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 މަތީ  ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެކަށައެޅ މާއި،  ނިޒާމެއް  ދިނ މ ެގ

 ޚިދ މަތްތައް  ދޭ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި

  ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި  ޚިދ މަތް  އެ  ކ ރިއެރ ވ މާއި،

  ކ ރިއެރ ވ މާގ ޅޭ   ތަރައްޤީކޮށް  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  އ ސޫލ ތަކާއި،

 . ޤާނޫނެވެ ބަޔާންކ ރ މ ެގ އ ސޫލ ތައް  އެނޫންވެސް

 ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ"  ކިޔާނީ  ޤާނޫނަށް   މި )ށ(  

 . އެވެ" ޤާނޫނ 

 

 . ެއވަނީެއވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީަގއި މަޤްޞަދ ތައް މައިަގނޑ  ޤާނޫނ ެގ މި  .2 މަޤްޞަދ  

  ހ ޅ ވާލެިވފައިވާ،   ފ ރ ޞަތ   ރަްއޔިތ ންނަށް  އެންމެހައި  ކަމާއެކ މަހަމަހަ )ހ(  

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނިޒާމެއް  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި  މަތީ

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން

  ޚިދ މަތްތަކަކީ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  ަމތީ  ފޯރ ކޮށްދެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ށ(  

  ޚިދ މަތްތަކަކީ   އެ  ހެދ މާއި،  ޚިދ މަތްތަކަކަށް  ރަނަގޅ   ފެންވަރ 
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  ދެވޭ   ޮގތެއްަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  މިންަގނޑެްއަގިއ،  ަވކި  ކަނޑައެޅޭ 

 ؛ހެދ ން ޚިދ މަތްތަކަކަށް

  މަރ ކަޒ ތައް   ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ނ(  

 ؛ބަޔާންކ ރ ން އ ސޫލ ތައް ހިންގ މާގ ޅޭ ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި

  މަރ ކަޒ ތަކަކީ   ފޯރ ކޮށްދޭ  ޚިދ މަތް  ތަޢ ލީމ ެގ  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ރ(  

  ފ ރިހަމަ   ނިންމ މ ެގ  ކަންކަން  ތަނެއްެގ  އެ  މ ސްތަޤިއްލ ކަމާއެކ  

  ފަރާތްތަކަކަށް  ކ ރެވޭ  ޖަވާބ ދާރީ  ލިބިފައިވާ،  ބާރ   މިނިވަންކަމާއި

 ؛ހެދ ން

 ފޯރ ކޮށްދޭ   ޚިދ މަތް  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ބ(  

  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ދިނ މ ގައި،  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކ ން

 އެފަރާތްތަކ ން  މިންަގނޑ ތަކަށް  ލާޒިމ ކ ރާ  ދަށ ން  ގަވާއިދ ތަކ ެގ  ހަދާ

 ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން

  އެފަރާތްތަކ ގެ   ފަރާތްތަކާއި،  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ޅ(  

 ޒިންމާތައް  އެފަރާތްތަކ ެގ  ޙައްޤ ތަކާިއ،  ދަރިވަރ ންެގ  މ ވަްއޒަފ ންނާއި،

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

  ކަށަަވރ ކޮށް،  ފެންވަރ   ތަޢ ލީމ ެގ  ަމތީ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ކ(   

  ސަނަދ ތަކ ގެ   ދޫކ ރާ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ

  ހައިސިއްޔަތ    ޤާނޫނީ  ކ ރ މަށް  މަސަްއކަތްތައް  ވަޒަންކ ރ މ ެގ  ފެންވަރ 

 ؛އ ފެއްދ ން  އިދާރާއެއް ަވކި ލިބިފައިވާ

 ޤައ މީ  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )އ(   

  މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ   ހ ނަރ ވެރި  ފަންނީ  އެކ ލަވާލ މާއި،   މްނިޒާ

 ެއކަންކަން  ބަލަހައްޓައި   ކަންކަން  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި

 ަވކި  ސަރ ކާރ ެގ  ލިބިފަިއވާ  ހައިސިއްޔަތ   ޤާނޫނީ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް

 ؛އ ފެއްދ ން އިދާރާެއއް
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  ވ މާގ ޅޭ ރ  ކ ރިއެ  ތަރައްޤީކޮށް  ދާއިރާ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ވ(   

 .ބަޔާންކ ރ ން އ ސޫލ ތައް އެހެނިހެން

 

މަތީ ތަޢ ލީމާގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތައް  

 ކަނޑައެޅ ން 
 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ހ(  .3

 . މިނިސްޓަރެވެ އެކަށައަޅާނީ  ސިޔާސަތ ތައް

 އެ  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  އިދާރާތަކ ެގ  ހިންާގ   ދަށ ން  މިނިސްޓްރީެގ )ށ(  

 މިނިސްޓަރ   ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  އަދާކ ރަންވާނީ،  އިދާރާތަކ ން

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  އެްއޮގތްވާ  ސިޔާސަތ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ

 

 ކަންކަން  ައންނަނިވި  ތެރޭގައި  ަމސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ  މައިަގނޑ   މިނިސްޓްރީެގ  .4 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

 . ހިމެނެއެވެ

 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  

 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ެއކަށަައޅަިއ،  ސިޔާސަތ ތައް

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން ނިޒާމެއް

  ހިފެހެއްޓ މ ގެ   ފެންވަރ   ނިޒާމ ެގ  ތަމްރީނ ެގ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ށ(  

 ؛ހިންގ ން  ހަދައި އ ސޫލ ތައް

  ނިޒާމަކީ،  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި   މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ނ(  

  ފަހިވެފައިވާ   ފ ރ ޞަތ ތައް  ހާސިލ ކ ރ މ ެގ  ތަޢ ލީމ   ދާއިރާެއއްަގއި  ފ ޅާ

 ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން ނިޒާމެއްކަން

  ކަނޑައަޅަިއ،   ހ ނަރ ތައް  މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ  ބޭނ ންވާ  ވަޒީފާތަކަށް )ރ(  

 ؛ެއކަށައެޅ ން  ސިޔާސަތ ތައް ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ ތަމްރީނ  އެފަދަ

  ތަރައްޤީކޮށް،   ދާއިރާ  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ބ(  

  ތަޢ ލީމ    އިތ ރ ކ ރ މަށް،   ދަރިވަރ ން  ނިންމާ  ތަޢ ލީމ   ކާމިޔާބ ކަމާެއކ 

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން ގ ޅިެގން މަރ ކަޒ ތަކާ ފޯރ ކޮށްދޭ
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 ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ބޭނ ންވާ  ތަރައްޤީއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ޅ(  

  ހާސިލ ކ ރ މ ެގ  ތަޢ ލީމ   ދާއިރާތަކ ން  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ދާއިރާތައް

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން ހޯދައިދިނ މަށް ފ ރ ޞަތ ތައް

  މާލީއެހީ  ދަރިވަރ ންނަށް   ހޯދ މަށް   ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ކ(   

  އ ސޫލ ތައް   ެއކަމ ެގ  އެކަށައަޅައި،  ސިޔާސަތ   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން  އެކ ލަވާލައި

 އެފަދަ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާިއ،   މަރ ކަޒ ތައް   ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )އ(   

 ކަމާބެހޭ  ބެލެހެއްޓ މާއި،   ެއކ ލަވާލައި  ދަފްތަރެއް  ތަންތަނ ެގ

 ؛ބެލެހެއްޓ ން ތަފާސްހިސާބ 

  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  އ ފައްދާ  ލިބިެގން  ބާރ   ޤާނޫނަކ ން )ވ(   

 ޤާނޫނ ތަކާއި   ބެލެހެއްޓ މަށްޓަކައި،  ރަޖިސްޓަރީކޮށް   މަރ ކަޒ ތައް

  އެކަން   ބަލައި،   ޢަމަލ ކ ރޭތޯ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  އެ  ެއއްޮގތަށް  ަގާވއިދ ތަކާ

 ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން 

  ހާޒިރ ވާޮގތަށް   ދަރިވަރ ން  މަރ ކަޒ ތަކަށް   ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )މ(  

 ޮގތަށް  ހާޒިރ ވާންނ ޖެހޭ  ދަރިވަރ ން  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި،   ކިޔަވައިދޭ

 ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންާގ  ހިމެނިެގން  ދެބައި  އެ  އަދި  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންާގ

 ؛ކަނޑަެއޅ ން  ސިޔާސަތ ތައް ހިންގ މާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ސަރ ކާރ ގެ   ކަންތައްތަކ ަގިއ،  ދިނ މާބެހޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ފ(  

 ؛ލަފާދިނ ން މަޝްވަރާއާއި އިދާރާތަކަށް ކަމާބެހޭ

 ދިވެހި  ހާސިލ ކ ރާ   ތަޢ ލީމ   މަތީ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން )ދ(  

 ؛ބެލެހެއްޓ ން  ެއކ ލަވާލައި ދަފްތަރެއް ދަރިވަރ ންެގ

 މިނިސްޓްރީން  ގ ޅޭޮގތ ން  ހިންގ މާ  ތަންފީޛ ކ ރ މާއި  ޤާނޫނ   މި )ތ(  

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން، އެކ ލަވާލައި  ގަވާއިދ ތައް އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ
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  އަދާކ ރަންޖެހޭ   ޤާނޫނީޮގތ ން  ގ ޅިެގން  މަސަްއކަތްތަކާ  މިނިސްޓްރީެގ )ލ(  

 .އަދާކ ރ ން ޒިންމާތައް އެހެނިހެން

 

 ދެވަނަ ބާބ  
 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް  

 
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

 އޮތޯރިޓީ 
 ފެންވަރ    ތަޢ ލީމ ގެ   މަތީ  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ހ(  .5

  މަސައްކަތްތައްކޮށް  އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ަވޒަންކ ރ މަށް  ކަށަވަރ ކޮށް

  ސަނަދ ތަކ ގެ   ދޫކ ރާ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ

  މޯލްޑިވްސް "  ކ ރ މަށްޓަކައި  މަސައްކަތްތައް  ބެލ މ ެގ  ފެންވަރ 

  ިއދާރާއެއް  ވަކި  ސަރ ކާރ ެގ  ނަމ ގައި  ގެ "  އޮތޯރިޓީ  ފިކޭޝަންސްކޮލި

 . އ ފެދ ނީއެވެ

  ރަްއޔިތ ންގެ   ކަންކަމ ަގއި  ޮއތޯރިޓީއާގ ޅޭ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ށ(  

 . މިނިސްޓަރެވެ ޖަވާބ ދާރީވާނީ މަޖިލީހަށް

 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް   މި )ނ(  

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  އައި  ހިނަގމ ން  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ

  ދަށ ަގއި   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ގައި  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ  އޮތޯރިޓީގެ 

  ރަްއޔިތ ންގެ   ވަސީލަތްތަކާިއ،  ފައިސާއާިއ،  މ ދަލާއި،  އެންމެހައި  ހ ރި

 އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހ ން 

  ެއއްބަސްވ ންތަކ ެގ  ޮގތ ންނާއި  ޤާނޫނީ  ބަޖެޓާއި،   ކަނޑައަޅާފަިއވާ

  ޤާނޫނީ  މަންފާތަކާއި،   ޙައްޤ ތަކާއި  ލިބިދޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ދަށ ން

  އަދާކ ރަންޖެހޭ   އޮތޯރިޓީން  އެ  ދަށ ން  ބަސްވ ންތަކ ގެ ެއއް  ޮގތ ންނާއި

 އ ފެދޭ  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް،   ންމެހައިއެ

 . ބަދަލ ީވއެވެ އިދާރާއަށް
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 ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް   މި )ރ(  

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  އައި  ހިނަގމ ން  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ

 ދަށ ން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މ ަވއްޒަފ ން،  އެންމެހައި  އޮތޯރިޓީެގ

 . ބަދަލ ވީެއވެ ފެށިެގން  އެހިނދ ން އިދާރާއަށް އ ފެދޭ

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

 އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދ  
  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މަޤްޞަދަކީ،   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް  .6

  ފެންވަރ    ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ފޯރ ކޮށްދޭ

  އެއްހަމަެއއްަގއި   މިންަގނޑ ތަކާ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ޤައ މީ  ވަޒަންކޮށް،

 . މަސައްކަތްކ ރ މެވެ ހިފެހެްއޓ މ ެގ ފެންވަރ  ސަނަދ ތަކ ެގ

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

 އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  
  ތިރީަގއި   މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  މައިަގނޑ   ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  .7

 . އެވަނީއެވެ

  ޕްރޮްގރާމްތަކ ގެ   ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  

 ؛ހިންގ ން ހަދައި އ ސޫލ ތައް ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގ ފެންވަރ 

 މ ރާޖާކޮށް   ެއކ ލަވާލ ާމއި،  އޮނިަގނޑ   ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ )ށ(  

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން އޮނިަގނޑ   އެ އިޞްލާޙ ކ ރ މާިއ،

 ޕްރޮގްރާމްތައް   ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ނ(  

 ޮއތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިްވސް  ފަރ މާކޮށްފައިވަނީ

 ؛ކަށަވަރ ކ ރ ން އެްއޮގތަށްކަން އ ސޫލާ  ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ

  ޕްރޮްގރާމްތަކ ގެ   ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ރ(  

 އ ސޫލ ތައް  ޮއޑިޓްކ ރ މ ެގ  ެއކްރެޑިޓްކ ރ މާއި،  ހ އްދަދިނ މާއި،

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން  އެކ ލަވާލައި

  ެއކ ލަވާލައި   އ ސޫލ ތައް  ކަނޑައެޅ ާމގ ޅޭ  ފެންވަރ   ސަނަދ ތަކ ެގ )ބ(  

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން
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 އެ   ސަނަދ ތަކާއި،  ޤަބޫލ ކ ރާ  ޮއތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ޅ(  

 ؛ބެލެހެއްޓ ން ދަފްތަރެއް ފަރާތްތަކ ެގ ހާސިލ ކ ރާ ސަނަދ ތައް

 ހިންާގ  މަރ ކަޒ ތަކ ން   ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖެާއއި )ކ(   

 ޮއތޯރިޓީން   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ތެރެއިން  ތަކ ެގރާމްޕްރޮްގ

 ؛ޢާންމ ކ ރ ން ޕްރޮްގރާމްތައް ބަލައިަގންނަ

  ހިންގާ   މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި   އެ   މަރ ކަޒ ތަކާއި،   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ )އ(   

 ؛ބެލ ން ފެންވަރ  ފަރާތްތަކ ެގ ކިޔަަވއިދޭ ޕްރޮްގރާމްތަކ ަގއި

  މަރ ކަޒ ތަކ ން   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ބޭނ މަށް  ރިސާރޗްެގ  ތަފާސްހިސާބާއި )ވ(   

 ؛ހޯދ ން މަޢ ލޫމާތ 

  ގ ޅޭޮގތ ން   މަސަްއކަތްތަކާ  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )މ(  

 ؛ހޭލ ންތެރިކ ރ ވ ން ޢާންމ ން

  ފީއެއް   ޚިދ މަތްތަކަށް  ދޭ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ފ(  

 ؛ޢާންމ ކ ރ ން ކަނޑައަޅައި، އ ސޫލ  ނަާގނެ ފީއެއް އެ ނަާގނަމަ

 ހ ށަހެޅ މާއި  ޝަކ ވާ  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ދ(  

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން ނިޒާމެއް  ބަލަިއަގތ މ ެގ ޝަކ ވާ

 ެއންމެހައި  މަސައްކަތްތަކާގ ޅޭ   ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ތ(  

 . ހޯދ ން ލަފާ މިނިސްޓްރީެގ ކަނޑަެއޅ މ ަގއި   ސިޔާސަތ ތައް

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

 އޮތޯރިޓީގެ ބާރ ތައް 
 އަދާކ ރ މަށްޓަކައި   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  .8

 . ލިބިެގންެވެއވެ ބާރ ތައް އަންނަނިވި އޮތޯރިޓީއަށް އެ

 ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  

 ދާއިރާ  މަސައްކަތ ގެ   ކޮމިޓީތަކ ެގ  އެ  އެކ ލަވާލަިއ،   ކޮމިޓީތައް  ވަގ ތީ

 ؛ެއކ ލަވާލ ން ަގާވއިދ  ހިންާގ  ކޮމިޓީތަކ ެގ އެ  ކަނޑައަޅައި،
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 ކ ރ މަށް   މަސައްކަތްތައް   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ށ(  

 ؛ކ ރ ން ދިރާސާތައް ބޭނ ންވާ

  ހިންގާ   މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި   އެ   މަރ ކަޒ ތަކާއި،   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ )ނ(  

 ؛ޮއޑިޓްކ ރ ން ޕްރޮްގރާމްތައް

 ތެރެއިން  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ދޭ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ރ(  

 .ނެގ ން ފީ ޚިދ މަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން އެ

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

 އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑ  
 ހާސިލ ކ ރ މަށާއި  މަޤްޞަދ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  .9

  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  މި

 ޮގތ ެގމަތިން   ޤާނޫނ ގައިވާ  މި  ލަފާދިނ މަށް،  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މ ަގއި

 . އޮންނަންވާނެެއވެ ބޯޑެއް ެއޑްަވއިޒަރީ އްޔަންކ ރެވޭޢަ

  ބޯޑ    އެޑްވަިއޒަރީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . މަްއޗަށެވެ މެންބަރ ންެގ( ހަތެއް) 7  އަންނަނިވި އެކ ލެވިެގންވަނީ،

  ެއގްޒެކެޓިވް   ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  (1)   

 ؛އޮފިސަރ

  ކަނޑައަޅާ   މިނިސްޓަރ   ތެރެއިން  މ ަވއްޒަފ ންެގ  މިނިސްޓްރީެގ  (2)   

 ؛މެންބަރ ( އެކެއް) 1

 ތެރެއިން   މާހިރ ންެގ  ދާއިރާެގ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  (3)   

 ؛ންމެންބަރ ( ދޭއް ) 2 އްޔަންކ ރާޢަ

 ވަިއސް   ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ެގ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (4)   

 ؛މެންބަރ (  އެކެއް)  1  ްއޔަންކ ރާޢަ  ތެރެއިން  ޗާންސެލަރ ންެގ

  1  ްއޔަންކ ރާޢަ  ދާއިރާއިން  ޮވކޭޝަނަލް   އެންޑް  ޓެކްނިކަލް  (5)   

 ؛މެންބަރ ( އެކެއް)
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 އަމިއްލަ   ފޯރ ކޮށްދޭ   ތަޢ ލީމ    މަތީ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (6)   

( ެއކެއް)  1  އްޔަންކ ރާޢަ  ދާއިރާއިން  ހިންގ މ ެގ  ކޮލެޖްތަކ ެގ

 .މެންބަރ 

 ބޯޑަށް   ެއޑްަވިއޒަރީ  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ނ(  

 .ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ  ވަކިކ ރާނީ، އްޔަންކޮށްޢަ މެންބަރ ން

( ތިރީސް)  30  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފަށާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ރ(  

 ބޯޑ   އެޑްވަިއޒަރީ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ެގ

 . ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

  ޮގތ ަގއި   މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ ެގ  އެޑްވަިއޒަރީ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

( ފަހެއް)  5  އްޔަންކ ރެވޭނީޢަ  މެންބަރަކ   ކޮންމެ  އްޔަންކ ރާޢަ

 . ދައ ރަށެވެ( އެކެއް)  1 އަހަރ ދ ވަހ ެގ

  ބޯޑ ގެ   އެޑްަވއިޒަރީ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ޅ(  

  ކަނޑައަޅާނީ   އެލަވަންސް  ދެވޭ  ޖަލްސާތަކަށް  ހާޒިރ ވާ  މެންބަރ ން

 ކަންކަން  މާލިއްޔަތ ގެ   ދައ ލަތ ެގ  ލަފާެގމަތިން  މިނިސްޓަރ ެގ

 . މިނިސްޓަރެވެ ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  މަސްއޫލިްއޔަތ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ

  ހިންގ މާއި،   ބޯޑ   އެޑްަވއިޒަރީ  ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ކ(   

  ތަކާގ ޅޭ ންނިންމ   ބޯޑ ެގ  އެ   ބޭްއވ މާއި،   ޖަލްސާތައް  ބޯޑ ެގ  އެ

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ  ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ އޮތޯރިޓީން

  ބޯޑ ގެ   އެޑްަވއިޒަރީ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )އ(   

 . އޮތޯރިޓީންނެވެ އެ   ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
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ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  

އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑ ގެ  

 މެންބަރ ންގެ ޝަރ ޠ ތައް 

  މޯލްޑިވްސް   އްޔަންކ ރާޢަ  ޮގތ ެގމަތިން  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ  13  ޤާނޫނ ެގ  މި  .10

  މޯލްޑިވްސް  ފިޔަވަިއ، އޮފިސަރ އެގްޒެކެޓިވް ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ ކޮލިފިކޭޝަންސް

  ކިބަިއަގއި   މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ ެގ  އެޑްވަިއޒަރީ  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް

 . ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ ޝަރ ޠ ތައް އަންނަނިވި

 ؛ކަމ ަގިއވ ން މ ސްލިމަކ  )ހ(  

 ؛ކަމ ަގިއވ ން ދިވެހިރައްޔިތަކ  )ށ(  

 ؛ފ ރިފައިވ ން އަހަރ ( ތިރީސް) 30 ޢ މ ރ ން )ނ(  

(  5)  ނަންބަރާއި،  ވަނަ(  3)  ެގ(  ށ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  9  ޤާނޫނ ެގ  މި )ރ(  

  އްޔަންކ ރެވޭ ޢަ  ދަށ ން   ނަންބަރ ެގ  ވަނަ(  6)  ނަންބަރާއި  ވަނަ

( ފަހެއް)  5  ދާއިރާއިން  ްއޔަންކ ރެވޭޢަ  އެފަރާތެއް  ފަރާތްތައް،

 ؛ލިބިފަިއވ ން ތަޖ ރިބާ އަހަރ ދ ވަހ ެގ

 . ނ ވ ން ހިއްސާދާރެްއކަމ ަގއި މަރ ކަޒެްއެގ  ތަޢ ލީމ ދޭ މަތީ )ބ(  

 

އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑ ގެ މެންބަރ ން  

މަޤާމ ން ވަކިކ ރ މާއި އިސްތިޢ ފާ  

 ދިނ ން 

  ބޯޑ ގެ   އެޑްަވއިޒަރީ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ހ(  .11

  ސިފަތަކ ގެ   ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާނޫނ ން  މި  ހ ރ ން  ކިބައިަގއި  މެންބަރެއްެގ

 މެންބަރ ކަމ ން  ބޯޑ ެގ  އޭނާ  އ ނިވެްއޖެނަމަ،  ސިފައެއް  ތެރެއިން

 . ވަކިކ ރަންވާނެެއވެ

 މަޤާމ ެގ  މެންބަރެްއގެ   ބޯޑ ެގ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  މަސްޫއލިއްޔަތ    އެފަރާތެްއެގ  ކ ރިން،  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ 

  މިންަގނޑާ   ސ ލޫކީ  ނ ވަތަ  ހިނދެއްަގއި،  ފެނިއްޖެ  އަދާނ ކ ރެޭވކަމަށް

  މަޤާމ ން   އެފަރާތެއް   ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް

 . ލިބިެގންެވެއވެ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރ  ެގވަކިކ ރ މ  

 ެމންބަރަކ   ބޯޑ ެގ  ެއޑްަވއިޒަރީ  ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ނ(  

  ބަޔާންކޮށް   އެކަން  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  އިސްތިޢ ފާދޭން
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 ލިޔ ން   އެ   ހ ށަހަޅައި،  ލިޔ މަކ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

  މަޤާމ ން   އެ  މެންބަރަކ   އެ  ލިބ މ ން،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 ވަކިވީެއވެ.  

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑ ގެ  

 ރިޔާސަތ  

  ބޯޑ ގެ   އެޑްަވއިޒަރީ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ހ(  .12

  ޗީފް   ޓީެގރިއޮތޯ  އެ  ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތ    ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ

 . އޮފިސަރެވެ އެްގޒެކެޓިވް

 ރިޔާސަތ   ބޯޑ ެގ  އެޑްަވއިޒަރީ  ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ށ(  

 ރާަވއި  މަސައްކަތްތައް   ބޯޑ ެގ  އެ  ޒިންމާތަކަކީ،  ފަރާތ ެގ  ބަލަހައްޓާ

 . ބެލެހެއްޓ މެވެ ރިޔާސަތ  ޖަލްސާތަކ ެގ ބޯޑ ެގ އެ ހިންގ މާއި

 ރިޔާސަތ   ބޯޑ ެގ  އެޑްަވއިޒަރީ  ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ނ(  

  އެްގޒެކެޓިވް   ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ   އެ  ހަިއސިްއޔަތ ން  ފަރާތ ެގ  ބަލަހައްޓާ

  އ ޒ ރ ެވރިވެއްޖެ   އޭނާ  ކ ރ މަށް  ކަެމއް   ކ ރަންޖެހޭ  ރއޮފިސަ

 މީހަކާ   ތެރެިއން  މެންބަރ ންެގ  ބޯޑ ގެ   ކ ރ މަށް  އެކަން  ޙާލަތެއްަގއި،

 . ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ ރއޮފިސަ  އެްގޒެކެޓިވް ޗީފް

 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް  

އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް  

 އޮފިސަރ 

  ޮއތޯރިޓީގެ   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  އެއްޮގތަށް  ޤާނޫނާ  މި )ހ(  .13

  އެ   ވެރިޔަކީ  ހިންގ މ ެގ  ރާވައި  ދ ަވހަށް  ދ ވަހ ން  މަސައްކަތްތައް

 . ޮއފިސަރެވެ  ެއގްޒެކެޓިވް ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ

ެގ  އޮފިސަރ   ޗީފް އެްގޒެކެޓިވްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ޮއތޯރިޓީެގ   )ށ(  

މީހަކ    ވަކިކ ރާނީ،  ޢަމަޤާމަށް  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ.  އްޔަންކޮށް 

މަޤާމަކީ އެ  މިނިސްޓަރ ެގ    އަދި  ެއއްސްޓޭޓް  ފެންވަރ ެގ   މަޤާމާ 

 މަޤާމެކެވެ. 
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  އޮފިސަރ ގެ   އެްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ނ(  

 . ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ ޝަރ ޠ ތައް އަންނަނިވި  ކިބަިއގައި

 ؛ކަމ ަގިއވ ން މ ސްލިމަކ   (1)   

 ؛ކަމ ަގިއވ ން ދިވެހިރައްޔިތަކ   (2)   

 ؛ހާސިލ ކޮށްފައިވ ން ޑިްގރީ މާސްޓަރޒް  (3)   

( ދިހައެއް)  10  މަދ ވެެގން  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތ ެގ  (4)   

 . ލިބިފަިއވ ން ތަޖ ރިބާ އަހަރ ދ ވަހ ެގ

  މޯލްޑިްވސް   ފިޔަވަިއ،  ޖަވާބ ދާރީވ ން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ )ރ(  

  އެ   ކަންކަމ ަގއި  ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީ   ކޮލިފިކޭޝަންސް

 . އޮފިސަރެވެ  ެއގްޒެކެޓިވް   ޗީފް  ޮއތޯރިޓީެގ  އެ  ތަމްސީލ ކ ރާނީ،  އޮތޯރިޓީ

 އޭނާ   ކަންކަމ ަގއި   މަސައްކަތާގ ޅޭ  އޮފިސަރ ގެ   އެްގޒެކެޓިވް  ޗީފް )ބ(  

 . މިނިސްޓަރަށެވެ ޖަވާބ ދާރީވާނީ

  ްއޔަންކ ރާ ޢަ  ޮގތ ގައި  އޮފިސަރ ެގ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

(  އެކެއް)   1  އަހަރ ދ ވަހ ެގ(  ފަހެއް)  5  އްޔަންކ ރެވޭނީޢަ  ފަރާތް

 . ދައ ރަށެވެ

 

  އޮފިސަރ   އެގްޒެކެޓިވް   ޗީފް 

  އިސްތިޢ ފާ   ވަކިކ ރ މާއި   މަޤާމ ން 

 ދިނ ން 

  އޮފިސަރ ގެ   އެްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  ޮއތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  .14

 ތެރެއިން   ސިފަތަކ ެގ  ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާނޫނ ން  މި  ހ ރ ން  ކިބަިއގައި

 . ވަކިކ ރަންވާނެެއވެ މަޤާމ ން އޭނާ  އ ނިެވއްޖެނަމަ،  ސިފައެއް

 ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ހަމަވ މ ގެ   މ އްދަތ   މަޤާމ ެގ  ޮއފިސަރ ެގ  ެއގްޒެކެޓިވް   ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ 

 ފެނިއްޖެ  އަދާނ ކ ރެޭވކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ   އޭނާެގ  ކ ރިން،

 ފެނިއްޖެ   ޚިލާފ ވެއްޖެކަމަށް  މިންަގނޑާ  ސ ލޫކީ  ނ ވަތަ  ހިނދެއްަގިއ،
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  އިޚްތިޔާރ    ވަކިކ ރ މ ެގ  މަޤާމ ން  އޭނާ  ނދެއްގައިހި

  ވެ.ލިބިެގންވެއެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 އޮފިސަރ   އެްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  އޮތޯރިޓީގެ   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ނ(  

  ބަޔާންކޮށް   އެކަން  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  އިސްތިޢ ފާދޭން

 ލިޔ ން   އެ   ހ ށަހަޅައި،  ލިޔ މަކ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 . ވަކިީވއެވެ މަޤާމ ން އޭނާ ލިބ މ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 

  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް 

 މާލިއްޔަތ    އޮތޯރިޓީގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  .15

  އަހަރަކ ވެސް   ކޮންމެ  ފައިސާ،  ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް  ފ ރިހަމައަށް

  އެ   ހިމަނައި،  ބަޖެޓ ގައި  ދައ ލަތ ެގ  ފާސްކ ރާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ

 . ދޫކ ރަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ޮގތ ެގމަތިން  ަގއިވާ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ބަޖެޓ ަގއި   ދައ ލަތ ެގ  ފައިސާ  ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  އޮތޯރިޓީ

  ާމލިއްޔަތ ގެ   ދައ ލަތ ެގ)  2006/3  ނަންބަރ   ޤާނޫނ   ހިމެނ މަށްޓަކައި،

  ެއއްޮގތްވާ   ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ   އެ  އާއި،(  ޤާނޫނ 

  ބެލެހެއްޓ މ ގެ   ކަންކަން  ާމލިއްޔަތ ގެ   ދައ ލަތ ެގ  ޮގތ ެގމަތިން

 މިނިސްޓްރީން   މިނިސްޓަރަށް  ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ   މަސްއޫލިއްޔަތ  

 . ވެފޮނ ވަންވާނެއެ 

 

  ޤައ މީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އޮނިގަނޑ    ސަނަދ ތަކ ގެ 
 އެ   ހަރ ފަތްތަކާއި،  ނިޒާމ ެގ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ރަސްމީ )ހ(  .16

 ދެވޭނެ  ހަރ ފަތަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން  ފެންވަރާއި،  ހަރ ފަތްތަކ ެގ

  މިންވަރާިއ،  ހާސިލ ވާންޖެހޭ  ހަރ ފަތެއްަގއި  ކޮންމެ  އެއިން  ޮގތްތަކާއި،

 ސަނަދ ެގ  ލިބޭނެ   ފ ރިހަމަކ ރ މ ން  ހަރ ފަތެއް   ކޮންމެ  އެއިން

 ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ "  ޮއނިަގނޑެއް  އެނޭގނެ  ތައްސީލ ފްތަ
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 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް"  ނ ވަތަ"  އޮނިަގނޑ   ސަނަދ ތަކ ެގ

 .އޮންނަންވާނެެއވެ   ނަމ ގައި ެގ" ފްރޭމްވަރކް ކޮލިފިކޭޝަންސް

  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި،   އޮނިަގނޑ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ޮއތޯރިޓީގެ   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ،  މ ރާޖާކޮށް

 . ޒިންމާއެކެވެ

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ   އޮނިަގނޑަށް  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ނ(  

 ބޯޑ ން  ެއޑްަވިއޒަރީ   އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް

 . ފާސްކ ރ މަށްފަހ އެވެ

 މަޤްޞަދ ތައް   އޮނިަގނޑ ގެ   ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ރ(  

 . އެވަނީއެވެ  ތިރީގައި

 ތަޢ ލީމ ގެ   މަތީ  ދެމެހެއްޓ މާއި،  ފެންވަރ    ސަނަދ ތަކ ެގ  (1)   

 ؛ބާރ ދިނ ން ސިޔާސަތ ތަކަށް ހިފެހެއްޓ މާބެހޭ ފެންވަރ 

 ޮގތް  ގ ޅިފައިވާ  ސަނަދާ  އަނެއް   ސަނަދ ން  އެއް  (2)   

  ށް އަކ ރި   ސަނަދަށް  އަނެއް  ސަނަދ ން  އެއް  އަންަގއިދިނ މާއި،

 ؛ކަނޑައެޅ ން  ޮގތް ދެވޭނެ

 ސަނަދ ތަކާއި،   ޕްރޮފެޝަނަލް  ސަނަދ ތަކާއި،  ތަޢ ލީމީ  (3)   

 ިގންތިކޮށް   ސަނަދ ތައް  ހ ނަރ ެގ  މަސައްކަތާއި  އަދި  ޓެކްނިކަލް

 ބަލައިަގތ ން.  

 ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ފެތޭ  އޮނިަގނޑަށް  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ބ(  

 ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހިންަގންވާނީ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަމްރީނ ެގ

 ޕްރޮްގރާމްތައް  އެފަދަ  އަދި.  ެއްއޮގތަށެވެ  އޮނިަގނޑާ   ސަނަދ ތަކ ެގ

 ެއއްޮގތަށްކަން   އޮނިަގނޑާ  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ހިންަގނީ

 ޮއތޯރިޓީއަށް  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ރ މަށްޓަކައިކަށަވަރ ކ 

 . ލިބިެގންވެެއވެ ބާރ   ކ ރ މ ެގ ކަންކަން އަންނަނިވި
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 ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (1)   

 ކޮންމެ   ފެތޭ  އޮނިަގނޑަށް  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 ސަނަދ ތަކ ގެ   ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންަގނީ  ޕްރޮްގރާމެއް

  ފަރ މާކ ރެިވެގންކަން   ޕްރޮްގރާމެއް  އެ  އެްއޮގތަށް  އޮނިަގނޑާ

 މޯލްޑިްވސް   ހިންަގން  ޕްރޮްގރާމް  އެ  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއެކ ، 

 ؛ދިނ ން ހ އްދަ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 މަތީ  ފެތޭ  އޮނިަގނޑަށް  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  (2)   

 ހިންަގނީ  ޕްރޮްގރާމެއް  ކޮންމެ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި

 ެއއްޮގތަށްތޯ   އޮނިަގނޑާ   ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

  ލިޔެކިއ ންތަކާއި،   ކަމާބެހޭ  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  ބަލަން

 ކ ރިން   ސީލަތްތައްވަ  ެއހެނިހެން  ކްލާސްތަކާިއ،  ހިނަގމ ންދާ

 .މޮނިޓަރކ ރ ން ބަލައި ނ ލަިއ، އެންގ މަކާ

 މަތީ  ބޭރ ން  އޮނިަގނޑ ން  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ޅ(  

  ޤާނޫނ   މި   ހިންގ މަކަށް  ތަމްރީނެއް  ނ ވަތަ  ޕްރޮްގރާމެއް  ތަޢ ލީމ ެގ

 ނާޅައެވެ.   ހ ރަހެއް

 ފ ރިހަމަކ ރާ  ަވޒީފާައކަށް  އަދާކ ރެވޭ  ލިބިެގން  ހ އްދަެއއް  ޚާއްޞަ  ވަކި )ކ(   

  ކަށަވަރ ކޮށް   ފެންވަރ   ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ

 ހ އްދަ  އެޮގތ ން .  އިދާރާއަކ ންނެވެ  ދޫކ ރާ  ހ އްދަ  އެ  ވަޒަންކ ރާނީ

 ޕްރޮްގރާމްތަކަކީ   ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ހިންާގ  ދޫކޮށްެގން

 ފެތޭ  އޮނިަގނޑަށް   ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  އްޖޭެގދިވެހިރާ

  މޯލްޑިްވސް   ވާންވާނީ  ޕްރޮްގރާމެއް  އެ  ޕްރޮްގރާމެއްނަމަ،

  ަގާވއިދ ތަކާ   އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ދީެގން  ހ އްދަ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް

 . ޕްރޮްގރާމަކަށެވެ ހިންާގ އެްއޮގތަށް
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  ޕްރޮްގރާމެއް   އޮނިަގނޑ ަގިއވާ  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )އ(   

 ޤައ މީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންަގނީ  ނ ވަތަ  ފަރ މާކ ރެވިފަިއވަނީ

  މޯލްޑިްވސް   ނޫންކަން  އެްއޮގތަށް  އޮނިަގނޑާ   ސަނަދ ތަކ ެގ

 ގ ޅިެގން   އެކަމާ  ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ،  އޮތޯރިޓީއަށް   ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފިޔަވަޅ ތައް  އަޅާނެ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ  ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ އޮތޯރިޓީން

 

  ޕްރޮްގރާމްތައް   ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި  .17 އެކްރެޑިޓޭޝަން 

  އަދި .  ކ ރަންވާނެެއވެ  އެކްރެޑިޓް  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން އެ އެކ ލަވާލަިއ،  ަގވާއިދ  އެކަމާގ ޅޭ

 

  ޤައ މީ   ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އަންނަނީ  ހިންަގމ ން  މަރ ކަޒ ތައް   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  .18 އޮޑިޓް   އިންސްޓިޓިއ ޝަނަލް 

  އެ   ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،  އެްއޮގތަށްކަން  އޮނިަގނޑާ   ސަނަދ ތަކ ެގ

  ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އޮޑިޓެއް  އިންސްޓިޓިއ ޝަނަލް  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ

  މަދ ވެެގން   އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް   ޮގތ ެގމަތިން  ަގާވއިދ ަގިއވާ

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ ހަދައި، ެއއްފަހަރ  އަހަރ ން( ތިނެއް) 3

 

  މޯލްޑިްވސް   އ ސޫލ ތައް  ޤަބޫލ ކ ރ މ ެގ  ސަނަދ ތައް  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  .19 ޤަބޫލ ކ ރ ން   ސަނަދ ތައް   ތަޢ ލީމީ 

 އޮތޯރިޓީން  އެ  ލަފަޔާެއކ    ބޯޑ ެގ  އެޑްވަިއޒަރީ  އޮތޯރިޓީެގ  ކޮލިފިކޭޝަންސް

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ އެކ ލަވާލައި،

 

  ސަނަދ ތަކ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ދަފްތަރ  
 ހ އްދަ  ެއކްރެޑިޓްކޮށް،   އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ހ(  .20

 އެނޭގނެހެން  ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަޢ ލީމ   މަތީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދޫކޮށްފައިވާ
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 އެކ ލަވާލަިއ،   އޮތޯރިޓީން  އެ   ދަފްތަރެއް،  ސަނަދ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 . ެގންދަންވާނެއެވެ  ބަލަހައްޓަމ ން ޢާންމ ކޮށް،

  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި   ހ ރިހާ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ށ(  

 މ ައއްސަސާތަކާބެހޭ  މަރ ކަޒ ތަކާއި  ތަޢ ލީމ ދޭ   މަތީ  ސަނަދ ތަކާއި

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މަސްދަރަކަށްވާނީ  ޤައ މީ

 .ދަފްތަރެވެ

 

 ވަނަ ބާބ  ތިން 
 މަރ ކަޒ ތައް ހިންގ ން މަތީ ތަޢ ލީމާއި ތަމްރީނ ދޭ  

 
  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި   މަތީ 

 ހިންގ ން   މަރ ކަޒ ތައް 
  ހިންަގންވާނީ،   މަރ ކަޒ ތައް   ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި   މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  .21

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި

 . ފަހ ގައެވެ ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  މިނިސްޓްރީަގއި ޮގތ ެގމަތިން

  މަރ ކަޒ ތަކ ގެ   ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ބޭނ މަށްޓަކައި   މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  އިންސްޓިޓިއ ޓްތަކާއި،   ތަކާއި،ޖްކޮލެ  ޔ ނިވަރސިޓީތަކާިއ،   ތެރޭގައި

  ސެންޓަރ ތަކާިއ،   ައއ ޓްރީޗް  ކެމްޕަސްތަކާއި  ތަންތަނ ެގ  އެފަދަ

 . ހިމެނެއެވެ  މަރ ކަޒ ތައް ތަމްރީނ ދޭ މަސައްކަތ ެގ

  ޔ ނިވަރސިޓީތަކާއި،   ޮގތަށް،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ކެމްޕަސްތަކާއި   ތަންތަނ ެގ  އެފަދަ  އިންސްޓިޓިއ ޓްތަކާއި،  ތަކާއި،ޖްކޮލެ

  މަރ ކަޒ ތައް   ތަމްރީނ ދޭ  މަސައްކަތ ެގ  ސެންޓަރ ތަކާއި،  އައ ޓްރީޗް

  ށް ދަރިަވރ ންނަ  ކިޔަވާ  ތަންތަނަކީ  އެ   ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނ މ ގައި،

 ިއންސާނީ  އަދި  މާއްދީ  ކިޔަަވއިދެވޭނެ  ފެންވަރަކަށް  އެކަށީެގންވާ

 . ކަށަވަރ ކ ރަންާވނެއެވެ  މިނިސްޓްރީން  ތަންތަންކަން   ހ ރި  ވަސީލަތްތައް
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 ރަޖިސްޓަރީނ ކޮށް  މިނިސްޓްރީގައި  ފަށާއިރ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް   މި )ރ(  

  އެފަދަ   އިންސްޓިޓިއ ޓްތަކާިއ،  ތަކާއި،ޖްކޮލެ   ޔ ނިވަރސިޓީތަކާިއ،  ހ ރި

 މަސައްކަތ ގެ   ސެންޓަރ ތަކާއި،  އައ ޓްރީޗް  ކެމްޕަސްތަކާއި  ތަންތަނ ެގ

  އިވާ ބަޔާންކޮށްފަ  ގައި(  ކ)  މާއްދާެގ  މި  މަރ ކަޒ ތައް  ތަމްރީނ ދޭ

  ތެރޭަގއި   މަސްދ ވަހ ގެ (  ހައެއް)  6  އެކ ލަވާލާތާ  ަގާވއިދ 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރަންވާނެެއވެ.  

 ހަމަވ ަމށްފަހ ،  މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ތަނެއް  އެްއވެސް   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި  މި  ރަޖިސްޓަރީނ ކޮށް

  ކިޔަވައިދޭ   މަރ ކަޒ ތަކ ން   އެފަދަ  ައދި.  މަނާކަމެކެވެ  ހިންގ މަކީ

 ޮއތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ޤަބޫލ ކ ރ ން  ޕްރޮްގރާމްތައް

 . ހ އްޓާލަންވާނެެއވެ

  މަރ ކަޒ ތަކ ން   އެފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިާވޮގތަށް  ގައި(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 ޮއތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ޕްރޮްގރާމްތައް  ކިޔަވައިދޭ

  އެ   ަގާވއިދ   ބަޔާންކ ރާ  އ ސޫލ ތައް  ހ އްޓާލ މާގ ޅޭ  ޤަބޫލ ކ ރ ން

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެެއވެ އެކ ލަވާލައި އޮތޯރިޓީން

  ތެރޭަގއި   މަސްދ ވަހ ެގ(  ހައެއް)  6  ފަށާތާ  ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް   މި )ކ(   

 ހިންގ މާބެހޭ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  މަރ ކަޒ ތައް  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ ެއކ ލަވާލައި މިނިސްޓްރީން ަގާވއިދެއް

 

  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި   މަތީ 

 ގިންތިތައް   މަރ ކަޒ ތަކ ގެ 
  ތިރީަގއި   ިގންތިތައް   މަރ ކަޒ ތަކ ެގ  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ހ(  .22

 . ެއވަނީެއވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 ؛ޔ ނިވަރސިޓީ   (1)   

 ؛ކޮލެޖް  (2)   

 . އިންސްޓިޓިއ ޓް   (3)   
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  މަރ ކަޒ ތައް   ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ަގާވއިދ ަގއި   ހަދާ   ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ   ިގންތިކ ރާނެޮގތ ެގ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 ތަމްރީނ ދޭ ތަޢ ލީމާއި މަތީ ިގންތިކ ރެވޭ ޮގތ ެގމަތިން މާއްދާަގިއވާ މި )ނ(  

 ކިޔަަވއިދޭ   ހާޒިރ ވާޮގތަށް  ދަރިވަރ ން  މަރ ކަޒ ތަކަށް  އެ  މަރ ކަޒ ތަކ ން،

 ހިންާގ  ނ ޖެހޭޮގތަށް  ހާޒިރ ވާން  ދަރިވަރ ން  ޕްރޮްގރާމްތަކާިއ،

 ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންާގ  ހިމަނައިެގން  ދެބައި   އެ  އަދި  ޕްރޮްގރާމްތައް

  ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ   ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި   އ ސޫލ ތައް  ހިންގ މާގ ޅޭ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 
  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި   މަތީ 

 ދަށްކ ރ ން   ދަރަޖަ   މަރ ކަޒ ތަކ ގެ 
  ދަރަޖަ  މަރ ކަޒެއްގެ   އެ  މަރ ކަޒަކ ން  ތަމްރީނ ދޭ  އިތަޢ ލީމާ  މަތީ )ހ(  .23

  ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެދި،  ދަށްކޮށްދިނ މަށް

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކ ރާ

  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގއިވާ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 އެދިްއޖެނަމަ،  ދަށްކޮށްދިނ މަށް  ދަރަޖަ  މަރ ކަޒެްއެގ  އެ  މަރ ކަޒަކ ން

  ތަނެއްގެ   އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ގަވާއިދ ަގިއވާ  ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި

 .ލިބިެގންެވއެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް އިޚްތިޔާރ   ދަށްކ ރ މ ެގ ދަރަޖަ

 ދަރަޖަ   މަރ ކަޒެއްެގ  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ"  ބޭނ މަށް  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

ވަނަ މާއްދާެގ    22  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ދަށްކ ރ ން

ފ ރަތަމަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދަށ ން އެ     ިގންތިއަށްވ ރެ   ފަިއވާމަރ ކަޒެްއ 

 . ބަދަލ ކ ރ ަމށެވެ ިގންތިއަކަށް ދަށް
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  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި   މަތީ 

 ހިންގ ން   ޕްރޮގްރާމްތައް 
  ސަނަދ ތަކ ގެ   ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  .24

  ޤައ މީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހިންަގންވާނީ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ފެތޭ  އޮނިަގނޑަށް

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  ެއްއޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑައަޅާ  އޮނިަގނޑ ަގއި  ސަނަދ ތަކ ެގ

 

  މަތީ   ބޭރ ގެ   ދިވެހިރާއްޖެއިން 

  މަރ ކަޒ ތައް   ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި 

 ހިންގ ން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

  ކޮލެޖްތަކާއި،   ޔ ނިވަރސިޓީތަކާިއ،  ބޭރ ގެ   ދިވެހިރާއްޖެއިން )ހ(  .25

  ކެމްޕަސްތައް   ތަންތަނ ެގ  އެ  ނ ވަތަ   އިންސްޓިޓިއ ޓްތައް

 ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ   މި  ހިންަގންވާނީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 .ޮގތ ެގމަތިންނެވެ އެްއޮގތްވާ  ގަވާއިދާ ހަދާ

 ހަދައި،   މިނިސްޓްރީން  ަގާވއިދ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ

 

  ތަމްރީނ ގެ   ތަޢ ލީމާއި   މަތީ 

  ކަށަވަރ ކ ރ މާގ ޅޭ   ފެންވަރ  

 ކަންކަން 

 ދޭ  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  .26

  އެ   ކަންކަން   އަންނަނިވި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި   ފެންވަރ    ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި

 . ކ ރަންވާނެެއވެ މަރ ކަޒ ތަކ ން

 ހ ރިކަން  ޤާބިލ ކަން  މާލީ  މަރ ކަޒ ަގއި  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ހ(  

  ގަވާއިދ ަގިއވާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،

  މަސްދ ވަހ ގެ (  ހަެއއް)  6  ނިމޭތާ  އަހަރެއް  މާލީ  ކޮންމެ  ޮގތ ެގމަތިން

 އަށް މިނިސްޓްރީ  ރިޕޯޓ   ޮއޑިޓް  އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ  މަރ ކަޒެއް  އެ  ތެރޭގައި

 ؛ޅ ންހެހ ށަ

  އެްއޮގތަށް   ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި )ށ(  

  ދަށ ން   ޤާނޫނ ގެ   މި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި،  ެގންދާކަން  ޢަމަލ ކ ރަމ ން

 މިނިސްޓްރީން   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ

  މ ްއދަތ ަގއި   އަންާގ  ކަނޑައަޅައި  އެކަަމކަށް  މަޢ ލޫމާތ ،  ކަނޑައަޅާ 

 .ށްދިނ ންފޯރ ކޮ
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  މަރ ކަޒ ތަކ ން   ތަޢ ލީމ ދޭ   މަތީ 

  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި   ޚިދ މަތް 

 އ ސޫލ    ޢަމަލ ކ ރަންވީ 

  އ ސޫލ ތަކަށް   އަންނަނިވި  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  .27

 . ތަބާވާންވާނެެއވެ

  އެ   މަރ ކަޒ ތަކ ން،  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ހ(  

 ދަރިވަރ ން   އެ  މެދ ގައި  ދަރިވަރ ންެގ  ކިޔަވާ  މަރ ކަޒ ތަކ ގައި

  ތަފާތ    އެްއވެސް   ކިޔަަވއިދިނ މ ަގއި  ވެއްދ މ ަގާއިއ،  ޕްރޮްގރާމްތަކަށް

 ؛ކ ރ ން ކަންކަން އ ސޫލަކ ން ހަމަހަމަ ކ ރ މެއްނެތި

  މަރ ކަޒެްއަގއި   އެ  މަރ ކަޒ ތަކ ން،   ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ށ(  

  އެ   ޮގތަށް  ލިބިދޭ  މަންފާއެއް  މާލީ  އެްއެވސް  ދަރިވަރ ންނަށް  ކިޔަވާ

 ހ ށަހަޅާނެ  އެދި  ލިބ މަށް  މަންފާއެއް   އެ  ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ،  ތަނެއްަގއި

  ޒަކ ން މަރ ކަ  އެ  އ ސޫލ ތައް  ޝަރ ޠ ތަކާއި،   ގ ޅޭ  ެއކަމާ  ޮގތާިއ،

 ؛ޢާންމ ކ ރ ން ފެންނާނެހެން ދަރިވަރ ންނަށް އެކ ލަވާލައި،

  މަރ ކަޒެްއަގއި   އެ  މަރ ކަޒ ތަކ ން،   ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ )ނ(  

  ފީެގޮގތ ަގއި   ޕްރޮްގރާމެްއެގ  ކިޔަވާ  އަތ ން،   ދަރިވަރ ންެގ  ކިޔަވާ

 ފޯރ ކޮށްދޭ   ދަރިވަރ ންނަށް  އެ  މިންވަރާއި،  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގ މަށް

 ފީތައް  އެ   ފީތަކާއި،  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގ މަށް   ޚިދ މަތްތަކަށް  އިދާރީ

  ދަރިަވރ ންނަށް  އެކ ލަވާލަިއ،  މަރ ކަޒަކ ން  އެ  އ ސޫލ ތައް   ދެއްކ މ ެގ

 ؛ޢާންމ ކ ރ ން ފެންނާނެހެން

  މަސަްއކަތްތަކ ގެ   ދަރިވަރ ންެގ  ކިޔަވާ  މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ )ރ(  

  މަސައްކަތްތައް   ހަމަޖެހިފައިވާ  އެސެސްކ ރ މަށް  ދަރިވަރ ން  އެ  ތެރެއިން

 ފަރާތަކާ   އެހެން  ލާޒިމ ކޮށް،  ފ ރިހަމަކ ރ ން  އަމިއްލައަށް  ދަރިވަރ ން  އެ

  ެއކަމާގ ޅޭ   މަނާކޮށް،   މަސަްއކަތްތައްކ ރ ން  އެ   ޙަވާލ ކޮށްެގން

 .ޢާންމ ކ ރ ން ފެންނާނެހެން ދަރިވަރ ންނަށް އެކ ލަވާލައި،  އ ސޫލ ތައް
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  މަރ ކަޒ ތަކ ަގިއ،   ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  .28 ނިޒާމް   ހ ށަހެޅ މ ގެ   ޝަކ ވާ 

  ހަމަޖައްސައި،   އިންތިޒާމް  ހ ށަހެޅޭނެ  ޝަކ ވާ  ހިމެނޭޮގތ ން  ކަންކަން  އަންނަނިވި

  ފެންނާނެހެން   ދަރިވަރ ންނަށް   ެއކ ލަވާލަިއ،  އ ސޫލ ތައް  އެކަމާގ ޅޭ

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ

 ؛ކަންކަން އެންރޯލްކ ރ ާމގ ޅޭ ދިނ މާއި، އެޑްމިޝަން ދަރިވަރ ންނަށް )ހ(  

  ެއހެނިހެން  ފޯރ ކޮށްދޭ  ކިޔަވައިދިނ މާއި،  ދަރިވަރ ންނަށް )ށ(  

 ؛ކަންކަން  ޚިދ މަތްތަކާގ ޅޭ

  ެއހެނިހެން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ނ(  

 . ކަންކަން

 

 ވަނަ ބާބ  ހަތަރ  
 ހިންގ ން   ތައް ޔ ނިވަރސިޓީ 

 
ނަންބަރ    )ހ(  .29 ޔ ނިވަރސިޓީތައް   ހ ރި   މިހާރ   ޤާނޫނ   ފަށާއިރ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް    2011/3މި 

އ ފެދި  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ (  ޔ ނިަވރސިޓީެގ  ޤައ މީ  )ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ހިނަގމ ން އަންނަ "ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤައ މީ ޔ ނިވަރސިޓީ" ާއއި ޤާނޫނ  

ޔ ނިަވރސިޓީެގ    2015/11ނަންބަރ    އިސްލާމީ  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

އިސްލާީމ  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަންނަ  ހިނަގމ ން  ދަށ ން  ެގ  ޤާނޫނ ( 

ޤާނޫނ ތަކ ަގިއ  ޔ ނިވަ އެ  ހިނާގނީ،  މަްއޗަށް  ެގ  ރސިޓީ" 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ ސޫލ ތަކެވެ. 

 ހިންގ މާ  ޔ ނިވަރސިޓީތައް  އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ލާޒިމ ކ ރާނަމަ،   ޤާނޫނ ން  މި  ކަމެއް  ނެތް  ޤާނޫނ ތަކ ަގއި  އެ  ގ ޅޭޮގތ ން
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  އެްއޮގތަށް   އ ސޫލާ  ޤާނޫނ ަގިއވާ  މި   ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ން  އެ

 . ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ

 

  ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ގެ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  .30 އޮނިގަނޑ    ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ގެ 

 .ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ ކަންކަން ައންނަނިވި  އެކ ލަވާލަންވާނީ  އޮނިަގނޑ 

 ؛ހައިސިއްޔަތ   ޤާނޫނީ މަޤްޞަދާއި އ ފައްދާ  ޔ ނިވަރސިޓީ (ހ)  

 ؛ބާރ ތައް  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ޔ ނިވަރސިޓީެގ (ށ)  

 ؛ޮގތް އެކ ލެވިެގންވާ  ޔ ނިވަރސިޓީ (ނ)  

  އެނޫންވެސް   މެންބަރ ންނާއި  ގ ނަަވންތަކ ެގ  ތަޢ ލީމީ  އަދި  އިދާރީ (ރ)  

 ؛އްޔަންކ ރާނެޮގތް ޢަ މީހ ން ކަނޑައަޅައި، މަޤާމ ތައް

  ބޭްއވ މާގ ޅޭ   ޖަލްސާތައް  ގ ނަވަންތަކ ެގ  އެކި  ތަޢ ލީމީ  އަދި  އިދާރީ (ބ)  

 ؛އ ސޫލ ތައް ަގާވއިދ ތަކާއި

 ؛ކަންކަން މާލީ ޔ ނިވަރސިޓީެގ (ޅ)  

  ަގާވއިދ ތައް  އެންމެހައި ހަދަންޖެހޭ ގ ޅޭޮގތ ން  ހިންގ މާ ޔ ނިވަރސިޓީ  ( ކ)  

 . އ ސޫލ  ބަޔާންކ ރާ

 

 ޤާނޫނ ގެ   މި  ޤާނޫނާއި  މި  ހިންޭގނީ،  ޔ ނިވަރސިޓީެއއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  .31 ޤާއިމ ކ ރ ން   ޔ ނިވަރސިޓީތައް 

 އެ  ޮގތ ެގަމތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން

 . ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގންނެވެ މިނިސްޓްރީަގއި ޔ ނިވަރސިޓީއެއް

  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާިއ،   ޔ ނިަވރސިޓީތައް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ށ(  

 ހިންގ މާބެހޭ   ޔ ނިވަރސިޓީ  ދިނ މާއި،  ހައިސިްއޔަތ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަންކަން
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  ގޮތ ގައި   ޔ ނިވަރސިޓީއެއްގެ 

 ޝަރ ޠ ތައް   ރަޖިސްޓަރީވ މ ގެ 
ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ ޮގތ ަގއި ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނީ އަންނަނިިވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    .32

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ ތަޢ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކެވެ. 

ކޮލެޖެއްެގ ޮގތ ަގއި ދިވެހިރާްއޖޭަގއި މެދ ކެނޑ މެއް ނެތި ހިންަގމ ން  )ހ(  

މަދ ވެެގން   ނ ވަތަ   20އަންނަތާ  ވެފަިއވާނަމަ،  އަހަރ   )ވިހި( 

ސަރ ކާރ ން  ޤައ މެްއެގ  އެ  ޤައ މެއްަގއި  ބޭރ   ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ޮގތ ަގިއ   ޔ ނިވަރސިޓީެއއްެގ  ޤައ މެއްެގ  ބޭރ   ބަލައިަގންނަ 

؛ )ދިހައެްއ( އަހަރ  ެވފައިވ ން   10ރަޖިސްޓަރީވެ ހިންަގމ ން އަންނަތާ  

 އަދި

ފެތޭ،   )ށ(   ިމންަގނޑ ތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ޔ ނިވަރސިޓީެއްއ  މިނިސްޓްރީން 

 ހިންގ މަށް އެކަށީެގންވާ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމ ކ ރެވިފަިއވ ން. 

 

 އެދޭ  ހިންގ ަމށް  އ ފައްދައި  ޔ ނިވަރސިޓީއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  .33 އ ފެއްދ ން   ޔ ނިވަރސިޓީ 

  ދިނ މަށް  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ފަރާތްތަކ ންނާއި،

  ަމރ ކަޒެއް   ފެންވަރ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  ކޮލެޖެއް   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

  ޔ ނިވަރސިޓީ   ފަރާތްތަކ ން،  އެދޭ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށް

  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި ޗާޓަރ،  ވާބޭނ ން  އ ފެއްދ މަށް

 މިނިސްޓްރީއަށް   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގާވއިދ ަގއި

 . ންވާނެއެވެހ ށަހަޅަ

 ފަރާތަކ ން   އެއްވެސް  އެދި  އ ފެއްދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީއެއް )ށ(  

  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،

 އެސެސްމަންޓް   ބަލައި،   ފ ރިހަމަވޭތޯ  ޝަރ ޠ ތައް   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  ކޮމިޓީއެއް   ފަންނީ  މިނިސްޓްރީން  ތައްޔާރ ކ ރ މަށްޓަކައި   ރިޕޯޓ 

 . ވާނެެއވެއެކ ލަވާލަން



 

 

 

 

 

 

 29 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން އެކ ލަވާލާ ފަންނީ ކޮމިޓީ  )ނ(  

އެކ ލަވާލާނެ ޮގތާއި، އެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްތަކާގ ޅޭ އ ސޫލ ތައް މި 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަންނީ ކޮމިޓީން ތައްޔާރ ކ ރާ   )ރ(  

ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ރިޕޯޓ ،  އެސެސްމަންޓް 

)ތިނެއް(   3ޔ ނިވަރސިޓީއެއް އ ފެއްދ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާތާ ިގނަވެެގން  

އެކ ލަާވލައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނ ވަންވާނެެއވެ.  މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  

ހ ށަހަޅާފަިއާވ   ހެދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީ  ރިޕޯޓ ަގއި،  އެ  އަދި 

ަގާވއިދ ަގިއ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ހ ށަހެޅ މ ަގއި 

ނ ވާކަން   ނ ވަތަ  ފ ރިހަމަވާކަން  ޝަރ ޠ ތަްއ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

  ރިޕޯޓ   ންޓް މައެސެސް  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

(  އެކެއް)  1  ލިބޭތާ  ރިޕޯޓ   އެ  ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ ،  މިނިސްޓްރީން

  ޮގތެއް   ޮގތްތަކ ންކ ރެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި   ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ

 . ނިންމަންވާނެއެވެ

 މި   ހ ށަހެޅ މ ގައި،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އ ފެއްދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީ  (1)   

  ަގާވއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި

 ފ ރިހަމަވާނަމަ،   ޝަރ ޠ ތައް  އެންމެހައި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ނ ވަތަ  ؛ދޫކ ރ ަމށް ޗާޓަރ  ޔ ނިވަރސިޓީ

 މި   ހ ށަހެޅ މ ގައި،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އ ފެއްދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީ  (2)   

  ަގާވއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި

 ވީނަމަވެސް،  ފ ރިހަމަ  ޝަރ ޠ ތައް  މައިަގނޑ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ

  ބަޔާންކޮށް،   އެކަންކަން  ހ ރިނަމަ  ކަންކަން  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ

 ނ ވަތަ ؛ދިނ މަށް ފ ރ ޞަތ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އަލ ން
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 މި   ހ ށަހެޅ މ ގައި،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އ ފެއްދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީ  (3)   

 ަމއިަގނޑ    ކަނޑައަޅާފައިވާ  ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ

 ޗާޓަރ   ޔ ނިވަރސިޓީ  ފ ރިހަމަނ ވާނަމަ،  ޝަރ ޠ ތައް

 ދޫނ ކ ރ މަށް.

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއވާ ނިންމ ން މިނިސްޓްރީން 1މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ )  )ޅ(  

މ އްދަތ ަގއި މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިނަމަ، މި މާއްދާެގ )ބ( ަގިއވާ  

 ޔ ނިވަރސިޓީ ޗާޓަރ ދޫކ ރަންވާނެެއވެ. 

  ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ   ދޫކ ރ ާމއެކ ،   ޗާޓަރ  އ ފެއްދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީއެއް  )ކ(   

 . ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ  ޗާޓަރ އެ މިނިސްޓްރީން ެގޒެޓ ަގއި

 

  ބަދަލ    ޗާޓަރަށް   ޔ ނިވަރސީޓީ 

 ގެނައ ން 
 މިނިސްޓްރީއަށް   ކަމެއްކަމަށް  މަންފާކޮށްފާނެ  ތަޢ ލީމަށް  މަތީ )ހ(  .34

  އެްއޮގތްވާ   ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފެނިއްޖެނަމަ،

  ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށް   އެ  އެދޭޮގތަށް  ޔ ނިވަރސިޓީން   ޮގތ ެގމަތިން

  މިނިސްޓްރީއަށް   އިޚްތިޔާރ   ބަދަލ ެގނައ މ ެގ  ޗާޓަރަށް  ދޫކޮށްފައިވާ

 . ލިބިެގންެވއެވެ

  އެ   ބަދަލަކީ  ެގންނަ  ޗާޓަރަށް  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  އިތ ރަށް  ހިންގ ން  މަސައްކަތްތައް  ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ

 . ބަދަލަކަށްވާންވާނެއެވެ ެގނެވޭ

 ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ނ(  

 މިނިސްޓްރީން   ޗާޓަރ  ދޫކޮށްފައިވާ  ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށް   މެނ ވީ

 . ނ ވާނެއެވެ ބާޠިލ ކޮށްެގން

 އެކަން   ބާޠިލ ކ ރެިވއްޖެނަމަ  ޗާޓަރ  ދޫކޮށްފަިއވާ  ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށް )ރ(  

  އެ   އަދި.  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ  ެގޒެޓ ަގއި   ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ 

  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙަރަކާތްތައް  އެންމެހައި  ޔ ނިވަރސިޓީެގ
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  ެއއްޮގތްވާ   ަގާވއިދާ  ހިންގ މ ެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް   ޔ ނިވަރސިޓީ

 . ލަންވާނެެއވެހ އްޓާ ޮގތ ެގމަތިން

  ޗާޓަރ   ޮގތ ެގމަތިން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ކ ރިން  ޭއގެ   ޔ ނިވަރސިޓީައކ ން  އެ   ނަމަވެސް،  ބާޠިލ ކ ރެވ ނ 

 . ބާޠިލެއްނ ވާނެއެވެ  ސަނަދެއް އެްއވެސް  ދޫކޮށްފައިވާ

 

  ޤާނޫނ ަގއި   މި  އ ފެދ މާެއކ   ޔ ނިވަރސިޓީއެއް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .35 ހައިސިއްޔަތ    ޤާނޫނީ 

  ލިބެިގންާވ،   ބާރ   އިޚްތިޔާރާއި  ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ބަޔާންކ ރާ

 ދަޢ ވާ   ދަޢ ވާކ ރ މާއި   ނަމ ގައި  ައމިއްލަ  އޮންނަ،  ސިއްކަެއއް  ވަކި

 . އ ފެދ ނީެއވެ ޝަޚްޞެއް ޤާނޫނީ ލިބިފައިވާ ބާރ  ލިބިަގތ މ ެގ

 މި  ޤާނޫނާއި  މި  އ ފެދ މާެއކ ،   ޔ ނިވަރސިޓީއެއް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ށ(  

 ކަންކަން   އެންމެހައި  ބަޔާންކ ރާ  ގަވާިއދ ގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ

 . ލާޒިމ ވާނެެއވެ މައްޗަށް  ޔ ނިވަރސިޓީެއްއެގ އެ ކ ރ ން

  ދިނ މަށް   ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ނ(  

 ބަދަލ ކޮށްފިނަމަ،  ޔ ނިވަރސިޓީައކަށް  ކޮލެޖެއް   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

  ކޮލެޖެއްގެ   އެ  އިތ ރ ން،  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި

  ޔ ނިވަރސިޓީއަށް   އ ފެދޭ  އަލަށް  އިލްތިޒާމްތައް  ޙައްޤ ތަކާއި  އެންމެހައި

 . ލ ވެެގންދާނެެއވެބަދަ

  މައިގަނޑ    ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 
  ތެރޭަގއި   މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެއްއެގ  އ ފައްދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  .36

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރީގައި

 ހިންަގންޖެހޭ  ވާސިލ ވ މަށްޓަކައި،  ފެންވަރަށް  މަތީ  އެންމެ  ޢިލްމީޮގތ ން )ހ(  

 ؛ހިންގ ން  ޕްރޮްގރާމްތައް ތަމްރީނ ެގ ތަޢ ލީމާއި މަތީ އެންމެހައި

  ތަޢ ލީމާ   ތަމްރީނާއި   ލިބިދޭ  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ހިންާގ  ޔ ނިވަރސިޓީގައި )ށ(  

 ؛ދިނ ން އެޯވޑ ތައް ސަނަދ ތަކާއި ދޭންޖެހޭ ގ ޅިެގން
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  ހިފެހެއްޓ މާއި،   ފެންވަރ   ދިރާސާތަކ ެގ  އެ  ދިރާސާކ ރ މާއި  ޢިލްމީ )ނ(  

  އެ   މަންފާއަށްޓަކައި  މ ޖްތަމަޢ ެގ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   އަދި  ޤައ މީ

 ؛ޝާއިޢ ކ ރ ން  ދިރާސާތައް

  ޔ ނިަވރސިޓީގެ   ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި   މަޤްޞަދ ތައް   ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ރ(  

 ؛ހޯދ ން  ވަސީލަތްތައް ބޭނ ންވާ ިއތ ރަށް  ތަރައްޤީކޮށް، ވަސީލަތްތައް

  ޚިލާފ ނ ވާޮގތަށް   ޤާނޫނ ތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޝަރީޢަތާއި  އިސްލާމީ )ބ(  

  އަދާކ ރ މަށްޓަކައި   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި

 .ކ ރ ން ކަމެއް ކޮންމެ ކ ރަންޖެހޭ

 

 އެ   ޔ ނިވަރސިޓީައކަށް  ރަޖިސްޓަރީކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .37 ބާރ ތައް   ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

  އެ   ހާސިލ ކ ރ މަށާިއ،  މަޤްޞަދ ތައް  ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ

 ައންނަނިވި   އަދާކ ރ މަށްޓަކައި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ

 . ލިބިެގންެވެއވެ ބާރ ތައް

  ނަމަވެސް   ޮގތަކ ން  އެހެން  ނ ަވތަ  ހިފ މާއި  ކ އްޔަށް  ަގތ މާއި  (1)   

  ލިބިަގތ މާިއ،   އެހީެއއް  ނ ވަތަ  މ ދަލެއް  ނ އ ފ ލޭ  ނ ވަތަ  އ ފ ލޭ

 ޮގތަކ ން   އެނޫން  ނ ވަތަ  ދިނ މާއި  ކ އްޔަށް  ވިްއކ މާއި

 ؛ދޫކޮށްލ ން މ ދަލެއް ނަމަވެސް

 އާ   އަދި  ދިރާސާތައް  ޢިލްމީ  ހޯދ ންތަކާއި  ސައިންޓިފިކް  (2)   

 ؛ތަރައްޤީކ ރ ން އ ސޫލ ން ވިޔަފާރީެގ މ ދާ، އ ފެއްދ ންތަކާއި

 ކޮށްދޭ   ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ފަރާތ ން  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (3)   

 ފޯރ ކޮށްދެވޭ   ޚިދ މަތްތަކަށާއި،  ދެވޭ  މަސައްކަތްތަކަށާއި،

 ؛ހޯދ ން ބަދަލ  ނ ވަތަ އަގ  މ ދަލަށް، މަޢ ލޫމާތަށާއި



 

 

 

 

 

 

 33 

  މަގ ފަހިވާ   ހާސިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ ތައް   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (4)   

 ފަރާތަކާ   އެހެން  އ ފެއްދ މާއި  ކ ންފ ނި  ޮގތެްއެގމަތިން

 ؛ބައިވެރިވ ން އ ފެއްދ މ ގައި ކ ންފ ނި އެކ ވެެގން

 ؛ަގތ ން ދިނ މާއި  އިޝްތިރާކ   ސެކިއ ރިޓީޒްއަށް  (5)   

 ؛އ ފެްއދ ން ޕާޓްނަރޝިޕް އެކަޑެިމކް  (6)   

 އެހީވެދޭ   ހާސިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ ތައް  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (7)   

 ؛ބައިވެރިވ ން ކަންކަމ ގައި ލިބޭފަދަ ފައިދާ ވިޔަފާރިާއއި

 ؛ބަިއވެރިވ ން ެއއްބަސްވ ންތަކ ގައި ކ ރ މާއި ޢަޤ ދ ތައް  (8)   

 ؛ބިނާކ ރ ން ޢިމާރާތްތައް  (9)   

 މ ދަލާއި،  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މިލްކިއްޔާތ ގެ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (10)   

 އަމ ރ    ެއއަށް  އަދި  ބޭނ ންކޮށް  ތައްތްޢިމާރާ  ބިންތަކާއި،

 ؛ހިންގ ން

 ؛ވަކިކ ރ ން ވަޒީފާއިން  މ ަވއްޒަފ ން ދިނ މާއި ވަޒީފާ  (11)   

 ވިޔަފާރި   ވިޔަފާރިކ ރ ާމއި،  ފައިސާއިން   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (12)   

 ؛ހ އްޓާލ ން

 ؛ޕޭޓެންޓްކ ރ ން ހޯދ ންތައް އާ ދިރާސާކ ރ މާއި، ޢިލްމީ  (13)   

 ؛ދިނ ން ލޯނ  އެހީއާއި  ފައިސާެގ ދަރިވަރ ންނަށް  (14)   

 ؛ދިނ ން ފެލޯޝިޕް ދިނ މާއި ސްކޮލަރޝިޕް  (15)   

 ފަރާތްތަކަށް   ޙައްޤ ވާ  ްގރާންޓް  އެ   ހޯދ މާއި  ްގރާންޓް  ރިސާރޗް  (16)   

 ؛ދިނ ން

 ވަޞިްއޔަތް   ޢިނާޔަތާއި،  ހަދިޔާާއއި،   ޔ ނިވަރސިޓީއަށް  (17)   

 އެތަކެްއޗާ   ބަލައިަގތ މާއި  ޓްރަސްޓް  ވަޤ ފާއި  ޤަބޫލ ކ ރ މާއި،

 ؛ކ ރ ން ކަންކަން  އެންމެހައި ގ ޅ ންހ ރި
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  ޔ ނިވަރސިޓީައށް   ޤާނޫނަކ ން  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން  މި  (18)   

 ؛ކ ރ ން ކަންތައްތައް އެހެނިހެން  ލިބިފައިވާ ބާރ  ކ ރ މ ެގ

 ކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ބާރ ތަކާ  ލިބިެގންވާ  ޔ ނިވަރސިޓީއަށް  (19)   

 .ކ ރ ން  ކަންތައްތައް

 ޢަމަލ ކ ރާނެ   ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި  ބާރ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި   މި )ށ(  

 . އެކ ލަވާލަންވާނެއެވެ ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ން  އ ސޫލ ތައް  ޮގތ ެގ

 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ތިރީަގއި  އެކ ލެިވެގންާވންވާނީ  ޔ ނިވަރސިޓީ )ހ(  .38 ގޮތް   އެކ ލެވިގެންވާ   ޔ ނިވަރސިޓީ 

 . މަްއޗަށެވެ ގ ނަވަންތަކ ެގ

 ؛މަޖިލިސް ޔ ނިވަރސިޓީ  (1)   

 ؛ސެނެޓް އެކަޑެިމކް  (2)   

 ހިންގ މަށްޓަކައި   ޔ ނިވަރސިޓީ  ތަޢ ލީމީޮގތ ން  އަދި  އިދާރީ  (3)   

 ފެކަލްޓީއާިއ،   ކޮލެޖާއި،  އ ފައްދާ  މަޖިލީހ ން  ޔ ނިވަރސިޓީެގ

 ޑިވިޜަނާއި،   ޑިޕާޓްމަންޓާއި،  ސްކޫލާއި،  ސެންޓަރާއި،

 ؛ތަންތަން ޔ ނިޓްފަދަ އިންސްޓިޓިއ ޓާއި

 ؛ކޮމިޓީ  ޝަކ ވާބަލާ  (4)   

 ؛ކޮމިޓީ އިސްތިއ ނާފ   (5)   

  މިހާރ ގެ   ކ ރިއާއި  ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހ ން  ޔ ނިވަރސިޓީ  (6)   

 ؛ދަރިވަރ ން

 ؛ިއދާރާތައް އެހެނިހެން ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (7)   

  ޔ ނިވަރސިޓީގެ   ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހ ން   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (8)   

 . މ ވައްޒަފ ން އެހެނިހެން އަދި އިދާރީ ފަންނީ،

  މ ަވއްޒަފ ން   މަޤާމަކ ން  ގ ނަވަނެއްެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ށ(  

  ޔ ނިަވރސިޓީގެ   ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތާިއ،  ފާދީފިނަމަޢ އިސްތި
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 އްޔަންކ ރާނެޮގތާިއ، ޢަ  މެންބަރ ން  ޮގޑިައށް  ހ ސްވާ  ގ ނަވަންތަކ ން

 ގ ނަވަންތަކ ެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  އަދި   އިންތިޚާބ ކ ރާނެޮގތް،

 ރިޔާސަތ    ކޮމިޓީތަކ ެގ  ބާއްވާނެޮގތާއި،  ބައްދަލ ވ ންތައް

  ގ ނަވަންތައް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ާމއްދާަގއި  މި  އަދި  ބަލަހައްޓާނެޮގތް،

  ޔ ނިަވރސިޓީގެ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތަފްސީލ   ޮގތ ެގ  ހިންާގނެ

 ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.   ގަވާއިދ ގައި ހަދާ މަޖިލީހ ން

 

. އިސްފަރާތެވެ  އެންމެ  ހިންާގ  ޔ ނިވަރސިޓީ  މަޖިލީހަކީ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ހ(  .39 މަޖިލިސް   ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

  ޮގތާއި   އެކ ލެިވެގންވާ   މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ގެ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ

  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ދައ ރ ،  މެންބަރ ކަމ ެގ  މެންބަރ ންެގ

 . ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ ަގާވއިދ ަގއި ހަދާ މަޖިލީހ ން ޔ ނިވަރސިޓީެގ

  މި   ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީގައި  މަޖިލީހ ެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ށ(  

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ  ތަފްސީލ ކޮށް  ަގާވއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ

 ؛މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (1)   

 ފަރާތަކާ  އެހެން  ޒިންމާ  މަޖިލީހ ގެ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (2)   

 ؛ޙަވާލ ކ ރ ން

 ؛މެންބަރ ން މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (3)   

 ؛ޢަދަދ  ޤާނޫނީ މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (4)   

 ؛ޝަރ ޠ  މެންބަރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (5)   

 ؛ކަންކަން ރަީއސްއާގ ޅޭ މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (6)   

 ؛ކަންކަން ރައީސްއާގ ޅޭ ނައިބ  މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (7)   

 ؛މަސްއޫލިްއޔަތ  މެންބަރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (8)   
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  ހ ސްވާނެ   މަޤާމ   މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (9)   

  ގ ޅިެގން   ހ ސްވ މާ  މަޤާމ ތައް  އެ  އަދި  ޙާލަތްތައް،

 .އ ސޫލ  ޢަމަލ ކ ރާނެ

  އ ސޫލ ތަކާއި   އެންމެހައި   އެކ ލަވާލާ  މަޖިލީހ ން  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ނ(  

  ޔ ނިަވރސިޓީގެ   ނިންމ ންތަކ ގައި  މަޖިލީހ ެގ  އެ  އަދި  ަގާވއިދ ތައް

 އަދި.  ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ  ެގޒެޓ ަގއި  ޔ ނިވަރސިޓީގެ   ސިއްކަޖަހައި

  ވެބްސައިޓްަގއި   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ފެންނާނެހެން  ޢާންމ ކޮށް  ތަކެތި  އެ

 . ންވާނެއެވެހ ންނަ

 

  މަޝްވަރާކޮށް   ކަންތައްތަކާމެދ   ޢިލްމީ  އަދި  ތަޢ ލީމީ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ހ(  .40 ސެނެޓް   އެކަޑެމިކް   ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

  ޮގތ ަގއި،   ކޮމިޓީގެ   އިސް  އެންމެ  ވާނ ވާބަލާ  މިސްރާބ ކޮށް  ކަންކަން  އެ

  ސެނެޓެއް   އެކަޑެމިކް  ދަށ ން  ަގވާއިދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ

 . ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ

  ބާރ ތައް،   މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  ސެނެޓްެގ  އެކަޑެިމކް  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ށ(  

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަންކަން  ެމންބަރ ންނާގ ޅޭ  ސެނެޓްެގ  އެކަޑެމިކް  އަދި

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ  ތަފްސީލ ކޮށް ގަވާއިދ ަގއި ހަދާ ދަށ ން

 

  މ ވައްޒަފ ންގެ   ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 ގަވާއިދ  
 ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތް  ކަންކަމ ަގއި   ގ ޅ ންހ ރި  މ ަވއްޒަފ ންނާ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  .41

  މަޖިލީހ ން   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ަގާވއިދެއް  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ބަޔާންކ ރާ

 . އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ

  މ ވައްޒަފ ންނާއި   ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 މިންގަނޑ    ސ ލޫކީ   ދަރިވަރ ންގެ 
  ދަރިވަރ ންގެ   މ ަވއްޒަފ ންނާއި  މަސަްއކަތްކ ރާ  ޔ ނިވަރސިޓީަގއި  )ހ(  .42

  ެއކ ލަވާލަިއ،   ޔ ނިވަރސިޓީއަކ ން  އެ   މިންަގނޑ   ސ ލޫކީ

 . ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ
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 ސ ލޫކީ  އްޓ މާއި ހެހިފެ  ސ ލޫކ   ދަރިވަރ ންގެ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ށ(  

  މަޖިލީހ ން   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ލިބިެގންވަނީ  ބާރ   އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ ތައް

 . ޗާންސެލަރަށެވެ  ަވއިސް ޮގތ ެގމަތިން  ެއްއޮގތްވާ އ ސޫލާ އެކ ލަވާލާ

 ެއންމެހައި  ލިބިދޭ  ޗާންސެލަރަށް  ަވިއސް  އިން(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ޗާންސެލަރ   ަވއިސް  ބާރ ތައް  ބައެއް   ތެރެއިން   ޭއެގ  ނ ވަތަ  ބާރ ތައް

 . ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ ވެރިައކާ  އިސް އެހެން  ކަނޑައަޅާ

  ކޮންމެ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ   އެްއޮގތަށް  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި )ރ(  

 ކަމާބެހޭ  ޔ ނިވަރސިޓީގެ   މ ވަްއޒަފަކަށްެވސް،  އަދި  ދަރިވަރަކަށްެވސް

  ކޮމިޓީަގއި   އިސްތިއ ނާފ   ނިންމ މެއް  ނިންމާފައިވާ  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް

 . ކ ރެވިދާނެެއވެ އިސްތިއ ނާފ 

 

  ބޭރ ގެ   ދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ޔ ނިވަރސިޓީތައް 
  ޔ ނިވަރސިޓީއަކ ން   ޤާއިމ ކޮށްފަިއވާ  ބޭރ ގައި  ދިވެހިރާއްޖެއިން )ހ(  .43

 މި  ަގސްތ ކ ރާނަމަ،  ތަޢ ލީމ ދޭން  ޔ ނިވަރސިޓީ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ޮގތ ަގއި   ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ  ޮގތ ެގަމތިން  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ މިނިސްޓްރީއަށް ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް

 މަތީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ޔ ނިވަރސިޓީެއއްެގ  ޤައ މެއްެގ  ބޭރ  )ށ(  

  ޕްރޮްގރާމެއް   އެ  ހިންާގނަމަ  ގ ޅިެގން  މަރ ކަޒަކާ  ތަޢ ލީމ ދޭ

  އެ   ހޯދ މަށް  ެއކްރެޑިޓޭޝަން  ހ އްދަާއއި  ހިންގ މ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގސްތ ކ ރާ  ހިންަގން  ޕްރޮްގރާމް

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ މ އަްއސަސާތަކަށް ކަމާބެހޭ ރ ކަޒ ން،މަ

 އެ  ޔ ނިވަރސިޓީން،  ބޭރ ެގ  ދޫކ ރެވޭ  ހ އްދަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 އިދާރާއިން  ރަސްމީ  ކަމާބެހޭ  ޤައ މ ެގ  ޤާއިމ ކޮށްފަިއވާ   ޔ ނިވަރސިޓީ

 އަދި  ހ އްދަދީ  ދިނ މަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތަޢ ލީމ   ޔ ނިވަރސިޓީ
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  ފ ރަތަމަ   އެންމެ  ލިޔ މެއް  ރަސްމީ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފަިއވާކަމ ެގ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ހ ށަހަޅާއިރ  ރ މަށްރަޖިސްޓަރީކ 

 

  ޗާޓަރ ގައި   ޔ ނިވަރސިޓީގެ 

 ކަންތައްތައް   ހިމަނަންޖެހޭ 
މާްއދާެގ  33  ޤާނޫނ ެގ  މި  .44   ޔ ނިވަރސިޓީގެ   ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  ވަނަ 

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ ކަންކަން  އަންނަނިވި ޗާޓަރ ަގއި

 ؛ޮގތް އ ފައްދާނެ  ޮގފި ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ހ(  

 ؛ޮގތް ބާޠިލ ކ ރާނެ ރަޖިސްޓަރީ )ށ(  

 ؛ޮގތް  އްޔަންކ ރާނެޢަ  ވެރިން ިއސް ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ނ(  

 ؛ކޮންޑަކްޓް  އޮފް ކޯޑް  ދަރިވަރ ންެގ މ ވަްއޒަފ ންނާއި )ރ(  

  ދަށް   އެންމެ  ރިޒާރްވކ ރާނެ  ޚަރަދ ކ ރ މ ގައި  ފައިސާ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ބ(  

 ؛މިންވަރ 

 އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅ    ވެރިންނާމެދ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ޔ ނިވަރސިޓީއާއި )ޅ(  

 ؛ނިޒާމް

 ؛ކަންކަން  ދިނ މާގ ޅޭ ޑިްގރީ )ކ(   

 ؛ރަސްމިއްޔާތ   ދަސްވެނިވ މ ެގ )އ(   

 ؛ތަން ހ ންނަ ޔ ނިވަރސިޓީ )ވ(   

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ފީއާގ ޅޭ )މ(  

 ؛ޮގތް  އެކ ލަވާލާނެ ރިޕޯޓ ތައް މާލީ ރިޕޯޓާއި  އަހަރީ ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ފ(  

 ؛ކަންކަން އިންތިޤާލީ )ދ(  

 ހެދ މާއި   ޖަމްޢިްއޔާ  ދަރިވަރ ންެގ  އިސް  ދަރިވަރ ންނާއި   ޔ ނިވަރސިޓީެގ )ތ(  

 . އ ސޫލ  ހިންގ މ ެގ
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  ގ ޅޭގޮތ ން   ޔ ނިވަރސިޓީއާ 

  ލިބިގެންވާ   މިނިސްޓްރީއަށް 

 ބާރ ތައް 

  އެްއޮގތަށް   ަގާވއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި )ހ(  .45

  ކ ރ މ ގެ   ކަންކަން  އަންނަނިވި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން

 . ލިބިެގންވެެއވެ މިނިސްޓްރީއަށް ބާރ 

 ފެންވަރ   ހިންގ މ ެގ  ތަޢ ލީމީ  އަދި  އިދާރީ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (1)   

 :ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން ކަންކަން އަންނަނިވި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް

    i. . 

i 

 މަޢ ލޫމާތ ތައް  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީއަށް

  މަޢ ލޫމާތ    ޞައްޙަނޫން  ހ ށަހެޅ މ ގައި

 ؛ހ ށަހަޅާފައިވ ން

    ii.  ްމެންބަރަކ    ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ނ ވަތަ  ޔ ނިވަރސިޓީނ 

 ؛ކ ރ ން ޢަމަލެއް ެގއްލޭފަދަ ނަޒާހަތްތެރިކަން ޢިލްމީ

    iii.  ހ ށަހެޅޭ   ގ ޅިެގން  މާލިްއޔާއާ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ 

 ؛ޝަކ ވާތައް

    iv.  ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅިެގން  ޙައްޤ ތަކާ   ދަރިވަރ ންެގ 

 . ޝަކ ވާތައް

 ކަންކަން   ނަންބަރ ަގިއވާ  ވަނަ (  1)  އަކ ރ ެގ  މި  (2)   

 ނ ލައި   އެންގ މަކާ   ކ ރިން  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށްޓަކައި

 ؛ބެލ ން ލިޔެކިއ ން ޔ ނިަވރސިޓީެގ ވަދެ، ޔ ނިވަރސިޓީއަށް

 ޮގތ ެގމަތިން  ނަންބަރ ގައިވާ  ވަނަ (  2)  އަކ ރ ެގ  މި  (3)   

 ެއއްބާރ ލ ން  ހ ރަސްއަޅައި،  ކ ރާކަމަކަށް  މިނިސްޓްރީން

 އޮފިޝަލ ންނާމެދ    ޔ ނިވަރސިޓީެގ  ދެކޮޅ ހަދާ  ދިނ މަށް

 ؛އެޅ ން  ފިޔަވަޅ 

  ހިންގ މާގ ޅޭ   ތަޙްޤީޤ   މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން   މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ފިޔަަވޅ    އޮފިޝަލ ންނާމެދ   ޔ ނިވަރސިޓީެގ  އިޖ ރާއަތ ތަކާއި،
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  ަގާވއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  އެޅ މާގ ޅޭ 

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 

  ދޫކޮށްފަިއވާ   ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށް  ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި )ހ(  .46 ބާޠިލ ކ ރ ން   ރަޖިސްޓަރޭޝަން 

 . ލިބިެގންވެެއވެ މިނިސްޓަރަށް ބާރ  ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ ރަޖިސްޓަރޭޝަން

 ނޫން   ޞައްޙަ  ހ ށަހެޅ މ ގައި  ޗާޓަރ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (1)   

 ؛ސާބިތ ވ ން މިނިސްޓްރީއަށް ހިމަނާފައިވާކަން މަޢ ލޫމާތ 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް   ޔ ނިަވރސިޓީ  ޤާނޫނ ގައި  މި  (2)   

 ޝަރ ޠ ތަކ ންކ ރެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް

 ؛އ ނިވ ން ޝަރ ޠެއް

 އެ   އެދި  ބާޠިލ ކ ރ މަށް  ރަޖިސްޓަރޭޝަން  ޔ ނިވަރސިޓީެގ  (3)   

 .ހ ށަހެޅ ން ޔ ނިވަރސިޓީއަކ ން

  ނަންބަރ ަގއި   ވަނަ (  2)  ނަންބަރާއި،  ވަނަ( 1)   ެގ( ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ގ ޅިެގން   ެއކަމާ  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  ޙާލަތ ންކ ރެ  ބަޔާންކ ރާ

 އެ  ނޯޓިހެއް  ދ ވަހ ެގ(  ތިރީސް)  30  ިގނަެވެގން  ޖަވާބ ދާރީވ މަށް

 . ދޭންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރ   ޔ ނިވަރސިޓީއަކަށް

  އެ   ފ ރ ޞަތ ގައި  ދެވޭ  ޖަވާބ ދާރީވ މަށް  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ހ ރިކަމަށް   ކަންކަން  އިޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ޔ ނިވަރސިޓީއަކ ން

( ތިނެއް)  3  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  އެ  ފެންނަނަމަ،  މިނިސްޓަރަށް

 . ދޭންާވނެއެވެ މ އްދަތެއް މަސްދ ވަހ ެގ

 ދެވޭ  އިޞްލާޙ ކ ރ ަމށް  ކަންކަން  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ތިރީަގިއވާ   އިޞްލާޙ ނ ކޮށްފިނަމަ،  ކަންކަން   އެ  މ އްދަތ ގައި

  ގަވާއިދ ަގިއވާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މަރ ޙަލާތަކަށްފަހ ،
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 ރަޖިސްޓަރޭޝަން  ޗާޓަރާއި   ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ  އެ  ޮގތ ެގމަތިން

 . ލިބިެގންެވއެވެ މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރ  ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ

  ެއކ ލެވޭ   މައްޗަށް   ެމންބަރ ންެގ(  ފަހެއް )  5  މިނިސްޓްރީެގ  (1)   

 އަދި  ؛ބެލ ން  މަްއސަލަ  އެ  އެކ ލަވާލައި،  މިނިސްޓަރ   ޕެނަލެއް

  ޕެނަލ ން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނަންބަރ ަގއި   ވަނަ(  1)  އަކ ރ ެގ  މި  (2)   

 ލަފާ  މިނިސްޓަރަށް  އ ވާލަންޖެހޭކަމަށް  ޔ ނިވަރސިޓީެއއް  އެ

 .ދިނ ން

 

 ވަނަ ބާބ  ފަސް 
 ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއ ޓްތައް ހިންގ ން 

 
  އިންސްޓިޓިއ ޓްތައް   ކޮލެޖްތަކާއި 

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ ން 
 ރަޖިސްޓަރީކޮށް   އިންސްޓިޓިއ ޓެއް  ނ ަވތަ  ކޮލެޖެއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ހ(  .47

 ޮގތ ެގމަތިން   ަގާވއިދ ަގއިވާ   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ   މި  ހިންަގންވާނީ،

 . ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގންނެވެ މިނިސްޓްރީގައި

  ކޮލެޖެއްގެ   މަރ ކަޒެއް  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި )ށ(  

  އިންސްޓިޓިއ ޓެްއގެ   މަރ ކަޒެއް   އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރެވޭނީ،   ޮގތ ަގއި

 10  މަދ ވެެގން  އަންނަތާ  ހިންަގމ ން  މެދ ކެނޑ މެއްނެތި  ޮގތ ަގއި

 ޤައ މީ  މަރ ކަޒެްއަގއި   އެ  އަހަރ ވެފަިއވ މާެއކ ،(  ދިހައެއް)

 ޕްރޮްގރާމްތައް  ެގ(  ފަހެއް)  5  ލެވެލް  އޮނިަގނޑ ެގ  ެގސަނަދ ތަކ 

 . ހިންާގފަިއވާނަމައެވެ އަހަރ ވަންދެން( ފަހެއް) 5 މެދ ކެނޑ މެއްނެތި

  ނ ވަތަ   ކޮލެޖެއް   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ނ ވަތަ  ކޮލެޖަކީ   އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރާއިރ ،  އިންސްޓިޓިއ ޓެއް

 ފެތޭ،  މިންަގނޑ ތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން  އިންސްޓިޓިއ ޓަކީ

  ޮގތ ަގއި   އިންސްޓިޓިއ ޓެއްެގ  ނ ވަތަ  ޮގތ ަގއި  ކޮލެޖެްއެގ  އަދި
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  ތަނެއްކަން   ޤާއިމ ކ ރެވިފަިއވާ  ވަސީލަތްތައް  އެކަށީެގންވާ  ހިންގ މަށް

 . ކަށަވަރ ކ ރަންާވނެއެވެ މިނިސްޓްރީން

 

  ތަމްރީނ ދޭ   އިދާރާތަކ ން   ދައ ލަތ ގެ 

 ހިންގ ން   ޕްރޮގްރާމްތައް 
 މަރ ކަޒ ތަކ ަގއި   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ހިންާގ  އިދާރާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ )ހ(  .48

  އިދާރާއެްއގެ   އެ  ދާއިރާއިން،  ޚާއްޞަ  އިދާރާއަކަށް  އެ  ހިންޭގނީ،

  ިއދާރާއެްއގެ   އެ  އަހ ލ ވެރިކ ރ ވ މަށްޓަކައި  ވަޒީފާއަށް  މ ވަްއޒަފ ން

  ގެ "  ޕްރޮްގރާމް  ސަރވިސް-އިން"  އަމާޒ ކ ރެިވެގން  މ ވަްއޒަފ ންނަށް

  މަތީ  ނ ހިމެނޭ  އޮނިަގނޑ ގައި  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ހިންާގ  ތ ަގއިޮގ

 . ޕްރޮްގރާމްތަކެވެ ތަމްރީނ  ތަޢ ލީމާއި

  ދައ ލަތ ގެ   ހިމެނޭ   ދިނ ން  ތަމްރީނ   މެންޑޭޓ ަގއި   އިދާރާެއްއެގ  އެ )ށ(  

 މަތީ   ހިންާގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އިދާރާއަކ ން،

  ޚާއްޞަ   ވަކި   ދަތިވާފަދަ  ހިންަގން  މަރ ކަޒ ތަކ ން  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި

 ހ އްދަ  ހިންގ މ ެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ޕްރޮްގރާމެއް  ތަމްރީނ   ރޮނަގކ ން

 މިނިސްޓްރީން  ޮގތ ެގމަތިން  ަގާވއިދ ަގއިވާ  ހަދާ   ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި

 . ދެވިދާނެއެވެ 

 

 ވަނަ ބާބ  ހަ 
 ނިޒާމް ޤައ މީ  މަސައްކަތ ގެ ތަޢ ލީމާއި ތަމްރީނ  ދިނ މ ގެ  

 
  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި   މަސައްކަތ ގެ 

 ނިޒާމް   ޤައ މީ   ދިނ މ ގެ 
 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާްއދާގައި  ވަނަ  51  ޤާނޫނ ެގ  މި  .49

  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ  ޮއތޯރިޓީން،  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް

 . އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ ނިޒާމް ޤައ މީ ދިނ މ ެގ

  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި   މަސައްކަތ ގެ 

  ނިޒާމ ގެ   ޤައ މީ   ދިނ މ ގެ 

 މަޤްޞަދ  

  ތަޢ ލީމާއި   މަސަްއކަތ ެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  49  ޤާނޫނ ެގ  މި  .50

 . ެއވަނީެއވެ ތިރީަގއި މަޤްޞަދ ތައް ނިޒާމ ެގ ޤައ މީ ދިނ މ ެގ ތަމްރީނ 
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 ބޭނ ންވާނެ   ހޯދ މަށް  އާމްދަނީއެއް  ނ ވަތަ  ހޯދ މަށް  ވަޒީފާ )ހ(  

  ހ ނަރ ތަކ ގެ   އެ   ދެނެަގނެ،   ހ ނަރ ތައް  މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ

 އޮނިަގނޑެއް   ފެންވަރ ެގ  ޤައ މީ  ބޭނ ންވާނެ  ދިނ މަށް  ތަމްރީނ ތައް

 ؛އެކ ލަވާލ ން

 ދާިއރާތަކ ން   ފަންނީ  ތަފާތ   މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ  ހ ނަރ ވެރި  ފަންނީ )ށ(  

 ؛އ ފެއްދ ން ސްޓޭންޑަރޑްތައް  ކޮމްޕިޓެންސީ

  ބޭނ ންކޮށްެގން   މިންަގނޑ ތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ހިންގާ   މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތްތައް   ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކ ންނާއި،  ތަމްރީނ ދޭ

 ؛ބެލެހެއްޓ ން ފެންވަރ  ތަމްރީނ ތަކ ެގ

  އެހީތެރިވ މާިއ،   އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޤާބިލ ކަން  ފަރާތްތަކ ެގ  ތަމްރީނ ދޭ )ރ(  

 ؛ތަމްރީނ ކ ރ ން ފަރާތްތައް އިމްތިޙާނ ދޭ

 އިމްތިޙާނ ކޮށް  ރޮްގރާމްތައްޕް  ތަމްރީނ   ހިންާގ  ފަރާތްތަކ ން  ތަމްރީނ ދޭ )ބ(  

 .އެންޑޯސްކޮށްދިނ ން ސަނަދ ތައް ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް ފާސްވާ އަދި

 

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 އޮތޯރިޓީ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް"  ފެށ މާއެކ   ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  މި )ހ(  .51

 ހ ނަރ ވެރި  ފަންނީ  ނަމ ގައި  ެގ"  އޮތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް

 ކަންކަން   ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ

  ގަވާިއދ ަގިއވާ   ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  އަދި  ބަލަހައްޓައި،

  ިއދާރާއެއް   ސަރ ކާރ ެގ  ތަންފީޛ ކ ރާ  އެކަންކަން  ޮގތ ެގމަތިން

 . އ ފެދ ނީއެވެ

 ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ށ(  

 ޮވކޭޝަނަލް  އެންޑް  ޓެކްނިކަލް  އައި  ހިނަގމ ން  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ

  ގެ (  ޓީވެޓް )  އޮތޯރިޓީ  ޓްރެއިނިންގ އެންޑް    އެޑިއ ކޭޝަން

  ހ ރި   ދަށ ަގއި   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ގައި  މިލްކ ވެރިކަމ ެގ
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  ރަްއޔިތ ންގެ   ވަސީލަތްތަކާއި،  އާިއ،ފައިސާ   މ ދަލާއި،  އެންމެހައި

 އޮތޯރިޓީއަށް   އެ  ބަޖެޓ ގައި  ދައ ލަތ ެގ  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަޖިލީހ ން

  އެއްބަސްވ ންތަކ ގެ   ޮގތ ންނާއި  ޤާނޫނީ  ބަޖެޓާއި،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ޤާނޫނީ  މަންފާތަކާއި،   ޙައްޤ ތަކާއި   ލިބިދޭ  އޮތޯރިޓީއަށް  އެ  ދަށ ން

  އަދާކ ރަންޖެހޭ   އޮތޯރިޓީން  އެ  ދަށ ން  ބަސްވ ންތަކ ގެ އެއް  ޮގތ ންނާއި

 އ ފެދޭ  ދަށ ންެގ  (  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަްއ،   އެންމެހައި

 . ބަދަލ ީވއެވެ އިދާރާއަށް

 ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  މި  ފެށ މާއެކ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި )ނ(  

 ޮވކޭޝަނަލް  އެންޑް  ޓެކްނިކަލް  އައި  ހިނަގމ ން  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ

 ެއންމެހައި  ެގ(  ޓީވެޓް)  އޮތޯރިޓީ  ޓްރެއިނިންގ އެންޑް    އެޑިއ ކޭޝަން

  ެއހިނދ ން  އިދާރާއަށް  އ ފެދޭ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މ ވަްއޒަފ ން،

 . ބަދަލ ވީެއވެ ފެށިެގން

 

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  

  އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  .52

 .ހިމެނެެއވެ  ކަންކަން އަންނަނިވި  ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ

  ކަނޑައަޅަިއ،   ހ ނަރ ތައް  މަސަްއކަތްތެރިކަމ ެގ  ބޭނ ންވާ  ވަޒީފާތަކަށް )ހ(  

 ؛ެއކަށައެޅ ން  ސިޔާސަތ ތައް ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ ތަމްރީނ  އެފަދަ

  ސިޔާސަތ ތައް   ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  މްނިޒާ  އެޕްރެންޓިޝިޕް )ށ(  

  ބަިއވެރިާވން   ޕްރޮްގރާމްތަކ ގައި  އެޕްރެންޓިޝިޕް  އެކ ލަވާލ މާއި،

  އެއްކޮށް،   މަޢ ލޫމާތ   އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި،  ފަރާތްތައް  ބޭނ ންވާ

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން ފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ  މަޢ ލޫމާތ  އެ  ރައްކާކ ރ ާމއި،

  ޮއތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ނ(  

 ޕްރޮްގރާމް  އެޕްރެންޓިޝިޕް  ފަރާތްތަކާއި،  ތަމްރީނ ދޭ  ޕްރޮްގރާމްތަކ ަގއި
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  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި،   ފަރާތްތައް  ވަޒީފާދޭ  ބަިއވެރިވާ  ހިންގ މ ގައި

 ؛މަސައްކަތްކ ރ ން އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޤާބިލ ކަން އެފަރާތްތަކ ެގ

  ސިޔާސަތ ތައް   ބޭނ ންވާ  ހިންގ މަށް  ނިންގ ރެއިޓް  ބޭސްޑް  އެމްޕްލޯޔަރ )ރ(  

 ފަރާތްތައް  ބޭނ ންވާ  ބައިވެރިވާން  ޕްރޮްގރާްމގައި  އެ  އެކ ލަވާލ މާއި،

  އެ   ރައްކާކ ރ މާއި،  އެއްކޮށް،  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި،

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން ފަރާތްތަކަށް ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ 

  ބާވަތެްއގެ   އެއް  ނެތި  ސަނަދެއް  ދެވޭ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ރަސްމީ )ބ(  

 ހަރ ފަތަކަށް   މަތީ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ދެމިތިބޭ  މަސައްކަތ ގައި

 މަސައްކަތ ެގ  ޮގތ ން،  ހޯދައިދިނ މ ެގ  ފ ރ ޞަތ   ވާސިލ ވ މ ެގ

 އޮފް   ރިކޮްގނިޝަން  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން މްނިޒާ އެ ޤާއިމ ކޮށް  ނިޒާމެއް ންގ ލަރނި ޕްރަޔަރ

 ބިނާކ ރ މަށް  މީހ ން  ދާއިރާތަކަށް  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ޅ(  

  ެއކ ލަވާލ މާއި،   ސްޓޭންޑަރޑްތައް  ކޮމްޕިޓެންސީ  ބޭނ ންވާނެ

 މ ރާޖާކޮށް   ތަކެތި   އެ  އ ފެއްދ މާއި،  މެޓީރިއަލް  ނިންގ ރެއިޓް

 ؛ެގނައ ން ބަދަލ ތައް ެގންނަންޖެހޭ

 މިންަގނޑާއި  ބަޔާންކ ރާ  ސްޓޭންޑަރޑްތަކ ަގއި  ކޮމްޕިޓެންސީ )ކ(   

  ިމންަގނޑާ   ވަޒަންކ ރާ  ފެންވަރ   ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ   ދަރިވަރ ން

  ދެނެަގތ މ ގެ   މިންވަރ   ހާސިލ ވެފައިވާ  ހ ނަރ   ޮގތ ެގމަތިން،  އެްއޮގތްވާ

 ؛ެގންދިއ ން  ކ ރިއަށް އިމްތިޙާނ ތައް

  އާލާވެފަިއވާ   ރަށްރަށ ަގއި  ސަރަޙައްދ ތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )އ(   

  ދިރ ވައި   ފަންނ ތައް  ސަާގފަތާއި  ނެތެމ ންދާ  މަސައްކަތްތެރިކަމާިއ،

  މީހ ން  ދާއިރާތަކ ން   އެ  ފާހަަގކޮށް،  ފަންނ ތައް  އެ  އާލާކ ރ މަށްޓަކައި

 ؛ކަނޑަެއޅ ން ފެންވަރ  މިންވަރާއި ތަމްރީނ ކ ރަންޖެހޭ
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  އިްމތިޙާނ ދޭ   ފަރާތްތަކާއި  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ވ(   

 މި  އ ސޫލ ތައް  ބެލެހެއްޓ މ ެގ  އެކ ލަާވލ މާއި  ދަފްތަރ   ފަރާތްތަކ ެގ

 ؛ބަޔާންކ ރ ން ގަވާއިދ ގައި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

  ފަންނީ ޕެނަލްތަކ ގެ  އެ  އެކ ލަވާލ މާއި،  ޕެނަލްތައް މާހިރ ންެގ ފަންނީ )މ(  

  ސެކްޓަރ   ތައްޔާރ ކޮށް  ސްޓޭންޑަރޑްތައް   ކޮންޕިޓެންސީ   އެހީަގއި

 ؛ފާސްކ ރ ން ހ ށަހަޅައި ކައ ންސިލްތަކަށް

 ހިންާގ  ތެރޭަގއި   ނިޒާމ ެގ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ފ(  

  ފަންނީ  ފަރާތްތަކަށް  އެކި  ގ ޅޭޮގތ ން  ޕްރޮްގރާމްތަކާ  ތަމްރީނ ތަކާއި

 ؛ލަފާދިނ ން

  ދައ ލަތ ގެ   ސަރ ކާރާއި،   ދަރިވަރ ންނާއި،   ފަރާތްތަކާއި،   ވަޒީފާދޭ )ދ(  

 ނިޒާމް  ތަމްރީނ ގެ   ތަޢ ލީމާއި  މަސަްއކަތ ެގ  ގ ޅިެގން  އިދާރާތައް

 ފައިސާ   ބޭނ ންވާ   ހިންގ މަށް  ޮގތ ަގއި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހަރ ދަނާކޮށް،

 ؛ޤާއިމ ކ ރ ން އިންތިޒާމެއް ލިބޭނެ

  މަޢ ލޫމާތ   ޕްރޮްގރާމްތަކާބެހޭ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ތ(  

  ތަމްރީނ ދޭނެ  ފޯރ ކޮށްދީ،  ކަންކޮޅ ތަކަށް  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

  ހޯދ މަށް   ފަރާތްތައް  ލިބިަގންނަ  ތަމްރީނ   ފަރާތްތަކާއި،

 ؛ހިންގ ން ރާަވއި ޕްރޮްގރާމްތައް ހޭލ ންތެރިކ ރ މ ެގ

 މަސައްކަތ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއްޮގތަށް  މިންަގނޑ ތަކާ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ )ލ(  

 ފެންވަރ    ނިޒާމ ެގ  އެ  ފަރ މާކޮށް  މް ނިޒާ  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި

 ؛ހިފެހެއްޓ ން

  ޮއތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ގ(   

  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި   ސިޔާސަތ ތައް  އެންެމހައި  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާގ ޅޭ

 . ހޯދ ން ލަފާ މިނިސްޓްރީެގ
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  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

 ބާރ ތައް   އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  .53

 . ލިބިެގންވެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް އެ ބާރ ތައް  އަންނަނިވި އަދާކ ރ މަށްޓަކައި

  ޮއތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  

 ކޮމިޓީތައް   އެ  އެކ ލަވާލ މާއި  ކޮމިޓީތައް  ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް

 ؛އ ވާލ ން

  ޮއތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ށ(  

  އެ   ދާއިރާތަކާއި،   މަސައްކަތ ެގ  ކޮިމޓީތަކ ެގ  ބޭނ ންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް

 ؛ެއކ ލަވާލ ން  ަގވާއިދ   ހިންާގ ކޮމިޓީތަކ ެގ

 ހިންާގ  ނިޒާމ ގައި  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ނ(  

 ޕްރޮްގރާމްތައް  އެ  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި،  ޕްރޮްގރާމްތައް

  ހިފެހެއްޓ މާއި،   ފެންވަރ   ޕްރޮްގރާމްތަކ ެގ  އެ  މޮނިޓަރކ ރ މާއި،

  ކަނޑައަޅައި،   ފީ  ނަާގނެ  ޚިދ މަތްތަކަށް  އެސެސްކ ރ ންފަދަ  ބައިވެރިން

 .ކ ރ ންޢާންމ  ފީތައް އެ

 

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

  ޗީފް   އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 އޮފިސަރ   އެގްޒެކެޓިވް 

  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ   މި )ހ(  .54

  ރާވައި   ދ ވަހަށް   ދ ވަހ ން  މަސައްކަތް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  އެްގޒެކެޓިވް   ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ވެރިޔަކީ  އިސް  އެންމެ  ހިންގ މ ެގ

 . އޮފިސަރެވެ

  މޯލްޑިްވސް   ފިޔަވަިއ،  ޖަވާބ ދާރީވ ން  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ )ށ(  

  ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް

  ޗީފް   އޮތޯރިޓީެގ  އެ  ތަމްސީލ ކ ރާނީ،  އޮތޯރިޓީ  އެ ކަންކަމ ގައި  އެހެން

 . އޮފިސަރެވެ އެްގޒެކެޓިވް
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  ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ނ(  

 އޭނާ   ކަންކަމ ަގއި   މަސައްކަތާގ ޅޭ  އޮފިސަރ ެގ  އެްގޒެކެޓިވް

 .މިނިސްޓަރަށެވެ  ޖަވާބ ދާރީވާނީ،

 

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

  ޗީފް   އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ރ  އޮފިސަ   އެގްޒެކެޓިވް 

 ވަކިކ ރ ން   އްޔަންކޮށް ޢަ 

  ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  .55

  ަވކިކ ރާނީ،  އްޔަންކޮށް ޢަ  މީހަކ   މަޤާމަށް  އޮފިސަރ ގެ   އެްގޒެކެޓިވް

  މިނިސްޓަރ ގެ   ސްޓޭޓް  މަޤާމަކީ   އެ  އަދި .  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ

 . މަޤާެމކެވެ ފެންވަރ ެގ އެއް މަޤާމާ

  ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ށ(  

 ޝަރ ޠ ތައް  އަންނަނިވި  ކިބަިއގައި  އޮފިސަރ ެގ  އެްގޒެކެޓިވް

 . ފ ރިހަމަވާންވާނެއެވެ 

 ؛ކަމ ަގިއވ ން މ ސްލިމަކ   (1)   

 ؛ކަމ ަގިއވ ން ދިވެހިރައްޔިތަކ   (2)   

 ؛ހާސިލ ކޮށްފައިވ ން ޑިްގރީ މާސްޓަރޒް  (3)   

( ދިހައެއް)  10  މަދ ވެެގން  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތ ެގ  (4)   

 . ލިބިފަިއވ ން ތަޖ ރިބާ އަހަރ ދ ވަހ ެގ

  ތެރޭަގިއ،   ދ ވަހ ެގ(  ތިރީސް)  30  ފަށާތާ  ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް   މި )ނ(  

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  އްޔަންކ ރާ،ޢަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި

 ޮއފިސަރ  އެްގޒެކެޓިވް  ޗީފް  ފ ރަތަމަ  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 . އްޔަންކ ރަންވާނެެއވެޢަ

  ްއޔަންކ ރާ ޢަ  ޮގތ ގައި  އޮފިސަރ ެގ  އެގްޒެކެޓިވް  ޗީފް   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

(  އެކެއް)   1  އަހަރ ދ ވަހ ެގ(  ފަހެއް)  5  އްޔަންކ ރެވޭނީޢަ  ފަރާތް

 . ދައ ރަށެވެ
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  ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ބ(  

  ލާޒިމ ކ ރާ   ޤާނޫނ ން  މި  ހ ރ ން  ކިބަިއގައި  އޮފިސަރ ެގ  އެްގޒެކެޓިވް

  މަޤާމ ން  އޭނާ  އ ނިވެއްޖެނަމަ،  ސިފަެއއް  ތެރެއިން  ސިފަތަކ ެގ

 . ވަކިކ ރަންވާނެެއވެ

  ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ޅ(  

  އޭނާގެ   ކ ރިން،   ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   މަޤާމ ެގ  އޮފިސަރ ެގ  އެްގޒެކެޓިވް

 ނ ވަތަ   ހިނދެއްގައި،   ފެނިއްޖެ  އަދާނ ކ ރެވޭކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތ 

 އޭނާ   ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ޚިލާފ ވެްއޖެކަމަށް  މިންަގނޑާ  ސ ލޫކީ

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް   އިޚްތިޔާރ   ވަކިކ ރ މ ެގ  މ ންމަޤާ

 . ލިބިެގންެވއެވެ

 

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

  ޗީފް   އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

  އިސްތިޢ ފާ ރ  އޮފިސަ   އެގްޒެކެޓިވް 

 ދިނ ން 

  ެއގްޒެކެޓިވް   ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  .56

 ބަޔާންކޮށް   އެކަން  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  އިސްތިޢ ފާދޭން  އޮފިސަރ

  ލިޔ ން   އެ  ހ ށަހަޅައި،   ލިޔ މަކ ން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 . ވަކިީވެއވެ މަޤާމ ން އޭނާ ލިބ މ ން، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް

 

  ސްކިލްސް   ނޭޝަނަލް   މޯލްޑިވްސް 

  އޮތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 މާލިއްޔަތ  

  ޮއތޯރިޓީގެ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް )ހ(  .57

 ކޮންމެ  ފަިއސާ،   ބޭނ ންވާ  އަދާކ ރ މަށް  ފ ރިހަމައަށް   މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް

  ބަޖެޓ ަގއި   ދައ ލަތ ެގ  ފާސްކ ރާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ  އަހަރަކ ެވސް

 . ދޫކ ރަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީއަށް އެ ހިމަނައި،

 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ފައިސާ   ބޭނ ންވާ   ހިންގ މަށް  ޮއތޯރިޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް

  2006/3  ނަންބަރ   ޤާނޫނ   ހިމެނ މަށްޓަކައި،  ބަޖެޓ ަގއި  ދައ ލަތ ެގ

  ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  އެ  އާއި،(  ޤާނޫނ   މާލިއްޔަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ)
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 ކަންކަން   މާލިއްޔަތ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ވާތް ެއއްޮގ  ަގާވއިދާ

 މިނިސްޓަރަށް  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  މަސްއޫލިްއޔަތ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ

 .ފޮނ ވަންވާނެއެވެ  މިނިސްޓްރީން

 

  ދެނެަގތ މާއި،  ބަދަލ ތައް  އަންނަ  ބާޒާރަށް  ަވޒީފާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ )ހ(  .58 ކައ ންސިލް   ސެކްޓަރ 

  ދާއިރާތައް   ބޭނ ންވާނެ  މީހ ން   ބާޒާރަށް  ވަޒީފާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

  އެކ ލަވާލ މާއި   ސްޓޭންޑަރޑްތައް  އޮކިޔ ޕޭޝަނަލް  ނޭޝަނަލް  ފާހަަގކޮށް

 ރ  ފެންވަ  ތަމްރީނ ތަކ ެގ  ހިންާގ  ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް  އޮކިޔ ޕޭޝަނަލް  އެ

  ތަރައްޤީާއއި  ޤައ މީ  ދާއިރާތަކަށް  އެ  ކ ރ މަށް،   ކަންކަން  ބެލ މާގ ޅޭ

 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ހިމަނައިެގން  ދާއިރާތައް  ގ ޅ ންހ ރި  އިޤްތިޞާދާ

 ކައ ންސިލްތައް   ސެކްޓަރ  ޮއތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް

 . އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ

  އެ   އެކ ލަާވލައި،  ކައ ންސިލްތައް  ސެކްޓަރ   އެމްޕްލޯއިމެންޓް )ށ(  

 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ތަފްސީލ   ޮގތ ގެ   ެއކ ލެިވެގންވާ  ކައ ންސިލްތައް 

  ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮއތޯރިޓީން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް

 . ހިމަނަންވާނެެއވެ ަގާވއިދ ަގއި

  މެންބަރ ން  ކައ ންސިލްތަކަށް  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިްވސް  އްޔަންކ ރާނީޢަ

 . މިނިސްޓަރެވެ ލަފަޔާެއކ ، ޮއފިސަރ ެގ  ެއގްޒެކެޓިވް ޗީފް  އޮތޯރިޓީެގ

 

  ތަމްރީނ    ތަޢ ލީމާއި   މަސައްކަތ ގެ 

 އޮނިގަނޑ    ދިނ މ ގެ 
 ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް   އޮނިަގނޑެއް   ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ  .59

 . އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކިލްސް
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  ތަޢ ލީމާއި   މަސައްކަތ ގެ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް   ތަމްރީނ ގެ 
  ރޭވިފައި   ޕްރޮްގރާމްތައް   ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ހ(  .60

  ތަމްރީނ   ޢަމަލީ.  ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ހ ންނަންވާނީ

  ޢަމަލީ  ހެދޭ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ންނަންވާނީ  ކ ރެވިފައި  އިންތިޒާމް

 .ދަށ ންނެވެ  އ ސޫލ ެގ ދިނ މާބެހޭ ތަމްރީނ 

 ހޯދ މ ެގ  ތަމްރީނ   ޢަމަލީ  ގ ޅޭޮގތ ން   ޕްރޮްގރާމަކާ  އެ  (1)   

 ؛އިންތިޒާމްތައް 

 ޕްރޮްގރާމްތައް   ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ  (2)   

 އެނެގންޖެހޭ  ސަނަދެްއަގއި  އެ  ދަރިވަރ ންނަށް  ނިންމ މަށްފަހ 

 .ދިނ ން އިމްތިޙާނެއް ބެލ މަށް ހާސިލ ވިތޯ މިންވަރ 

  ދަރިވަރ ންގެ   ނިންމާ  ޕްރޮްގރާމްތައް  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަސައްކަތ ެގ )ށ(  

 ދަރިވަރ ން  ކިޔަވާ  ދަށ ން  ސްޓޭންޑަރޑްތަކ ެގ  ކޮމްޕިޓެންސީ  ތެރެއިން

  ސްކިލްސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ސަނަދ ތައް  ހާސިލ ކ ރާ

 . ޤަބޫލ ކ ރަންވާނެެއވެ އޮތޯރިޓީން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 

 ވަނަ ބާބ  ހަތް 
 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

 
  ޔ ނިވަރސިޓީ   ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ 

 ހިންގ ން 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި )ހ(  .61

 ނޫނީ،  ލިބިެގން   ހަިއސިއްޔަތ   ޔ ނިވަރސިޓީެއއްެގ  ޮގތ ެގމަތިން

  މަރ ކަޒެއް   ތަޢ ލީމ ދޭ  ނަމ ަގއި  ޔ ނިވަރސިޓީއެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 . ކ ށެކެވެ ހިންގ މަކީ

  ފަރާތެއްގެ   ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ ރ ފިޔާއިން( ފަންސާސްހާސް) 50,000 އަދަބަކީ،
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  ކޮލެޖް   ނ ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ 

 ހިންގ ން 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގވާއިދ ަގއި   ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ   މި  ޤާނޫނާއި  މި )ހ(  .62

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނޫނީ،  ލިބިެގން  ހައިސިއްޔަތ   ކޮލެޖެއްގެ   ޮގތ ެގމަތިން

 . ކ ށެކެވެ  ހިންގ މަކީ މަރ ކަޒެއް ތަޢ ލީމ ދޭ ނަމ ަގއި ކޮލެޖެއްެގ

  ފަރާތެއްގެ   ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 .ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ ރ ފިޔާއިން( ސްހާސްޅީ ސާ) 40,000 އަދަބަކީ،

 

  ނ ކޮށް   ރަޖިސްޓަރީ 

 ހިންގ ން   އިންސްޓިޓިއ ޓް 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި )ހ(  .63

 ނޫނީ،  ލިބިެގން   ހައިސިއްޔަތ   އިންސްޓިޓިއ ޓެްއެގ  ޮގތ ެގމަތިން

  މަރ ކަޒެއް   ތަޢ ލީމ ދޭ  ނަމ ަގއި  އިންސްޓިޓިއ ޓެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 . ކ ށެކެވެ ހިންގ މަކީ

  ފަރާތެއްގެ   ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ ރ ފިޔާއިން( ތިރީސްހާސް) 30,000 އަދަބަކީ،

 

  މަރ ކަޒަކ ން   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .64 ޙާލަތްތައް   މަނާ   އިޝްތިހާރ ކ ރ ން 

  ނ ވަތަ   ކަމަށް   ކޮލެޖެއް  ނ ވަތަ  ކަަމށް،  ޔ ނިވަރސިޓީެއއް  މެނ ވީ

 ލީފްލެޓް  ބްރޯޝަރއާއި،  ފަރާތަކ ން  އެްއެވސް  ކަމަށް  އިންސްޓިޓިއ ޓެއް

 މަކީ އިޝްތިހާރ ކ ރ   ވެސް   ޮގތްޮގތ ން  އެހެނިހެން  ނ ވަތަ   މެދ ވެރިކޮށް

 . ކ ށެކެވެ 

  ފަރާތެއްގެ   ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ  ރ ފިޔާއިން(  ފަންސަީވސްހާސް)  25,000  އަދަބަކީ،
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  އެހެން  މަސައްކަތް   ދަރިވަރ ގެ 

  ކ ރ ވ މާއި،   މެދ ވެރިކޮށް   ފަރާތެއް 

  ދަރިވަރ ންނަށް 

  މަސައްކަތްކޮށްދިނ މާއި 

 ހ ށަހެޅ ން   މަސައްކަތްކޮށްދިނ މަށް 

 ކ ރ މަކީ   ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  މީހަކ   އެްއވެސް )ހ(  .65

 . މަނާކަމެކެވެ

 ތަޢ ލީމ    މަރ ކަޒެްއގައި  ފޯރ ކޮށްދޭ   ތަޢ ލީމ   މަތީ  (1)  

 ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  ދަރިވަރަކ   ހާސިލ ކ ރަމ ންދާ

 ނ ވަތަ  ކ ރ ވ ން  މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތެއް   އެހެން  މަސައްކަތެއް

 ؛ކ ރ ވ ން އަގ ދީެގން ފަރާތަކަށް އެހެން

 ތަޢ ލީމ    މަރ ކަޒެްއގައި  ފޯރ ކޮށްދޭ   ތަޢ ލީމ   މަތީ  (2)   

 ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  ދަރިވަރަކ   ހާސިލ ކ ރަމ ންދާ

 އެހެން   ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ   ައަގށް  މަސައްކަތެްއ،

 . ހ ށަހެޅ ން ކޮށްދިނ މަށް ކޮށްދިނ މާއި ފަރާތަކ ން

 ޢަމަލެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރ ގައި  ވަނަ (  1)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ރ ފިޔާއިން (  ފަސްހާސް)  5,000  އަދަބަކީ   ދަރިވަރެއްެގ  ކޮށްފި

 .ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ

 ޢަމަލެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރ ގައި  ވަނަ (  2)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ރ ފިޔާއިން (  ދިހަހާސް)  10,000  އަދަބަކީ   ފަރާތެއް  ކޮށްފި

 .ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ   ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ(  1)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  އެޅޭނެ   ފިޔަވަޅ    ބަލައި  އެކަން   ހިންގައިފިނަމަ،  ދަރިވަރަކ    ޢަމަލެއް

  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނިޒާމެއް،

 ކޮންމެ  ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އ ސޫލ ތަކާ

 . ޮއންނަންވާނެއެވެ  ޤާއިމ ކޮށްފައި ްއގައިމަރ ކަޒެ

  މާއްދާގެ   މި  ބެލ މަށްފަހ   މައްސަލަެއއް  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ޢަމަލެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާފަދަ  ނަންބަރ ަގއި   ވަނަ(  1)   ެގ(  ހ)

  މަރ ކަޒަކ ން   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ހިންަގއިފިކަމަށް   ދަރިވަރަކ 
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  ތަޢ ލީމ ދޭ   މަތީ  ޢަމަލަކީ،  ހިންިގ  ދަރިަވރ   އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

 ކ ރ ން  ދަށ ން  ަގާވއިދ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  މާކަ  މަރ ކަޒ ން

(  ށ)  މާއްދާެގ  މި  ދަރިވަރަކާމެދ   އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ޢަމަލެއް  މަނާ

 މަރ ކަޒ ގެ   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  އިތ ރ ން،  އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   ބަޔާންކ ރާ  ގައި

 ށްއެޅ މަ  ދަރިވަރަކާމެދ   އެ  ފިޔަވަޅެއް  އިތ ރ    ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި

 . ހ ރަހެއްނާޅައެވެ ޤާނޫނ  މި

  މަރ ކަޒ ތަކ ން   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގއިވާ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

  އެޅޭނެ   ފިޔަވަޅ    މޮނިޓަރކޮށް  ތަންތަން  އެ  ބަލައި،  ޢަމަލ ކ ރަމ ންދޭތޯ

  ބަޔާންކ ރާ   ަގާވއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ   މި  ނިޒާމެއް،

 . ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީން ޮގތ ެގމަތިން

 ފަރާތަކ ން  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ގައި  ަވނަ(  2)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ކ(   

 އެފަރާތަކާމެދ   ހިންގައިފިނަމަ،  ޢަމަލެއް  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ގައި  އެ

 ބަޔާންކ ރާ   ގަވާއިދ ަގއި  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފިޔަވަޅ އަޅާނީ،

 . ދަށ ންނެވެ ނިޒާމ ެގ ޤާއިމ ކ ރާ މިނިސްޓްރީން ޮގތ ެގމަތިން

  މަްއސަލައެއް   މަރ ކަޒަކ ން  ތަޢ ލީމ ދޭ  ަމތީ  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )އ(   

 ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް  ދަރިވަރަކ  ދަށ ން ެގ(  ށ) މާއްދާެގ މި  ބެލ މަށްފަހ 

 މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  ެގ(  ކ)  ާމއްދާެގ  މި  ނ ވަތަ  ނިންމައިފިނަމަ،

  އެްއވެސް   ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި  ބެލ މަށްފަހ   މައްސަލަެއއް

 ފައިސާ   ޖޫރިމަނާެގ   އެ  ނިންމައިފިނަމަ،  ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް  ފަރާތެއް

  ބަޔާންކ ރާ   ގަވާއިދ ގައި  ހަދާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ދައްކަންވާނީ،

 . ތަނަކަށެވެ

 

  ނ ވަތަ   ކޮލެޖެއް   ނ ވަތަ  ޔ ނިަވރސިޓީއެއް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(   .66 ހ ށަހެޅ ން   މަޢ ލޫމާތ    ޞައްޙަނޫން 

 ނ ވަތަ   ހ ށަހެޅ މ ގައި،   އެދި  ހިންގ މަށް   އިންސްޓިޓިއ ޓެއް
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 ފޮނ ވ މ ަގއި   މަޢ ލޫމާތ    އެހެނިހެން  ފޮނ ވަންޖެހޭ   މިނިސްޓްރީއަށް

 . ކ ށެކެވެ ހ ށަހެޅ މަކީ މަޢ ލޫމާތ  ޞައްޙަނޫން

  ފަރާތެއްގެ   ކޮށްފި  ކ ށެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި (ށ)  

 . ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ  ރ ފިޔާއިން(  ފަންސަީވސްހާސް)  25,000  އަދަބަކީ،

 

  ބާބ ަގއި   މި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  ޮގތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .67 ބާރ    އެޅ މ ގެ  ފިޔަވަޅ  

  ކަމާގ ޅޭ   މައްސަލަތައް   ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކ ށްތަކާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  މައްޗަށް   ފަރާތެްއެގ  އެްއވެސް  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި،  ގ ޅިެގން  އިދާރާތަކާ

 ފިޔަވަޅ   ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ގައިވާ މި ސާބިތ ެވއްޖެނަމަ ކ ށެއް އެއިން

 . ލިބިެގންެވއެވެ  މިނިސްޓްރީއަށް ބާރ  އެޅ މ ެގ

 މައްސަލަތައް   ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ކ ށްތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ގައި  މި )ށ(  

 މި  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރާނެ  އެޅ މ ަގއި ފިޔަވަޅ   ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ަގާއއި

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ ގަވާއިދ ގައި ހަދާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

 

  އަދަބ    ޤާނޫނ ގައި   މި 

 ކަންކަން   ކަނޑައެޅިފައިނ ވާ 
  ފިޔަވަޅ    ފަރާތްތަކާމެދ   ޚިލާފ ވާ  ގަވާއިދާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  .68

  އަދަބަކީ   ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ  ޮގތަކަށް  ވަކި  ޤާނޫނ ގައި  މި  އެޅ މަށް

 .ޖޫރިމަނާކ ރ މެވެ ޢަދަދަކ ން ނޫން ބޮޑ  ރ ފިޔާައށްވ ރެ( ދިހަހާސް) 10,000

 

  އެްއވެސް   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި،  ގަވާއިދ ތައް  ހަދާ  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި   ޤާނޫނާއި  މި  .69 ހިންގ ން   ތަޙްޤީޤ    ޖިނާއީ 

  ޚިލާފަށްކ ރާ   ަގާވއިދަކާ  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނާ  މި  ފަރާތަކ ން

  ކަމާބެހޭ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް  އެކަން  އެކ ލެވިެގންވާނަމަ،  ކ ށެއް  ޖިނާއީ  ޢަމަލެއްގައި

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ މިނިސްޓްރީން އިދާރާތަކަށް
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  އެއްެވސް   ސަބަބ ން  ކ ރ މ ެގ  ކަެމއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކ ށެއްކަމަށް  ޤާނޫނ ގައި  މި  .70 ކ ރ ން   ދަޢ ވާ   ހޯދ މަށް   ބަދަލ  

 މައްސަލަ  އެ  ހޯދ މަށް  ބަދަލ   ެގއްލ މެްއެގ  އެ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ެގއްލ މެއް  ފަރާތަކަށް

 . ލިބިެގންވެެއވެ މީހަކަށް  އެ ޙައްޤ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ކޯޓަށް

 

 ވަނަ ބާބ  އަށް 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
 ޤާނޫނ ގެ   މި،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .71 ހިންގ ން   ހަދައި   ގަވާއިދ  

 ހިންާގނީ  ހަދައި  ަގާވއިދ ތައް  އެންމެހައި  ހަދަންޖެހޭ  ދަށ ން

 .މިނިސްޓްރީންނެވެ

 ޤާނޫނ ގެ   މި،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ށ(  

 12 ފަށާތާ ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި، ގަވާއިދ ތައް ހަދަންޖެހޭ ދަށ ން

 ޢާންމ ކޮށް ،  ހަދައި  ތެރޭަގއި   މަސްދ ވަހ ގެ (  ބާރަ)

 . ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ 

  ަގާވއިދ ތައް   އަންނަނިވި  މިނިސްޓްރީން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ނ(  

 . ހަދަންވާނެއެވެ

 ހިންގ މ ގެ   ރަޖިސްޓަރީކޮށް  މަރ ކަޒ ތައް   ތަޢ ލީމ ދޭ  މަތީ  (1)   

 ؛ ަގާވއިދ 

 ހިންގ މ ގެ   ރަޖިސްޓަރީކޮށް  ޔ ނިވަރސިޓީތައް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (2)   

 ؛ަގާވއިދ 

 ހިންގ މ ގެ   އިންސްޓިޓިއ ޓްތައް  ކޮލެޖްތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (3)   

 ؛ަގާވއިދ 

 ވަރ ން ރި ދަ  މަރ ކަޒ ތަކަށް  ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  (4)   

 ދަރިވަރ ން   ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ކިޔަވައިދޭ  ހާޒިރ ާވޮގތަށް
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 ދެބައި   އެ  އަދި  ޕްރޮްގރާމްތައް  ހިންގާ   ޮގތަށް  ހާޒިރ ވާންނ ޖެހޭ

 ؛ަގާވއިދ   ހިންގ މ ެގ ޕްރޮްގރާްމތައް ހިންާގ ހިމަނައިެގން

 އިންސްޓިޓިއ ޓްތައް   ކޮލެޖްތަކާއި  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  (5)   

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ކެމްޕަސްތައް  ތަކ ެގޖްކޮލެ  ނ ވަތަ

 ؛ަގާވއިދ  ހިންގ މ ެގ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

  ތަމްރީނ ގެ   ތަޢ ލީމާއި  ަމތީ  އިދާރާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  (6)   

 ؛ަގާވއިދ   ހިންގ މ ެގ ޕްރޮްގރާމްތައް

 ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  (7)   

 ؛ަގާވއިދ 

 ނަންތައް  ބޭނ ންކ ރާ  ދާއިރާަގއި  ތަމްރީނ ެގ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  (8)   

 ؛ަގާވއިދ   ކިޔ މ ެގ

 މަތީ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަރާތްތަކ ން  ބޭރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  (9)   

 ހިންގ މ ގެ   ރަޖިސްޓަރީކޮށް  މަރ ކަޒ ތައް  ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަޢ ލީމ 

 ؛ަގާވއިދ 

 ެއކ ލަވާލަންވާނެކަމަށް   ހިންގ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ   މި  (10)   

 . ަގާވއިދ ތައް މިނޫންވެސް ފެންނަ މިނިސްޓްރީއަށް

 

 ތަޞްދީޤ ކޮށް،   ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް   މި  .72 ފެށ ން   ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް 

 . ފެށިެގންނެވެ ތާރީޚ ން ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ

 

 ބޭނ ންކޮށްފައިވަނީ   ޢިބާރާތްތައް  ލަފ ޒ ތަކާއި  އަންނަނިވި  ޤާނޫނ ގައި  މި  .73 މާނަކ ރ ން 

 . މާނަިއަގެއވެ ތިރީަގިއވާ
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 ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ދައ ލަތ ގެ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި   ކަމަށް"  މިނިސްޓްރީ" )ހ(  

  އެިއރެއްަގއި   މަސްއޫލިއްޔަތ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ކަންކަން  ތަމްރީނ ެގ

 . ވ ޒާރާއަށެވެ ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ

 ތަމްރީނ ގެ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި   ކަމަށް"  މިނިސްޓަރ " )ށ(  

  ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ   އެއިރެއްަގއި  މަސްޫއލިއްޔަތ   ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ކަންކަން

 . ަވޒީރަށެވެ ވ ޒާރާެގ

 ޮގތ ަގއި   ކޮލެޖެްއގެ   މިނިސްޓްރީގައި  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކޮލެޖް" )ނ(  

 . ކޮލެޖްތަކަށެވެ  ހ ރިހާ  ތަމްރީނ ދޭ  ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އޮނިަގނޑ   ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ" )ރ(  

  ިމންަގނޑ    ިގންތިކޮށް  ސަނަދ ތައް  ތަޢ ލީމ ެގ  މަތީ  އެވަނީ،

  އޮނިަގނޑަށް   އެ.  އޮނިަގނޑެވެ  އެކަށައަޅާފަިއވާ   ކަނޑައަޅައި

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނޭޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް"  ކިޔާނީ  ބަހ ން  އިނިގރޭސި

 . ެއވެ" ފްރޭމްވަރކް

 ޤައ މީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ސަނަދ " )ބ(  

  ިގންތިކ ރެވިފަިއވާ   ކަނޑައެޅި  އޮނިަގނޑ ަގއި  ސަނަދ ތަކ ެގ

 . ސަނަދ ތަކަށެވެ

  މިނިސްޓްރީަގއި   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ" )ޅ(  

  ޤައ މީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ދެވޭ،   މަރ ކަޒެއްަގއި  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ތަމްރީނ ގެ   ތަޢ ލީމާއި  ފެތޭ  ލެވެލްައކަށް  އޮނިަގނޑ ގެ   ސަނަދ ތަކ ެގ

  ސްޓޭންޑަރޑްަގއި   ކޮމްޕިޓެންސީ  ނޭޝަނަލް  ރާމްތަކަށާިއ،ްގޕްރޮ

 ހިންާގ  ތައްޔާރ ކޮށް   ސްޓޭންޑަރޑަށް  އެ  އަދި  ންކ ރާ،ބަޔާ

 ދަސްކޮށްދިނ މ ގެ   ހ ނަރ ވެރިކަން  މާއި މަސައްކަތްތެރިކަ

 . ރާމްތަކަށެވެްގޕްރޮ
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  ފަންނީ   އެވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ސްޓޭންޑަރޑް   ކޮމްޕިޓެންސީ" )ކ(   

  އަސާސީ   ބޭނ ންވާ  ބިނާކ ރ މަށް  މީހ ން   ވަޒީފާއަށް   މަސައްކަތްތެރިކަމ ެގ

 . މިންަގނޑ ތަކަށެވެ ހ ނަރ ތަކ ެގ ޢިލްމާއި

 މަތީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  މަރ ކަޒ   ތަމްރީނ ދޭ   ތަޢ ލީމާއި  މަތީ" )އ(   

  ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން   މިނިސްޓްރީަގއި   ދިނ މަށް   ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި

 .ތަންތަނަށެވެ ހިންާގ

  މަތީ  އެވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އޮޑިޓް   އިންސްޓިޓިއ ޝަނަލް" )ވ(   

 ބޭނ ންކ ރާ   ވަޒަންކ ރ މަށް  ކަށަވަރ ކޮށް  ފެންވަރ   ތަޢ ލީމ ެގ

 . މިންަގނޑަށެވެ

  ވަކި   ކަނޑައެޅިފަިއވާ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އެޕްރެންޓިޝިޕް" )މ(  

  ވަޒީފާދޭ   މަރ ކަޒ ތަކާއި   ފޯރ ކޮށްދޭ  ތަމްރީނ   ދަށ ން  ނިޒާމެއްގެ 

  މަސައްކަތްތެރިކަމ ގެ   ހ ނަރ ވެރި  ފަންނީ  ފޯރ ކޮށްދޭ  ގ ޅިެގން  ފަރާތްތަކާ

 . ޕްރޮްގރާމްތަކަށެވެ ތަމްރީނ 

  ވަޒީފާދޭ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޓްރެއިނިންގ   ބޭސްޑް  އެމްޕްލޯޔަރ" )ފ(  

 . ށެވެކަޕްރޮްގރާމްތަ ތަމްރީނ  ފޯރ ކޮށްދޭ މެދ ވެރިކޮށް ފަރާތްތައް

  ކަނޑައަޅާ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކައ ންސިލް  ސެކްޓަރ" )ދ(  

  ތަމްރީނ   ތަޢ ލީމާއި  ދާއިރާެގ  ފަރާތްތަކާއި  ަވޒީފާދޭ  ދާއިރާއިން

 ޖަމްޢިއްޔާތައް   ފަންނީ  ދާއިރާެގ  މާހިރ ންނާއި  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ

 .ޕެނަލަށެވެ ފަންނީ އެކ ލަވާލެވޭ ހިމެނޭހެން

  އެވަނީ،   ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ރނިންގ ލަ  ޕްރަޔަރ   އޮފް  ރިކޮްގނިޝަން" )ތ(  

 ނެތި  ސަނަދެއް   ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްެގ  ރަސްމީ

 ތަޢ ލީމާއި  މަސަްއކަތ ެގ  ފަރާތްތަކަށް،  ދެމިތިބޭ  މަސައްކަތ ގައި

 ފެންވަރ    އެފަރާތްތަކ ެގ  ތެރެއިން  ނިޒާމ ެގ  ދިނ މ ެގ  ތަމްރީނ 
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 ތަޢ ލީމާއި   މަތީ  ވާސިލ ވ މަށްޓަކައި   ހަރ ފަތަކަށް  މަތީ  ދެނެަގނެ،

 . އ ސޫލަށެވެ ފަހިކޮށްދޭ ފ ރ ޞަތ  ތަމްރީނ ެގ

 ތަޢ ލީމާއި،  މަތީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އިންސްޓިޓިއ ޓް" )ލ(  

  ރާމްތައް ްގޕްރޮ  ދަސްކޮށްދިނ މ ެގ  ހ ނަރ ެވރިކަން  މަސައްކަތްތެރިކަމާއި

 . ތަނަށެވެ ހިންާގ ރަޖިސްޓަރީކޮށްެގން މިނިސްޓްރީގައި ހިންގ މަށް

  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ   މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ސެންޓަރ  އައ ޓްރީޗް" )ގ(   

 އެހެން  ފިޔަަވއި   މަރ ކަޒ   މައި  އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ   ޤާއިމ ކ ރެވޭ

  ޤާއިމ ކ ރެވޭ   ދިނ މަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް  ދޭ   މަރ ކަޒަކ ން  އެ  ތަނެއްަގއި

 . ޮގތްޕަށެވެ

  ޤާއިމ ކ ރެވޭ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކެމްޕަސް" )ޏ(  

 އެހެން  ފިޔަަވއި   މަރ ކަޒ   މައި  ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ެގ  ކޮލެޖްތަކާއި

  ޤާއިމ ކ ރެވޭ   ދިނ މަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް  ދޭ   މަރ ކަޒަކ ން  އެ  ތަނެއްަގއި

 . ޮގތްޕަށެވެ

  ޔ ނިވަރސިޓީެއއް   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޗާޓަރ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ" )ސ(  

  ހަދާފައިވާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ   މި  ޤާނޫނާއި  މި  އ ފެއްދ މަށްޓަކައި

 ކަންކަން   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް  ަގާވއިދ ަގއި

 އެ   ހ އްދަދިނ މާެއކ ،  އ ފެއްދ މަށް  ޔ ނިވަރސިޓީ  އެ  ފ ރިހަމަވ މ ން

  ކަނޑައަޅައި،   އިމްތިޔާޒ ތައް  ޙައްޤ ތަކާއި  ޔ ނިވަރސިޓީެގ

 މިނިސްޓްރީން  އަންަގއިދިނ މަށް  ދީފަިއވާކަން  ދަރަޖަ  ޔ ނިވަރސިޓީެގ

 . ލިޔ މަށެވެ ދޫކ ރާ

  ކ ރ ވ މާިއ،   މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  އެހެން  މަސައްކަތް  ދަރިވަރ ެގ" )ޑ(   

  ަމސައްކަތް   ދަރިވަރ ންނަށް  ކޮށްދިނ މާއި،  މަސައްކަތް   ދަރިވަރ ންނަށް

 ތަޢ ލީމާއި  މަތީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ހ ށަހެޅ ން  ކޮށްދިނ މަށް

  ން އެކްރެޑިޓްކޮށްެގ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި   މަރ ކަޒެއްަގއި،  ތަމްރީނ ދޭ
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  އެ   ޕްރޮްގރާމެއްަގއި،  ހިންާގ  އޮނިަގނޑަށް  ސަނަދ ތަކ ެގ  ޤައ މީ

  އެސެސްކ ރެވޭޮގތަށް   ދަރިވަރ    ފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަކައި،   ޕްރޮްގރާމެއް

  ކަނޑަައޅާފަިއވާ   ކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް  އަިމއްލައަށް  ދަރިވަރ 

 ފަރާތެއް   އެހެން  މަސައްކަތްތައް،  ދިރާސީ  އެސައިންމަންޓްތަކާއި

  އެ   ފ ރިހަަމކޮށް،  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ނ ަވތަ  އަގ ދީެގން  މެދ ވެރިކޮށް

  އެ  ޮގތ ގައި  މަސައްކަތެްއެގ  ައމިއްލަ  ދަރިވަރ ެގ  މަސައްކަތަކީ

  މަސައްކަތެއް   އެފަދަ  ހ ށަހެޅ މަށާއި،  ޒަކަށް މަރ ކަ   ކިޔަވާ  ދަރިވަރަކ 

  މަސައްކަތްތައް   އެފަދަ  ކޮށްދިނ މަށާއި،  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް

 އިޝްތިހާރ ކ ރ މަށެވެ.   ޮގތަކަށް   އެްއވެސް ކޮށްދޭކަމަށް
 

 

 

 


