
 

 

ވެއްދުމާއި  ދަރިވަރުން  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ވަކިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު   2015/11(ހ) މި ޤަވާޢިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ:  1 އި ނަން ފާ ތަޢާރު 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ  48ގެ 

 ގަވާއިދެވެ. 

(ށ) މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، " ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި 

 ރުމުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.ވަކިކު

 

 2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) 'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  2 މާނަކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ) 'ކުއްލިއްޔާ' 

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކެވެ.

 

ބަޔާންކޮށް،  ވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނޭ ގޮތް މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ޔުނި  3 މަޤްޞަދު 

 ޢާންމުކުރުމެވެ. 

 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ޝަރުޠު  ވުމުގެ  ދަރިވަރަކަށް 

މަލުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގައި ޢަ 4

 ވަނީއެވެ. ތިރީގައި މި 

(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކި ލެވެލްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާން ވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ އެކިއެކި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ އަދި އެހެނިހެން  (ށ)

ނުވަތަ ސެންޓަރުންނެވެ. ކޯސްތަކަށް ކުއްލިއްޔާ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާނީ އެކޯހެއް ހިންގާ 

 ކުރާއިރު މިޝަރުތުތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޢުލާންއި

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)  5 އެޕްލިކޭޝަން 

 ' ކޯހަށްވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު'  ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ހޮވުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުރިހާ 

 ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓިގެ 'ސްޓޫޑަންޓްސް އެޑްމިޝަން އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން' އިންނެވެ.މަސައްކަތެއް 



 

 

(ނ) އެއްވެސް ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ޖާގައަށްވުރެ، ކުރިމަތިލާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު 

 ގިނަވެއްޖެނަމަ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ޢިލްމީގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، (ރ) 

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖާގަ އޮތްވަރަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

ކުއްލިއްޔާ (ބ) މިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ. ނުވަތަ ސެންޓަރާ 

 

 ކިޔެވުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

 ފީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެފަރާތެއް ހޮވިފައިވާ ކޯހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  6

ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 'ޔުނިވަރސިޓީގެ ފީ ދެއްކުމުގެ 

 އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. 'ސިޔާސަތު

 

 ތަޚައްޞުޞު  ނުވަތަ  ކޯސް 

 ބަދަލުކުރުން 

 ބަދަލު  ތަޚައްޞުޞު  ށް ކޯސް ނުވަތަ ދަރިވަރަކުއްލިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތީން  )ހ( 7

ކު ރުޞަތު ދެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަ މިގޮތުން  ކޯސް ނުވަތަ ތަޚައްޞުޞު ބަދަލުކުރުމަށް ފު .ކުރެވިދާނެއެވެ

 ވެ.އެ

ން، ކޯސް ނުވަތަ ތަޚައްޞުޞު ބަދަލުކުރުމަށް ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތީ (ށ)  މިމާއްދާގެ (ހ)

 އެޑްވާންސް ސްޓޭންޑިން އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމުގެ ، ފުރުޞަތު ދެވޭ ދަރިވަރުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ 

 ންނެވެ.ގޮތުގެ މަތީ

 

 ފަސްކުރުމާއި  ކިޔެވުން 

 މެދުކަނޑާލުން 

(ހ) މަޤްބޫލު ޢުޛްރަކާ ހެދި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ  8

 ކިޔެވުން ފަސް ކުރެވިދާނެވެ. ށްމުއްދަތަ (ދޭއް) ސެމިސްޓަރގެ  2 ގިނަވެގެން 

 2މެދުކަޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ގިނަވެގެން (ށ) މަޤްބޫލު ޢުޛްރަކާ ހެދި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް 

ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެދުކަނޑާލި ކަމުގައި  ށް(ދޭއް) ސެމިސްޓަރގެ މުއްދަތަ 

 ވިޔަސް މުޅި ކޯހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޯސް ފަސްކުރެވޭނީ ނުވަތަ މެދު (ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާން

ކަނޑާލެވޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، 

 އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގާ ރަސްމީ ލިޔުން ދަރިވަރަށް ލިބުމުންނެވެ. 

 

 ވަކިވުން  ޔުނިވަރސިޓީން 

 ވަކިކުރުން  ނުވަތަ 

 ރީގެ ސަބަބުން:(ހ) ހާޒި  9

އަށްވުރެ ގިނަ ގަޑިތަކަށް މަޤްބޫލު ޢުޛްރަކާއިނުލައި  50ސެމިސްޓަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކުގެ %

 ޙާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ.

 

 އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން:(ށ) 

އެދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއްގެ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއްގައި 

 ސުލޫކީ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުއެވެ.



 

 

 

 އެދިގެން ވަކިވުން: (ނ) 

 ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރު އެކަން ލިޔުމަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.. 1

(އެކެއް) އަހަރު  1ދަރިވަރު ވަކިވިތާ  ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް އަމިލަ އެދިގެން ވަކިވާ

ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ކޯހުން ވަކިވި ވުރެ އިތުރުނުވަނީސް ށް ދުވަހަ
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