
 

 

 

 އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު  އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން 
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11)ހ( މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  1 ފާއި ނަން ތަޢާރު 
)ހ( ގެ ދަުށން ޔުނިވަރސިޓީގެ ަމޖިލީހަށް ިލބިދޭ ބާރުގެ ވަނަ މާއްދާގެ  48ޤާނޫނު( ގެ 

ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ 
   އެގްޒެމްޝަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދެެވ.އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގްއާއި

 
މްޕްޝަން ދިނުމުގެ ެއޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންއާއި އެގްޒެ')ށ( މި ޤަވާއިދަށް ކިޔާީނ، 

 އެވެ. 'ޤަވާޢިދު
 

މިޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުީރގެ ކިޔެވުމަކަށް ނުވަތަ މަަސއްކަތަކަށް ބަލާފަިއ  2 މަޤްޞަދު 
ދަރިވަރުންނަށް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ިދނުމަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް 
ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމުގައި ބަާލ ކަންތައްތަކާއި ދަރިވަރުން އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން 

 ނަށް އެދުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލުތައް ހާމަކުރުމެވެ. އާއި އެގްޒެމްޕްޝަ
 

'އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން' ގެ މާނައަކީ، ކުރީގެ ކިޔެވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް  3 މާނަކުރުން 
ބަލާފައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިާވ ކޯހެއްގައި ކިޔަންވަންޖެހޭ މާއްދާގެ ކްރެޑިޓް، އިތުރު 

 ދިނުމެވެ. ކިޔެވުމަކާއިނުލާ
 

'އެގްޒެމްޕްޝަން' ގެ މާނައަކީ، ކުރީގެ ކިޔެވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ބަލާފައި 
ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހެއްގައި ކިޔަންވަންޖެހޭ މާއްދާގެ ކްރެޑިޓް ނުލިބޭގޮތަްށ 

 އެމާއްދާ ނުކިޔަވައި ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. 
 

ފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓް ލެވިފައިވާ 'ޕްރިންސިޕަލް އެވޯޑް' ލިޔެ
 އެވޯޑްގެ އެންމެމަތީ ފާހެވެ.

 



 

 

ސް ނެޝަނަލް 'އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  ޯމލްޑިވް
ސްތަކުގައި ހިމެނޭގޮތަށް އެެދމެދުގެ ކޯ 9އާއި  6ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ގެ ލެވެލް 

 ހިމެނިފައިވާ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެވެ.
 

ޑިން އާއި އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭން 
ގައި އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމު 

  ގޮތް މަލުކުރާނޭ ޢަ 

)ހ( އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް  4
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ަޤބޫލުކުރާ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާއަކުން ކިޔަވާފައިވާ 

 މާއްދާތަކަށެވެ. 
 

)ށ( އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނީ ކުރިން ކިޔެވި މާއްދާއާއި 
ޑިންއަށް ުނވަތަ އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ މާްއދާއާއި ކޮންޓެންޓާިއ އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭން

ފެންވަރުގެ ގޮތުން އެއްގޮތް ވާނަަމއެވެ. އެގޮތުން، މިފަދަ މާއްދާއެއްގެ ނަން އެއްގޮތްނުިވ 
އިންަސއްތަ އެއްގޮތްވާނަމަ  75ކިޔަވަންޖެހޭ މާއްާދގެ ކޮންޓެންޓުެގ ، ނަމަވެސް

 ޒެމްޕްޝަން ދެވިދާނެއެވެ. އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގް
 

)ނ( އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން  އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނީ އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން 
 އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައި ވާނަމައެވެ.

 
އެގްޒިޓްޕޮއިންޓް ލެވިފައިވާ ކޯހެއްގައި ކިޔަވާފައިވާ ، )ރ( މިޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ

ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ ، މާއްދާއެއް އެގްޒިޓްޕޮއިންޓް ލެވިފައިވާ ކޯހުގެ މަތީފާހަކަށް ކިޔަވާނަމަ 
މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތަކުގެ ކްރެޑިޓާއި އެމާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތަކުްނ ލިބިފައިވާ މާކްސް 

 ނަމަވެސް މިގޮތުން ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެވޭނީ އެދަރިވަރު  ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
)އެކެއް( އަހަރަްށ ވުރެ ިދގުމުއްދަތެއް ވެފައިވާ  1ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުން އެގްޒިޓްވިތާ 

 ނުވާނަމައެވެ.
 

)ބ( އެގްޒެމްޕްޝަން ިލބޭ މާއްދާގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރު ބޭުންނވާ އެހެން މާއްދާއެއް 
ތުން ކިޔަވާ ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައި، ކޯހުގެ ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް ހަމަކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮ

މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާ ތަކުގެ ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް އެގްޒެމްޕްޝަން ލިބޭ މާއްދާގެ ކްރެޑިޓަށްވުރެ 
 މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  



 

 

 
 5އިވާތާ )ޅ( އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ މާއްދާ ކިޔަވާފަ

 ނުވާނެއެވެ. )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ މުްއދަތު އިތުރުވެގެން 
  

)ކ( އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ މިންވަރަކީ 

 ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހުން ދަސްވެނިވާން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ކްރެޑިޓުގެ
3

 އާ ހަމައަށެވެ.  1

 
)އ( ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ ކުްއލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަުކން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ، ަވކި މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މާއްދާ ތަކަކުން އެޑްވާންސްޑް 

 ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވިދާނެއެވެ. 
 

 އެދެންވާނީ އެކަމަށް )ވ( އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމް "އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ ފޯމް" 
ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ަތކެއްޗެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެޭހ 

 ބަޔަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 
 

 ބަޔާން  އެފޯމުގައި ފޯާމއި އެދޭ ޕްޝަނަށްއެގްޒެމް އާއި ސްޓޭންޑިން އެޑްވާންސްޑް)މ( 
 ސެމިސްޓަރުގެ  ފުރަތަމަ ކޯހުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރު ލިޔެކިޔުމެއް  ހުރިހާ ކޮށްފައިވާ

 އާއި  ންޑިންގޓޭސް އެޑްވާންސްޑް ކުރިން ނިމުމުގެ ކިޔެވުން ހަްފތާގެ ަވނަ( ތިނެއް) 3
 އާއި  ންޑިންގޓޭސް އެޑްވާންސްޑް މާއްދާއަކުން ހުރިހާ ބޭުނންވާ ހޯދަން އެގްޒެމްޕްޝަން
 ފުރަތަމަ  ކޯހުގެ ކިޔަވާ  ދަރިވަރު. ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ހޯދަން އެގްޒެމްޕްޝަން

 އެގްޒެމްޕްޝަނަކަށް އާއި  ންޑިންޓޭސް އެޑްވާންސްޑް ދަރިވަރަށް ސެމިސްޓަރަށްފަހު
  .ނޭދެވޭނެއެވެ

 
އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި 

މާއްދާތައް އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭނެ 
 ކަނޑައެޅުން 

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭނެ މާއްދާތައް ކަނޑައަޅާނީ  5
ދަރިވަރުންގެ ހުށަހެޅުންތަްއ އެ ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ ކުްއލިއްޔާއަކުން ނުވަަތ 

)ހަތަެރއް( ވަނަ މާއްދާގައި  4ސެންޓަރަކުން ވަކިވަކީން ބެލުަމްށފަހު މި ސިޔާސަތުގެ 



 

 

ގަ ކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތަްއ ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. މިގޮތުްނ ނިންމާ ިނންމުްނ ފާހަ
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި ކަރިކިޔުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓަށް ލިޔުމުން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި 
އެގްޒެމްޕްޝަން  ދެވޭ މާއްދާތަކުގެ 

 ނޭގޮތް ނަތީޖާއާމެދު ޢަމަލުކުރާ 

)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުާރ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  6
އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން ލިބިފައިވާނަަމ މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާއަކަށް 

އެމާއްދާއެއް ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ހިމަނާއިރު  އެމާއްދާގެ ކްރެޑިޓް 
އެވެ. އަދި  "AS"ނަމަވެސް އެމާއްދާގެ ގްރޭޑްގެބަދަލުގައި ލިޔާނީ  ހިމެނޭނެއެވެ.

ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ )ކިޔުމިލޭޓިވް ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރޭޖް(  މިމާއްދާތައް ދަރިވަރުގެ
 ހިސާބުކުރުމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.

 
މިޔުނިވަރސިޓީގެ މާއްާދއަކަށް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން ލިބިފައިވާނަަމ )ށ( 

ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ހިމަނާއިރު އެމާއްދާގެ ކްރެޑިޓާއި އެ އެމާއްދާއެއް 
މާއްދާއަކަށް ލިބިފައިވާ ގްރޭޑް ނުވަތަ މާކްސް ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި 

ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ )ކިޔުމިލޭޓިވް ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް  ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި މިމާއްދާ ދަރިވަރުގެ
ސް ގުނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތުން އެޑްވާންސްޑް އެވަރޭޖް( ހިސާބު ކުރުމުގައިވެ

)އެކެއް( އަހަރަށް  1ސްޓޭންޑިން ދެވޭ މާއްދާއަކީ އެދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމް ނިންމިތާ 
  ވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ވެފައިވާ މާއްދާ އަކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 
 ޤަޫބލުކުރާ )ނ( މި ޤަވާޢިދުގެ ަދށުން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން

ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާއަކަށް އެގްޒެމްޕްޝަން ލިިބފައިވާނަމަ އެމާއްދާއެއް 
ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ހިމަނާއިރު އެމާއްދާގެ ކްރެޑިޓާއި އެ މާއްދާއަކަށް 

ވެ. އެ ލިބިފައިވާ ގްރޭޑް ނުވަތަ މާކްްސ ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ނުހިމެނޭނެއެ
 "EX"( އަދި އެމާއްދާގެ ގްރޭޑްގެބަދަލުގައި ލިޔާނީ 0މާއްދާގެ ކްރެޑިޓްގައި ސުމެއް )

އެވެ. މި މާއްދާގެ ބަދަލުގައި ކިޔަވާމާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތަކުެގ ކްރެޑިޓާއި ގްރޭޑް 
ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި މާއްދާ ނުވަތަ މިމާއްދާތަކުގެ 

ރޭޑް ދަރިވަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ )ކިޔުމިލޭޓިވް ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރޭޖް( ހިސާބުކުރުމުގަިއ ގް
 ނުގުނޭނެއެވެ.



 

 

 
 މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަންފެށުން 

 
މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮްށ  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ 7

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެޒެޓްގައި 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެެވ.

 
 ޓީ މަޖިލީހަށެވެ.މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސި 8 ޤަވާޢިދު އިސްލާހުކުރުން 

 
މި ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  9 ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ.
 

 2015އޮގަސްޓް  25  ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް: 
 

މި ޤަވާޢިދަށް ފުރަތަމަ އިސްލާހު 
 ގެނެވުނު ތާރީޚް: 

 

  
 2016އޮކްޓޯބަރ  25

މި ޤަވާޢިދަށް ދެވަނަ އިސްލާހު 
 ގެނެވުނު ތާރީޚް: 

 

  
  2017ނޮވެމްބަރ  2

ވަނަ އިސްލާހު ތިން މި ޤަވާޢިދަށް 
 ގެނެވުނު ތާރީޚް: 

  
 2018ސެޕްޓެމްބަރ  25

 
 


