
 

 

 ކޯސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 
 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީނެގުމާބެހޭގޮތުން، ޤާނޫނު ނަްނބަރު ، މި ޤަވާޢިދަކީ 1 ތަޢާރުފް 
ވަނަ މާއްދާއިން  50)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ  2015/11

 ބާރުލިބިގެން ހަާދފައިވާ ޤަވާޢިދެެކވެ.
 

 މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، "ކޯސްތަކަށް ފީނެގުމާބެހޭ ޤަވާިޢދު" އެވެ.  2 ނަން 
 

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީ  3 މަޤުޞަދު 
ކަނޑައަޅާނޭގޮތް އެކަށައެޅުމާއި ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތާއި ފީ ދެއްކިފަރާތަށް 
 އެފަރާތަކުން ދެއްކި ފީއެއް ނުަވތަ ފީ އިން ބައެއް އިޢާދަ ޮކްށދެވިދާނެ ޙާލަތާއި މިންވަރު 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 
 

 ފީއާއިގުޅޭ 
 އިރުޝާދުތައް 

ކޯހަށް ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ފީތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހިނާގ  )ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ 4
ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބަދަލުވެދާނެއެވެ. މި ބަދަލުވުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓުގައި 

ކޮންމެ  ،ޔުނިވަރސިޓީއިން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ކޯސްތަކަށް ނަގާނެ ފީހިފެހެއްޓޭތޯ 
 އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

 
)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް މީހަކަށް ދޭ ޖާގަ ޤަޫބލު ކުރުމުގެ ކުރިން ކޯހަށް 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދެނެގަްނނަންވާެނއެވެ.ދައްކަންޖެހޭ ފީއާބެހޭ ޞައްޙަ 
 

)ނ( ކިޔަވަމުންދާ މުއްަދތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފަިއވާ ކޯހުގެ ފީއަށް ބަދަލެއް 
ގެނެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ދަރިވަރު ދައްކަން ޖެހޭނީ އެކޯހެއްގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވިއިރު 

ނަމަވެސް މާއްދާ އެއް ރިޕީޓް ކުރާނަމަ ފީ  އެކޯހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސް ފީ އެވެ.
 ކަނޑައަޅާނީ މި ޤަވާއިދު )މ( ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 



 

 

އެވެ.  ކޯސް ފީގެ ތެރޭގައި ހިެމޭނނީ އެކޯހުގެ ޓިއުަޝން ފީއާ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ)ރ( 
ގަން ނަ އިމްތިޙާނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފީއެއް ،އެ ކޯހަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްފޮތްތަކާއި

 ފީއެްއ އެފީއަކާއި ފޮޓޯ ކޮޕީނެގުމަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ފަދަ އެއްވެސް ،ކަޑައެޅިފައިވާނަމަ
 ނުހިމެނޭއެވެ.

 
ފީލްޑް  ،)ބ( ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރާ ޕްރެކްޓިކަމް

ރަކާތްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓްރެއިނިންގ، އިންޓަރްނޝިޕް ފަދަ ޙަ، ޓްރިޕް
 އަދި އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ދޭނީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 

 
ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް  ،ކޯޕަރޭޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯސްތަކާ ،)ޅ( ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯސްތަކާ

 .އެކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ ކުރު ކޯސްތަކުގެ ފީ ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
  

)ކ( ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީ ނަގާނީ 
ހިނގާ ޚަރަދަށް ބަލާފައެވެ. ކޯހުގެ ބާވަތުން ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި ފީ ދައްކާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނީ 

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ
 

ރަޖިސްޓްރީވާނަމަ ފީ ކަނޑައަޅާނީ މި ޤަވާޢިދާ )އ( ދަރިވަރު އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އަލަށް 
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

 
)ވ( ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ކުއްޖެއްނަމަ ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

ރިޕީޓް މޮޑިއުލް މާއްދާއަކުން ފެއިލްވެގެްނ މާއްދާ ރިޕީޓް ކުރާނަމަ، އެ ދަރިވަރު  )މ( 
 އެ މާއްދާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓަރ ކުރިއިރު 

 
)ފ( ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯެހއްގައި  އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ދަރިވަރުން ކޯހަށް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ  ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ދެވޭނީ އެދަރިވަރަކު ވަންނަންބޭުނންވާ ކޯހުގެ



 

 

ވަނަ ހަފްތާ  2 ،ކޯސްފީގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ގޮތުގައި ހަމަޖެިހފައިާވ ފީނުވަތަ 

 ނިމުމުގެ ކުރިން ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ"

)ދ( ކޮންމެ އިންސްޓޯލްމަްނޓަކަްށ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ 

)ސަތޭކަ(  100އިސާ ބަލަިއގަނެވޭނީ ނުދައްކާ ދަރިވަރުން އަތުން އެއިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ފަ

 ދިވެހި ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުއެވެ"

( އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުަމށް ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޤަޞްދުކުރާ ތ)
ކަންތައްތައް ކަމަށް )މިސާލު: ކިޔަވާދޭނެ މުދައްރިސުން، ކޯސް ހިންގާނޭ ސެމިސްޓަރ( 

އިޢު ކުރާ  ތަކެތީގައި ާޢންމުކޮށްފައިވާ ކަްނތައްތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީްނ ޔުނިވަރސިޓީއިން ޝާ
ޒިންމާވާންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ޢަހުދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިޚްތިޔާރީ 
މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވަން ބޭނުންވާނަމަ އެމާއްދާއަކީ އެސެމިސްޓަރއެއްގައި 

އިދޭ މާއްދާއެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކިޔަވަ
އަނގަބަހުން ބުނާ ވާހަކައެއް ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ ތަޢާރުޟު ވާނަމަ 

 ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަލާނީ ރަސްމީ ލިޔުމުން ފެންނަން ުހންނަ މަޢުލޫމާތެވެ.
 
ގައި ހިމެޭނ ތަކުގެ  ޫޖން ސެމިސްޓަރގެ ކުރީގެ ކޯސް ފީ ސްޓްރަކްޗަރ 2016 )ލ(

ރިޕީޓް ކުރާ  އެ ގެ ފީއެއް)ފައްސަތޭކަ( ރުިފޔާ 500/-މޮޑިއުލްއެއް ދަރިވަރެއް ރިޕީޓް ކުރާނަމަ 
 ނެގޭނެއެވެ.  މޮޑިއުލްއަށް

 
ކޯސްތަކަށް ފީ 

ކަޑައެޅުމާއި އެކަން 
 ޢާންމުކުރުން 

5 
 

ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ޢަދަދު ބިނާވެގެންވަނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ )ހ( ޔުނިވަރސީޓީއިން ކޯސް 
އަދި މާއްދާގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓުގެ  ،މާއްދާއާއި، ސަނަދުގެ ފެންވަރާއި  ،ކޯހުގެ ބާވަތާއި

 ގައި އެވަނީއެވެ.  1މައްޗަށެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 
 

ކޯސްތަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ފީ އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް )ށ( ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ނިންމާ 
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޝާއިޢުކުރަން ވާނެއެވެ.

 



 

 

ރެއްގެ ކޯސްފީ )ނ( ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ޯކސް އެހެން ކޯހަކަށް ބަދަލު ޮކށްިފނަމަ އެދަރިވަ
ރު އެކޯހަށް ވަރު ބަދަލުވި އިއެކޯހަށް ދަރި ،ނަގާނީ އެދަރިވަރަކު އަލަށް ަބދަލުވާ ކޯހުގައި

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯސްފީއެވެ.
 

ބިދޭސީ ދަރިވަރުންގެ 
 ފީ 
 

 ބިދޭސީ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ވެސް ނެގޭނީ ދިވެހި ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ނެގޭ ފީ އެވެ. 6
 

ކޯސްފީ ނުދައްކާ 
ދަރިވަރާމެދު 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
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 މުއްދަތުގައި  ކަނޑައަޅާ ދެއްކުމަށް  ފީ  ކޯހަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގައި)ހ( 
 ނުދެއްކުމުން  ފީ މުއްދަތުގައި ކަނޑައަޅާ ޔުނިވަރސިޓީން. ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ  ދައްކައި ފީ

 ރާތަކުންފަ ނޫން ދަރިވަރު. ޒިންމާއެކެވެ އުފުލަންޖެހޭ ދަރިވަރު ޒިންމާއަކީ މައްސަލަތަކުގެ ދިމާވާ
 ދަރިވަރު . އެފަރާތަކުންނެވެ އުފުލަންާވނީ  ޒިންމާ ،ވާނަމަ ކަމުގައި ހެއްކޯ ކުރާ ސްޕޮންސަރ

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ނުދެއްކުމުން ފީ ވިޔަސް ކަމުގައި ކޯހެއް ކުރާ ސްޕޮންސަރ ފަރާތަކުން ނޫން
 އެގްޒާމް  އިޚްތިޔާރު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ދަރިވަރުންނާމެދު ފީނުަދއްކާ. މެދުއެވެ ދަރިވަރާ އަޅާނީ

 ަވނުން އިމްތިހާނަށް ސެމިސްޓަރގެ ފަހު ދަރިވަރުން މިޮގުތން. ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޓީއަށް
މީގެ  . ނުވަތަ ފައިނަލް އެސެސްމަންޓް ކޮމްޕޮނަންޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ .މަނާކުރެވޭނެއެވެ

ފުރިހަމަ ކުރަންެދން އަްނނިވި ފިޔަވަޅުތައް ދަރިވަރަްށ އެކަންކަން އިތުރުން ވަގުތީގޮުތން ނުވަތަ 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހިފެހެއްޓުމާއި، ސަނަދު   އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ. މިގޮތުން 

ހިފެހެއްޓުމާއި، ދަސްވެނިވެ ުނކުރުމާއި ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހަކަށް ދެން ނުވެއްދުމާިއ، 
ސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަަތށް ދިއުން ފަދަ ކަންކަްނ ޔުނިވަރސިޓީއިން ވަކިކުރުމާއި، ފައި

 ހިމެނެއެވެ.
 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ، ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،  )ށ( ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން
ފީ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް، ، ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ހާަލތެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓާއެކު މަޝްވަރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަށް ފީ  ދެއްކުަމށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި  )ނ(

 ފީ ދައްކައި ޚަލާޞްނުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވެއްޖެނަމަ އަލުން އެދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 



 

 

ކޯހަކަށް ވަދަންވާނީ މީގެ ކުރިން އެދިވަރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން އޮތް ފީ ދައްކާ 
 ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ.

 
 ހިލޭ ކުރުން ކޯސްފީ 
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އެ ކޯހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގައި ތިރީގައި ބާޔާންކުރެވިފައި ވާ ކޯސްތަކުގެ ކޯސްފީގެ 

 .ނުނެގޭނެއެވެ އެއް ފީ އެއްވެސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ގެ އިތުރުން
 އިން ޤްރުއާން މެމޮރައިޒޭޝަން 1ސެޓްފިކެޓް  .1
 އިން ޤްރުއާން މެމޮރައިޒޭޝަން 2ސެޓްފިކެޓް  .2
 އިން ޤްރުއާން މެމޮރައިޒޭޝަން 3ސެޓްފިކެޓް  .3
 އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤްރުއާން މެމޮރައިޒޭޝަން .4
 ލޭންގްއެޖް އެރަބިކް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް .5
 ޤުރްއާން ޤިރާއަތުލް އިން 1 ސެޓްފިކެޓް .6

 ޔޫނިއަން ސްޓޫޑެންޓް 
 ޗަންދާ  މެންބަރުންގެ 

 ނެގުން 
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 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ގޮތުގައި  ޗަންދާގެ މެްނބަުރންގެ ޔޫނިއަންގެ ސްޓޫޑެންޓް
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ަޗންދާއެއް ރުފިޔާގެދިވެހި  (ފަންސާސް) 50 އަތުން ދަރިވަރެއްގެ ކޮންމެ
 .ދޭންވާނެއެވެ ޔޫނިއަންއަށް ސްޓޫޑެންޓް ސެމެސްޓަރަކު ކޮންމެ ތެރެއިން ފީގެ
 

ދަރިވަރަށް ކޯސްފީ 
 އަނބުރާ ދިނުން 

 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންވާނީ  10
 ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ފެށޭ ސެމެސްޓަރ ކިޔެވުން 
 ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަކިވާނަމަ 

ޓޯލްމަންޓް ތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފީ އިން އަނބުރާ އިންސް 
 ދަރިވަރަށް ދެވޭނެ އިންސައްތަ 

ވަނަ ހަފްތާގެ  2ން  1
 ނިޔަލަށް 

ފިޔަވައި އެސެމެސްޓަރގެ މުއްދަތުގެ  ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް
  100ތެރޭގައި ދަރިވަރު ދައްކާފައިވާ ފީގެ % 

ވަނަ ހަފްތާގެ  7ން  3
 ނިޔަލަށް 

ފިޔަވައި އެސެމެސްޓަރގެ މުއްދަތުގެ  ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް
  50ތެރޭގައި ދަރިވަރު ދައްކާފައިވާ ފީގެ % 

އެސެމެސްޓަރގެ މުއްދަތުގެ  އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓް ފުރަތަމަ ވަނަ ހަފްތާގެ ފަހުން  7
އެއްވެސް ޕަސެންޓެއް ތެރޭގައި ދަރިވަރު ދައްކާފައިވާ ފީގެ 

 ނުލިބޭނެއެވެ. 

 



 

 

ސެމެސްޓަރ ކިޔެވުން ފެށޭ 
 ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަކިވާނަމަ 

ން އެކި ސަބުތަކާހުރެ ވަކި މާއްދާތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފީ އި 
 އަނބުރާ ދަރިވަރަށް ދެވޭނެ އިންސައްތަ 

ވަނަ ހަފްތާގެ  2ން  1
 ނިޔަލަށް 

އްދަތުގެ ފިޔަވައި އެސެމެސްޓަރގެ މު ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް
  100ތެރޭގައި ދަރިވަރު ދައްކާފައިވާ ފީގެ % 

ވަނަ ހަފްތާގެ  7ން  3
 ނިޔަލަށް 

ފިޔަވައި އެސެމެސްޓަރގެ މުއްދަތުގެ  އިންސްޓޯލްމަންޓް ފުރަތަމަ
  50ތެރޭގައި ދަރިވަރު ދައްކާފައިވާ ފީގެ % 

އެސެމެސްޓަރގެ މުއްދަތުގެ  އަދި ޓްއިންސްޓޯލްމަން ފުރަތަމަ ވަނަ ހަފްތާގެ ފަހުން  7
އެއްވެސް ޕަސެންޓެއް ތެރޭގައި ދަރިވަރު ދައްކާފައިވާ ފީގެ 

 ނުލިބޭނެއެވެ.
 

)ށ( ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ކޯސް ފެށޭގޮތް ނުވެގެން ކޯހަށް ފީ ދެއްކި ދަރިވަރު ކޯހުން 
އަނބުރާ ިލބިދިނުމަްށ އެިދ ވަކިވާން ނިންމައިިފނަމަ ކޯހުެގ ފީ އަނބުރާ ލިޭބނެއެވެ. ފީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުްނ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފީ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ. 10ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 

 
ވެގެން )ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ުނވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފު

ޔުނިވަރސިޓީން ވަކި ކުރެވޭ ދަރިވަރަށް، އެދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ކޯސް ފީ 
 އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

 
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  

 
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަަހޅަން ބޭނުން ނަމަ ޢަމަލު  11

 ހުށައެޅުމާބެހޭ އުޫޞލު" އާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ. ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ޝަކުވާ
 

 ޑިސްކްލޭމަރ 
 

 ފީ އާ ބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ. ،ތިރީގައިވާ ޑިސްކްލެއިމަރ 12
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ފީއަކީ ޞައްޙަ ފީ ތަކެއްކަން ކަށަވަރު 

މަށް ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތެއް ބަދަލުވުމުގެ ކުރު
ސަބަބުން ނުަވތަ އެ ނޫްނ ސަަބބަކާ ހުރެ ވިޔަސް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލާ ފީއަށް ބަދަުލ 

 ގެނައުމަކީ ޔުނވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ."
 



 

 

ޤަވާޢިދު 
 އިޞްލާޙުކުރުން 

 

 ހަށެވެ.އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީ ށްވާޢިދަމި ޤަ 13
 

މި ޤަވާޢިދަށް 
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހި  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ 14
ޝާއިޢު  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 

މި ޤަވާޢިދުގައި 
 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

 

މި ޤަވާޢިދުގައި ެނތްކަމެއް ދިމާެވއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނ އެަކޑެމިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަިތން  15
 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުންނެވެ.

 
ޤަވާޢިދު ފާސް 
 ކުރެވުނު ތާރީޚް 

 

 2016އެޕްރީލް  24 

ޤަވާޢިދަށް ފުރަތަމަ 
އިޞްލާޙް ގެނެވުނު 

 ތާރީޚް 

  2018އޭޕްރިލް  10 

 ދެވަނަ ޤަވާޢިދަށް 
އިޞްލާޙް ގެނެވުނު 

 ތާރީޚް 
 

 ތިންވަނަ ޤަވާޢިދަށް 
އިޞްލާޙް ގެނެވުނު 

 ތާރީޚް 
 

ހަތަރުވަނަ ޤަވާޢިދަށް 
އިޞްލާޙް ގެނެވުނު 

 ތާރީޚް 
 

  2018 ސެޕްޓެމްބަރ 25 
 
 
 
 2019ޖުލައި 18 
 
 
 
 2020ނޮވެމްބަރ  26



 

 

(1-ކޯސްތަކަށް ފީ ކަނޑައެޅުން )ޖަދުވަލު  
 

ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް  އާއި،ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ މޮޑިޔުލްސްތަކާއި، ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޒަރޓޭޝަން
 )އެކެއް( ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ގެ ފީއެވެ.  1ތީސީސްއާއި، އަދި އެކި ބޭންޑްތަކުގައި މާއްދާތަކުގެ 

 

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 

ކޮލިފިކޭޝަންސް 
ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވެލް 

ގެ  3އަދި ، 2، 1
 ޕްރޮގްރާމްތައް 

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 

ކޮލިފިކޭޝަންސް 
ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވެލް 

 7އަދި  ،6 ،5، 4
 ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 

ކޮލިފިކޭޝަންސް 
ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވެލް 

ގެ  9އަދި  8
 ޕްރޮގްރާމްތައް 

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 

ކޮލިފިކޭޝަންސް 
ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވެލް 

ގެ  10
 ޕްރޮގްރާމްތައް 

 135.00 130.00 65.00 - ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ މޮޑިޔުލްސް 

ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް 
 250.00 250.00 - - ޑިޒަރޓޭޝަން/ ތީސިސް 

 1ބޭންޑް 
މުދައްރިސްކަން، އިމާމްކަން، 

 ޤާރީން
40.00 70.00 235.00 240.00 

 2ބޭންޑް 
އިސްލާމިކް ސްޓްޑީޒް، 
ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް، 

ހިޔުމަނިޓީޒް، ދިވެހި ބަސް، 
ފޮރިން ލެންގުއޭޖަސް، 

 ސައިކޮލޮޖީ

50.00 85.00 260.00 270.00 

 3ބޭންޑް 
ޝަރީޢާ، ލޯ، އެކައުންިޓންގ، 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 
ބޭންކިންގް، އިްނޝުއަރެންސް، 

 އިސްލާމިކް ޓުއަރިޒަމް 
، މެނޭޖްމަންޓް، ހިއުމަންރިސޯސް

 ބިޒްނަސް

75.00 100.00 285.00 290.00 

 


