
` 

 

 

 

   
 

 R-73/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:     108 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 14  – 2022 މޭ 15  އާދީއްތަ

 

 ގެ ދާއިރާގައި ބޭުނންކުރާ ނަންތައް ިކުޔމުގެ ގަވާއިދުީރނުޢުލީމާއި ަތމްމަތީ ތަ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 

 

 

 

   
 

 R-73/2022: ނަންބަރު ގަވާއިދު

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި  •

 އަށެވެ. legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުއްވާނީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 3336211ފޯނު: 

 7242885: މޯބައިލް

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ވޮލިއުމް: 51 އަދަދު:     108 ތާރީޚު: 1443 ޝައްވާލް 14  – 2022 މޭ 15  އާދީއްތަ

 

 ގެ ދާއިރާގައި ބޭުނންކުރާ ނަންތައް ިކުޔމުގެ ގަވާއިދުީރނުޢުލީމާއި ަތމްމަތީ ތަ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ސަރުކާުރގެ ެގޒެޓް ދިވެހި              R-73/2022 : ނަންަބރު ގަާވިއދު                108  އަަދދު:                51ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

3 

` 

    

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 މަތީ ތަ ޢުލީމާއި ތަމް ރީނު ގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ނަންތައް ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު 

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

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ަވއިލައިކުލަންބަރުގެ ދަށުން އެވަނަ ނަ )8(ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  71

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ދާއިރާގަިއ ބޭނުންކުރާ ަނންތައް ކިޔުމުގެ  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި (ށ)  

 ގަވާއިދު" އެވެ.

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢެއްގައި  ،ދަކީގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ .2 ދު ުގސަމަ

އެފަދަ ތަންތަނަްށ  ،ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ނަްނނަްނ ކިޔުމުގެ މައިގަނޑު މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި

 ނަންކިޔުން އެއް މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ.

(އެކެއް)  1 ،ތަމުރީނު ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ކިޔާނީމަތީ ތަޢުލީމާއި  (ހ) .3 ނަންކިޔުން 

 ނަމެވެ. 

    އެ ފަދަ ތަނަކަށް ކިޔުމަށް އެކަށީގެންވާ މާނައެއް ހިމެނޭ ނުވަަތ  ،ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމަކީ (ށ)  

 ވަކި މާނައެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

      ނުވަަތ ވިޔަފާރިއަކަށް ނިސްބަތްކޮށްެގން ކިޔާ ނަމެއް ވެސް އެއީ ވަކި ޝަޚުޞިއްޔަތަކަށް  (ނ)  

 ނަމެއް ކިޔޭނެއެވެ. ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުަކޒަކަށް ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ނަމެއް ނަމަ އެ މަތީ

ބަހުން ކިޔާ ނަން ވެސް  ރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަން އެހެން ބަހަކުން ބޭުނންކުރަންވާނީ، އެ (ރ)  

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންނެވެ. މި ަނން ވާންޖެޭހނީ، ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ނަމުގެ މިނިސްޓްރީގައި 

 (އެކެއް) ނަމެވެ. 1ތަރުޖަމާއަކަށެވެ. ތަރުޖަމާ ނަމުގެ ގޮތުގައި ވެސް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ 

) ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ،  initialsރަޖިސްޓަރީކުރާ ނަމުގެ އަކުރުތައް އެކުލެވޭގޮތަށް ކުރުނަން ( (ބ)  

ނުވަަތ  ،ވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އާންމުވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމެއްދި
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 މެއް ކުރުނައެ ނަމުގެ ނުވަތަ  ،ޖަމާޢާތެއްގެ ނަމެއްނުވަތަ  ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ނަމެއް

 ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ނުވަަތ  ،ގެ ނަމެއްއާންމުވެފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްބޭރުގައި  ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން (ޅ)  

މަރުކަޒުގެ  ،ކުރުަނންެއ ނަންނަމުގެ ނުވަތަ  ،ަޖމާޢާތެއްގެ ނަމެއް ގެ ނަމެއް، ނުވަތަ އްޔާމްޢިޖަ

 ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.  ބްރޭންޑް ނަމެއްގެ އްޔާއިކުރުނަމެއްގެ ގޮތުގަ

ލެވޭ ކުރުނަްނ ވައިނަމުގެ އަކުރުތަކުން އެކުލަ މާއިމަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ަމރުކަޒުގެ ނަ (ކ)  

ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި، ވިޔަފާރިއާ ،ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ

 ގޮތަށެވެ. ކުރިރަޖިސްޓަރީ ބެހޭ ވުޒާރާގައިކަންކަމާ

އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެްނ  ،ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނު ދިުނމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަރުކަޒަކަށްމަތީ  (އ)  

ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފު ނަމެއް ރުކަމަށް ބެލެވޭ ޢާދީންތަކުގެ ޝިނެއްގެ ނުވަތަ ދީ

 ނަމެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ޑޮމައިން ނަން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމުރީނު ިދުނމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ މަރުކަޒުގެ (ވ)  

ރީ ރަޖިސްޓަ ބެހޭ ވުޒާރާގައިގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި، ވިޔަާފރިއާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުކަޒު  ،މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުޭދ މަރުކަޒެއްކަން އާންމުންނަްށ އެނގޭނޭ ފަދަ ލަފުޒެއް .4 ނަމުގެ ސިފަތައް 

ޮކބައިކަން  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނަމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން ބޭނުންކުރެވޭ ލަފުޒުތަކަކީ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެެވ.

އިންސްޓިޓިއުޓް ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްކަން ދޭހަވާ ނަމެއް. އިންސްޓިޓިއުޓެއްކަން ދޭހަާވ  )(ހ   

މަތީ  ،ފަދަ އެކަޑަމީނުވަތަ މަރުކަޒު  ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުނަމެއް ކަމުގައި ބަލާނީ، 

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއްކަން އެނގޭ ނަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ( R-160/2021ދު ނަންބަރު ގަވާއި ،"ކޮލެޖް" މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެޭވނީ )(ށ   

ލެޖެއްގައި ކޮ ،ވަނަ މާއްދާގައި 23) ގެ ކޮލެޖްތަކާއި އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަަމވުމުންނެވެ.                                                                        ނަންވާނެ ސިފަތައްހުން

 R-72/2022ވާއިުދ ނަންބަރު ގަ، "ޔުނިވަރސިޓީ" މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެވޭނީ )(ނ   

ވަނަ  16 ގެ) ގަވާއިދު މާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގު(

ންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ ހުންނަންވާނެ ސިފަތައް ކަމުގައި ބަޔާ ގައިޔުނިވަރސިޓީ މާއްދާގައި

 ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
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 ،ސަރުކާރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއް، ނުވަތަ ކޮލެޖެއް ،ޒު ބޭނުންުކރެވޭނީފުޝަނަލް" މި ލަނޭ" )(ރ   

 ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ އަކަށެވެ.

ނަން ފާސްކުުރމާއި 

 ރަިޖސްޓަރީ ކުރުން 

    ނަމަ،  ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކީ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއަކުން ހިންގާ މަރުކަޒެއްމަތީ  (ހ) .5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  ،މަރުކަޒަކަށް ކިޔާ ނަން ފާސްކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނީއެ 

މެދުވެރިކޮށް  ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް ބެހޭ ވުޒާާރގެއެންމެހައި ކަންކަމާގުޅުންހުރި  ތަރައްޤީއާއި، ވިޔަފާރިއާ

 މިނިސްޓްރީގައެވެ. ހުށަހަޅައިގެން އެ

ލަތުގެ އިދާރާތަކުން ހިންާގ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ނަން ފާސްކުރާނީ އުދަ (ށ)  

 މިނިސްޓްރީންނެވެ. 

"އިންޓަރޭނޝަނަލް" 

 ކިޔޭނެ ގޮތް 

   މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުދޭ މަުރކަޒަކުން މަތީ ތަުޢލީމު ދިނުމުަގއްޔާއި، ،"އިންޓަރނޭޝަނަލް" ކިޔޭނީ .6

    ދާއި، ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިފަތައް ހިމެނޭ ނަމައެވެ. ގުސަމަތީ ތަޢުލީމުގެ މަ

 އަންނަނިވި ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަވެފައި ވާންވާނެއެެވ. ،މީގެ ތެރޭގައި

(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަށް ވުރެ ގިނަ  50މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ % (ހ)  

 ،ދޫކުރާ  ޓުފިކެޓުބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ސެ ،ކަރިކިޔުލަމަށް ކިޔަވައިދޭޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ބޭރުގެ 

 ނުވަތަ؛ .ވުން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ންމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

                ތަނުގައި ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މަދުވެގެން (ށ)  

 އަކީ ރާއްޖެ ފިޔަވައި ތަފާތު އެކި ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވުން.(ވިހި އިންސައްތަ)  %20

 ވުން. ކޮލެޖް ގިންތީގެ ނުވަތަ އެއަށްވުެރ މަތީ ގިންތީގެ މަރުކަޒަކަށް (ނ)  

ރަިޖސްޓަރީކޮށް 

 ލަތްތައް ހާނުެދވޭނެ 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަްމރީނު ދޭ މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށެއް  ،އަންނަނިވި ަނންތައް ފަަދ ަނމެއްގައި .7

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

 .އެހެން ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޓްރޭޑް މާކެއް (ހ)  

މަތީ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނު ޭދ ަމރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދީފައިވާ ނަމެއް ނުވަަތ އެފަދަ ނަމަކާ   (ށ)  

 .ަވރަށް އެއްވައްތަރު ނަމެއް ،ބެލެވިދާނެއެއްނަމެއް ކަމަށް 

ނުވަތަ މި މާނަ ދޭހަވާ  ޝަނަލް" ނުވަތަ "ޤައުމީ"ނޭ" ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ނަމެއްގައި (ނ)  

 ލަފުޒެއް ހިމެނިފައިވުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒެއް  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ މަރުކަޒެއް ނޫން ނަމަ (ރ)  

 .ކަމަށް އާންމުންނަށް އޮޅުންއަރާ ފަދަ ނަމެއް
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އްދަކަށް ނިސްބަތްވާ (މިސާލު: ސައުތު އޭޝިއަން، ޙައްދުތަކުން ކުރެ ސަރަޙައެކިއެކި ސަރަ  (ބ)  

ޔޫރަޕިއަން ނުވަތަ ވަކި ޤައުމެއްގެ ނަން) ނަމެއް؛ ނަމަވެސް އެފަދަ ނަމެއް ކިޔުމުގެ ޤާނޫނީ 

ކުރްަނ މެއްގައި މަރުކަޒެއް ރަޖިސްޓަރީޞާޞް ލިބިގެންވާ ަފރާތަކުން އެފަދަ ނައިޚްތި

 ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅައިފިނަމަ ރަޖިސްޓަރީ

އްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޙަބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަްމޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް ނުވަަތ ސަރަ (ޅ)  

ނުވަތަ  ،ބަތްވާ (މިސާލު: ސާރކް، ނުވަތަ ޔޫ.އެންކުން ކުރެ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނިސްއަޖަމްޢިއްޔާ

  .އާސިއާން ފަދަ) ނަމެއް

 .ޤީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު ނަމެއްމުޖުތަމަޢުގެ އާންމު އަޚުލާ (ކ)  

ރަިޖސްޓަރީކޮށްފައި 

 ހުރި ނަންަތއް 

   ތެރޭަގއި  އެހާަތނަށް ރަޖިސްަޓރީކޮށްފައިވާ ނަންނަމުގެ  ،ށް ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމާއެކުމި ގަވާއިދަ (ހ) .8

ތެރޭގައި  އް) މަސްދުވަހުގެއެ(ހަ 6 ،މަރުކަޒުގެ ނަން އެ  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނަމެއް ވާނަމަ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.ގަވާއިދަށް ފެތޭޮގަތށް  މި ،ބަދަލުކޮށް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު  ،މަރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން (ށ)  

މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އެކަން  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ނަން ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ،ލަތުހުމު

 އަންގަންވާނެއެވެ.  

  ގައިވާ ޝަރުޠުތައް ނަން ަދމަހައްޓަން ޭބނުންވާ ފަރާްތތަކުްނ މި ގަވާއިދު ފައިވާށްރަޖިސްޓަރީ ކޮ (ނ)  

ލަތަށް އެދި ހުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެނަމަ، އިތުރު މު

 އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ނަން ބަދަލުުކރެޭވނެ 

 ހާލަތްތައް 

 ލަްތތަކުގައެވެ.ހާނަން ބަދަލުކުރަން އެންޭގނީ އަްނނަނިވި  .9

 ތަނުގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުން. މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުަކޒުގެ ވެރިފަރާތުން އެ (ހ)  

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުދޭ މަރުކަޒަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނަމެއްކަން  (ށ)  

 ވެރިފަރާތަށް އެންގުން.ަތނުގެ  މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށް، އެ ަމރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެ

އްދާގެ ދަށުން ވަނަ މާ 16(ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/18ނަްނބަރު ޤާނޫނު  (ނ)  

 ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެންުގން.

 .ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ޢަމުރުކުރުންމަރުކަޒުގެ  (ރ)  
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 މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  .10 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ިމނިސްޓްރީން އަންގާ މުހުލަތުގަިއ  8ދުގެ މި ގަވާއި (ހ)  

ތަޢުލީމާއި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ  2021/7މަރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލު ނުކުރާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއިްނ  -/10,000ފަރާތެއް  ދަށުން އެ ވަަނ މާއްދާގެ 68ތަމްރީނުގެ ޤާނޫުނ) ގެ 

 ަލތު ދެވޭނެއެވެ. ހުމި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިތުރު މު ،ޖޫރިމަނާކޮށް

ލަތުގަިއ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ހުމު ދޭން ތީމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަ (ށ)  

 ނުކޮށްފިނަމަ، މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރަން އަންގާ ހިނދެއްގައި އެއްވެސް  މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް (ނ)  

ޕްޮރގްރާމް ނުވަތަ ކޯސް ނިމެންދެން  ކޯހެއް މަރުކަޒުގައި ހިންގަމުންދާނަމަ، އެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ

ށް ގެންދަންވާނެއެވެ. ނުަވތަ އެންރޯލްވެފައިވާ ދަރިވަރުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ޕްރޮގްރާމް ޔަކުރި

. ނުވަތަ އެ މަރުކަޒެއްގައި ވާނެއެވެ ދޭންމު ހަމަޖައްސައިނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާ

  ނަމަވެސް ފައި އޮންނަ ރީފަންޑް ުއސޫލުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަްށ ރީފަންޑް ދޭންވާނެއެވެ. ދައިހަ

އެންރޯލްކޮށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ދަރިވަރުން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދަރިވަރަކު 

 ނުވަތަ ކޯހެއް ފަށައިގެން ނުާވނެއެވެ. 

 މި ގަވާއިދުގައި، އަންނަނިވި ލަުފޒުތަކާއި އިބާރާތްތައް ބޭނުންޮކށްަފއިވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައިގައެވެ. .11 މާނަކުރުން 

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުުމގެ  (ހ)  

 ވުޒާރާއަށެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

"މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުދޭ މަުރކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ަމތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުަމށް  (ށ)  

 މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ތަންަތނަށެވެ.

 "މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުދޭ މަރުކަޒަށެވެ. (ނ)  

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

 އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ.

ގަާވިއދަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

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

 ފެށިގެންނެވެ.

_______________________ 

 


