުދިންތަކެއްގެ ލުގެ ދަށުން އެޅޭ ފިޔަވަޅަކުން ކިޔަވާކުއްޖެއްގެ ޞޫއު މި

ކިޔެވުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، އެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ ކުދިންތަކަށް 

އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ދަރަޖައާއި ފެންވަރެއްގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ވާނެއެވެ. މި ބުނެވިދިޔަ ފަދަ ފުރުޞަތެއް އެ މަރުކަޒުން ތަނަވަސްކޮށްވެންލިބިދެ

ނުދެވިއްޖެނަމަ އެހެން  މަރުކަޒަކަށް އެ ކުދިން ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ބަދަލުކުރެވޭ ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ނުވަތަ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ 

ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް "އިތުބާރު ނެތްކަމަށް" ނިންމުނު މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު 

 އިން ށް ބެހެއްޓިފައިވާ "އެންޑޯމަންޓް ފަންޑު"ކުރުމަ ރަޖިސްޓަރީ

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

 

އޮޑިޓްގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން 

މަރުކަޒުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ 

 އެކަން ފާޅުކުރުން

ނުވަތަ  އޮޑިޓް ނިންމުމެއް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މަރުކަޒަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ .8

ބޫލު ޤަރިވިއުއެއްގައި ކަނޑައެޅުމުން، އެ ކަނޑައެޅުނު މަރުކަޒަށް އެކަން 

ނުކުރެވޭނަމަ މިކަމާމެދު ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މަރުކަޒަށް ލިބިގެން 

 ވެއެވެ.

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކަށް އިތުބާރުނެތް 

ނިންމުމެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެ މަރުކަޒަކަށް އެކަމާމެދު ބަހުސްކޮށް ކަމުގެ 

ވާހަކަދައްކައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ރަގަޅު 

ވަތަ އެކްޝަންޕްލޭނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްނުގެންދާނަމަ ނު

ކުރިއެރުމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބިފައިނުވާނަމަ އެފަދަ 

ޖެހިޖެހިގެން ދެ ، މަރުކަޒުތަކާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޕޮލިސީއެއް ނޯވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ  ،ފަހަރު އޮޑިޓްކުރުމުންވެސް ނުވަތަ ރިވިއު ކުރުމުންވެސް

ނިންމުމެއް ދެ ފަހަރު ލިބިފައިވާ މަރުކަޒަކާ މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޕޮލިސީއެއް ވެސް 

 ނޯވެއެވެ.

 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމުމެއް 

ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ މަރުކަޒުން 

'އިތުބާރުނެތް' ކަމަށް ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ އެއްވެސް މަރުކަޒެއް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު  .9

 "ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރުކުރެވޭ" ނިންމުމެއް އެ މަރުކަޒަކާމެދު ނިންމައިފިނަމަ
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މަރުކަޒުގެ  ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ކަމާގުޅޭވަނަ މާއްދާ 5ގަވާއިދުގެ  ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތް

ޓްމަންޓް ޑިޕާ ގައިހަފްތާގެތެރޭ)ދޭއް(  2ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް  ފަރާތުން އެކްޝަން

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާއޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ޑި

ޕްލޭނުގެ ތެރޭގައި  ކޮމެންޑްކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެކްޝަންން ރިއެޑިއުކޭޝަނު

އެޑިއުކޭޝަނުން  ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރޕާޑިހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދޭތޯ 

އަދި އެކްޝަންޕްލޭނުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ މޮނިޓަރކޮށް ބަލާނެއެވެ. 

ޓްމަންޓް ޕާޑިޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި ހަން ހުށަގަވާއިދުސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓްތައް 

ޖްމަންޓާ ބައްދަލުކޮށް ނޭމަރުކަޒެއްގެ މެ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން އޮފް ހަޔަރ

 މަޝްވަރާކޮށް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާނެއެވެ. 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ  )ހައެއް( 6އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ގިނަވެގެން 

 ޙަރަކާތްތަކެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ފުރަތަމަމަރުކަޒުތަކުގެ  ޙާލަތެއްގައިވެސް ކޮންމެ މިފަދަ ނުހިފެހެއްޓުމުގެ ފެންވަރު

ޝަނުން "ކަންބޮޑުވާ އެޑިއުކޭ ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރޕާޑި ވާނީ ފިޔަވަޅަކަށް

ސަބަބުތައް" ހިމަނައިގެން ޕްރިލިމިނަރީ އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތެއް ކުރުމެވެ. 

މިއީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްގެ އިތުރުން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ 

ފެންވަރާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ ކުރަންޖެހޭ އިތުރު އިންވެސްޓިގޭޝަން 

ބޮޑުވާ ސަބަބުތައް" ހިމަނައިގެން ކުރާ މި އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތެކެވެ. "ކަން

މަސައްކަތަކީ ވަކި ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާތީ، 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށްވުރެ ގިނަ ތަފްޞީލުތައް 

 ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރޕާޑިނީ ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކަށް ވާ

އެޑިއުކޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ގޮސް ފުރަތަމަ 

އިންވެސްޓިގޭޝަންހެދުމެވެ. އަދި މި މަރުޙަލާގެ ސަބަބުން އެ މަރުކަޒަކާމެދު އިތުރު 

ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ 

ނަކީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓިގޭޝަ

 ކަމެކެވެ.

 ކަންތައްތަކެއް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި، ފުރަތަމަ އެންމެ

 ބޭނުންވާކަމަށްއިތުރަށް  އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް މިފަދައި ހުރިކަމަށާ

އަލުން ކުރަންވާނެއެވެ. މި ނިންމައިފިނަމަ ފުރިހަމަ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް 

އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކުން ދެން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް އެނގިގެން 

 ދާނެއެވެ.
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ފެންވަރު ނުހިފެހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ހަރުފަތްތައް:

 

ސަބަބުތަކެއް ހުރުމާއެކު ފުލް ފުރަތަމަ އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ކަންބޮޑުވާ  )ހ(

އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ 

އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ޖަލްސާއެއް އިންތިޒާމްކުރަން ވާނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި މަތީ 

ދި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން، އަ

ނިކޭޝަން ދާއިރާގެ ހެޑް ނުވަތަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން މުވައްޒަފެއް އުކޮމި

ބައިވެރި ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގުޅުންހުރި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން 

ބައިވެރިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، އެ މަރުކަޒުން ދޫކުރާ ސަނަދުތައް 

ނަމަ ރެވެން އޮތްބައްދަލުވުމުގައި ތަމްސީލުކު ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒެއްވެސް މި

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕާތަމްސީލުކުރަންވާނެއެވެ. ޑި

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ. 

ންހުރި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެން މިނޫންވެސް ގުޅު

ފަރާތްތައް މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން 

 ވެސް ތަމްސީލުކުރާނޭ ބައިވެރިއަކު މިޖަލްސާގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަހުސްކޮށް ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި އިތު )ށ(

ދުން ބާއްވަމުން ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ވެސް ގަވާއިބައްދަލުވުންތައް 

ޖަލްސާތަކުން ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ރެކަމަންޑޭޝަންތަކެއް ތައްޔާރުކުރެވެން 

 ވާނެއެވެ.

 

ން ކަނޑައެޅުމުގެ މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ނިންމު )ނ(

 ސަބަބުތަކަށް ޙައްލެއްގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ ސަބަބުތައް ހޯދައި،

ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް އެކްޝަން ޕްލޭން ކަނޑައެޅުމެވެ. އަންސެޓިސްފެކްޓަރީ  އަޅައި

ކޮލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި އޮރިޖިނަލް އެކްޝަންޕްލޭނުގެ ތެރެއިން ބޭނުންވާ 

އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގެ  ބައިތައް ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކުރެވުނު

)ދޭއް(  2ރެކަމަންޑޭޝަންތައްވެސް ހިމެނިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ޖެހިޖެހިގެން 

ފަހަރު އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި ވާނަމަ އޮރިޖިނަލް 

 މަށްޖަވާބުދާރީވާ ޖަވާބުދާރީވުގުޅިގެން އެ މަރުކަޒަކުން އެކަމާ  އިއެކްޝަންޕްލޭންއާ

 ނެއެވެ.ބަލަންވާ
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އިތުބާރު ނެތްކަމަށް  ،މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން )ރ(

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި ސަބަބަކަށްވީ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަންވާނެއެވެ. 

ނަމަވެސް މި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ކިޔަންވާނީ ސިއްރު ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަމުގައި 

 .ބަލައިގެންނެވެ

 

ފެންވަރު ނުހިފެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިޝާރާތެއް ލިބޭ ވަގުތުން ފެށިގެން  )ބ(

އެތަނެއްގައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެންދެން ނުވަތަ އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް 

 އަޅާ ނިމެންދެން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ހުއްޓާލުން.އެހީ  އެހީއެއް ދެވޭނަމަ .1 

 

އިންސްޓިޓިޔުޝަނަލް  ލާރުކަޒެއް ބެހެއްޓޭނީ ވަމުންދާ ގޮތް ބަމަ އެ .2 

 ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ދަށުގައެވެ.

 

 ނުވަތަ، އެދިފައިވާނަމަ ހޯދުމަށް ޕަވަރ އެވޯޑިން ޑިގްރީ މަރުކަޒަކުން އެ .3 

 ބަދަލުކުރުމަށް އަކަށްސްޓޭޓަސް ނުވަތަ އެހެންވެސް އަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ

އޮޑިޓާގުޅިގެން ކުރެވޭމަސައްކަތް ނިމެންދެން އެދިފައިވާ  ،އެދިފައިވާނަމަ

 އެދުމަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރެވޭނެއެވެ.

 

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުގެ ޙާލަތަށް  ނުހިފެހެއްޓުނު ކަމަށް ނިންމިފައިވާ ފެންވަރު )ޅ(

 ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައި މިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އެޅިދާނެއެވެ.

 

އެ މަރުކަޒަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި  .1 

އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ސަޕޯޓް ޓީމެއް އެކުލަވާލެވިދާނެއެވެ. މިޓީމުގައި 

އެޑިއުކޭޝަނާއި، މެނޭޖްމަންޓާއި ފައިނެންޝަލް ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާޑި

އެޝުއަރަންސް  ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކޮލިޓީ، ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރުން

ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާކާރުން ތަރައްޤީޕްލޭން  އެކްޝަން

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 

ސްޓްރެޓިޖީ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓް  .2 

ތަންފީޒުކުރެވޭނީ އެންމެ ބޮޑަށް ޙާލަތު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ 

އިންސްޓިޓިޔުޝަން ތަކަށެވެ. އެގޮތުން ޚާއްޞަ އެޝުއަރެންސް ރިވިޔުއެއް 

ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. އެއީ މެނޭޖްމަންޓާއި ގަވަރނަންސްގެ 

 ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށެވެ.

 

އިންސްޓިޓިއުޝަނުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށާއި ބޯޑް އޮފް  .3 
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ގަވަރނަރސްއަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ދެވިދާނެއެވެ. 

މިރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކީ ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކަށްވުރެ 

 ބޮޑަށް އިރުޝާދުތަކެކެވެ.

 

ފަރާތުން ދެން އޮންނަ ގެ އެޑިއުކޭޝަނު ހަޔަރ އޮފް ޓްމަންޓްޕާޑި .4 

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ޕާއޮޑިޓެއްގެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުމަށްވެސް ޑި

 އެޑިއުކޭޝަނުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.

 

ޝަނެއްގެ ދެމެދުގައިވާ އުއަކީ ދެ އިންސްޓިޓިމައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ .5 

ޓްމަންޓް ޕާޑި ،ޕާޓްނަރޝިޕްއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ

ފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުން ކުރާ އޮ

އިންވެސްޓިގޭޝަންތަކުގައި ޕާޓްނަރ އިންސްޓިޓިޔުޝަން ވެސް 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 

 ފަރާތަކީ މަސްއޫލުވާ ފެންވަރާމެދު ސަނަދުތަކުގެ ދޫކުރާ މަރުކަޒަކުން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ .11 އެހެނިހެން

 ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުދޭ. މަރުކަޒެކެވެ ނިސްބަތްވާ ސަނަދެއް އެ

 ދޫކުރި އެ، ދޫކުރާއިރު މަރުކަޒަކުން އެހެން ގުޅިފައިވާ ކާޒަމަރުކަ އެ ސަނަދެއް

ހެއްޓުމުގެ މައްސަލައެއްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ނުހިފެ ފެންވަރު މަރުކަޒަކީ

އެ ސަނަދު ނިސްބަތްވާ ފަރާތްވެސް މި  ،ހިނގަމުންދާ ތަނެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ

މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވެ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ފެންވަރު 

ނުހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒެއްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން 

އެ މަރުކަޒުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އެހެން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ  ،ހިނގަމުންދާ ނަމަ

މައި މަރުކަޒަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން އަސަރު  ،ކަޒުތަކަށްމަރު

ނުފޯރާނެކަމަށް ބަލަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާގުޅިގެން  އެ މަރުކަޒުގެ 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އެހެން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކާވެސް 

މަރުކަޒުގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ވާނީ މައި 

 ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައެވެ.

ުލގެ ދަށުން ކުރެޭވ ޞޫފެންވަރު ނުހިފެހެްއޓުމުގެ ސަބަުބން ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުގެ އު 
ހުރިހާ މުޢާމަލާތަކާއި މަޝްަވރާތައް ވާންޖެހޭނީ ސިއްރުވެރި މުޢާމަލާތުތަކެއް 

މަޢުލޫމާތެއް މީޑިޔާއަށް ހާމަކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ. ކަމުގައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް 
އަދި މިކަން ވާންޖެހޭނީ މަުޢޫލމާތު ހޯދާ ލިބިަގތުމުގެ މިނިަވންކަމުގެ ތެރެއިން 
އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ ޙާލަތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެނީ މިގޮތުްނ ހާމަުކރެވޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ 

ރައި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތި ސަބަބުން އެމަރުކަޒެއްގެ ތިޖާރީ މަޞްލަޙަތަށް ބުރޫއަ
މަންޓްތަކަކީ ކޮބައިޯތ އުވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ. އަދި ހާމަ ކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތާއި ޑޮކި

 .ބެލުމަށްޓަކައި އެމަރުކަޒަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެއެވެ
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ލުގެ ޑްރާފްޓް މިދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކާއެކު ޙިއްޞާކޮށް ޞޫމި އު
މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ޕްރައިވެޓް ކޮލެޖްތަކާއި 

ކޭޝަނުން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީއާއި މޯލްޑިވްސް އުހަޔަރ އެޑި
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ހިެމެނއެވެ. މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށްފަުހ ބޭނުްނތެރި ހެޔޮ 

 .ްނނަން ޖެހޭނަމަ އެބަދަުލތައް ގެެނވޭނެއެވެބަދަލުތައް މި ޑޮކިއުމަންޓަށް ގެ
 

_________________________ 
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5ޖަދުވަލު   

 

 

Academic Audit for Granting Degree Awarding Powers and 

University/College Title 
 
 

Evaluation Criteria for Degree Awarding Powers/University Registration/College 

Registration 

Introduction 

Department of Higher Education (DHE) is responsible for granting Degree Awarding Powers, 

University registration and College registration in the Maldives. 

An organization that wishes to award its own degrees will be required to demonstrate that it 

meets the criteria that follow. Scrutiny by Department of Higher Education establishes whether 

or not an applicant organization has reached a secure level of fitness for the powers being 

sought. The applicant must clearly demonstrate that there can be public confidence, both present 

and future, in its systems for assuring the quality and standards of its degrees. 

The criteria for degree awarding powers, university registration and college registration are 

outlined in this document. The criteria are designed to establish that the applicant organization 

has a well found, cohesive and self-critical academic community that demonstrates firm 

guardianship of its standards. The academic audit process seeks to establish methods for 

monitoring academic standards, to spread good practice and to keep the system under review. 

Thus providing confidence that can be placed soundness of the institute’s arrangement for the 

management of the quality of its programmes, integrity and reliability of the information 

published about the institute’s quality standards. Hence, the Academic Audit serves for 

organizational improvement as well as public accountability. 

The following stages list and explain the criteria against which an application for the grant of 

degree-awarding powers, university registration and college registration will be considered. 

Stage 1: Basic Criteria 

Stage 2: Proforma 

If the applicant meets the basic criteria at Stage 1 the applicant is further scrutinized in stage 2. 

Under the stage 2 the following criteria will be evaluated: 

1) Governance and Academic Management 

2) Academic standards and quality assurance 

3) Scholarship and the pedagogical effectives of academic staff 

4) The environment supporting the delivery of taught higher education programmes 
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1. Governance and Academic management: 

The applicant organization will be required to provide evidence that:-  

 Its financial planning, quality assurance, and resource allocation policies are coherent 

and relate to its higher education mission, aims and objectives;  

 Its higher education activities take full account of relevant legislation, the Academic 

Infrastructure, and associated guidance;  

 Its higher education mission and associated policies and systems are understood and 

applied consistently both by those connected with the delivery of its higher education 

programmes and, where appropriate, by students;  

 There is a clarity of function and responsibility at all levels in the organisation in relation 

to its governance structures and systems for managing its higher education provision;  

 There is depth and strength of academic leadership across the whole of its higher 

education provision;  

 It develops, implements and communicates its academic policies and systems in 

collaboration with those who have responsibility for the delivery of its higher education 

programmes, and with relevant stakeholders; 

 Its academic policies, systems and activities are monitored and reviewed and that 

appropriate and timely action is taken when deficiencies are identified;  

 Its academic risk and change management strategies are effective;  

 It has robust mechanisms in place to ensure that the academic standards of its higher 

education awards are not put at risk; and  

 It has the capability of managing successfully the additional responsibilities that would 

be vested in it were it to be granted taught degree-awarding powers.  

 

2. Academic Standards and Quality Assurance 

The applicant organization will be required to provide evidence that:-  

 The regulatory framework governing its higher education provision (covering, for 

example, student admissions, progress, assessment, appeals and complaints) is 

appropriate to its current status and is implemented fully and consistently; and  

 It has in prospect a regulatory framework appropriate for the granting of its own higher 

education awards. 

 Its higher education awards are offered at levels that correspond to the relevant levels of 

the MNQF;  

 The management of its higher education provision takes appropriate account of the 

MQA’s Code of Practice, relevant subject benchmark statements, national guidance on 

programme specifications, and the requirements of any relevant professional and 

statutory bodies;  

 In establishing, and then maintaining, comparability of standards with other providers of 

equivalent level programmes, it explicitly seeks advice from external peers and, where 

appropriate, professional and statutory bodies;  
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 Its programme approval, monitoring and review arrangements are robust, applied 

consistently, have at all levels a broadly based external dimension and take appropriate 

account of the specific requirements of different levels of award and different modes of 

delivery; and  

 There is an explicit and close relationship between academic planning and decisions on 

resource allocation. 

 Its strategies for learning and assessment are consistent with stated academic objectives 

and intended learning outcomes;  

 Relevant staff are informed of, and provided with guidance on, its policies and 

procedures for programme design, monitoring and review;  

 Responsibility for amending or improving new programme proposals is clearly assigned 

and subsequent action is carefully monitored;  

 Coherence of programmes with multiple elements or alternative pathways is secured and 

maintained;  

 Close links are maintained between learning support services and the organisation’s 

programme planning, approval, monitoring and review arrangements; 

 Robust arrangements exist for ensuring that the learning opportunities provided to those 

of its students that may be studying at a distance from the organisation are adequate;  

 Through its planning, approval, review and assessment practices, it defines, monitors, 

reviews and maintains its academic standards;  

 Its assessment criteria and practices are communicated clearly to students and staff;  

 Its assessment practices fully cover all declared learning objectives, learning outcomes 

and modes of delivery;  

 Appropriately qualified external peers are engaged in its assessment processes and that 

consistency is maintained between internal and external examiners' marking;  

 The reliability and validity of its assessment procedures are monitored and that its 

assessment outcomes inform future programme and student planning; and  

 Clear mechanisms are in place for use when a decision is taken to close a programme or 

programme element, and that, in doing so, the interests of students are safeguarded.  

 Critical self-assessment is integral to the operation of its higher education provision and 

that action is taken in response to matters raised through internal or external monitoring 

and review; 

 Clear mechanisms exist for assigning and discharging action in relation to the scrutiny, 

monitoring and review of agreed learning objectives and intended outcomes;  

 Ideas and expertise from within and outside the organisation (for example on programme 

design and development, on teaching, and on student learning and assessment) are drawn 

into its arrangements for programme design, approval and review; and  

 Effective means exist for encouraging the continuous improvement of quality of 

provision and student achievement.  
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3. Scholarship and the pedagogical effectiveness of academic staff 

The applicant organisation will be required to provide evidence that all teaching staff engaged 

with the delivery of its higher education programmes have relevant:-  

 Academic and/or professional expertise;  

 Engagement with the pedagogic development of their discipline (through, for example, 

membership of subject associations, learned societies and professional bodies);  

 Knowledge and understanding of current research and advanced scholarship in their 

discipline area and that such knowledge and understanding directly inform and enhance 

their teaching; and (in the case of those teaching on doctoral programmes offered wholly 

or in part by courses of instruction) active personal engagement with research and/or 

advanced scholarship to a level commensurate with the degrees being offered; and 

 Staff development and appraisal opportunities aimed at enabling them to develop and 

enhance their professional competence and scholarship.  

 In addition, the applicant organisation will be required to provide evidence that staff with 

key programme management responsibilities (for example, programme leaders and 

assessment coordinators) have relevant:-  

 Experience of curriculum development and assessment design; and  

 Engagement with the activities of providers of higher education in other organisations 

(through, for example, involvement as external examiners, validation panel members, or 

external reviewers).  

 

4. The environment supporting the delivery of taught higher education programmes. 

The applicant organisation will be required to provide evidence that:-  

 The effectiveness of its learning and teaching activities is monitored in relation to stated 

academic objectives and intended learning outcomes;  

 Students are informed of the outcomes of assessments in a timely manner;  

 Constructive and developmental feedback is given to students on their performance;  

 Feedback from students, staff, (and where possible) employers and other institutional 

stakeholders is obtained and evaluated and clear mechanisms exist to provide feedback to 

all such constituencies;  

 Students are advised about, and inducted into, their study programmes in an effective 

way and account is taken of different students’ needs;  

 Available learning support materials are adequate to support students in the achievement 

of stated purposes of their study programmes;  

 The effectiveness of any student and staff advisory and counselling services is monitored 

and any resource needs arising are considered;  

 Its administrative support systems are able to monitor student progression and 

performance accurately and provide timely and accurate information to satisfy academic 

and non-academic management information needs;  
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 It has in place effective and confidential mechanisms to deal with all complaints 

regarding academic and non-academic matters;  

 The staff involved with supporting the delivery of its higher education provision are 

given adequate opportunities for professional development;  

 The information that it produces concerning its higher education provision is accurate 

and complete; and  

 Equality of opportunity is sought and achieved in its activities.  
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Academic Audit for Granting Degree Awarding 

Powers/University and College Registration 

 

Stage I – Basic Criteria 

The following basic criteria has to be met before applications are scrutinized further at 

Stage II  

 

 

Criteria Met Not Met Remarks 

Institution is registered with the department of 

higher education 

   

The applicant is a private company, foundation 

which is registered, if a foreign investor registered 

as a foreign investment 

   

It has been successfully conducting national 

qualification level 7 and 8 courses continuously 

for the past 5 years 

   

It is financially sustainable and can expand in the 

foreseeable future. 

   

It has at least 500/350 full time students enrolled 

in at least 3 programmes every year during that 

period 

   

Produces a satisfactory output of graduates in 

reaching success rate of at least 75% per cohort 

   

It has academic staff,  at least 50% holding 

Masters’ degree qualification 

   

It has academic staff at least 50% holding 

Master’s degree or PhD qualification (for research 

degree and Master’s degree approval) 

   

It has its academic staff, at least 50% holding 

Masters’ degree qualification with 2 years of 

work experience in the relevant field and also 

either have supervised 3 thesis or published 
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articles as international publications (for PhD 

degree approval) 

It has been consistently upholding its mission and 

objectives 

   

It has been conducting its own degree 

programmes of level 7 and 8 with appropriate 

facilities and resources 

   

Self-Analysis Report  containing the following    

A ten year business plan of the institution    

The prospectus of the institution    

Teaching quality handbooks    

Staff handbooks    

Academic regulations    

Schemes of studies    

Enrolment manual    

Rules relating to admission of  students    

Rules relating to eligibility to sit for an 

examination 

   

The fees payable by students    

Refund Policy    

The duration of the programme    

The steps taken by the institution to provide 

tutorials and make regular assessments of the 

students‟ performance 

   

The setting of the examination papers, the 

conduct of the examination and the marking of 

examination scripts 

   

Steps taken to ensure that an independent body 

will conduct the examination 

   



47 

 

Justification for the change of status for the 

proposed institute 

   

Major achievements and successful work 
   

Percentage of graduates in employment    

Strengths and weaknesses    

Where the applicant is operating in collaboration 

with its parent institution, it must provide the 

Commission with all information relating thereto 

together with all supporting documents. 

   

Details of the past research works conducted in 

the institute 
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Detailed Proforma for  granting Degree Awarding Powers/ University Registration/ College 

Registration 

  

 

The proposal for university registration should be based on the following proforma  

Proforma   Main areas to be included 

1. Self 

analysis 

report  

 Self analysis 

report of the 

existing institute 

stating 

justifications for 

change of status 

Features of university that has already been established 

Indicators of quality education 

Available facilities to cater for university education 

Ensures that its programs of study meet the stated objectives and 

outcomes 

Students evaluation reports indicating satisfactory performance 

Development in research 

Justification for change of status to a university 

Major achievements and successful work 

 Strengths and weaknesses 

2.  The 

project 

Executive 

summary of the 

proposed project 

 A short outline of the whole project accurately presented 

  Description  The project is adequately described with its background, aims and 

objectives clearly stated 

 Objectives / 

Philosophy 

 Objectives and Philosophy clearly stated with Vision and Mission 

statements articulated 

Objectives, Philosophy, Vision and Mission statement relevant to 

a University. 

 Justification 

with socio-

economic 

benefits to the 

country 

Justifications clearly articulated 

The justifications and the socio-economic benefits relevant to a 

University 

Justifications and the socio-economic benefits relevant to the 

Maldivian context 

Facilities 

proposed to be 

created. 

 Proposed facilities adequate to conduct the proposed Programs of 

Study 

Adequate facilities to cater to the proposed student population 

Adequate facilities to cater to the proposed staff  population 

Organizational 

set up 

Appropriate organization structure  with relevant titles including 

department names and divisions 

·    Minimum 3 different academic departments/faculties present. 

·    Academic head, full time, PhD Degree level with experience in 
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relevant field. 

·    Department/faculty academic head/Dean (for each faculty), 

employed full time. 

·    Administrative head/registrar with appropriate academic 

qualifications (minimum MNQF Level 7 and 1 year experience) 

employed. 

·    Other teaching staff, with appropriate academic levels, meeting 

50% full time 50% part time ratio, with minimum 1 year 

experience employed. 

3. 

Governance 

and 

monitoring  

Registered body, 

trust, foundation, 

etc. OR 

·    Registered with DHE. 

·    Registered company or business enterprise. 

·    Established organization with a history of  5 years of service 

·    Appropriate  numbers of graduate output  for the duration of  

service 

·    Management in partnership with other established 

businesses/organizations 

·    New contributions to the society  

Takes appropriate account of MQA's code of practice 

Governing body ·    Governing body established  for 2 or more years 

·    Academically experienced  governing board members 

·    Governing board functional and regular meetings convened 

·    Institute functions as per governing board decisions  

Admissions, 

Recruitment and 

Selection 

·    List of new programs and existing programs published on 

website etc. 

·   Availability of admission policy and guidelines on website   

·    Admission criteria to all  programs available on website 

·    Implementation of MQA guidelines for pre-requisites 

·    Adequate staff and facilities to cater for the smooth running of 

student admissions 

·    Procedure to ensure fairness when applications exceed slots  

. Selection processes are underpinned by transparent entry 

requirements 

. Recruitment, selection and admission are conducted in a 

professional manner 

·    Admission numbers appropriate with existing structure facility, 

proposed plans, financial capacity, professional/academic HR 

strength etc.) 

·    Orientation programs for newly admitted students 

Students ·    Maintenance of student enrolment statistics, level-wise / 

Output of students level-wise for the next 5 years. 

Records of dropouts and efforts to minimize student dropout 

·    Practicing grievance policy for 5+years. 

·    Student welfare services announced, published and in place for 

5+ years 

. Effectiveness of student engagement is monitored and reviewed 

. Have accessible appeals and complaints procedures 

. Provide opportunities to raise concerns without risk of 
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disadvantage 

. Monitor and evaluate the effectiveness of their appeals and 

complaints procedures 

. Academic appeals and complaints procedures are conducted in a 

timely and effective manner 

  

. Arrangements exist for effective representation of the collective 

student voice 

student numbers enrolled is appropriate 

Staff ·    Academic Staff strength 

·     Maintenance of staff enrolment statistics, year- wise,  Part-

time, fulltime staff, associates  and their qualifications in 

accordance with the statistics required by DHE 

·    Pay scales, criteria for appointment / promotion published and 

in practice 

·  staff   social security-pension and benefits 

·    Academic Staff: Student ratio 

·    sports officer 

·    Administrative and supporting staff. 

4.Finance  Student fees ·    Fees for individual courses maintained at average market level 

or below 

·    Revision of fees only on an annual basis 

·    Fee waived (fully and or partially) 

·    Full scholarships offered 

·    Other benefits for students  ( managed by the institute) 

 Funding 

Sources and 

Financial 

forecast 

·    Student  fees 

·    Income from company support 

·    Income from donor agencies 

·    Individual support 

·    Foreign support 

Endorsement funds are available 

Evidence of the financial capability to ensure successful 

management of institution 

Investment ·    Initial investment appropriate to  cater for existing student 

population 

·    Investment for research development 

·    Proposed investments appropriate for proposed number of 

students  

·    Regular investments  for updating technology and innovation 

etc 

·    Investment potential of the management 

 Recurring 

expenses  

·    Recurring expenses  for  updating technology and innovation  

·    Recurring expenses on development of library 

·    Recurring expenses for research development   

·    Recurring expenses appropriate for existing student population 

·    Recurring expenses appropriate for maintenance 

5.Research* Established ·    Areas identified for research  
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research 

institute, 

Research funds 

and publication 

·    Presence of qualified full time staff for promoting research 

activities 

·    Guidelines for research and supervision published 

·    Presence of research labs and other  facilities 

·    Research relevant to  local environment/focused national 

interest 

·    Access to most  recognised international journals 

·    Designated space for research students 

·    Strength of students in masters or higher level research 

·    Presence of/plan of international collaborations in research 

·    Future plans for establishing research  funds 

·    Sources of research funds 

·    International publications 

·   Publications of research work locally in college  journals 

·    New contributions to the society  

 . Clear and readily available regulations for research degrees 

. Developed Codes of practice for research degrees implemented 

and reviewed 

. Admission procedures for research degrees are clear, consistently 

applied and demonstrate equality of opportunity 

. Mechanism to admit appropriately qualified and prepared 

research applicants 

. Appoint supervisors with appropriate skill and knowledge 

. Each student has a supervisory team 

. Opportunities for developing research, personal and professional 

skills for students exists 

. Mechanism to collect, review and respond as appropriate to  

evaluations from those concerned with research degrees 

. Criteria used to assess research degrees are clear and readily 

available 

. Final assessment procedures clear, operated rigorously, fairly and 

consistently 

. Mechanism to ensure the individual supervisors have sufficient 

time 

6.Physical 

facilities 

 Land / Building ·    Space  or  floor area is  adequate  for  the  service of the 

existing students 

·    Building is exclusively available or secured  for the college  

·    Building is insured. 

·    Building is  secured with fire exits and fire safety standards 

. Copies of licenses issued by relevant authorities available 

. Environment in which the institution is located is conducive to 

teaching and learning 

. Complies to laws relating occupational health and safety of the 

persons on the premises 

·    Availablity of a students’ room or space for students use 

(excluding the library space) 

Building  ·    Easy staircase 
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  ·    Adequate space  at door /entrance/walkways  

·    Adequate ventilation and light 

·    Lift or easy access available for disabled students 

·    Adequate open area available for students 

·    Administrative staff adequate for general administrative 

purposes for existing number of students 

·    Administrative office area and waiting area adequate for 

general administrative purposes for existing number of students 

·    Furniture and Equipment adequate for general administrative 

purposes for existing number of students 

·    Adequate administrative services available for the  staff 

·    Other adequate administrative facilities 

 Academic, 

lecture halls 

/class / tutorial 

rooms. 

Adequate for general academic purposes of college with the given 

number of students and number increase in 3 year plan. 

·    Adequate ventilation and light 

·    Lift or easy access available for disabled students 

·    Adequate open area available for students 

·    Adequate class rooms, lecture halls, tutorial rooms for general 

academic purposes of college for existing number of students  

·    Adequate space  for students easy maneuver into and out of the 

classrooms, lecture halls etc.  

 Auditorium , 

seminar room,  

·    Appropriate size of individual rooms to cater for the existing 

class numbers 

·    Easy maneuver within the room for students and staff  

·    Presence of adequate and appropriate furniture  

·    Presence of auditorium adequate for conducting mass  lectures   

·    Presence of multimedia for teaching 

·    Adequate for general academic purposes of college  

 Staff rooms,  Adequate for general academic purposes of institution with given 

number of staff and number increase in 3 year plan. 

·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

Toilets, drinking 

water, first aid 

Adequate for given number of students (separate for male and 

female) with reference to the number increase in 3 year plan. 

·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

 Library, Adequate for student population existing and 10 year plan, courses 

and levels of study for existing and with reference to 3 year plan.  
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·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

 Laboratories,  Adequate for student population existing and 10 year plan, 

courses, fields and levels of study for existing and with reference 

to 3 year plan.  

·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

 Independent 

group discussion 

areas for 

students 

Adequate for student population existing and 10 year plan, courses 

and levels of study existing and with reference to 3 year plan.  

·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

 Independent 

group discussion 

areas for 

students 

Adequate for student population existing and 3 year plan, courses 

and levels of study existing and with reference to 3 year plan.  

·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

 Equipments ·    Computers, internet facilities for staff. 

·    Computers, internet facilities for students. 

·    Photo copying and printing for students, 

·    Multimedia  in all rooms 

·    Others (relevant to college, studies, students, staff). 

 Books, journals   

·    Related to field/s of study  

·    Access to recent publications of books and journals   

·    Access to the relevant books in each of the faculties 

·    Access to a journal for each of the faculties 

·    Adequate for the existing and proposed students in all ongoing 

and proposed courses 

Furniture Appropriate for college level institution for students or staff 

population (existing and with reference to 3 year plan).  

·    Not available 
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·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

Other facilities Appropriate for the level institution for students or staff population 

(existing and with reference to 3 year plan).  

·    Not available 

·    Weak 

·    Minimally sufficient 

·    Satisfactory 

·    Good 

·    Excellent 

7.Curriculum Programs, 

Relevance, 

Implementation 

Appropriate for the level institution for students or staff population 

(existing and with reference to 3 year plan).  

·    Appropriate (half or more) programmes  fully offered by the 

institute 

·    Appropriate (half or more) programmes are at MNQF level 6 or above   

·    Appropriate and flexible duration of study for all programs 

·    Availability of part time mode delivery  

·    International affiliation or affiliation to Maldives National 

University 

·    Curriculum formulation addresses the national training needs 

·    Existing approved  curriculum for all MQA approved courses 

·    Curriculum/Structure/Schemes published and accessible for 

students 

·    Practical training or workshops for teaching staff to familiarize 

with curriculum and guidance for high achievement of results. 

·    Arrangement for work placement/ exp. for students  

. Recognition of prior learning opportunities available and are 

supported 

. HE awards correspond to the relevant levels of MNQF* 

. Enable staff and other participants to contribute in program 

development and approval 

. Maintain strategic oversight of the process and outcomes 

. A process to protect academic interest of students when a 

program is closed exists 

. Involve students in program monitoring and review process 

. Evaluate the program monitoring and review process 

. Make use of reference points and expertise from local and 

international peers 

. Program approval, monitoring and review arrangements are 

robust 

. Takes into account the MQA code of practice 

. A regulatory framework appropriate for granting of its own 

higher education award exists* 
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. Responsibility for amending or improving programs cleary 

designed and subsequent action carefully monitored 

. Programs with multiple elements or alternative pathways secured 

and maintained 

·    Implementation of curriculum to achieve full learning outcome  

·    Practical training for students where applicable 

 National and 

International 

Collaboration 

·    Guideline in place and practicing for 6+ months. 

·    Collaborating institutions/organizations / agencies 

·    Nature of collaboration /linkage. 

·    Method and extent of collaboration / linkage 

. Close links are maintained between learning support services and 

program planning, approval, monitering and review 

. Comparability of standards with local and international peers is 

established and maintained 

·    If affiliate, accredited status of the institution.  

 Examination 

and Assessment 

·    Information on assessment system, regulation of examinations 

are transparent and published 

·    Information on assessment system, regulation of examinations 

are systematically followed 

·    Assessment system caters to assess the skills outlined in the 

MNQF level descriptors 

·    Mechanism of assessment and examinations 

. Assessment tasks provide students with an equal opportunity to 

demonstrate their achievement 

. Feedback on assessment is timely, constructive and 

developmental 

. The volume, timing and nature of assessment enable students to 

demonstrate the extent to which they have achieved the intended 

learning outcomes 

. Define, monitor, review and maintain academic standards 

through assessment practices 

. Qualified external peers are engaged in assessment process and 

consistency is maintained 

. Reliability and validity of assessment procedures are monitored 

and  the outcomes inform the future program and student planning 

. Ensure that academic standard for each award of credit is 

rigorously set and maintained and student performance is 

equitably judged 

. Assure that everyone involved in the assessment process is 

competent in their roles and responsibilities 

. Assessment is carried out securely 

. Degree Awarding Bodies assure that the standards are not 

compromised by conducting the assessment other than English 

Language* 

. Board of examiners/assessment panels apply fair and consistent 

regulations 
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. Degree Awarding Bodies clearly specify the membership 

procedures, powers and accountability of examination boards and 

assessment panels* 

. Decisions of examination boards are recorded and communicated 

to students 

. Strategies for learning and assessment are consistent with 

academic objectives and learning outcomes 

·    Guidelines to assess projects/ Thesis (viva where applicable). 

 Internal 

Supervision, 

arrangement of 

supervision of 

student 

performance, 

quality assurance 

and quality 

enhancement, 

administrative  

·    Guideline for internal supervision published  

·    Presence of quality and relevant   staff  for  supervision 

·    Guideline for internal supervision systematically followed for 

all  the courses offered 

·    Guideline for internal supervision systematically followed for  

a three year period 

·    Presence of records of monitoring quality of classroom 

teaching 

and technical 

support for 

quality assurance 

and quality 

enhancement 

·    Presence of records of monitoring  learning (students feedback 

evaluation) 

·    Presence of records of analysis of  student/s performance 

including graduate out put and dropouts 

·    Access of quality staff for outer island batches (where 

applicable). 

·    Administrative support (staff, support for visits to outer islands 

etc.) 

  

·    Quality enhancement support (relevant training, professional 

staff, affiliation etc.) 

 Other Activities ·    Engagement in continuing education 

·    Provision of service –e.g. consultancy, medical, paramedical, 

etc. 

·    Student exposure to social work. 

·    Policy and practice of inclusiveness. 

·    Policy and practice of Environment /sustainability /social 

issues /Dhivehi Language development. 

. Maintain records (by type and category) of all arrangements 

·    carrier guidance and counseling 

8.Statutes Academic 

Calendar 

·    Academic calendar compiled with appropriate numbers of 

working days 

University 

council 

·   Council with representatives from all relevant areas including 

student body 

·    Council members duties, composition, term  and appointing 

procedures , etc 

 Other program 

committees, 

boards 

·  Presence of an  academic council duties and composition 

·  Presence of an  appeal committee duties and composition 

·  Other relevant committee-duties and composition 

Student ·  Presence and composition of a student body 
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Association ·  Duties and selection procedures for members of student body 

·  Student body functional-engaged activities for past 3 years 

Academic and 

administrative  

staff 

·  Teacher student ratio of academic staff maintained at a 

reasonable level 

·  Presence of sufficient numbers of administrative and ancillary 

staff   

·  Recruitment procedure, responsibilities and duties of teachers 

clearly stated 

· Recruitment procedure, responsibilities and duties of faculty 

heads clearly stated 

· Recruitment procedure, responsibilities  and duties registrar 

clearly stated 

· Recruitment procedure, responsibilities  and duties of finance 

head clearly stated 

· Recruitment procedure, responsibilities and duties academic head 

clearly stated 

· Responsibilities and duties  of librarian clearly stated 

· Responsibilities and duties of Examination officer  clearly stated 

· Responsibilities and duties of Admissions officer  clearly stated 

·Recruitment procedure, responsibilities   and duties of other staff 

clearly stated 

· Rules for giving leave for teaching and non teaching staff  clearly 

stated 

· Resignation procedure for staff 

·    Rules  on misconduct/unprofessional behavior of teachers and 

other staff 

·    Procedure for resignation of teachers and other staff 

·    Procedure for disqualification of teachers and staff 

·    Disciplinary measures for students, conditions for dismissal 

·    Personal tutoring 

·    Examination regulations and re-sits 

·    Procedure for taking extra credits during a program 

·    Policy on fees-Notification in advance if fees to be increased 

·    Procedure for calculating the grade point average and the 

award ranking 

·    Policy and guidelines for grievance procedures published 

·    Students rights and responsibilities 

·    Policy and procedures of harassment 

. Ensure the staff are appropriately trained, competent and up to 

date and supported 

·    Admission criteria 

9. Financial 

Plan 

  ·    Ten year financial plan. An analytical descriptive plan both for 

sources and utilization of recurring and non-recurring expenditures 

·    Sources of yearly income 

·    Capital estimates 

·    Return on investment 

. The institution has a stable financial position that will enable it to 

maintain operational continuity 
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·    Plan for disposal of profits/surplus income 

10. 

Additional 

facilities 

  ·    Tuck Shop / Cafeteria 

·    Hostel/Accommodation (students /staff) 

·    Printing and photo copying 

Presence of campuses in the outer islands 

·    Career Guidance 

·    Any others 

11. Ten year 

Business 

plan 

  Academic objectives of the business plan 

·   Expansion of courses/fields of studies 

·   Expansion of  Land, development of  Buildings/ additional 

campuses 

·   Expansion and upgrading  Equipment & Furniture 

·    Expansion of student strength 

·   Expansion of  Administrative and Academic Staff 

·  Expansion of  Other amenities and relevant facilities 

  
            1 = Weak: – insufficient presence / description/ explanation; irrelevant provision.

          2 = Minimally sufficient: - Minimal presence / description / explanation; Provision / 

description / explanation is minimally relevant.

          3 = Satisfactory:- Present / described / explained to a satisfactory degree; relevant to the task 

to be performed.

          4 = Good: - Present/ described / explained to a good degree; very relevant to the task to be 

performed.

          5 = Excellent:- Present/ described / explained to a high degree; highly relevant to the task to 

be performed.

 
_________________________ 

 


