c
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ
މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޝަން
ޖ
ރއް ެ
ހ ާ
މާލެ ،ދިވެ ި

މަތތަޢުލމާއި ތަމްރނުދ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފް.

މިއ ދިވެހިރާއްޖގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރަސްމ މަތ ތަޢުލމާއި
ތަމްރނުގެ ނިޒާމުގެ ކޯހެއް ޤައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކާ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ އިން އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކެވެ.

 .2މިއުސޫލުގައި ބނުން
ކޮށްފައިވާ ބައެއް
ބަސްތަކާއި މާނަ

ވނަމަ:
މި އުސޫލުގައި އެއިބާރާތެއް ބނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދހަނު ާ


ނުވަތަ ތަފްޞލު.

"އެމް.އ.ބ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ
ބުނެފައި އެވަނ



"މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޝަން ބޯޑު" އެވެ" .އެމް.ކިޔު.އ" ކަމަށް

"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ" އެވެ.

"އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ "މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޝަންސް ފްރމްވާރކް"
ނުވަތަ "ދިވެހިރާއްޖގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު" އެވެ.



"ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއު ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ "ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ބަލާ ފާސްކުރުން"
އަށެވެ.



"ކޯސް އެޕްރޫވް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ "ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން" އަށެވެ.



"އެޕްރޫވްޑް ކޯސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ "ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދފައިވާ ކޯސް" އަށެވެ.



ދތާ
މން ގެން ާ
ގން ހިންގާކޯހެއް ހިންގަ ު
"އެކްރެޑިޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ހުއްދަދ ެ
ވަކިމުއްދަތަކަށްފަހު
ހިފެހެއްޓުމުގެ

ގ މަރުކަޒުގެ ހިންގުންތެރި ކަމާއި މަރުކަޒުގައި ކޯހުގެ ފެންވަރު
ކޯސްހިން ާ

ނިޒާމެއް

އެކުލަވާލައި

ހިންގަމުންގެންދާ

ތއި
ގޮ ާ

ދަރިވަރުންގެ

ޚިދުމަތްތަކާއި

ދތަކަށް އެ ކޯސް ހިންގުމަށް ދެވ
ކޯސްހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ކަނޑައެޅ މުއް ަ
މުސްތަގިއްލު ހުއްދައެކެވެ.


ފއި އެވަނ ޓވ ،ރޑިޔޯ ،ވެބްސައިޓް ،ފޯނުން ،މެސެޖް
"އިޝްތިހާރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެ ަ

ނޯޓިސް ބޯޑު،

ޗާޕްކޮށްގެން ނެރ ބްރޯޝަރ ނުވަތަ އެހެންވެސް އާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބ ވަސލަތެއް މެދުވެރިކޮށް
އަގަބަހުން ،ލިޔުމުން ،ކުރެހުމުން ،ފޮޓޯ އިން ނުވަތަ ހަރަކާތަކުން ފަދަ ކަމަކުން އާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކުރުމެވެ.
 .3ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
ހޯދަންޖެހ ކޯސްތައް.

' -3.1މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޝަންސް ފްރމްވާރކް'

ނުވަތަ 'ދިވެހިރާއްޖގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު'

ގައިވާ ކޮންމެ ލެވެލް އެއްގެ ސަނަދެއް ކަމުގައިވިޔަސް އެސަނަދެއް ދޫކުރާ ކޯހެއް ދިވެހިރާއްޖގައި ހިންގނ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ އިން ކޯސްހިންގާފަރާތަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ކޯސް އެޕްރޫވް

ކޮށް ދިންކަން ލިޔުމުން އެންގުމުންނެވެ.
 -3.2މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުންވެސް 'މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޝަންސް ފްރމްވާރކް'

ނުވަތަ

'ދިވެހިރާއްޖގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު' ގައި ނުހިމެނ ލެވެލް އެއްގެ ސަނަދެއް ދޫކުރާ ކޯހެއް ،ހިންގުމުގެ
ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި ކޯސްހިންގާފަރާތްތަކުން ހިންގިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން
ހިންގާ އެފަދަ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމުން ދޫކުރާ ސަނަދު ތަކަކ 'މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ' އިން
ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ ރެކޮގްނައިޒް ކުރާނ ސަނަދު ތަކެއް ނޫނެވެ.
 .4ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދ ނުވަތަ ކޯސް އެޕްރޫވް ކޮށްދފަރާތަކ 'މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ' ނުވަތަ
ދ ފަރާތް.
 .5ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
ހޯދުމަށް ކޯހެއް
ހުށަހެޅުން.

ކޯސް އެޕްރޫވް ކޮށްދފަރާތަކ "އެމް.ކިޔު.އ' އެވެ.
 -5.1ކޯހެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކާ ،ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދ ފޯމާއެކު ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ގެ ސޮފްޓް
ކޮޕއާއި ހާޑްކޮޕ "އެމް.ކިޔު.އ' އަށް ހުށަހަޅަންޖެހނެއެވެ.
 -5.2ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ހުށަހަޅަން ޖެހނ ދިވެހިރާއްޖގައި ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަތ ތަޢުލމު
ނުވަތަ ތަމްރނު ދ މަރުކަޒަކުންނެވެ.
 -5.3ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިއޮންނަން

ވާނ 'މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ' އިން

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އާ އެއްގޮތަށެވެ.
 -5.4ކޯސް ފަރުމާ ކޮށްފައި އޮންނަންވާނ ދިވެހިރާއްޖގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ގައިވާ މިންވަރަށް އެ
މިންގަ ނޑުތަކަށް ފެތ ގޮތަށެވެ.
 .6ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް
ރިވިއުކުރުން.

 -6.1ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއުކުރާނ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އެއ:
 - 6.6.6ކޯސްޑޮކިޔުމަންޓް ގައި ހިމެނ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ މާއްދާތަކާއި މާއްދާތަކުގެ ތަފްޞލު.
 - 6.6.2ކޯސްޑޮކިޔުމަންޓްގައި ހިމެނ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ މާއްދާތައް ފިޔަވައި ދެން ހުރިބައިތައް.
 - 6.2ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓްގައިވާ ކޯހުގެ ކިޔަވައިދ މާއްދާތައް ރިވިއުކުރާނ އެމާއްދާތަކާގުޅ މަތ ތަޢުލމު
ހާޞިލުކޮށްފައިވާ ސަބްޖެކްޓް ސްޕެޝިއަލިސްޓެކެވެ .ސަބްޖެކްޓް ސްޕެޝިއަލިސްޓުންގެ ތެރގައި ހިމެނނ
ތިރގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތް ތަކެވެ.
 .6ކޯހުގެ ދާއިރާއިން މަތ ތަޢުލމު ހާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ތަމްރނު ލިބިފައިވުން .މިގޮތުން
އާއްމުގޮތެއްގައި ސަބްޖެކްޓް ސްޕެޝިއަލިސްޓް ޕެނަލްގައި ހިމެނނ ކޯހުގެ ދާއިރާއިން ލެވެލް 9
ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ .ކޯހުގެ ދާއިރާއިން މިލެވެލްގެ ފަރާތެއް ލިބެން
ނެތްނަމަ:
ހ .ލެވެލް  6އިން  3ގެ ކޯހެއް ރިވިއުކުރުމަށް ދަށްވެގެން ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް
ހާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ށ .ލެވެލް  4އިން  6ގެ ކޯހެއް ރިވިއުކުރުމަށް ދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް
ހާޞިލުކޮށްފައިވުން.
ނ 6 .ގެ ހ އާއި ށ ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް ލިބެން ނެތް
ހާލަތެއްގައި ކޯހުގެ ލެވެލް ގެ ސަނަދަކާއި އެކު  6އަހަރުގެ ކޯހާގުޅ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ނުވަތަ ކޯހުގެ ލެވެލް ގެ ސަނަދަކާއި އެކު ޓްރެއިނިންގ
އޮފް ޓްރނަރސް ކޯހެއް ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް އައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .2މަތ ތަޢުލމާއި ތަމްރނުދ މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.

ހ .ކޯހުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުން  6.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް ލިބުން ދަތި
ދާއިރާއެއް ނަމަ އެހެން މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތެއް އައްޔަންކޮށް ކަރިކިޔުލަމް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދާއިރާއިން މަތ ތަޢުލމް ނުވަތަ ތަމްރނު ހައްދަވާފައިވާ ފަރާތަކާއެކުގައި ކޯހުގެ
ކޮންޓެންޓް ރިވިއު ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .3ސަބްޖެކްޓް ޕެނަލް ގެ މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ކޯހާގުޅ ޚިދުމަތް ދ މުވައްސަސާތަކުން
މެންބަރުން ހޯދުމަށް ކޯސްރިވިއު ކުރާފަރާތުން އިސްކަންދނެއެވެ .މިގޮތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަން ދ ތަރުތބު ތިރގައި އެވަނ އެވެ.
ހ .ކޯހުގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތް މޮނިޓްކުރާ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާ ތައް ނުވަތަ ކޯހުގެ ދާއިރާއާ
ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްދ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތައް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ކޮމްޕެނ
ތަކުން ރެކޮމެންޑް ކުރާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް.
ށ .އެމް.ކިޔު.އ ގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސެޓްފިކެޓް ޕެނަލް އަދި ލަފާދ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް.
ނ .މިނިސްޓްރ އޮފް އެޑިޔުކޝަންގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް.
ރ .ޝަރުޠު ހަމަވާ އެހެން އަމިއްލަ ފަރާތްތައް.
 - 6.3ކޯސްޑޮކިޔުމަންޓްގައި ހިމެނ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ މާއްދާތައް ފިޔަވައި ދެން ހުރިބައިތައް ރިވިއުކުރާނ ކޯސް
ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއުކުރުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ އެމް.ކިޔު.އ ގެ މުވައްޒަފެކެވެ.
 .7ކޯސް ހިންގުމުގެ
ހުއްދަ.

 7.6ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ތިރގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމަ ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
ދެވނެއެވެ .މިކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ރިވިއު ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން
ކޯސް ހުށަހެޅިފަރާތައް އަންގާ އެކަންކަން އިސްލާޙްކޮށް ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު
ދެވނެއެވެ .އިސްލާހްކޮށް ހުށަހަޅާ ޑޮކިޔުމަންޓް އަލުން ރިވިއުކޮށް މި ޕްރޮސޖަރ ތަކުރާރުކުރެވނެއެވެ.
ކޯސް އިސްލާޙްކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި ގިނަމިނެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.
 - 7.1.1ކޯސް ހިންގާ މަރުކަޒާ ސަނަދު ދޫކުރާ މަރުކަޒު
 -7.6.6.6ކޯސް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަރުކަޒަކ ދިވެހިރާއްޖގައި މަތ ތަޢުލމު ނުވަތަ ތަމްރނު
ދިނުމަށް ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
 -7.6.6.2ކޯސް ނިމުމުން ސަނަދު ދޫކުރާ މަރުކަޒަކ ކޯސް ހިންގާ މަރުކަޒުކަމުގައި ނުވާނަމަ:
 އެމަރުކަޒަކ

ދިވެހިރާއްޖގައި

މަތ

ތަޢުލމު

ނުވަތަ

ތަމްރނު

ދިނުމަށް

ގަވާއިދުން

ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ .ނުވަތަ
 ރާއްޖެއިން ބރުގެ މަރުކަޒެއް ނަމަ އެމަރުކަޒެއް އެމް .ކިޔު .އ އިން ގަބޫލުކުރާ ޝަރުޠުތައް
ހަމަވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
 -7.6.6.3އެމް .ކިޔު .އ އިން ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖެއިން ބރުގެ މަރުކަޒެއް ގައި ތިރގައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން ޖެހނެއެވެ.
 .6އެމަރުކަޒު ހުންނަ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ މުވައްސަސާއެއްގައި މަތތަޢުލމާއި
ތަމްރނުދިނުމަށް ގަވާއިދުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވުން.
 .2އެމަރުކަޒު ހުންނަ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ މަތ ތަޢުލމާއި
ތަމްރނުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފަރާތަކުން ފެންވަރު ބަލާ ނުވަތަ ގަބޫލުކުރާ މަރުކަޒަކަށްވުން.

 - 7.1.2ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް
ހ .ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިއޮންނަންވާނ އެމް.ކިޔު.އ ގެ ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ހުށަހެޅުމަށް ހަދާފައިވާ
ގައިޑްލައިން އާ އެއްގޮތަށެވެ.
ށ .ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް އާ އެކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ކޯސް އެޕްރޫވަލް އެޕްލިކޝަން ފޯމު" ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓްގެ ހާޑް ކޮޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -7.1.3ކޯހަށް ވަދެވ ޝަރުޠާއި ކޯހުގެ މުއްދަތު
ހ .ކޯހަށް ވަދެވ ޝަރުޠު ތައް އޮންނަންވާނ އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް އާ ތަޢާރަޒު ނުވާގޮތަށެވެ.
ށ .ކޯހުގެ މުއްދަތު އޮންނަންވާނ އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް އާ ތަޢާރަޒު ނުވާގޮތަށެވެ.
ށ .ކޯހުގެ ބަޔަކުން ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް އެގްޒެމްޕްޝަން ދނަމަ އެ އެގްޒެމްޕްޝަން ދ މިންވަރު
އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ގައި ބަޔާންކުރާ ކޯހަށް ވަދެވ ޝަރުޠުތަކާއި ކޯހުގެ މުއްދަތާއި ތަޢާރަޒު ވެގެން
ނުވާނެއެވެ.
ނ .ކޯހުގެ ސެޝަންތައް ބެހިފައިވާ ގޮތާއި ސެޝަންތަކުގެ ދިގުމިނާއި ސެޝަނެއްގައި ކިޔަވައިދނެ މިންވަރާއި އެ
ސެޝަނަކުން ދަރިވަރުންނަށް ހާޞިލުވާނެ މިންވަރު ތަފްޞލުކޮށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
-7.1.4

ކޯހުގައި އިމްތިޙާން ކުރެވނެ ގޮތާއި ދަރިވަރުން ފާސްވާންޖެހނެ މިންވަރު

ކޯހުގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލާނެ ގޮތްތަކާއި ކޯހުން ދަރިވަރުން ފާސްވާނެ މިންގަޑު ތަފްޞލުކޮށް
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 - 7.1.5ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ ފަރާތްތަކާއި ކޯހުގެ ކޯޑިނޓަރުގެ އިލްމ ފެންވަރު
ކޯހުގެ ކޯޑިނޓަރާއި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހ ތަޢުލމ ފެންވަރު އެމް.ކިޔު.އ އިން ގަބޫލުކުރާ
މިންވަރަށް އޮންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޯހެއްގެ ކޯޑިނޓަރާއި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހނެ
ކަމަށް އެމް.ކިޔު.އ އިން ގަބޫލުކުރާ ތަޢުލމ ފެންވަރު ތިރގައި އެވަނއެވެ.
ހ .ލެވެލް  3 ،2 ، 6ގެ ކޯސްތަކަށް ކޯހާއި ގުޅ ދާއިރާއަކުން– ދަށްވެގެން ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ހާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ލެވެލް  3 ،2 ،6ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު  6އަހަރުގެ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތ ތަޢުލމު ނުވަތަ ތަމްރނު ދިނުމުގައި) ލިބިފައިވުން.
ށ .ލެވެލް  6 ،5 ،4ގެ ކޯސްތަކަށް ކޯހާއި ގުޅ ދާއިރާއަކުން– ދަށްވެގެން ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް
ހާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ލެވެލް 6 ،5 ،4

ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު  6އަހަރުގެ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތ ތަޢުލމު ނުވަތަ ތަމްރނު ދިނުމުގައި) ލިބިފައިވުން.
ނ .ލެވެލް  8،7ގެ ކޯސްތަކަށް ކޯހާއި ގުޅ ދާއިރާއަކުން– ދަށްވެގެން ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް
ހާޞިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ލެވެލް 8 ،7

ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު  6އަހަރުގެ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތ ތަޢުލމު ނުވަތަ ތަމްރނު ދިނުމުގައި) ލިބިފައިވުން.
ރ .ލެވެލް  9ގެ ކޯސްތަކަށް ކޯހާއި ގުޅ ދާއިރާއަކުން– ދަށްވެގެން ލެވެލް  60ގެ ސަނަދެއް
ހާޞިލުކޮށްފައިވުނ ނުވަތަ ލެވެލް 9

ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު  6އަހަރުގެ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ (މަތ ތަޢުލމު ނުވަތަ ތަމްރނު ދިނުމުގައި) ލިބިފައިވުން.

* ދިވެހިރާއްޖގައި މުޅން އަލަށް ފަށާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚާއްޞަ ކޯސްތަކާއި އެ ކޯހުގެދާއިރާއަކުން މަތ ތަޢުލމު
ހާޞިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ރާއްޖގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތް އަދި ރާއްޖެއިން ބރުންވެސް އެފަދަ ފަރާތްތައް
ލިބުން ވަރަށް ދަތި ރޮގު ރޮގުން ކޯސް ކޯޑިނޓަރާއި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ތަޢުލމ
ނުވަތަ ތަމްރނުގެ ފެންވަރު (މަތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް) ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ބަލައިގަނެވިދާނެ
ފަރާތްތައް ތިރގައި އެވަނ އެވެ.
 oކޯހާގުޅ ދާއިރާ އިން ގައުމ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ މަދުވެގެން  6އަހަރު
ވެފައިވާ ފަރާތްތައް.
ތަންފޒ

 oކޯހުގެ މައިގަނޑު ދާއިރާ އާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ

އިދާރާއެއްގައި މެނޖްމަންޓް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގައި (ސދާ ކޯހުގެ ސަބްޖެކްޓާއި
ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގައި) މަދުވެގެން  6އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތައް.
 - 7.1.6ކޯހުގައި އުގަންނައިދ މިންވަރު
ހ .ކޯހުގައި އުގަންނައިދ މިންވަރު ނުވަތަ ކޯހުގެ ކޮންޓެންޓް އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ގެ ލެވެލް ޑިސްކްރިޕްޓަރސް
ގައިވާ މިންވަރު ހާޞިލު ވާވަރަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ށ .ކޯހުގެ ކޮންޓެންޓް ނުވަތަ ކިޔަވައިދނެ މިންވަރު އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ގައި އެލެވެލް އެއްގެ ކޯހެއްގައި އޮންނަން
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި އެކަށގެންވާ ވަރަށް އޮންނަންވާނެއެވެ .ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓްގައި ކޯހުގެ ކޮންޓެންޓް
ވަކިވަކި ސެޝަންތަކުގައި ކިޔަވައިދނެ ނުވަތަ ދަރިވަރުން ހާސިލުކުރާނެ މިންވަރާއެކު ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 - 7.1.7ކޯހުގައި އޮތުން ލާޒިމްކުރާ ޕްރެކްޓިކަލް ބައި
ހ .ކޯހުގައި ހިމެނ ވަޒފާ ގެ ތަމްރނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ބައި ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކޯސްހިންގާ
ފަރާތުން

ހަމަޖައްސައިދންވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް

ހަމަޖައްސައިދފައިވާ

ގޮތުގެ

ތަފްޞލުތައް

ކޯސް

ޑޮކިޔުމަންޓާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހނެއެވެ.
ށ .ވަޒފާ ގެ ތަމްރނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ބައިން ކޯހުގެ ދާއިރާގައި ކޯހުގެ ލެވެލް އަށް ގަބޫލުކުރެވ ފެންވަރުގެ
ގިނަތަޖްރިބާތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒފާ ގެ ތަމްރނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްގެ ބައިން ތިރގައިވާ
ހާލަތްތަކުގައި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވިދާނެއެވެ.
 ބައިވެރިވާކޯހުގެ ދާއިރާގައި ކޯހުގެ ލެވެލް އަށް ގަބޫލުކުރެވ ފެންވަރުގެ ފުލްޓައިމް ވަޒފާއެއްގައި 3
އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށް

އެމަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފެއްގެ

މަސައްކަތް

ސްޕަރވައިޒްކޮށް

ބަލަހައްޓާ

6

މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  6އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި މި  6އަހަރުގެ ތެރގައި
އެމުވައްޒަފަކު ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންގެ (މަދުވެގެން  3މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް  6ފަހަރަށް)
އޮބްސާރވްކޮށް ފޑްބެކްދފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވުން .މިގޮތަށް އެގްޒެމްޕްޝަން ދ
ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ،އިމްތިޙާނަކުން ،އެސައިންމަންޓަކުން ،ޕްރޮޖެކްޓަކުން ،ޕްރެސެންޓޝަން
ފަދަ މަސައްކަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވަޒަން ކުރަންވާނެއެވެ.
( 6މިތަޖްރިބާ ލިބިފައިވތާ  2އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި ނުވުން).
 މިގޮތަށް އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމުގައި ގޮތެއް ނިންމާނ ކޯސް ހިންގާފަރާތުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން

ވަކިވަކި ބައިވެރިންގެ މައުލޫމާތު ޗެކް ކުރުމަށް ފަހު އެމ.ކިޔު.އ އިންނެވެ.
 – - 7.1.8ކޯސް ހިންގާ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ތަކާއި ހިންގުމުގެ ފެންވަރު
ހ .ކޯސް ހިންގާ މަރުކަޒުގެ މެނޖްމަންޓާއި އުމްރާނ ވަސލަތްތަކާއި ފިޒިކަލް ފެސިލިޓސް އާއި
ޓެކްނޮލޮޖގެ ޚިދުމަތްތަކާއ އިންސާނ ވަސލަތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ ލެވެލްއެއްގެ ކޯހެއް
ހިންގުމަށް އެކަށގެންވާ މިންވަރަކަށް މަރުކަޒުގައި ގާއިމްވެފައި ހުންނަންޖެހނެއެވެ.
ށ .މަރުކަޒު ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކާ މަރުކަޒުގެ އޯގަނައިޒޝަން ފަރުމާކޮށް މާލ
އަންދާސ ހިސާބު ހެދިފައިވާންވާނެއެވެ.
ށ.

މަރުކަޒުގައި

ދަރިވަރުންގެ

އާއްމު

ގަވާއިދާއި

ދަރިވަރުންނަށް

ދނެ

ޚިދުމަތްތައް

ރވިފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ .ކޯހުގެ ފ އާއި ފ ދައްކަންޖެހނ މުއްދަތާއި ކޯހުން ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް އެދަރިވަރުން ދައްކާފައިވާ
ފ އަނބުރާ ލިބނ ގަވާއިދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ރ .ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާން ދނެ ގޮތާއި ކޯހުން ފާސްވާނެ މިންވަރު އަދި ކޯހުގެ ސަނަދު ލިބުމަށްޓަކާ
ކޯހަށް ހާޒިރު ވާންޖެހ މިންވަރު ކޯހުގެ ލެވެލް އާ އެކަށގެންވާ މިންވަރަކަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .8އިންޓަރނޝަނަލް
ސަނަދު ލިބ ކޯސްތައް
ގަބޫލުކުރުން.

ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޯހަކ ބައިނަލްއަގްވާމ މަރުކަޒަކުން ސަނަދު ދޫކުރާ ކޯހެއް ނަމަ ހުއްދަ
ދިނުމުގައި އެމް.ކިޔު.އ އިން ބަލާ ކަންކަން ތިރގައި އެވަނއެވެ.
 .6ކޯހެއް ހިންގުމުގެ ހޯދުމަށްޓަކާ ،މި އުސޫލުގެ  7ވަނަ ނަމަބްރުގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންޖެހނެއެވެ.
 7.6.6 .2ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެމް .ކިޔު .އ އިން ގަބޫލުކުރާ ރާއްޖެއިން ބރުގެ މަރުކަޒެއް ގައި
ހުންނަންޖެހ ޝަރުޠުތައް ސަނަދު ދޫކުރާ އިންޓަރނޝަނަލް މަރުކަޒުގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަން
ޖެހނެއެވެ.
 .3ކޯސް ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ މަރުކަޒަށް ސަނަދު ދޫކުރާ އިންޓަރނޝަނަލް މަރުކަޒުން ކޯސް ހިންގުމުގެ
ހުއްދަ ދިފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހނެއެވެ.
 .4ހުއްދަ އަށް އެދ ކޯހަކ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ލެވެލްގެ ކޯހެއްގައި ހުރުމަށް އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަޑުތަކަށް ފެތ އަދި އެ ލެވެލްގައި އެމް.ކިޔު.އ އިން ގަބޫލުކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި
ވާންޖެހނެއެވެ.
2 ، 6 .5

އަދި  3ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވެފައިވާނަމަ ކޯސް ޑޮކިޔުމަންޓް ގެ ސަބްޖެކްޓް ކޮންޓެންޓް

ގެ ބައި ރިވިއު ކުރުމަކާ ނުލައި ހަމައެކަނި އެހެން ބައިތައް ރިވިއު ކޮށްލުމަށް ފަހު އިސްލާޙް ކުރަންޖެހ
ކަމެއް ނެތް ނަމަ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވނެއެވެ.
 .9ކޯސް ރިވިއު ކުރުމަށް
ހދަވާ މުއްދަތު.

 ލެވެލް  6 ،5 .4 ،3 ،2 ،6ގެ ކޯހެއްހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެއެވެ.
 ލެވެލް  8 ،7ގެ ކޯހެއްހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް  8މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެއެވެ.
 ލެވެލް  9ގެ ކޯހެއްހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް  62މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެއެވެ.

 .60ކޯސް އެޕްރޫވް
ކޮށްދިނުމުގެ ފ

ކޯސް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ނަގާފ ތިރގައި އެވަނއެވެ.
ލެވެލް  400/- - 6ރުފިޔާ
ލެވެލް  600/- - 2ރުފިޔާ
ލެވެލް  700/- - 3ރުފިޔާ

ލެވެލް  1,000/- - 4ރުފިޔާ
ލެވެލް  3,000/- - 5ރުފިޔާ
ލެވެލް  4,000/- - 6ރުފިޔާ
ލެވެލް  7,000/- - 7ރުފިޔާ
ލެވެލް  8,000/- - 8ރުފިޔާ
ލެވެލް  10,000/- - 9ރުފިޔާ
ލެވެލް  15,000/- - 10ރުފިޔާ
 .66އެޕްރޫވްކޮށްދފައިވާ

 - 66.1އެކްރެޑިޓް ކޮށްދފައި ނުވާ ،އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ ކޯހެއްގެ ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ސަނަދު ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

ކޯހެއްގެ ސަނަދު
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ

ކޯސް ހިންގާފަރާތުން އެމް.ކިޔު.އ އަށް އަންގައި ސަނަދު ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ.
66.2

ހޯދުމާއި ،އެކްރެޑިޓް
ކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ހުށައެޅުން.

ސަނަދުދޫކުރުމުގެ

ހުއްދަ ދޫކުރާނ

ކޯސް

ހިންގާފައިވަނ

އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ މިންގަނޑަށްތޯ

އެމް.ކިޔު.އ އިން ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
 - 66.3ކޮންމެ ބެޗަކަށް ކޯހުގެ ސަނަދު ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެމް.ކިޔު.އ އަށް ބނުންވާ ތިރގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު



ސަނަދު ދޫކުރާ ފަރާތުން އެމް.ކިޔު .އ އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
ކޯހުގެ
 oނަން އަދި ލެވެލް
 oބެޗް ނަންބަރު
 oބެޗްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު
 oސަނަދު ލިބ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު
 oކޯހުގެ އެންޓްރ ކްރައިޓރިއާ
 oބެޗްގެ ކިޔެވުން ފެށުނު ތާރޚް އަދި ކިޔެވުން ނިމުނު ތާރޚް
 oސެޝަން/ކޮންޓެކްޓް ގަޑގެ އަދަދު



 oކޯސް ފ މަހަކު/ސެމެސްޓަރ އެއްގައި ދައްކަންޖެހ އަދަދާއި އެކު
ދަރުވަރުންގެ
 oނަން

o
o

އައި.ޑ ކާޑް ނަމްބަރު
ކޯސް ހެދުމުގެ ކުރިން ހާޞިލުކޮށްފައިވާ

އެންމެމަތ ލެވެލްގެ ސަނަދު ގެ ނަން އަދި

ސަނަދު ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުގެ ނަމާއި ގައުމު
 oމެޗުއަރ އެންޓްރ ލިބިފައިވާާާނަމަ އެންޓްރ ދފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞލު
 oއެގްޒެމްޕްޝަން ލިބިފައިވާނަމަ އެގްޒެމްޕްޝަން ދފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞލު
 oދަރިވަރުގެ ހާޒިރގެ އިންސައްތަ



ގ
ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވި ލެކްޗަރަރ ނުވަތަ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ެ
 oނަން
 oހާޞިލުކޮށްފައިވާ އެންމެމަތ ލެވެލްގެ ސަނަދު ގެ ނަން އަދި ސަނަދު ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުގެ
ނަމާއި ގައުމު.
 oކިޔަވައިދެއްވި މާއްދާ/މޮޑިޔުލް ތައް

 oބެޗުގައި ނަންގަވައިދެއްވި ސެޝަންގެ އަދަދު


ގ ކޯޑިނޓަރުގެ
ކޯހު ެ
 oނަން

o


ހާޞިލުކޮށްފައިވާ އެންމެމަތ ލެވެލްގެ ސަނަދު ގެ ނަން އަދި ސަނަދު ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުގެ
ނަމާއި ގައުމު.

ކޯހުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްފައިވާގޮތް (މިބައިގައި ހިމެނ އިމްތިޙާން ކަރުދާހުގެކޮޕ ،ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް
ނުވަތަ ޕްރެސެންޓޝަންގެ ޓޮޕިކްތައް ހުށަހެޅުމަށް)
 oޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަދަދު
o

އިމްތިހާން ގެ އަދަދު

 oޕްރެސެންޓޝަން ގެ އަދަދު
 oއެހެނިހެން ތަފްޞލު އަދި އަދަދު
ސަނަދުދެވ ދަރިވަރުންނާ ބެހ ،މަތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި ،އެ މައުލޫމާތާ ބެހ ތަފުސލު

66.4

ލިޔެކިޔުން ،ސަނަދު ދ ތާރޚުން ފެށިގެން މަދުވެހެން ( 60ދިހަ) މލާދ އަހަރަށް ،ކިޔަވައިދ
މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ،މި އޮތޯރިޓއިން ބަލަން ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލނ ގޮތަކަށް
ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 .62އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ
ކޯހެއްގެ ސަނަދު

އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ ކޯހެއްގެ ސަނަދު ވެލިޑޓް ކޮށްދނ އެމް.ކިޔު.އ އިން ވެލިޑޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގޮތުގެ މަތން ވަކިވަކން ސަނަދު ވެލިޑޓް ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ވެލިޑޓް ކޮށްދިނުން.
 .63އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ

-63.6

ކޯސް ހިންގާ
މަރުކަޒު ބަދަލުވުން

އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ ކޯހަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވނ އެކަން ލިޔުމަކުން އެމް.ކިޔު.އ އަށް ހުށަހަޅާ
ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.

-63.2

އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ ކޯހެއް އެޕްރޫވް ކޮށްދިން މަރުކަޒާއި އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ

ނުވަތަ އެއް

ދަށުން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި ހިންގނ

މަރުކަޒަށްވުރެ ގިނަ

ލިބުމުންނެވެ.

މަރުކަޒުގައި އެކޯސް

-63.3

ހިންގުން.

އެކަން ލިޔުމަކުން އެމް.ކިޔު.އ އަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ

އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ ކޯހެއްގެ ސަނަދު ދޫކުރާ މަރުކަޒު ބަދަލުވާނަމަ ނުވަތަ ހިންގާ މަރުކަޒާއި ސަނަދު
ދޫކުރާ މަރުކަޒު އެކުގައި ބަދަލުވާނަމަ އެކަން ލިޔުމަކުން އެމް.ކިޔު.އ އަށް ހުށަހަޅާ ހުއްދަ
ހޯދަންވާނެއެވެ .މިހުއްދަ ދޫކުރެވނ ކުރިން ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުންނާއި އަލަށް ހުއްދައަށް އެދ
މަރުކަޒުން އެކަމަށް އެދި ލިޔުމުންނެވެ .މިހުއްދަ ދިނުމަށް ކޯސް އެޕްރޫވަލް ފ އާއި އެއްވަރުގެ ފއެއް
ނެގނެއެވެ.

 .64ކޯސް އިޝްތިހާރު

-64.6

ކުރުމުގައި

ހު އްދަދގެން ހިންގާ ކޯހެއް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި އެމް.ކިޔު.އ ގެ ނަން ބނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.
މިގޮތުން އެމް.ކިޔު.އ ގެ ނަން ބނުން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ތިރގައި އެވަނއެވެ.

އެމް.ކިޔު.އ ގެ ނަން

" އެމް.ކިޔު.އ އިން ހުއްދަދފައި" ނުވަތަ " މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ އިން ހުއްދަދފައި"

ބނުން ކުރުން.

" އެމް.ކިޔު.އ އިން ހުއްދަދފައިވާ ކޯހެއް" ނުވަތަ " މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓ އިން
ހުއްދަދފައިވާ ކޯހެއް"
" އެމް.ކިޔު.އ

އިން

ގަބޫލުކުރާކޯހެއް"

ނުވަތަ

"

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޝަންސް

އޮތޯރިޓ

އިން

ގަބޫލުކުރާކޯހެއް"
“MQA approved” OR “Maldives Qualifications Authority approved” 
“MQA recognized” OR “Maldives Qualifications Authority recognized” 
-64.2

އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި އެމް.ކިޔު.އ ގެ ނަން ބނުން ކުރެވނ ހަމައެކަނި ހުއްދަ ދގެން ހިންގާ
ކޯސްތަކަށް އާއްމުންނަށް އޮޅުން ނާރާގޮތަށެވެ .އެނޫންގޮތެއްގައި އެމް.ކިޔު.އ ގެ ނަން ބނުން ކޮށްފިނަމަ

ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅނެއެވެ.
 މިގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރު އިންޒާރު ދިނުން ،ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ހިންގުމުގެ
ހުއްދަ ބާތިލުކުރުން ،ކޯސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދފައި ނުވާ ފަރާތެއް ނަމަ އިތުރުކޯހެއް ހިންގުމުގެ
ހުއްދަ ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ .އަދި މގެ އިތުރުން ކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލާ މޑިއާ މެދުވެރިކޮށް
އެ ކޯސް ހިންގުމަށް އެމަރުކަޒަށް ހުއްދަ ނުދކަން ނުވަތަ ދފައިވާ ހުއްދަ ބާތިލުކުރިކަން
އާއްމުކުރެވނެއެވެ.
 .65އެޕްރޫވް ކޮށްދފައިވާ

-65.6

އެޕްރޫވްޑް ކޯހެއް ހިންގަންވާނ ހުއްދަދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ޑޮކިޔުމަންޓްގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކޮށްދފައިވާ

ފާސްކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަމަކަށް ބަދަލުގެނެސް ހިންގައިފި ނަމަ އެކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލާ

މިންގަޑުތަކާއި

ތިރގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅނެއެވެ.

ޚިލާފަށް ކޯސް

 .6އިންޒާރު ދިނުން.

ހިންގުން.

 .2ކޯހުގެ ޚިލާފުވެފައިވާ މިންގަޑު އިއާދަކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުނުބައި އަލުން އެދަރިވަރުންނަށް
އުގަންނައި ދިނުމަށް ޝަރުޠު ކުރުން.
 .3ކޯހަށް ދފައިވާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުން.
 .4މަރުކަޒަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކޯހެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުން.
 .5ކޯހަށް ދފައިވާ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމަށް ފަހު މޑިއާ ގައި އާއްމުކުރުން.
 .6މަރުކަޒަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމަށް ފަހު މޑިއާ ގައި
އާއްމުކުރުން.

 .66އެޕްރޫވް ނުކުރާ
ކޯހެއް ހިންގުން.

އެމް.އެން.ކިޔު އެފް ގައިވާ ލެވެލް އެއްގެ ކޯހެއް އެޕްރޫވް ނުކޮށް ހިންގައިފިނަމަ ތިރގައިވާ ގޮތުގެ މަތން ފިޔަވަޅު
އެޅނެއެވެ.
 .6އިންޒާރު ދިނުމާއެކު މޑިއާ ގައި އާއްމުކުރުން އަދި އެމް .ކިޔު .އ އިން އެ ސަނަދު ގަބޫލު
ނުކުރުން.
 .2ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ މަރުކަޒު ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށް މޑިއާ ގައި އާއްމުކުރުން އަދި އެސަނަދު އެމް.
ކިޔު .އ އިން ގަބޫލު ނުކުރުން.

މިއ  1ނޮވެމްބަރ  2010ގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓގެ ރެގިޔުލޓަރ ބޯޑުގެ  108ވަނަ ބައްދަލުވުން
ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

