
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރެވޭ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

 ދިރާސާތައް ސްޕަވައިޒްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  1 ތަޢާރުފް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިާވ  22

 ޤަވާޢިދެކެވެ. 

 

ކުރެވޭ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި  މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 2 ނަން 

 ދިރާސާތައް ސްޕަވައިޒުކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ

 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަްއ  ،މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ 3 މަޤްޞަދު 

ސްޕަވައިޒުކުރުމާބެހޭ އެންމެހާކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އޮްނނަ ރިވެތި ގޮތްތަކާިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާގޮތުގެ މަތީން

ވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަލްސަފާއާއި ދި

(އެކެޑެމިކް) ސްޓާފުންގެ ސްޫލކީ މިންގަޑުތަކާބެހޭ އުޞޫލާިއ ދަރިވަރުންގެ ޤަވާޢިާދ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމެވެ.، އެއްގޮތަށް

 

ސްޕަވައިޒަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ދަރިވަރުންނަށް އެކަމަކާބެހޭ އެންމެ  ،ޒުކުރާ ފަރާތްތަކުން(ހ) ދަރިވަރުންގެ ދިރާސާ ސްޕައިވަ 4

ރަނގަޅު އިރުޝާދުދީ، އެ ަދރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަްއ މިންކޮށްދިނުމާއި ޢިލްީމ 

ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ައދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާިއ ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި 

ތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފައްދައިދޭްނ ޢިލްމީ ތަޞައްރުފާއި ޤާިބލިއްޔަތާއި އި

 މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގައި ރިވެތި ނަމޫނާތައް ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ.

އެއްގޮތެއްގަިއ  ،(ށ) ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް ނިމެންދެން ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުމުގައި

ދެމިހުރުމާއި ސްޕަވައިޒަރާއި ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދުގައި ޮއންނަށްޖެހޭ އަޚްލާޤީ އަދި 

ސްލޫކީ ގުޅުންތައް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމާއި ޢިލްމީ މައިދާނުގައި ހުނަރުވެރި ކުރިއެރުމެއް 

 އެވެ.ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދިނުުމގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާންާވނެ



 

 

 

ސްޕަވައިޒަރުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތާ ޚިލާފުވުން 

(ހ) ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ކިތާބީ ހުއްދައެއް ނެތި، ސްޕަވައިޒަރުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގެ  5

 ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް،  ޗާޕުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ގޮތުގައި

ސްޕަވައިޒަރު އަމިއްލައަށް ، (ށ)  އަގުދީގެން ނުވަތަ ހިލޭ، ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ

 ލިޔެދީގެންނުވާނެއެވެ. 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންާވ ކަންކަމަކީ، ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޚިލާފު  (ނ)

 ޢަމަލުތަކެކެވެ.

ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ސްޕަވައިޒަރު  ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް   .1

 ނުމާއި؛ސާފުނުވާގޮތަށް ދި

ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް މިންކޮށް ވަޒަންކުރުމުގައި އެއްވެސް    .2

 އިންތިޒާމެއް ނެތުމާއި؛

 ؛ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމާއި   .3

 ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދިނުމުަގއި ލަސްކުރުމާއި؛   .4

ވަރުގެ ދިރާސާއާ ބެހޭގޮތުން ސްޕަވައިޒަރާ މަޝްވަރާކުރާނެ ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ދަރި .5

 ނުދިނުމާއި؛ 

 ސްޕަވައިޒަރާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ހަމަޖައްސައި ނުދިނުމާއި؛ .6

ނުަވތަ މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމުެގ  ،ސްޕަވައިޒަރުގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް އޮވެގެން  .7

ދަރިވަރުން ގާތުަގއި ބުނެގެން، އެ ދަރިވަުރންގެ ސްޕަވައިޒަރަކަށް  ،ގައިބޭނުމު

 ޢައްޔަންކޮށްދޭން އެދުމާއި؛ 

 ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބެއް ނެތި، ދަރިވަރަކު ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭން އިންކާރުކުރުމާއި؛ .8

 އަނިޔާއެއްދިނުމެވެ.ދަރިވަރަކާމެދު ބޭއިންސާފުން ކަންތައްކޮށް، އެ ދަރިވަރަކަށް  .9

 

ސްޕަވައިޒަރު ނުވަތަ 

ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީ 

 ޢައްޔަންކުރުން 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ، (ހ) ސްޕަވައިޒަރަކު، ނުވަތަ ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކުރާނީ 6

ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން، ދަރިވަރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ 

 ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުންނެވެ. 

(ށ) އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ އެކެޑެމިކް ޓީޗިންގ ސްޓާފެްއ 

ހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ސްޕަވައިޒަރުގެ އެ

 ސްޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.



 

 

 ތަފާތު މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހަދާ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ؛ .1

ތަފާތު ދާއިރާތަކާ ގުޅިލާމެހޭ ދިރާސާއެއްކަމަށްވެފައި ޚާއްޞަ ދިމަދިމާއަށް އަމާޒުވާގޮތަްށ  .2

 ؛ތަޖްރިބާކާރުްނގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންުވން؛ ުނވަތަ އޮތުމާއެކު، އިތުރު

ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވުން؛ ނުަވަތ  ،ސްޕަވައިޒުކުރަމުންދިޔަ ސްޕަވައިޒަރު .3

 ؛ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ މަރުވުން ނުވަތަ

ރިވަރަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ދަ .4

 ތަޖްރިބާކާރު ސްޕަވައިޒަރަކު ނުލިބުމެވެ.

 

ސްޕަވައިޒަރާއި 

ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

 

(ހ) އަންަނނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ސްޕަވައިޒަރާއި ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ  7

 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްތުތަކެވެ.

ރައީސްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް، ދިރާސާގެ އެންމެ އިސް . ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީގެ 1

ދަރިވަރުގެ ދިރާސާއާއި ކިޔެވުމާ ދިމާއަށް  ، ސްޕަވައިޒަރުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން

 މިސްރާބުކޮށްދިނުމާއި؛

. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގައި ހުްނނަ އުނިކަންކަްނ ދެނެގަތުމާއި ދަރިވަރަށް އެހީތެރިކަްނ 2

އަދާހަމަވެފައިވާކަންކަމާއި އެކަންކަމުގެ ޙާލަތު،  އިދޭންޖެހޭ މުހިންމު ދާއިރާތަކާ 

 ؛ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން، ވަޒަންކުރުމާއި

. ދަރިވަރަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފަސްމަންޒަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދަރިވަރުގެ 3

 ؛ދިނުާމއިދިރާސާ ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިވެ

. ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ޢިލްީމ އޮޑިޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ދިރާސާއާ ގުޅުންހުރި ކޯސްތަކަްށ 4

އިތުރު މަޢުލޫމާތުަތއް ހޯދުމަށާއި ދިރާސާއަށް ބޭުނންވާނޭ ފޮތްފަދަ ތަކެިތ  ،ޙާޟިރުވެ

 ކިޔުމަށާއި ލިޓްރޭޗަރ ސާރވޭއެއް ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވުމާއި؛

ސެމިނާރފަދަ ޢިލްމީ ބައްދަލުުވންތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށާިއ  ،ލްމީ ޙަރަކާތްތައް މިސާލަކަށް. ޢ5ި

ދިރާސާ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށާއި ޢިލްމީ ަބޙުޘުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ނަޞީޙަތްތެރިވުމާއި؛

  ދުދީ . ޝާމިލު އިމްތިޙާނަްށ ތައްޔާރުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝ6ާ

 ނަޞީޙަތްތެރިވުމާއި؛

ދަރިވަރުެގ  ،. ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުނ7ް

ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލު ތައްޔާރުކުރުމާއި ދިރާސާ ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް ކިޔައިދިނުމާިއ 



 

 

ދިރާސާކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެތެޭރގައި އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 

ތް ކަންކަމާއި އަލުން މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި ބޭނުްނތެރި ޚިޔާލުތަކާއި ރަނގަޅުގޮ

 ބުނެދިނުމާއި ދިރާސާ ހުށަހަޅައިިދނުމާ ގުޅޭގޮތުން، ސްޕަވައިޒުކޮށްދީ މަގުދައްކައިދިނުމާއި؛ 

 .  ދަރިވަރުންނަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަގު ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި؛8

 ،ސްޕަވައިޒުކުރާ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް، ދިރާސާ ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯރޓު . ސްޕަވައިޒަރާއި 9

ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅުމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް

ދިރާސާގެ ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލެހެއްޓުަމށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަާކ 

 ދަރިވަރުންނާ ޤަވާޢިދުން ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އޮތްކަން ކަށަވަރުކުުރމާއި؛ 

މައުޟޫޢާއި، މަޢުލޫމާތާއި، ލިޔެ ހުށަހެޅިފައިވާ ސްޓައިލާިއ  . ދިރާސާގައި ހިމެނ10ޭ

އެ ދިރާސާއަކީ އެކަށީގެންވާ ފެްނވަރެއްގައި ހުށަހެޅުމަްށ  ،ފެންވަރުގެ ނިސްބަުތން

 ؛ފުރިހަމަވެފައިވާ ދިރާސާއެއްކަމަށް ހެކިކޮށްދިނުމާއި

ސާއެއްކަމަށް . އެ ދިރާސާއަކީ، ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި އޮތް ދިރ11ާ

ހެކިކޮށްދިނުމަށް، އެ ދިރާސާ ސްޕަވައިޒުކޮށްދިން ސްޕަވައިޒަރު، އިޢުތިރާޟުކުރާ ޙާލަތުގައި، 

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ެސންޓަރަށް އެ ދަރިވަރަުކ   ،އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަްށ އެދި

، ގެ ދިރާސާއަކީހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަުލން ަބލައި، ދަރިވަރު

ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެ ދިރާސާ ތަޞްދީޤުކޮށްދިނުމަށް ެއިދ 

 ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއި؛

. ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ެއދުމުގެ މަތީން،ދަރިވަުރެގ 12

 ކަށޭނަ ދަރަޖައެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމެވެ.ދިރާސާ ވަޒަންކޮށް، އެ ދިރާސާއަށް އެ

ކޮންމެ  ،(ށ) ދިރާސާކުރަށްފެށުމާއެކު، ެއ ދިރާސާއެއް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅައި ނިމެންދެން

 ،ހަފުތާގެތެރޭގައި ދިރާސާ ކުރިއަށްދާގޮތުގެ  ރިޕޯރޓް 2ސެމިސްޓަރެއް ފެށޭތާ 

 ވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ

 

ސްޕަވައިޒަރުންނާއި 

 ދަރިވަރުންގެ ޒިންމާތައް 

 

ޢިލްމީ، ފަންނީ އަދި ހުނަރުވެރި ކޯސްތަކުގައި ، (ހ) ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުން 8

 ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކަށާިއ ، (ށ) ސްޕަވައިޒްކުރުމާ މަތިކުރެވިގެންވާ މުވައްޒަފުން

ޢަމަލުކުރުމަްށ އޮންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތްތަކަްށ ހުނަރުތަކަށާއި 



 

 

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކުރާ އައު 

 ސްޕަވައިޒަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

 

ދަރިވަރުން 

ސްޕަވައިޒުކުރެވޭނޭ އެންމެ 

 ޢަދަދު  ގިނަ 

 

) އަށް 8އިސް ސްޕަވައިޒަރަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން އެއް ވަގުތެއްގައި ( (ހ) 9

 ދަރިވަރުންނަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ސްޕަވައިޒުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ައްށ  )8(ށ) ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން، (

ދަރިވަރުން ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް ވަކި ސްޕަވައިޒަރަކާ ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ 

 ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ސްޕަވައިޒުކުރުމުގައި ބެލެވޭ 

ތަޢުލީމީ މަސައްކަތުގެ 

 ބުރަދަން 

 

) 1) އެއް ދަރިވަރު ސްޕަވައިޒުކުރުން  (1(ހ) ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މަރުޙަލާގައި،ކޮންމެ ( 10

 ސައްކަތުގެ ބުރަދަނާ އެއްވަރުވެގެންވެއެވެ.އެއް  ކްރެޑިޓް ގަޑި އިރުގެ ތަޢުލީމީ މަ

ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް ބޭނުންޖެހޭ ހިސާބަކީ، ، (ށ) ތަރުީތބީ އުޞޫލުން ދާިއމީގޮތެއްގައި

ދިރާސާކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ވަގުތުކަމަށްވާތީ، ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި 

ގުނެވޭ ކްރެޑިޓް ހިސާބުކުރަން ފެށޭނީ، ރިސާލާ ލިޔުމަށް ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ 

 ވަގުތުންފެށިގެްނނެވެ.  

ީހތެރިވެދިނުމަށް ުހންނަ ސްޕަވައިޒަރުގެ މަސައްކަތަކީވެސް، (ނ) އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް އެ

ދަރިވަރު ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުންކަމުގައިވުމާއެކު، އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ އެހީތެރިޔާއަށް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރެޑިޓަކީ، އިސް ސްޕަވައިޒަރަށްވެސް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ކްރެޑިޓެވެ.

ވުމުގެ ބޭނުމުގައި ޢައްޔަންުކރެވޭ، ކްރެޑިޓް ދިނުމަްށ (ރ) އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް އެހީތެރި

 ) ތިނަކަށްވުެރ ގިނަވެގެންނުވާނެއެވެ.3ޤާބިލުވެގެންވާ އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރުންގެ ޢަދަދު (

އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރުންނަށް ދެވޭ ކްރެޑިޓް ދެމި  ،(ބ) އިސް ސްޕަވައިޒަރުންނަށާއި

މަސައްކަތް އިސް ސްޕަވައިޒަރު، މިންކޮށް އޮންނާނީ، ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ އެންމެހާ 

 ނިމެންދެންނެވެ.

(ޅ) ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ މުނާޤަޝާކުރެވޭ މަޖިލިހުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަްނ 

ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދޭތީ، ދަރިވަރުގެ ރިސާލާގެ، މުނާޤަޝާއަށްފަހު ެފޭށ 

ޢައްޔަންކުރެވޭ ސްޕަވައިޒަރަށްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިާވ  މަރުޙަލާގައި،

 އެވެ. ކްރެޑިޓް ދެވޭނެ



 

 

(ކ) ރިސާލާގެ މުނާޤަޝާއަށްފަުހ ފެށޭ މަރުޙަލާގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ސްޕަވައިޒަރަށް ދެވޭ 

ކްރެޑިޓް ދެމިއޮންނާނީ، މުނާަޤޝާ މަރުޙަލާއަށްފަހު، ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ ހުށަހެޅުމަށް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތާ ހަމައަށެވެ.

އެދެވޭނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޑެމިކް ސްޓާފަކު، އޯވަރޓައިމު ފައިސާއަށް (އ) އެކަ

ބުރަދަނަށްވުރެ އިތުރަްށ، ކިޔަވަިއދިނުމާގުޅޭ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާނަމައެވެ. 

ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާ ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުމުގައި ހޭދަވާ އިތުރުަގޑިތަކަކީ  އޯވަރޓައިމު 

ވައިޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅޭ ކްރެޑިްޓ ގަޑިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެެއވެ. ސްޕަ

ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރެވޭނީ، ުމޅި ސެމިސްޓަރގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން 

 ހިސާބުކުރުމުގައެވެ.

 

ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރަށް ދެވޭ 

 ޢިލްމީ އެހީތެރިކަން 

 

ފެންވަރާއި،  (ހ) ދިރާސާގެ ޠަބީޢަތާއި ދިރާސާ ރާވައިލެވޭގޮތާއި އުންމީދުކުރެވޭ 11

މުރާޖަޢާކުރަންވީ ރަނގަޅު މަޞާދިރުތަކާއި، އުނގަންނައިދެވޭ ްކލާސްތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގެ 

(ބޭނުްނތެރިކަމެއް އޮތްނަމަ) މުހިންމުކަމާއި، ބޭނުންވާނޭ ހުނަރާއި (ޭބނުންތެރިކަމެއް އޮތްނަަމ 

އަޚްލާޤީ  ،ކަންކަމާއިދިރާސާއާ ގުޅުން ހުރި ތަމްރީނުތައް ލިބިދެވޭނޭ ފުރުޞަތުތަކާއި) ާޤނޫނީ 

ގޮތުން ހިފަހައްޓަށްެޖހޭނެ އުޞޫުލތަކާއި ދިރާސާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަށްޖެހޭ ފަންނުވެރިކަްނ 

 ސްޕަވައިޒަރު އޮޅުންފިލުވައިދޭން ވާނެއެވެ.  ، ދަރިވަރަށް ބެހޭޮގތުން ހިފަހެއްޓުމާ 

(ށ) ދިރާސާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި 

ސްޕަވައިޒަރު އޮޅުންފިލުވައިދީ އުޞޫލުތައް، ކޮންެމ ސެމިސްޓަރެއްގައި ދަރިވަރަށް 

 ހަނދާންކޮށްޭދން ވާނެއެވެ. 

ޖެހޭ އަޚްލާީޤ (ނ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ހޯދުންތަކުގައި ހިފަހައްޓަށް 

ދަރިވަރަްށ  މިންގަޑުތަކާއި، ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާބެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް،

 ސްޕަވައިޒަރު އޮޅުންފިލުވައިދީ ހަނދާންކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

(ރ) ދިރާސާކުރުމަށް ފަށައިގަންނަ ދަރިވަރާއެކު، ސްޕަވައިޒަރު ބައްދަލުކުރާ އެންމެ ފުރަތަަމ 

އްސާސް މައްސަލަތަކާއި ދީނީގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުން ރައްޔަތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޙަ

މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ، އަރަިއރުން ބޮޑު މައްސަލަތަކާއި މައުޟޫޢުތަކާމެދު ސަމާލުކަްނ 

ދިނުމަށް ދަރިވަރަށް ނަޞޭޙަތްެތރިވެ، މުޖްތަމަޢުގައި މައްސަލައެއް އުފެދިދާނެ އެއްވެސް 

 މަށް އިރުޝާދުދޭން ވާނެއެވެ.ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ނުކުރު



 

 

(ބ) ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންކުރަންޖެހިދާނެ އާލަތެއް ނުވަަތ މާއްދާއެއް ބޭނުންކުރަނީ 

ރަގަޅަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި، އެ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ިލބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ސަމާލުކަްނ 

 .ދިނުމަށް ދަރިވަރަށް، ސްޕަވައިޒަރު ނަޞީޙަތްތެރިވާންވާނެއެވެ

(ޅ) ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާތައްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންަނ 

އަތްމަތީފޮތާ އެއްގޮަތށް ދަރިވަުރ ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އެ ފޮތަްށ  

 ސްޕަވައިޒަރު އަހުލުވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

 

ބަހަށް އަހުލުވެރިވުމާއި 

މުގެ އެހެނިހެން ކަންކަ 

ހުނަރު ދަރިވަރުގެ ކިބާގައި 

 ހުރުން 

 

(ހ) ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ެފށުމުގެ ކުރިން،ޢަަރބި ބަސް ުނވަތަ އިނގިރޭސިބަހުެގ  12

ފުދޭވަރެއްގެ ފެންވަރެއް، ދަރިވަރުގެ ކިބާގަިއ ހުރިކަން، ސްޕަވައިޒަރު 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

އްގެ ފެންވަރެއް ނެތް ޙާލަތުގައި، އެ (ށ) ޢަރަބި ބަސް ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުގެ ފުދޭވަރެ

ބަހަކާގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދުމިންވަރު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޭންގުވިޖް ސެންޓަރުން، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިީޓ ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުެގ 

ކޯހެއް ދަރިވަރު  އެ ބަހަާކބެހޭ ލެެވްލ ހަތަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓު ފެންަވރުގެ ،ތަނަކުން

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 

ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރުގެ 

ޢާންމުކޮށް ބޭއްވޭ 

 ބައްދަލުވުންތައް 

 

 

(ހ) އެންމެ އެކަށޭނަ އަދި އެްނމެ ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި، ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ކަންކަްނ  13

ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރުގެ ޢާންމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި، ދަރިވަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، 

 ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ޖަދުވަުލ ކަނޑައެޅުމަކީ ސްޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ށ) ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަ އުޞޫާލ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީްނ، މަދުެވގެން މަހަކު އެއްފަހަރު، 

ދިރާސާގެ އެންމެ އިސް  ރެ ކައިރިކޮށް،އަދި ދިރާސާކުރުމަށް ފަށައިގަންނަ މަރުޙަލާގައި ދޭތެ

 ސްޕަވައިޒަރާ ބައްދަލުކޮށް، ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ 

 ންމާއެކެވެ.ޒިދަރިވަރުގެ 

 

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ 

އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރުން 

ޢައްޔަންކުރުމާއި، 

ސްޕަވައިޒުކުރާ 

(ހ) ޭބނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި،ަދރިވަރަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ޭބުނމުގައި، ކަމާބެހޭ ތަޖްރިާބ  14

ލިބިފައިވާ އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރެއް ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް އެދި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

 ސެންޓަރުގައި ދަންނަވާނީ ދިރާސާގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރެވެ.



 

 

ކޮމިޓީއެކުލަވައިލުމާއި 

 އެފަރާތްތަކުގެ ދައުރު 

 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ އެންމެ އެކަށޭނަ ގުޅުން، ސްޕަވައިޒަރުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި (ށ) 

އޮންނަށްވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިގުޅުން އޮންނަށްވާނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިނިވަންކަމާއި 

 މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤާއިމުވެފައެވެ.

ވައިޒުކުރަށް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ ސްޕަވައިޒަރަކު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ (ނ) ސްޕަ

 ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ.

(ރ) އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރު އަދާކޮށްދޭނެ ދައުރަކީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ 

އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ބަދަުލ  ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާތައް ދަރިަވރަށް ޙިއްޞާކޮށްދިނުމާއި

 ދައުރެއް އަދާކޮށްދިނުމެވެ.

(ބ) އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހުރިހާ ޛިންމާއެއް އަދާކުރާނީ އެހީތެރި 

 ސްޕަވައިޒަރެވެ.

 

ދަރިވަރު ހަދަމުންދާ ދިރާސާ 

 ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުން 

 

(ހ) ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމާ ޙަވާލުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަށްޓަކަިއ  15

ޤަވާޢިދުން ދިރާސާކުރިއަށް ާދގޮތް، ެބލެވޭނެ ިއންތިޒާމެއްެގ ދަށުން، ދިރާސާކުރަށް 

ފަށައިގަންނައިރު، ޙާޞިލުކުރަށް ބޭނުންވާ ލަޑުދަޑިތަކާއި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައި 

 ވާނެއެވެ. އޮންނަށް

ބިނާކުރަނިިވ  ،ހުށަހެޅުމަށާއި ފާހަގަކުރެވުނު(ށ) ދެލިކޮޕީއެއްގެގޮތުގައި ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ 

ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމުން، ދެަފރާތުން އެއްބަސްވާ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގައި އެ ދިރާސާެގ 

ގެ އިޚްތިޔާރު ދެލިކޮޕީތައް ސްޕަވައިޒަރަށް އަނބުރާ ގެނެސް ދިނުމަށް، ދަރިވަރަށް އެންގުމު

 ސުޕަވައިޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ) ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކުރިމަތީގައި 

ނުވަތަ އެތަްނތަނުގައި ކިޔަވާ ަދރިވަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ކުރިއަށްދާގޮތް 

 ގެ އިޚްތިޔާރު ސްޕަވައިޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަެޖއްސުމު

(ރ) ދިރާސާގެ މަސައްކަތް އުންމީދުކުރެވުނު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ނުދާކަމަށް ސްޕަވައިޒަރަށް 

 ފެނިއްޖެނަމަ، ދަރިވަރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަށްވާނެއެވެ.

ރުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ (ބ) ދަރިވަރުގެ ދިރާސާކުރިއަށް ދާގޮތާއި އެކަންކަން މުރާޖަޢާކު

ސްޕަވައިޒަރާއި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ  ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

އިސްވެރިޔާއާއި އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ޑީން، ކޮންމެ 



 

 

ސެމިސްޓަރއެއް ނިމުމާއެކު، ރަސްމީ ސިފައެއްގައި، އެކަންކަން ބަލަިއ 

 ނެއެވެ.މުރާޖަޢާކުރަށްވާ

 

ދިރާސާގެ ރިސާލާ 

 ޗާޕުކުރުން 

 

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި، ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ރިސާލާ ޗާޕުކުރުމަށް ސްޕަވައިޒަރު،  16

 ދަރިވަރަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވެޭދންވާނެއެވެ.

 

ދިރާސާކުރުމުގެ 

ހިތްވަރެއްނެތް، އަދި 

އެއްބާރުލުން ނުދޭ 

ޢިލްމީގޮތުން ދަށް 

ދަރިވަރުންނާ 

 މުޢާމަލާތްކުރުން 

 

(ހ) ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ލަސްވުން ނުވަތަ ދިރާސާއާގުޅޭ  17

މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށާއި ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާކުރިމަތިވާ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމަްށ 

ދެނެގަނެ، އެކަްނ  އަހުލުވެރިވާން ބޭނުންޖެހިފައިާވ ދަރިވަރުން ދުރާލާ، ސްޕަވައިޒަރު

 ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަށްވާނެއެވެ.

) ދިރާސާކުރުމުގެ ޤާިބލުކަން ލިބިގެން ނުވާ ނުވަަތ، ދިރާސާކުރުމުގެ ހިތްވަރު އުފެދިެގްނ ށ(

 ދިރާސާކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ އަހަރުގެތެރޭގައި،  ،ނާންނަ ދަރިވަރުންނަކީ ކޮބައިަކން 

ޒަރު ދެނެގަތުމަށްފަހު، އެ ފަދަ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ސްޕަވައި

ދިރާސާކުރުމުގެ އައު ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމަށް އެ ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، އީޖާީބ 

ކުރިއެރުމެއް އެ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ނުފެނިއްޖެނަމަ، ދިރާސާކުރުމުގެ ޙާލަތުްނ 

 މަށް އެދަރިވަރުންގެ ކިަބއިން އެދެވިދާނެއެވެ.ތަނާޒުލުވު

ގަިއ ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތެއް ެމުދވެރިވެގެން، ދަރިވަރަކު  )ށ) މި މާއްދާެގ (ނ(

ތަނާޒުލުވުމަށް އިންކާރުކޮށްިފަނމަ، ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިޔާގެ 

މަށް އެދި، ކަމާބެހޭ މަޝްވަރާގެ މަތީން، އެ ދަރިވަރަކު، އެކޯހަކުން ވަކިކޮށް ދިނު

 ކުއްލިއްޔާއަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަްށ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ދިރާސާގެ ދެލިކޮޕީތައް 

 ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރިކަން 

 

(ހ) ދިރާސާގެ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ސްޕަވައިޒަރާ ޙަވާލުކުރުމުން، އަބުރާ ެއ  18

ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރު އެއްބަސްވެ ލިޔުންތައް ދަރިވަރާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ މުއްދަތަކާމެދު، 

 ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ) ސްޕަވައިޒަރަށާއި އަނބުރާ ދަރިވަރަށް، ދިރާސާކުރެވޭ ލިޔުންތައް ޙަވާލުކުރެވޭގޮތުގެ 

 ކިތާބީ ހެކި ދެއްކޭގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނާން އޮްނނަންވާނެއެވެ.

 



 

 

ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރުގެ 

 ގުޅުން 

 

ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރާ ދެމެދުގައި އޮންނަށްވާީނ، ޢިލްީމ އަދި ފަންނީ ގުޅުމެކެވެ. (ހ)  19

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މި ގުޅުން ޖަޒްބަތީ، ނުވަތަ އެކަށީެގންނުވާ ާޒތީ ގުޅުމަކަށް ބަދަލުވެގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

ނުވަަތ ، (ށ) އެއްވެސް ސްޕަވައިޒަރަކު، އޭނާ ސްޕަވައިޒުކުރާ ދަރިވަރަކު ލައްވާ، ޝަޚްޞީ

 މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. ޒާތީ ނުވަތަ ދިރާސާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް

 

ދަރިވަރުގެ ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުން 

 

ޕޯސްްޓ  ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ، ސްޕަވައިޒުކުރެވެމުންދާގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އެކަން، 20

ވާ ކުއްލިއްޔާއަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަްށ ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށާއި އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަ

 ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.

 

ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ 

މުނާޤަޝާކުރާނޭ  

މުމްތަޙިނުން ހޮވުމާއި، 

ރިސާލާގެ މުނާޤަޝާ 

މަޖިލީހުގައި ސްޕަވައިޒަރު 

 ބަިއވެރިވުން 

 

މުމްތަޙިނުން (ހ)ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ މުނާޤަޝާކޮށް އިމްތިޙާނުކުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަށޭނަ  21

ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް އެިދ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގައި ސްޕަވައިޒަރު އެދެންވާނެއެވެ. 

 (ށ) ދަރިވަރުގެ ރިސާލާގެ ުމނާަޤޝާކުރެވޭ މަޖިލީހުގައި ސްޕަވައިރަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

 

ރިސާލާ ފުރިހަމަކޮށް 

ނިންމުމާއި ރިސާލާގެ 

 މުނާޤަޝާ ބޭއްވުން 

 

ދެވޭ ފެންވަރެއްގައި ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ ފުރިހަމަވެއްޖެކަމަށް، ސްޕަވައިޒަރު ނުވަތަ (ހ) އެ 22

ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ރިސާާލ 

މުނާޤަޝާކުރުމަށްޓަކައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް އެ ރިސާލާ ހުށަހެޅުމަށް ދަރިވަރަްށ 

 އެންގިދާނެއެވެ. 

ނާޤަޝާކުރުމުގެ ބޭނުމަްށަޓކައި ރިސާލާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި، ރިސާލާ (ށ) މު

، ހުށަނާޅައިހުއްޓައި ދަރިވަރަށް ދީފައިވާ ކިޔެވުމުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ

 ދަރިވަރަށް ދެވޭނީ [ފެއިލް] ވުުމގެ ދަރަޖައެވެ.

 

ރިސާލާގެ ފެންވަރު 

ކުރެވޭ ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން 

 ކަންކަން 

(ހ) އެ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށން ފުރިހަމަވެގެން ދިޔަ ދިރާސާއަކީ އެ ދިރާސާގެ މަޟްމޫނާއި  23

ހުށަހެޅުމުގެ ފާުޑވެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން، ޤަޫބލުކުރެވޭ ފެންވަރެއްެގ  ފެންވަރާއި



 

 

 ދިރާސާއެއްކަމަށާއި އެ ދިރާސާ ޗެކުކުރެވުނުކަން، ދިރާސާ ސްޕަވައިޒުކުރި އިސް  

 ސްޕަވައިޒަރު ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ށ) ދަރިވަރު ކުރި ދިރާސާ ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މުމްތަޙިނުންނަށް ހުށަހަޅައިލުމަށް ބޭނުންާވ 

އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި  އެންމެ މަދުމިންވަރުވެސް އެ ދިރާސާގައި ނެތްކަން،

އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާ ނުަވަތ  ދަރިވަރަށް އެކަން ޤަބޫުލނުކުރެވޭނަމަ،

ސެންޓަރުން، އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީން، އެ މައްސަަލ 

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަާމބެޭހ އެންމެހާ ފަރާތްތަުކްނ 

 ޢަމަލުކުރަށްވާނެއެވެ.

 

ބޭރުފަރާތެއްގެ ކިބައިން 

ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާއަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު 

ހޯދުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީން 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

  

(ހ) ދަރިވަރަކު ހަދަމުންދާ ދިރާސާއަކީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތެރި މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަަތ  24

ާވ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުފަރާތަކަްށ ބަރޯސާވެގެން ހޯދަށްޖެހޭ މަޢުލޫާމތުގެ މައްޗަށް  ބިނާ

ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ، ދުރާލާ އެކަމާބެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއަޅައި، އެފަރާތަކުން މަޢުލޫާމުތ 

ހޯދަށް ބޭުނންވާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ސްޕަވައިޒަރު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. 

ހީތެރިކަމާިއ (ށ) ދިރާސާއަށް ޭބނުންވާ މަުޢޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެްއބަސްވިފަރާތްތަކުގެ އެ

 ،އެއްބާރުލުން ނުިލބިދާނެކަމަްށަޓކައި، ރޭވުންތެރި އެހެންޮގތްތަކެއް އަބަދުވެސް

 ސްޕަވައިޒަރުގެ އަތްމަތީގައި އޮންނަށްވާނެއެވެ.

 

 ،އިސް ސްޕަވައިޒަރު 

ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ޙާޟިރު 

ނުވެވޭގޮތަށް ހުންނަ 

ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާންވީ 

 ގޮތް 

 

(ހ) ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާގެ ިއސް ސްޕަވައިޒަރު، އެއް މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަްށ  25

ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރަށް ދާންެޖހިއްޖެނަމަ، އެކަން އެ ދަރިަވރަށާއި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ސެންޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ައދި އޭނާގެ ޣައިރު ޙާޞިރުގައި ދަރިވަރު ޢަމަލުކުރާންވީގޮްތ 

ރަށާއި ކަމާބެހޭ ކުއްލިއްޔާތަކަށާއި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް އަންގަންވާނެއެެވ. ދަރިވަ

(ށ) ދުރާލާ އެއްވެސް ިއންތިޒާމެއް ހަމަނުޖައްސައި، އިސް ސްޕަވައިޒަރު 

އެއްމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޙާޟިރުނުވެވޭގޮތަށް 

އިންތިޒާމެއް އެ ދަރިވަރަށްޓަކައި، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ހުންނަށްޖެހިއްެޖނަމަ، އެކަށީގެްނވާ

 ސެންޓަރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނއެވެ.

(ނ) ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރު، ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވެއްޖެނަމަ، އެ 

ދަރިވަރަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތެއްގެ މަީތން، އެހެން ސްޕަވައިޒަރަކު، 

 ރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ޕޯސްޓްގް



 

 

 

ދަރިވަރު ލިޔެ ހުށަހެޅި 

ރިސާލާ 

މުނާޤަޝާކޮށްނިންމުމަށްފަހު، 

ފެށިގެންދާ މަރުޙަލާގައި 

ކަންކަން ހިގާނުހިގާގޮތް 

 ބެލުން 

 

(ހ) ރިސާލާގެ މުނާޤަޝާ ނިމުމަށްފަހު، ރަނގަޅުކުރުމަށް މުމްތަޙިނުންނަށް ފާހަގަކުރެުވުނ  26

ކަންކަން، ދަރިވަރަށް ެއނގިއްޖެަކމާއި އެ ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅުކުރާނެކަން، އެ މަރުޙަލާގަިއ 

 ދަރިވަރު ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭ ސްޕަވައިޒަރު ކަށަވަރުކުރަށް ޖެހޭނެއެވެ.

(ށ) ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ އަލުން މުނާޤަޝާކުރަށްޖެހޭނަަމ، ރިސާލާގެ ފުރަތަމަ މުނާޤަޝާައްށ 

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުެގ ، ގައި ހުންނަ ސްޕަވައިޒަރު، އެ ރިސާލާއަކީފަހު ފެށޭ މަރުޙަލާ

ރިސާލާއެއްކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވޭނޭ މަގު ދަރިވަރަށް 

 ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ.

(ނ) މުާނޤަޝާގެ މަރުޙަލާއަްށފަހު ކަނޑައެޅޭ ސްޕަވައިޒަރު، އެ ރިސާލާ އަލުްނ 

ުމނާޤަޝާކުރުމަށް ހުަށހެޅިދާނެ ެފންވަރުގެ ރިސާލާއެއްކަން  ،ށް، އެ ރިސާލާއަކީމުރާޖަޢާކޮ

 ކަށަވަރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ 

 ންމާ ޒި 

 

އް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 27

 ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުންގެ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޢިލްމީ ތަރައްޤީއާގުޅޭ  .1

 ކަންކަންކުރުމާއި؛

ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާއަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކާ  .2

ފައިވާ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ، ދިރާސާއާބެޭހ ގުޅިލާމެހިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހި

އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ ދަރިވަރާ ުގޅުވައިދީ، އެތަންތަުނން އިންތިާޒމުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންަކްނ 

 އެފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި؛

މާތު ކަމުގެ ތަޖްރިބާކާރުންގެ ދިރާސާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކާބެހޭ މަޢުލޫ .3

އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން ދަރިވަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަމާބެހޭ ތަމްީރނުތައް ދަރިވަރަށް ިލބޭޭނ 

 މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި؛

ދިރާސާކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ދަރިވަރު ތަބަުޢވަމުންދޭތޯއާއި ދަރިވަުރ  .4

ޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގައި ސްޕަވައިޒަރުން ހިފަހައްޓާޯތ ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް ކަނޑައެ

 ކަށަވަރުކުރުމާއި؛

، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން .5

ޔުނިވަރސިޓީގައި ދިރާސާތައްކުރުމާ ބެހޭގޮތުްނ ޢަމަލުކުރުމަްށ އޮންނަ މިންގަޑުތަކާިއ 



 

 

މަރުޙަލާގައި ތަބަޢުވުމަށް އޮްނނަ އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަަކްށ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

 ؛އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ެތރޭގައި ދިރާސާކުރުމަށް މުނާސަބު މައުޟޫއެއް، ކޮްނެމ  .6

ދަރިވަރަކަށް ހަމަޖެހިއްޖެކަމާއި އިސް ސްޕަވައިޒަރަކާއި އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ 

ށް އިރުޝާދު ދެވޭެނ ފެންވަރުގެ ޕެނެލް މެމްަބރުން ކަނޑައެޅިއްޖެކަން ދަރިވަރަ

  ؛ކަށަވަރުކުރުމާއި

ރިސާލާގެ ޕްރޮޕޯޒަލު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން، މުޅި ރިސާލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ  .7

 ؛މާއިދަރިވަރު ބަދަލުވުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަވަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރު ،މަރުޙަލާއަށް

ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެ  .8

ދަރިވަރުން ދިރާސާކުރަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓެމުން ދާގޮތް ދެެނގެތުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ 

 ؛ހަމަޖެއްސުމާއި

ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރުންގެ ސްޕަވައިޒަރުން ހުށަހަޅާ އެކިކަހަލަ ކޯސްތަކުގައި  .9

 ؛ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި

ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތްކުރާގޮތް ދެނެގަތުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ  .10

ރިޕޯރޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި ދިރާސާ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްިދނުމުެގ 

 ؛ކަމާގުޅޭގޮތުން ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިބޭނުމުގައި އެ ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަަގކުރެވޭ ކަން

ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރާދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމާއި މި ދެފަރާތުެގ  .11

ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރު ބަދަލުކުރަންޖެހިއްެޖ 

އެ މައްސަލަތައް  ،އުނިކަމެއް ނާންާނނޭ މަގުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކަރާމަތަށް، ޙާލަތުގައި

 ޙައްލުކުރުމާއި އެހެން ސްޕަވައިޒަރަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.

 

މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ 

 މުހިންމު ބަސްބަހުގެ މާނަ 

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، ިމ ބަޔާންކުރާ ބަސްބަހުގެ  28

 މާނައަކީ:

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  .1

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން، މާސްޓާރސް ނުވަތަ 

 ފީ.އެޗް.ޑީ ސަނަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނެވެ.

ސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ޕޯވަީނ، ޝާމިލު އިމްތިޙާނުކަމުގައި ބުނެފައި .2

ކޯސްވާރކުހަދާ ދަރިވަރުން ކިޔަވަންޖެހޭ ހުރިހާ މޮޑިޔުލްތަކެއް ނިމުމުން، އެ ހުރިހާ 



 

 

މޮޑިޔުލުތަކުގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކުެރވިގެންވާ ސުވާލުތަކެްއ 

 ބޭނުންކޮށްެގން، އަގަބަުހންކުރެވޭ އިމްތިޙާނަކަށެވެ.

ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލުގެ މާނައަކީ، ދިރާސާކުރުމަށް ޤަްޞކުރާ މައުޟޫޢާ ނުވަަތ  .3

ދާއިރާއާގުޅޭގޮތުން، އެކުލަވައިލެވޭ އިބްތިދާއީ ހުށަހެޅުމެވެ. މި ހުށަހެޅުން ސިފަކޮށްދޭނީ، އެ 

މަޤްޞަދުތަކާއި ދިރާސާގެ މަންހަޖާއި  ދިރާސާއެއްގެ ދާއިރާއާއި ދިރާސާ ސުވާލާއި،

 އާއި މުޅި ދިރާސާގެ އޮނިގަނޑެވެ.ލިޓްރޭޗަރ ރިވިޔު

ރިސާލާކަމުގައި ބުނެފައިވަީނ، ދަރިވަރު ދިރާސާކުރުމުގައި އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ  .4

 ޖަމަޢުކުރެވޭ ޑެސަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސީޒްއަށެވެ.

މުނާޤަޝާކުރުންކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ ވަޒަންކޮށް އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ  .5

ދަރިވަރުގެ ހޯދުންތަްއ ހުށަހަޅައިދިނުމާއި އެކަންކަާމބެހޭގޮތުން މުްމތަޙިނުްނ ގޮތުން 

 ކުރިމަތިކުރާ ސުވާލުތަކަށް ދަރިވަރު ޖަވާބުދާރީވުމަށެވެ.

މަޞާދިރުތައްކަމުގައި ބުނެފަިއވަނީ، ދަރިވަރު ދިރާސާކުރުމުގައި ބަރޯސާވާ އިތުބާރު ހިޭފ  .6

 ޛަރީޢާތަކަށެވެ.

ބުނެފައިވަީނ، އެ ޑިގްރީއެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ދިރާސާ ޑިގްރީކަމުގައި  .7

 ޑެސަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިޒް ލިޔެ ހުށަހަޅަށްޖެހޭގޮތަށް ފަރުމާކުެރވިފައިވާ ޑިގްރީތަކަށެވެ.

 

   ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:

 


