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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ އުސޫލު
ފ
ތަޢާރަ ް

.1

ދ
ޞ ު
މަޤް ަ

.2

ތގެ
ދައުލަ ު

.3

މި އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ތއްގައި އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ނުވަތަ އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދަށުގައިވާ
ގ ެ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު މައިގަނޑު ޮ
ފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
ކމާއެކު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް
މި އުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ،އެއް މިންގަނޑެއްގެ ދަށުން ހަމަހަމަ ަ
ދނުމާއި ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމާއި،
ތަމްރީނު ހިންގޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ި
ދައުލަތުން ތަމްރީނަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމެވެ.
ވ.
ކޒެއްގައި ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެ ެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރު ަ

ސސާތަކުގެ
އއް ަ
މު ަ
މަތީ ތަޢުލީމާއި
ނދޭ
ތަމްރީ ު
އގައި
ޒ ް
މަރުކަ ެ
ނވާނެ
ހުންނަ ް
އ
ސިފަތަ ް
ކއި
އދޭ ކޯސްތަ ާ
ކިޔަވަ ި
ނ
ރ ް
ރވަ ު
ދަ ި

(ހ)

.1

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިންގޭނީ އެ މުއައްސަސާއަށް ޚާއްޞަ
އ މުއައްސަސާއެއްގެ
ދާއިރާއިން ،މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައިެ ،
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒ ކުރެވިގެން "އޮން ދަ ޖޮބް ޓްރެއިނިންގ" ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.
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.2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ނގޭނީ މިނިސްޓްރީގެ
ނ ކޯސް ހި ް
ނނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
މ ް
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އާން ު
ވސް ހިންގޭނީ މުއައްސަސާއަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާގެ
ގތުން ެ
ގންނެވެ .މި ޮ
ހުއްދަ ލިބި ެ
ކޯސްތަކެވެ.

.3

ނ
ނގުމުގެ ހުއްދަދެވޭ ީ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ކޯސްތައް ހި ް
އެ މުއައްސަސާގެ މެންޑޭޓުގައި ނުވަތަ އިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ތަމްރީނު ދިނުން ހިމެނޭ،
ކ
ނގަން ދަތިވާފަދަ ވަ ި
މދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކުން ހި ް
މތީ ތަޢުލީ ު
ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ަ
ޚާއްޞަ ރޮނގުތަކުގެ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުއައްސަސާތަކަށް ނުވަތަ އިދާރާތަކަށެވެ.
ށހަޅައިގެން
ލޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ހު ަ
މި ކޯސްތައް ހިންގަންވާނީ ،މޯ ް
މުޤައްރަރު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

.4

ތނެއްގައި ( 5ފަހެއް)
ތނުން އެއްފަހަރާ އެއް ަ
ރނުދޭ ތަން ަ
ޢލީމާއި ތަމް ީ
މޮބައިލްގޮތުގައި ތަ ު
ކުދިންނަށް

ވުރެ

ގިނައިން

ބައިވެރިކޮށްގެން

ކިޔަވައިދިނުމާއި

ތަމްރީނުދިނުމުގެ

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމަ ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ގަސްތުކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
ނ
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ،މިނިސްޓްރީން އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ދ
ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނަކީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޭ
ވނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް
މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަން ާ
ނވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވާ ް
ނ
އދޭ ލެކްޗަރަރއި ް
ކިޔަވަ ި

(ށ)

ނ
ވއްޒަފު ް
އެހެނިހެން މު ަ

(ނ)

.1

އިންސްޓިޓިއުޓުގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންގެ ( 10%ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަކީ
ވންވާނެއެވެ.
ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންނަށް ާ

.2

ގ ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދޭ
ތކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ަ
ށ
ލކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަ ް
ތ ސަނަދެއް ހާސި ު
ލެކްޗަރަރއިންނަކީ ކިޔަވައިދޭ ލެވެލަށް ވުރެ މަ ީ
ވާންވާނެއެވެ.

.3

މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ލެކްޗަރަރއަކަށް ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ
ތކަށެވެ.
ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތް ަ

ވ
މރުކަޒެއްގައި ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިރީގައި ާ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަ
ބންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތައް ތި ެ
.1

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމުގައި މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތް ފަރާތެއް.
4
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ނވަރު
ނމުގެ ފެ ް
އދި ު
ކިޔަވަ ި
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(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

.2

ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތެއް.

.3

ބލަހައްޓާ ފަރާތެއް.
ޓނެ ފަރާތަކާއި ،މާލީ ކަންތައްތައް ަ
އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަލަހައް ާ

.1

މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ( 3ތިނެއް) އަހަރަކުން އެ މަރުކަޒެއްގެ

ނ
ހިފެހެއްޓު ް

މނިސްޓްރީން އޮޑިޓް ކުރާނެއެވެ .ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވޭތޯ ި
މި

އޮޑިޓުގައި

މި

ބަލާނީ،

އުސޫލުގައިވާ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

މިންގަނޑުތައް

ފުރިހަމަވޭތޯއެވެ.
.2

( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަސް ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ،އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ކޯހެއް
ތ
ދނުމުގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،ނުވަ ަ
ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައި ި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ފެންވަރަށް

އސަރުކުރާނޭ
ަ

ފަދަ

އެއްވެސް

ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެ

އޑިޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް
ހިނދެއްގައި ،އެ ކަމެއް ބަލައި ޮ
ލބިގެންވެއެވެ.
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ި
.3

ވއިދިނުމުގެ ފެންވަރު
ބލުމަށާއި ކިޔަ ަ
ގތް ެ
މަރުކަޒެއްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ
އ
ބެލުމަށާއި ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަ ި
އިންޓަރނަލް ސުޕަވިޜަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ނިޒާމުގެ
މ މަރުކަޒެއްގައިވެސް
ތއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަކު ކޮން ެ
ތެރެއިން ސުޕަވިޜަންގެ ކަންތައް ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ.

.4

ތިރީގައިމިވާ ރެކޯޑްތައް ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން
ބން ހުންނަންވާނެއެވެ.
ސޓިޓިއުޓުގައި ފަސޭހައިން ލި ެ
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިން ް
 4.1ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކޮށް މޮނިޓަރކުރާ ގޮތުގެ ރެކޯޑުތައް (ކޯސްތައް
ވަކިވަކިން).
ސ
 4.2ކިޔަވައިދިނުމާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން (ކޯ ް
ފީޑްބެކް ރިޕޯޓް).
4.3

ލެކްޗަރަރއިންގެ

ލިސްޓާއި،

ކޮލިފިކޭޝަނާއި ،މަސައްކަތުގެ

ސުޕަވިޜަން

ރިޕޯޓްތަކާއި ،ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތައް.
 4.4ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓްތަކާއި ،ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެސް އެނގޭގޮތަށް
ށފަހު ކޯސް ދޫކޮށްލާ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާކްސްޝީޓްތައް/ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް (ފެށުމަ ް
ދަރިވަރުން ވެސް އެނގޭގޮތަށް).
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

 4.5ސްޓޫޑެންޓް އެސެސްމެންޓް ކްރައިޓީރިޔާއާއި ދެވޭ އިމްތިޙާނު ކަރުދާހާއި
އެސައިންމަންޓްތައް.
ތއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ރިސޯސްތައް.
 4.6ކޯސްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮ ާ
ގތުންނާއި ،ކޯހުގެ މުޤައްރަރާއި ،އެސެސްކުރުމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް.
 4.7އިމްތިޙާނާ ބެހޭ ޮ
 4.8މަރުކަޒުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް.
ޓއުޓުގެ
އިންސްޓި ި

(ބ)

.1

މަރުކަޒު ހިންގަން ހުށަހަޅާ އިމާރާތަކީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓް
ހިންގުމަށް

ތ
މރާ ް
އި ާ

ހުށަހަޅާ

ތގައި
އިމާރާ ު

އަސާސީ

ހުންނަންވާނެ

މިންގަނޑުތައް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިމާރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
.2

1

(އެކެއް)

އިމާރާތް

ވތަ
ނު ަ

ކިޔަވައިދޭން

ށފައިވާ
ތައްޔާރުކޮ ް

ތަނެއްގައި

ޓ
ތކަށް އިންސްޓިޓިއު ް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ( 1އެކެއް) އިންސްޓިޓިއުޓެވެ .މި ނޫން ގޮ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅިޔަސް ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ޓއުޓް
އިންސްޓި ި

.4

(ހ)

ވ
ދ ޭ
ޖސްޓަރީކޮށް ެ
ރަ ި

މރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ތަމްރީނުދޭ ަ
ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށެވެ.

އ
ނެ ފަރާތްތަ ް

.1

ނ
ތޢުލީމާއި ތަމްރީ ު
އެ މުއައްސަސާގެ މެންޑޭޓުގައި ނުވަތަ އިދާރާގެ މެންޑޭޓުގައި ަ
ތތައް.
ދިނުން ހިމެނޭ ފަރާ ް

.2
(ށ)

ނވަތަ އިދާރާތައް.
ވަކި ޚާއްޞަ ރޮނގުތަކުގެ ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުއައްސަސާތައް ު

ތ
މ ީ
މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ަ
ކން ލިބިފައިވާ އަދި މި އުސޫލުގައިވާ ހުރިހާ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ހިންގުމުގެ ޤާބިލު ަ
ވނެއެވެ.
ބތުކޮށްދެވޭ ފަރާތަކަށް ވާން ާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ސާ ި

(ނ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވިޔަސް ކޮލެޖް ފެންވަރުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރުގެ
ޓ
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެއް ހިންގާނަމަ އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގަންވާނީ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސި ީ
އސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
ހިންގުމަށް އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ު

މަރުކަޒު
މއި
އދު ާ
އުފެ ް
ނ
ޅ ް
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެ ު

.5

(ހ)

ހންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި
މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓް ި
ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެދި ފޮނުވާ ޕްރޮޕޯޒަލުގައި މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ޕްރޮފޯރމާގައި ބަޔާންކުރާ ތަފުސީލު
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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(ށ)
(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

މި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުން ،މި އުސޫލުގައިވާ ހުރިހާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާއެއްގެ

މަތީ

ނދޭ
ތަމްރީ ު

ތަޢުލީމާއި

ގޮތުގައި

މަރުކަޒެއްގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ،ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކޮށް ،ވަސީލަތްތަކާއި އިމާރާތުގެ ފެންވަރުބަލައި،
ތ
ޕްރޮފޯރމާގައި ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު ،މަ ީ
ނ
ނ ަ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން ހު ް
މުއައްސަސާތަކެވެ.
(ރ)

ނ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ތަމްރީނު މަރުކަޒުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބެލުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ ް
ނ ފޯމު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ށ ނުފެތޭ ނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަ ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަ ް
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
ދެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅޭނީ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްފަހު ،އެ މުއްދަތުގެ
ފަހުންނެވެ.

ޓއުޓް
އިންސްޓި ި

.6

(ހ)

ފ
ރމަށް ަ
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި

މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތަކުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ އެ މަރުކަޒު ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާއެއްގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތެކެވެ .މިގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތެއްގެ

ނ
ވ ް
ދރީ ު
ވބު ާ
ހު ޖަ ާ

ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،ފޯނު

ބރާއި،
ނ ަ
ނަ ް

އީމެއިލް

އެޑްރެސް

މިނިސްޓްރީއަށް

ރަސްމީކޮށް

ނނަ ވެރިއަކު ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ،
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ހަވާލުވެ ހު ް
ނއެވެ.
އެކަމާ ހަވާލުވާ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަންވާ ެ
(ށ)

މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު ޖަވާބުދާރީވުމުގެގޮތުން ،ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް
ނ
ފސްހިސާބު ،ޖެހިގެން އަން ަ
ގ ތަ ާ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ެ
އވެ.
އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެ ެ
.1

މަރުކަޒުގެ ހާލަތު އަންގައިދޭ މުހިންމު ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

.2

ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގި ހަރަކާތްތައް.

.3

ގތުން މިނިސްޓްރީން
ހ ޮ
ނނާބެ ޭ
މަރުކަޒުގެ ކޯސްތަކާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި ،ދަރިވަރު ް
ނހެން މަޢުލޫމާތު.
ހ ި
ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބާއި އެ ެ

ޓއުޓުގެ
އިންސްޓި ި
ޖސްޓަރީ
ރަ ި
ނ
ބާޠިލުކުރު ް

.7

(ހ)

ދއުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ަ
މރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަ
ރަޖިސްޓަރީ،

ސަބަބަކާހުރެ

އަންނަނިވި

ލިބިގެންވެއެވެ.

7

ބޠިލު
ާ

ކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

މިނިސްޓްރީއަށް

އަދަދު1151 :

ވޮލި ުއމް48 :

.1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްފަހު މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އޮޑިޓްކުރުމުން އެ މަރުކަޒުގެ
މގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ނުހިފެހެއްޓި
އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނު ު
އެ ތަނުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ދަށަށް ދިޔުން.

.2
.3

އހަރުދުވަސް ވުން.
އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ނުހިންގާތާ ( 1އެކެއް) ަ
ތަމްރީނު

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

މަރުކަޒު

މުއައްސަސާގެ

މަސައްކަތް

އެހެން

މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުނުވެ އެ މުއައްސަސާ އުވައިލުން.
.4

ގތަށް އަހަރީ ރިޕޯޓާއި
މި އުސޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ދއް) އަހަރުދުވަސް ވުން.
ތަފާސްހިސާބު ނުފޮނުވާތާ ޭ ( 2

(ށ)

.5

މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން އެ މަޒުކަޒު އުވައިލަން އެދުން.

.6

މި ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޠެއް އުނިވުން.

ތ
ވ ަ
މންދާ ނަމަ ،އެ ކޯސް ނު ަ
މަރުކަޒު އުވައިލާއިރު އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކޯހެއް ހިނގަ ު
ޕްރޮގްރާމް ނިމެންދެން ތަމްރީނު މަރުކަޒު އުވައިނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ .އަދި މަރުކަޒުގައި
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ކޯސް
ވސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނަމަ ެ
އިތުރު ދަރިވަރުން ނަގާ އިތުރު ކޯހެއް މަރުކަޒަކަށް ނުހިންގޭނެއެވެ.

(ނ)

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު
މަރުކަޒެއް ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތް އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ،
އެ

ތަމްރީނު

މިނިސްޓްރީ

މަރުކަޒު،

އޮފް

ހަޔަރ

އެޑިޔުކޭޝަނުގައި

ނ
އަލު ް

ރަޖިސްޓަރކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުން ހުއްޓައިލައިފި ނަމަ ،ނުވަތަ އަމިއްލަޔަށް
ރގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން
މ( 10 ،ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެ ޭ
އިންސްޓިޓިއުޓް އުވައިލައިފި ނަ ަ
ވނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންގަން ާ

ޓއުޓް
އިންސްޓި ި

.8

(ހ)

އިންސްޓިޓިއު ޓެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ( 5,000/-ފަސްހާސް) ރުފިޔާ.

ރމުގެ
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި
ފީ

(ށ)

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު

ރަޖިސްޓަރީއަށް

(ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ.
8

އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ 2,500/-

އަދަދު1151 :

ވޮލި ުއމް48 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ކރަން އެދޭނަމަ 2,500/-
ބބަކާހުރެ އައު ު
ތ އެހެނިހެން ސަ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ނުވަ ަ
(ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ.

(ރ)

ރަޖިސްޓަރީ ސެޓުފިކެޓުގައި ޖެހުމަށް ( 250/-ދުއިސްތަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު
ސްޓޭމްޕް.

ނ
މާނަކުރު ް

.9

އދަށް
ގވާ ި
މި ަ

.10

(ހ)

ގ
އެހެން ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގައި މާނަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކު ެ
މވަނީއެވެ.
މާނަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ި

(ށ)

"މިނިސްޓްރީ" :މި އުސޫލުގައި މިނިސްޓްރީގެ ގޮތުގައި ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނަށެވެ.

(ނ)

ކ
މރީނު ދިނުން" :މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމަ ީ
"މޮބައިލް ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި ތަ ް
ނ
ތ ް
އހެން ތަނެއްގައި ވަގުތީގޮ ު
ކެމްޕަހެއް ނުވަތަ މަރުކަޒު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަން ނޫން ެ
ގނީ ،އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  5އިން ދަށުގެ ކޯސްތަކެވެ.
ކޯސް ހިންގުމެވެ .މިގޮތަށް ހިން ޭ
އ
މއި އިދާރާ ނުވަތަ ކެމްޕަހެ ް
ހންގޭނީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަ
ގތުގައި ކޯސް ި
އަދި މޯބައިލް ޮ
ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައެވެ.

(ރ)

ށ
ޓން ފުލްޓައިމް ކޯސްތައްކަމަ ް
"ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުން" :މިއީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރި ީ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ،އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ( 120އެއްސަތޭކަ ވިހި) ކްރެޑިޓް
ޕޮއިންޓް ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނެވެ.

(ބ)

ކޒެއްގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު
"ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރައިން" :މިއީ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރު ަ
ވެސް މަދުވެގެން ( 35ތިރީސް ފަހެއް) ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރާ ލެކްޗަރަރއިންނެވެ.

(ހ)

ނ
ޢަމަލުކުރު ް

މި އޫސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާތާ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އުސޫލަށް ނުފެތޭ
ތށް ޢަމަލު ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ،
ގ ަ
ތަންތަން ،މި އުސޫލުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތަންވާނެއެވެ .މި ޮ
ނ އެ މަރުކަޒެއް އުވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް
މި އުސޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތި ް
ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1151 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގައި ހުންނަންވާނެ އަސާސީ މިންގަނޑުތައް:
(ހ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރއިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިމާރާތް
ހެދިފައިވުން.

(ށ)

ވަޔާއި އަލި ލިބޭނެ ގޮތަށް ހެދިފައި ހުރުން (ވެންޓިލޭޝަން) .އިމާރާތުގެ ތަޅުމުގެ އަކަމިނުގެ ( 20%ވިހި އިންސައްތަ)
ވެންޓިލޭޝަން ހުރުން ،ނުވަތަ އެއަރކަންޑިޝަން ކުރެވިފައި ހުރުން.

(ނ)

އަލިފާންނިވި އަދި ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ ބަހައްޓައިފައި ހުރުން .އަދި އިމަރޖެންސީއެއްގައި އިމާރާތް ހުސްކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ،
އިމާރާތުން ފަސޭހައިން ނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް ހުރުން.

(ރ)

ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން.

(ބ)

މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ފާޚާނާ ހުރުން .ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭނަމަ ،އަންހެން ކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް
ވަކިން ފާޚާނާ ހުރުން .އެއްގަޑިއަކަށް ކިޔަވަންދާ ކޮންމެ ( 100އެއްސަތޭކަ) ކުއްޖަކަށް ( 1އެކެއް) ފާޚާނާ ހުންނަންވާނެވެ.

(ޅ)

ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފަރުނީޗަރާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓާއި
ވަސީލަތްތައް ހުރުން.

(ކ)

ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.

(އ)

ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް އެކެޑެމިކް ސްޓާފްރޫމާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްޓާފްރޫމް ހެދިފައި
ހުރުން.

(ވ)

ފަސްޓްއެއިޑް ދެވެންހުރުން.

(މ)

ލޭންޑް ލައިން ފޯނެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުރުން.

(ފ)

ދަރިވަރުން މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ތިބެވޭނެ ޖާގައާއި ،ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ
ހުރުން.

(ދ)

ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ސިޑިއެއް ހުރި ނަމަ ،ދަތިކަމެއްނެތި ދެ މީހަކަށް އެއްފަހަރާ އަރައިފޭބޭނެ ޖާގަ ސިޑީގެ ފުޅާމިނުގައި
ހުރުން.

(ތ)

އިމާރާތަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯއްޗެއްގެ ބައެއްގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތެއް ނަމަ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ބަޔާ ވަކިކޮށް ،ކިޔަވައިދޭ
މަރުކަޒަށް ވަކިން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.
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ވޮލި ުއމް48 :
(ލ)

އަދަދު1151 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

އެއް އިމާރާތެއްގެ އެއް ފަންގިފިލާ ،ދެ އިންސްޓިޓިޓަކުން ބޭނުންކުރާނަމަ ދެ އިންސްޓިޓިއުޓް ވެސް ވަކިކޮށް ،ކިޔަވައިދޭ
މަރުކަޒަށް ވަކިން ވަދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން .މިގޮތުން އެއް ކްލާސްރޫމްތަކެއް ހިއްސާކުރާގޮތަށް އެއް
އިމާރާތެއްގައި  2އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ގ)

އިމާރާތުގައި ކަރަންޓު ވަޔަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ދަރިވަރުންގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުވާ ފެންވަރަށެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

އަދަދު1151 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ޖަދުވަލު
މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންގެ ހުންނަންވާނެ އަސާސީ ފެންވަރު:
ހއްގައި ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންނަކީ ކިޔަވައިދޭ ލެވެލަށް ވުރެ މަތީ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްގެ ކޯ ެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މި ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްގެ ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ؛
(ހ) އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  1އާއި  4އާ ދެމެދުގެ ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދޭނަމަ – ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
ބ ލިބިފައިވުން.
( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ
(ށ) އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  5އާއި  7އާ ދެމެދުގެ ކޯހެއްގައި ކިޔަވައިދޭނަމަ – ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
ރބާ ލިބިފައިވުން.
( 5ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު ި
ކޔަވައިދޭނަމަ – ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް  8އިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޯހެއްގައި ި
ތޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
( 10ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ަ
 .2މިގޮތަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ކިޔަވައިދޭ ފަރާތަކަށް ކިޔަވައިދެވޭނީ އަހަރަކު ( 1އެކެއް) މޮޑިއުލް/މާއްދާއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ޝަރުޠު
އ އަހަރަކު ކިޔަވައިދެވޭނީ ޖުމުލަ ( 1އެކެއް) ފަރާތަކަށެވެ.
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ކޯހެއްގަ ި
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1151 :ުއަދަދ

ޓ
ް ެރގެ ގެޒ
ު ކ
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Pro forma for Institute Registration
#

Area

Details

1

The project

a) Executive summary of the proposed project
b) Description
i)
A short outline of the whole project
ii)
Philosophy of the project
iii)
Vision of the project
iv)
Mission of the project
v)
Aims of the project
vi)
Objectives of the project
vii)
Background of the project
c) Justification with socio-economic benefits to the country
d) Facilities proposed to be created
i)
For students
ii)
For staff
e) Organizational Set-up
i)
Organization structure with relevant titles including
department names and divisions
f) Academic Staff: Student Ratio

2

Governance and Monitoring

a) Governing Bodies, their main functions and composition
b) Admissions, Recruitment and Selection
i)
List of new programs including MNQF level and duration
ii)
Admission policy
iii)
Admission criteria of all programs
iv)
Selection procedure
v)
Procedure for orientation of new students
vi)
Other guidelines
c) Students
i)
Mechanism for maintaining student records and statistics
of the students
ii)
Grievance/Appeal Policy
iii)
Student Welfare services
iv)
Mechanism to ensure student engagement in institute
activities
d) Staff
i)
Projected number of academic staff and their qualifications
ii)
Mechanism for maintaining staff records statistics
iii)
Pay scales, social security, pension and benefits
iv)
Criteria for appointment, promotion and termination
v)
Projected number of administrative and supporting staff
e) Academic Calendar

3

Finance

a) Student fees
i)
Fee structure for individual programs
13
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b)

c)

d)

e)
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ii)
Mechanism for revision of student fees
iii)
Procedure for fee waiver (Fully and/or Partially)
iv)
Scholarships offered (if any)
v)
Other benefits for students(if any)
Current Funding Sources
i)
Student fees
ii)
Income from company support
iii)
Income from donor agencies
iv)
Individual support
v)
Foreign support
vi)
Endowment funds
Financial Forecast
i)
Student fees
ii)
Income from company support
iii)
Income from donor agencies
iv)
Individual support
v)
Foreign support
vi)
Endowment funds
Investment
i)
Proposed investments for proposed number of students
ii)
Regular investments for upgrading infrastructure,
technology and innovation and other facilities
Recurring expenses
i)
Recurring expenses for upgrading infrastructure,
technology and innovation and other facilities
ii)
Recurring expenses on development of library (if
conducting level 5 and above programes)
iii)
Recurring expenses for maintenance

4

Physical Facilities

a) Land/Building
i)
Floor area
ii)
Space allocated for the use of students, staff, library,
classrooms (number of classrooms specified) and other
facilities
b) Number of toilets available for students and staff use
c) Availability of drinking water
d) Availability of first Aid
e) Ventilation and light
f) Lift and staircase
g) Fire extinguishers
h) Furniture
i)
Number of seats for each classroom
ii)
For staff use
i) Equipment
i)
Photocopying and printing
j) Number of books and journals
k) Other facilities

5

Curriculum

a) Programs, relevance, implementation
14
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Mode of delivery for each program
International or local collaboration
Mechanism to enable staff and other participants
contribution in program development and approval
iv)
Mechanism to protect academic interest of student when a
program is closed
v)
How the staff are involved in program monitoring and
review process
vi)
Process of involving students in program monitoring and
review process
b) Examination and assessment
i)
Regulations regarding examinations and assessment
ii)
Mechanism of conducting examination and assessments
c) Other activities
i)
Engagement in continuing education
ii)
Student exposure to social work
iii)
Policy and practice of inclusiveness
iv)
Policy and practice of environment/sustainability/social
issues/Dhivehi Language development
v)
Record maintenance mechanism of all arrangements
vi)
Career guidance and counseling mechanism
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