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 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

 ، މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ޕްރޮގްރާމް  އޮޑިޓް  ގަ ވާ އި ދު 

ލުތައް ސޫމި ގަވާއިދަކީ، މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އު (ހ) .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ

  (ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ  2021/7ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން،  ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

    ޤާނޫނުގެ  އެ ،ތްކޮށްވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަ 8ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި  7ޤާނޫނު) ގެ 

 ވެ.ކެފައިވާ ގަވާއިދެއިލަވައި) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށން އެކުލަ 10ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ( 71

 " އެވެ.ގަވާއިދު  އޮޑިޓް ރޮގްރާމް ޕް" ،ގެ ނަމަކީގަވާއިދުމި  (ށ)  

ގެ  ަގވާިއދުމި 

 ދު ުގސަމަ

ކަނަޑއަޅައި އް ލުތަސޫތަކާއި އުގަވާއިދުއޮޑިޓްކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްދަކީ، ގުސަމަ ގެގަވާއިދު މި .2

 މުކުރުމެވެ.ންއާ

އެހެން ގޮތަކަށް މި ގަވާއިދުގަިއ މާނަކޮށްފައިވާ ތަްނތަން ފިަޔވައި، އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ،  .3 މާނަކުރުން 

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ 

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

 އޮތޯރިޓީ" އަށެވެ.

ޝަނަލް ކޮލިފިކޭަޝންސް ނޭްސ މޯލްޑިވް ، އެވަނީ"އެމް.އެން.ކިއު.އެފް" ކަމަށް ބުނެފައި (ށ)

 އަށެވެ.ފްރޭމްވަރކް" (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު) 

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީުނ  ދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،އި ތަމްރީނު"މަތީ ތަޢުލީމާ (ނ)

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖްތަކާއި، ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

 އިންސްޓިޓިއުޓްތަކަށެވެ.

 ބޯޑަށެވެ. އެޑްވައިޒަރީ އޮތޯރިޓީގެވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑި ،ނެފައި އެވަނީ"ބޯޑު" ކަމަށް ބު (ރ)
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 އޮޑިޓަށެވެ. ރޮގްރާމްޕް"އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )(ބ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓްކުރާ އިން އެކްރެޑި .އެމް.ކިއު.އޭ"ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  (ޅ)  

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ. ،މިންަގނޑުތަކަށް ފެތޭސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ 

 ވެ.ށެތާރީޚަ ށާބެޗުގެ ކިޔެވުން ފަ ،އެވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިތާރީޚު" ކަމަށް  ށާ"ބެޗް ފަ )(ކ  

ަގއި ޓުޕްރޮްގރާމް ޮއޑި

 ހިމެނޭ ަބއިތައް 

 ބައިތަެކވެ.ރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތި ،ނީގައި ހިމެނެޓުޕްރޮގްރާމް އޮޑި .4

 .ބިފޯރ ކޮމެންސިންގ (ހ)

 .ބެޗް އޮޑިޓްކުރުންދެމުންދާއިރު އިކިޔަވަ (ށ)

 .ފައިނަލް ބެޗް އޮޑިޓް (ނ)

އޮޑިޓްކުެރވޭ 

 ޕްރޮްގރާމްަތއް 

 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ،އިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ .އެމް.ކިއު.އޭގެ ދަށުން އޮޑިޓްކުރެވޭނީ، ގަވާއިދުމި  .5

 ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.

ޮއޑިޓަށް  ޕްރޮްގރާމް

 ހުށަހެޅުން 

އިން  .އެމް.ކިއު.އޭ ކަމަށްަފއިވާށްކޮއިމުޤާރނަލް ކޮލިޓީ އެޝުއަެރންސް ރަނގަޅަށް އިންޓަ (ހ) .6

އެހެން ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކުްނ ފިޔަވައި  މަރުކަޒުތައް ދޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ަތމްރީނު ،ކަނޑައަޅާ

 ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް  .ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅަންާވނީ، އެމްކިއު.އޭ (ށ)  

 ގައިޑްލައިން" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކޮންެމ ގައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނީ،  )ހ(މި މާއްދާގެ  )ނ(  

 ފާސްވި ދަރިވަރުން އެއްކޮށެވެ. ދަރިވަރުންނާއިއި ކިޔަވާ ގަބެޗެއް

 ށެއްއަށް ހުށަހަޅާކަ .އޭ.ކުރަން މަރުކަޒުތަކުން އެމް.ކިއުޓުކިޔަވައިދެމުންދާއިރު ބެޗް އޮޑި  (ރ)  

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

              ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ބެޗެއްގެ އިމްތިޙާނުތައް ނިންމާތާ )ބ(  

 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ."ފައިނަލް ބެޗް އޮޑިޓް" އަށް އެމް.ކިއު.އޭ

    އިސްތިސްނާކުރެވޭ މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ ހ) ގެ ދަށުން (މި މާއްދާ ގެ  )ޅ(  

ގައި އެންރޯލްވާ "ބިފޯރ ކޮމެންސިންގ" މަރުޙަލާ ގެޓުޕްރޮގްރާމް އޮޑި ،ވެސްކުން މަރުކަޒުތަ

"ފައިނަލް ބެޗް އޮޑިޓް" މަރުޙަލާގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮަތްށ  އި،މަޢުލޫމާތާދަރިވަރުންގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންއިން  .ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެމް.ކިއު.އޭ
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  ޢަމަލުކުރަންވާނީ، އޮތޯރިޓީއާއި، މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ވެސް އޮޑިޓްކުރުމުގައި،  ޕްރޮގްރާމް .7 ޮއޑިޓްކުރުން  ޕްރޮްގރާމް

            އޮތޯރިޓީގެ ށާއި،ޑުތަކަނލުތަކާއި މިންގަސޫގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުގަވާއިދުމި 

 ފަދައިންނެވެ. އޮޑިޓް ގައިޑްލައިން" ގައިވާޕްރޮގްރާމް "

ޕްރޮްގރާމް ޮއޑިޓަށް 

 މުްއދަތު  ދަވާހޭ

"ބިފޯ ކޮމެންސިންގ" އަށް ހުށަހަޅާ  ކޮށްފައިވާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވަނަ މާއްދާ 4މި ގަވާއިދު ގެ  (ހ) .8

 އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ..އޭއުއެމް.ކިތިރީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،މަޢުލޫމާތު ފޯމު

 މުއްދަތު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް 

 ހަފުތާ (ތިނެއް)  3ތާރީޚުން ފެށިގެން  ށާބެޗް ފަ 1ލެވެލް 

 ހަފުތާ (ހަތަރެއް)  4ތާރީޚުން ފެށިގެން  ށާބެޗް ފަ 2ލެވެލް 

 ހަފުތާ (ހަތަރެއް)  4ތާރީޚުން ފެށިގެން  ށާބެޗް ފަ 3ލެވެލް 

 ދުވަސް މަސް (ދޭއް) 2ތާރީޚުން ފެށިގެން  ށާބެޗް ފަ މަތި އިން 4ލެވެލް 

 

   

 (ށ)

  

 

ކުރުމަްށ  "ފައިނަލް ބެޗް އޮޑިޓް" ކޮްށފައިވާބަޔާން) ގައި ނގެ (މާއްދާވަނަ  4ގެ މި ގަވާއިދު

ފަިއ ޅައިއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫާމތެއް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަ .އެމް.ކިއު.އޭ

އިން މަރުކަޒަށް ސަނަދު ދޫކުރުމުގެ ޖަވާބު  ..އޭއުއެމް.ކިތިރީގައިވާ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ވާނަމަ، 

 ދެވޭނެއެވެ.

 ޖަވާބު ދޭނެ މުއްދަތު   މް.އެން.ކިއު.އެފް ލެވެލް އެ 

 ތާ ފުހަ(ދޭއް)  2 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ މަދު) 50( 3 – 1ލެވެލް 

 ތާ ހަފު (ތިނެއް)  3 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ) 50( 3 – 1ލެވެލް 

 ތާ ހަފު(ހަތަރެއް)  4 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ މަދު) 20މަތި ( އިން 4ލެވެލް 

 ތާ ހަފު(ހައެއް)  6 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ) 20މަތި ( އިން 4ލެވެލް 

 

 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 

9. 

 

 (ހ)

 

އިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއްގެ އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެއްވެސް  .އޭ.އެމް.ކިއު

ފުވެއްޖެ ނަމަ، ތިރީގައި ޑަކާ ޚިލާނއެއްވެސް މިންގަޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
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މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި (އެކެއް)  1ޑުތަކާ ޚިލާފުވި ކަމެއް ނއެކްރެޑިޓޭޝަން މިންގަ )1(   

 ؛ންޒާރުގެ ސިޓީއެއް ފޮނުވުންއި ،އަންގައިރަނގަޅުކުރުމަށް 

 ،ފަހުއިންޒާރުގެ ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި ) ވަނަ ނަންަބރ1ުމި މާއްދާގެ ( )2(   

ޑުތަކާ ޚިލާފުވި ކަމެއް ނއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކްރެޑިޓޭޝަން މިންގަދީފަ

 ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.(ދޭއް)  2ތިރީގައިާވ  ރަނގަޅުނުކޮށްފި ނަމަ،

 އަދި ން؛ރިމަނާކުރުރުފިޔާއިން ޖޫ(އަށްހާސް)  -/8,000 މަރުކަޒެއް އެ •

 ނުދިުނން. އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ އިތުރު ބެޗެއް ނެގުމަށް ހުއްދަ •

ގޮތަށް އިތުރު ބެޗްތަކަށް ދަރިވަރުން  ކޮށްފައިވާގައި ބަޔާންވަނަ ނަންބަރު) 2ގެ (މި މާއްދާ (ށ)  

ޑުތަކާ ނއެކްރެޑިޓޭޝަން މިންގަދެވޭީނ،  ލުަމްށފަހު، އެ ހުއްދަ އަލުންޓައިނެގުމަށް ދޭ ހުއްދަ ހުއް

 ފަހުގައެވެ. ލާޙުކުރުމަށް ޞްއިކަމެއް ޚިލާފުވި 

ދަށް އި ވާގަ މި 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

    ވްސް ކޮލިފިކޭަޝންސް އޮތޯރިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މޯލްޑި ،ަފށާނީދަށް ޢަމަލުކުރަން އިވާގަމި  .10

 ންނެވެ. ތާރީޚުން ފެށިގެޝާއިޢުކުރާދު އި ވާގަމި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ފާސްކޮށް، ދު އިވާގަމި 

_______________________________ 


