
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި 
 ޝަރަފުދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 
 ތަޢާރުފާއި ނަން 
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ޤާނޫނު(  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2015/11)ހ( މިއީ، ޤަނޫނު ނަމްބަރު 

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރުލިބިެގން ހަދާފައިވާ 48ގެ 
 ޔުނިވަރސިޓީން އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފުދިނުމާބޭހޭ ޤަާވޢިދެވެ.

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެކިފެންވަރުގެ')ށ( މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، 
 އެވެ. 'ބެހޭ ޤަާވޢިދުސަނަދާއި ޝަރަފުދިނުމާ

 
 މަޤްޞަދު 
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 މި ޤަވާޢިދުގެ ޭބނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަާދއި ޝަރަފު ޢާންމުކޮށް 

 މި ޤަވާޢިދުގައި ުއޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. ،އަންގައިދީ، އެކަމުގައި ދެފުށް ެފންނާނޭގޮަތށް
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި 
 ދެވޭ ޢިލްމީ ލިޔުން 

 

 ބާވަތެއްގެ ޢިްލމީ ލިޔުން ދެވޭނެއެވެ. ދެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން )ހ( 3
( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ހުރެ، 1)

ކިޔަވައި ، ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނާޑ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މުޤައްރަރެއް
 ؛ދެވޭ ޢިލްމީ ސަނަދާއި  ނިންމުމުން

( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ 2)
 ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހަނާދނީ ލިޔުމެވެ.

ހަށް އް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިގައިވާ ސަނަދުތަ 1)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ 
 ހުން ފާސްުކރުމުންނެވެ.ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ، ގައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން 2)ނ( މި މާއްދާެގ )ހ( ގެ 
 ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ޑީންއަށް ެފންނަ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ.

)ނ(ގައިވާ ަހނދާނީ ލިޔުމެއް ދޭންވާނީ، ޔުނިަވރސިޓީގެ ތަޞައްވުރާއި  )ރ( މި މާއްދާގެ
 ރަށް އުނިކަމެއް ާނންނާނޭގޮތުގެ މަީތންނެވެ.ޢިލްމީ ފެންވަ



 

 

ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން 
 ސަނަދު ދިނުން 

ގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް  4
 ،ކޯހެއް ރަޖިސްޓްރީވެހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ސަނަދުދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ

 ނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ސަނަދެއް ދޭންވާ
 

ޔުނިވަރިސިޓީން ދޭ 
 ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓް 

ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ  ،މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން 5
ދަސްވެނިވުމުގެ ސިއްކަޖެހުމަށް ހުއްދަ ދެވިގެންވާ ސަނަދުތަކާއި އެ  ،ސަނަދުތަކާއި

ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރާއި އެ ސަނަދުތަކަށް ކިޔާނެ ނަމާއި އެ ަނން އިގިރޭސި ބަހުން 
 )އެކެއް( ގައި އެ ވަނީއެވެ. 1ޖަދުވަލު  ޤަވާޢިދުގެލިޔާނެ ކުރުގޮތް މި

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި 

 ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ 
ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓް 

ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ލިސްޓަށް 
ބަދަލުގެނައުމާއި އެ 

ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު 
 ހިފެހެއްޓުން 
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ނަދުތަކުގެ ލިސްްޓ )ހ( މި ޤަާވޢިދުގެ ދަށުްނ، ޔުނިވަރިސީޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަ
އެކު ބަލަހައްޓާނީ، ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާްނސަލެރ ފޮރ އެކަޑެމިކް އިމާރުރައްކައުތެރިކު

 އެފެއަރޒެވެ.  
)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްގެނެވޭީނ  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަަހޅައި، އެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
މުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ )ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަ

ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތީްނ، 
 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކު ބޯރޑުންނެވެ.

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގެ 
ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގައި 

 މަރުޖަޢަ ކަނޑައެޅުން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯސްތައް 
ފަރުމާކުރުމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން، މަރުޖަޢެއްކަމުގައި 
ބަލަންވާީނ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޮރިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާއި 

 މިންގަނޑުތަކެވެ.
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި 
 ސަނަދު ދިނުމުގެ ހުއްދަ 
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އެ ސަނަދެއްގެ ޙައްޤުވެރިފަރާތް، ޔުނިވަރސިޓީެގ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދާއި
 މަޖިލިހުން ކަނޑަނާޅާހައި ހިނަދކު، އެއްވެސް ސަނަދެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 



 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ސަނަދުތަކުގައި ސޮއިކުރުން 
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ނޭ ކޯސްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެ)ހ( 
 ،ގައިނިންމުމުން، މި ޤަވާޢިދުގެ ަދށުން ދިނުަމށް ކަޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ސަނަދެއް

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރާއި ރަޖިސްޓްރާރ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 
ޖިލީހުން މަނެވިގެންވާ ލިޔުންތަކުގައި، ޔުިނވަރސިޓީގެ )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ނަންގަ

 ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތީން އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް ސޮއިކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ދަސްވެނިވުމަށް ބޭނުންވާ 
ކަންކަން ދަރިވަރު 
ފުރިހަމަކޮށްފިކަން 

 ކަށަވަރުކުރުން 
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ދަސްވެނިވުމަށްޓަކައި ޭބނުންާވ އެންމެހައި، ބައިތައް  ،)ހ( އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރު 
ފުރިހަމަކޮށްފިކަން ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިހަށް ރަސްމީގޮތުްނ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ، 

 ކުއްލިއްޔާގެ އަދި ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ގުޅޭ ތަމްރީނުތަކާއި )ށ( ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާއާއި ދިރާސާއާ

ކޯސްވާރކް ފުރިހަމަކޮށްފިކަން ރަސްމީގޮތެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަން 
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސަނަދުތަކުގައި 
ދަސްވެނިވުމުގެ 
ސިއްކަޖެހުމާއި 

ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ 
 ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން 
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ކޮންމެ ސަނަދެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަން  ،)ހ( ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ
ރަމްޒުކޮށްދޭ ސިއްކަޖެހިފައި އޮްނނަންވާނެއެވެ. ދަސްވެނިކަމުގެ ިސއްކަޖެހިފައި ނެތް ޮކންމެ 

 ސަނަދަކީ، ބާޠިލު ސަނަދެކެވެ.
ހުން އްޖެކަމަށް ޔުިނވަރސިޓީގެ މަޖިލިޙައްޤުލިބި)ށ( ޔުނިވަރސިޓީްނ ދަސްވެިނވުމުގެ 

ދަސްވެނިވުމުގެ ސިއްކަޖެހުމުގެ  ،ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫުކރެވޭ ސަނަދުގައި
 ޔުނިވަރސިީޓގެ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށެވެ.، ޙައްޤުލިބިގެންވަނީ

ހަދަންޖެޭހ )ނ( މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ދެވޭ ސަނަދާއި ޑިގްރީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކާ 
އެންމެހައި އުޞޫލްތައްހަދަިއ ހިންގުމާއި، ދެވޭނޭ ަސނަދުގެ ނަންކަނޑައަޅައި، 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ. ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަަހޅާނީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް  ،)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުމުގެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ

 ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ. ބޯޑްގެ ލަފައާއެކު،
 

ދަސްވެނިކަމުގެ ލިޔުން 
 ދޫކުރުން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަމުގެ އެންމެހާ ލިޔުންތައް 
ދޫކުރާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ، މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތން

 އެފެއަރޒުނެވެ.  



 

 

 
 ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން 
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ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔެވި ކޯހުގެ ނަމާއި، އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންާވ 
ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި، އެނގެން  ،އެންމެހާކަންކަން ފުރިހަމަކުރިަކން

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ކޯސްނިންމިކަމުގެ ލިޔުން 
 ދޫކުރުން 
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އެ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމާއި ނުރަސްމީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް  ،ކޯސް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް
ޢާންމުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ައދި ކޯސް ނިންމިކަމުގެ  ،މުޅި ކޯހުގެ ނަތީާޖ ނެރެ، ދޫކުރަންވާނީ

ލިޔުމާއި ނުރަސްމީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ދޫކުރަންވާނީ އެކަމަށް ަކނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފީ 
 ދެއްކުމުންނެވެ. 

 
)ހ( ޝަރަފުގެ ސަނަދަކީ، ތަުޢލީމީ ރޮނގުން، ނުވަތަ ޢާންމު ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން،  15 ސަނަދު ޝަރަފުގެ 

ެއ  ،ނުވަތަ ފާހަގަޮކށްލެވޭ ދިރާސާއެއްކުރުމުގައި ނުވަތަ  އިސްލާމު ީދން އުނގަންނައިދީ
ތަށް ނުވަތަ ސައިންސްގެ ރޮނގުން، ނުވަތަ އިންސާނިއްޔަ ،ދީން ފެތުރުމުގެ ދާއިރާގައި

އި ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ ތްކުރުމުގެ މައިދާނުގަޚިދުމަ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނުވަަތ  ،މައިދާނުގައި ނުވަތަ މިޫނންވެސް ފަންނުވެރި ދާއިރާއެއްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް  އާދަޔާ ޚިލާފު ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިން ފަރާތެއްގެ 
 މަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ޝަރަފެކެވެ.ޚިދު

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާވެގެންވާ 
 )ދިހައެއް( އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. 10ދާއިރާއަކުން އެންމެ މަދުވެގެން 

ބައިނަލް ، ޝަރަފު ދެވޭނީ، ެއ ދިރާސާއަކީ)ނ( ދިރާސާއެއް ކުރިފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ 
އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްެލވޭ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވެފައި، އެ ދިރާސާގެ ސަބަބުން 

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރީތި ނަމެއް ލިބޭ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި  ،)ރ( ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދަކީ

ބަޔާންވެގެންވާކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ފެނިއްޖެ ކޮންމެ 
 ހިނދެއްގައި ދެވޭނެ ސަނަދެކެވެ.

)ބ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންާވ، ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި، 
ޔުިނވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ހިންގާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކު ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތީން، 

 އެފެއަރޒް އޮފީހުންނެވެ.



 

 

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ 
ސެންޓަރަކުން ދޭ ޝަރަފުގެ 

ސަނަދާއި އެ ސަނަދު 
ދެވޭނޭގޮތާއި ޝަރަފުގެ 
 ސަނަދު ދެވޭނޭ ފަރާތް 
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ދާއިރާއަކުން )ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ތަޚަްއޞުޞާގުޅޭ 
ނުވަތަ އެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަކަށް ފާހަގަކޮށްލެޭވ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްދިން 

 ފަރާތަކަށް ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދެވިދާނެއެވެ.
)ށ( ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދެޭވނީ، އެކަޑެމިކް ބޯޑްގެ ލަފަޔާއެކު، އެ ކުއްލިއްޔާއަކުން 

އެ މަޖިލިހުގެ ހުއްދަލިބުމަށް ، ޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިޔުނިވަރސިޓީގެ މަ ،ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން
 ފަހުގައެވެ. 

)ނ( ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް އަދި ސެންޓަރަކުންވެސް، ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދިނުމުެގ 
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިޖްރާއާތެއް އެކުލަވައިލެވިފަިއ  ،ދާއިރާއާއި ސަނަދު ދެވޭނެ ފަރާތް

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
ރސިޓީގެ ކުއްލިޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ޝަރަުފގެ ސަނަދެއް ދެވޭ )ރ( ޔުނިވަ

އެ ސެންޓަރުގައި، ނުވަތަ އެ ކުއްލިއްޔާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައި ، ފަރާތަކީ
 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

)ބ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީްނ، 
ގެ ސަނަދެއް ދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުއައްޒަފަކު، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރަފު

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ދަރިވަރަކު، ނުވަތަ ޢާންމު ފަރާަތކުން، ނުވަތަ ސަރުކާރުން
 އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ،މަޖިލިސް މެމްބަރަކަށް

ވި ފަރާތްތަކަކީ، ަޝރަފުގެ ސަނަދެއް )ޅ( މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނި
 އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަްށޓަކައި ަނން ހުށަހެޅުން މަނާވެގެންވާ ފަާރތްތަކެވެ.

ތަޢުލީމީ އަދި އިދާރީ މުއައްޒަފުންނާއި  ،( ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދ1ާ)
 ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން

އެމީހެއްގެ ފަރާތުން  ،އްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ( ސިޔާސީ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ މަޤާމ2ެ)
ޔުނިވަސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ދިނުމަށް ޢައްޔަންވެަފއި ހުރި ކޮންމެ 

 ފަރާތެއް
( ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރަފުގެ ސަނަދަށް 3)

 މަޖިލިހަށް ެފންނަ ކޮންމެ މީހެއް.އުނިކަމެއް ގެނުވައިދޭނެ މީހެއްކަމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 



 

 

ދުނިޔޭގައި ނެތް ފަރާތަކަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރަފުގެ 

 ސަނަދު ދިނުން 

ނިޔޭގައި ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދިނުން ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ދު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 17
ރާތަކަށް ފަނެތް ނަމަވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި، އެފަދަ 

 ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދެވިދާނެއެވެ.
 

ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ 
ޝަރަފުގެ ސަނަދު 

 ބާޠިލުކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރަށް އުނިކަމެއް އެމީހެއްގެ ފުށުން ިލބިާދނެކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ  18
އިޚްތިޔާރު މަޖިލިހަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް ެދވިފައިވާ ޝަރަފުގެ ސަނަދު ާބޠިލުކުރުމުގެ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
 

ޝަރަފުގެ ސަނަދަށް ކިޔާ 
 ނަންތައް 

 

އަދި  ،)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން އެނޫންގޮތަކަށް ކަނޑަނާާޅހައި ހިނދަކު 19
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދެވޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދަށް ކިޔާ ނަންަނމަށް ބަދަލު ނުެގންނަހަިއ 
ހިނދަކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަުމގައި ދެވޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދުގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި 

)ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ/ ދިރާސާކުރި ދާއިރާ(  "އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް އޮފް"ބޭނުންކުރާނީ 
 މިގޮތަށެވެ.

ޢިލްމީޮގތުްނ ، ޔުނިވަރސިޓީން ޝަރަފުވެރި ދަރަޖައެއް ދީފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް)ށ( 
 މި ލަޤަބު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭެނއެވެ.  "ޑޮކްޓަރ"ލިބޭ ލަޤަބެއް ފިޔަވައި، 

 
]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ 

 ]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު ދިނުން 
20 
 

)ހ( ]އިމެރިޓަސް[ ނުަވތަ ]އިެމރިޓާ[ ގެ ޝަރަފަކީ، އާދަޔާ ޚިލާފު ޚިދުމަތްތަކެއް 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް، ކޮށް ދިނުމަްށފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ މުއްޒަފަކު ރިޓަޔަރވުމުން، 

 ދޭ ޝަރަފެކެވެ.ކައުންސިލުންއެކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ 
)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރވާ 
ފިރިހެނަކަށް ]އިމެރިޓަސް[ އަދި ރިޓަޔަރވާ އަންހެނަކަށް ]އިމެރިާޓ[ގެ ޝަރަފު 

 ދެވިދާނެއެވެ. 
 )ނ( މި މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ަޝރަފުދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ރވީ އިރު، އެސޯޝިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ ނުވަތަ ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި ( ރިޓަޔ1ަ)
 މީހެއްކަމުގައިވުން؛

( ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް، ޔުނިވަރސިޓީއަށްކޮށްދިނުމުގައި މެުދކެޑުމެއްނެތި މަދުވެގެން 2)
 ؛)ދިހައެއް( އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރވީ މީހެއްކަމުގައިވުން 10



 

 

 ށްލެވޭ ޢިލްީމ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ( ފާހަގަކ3ޮ)
ޢަމަލީގޮތުްނ  ފެކަލްޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސެންޓަެރއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގައި

 ވުން.ޙަރަކާތްތެރިވެ އުފެއްދުންތެރި ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްކުމުގައި ބައިވެރިވެފައި
ނިއްޖެ ޙާލަތުގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަމާއި )ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ފެ

)ދިހައެއް( އަހަރުވުމަށްފަހު، ރިޓަޔަރވާ 10ވައިސް ޗާންސެލަރުކަން ކުރާތާ 
 ފަރާތްތަކަށްވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ނަންގަނެވިެގންވާ ޝަރަުފ، ދެވިދާނެއެވެ.

 
]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ 
]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު 
ނަން ޙައްޤުވާ ފަރާތުގެ 

 ހުށަހެޅުން 
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)ދޭއް( އަަހރުގެ ތެރޭގައި]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު  2)ހ( ރިޓަޔަރވާތާ 
 ދިނުން ޙައްޤުވާފަރާތެއްގެ ނަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން]އިމެރިޓަސް[ ނުވަަތ 
]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު ދިުނން ޙައްޤުވާ މީހާގެ ނަން ހުަށހަޅާނީ، އެކެޑެމިކް ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް، 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލާރއަށެވެ.
 

]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ  
]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު ދެވޭ 
ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ 

 ޢިނާޔަތްތައް 
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]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިާޓ[ ޝަރަފު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ިލބިގެންވާ ޢިނާޔަތްތައް  
 ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެ.

 ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި  (1)
 ބައިވެރިވުން  ،ވޯޓްދިނުމުގެ  ޙައްޤުލިބިގެންނުާވގޮތަށް

 ޓަރުގެ އައިޑެންޓިޓީ/އެކްސެސް ކާރޑު ދިނުން ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެން  (2)
 ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފްލާއާއި ގްރެޖުއޭޝަން ޕްރޮސެޝަންގައި ބައިވެރިވުން  (3)
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ލިބުން   (4)
 މެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން-ޔުނިވަރސިޓީގެ އީ  (5)
 ދިނުން.ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕާރޓްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައި  (6)
]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ   (7)

 މަޖިލިހުން ކަނޑައަޅާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައް.
 

]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ 
]އިމެރިޓާ[ޝަރަފު 

 ބާޠިލުކުރުން 

]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިޓާ[ޝަރަފު، ޔުނިވަރސިޓީން ދީފައިވާ ފަރާތަކުން، ޖިނާއީ  23
ކުށެއްކުރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 



 

 

ތަޞައްވުރު ހުތުރުވާފަދަ ޢަމަލެްއ ކުރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިިލހަށް ސާބިތުވެއްޖެނަަމ، 
  ކިބައިން އެ ޝަރަފު ބާިޠލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އޭނާގެ
 

ދަސްވެނިކަމުގެ ސިއްކަ 
 ބެލެހެއްޓުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަމުގެ ސިއްކަ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާނީ،ޔުނިވަރސިޓީެގ  24
 ވައިސް ޗާންސްލަރ ބިޔުރޯގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދު ލިޔެވިފައި އޮންނަ ކަރުދާހުގެ މިނަކީ  25 ސަނަދުކަރުދާހުގެ މިން 

"11.69އެއީ  ( ކަރުދާހުގެ މިނެވެ.A4އޭ ފޯރ ) ×  އެވެ. "8.27
 

ޔުނިވަރސިޓީ ސަނަދު 
ލިޔެފައި އޮންނަން ވީގޮތުގެ 

 ނަމޫނާ 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އަންޑަގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސަނަދު އޮންނަށްވާނީ  26
 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފޯރމެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑޮކްޓޯރަލް ސަނަދު އޮންނަށްވާނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން )ށ( 
 ފާސްކުރާ ފޯރމެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދުތައް އޮންނަންވާނީ 
 މަތިންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފޯރމެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ 

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދުތައް 

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު 
 ޗާޕުކުރުން 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދުތައް ލިޔުމަށް ޗާޕުކުރެވޭ ކަރުދާސް ހުންނަންވަނީ  27
ރަޖިސްޓްރާރގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައެވެ. ައދި ނުބައިކޮށް  ރައްކައުތެރިކަމާއެކު،

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ނައްތައިލެވެންދެން ހުންަނންވާނީ ޗާޕުކުރެވޭ ސަނަދު ކަރުދާސްތައް، 
 ރަޖިސްޓްރާރގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައެވެ.

 ،)ށ( މަޖިލީުހން ފާސްކުރާ މި ސިޔާސަތާއެކުގައިވާ ނަމޫނާ ސަނަދުތަކުގެ ކަރުދާސްތައް
ނެއެވެ. އެ އަހަރަކަށް ބޭނުންވާނެކަަމށް ަލފާކުރެވޭ ޢަދަދަކަށް، ކޮންމެ އަަހރަކު ޗާޕުކުރަންވާ

އަދި މި ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރާއާއި އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ 
 މުއައްޒަފެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ. 

)ނ( ކުށާއެކު ޗާޕުކުރެވޭ ސަނަދު ކަރުދާސްތައް ނައްތާލަންވާނެއެވެ. އަދި ނައްތައިލަންވާީނ 
 ތީންނެވެ.ރަޖިސްޓްރާރގެ ޙާޟިރުގައި، އޭނާ އަންގާގޮތެއްގެ މަ

 



 

 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

 ފާސްކޮށް މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ 28
ޓިގެ ގެޒެޓްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމި ޔުނިވަރސި

 ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންެނވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް 
 ދިމާވުމުން 

މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީ  29
 މަޖިލީހުންނެވެ. 

ޤަވާޢިދު ފާސް ކުރެވުނެ 
 ތާރިޚް 
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 1ޖަދުވަލު:
)އިގިރޭސިއަކުރުން( ކުރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދުތަކާއި އެ ސަނަދުތަކުގެ ދަރަޖައާއި އެ ސަނަދުތަކުގެ 

 ނަން އަންގައިދޭ ޖަދުވަލު 
 

އިގިރޭސިއަކުރުން 
ސަނަދުގެ 
 ކުރުނަން 

 ސަނަދުގެ ނަން  ސަނަދުގެ ބާވަތް 

ޤައުމީ 
ސަނަދުތަކުގެ 

އޮނިގަނަޑާއެއްގޮތަށް 
 ސަނަދުގެދަރަޖަ 

PhD  ީ10 )ދާއިރާގެ ނަން(ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން  ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ 

D  ް10 ޑޮކްޓަރ އޮފް )ދާއިރާގެ ނަން( ޑިގްރީ ޑޮކްޓޯރަލ 

MPhil )ް9 )ދާއިރާގެ ނަން(މާސްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން  މާސްޓަރސް ޑިގްރީ )ރިސާރޗ 

M )ް9 )ދާއިރާގެ ނަން(މާސްޓަރ އޮފް  މާސްޓަރސް ޑިގްރީ )ކޯސްވާރކާއި ރިސާރޗ 

M  )ް9 )ދާއިރާގެ ނަން(މާސްޓަރ އޮފް  މާސްޓަރސް ޑިގްރީ )ކޯސްވާރކ 

PGDip  ާ8 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން )ދާއިރާގެ ނަން( ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމ 

PGCert  ް8 އިން )ދާއިރާގެ ނަން( ސެޓްފިކެޓްޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ސެޓްފިކެޓް ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓ 

B(Hon)  ް7 ބެޗްލަރ އޮފް )ދާއިރާގެ ނަން( ވިތު އޮނާރޒް ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ވިތު އޮނަރޒ 

B ް7 ބެޗްލަރ އޮފް )ދާއިރާގެ ނަން( ޑިގްރީ  ބެޗްލަރސ 

AssocDeg  ީ6 އެސޯޝިއޭޓް ޑިގްރީ އިން )ދާއިރާގެ ނަން( އެސޯޝިއޭޓް ޑިގްރ 

AdvDip  ާ6 އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން )ދާއިރާގެ ނަން( އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމ 

Dip ާ5 ޑިޕްލޮމާ އިން )ދާއިރާގެ ނަން( ޑިޕްލޮމ 

AdvCert  ް4 އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން )ދާއިރާގެ ނަން( އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓ 

Cert IV  ްސެޓްފިކެޓIV  ްސެޓްފިކެޓIV )ް4 އިން )ދާއިރާގެ ނަނ 

Cert III  ްސެޓްފިކެޓIII  ްސެޓްފިކެޓIII )ް3 އިން )ދާއިރާގެ ނަނ 

Cert II  ްސެޓްފިކެޓII  ްސެޓްފިކެޓII )ް2 އިން )ދާއިރާގެ ނަނ 

Cert I  ްސެޓްފިކެޓI  ްސެޓްފިކެޓI )ް1 އިން )ދާއިރާގެ ނަނ 
 


