
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް 

 ޕޮލިސީ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫުނ)  2015/11(ހ) މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  1 ފް ތަޢާރު 

(ހ) ެގ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ ވަނަ މާއްދާގެ  48ގެ 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް 

 .ޕޮލިސީއެވެ

އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ިމ  (ށ) މިޤަވާޢިދުގެ ަދށުން  އިްނޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް 

 ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. ޤަވާޢިދަށް

(ނ) އިްނޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް ދޭންވާނީ މިޤަވާޢިދާއި ެއއްގޮތަށް އެއްވެސް ތަފާުތ 

 ކުރުމެއްނެތި އެންމެނަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުންނެވެ.

(ރ) އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްއަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ގެ 

 ތަށް އެ ދެމެދުގެ ކޯސް ތަކަށްލެވިފައިވާ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެކެވެ.ހިމެނޭގޮ 9އާއި  6ލެވެލް 

 

"ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް  ،މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 2 ނަން 

 .ޕޮލިސީ" އެވެ 

 

އެވޯޑްސް ދިނުމުގައި މި ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަކީ ދެފުްށ ފެންނަ ގޮތަަކށް އިންޓަރމީިޑއެޓް  3 މަޤުޞަދު 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޢަމަލު ކުރުމެވެ.

 

 4 މާނަކުރުން 

 

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް  ،މި ޤަވާޢިދުގައި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮްށފައިވާ ގޮތުން

 ؛ދޭހަނުވާނަމަ

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

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުަފއްދާފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ.



 

 

(ށ) 'އިްނޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑް' ިލޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ 

ހިމެނޭގޮަތށް އެދެމެދުގެ ކޯސްތަކުގައި  9އާއި  6ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ގެ ލެވެލް 

 ހިމެނިފައިވާ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެވެ.

(ނ) 'ޕްރިންސިޕަލް އެވޯޑް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ާމނައަކީ ެއގްޒިޓް ޕޮއިންޓް ލެވިފައިާވ 

 އެވޯޑް ގެ އެންމެމަތީ ފާހެވެ.

ާމނައަކީ ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ(ރ) 'ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް' 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ  2015/11

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލީހެވެ.

 

އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް 

 ދެވޭނެ އުޞޫލުތައް 

ހިމެނިފައިވާ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެކެވެ. މި (ހ) އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަކީ މަތީ އެވޯޑެއްގައި  5

ދަރިވަރަކު ޙާލަތު ނިޔާ ކުރާގޮތަކުްނ  އެވޯޑްދެވޭނީ ޕްރިންސިޕަލް އެވޯޑަކަށް ކިޔަވަމުންދާ

ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ދަރިވަރު ކިޔަވާފައިވާ 

ހަމަވާނަމައެވެ. މި އެވޯޑް ޤަބޫލުކުރާ  އެޓްއެވޯޑުގެ ރިކްއަރމަންޓްޑިމާއްދާތަކަށްބަލާ އިްނޓަރމީ

 ހިސާބުން ދަރިވަރު ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަދެވިފައިވާ  (ށ) މި އެވޯޑަކީ 

 އެވޯޑެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

އެވޯޑަކަށް  2އެއް ފެންވަރަރުގެ  އެވޯޑަކީ (ނ) އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑާއި ޕްރިންސިޕަލް 

ވެގެންނުވާނެއެވެ. އިްނޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަކީ މަތީ އެވޯޑެއްގައި ހިމެނިފައިވާ އެގްިޒްޓ 

 ޕޮއިންޓެކެވެ.

ން ހުއްދަދީފައިވާ ޕްރިންސިޕަލް އެވޯޑެއްގައި (ރ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

އް ވަކިވަކި ކޯސްތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހިމެނޭ އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް ދެވޭ ކޯސްތަ

 އިޢުލާންކޮށް ހިންގިާދނެއެވެ.  

 

 ށް އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަ 

 އަށް އެދެވޭނެ ގޮތްތައް 

(ހ) އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަށް އެދެވޭނީ ޕްރިންސިޕަލް އެވޯޑަކަށް ވަދެ ކިޔަވަމުންގެންާދ  6

ޙާލަތެއްގައެވެ. މި ެއވޯޑް ޤަބޫލުކުރާ ހިސާުބްނ ދަރިވަރަކު ކޯސް މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ 

 ދަރިވަރު ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ.

އެޓްއެވޯޑަށް އެދެވޭނީ އެ ޑި(ށ) ކޯސްމެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސް އިންޓަރމީ

އެވޯޑުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. ނަަމވެސް އެ ދަރިވަރަކަށް 



 

 

 

 

ލަފާގެމަތިން ޔުނިވަރސިީޓ  ދު ގޮތެއް ނިްނމާނީ އެކަޑަމިކް ބޯޑުގެއެވޯޑްދިނުމާމެ

 ހުންނެވެ. މަޖިލި

(ނ) ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރު ަވކިކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެ ނަމަ، އެދަރިވަރަކު 

އެދަރިވަރަކަށް އެ ، އެޓްއެވޯޑަށް ޝަރުތު ހަމަވާނަމަޑިކިޔަވާފައިހުރި މާއްދާތަކުން އިންޓަރމީ

އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ަނމަވެސް އެ ދަރިވަރަކަށް އެވޯޑްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންާމީނ 

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިހުންނެވެ. 

 (ރ) މަތީ ފާހެއްގެ ކިޔެވުންނިްނމާ ދަރިވަރަކަށް، އެދަރިވަރު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރި ކޯހުގައި 

 ހިމެނޭ އިންޓަރމީދިއެޓްއެވޯޑަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.  

 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 

 ކުރަންފެށުން 

 

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ 7

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން 

 

 މި ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ. 8

 

 މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ. 9 ލާހުކުރުން ޤަވާޢިދު އިޞް 

 

 2016އޮކްޓޯބަރ  25  ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:


