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1

ތަޢާރުފް

ނަން

މަޤުޞަދު

ޯބޑުގެ މެމްބަރުން

1

2

3

4

)ހ(

)ށ(

)ނ(

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް 

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ ' އެކަޑެމިކް ބޯޑު ޤާއިމް ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު' 
އެވެ.

ޢިލްމީ  އަދި  ތަޢުލީމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤަވާޢިދުގެމަޤްޞަދަކީ،  މި 
ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން މިޞްރާބުކޮށް ވާނުވާ ބެލުމެވެ. 

ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިމެނޭ މެމްބަރުން 

1. ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރައީސް( 

2. ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ،އެކަޑެމިކް )ނައިބު ރައީސް(

3. ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް

4. ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ، ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން

5. ރަޖިސްޓްރާ

ދަށުގައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޢައްޔަންކުރާ  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ   .6

އިސްވެރިން. އެންމެ  ސެންޓަރުތަކުގެ  ޑީނުންނާއި  ކުއްލިއްޔާތަކުގެ 

މަޝްވަރާތަކަށް  ބަލައި  ތަޖުރިބާއަށް  ޢިލްމުވެރިކަމާއި  ބައެއްގެ  އެ 
ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި،  ޙިއްސާކުރެވޭނެ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާ 5 ނަމުގެ ތެރެއިން މަޖިލިހުން ޢައްޔަން 
ކުރާ 3 )ތިނެއް( މެމްބަރުން. މަޖިލިހަށް ވައިސް ޗާންސެލަރ ހުށަހަޅާ 5 

މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ދާއިމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވާންވާނީ  ނަން  )ފަހެއް( 

)އެކެއް(  1 ކުރެވޭ  އިންތިޚާބު  ސެންޓަރަކުން  ކުއްލިއްޔާއަކާއި  ކޮންމެ 
. އް ކްޗަރާރެ ލެ

އެކަޑެމިކް ޯބޑު ޤާއިމް ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު



2

5

)ރ(

)ބ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

ޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓް ނުވަތަ ޑިގްރީ ކޯހުގައި ފުލްޓައިމް ކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ 
ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ދަރިވަރެއް.

އެކަޑެމިކް ބޯޑުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެވޭ 
ފެންވަރުގެ މީހުން، ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވަތުދީގެން 

ވަގުތީގޮތުން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.  

މި ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( އަދި )ރ( ގައިވާ، ޔުނިވަރސިޓީން 
މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިންތިޚާބުކުރާނީ  މެމްބަރުން  އިންތިޚާބުކުރާ 
ފާސްކޮށްފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ޤަވާޢިދު' ގެ ދަށުންނެވެ. 

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވިގެން އަންނަ ކޮންމެ ލެކްޗަރާރެއްގެ 
މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 )ދޭއް( އަހަރެވެ. އަދި ދަރިވަރުގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 1 
)އެކެއް( އަހަރެވެ. އަދި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އަދާކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން 

2 )ދޭއް( ދައުރެވެ. 

ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ދައުރު ހަމަވާން ތިން މަސްނުވަތަ އެއަށްވުރެން މަދު 
ނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ  ފެކަލްޓީ / ސެންޓަރާއި  މުއްދަތެއް އޮއްވައި  ގޮ
ނޑައެޅި ދާނެއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ވަގުތީ މެމްބަރެއް ރިޔާސަތުން ކަ



3

ޯބޑުން މެމްބަރުން 
ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން

ޯބޑުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

6

7

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ނ(

)ށ(

ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު، މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން.

ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ. 

ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ދަރިވަރުން 
ދިނުމާއި  ސަނަދު  ދިރާސާކުރުމާއި  ޢިލްމީ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި  ވެއްދުމާއި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުން.

ހަދައި  ޤަވާއިދުތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި  ތަޢުލީމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކަންތައްތަކާމެދު  ބޭނުންވާ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެމަޤްޞަދުތައް 

ހުށަހެޅުން. ހުށަހެޅުންތައް  މަޖިލިހަށް  މަޝްވަރާކޮށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުގެ ޤަވާޢިދަކުން ބޯޑާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި 
ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  ޚާއްޞަ  ފޮނުވާ  މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީ 

ހުށަހެޅުން. ރިޕޯޓް  އެމަޖިލިހަށް 

އުފައްދަންޖެހޭ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރައްޤީ  ޔުނިވަރސިޓީ  ގޮތުން  ޢިލްމީ 
މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުފެއްދުމަށް  ކޮމެޓީތައް  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި 

. ން ޅު ހެ ށަ ހު

ނުވަތަ  ވަކިވުން  ވަޒީފާއިން  ދާއިމީ  ދާ  އަދާކުރަމުން  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
. ވަކިކުރުން

ޖިނާއީ  ނުވަތަ  ކުށެއް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޙައްދު  ޝަރީއަތުގައި  އިސްލާމީ 
ސާބިތުވުން. ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަމަށް  ކުށެއް 

ޯބޑުގެ ޖަލްސާތައް 
ބާއްވާނެ ޮގތް

ޔުނިވަރސިޓީ 
އެކަޑެމިކް

ޯބޑުގެރަސްމީ ޖަލްސާ

8

9

)ތިނެއް(   3 ބެހިގެންވަނީ  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބަޔަކަށެވެ.

އެއީ ރަސްމީ ޖަލްސާ، ނުރަސްމީ ޖަލްސާ އަދި ކުއްލި ޖަލްސާއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދާއި އަދި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެމަޤްޞަދު ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ، މީލާދީ 

ކޮންމެ މަހަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.
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ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކަޑެމިކް ޯބޑުގެ 
ނުރަސްމީ ޖަލްސާ

އެކަޑެމިކް ޯބޑުގެ 
ކުއްލި ޖަލްސާ

ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް 
ނިންމުން އަދި 

ޖަލްސާއަށް ޮގވާލުން 

ޖަލްސާގެ ޯނޓިސް

10

11

12

13

ހަމައެކަނި  ނުކޮށް،  ފުރިހަމަ  ކަންކަން  އިޖުރާއީ  ޤަވާޢިދުގައިވާ  މި 
ބޭނުމުގައި  ހޯދުމުގެ  ކަމެއްގައި  ގޮތް  މެންބަރުންދެކޭ  މަޝްވަރާއެއްކޮށް، 

ބޭއްވިދާނެއެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް  ނުރަސްމީ  ބޯޑުގެ 

ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ، ކުއްލި އަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، 
ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް 
ކުއްލި  ބާއްވާ  މިގޮތުން  ޖަލްސާއެކެވެ.  ރަސްމީ  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ބާއްވާ 
ޖަލްސާއެއްގައި އެހެން ހުރިހާ އިޖުރާއަތުތަކެއް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. 

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލާނީ، 
ބޯޑުގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.  

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ކުއްލި ޖަލްސާ ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ 
ޖަލްސާއަކަށްވެސް މަދުވެގެން ސަރުކާރުބަންދުނޫން، 3 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 

ކުރިން މެމްބަރުންނަށް ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. 

)ހ(

)ށ(

)ށ(

)ށ(

)ށ(

)ނ(

)ހ(

)ހ(

)ހ(

ނުވަތަ  ބައިވެރިވުމެއް  ރައީސްގެ  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނުބޭއްވޭނެއެވެ.  ޖަލްސާއެއް  ނުރަސްމީ  ބޯޑުގެ  ރުހުމެއްނެތި، 

ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމުންތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒެއް 
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް 
ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ. 

އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި  ވަކިގޮތެއް  ޖަލްސާބާއްވާނެ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
މެމްބަރުން  ދެބައިކުޅައެއްބައި  ތެރެއިން  މެމްބަރުންގެ  ބޯޑުގެ  ނަމަވެސް، 
ބޯޑުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެދެފިނަމަ، 
ބޯޑުގެ ރައީސް އަދި ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ބޯޑުގެ ނާއިބު ރައީސް ބޯޑުގެ 

ބާއްވަންވާނެއެވެ. ޖަލްސާއެއް 

ޖަލްސާއަށް ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ  މެމްބަރަކު  ފޮނުވުމަށްފަހު  ނޯޓިސް 
ހާޒިރުވާނެކަމުގައެވެ. އެޖަލްސާއަށް  އެމެމްބަރަކު  ބެލެވޭނީ  ހިނދަކު 

މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ އުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ 
ނަމަ ޖަލްސާފެށުމުގެ 1 )އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން މަޖިލިހުގެ ސެކްރެޓަރީއަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ. 
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އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 
ލިޔުން

ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ، ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު އެކަމެއް އެޖެންޑާ 14
ނޑައަޅާ  ކުރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެ ކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށް ބޯޑުގެ ރައީސް ކަ

ގޮތެއްގެ މަތިން، ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.
)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ހ(

ލަސްވެގެން   ބޭނުންނަމަ  އެޖެންޑާކުރަން  މައްސަލައެއް  މެމްބަރަކު  ބޯޑުގެ 
އެކު  ލިޔުންތަކާއި  ބޭނުންވާ  ކުރިން  ގަޑިއިރު   48 ބޭއްވުމުގެ  ޖަލްސާ 

ވާނެއެވެ. އަށްހުށަހަޅަން  ސެކްރެޓަރީ  މަޖިލިހުގެ 

ދޫކޮށްލާނީ  ނުކޮށް  އެޖެންޑާ  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާ  މެމްބަރަކު  ބޯޑުގެ 
އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މެމްބަރަކު ބޯޑުގެ ރައީސްއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 
އެގޮތަށް އެއްބަސް ވެވިއްޖެނަމައެވެ. މިނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ބޯޑުގެ މެމްބަރުން 
ނުހިމެނުމަށް  އެޖެންޑާގައި  މަޝްވަރާއެއް  ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާ 
ނުވަތަ ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއްނިންމާނީ ބޯޑުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެޖެންޑާ ކުރާނެ ވަކިގޮތެއް މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، 
ބޯޑުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ނިންމަންޖެހޭ އަވަސްމިނަށް 
ޖަލްސާއަކަށް  އެހެން  މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާ  މެމްބަރަކު  ބޯޑުގެ  ބަލާފައި، 

ފަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލިހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާތައް ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ 
ކުރިން، ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި  އެޖެންޑާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 
މެމްބަރުންނަށް  ސެކްރެޓަރީ،  ބޯޑުގެ  ގަޑިއިރުކުރިން،   24 މަދުވެގެން 

ވާނެއެވެ. ފޮނުވަން 

ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ 
ޢަދަދު 

ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަން

ޖަލްސާތަކުގެ
ރިޔާސަތު

15

17

16

ބޯޑުގެޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ 
ގިނަ މެމްބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބާއްވާނީ  ޖަލްސާތައް  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އިދާރާގައެވެ.  މައި 

ބަލަހައްޓާނީ  ރިޔާސަތު  ޖަލްސާތަކުގެ  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ހާޒިރުވެވެން  ރައީސަށް  ރައީސެވެ.  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރައީސް  ނާއިބުރައީސެވެ.  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނެތިއްޖެނަމަ 
އަދި ނާއިބު ރައީސްއަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތިއްޖެނަމަ، ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ބަލަހައްޓާނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުން، އެމެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާ 

މެންބަރެކެވެ.
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ޖަލްސާތަކުގައި 
ޢަމަލުކުރާނެ 
މިންގަޑުތައް

ޯވޓު ދިނުން

18

19

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދިނުމުންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓުންނެވެ. 

)ށ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

)އ(

)ހ(

)ހ(

ތަރުތީބުން  އެދޭ  މެމްބަރުން  ވާހަކަދެއްކުމަށް  ޖަލްސާތަކުގައި  ބޯޑުގެ 
ދޭންވާނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ރިޔާސާތުން  ނެތި  ތަފާތުކުރުމެއް 

ވަކި  އެހެންނަމަވެސް  އަތްއުފުލައިގެންނެވެ.  ދޭނީ  ވޯޓު  ޢާއްމުގޮތެއްގައި 
އެގޮތަށް  ތާއިދުކޮށް  ހުށަހަޅައި،  މެމްބަރަކު  ވޯޓުދޭން  ސިއްރު  ކަމެއްގައި 

ސިއްރުވޯޓެކެވެ.  ދޭނީ  އެކަމެއްގައި  ނޑައަޅައިފިނަމަ  ކަ ބޯޑުން 

ނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ. 

އެވެ.  ސެކްރެޓަރީ  ބޯޑުގެ  ރެކޯޑުކުރާނީ  ތަފްޞީލުތައް  އޭގެ  ގުނާ،  ވޯޓު 
ރިޔާސަތުންނެވެ. ކުރާނީ  އިޢުލާން  ނަތީޖާ  ވޯޓުގެ  ނަމަވެސް 

މެސެޖްކުރުންފަދަ  މޯބައިލްފޯނުންވާހަކަދެއްކުމާއި  ޖަލްސާތަކުގައި  ބޯޑުގެ 
ވާންވާނެއެވެ. އެއްކިބާ  މެމްބަރުން  ކަންކަމުން 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިމުމުން، 
އެނިންމުން ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ރިޔާސަތުން އެއިއްވި ގޮތަށް 

ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

އެކަމަށްތާއީދު  ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން  މެމްބަރަކު  ނިންމުމަކާމެދު  ބޯޑުގެ 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ފާހަގަކުރަން  ޔައުމިއްޔާގައި  އެމެމްބަރަކު  ނުކުރާކަން 

ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ. އެކަންޔައުމިއްޔާގައި 

ޖަލްސާއަށް  ބައިވެރިވެ  ފުރިހަމައަށް  މެމްބަރުން  ޖަލްސާތަކުގައި  ބޯޑުގެ 
ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެމްބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވެސް މެމްބަރަކު އަނެއް 
މެމްބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅާ އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 
މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގާނަމަ ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ރިޔާސަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަދި މަޖިލިސްގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގެންދާކަމެއް ކަމުގައި 
ބަޔާންކުރުމުން،  އެޚިލާފުވާގޮތެއް  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  މެމްބަރަކަށް 
ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ޖަލްސާ  ނުނިންމައި  ގޮތެއް  ރިޔާސަތުން  އެކަމާމެދު 

ނުވާނެއެވެ. ގެންގޮސްގެން 
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ޯބޑުގެ ނިންމުންތައް

ޔައުމިއްޔާއާއި ރެޯކޑް 
ބެލެހެއްޓުން

ޖަލްސާތައް 
ކެންސަލްކުރުމާއި 

ފަސްކުރުން

20

21

22

ނިންމާ  އެކަމެއް  ނިންމޭނީ،  ކަމެއް  ބޯޑުން  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ. 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ، ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ

ކޯރަމް ހަމަވާ މިންވަރަށް މެމްބަރުން ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
އެ ޖަލްސާއެއް ކެންސަލްކުރީކަމުގައި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން 
ނޑައަޅައި، އެކަން ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ސެކްރެޓަރީ އަންގަންވާނެއެވެ.  ކަ

އަދި ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު ސަބަބާއެކު ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ހ(

)ހ(

އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް 
ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެމެމްބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 
ފެށިގެން  ހިނދުން  އެނގޭ  އެމެމްބަރަކަށް  މައްސަލައެއްކަން  މިފަދަ  އަދި 
ރިޔާސަތަށާއި ބޯޑުގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް އެންގުމާއެކު، އެމައްސަލައަކާ 

ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމަކަށް، އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 
ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބޯޑުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި، ކުށެއް އޮތްނަމަ އެކުށެއް 

އިސްލާޙްކޮށް، ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.

ބެލެހެއްޓިފާރާތާއި ސެކްރެޓަރީ  ރިޔާސަތު  ޔައުމިއްޔާގައި  ޖަލްސާގެ  ބޯޑުގެ 
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

މެންބަރުންގެ  ކޮޕީ  ޔައުމިއްޔާގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ޖަލްސާތަކުން  ބޯޑުގެ 
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ލަސްވެގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ޔުނިވަރސިޓީ
އެކަޑެމިކް ޯބޑުގެ 

ސެކްރެޓަރީ

ޔުނިވަރސިޓީ
އެކަޑެމިކް

ޯބޑުގެ ސެކްރެޓަރީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

23

24

25

ބޯޑުގައި  ނުހިމެނޭ،  ގޮތުގައި  މެމްބަރެއްގެ  ބޯޑުގެ  ސެކްރެޓަރީއަކީ  ބޯޑުގެ 
ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި 

ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ.

ތިރީގައި  ޒިންމާތައް  ސެކްރެޓަރީގެ  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީ 
މިވަނީއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި 

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ބޯޑުގައި ހިނގާ އެއްވެސްކަމެއް،  ބޯޑުން ކަ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތެއްގެ  ލިބިފައިވާ  މެމްބަރަކަށް  ހައިސިއްޔަތުން  މަޤާމުގެ 
މަންފާއެއް  ނާޖާއިޒު  އަމިއްލައަށް  ބޭނުން  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  އެމެމްބަރެއް 
ހޯދައިދިނުމަށް  މަންފާއެއް  މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ޙާސިލްކުރުމަށް 

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން 

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެމްބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް މެމްބަރުކަމުގެ 
ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކަށް 

އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ނ(

ޔުނިވަރސިޓީ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކާއި ބޯޑުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ 
ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެކި 
ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ބޯޑުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޖިލީހަކުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ އިތުބާރުހިފެންޖެހޭ ފަދަ 
މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހެއްކަމުން، އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭ 
ތެރެއިން  އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަޤާމުގެ  މަޢުލޫމާތެއް،  އެއްވެސް 

ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 
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އެކަޑެމިކް 
ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް 

އުފެއްދުން

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުން

26

27

ވަކި  ނުވަތަ  މާއްދާއަކާއި  ވަކި  މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ބޯޑުން 
އުފެއްދުމަށް   ޑިޕާރޓްމަންޓެއް  އެކަޑެމިކް  ގުޅިގެން  ދާއިރާއަކާ  އެކަޑެމިކް 
ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް  މިގޮތުން  އެދެވިދާނެއެވެ.  މަޖިލިހުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލިހުންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުވާލާނީ  އުފައްދާ 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤަވާޢިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފާއި ނަން

މާނަކުރުން

މަޤްޞަދު

1

2

3

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރ: 11/2015  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ،  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު  ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ،  

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދެވެ. 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނޭ 
ގޮތް ބަޔާންކޮށް، ޢާންމުކުރުމެވެ. 

)ހ(

)ހ(

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަރިވަރަކަށް ވުމުގެ 

ޝަރުޠު

4

)ށ( 

)ށ( 

)ހ( 

)ށ( 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމީ  ''ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔާނީ،  ޤަވާޢިދަށް  މި 
އެވެ. ޤަވާޢިދު''  ވަކިކުރުމުގެ  ވެއްދުމާއި  ދަރިވަރުން 

'ކުއްލިއްޔާ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ލެވެލްތަކަށް  އެކި  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 
ނޑު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާން ވާނެއެވެ. އެންމެ ދަށް މިންގަ

ތަޢުލީމީ  ބޭނުންވާ  ވަނުމަށް  ކޯސްތަކަށް  އެކިއެކި  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ކުއްލިއްޔާ  ހިންގާ  އެކޯހެއް  ނޑައަޅާނީ  ކަ ޝަރުތުތައް  އެހެނިހެން  އަދި 
ނުވަތަ ސެންޓަރުންނެވެ. ކޯސްތަކަށް އިޢުލާންކުރާއިރު މިޝަރުތުތައް ބަޔާން 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގައި 
ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުޞޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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އެޕްލިކޭޝަން

ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ކިޔެވުމުގެ ފީ

ޯކސް ނުވަތަ 
ތަޚައްޞުޞު 
ބަދަލުކުރުން

5

6

7

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ކަ
ފުރިހަމަކޮށް    ' ފޯމު  އެދޭ  ކޯހަށްވަނުމަށް   ' ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިން، 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެފަރާތެއް ހޮވިފައިވާ 
ނޑައެޅިފައިވާ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި  ކޯހަކަށް ކަ
އެއްގޮތްވާ  އާ  ދެއްކުމުގެ ސިޔާސަތު'  ފީ  'ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުން  މީގެ 

ގޮތުގެ މަތިން ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ކޯސް  ދަރިވަރަށް  މަތީން  ލަފާގެ  ކޮމެޓީގެ  ކަމާބެހޭ  ކުއްލިއްޔާގެ 
ތަޚައްޞުޞު ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  ކޯސް ނުވަތަ ތަޚައްޞުޞު 

ބަދަލު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ  ހޮވުމާއި  ފަރާތްތައް  ކުރިމަތިލާ  ކޯސްތަކަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
'ސްޓޫޑަންޓްސް  ޔުނިވަރސިޓިގެ  ކުރާނީ  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކުރުމުގެ 

އިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރޭޝަން'  އެންޑް  އެޑްމިޝަން 

ކުރިމަތިލާފައިވާ  ޖާގައަށްވުރެ،  ހުރި  ކިޔެވުމަށް  ކޯހެއްގައި  އެއްވެސް 
ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު ގިނަވެއްޖެނަމަ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ޢިލްމީގޮތުން އެންމެ 

ދަރިވަރުންނަށެވެ.  ރަނގަޅު 

ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ތެރެއިން  ހުށަހެޅުންތަކުގެ  ލިބޭ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ފުރުޞަތު  ކިޔެވުމުގެ  އޮތްވަރަކުން  ޖާގަ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ފަރާތްތަކަށް، 

ދެވޭނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކަމާބެހޭ 

ނުވަތަ  ކޯސް  މަތިން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންވެގެންވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ދަރިވަރުންނާމެދު  ދެވޭ  ފުރުޞަތު  ބަދަލުކުރުމަށް  ތަޚައްޞުޞު 
ޢަމަލުކުރެވޭނީ، އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމުގެ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ޤަވާއިދާ 

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ށ(
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ކިޔެވުން ފަސްކުރުމާއި 
މެދުކަނޑާލުން

ޔުނިވަރސިޓީިން 
ވަކިވުން

ނުވަތަ ވަކިކުރުން

8

9

މަޤްބޫލު ޢުޛްރަކާ ހެދި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ފަސްކުރަން 
ޖެހިއްޖެނަމަ ގިނަވެގެން 2 )ދޭއް( ސެމިސްޓަރގެ މުއްދަތަށް ކިޔެވުން ފަސް 

ކުރެވިދާނެވެ.

ހާޒިރީގެ ސަބަބުން:

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކުގެ %50 އަށްވުރެ ގިނަ ގަޑިތަކަށް  ސެމިސްޓަރަށް ކަ
މަޤްބޫލު ޢުޛްރަކާއިނުލައި ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ.

އަޚްލާޤްގެ ސަބަބުން:

ޔުނިވަރސިޓީން  އެދަރިވަރަކު  މައްސަލައެއްގައި  އަޚްލާޤީ  ދަރިވަރެއްގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޤަވާޢިދުގައި  ސުލޫކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަކިކުރެވޭނީ 

ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ރިޢާޔަތް  ކަންކަމަށް 

އެދިގެން ވަކިވުން:

ލިޔުމަކުން  އެކަން  ދަރިވަރު  ބޭނުންވާ  ވަކިވާން  ޔުނިވަރސިޓީން   .1
ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް 
އަހަރު  )އެކެއް(   1 ވަކިވިތާ  ދަރިވަރު  ވަކިވާ  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް 
ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ކޯސް  ދިޔަ  ކިޔަވަމުން  އިތުރުނުވަނީސް  ދުވަހަށްވުރެ 
ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ފުރިހަމަ  ކޯސް  ހިސާބުން  ވަކިވި  ކޯހުން  އެދޭނަމަ، 

ދެވިދާނެއެވެ.

2. ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުމާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ދޫކުރާނީ 
ދައްކާ  ތަކެތި  ފައިސާއާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ދަރިވަރު 

ނިންމުމުންނެވެ. ޚަލާޞްކޮށް 

މެދުކަޑާލަން  ކޯސް  ކިޔަވަމުންދާ  ދަރިވަރަކު  ހެދި  ޢުޛްރަކާ  މަޤްބޫލު 
ކިޔެވުން  މުއްދަތަށް  ސެމިސްޓަރގެ  )ދޭއް(   2 ގިނަވެގެން  ޖެހިއްޖެނަމަ 
ނޑާލި ކަމުގައި ވިޔަސް މުޅި ކޯހަށް  ނޑާލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެދުކަ މެދުކަ

ކުރަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ  ކޯސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޯސް ފަސްކުރެވޭނީ 
ފުރިހަމަ  ފޯމު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ނޑާލެވޭނީ  ކަ މެދު  ނުވަތަ 
ކުރުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގާ 

ރަސްމީ ލިޔުން ދަރިވަރަށް ލިބުމުންނެވެ. 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

10

11

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން 
ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްްލު ކުރާނީ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުންނެވެ. 

މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

)ހ(

)ހ(

)ށ(
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ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ތަޢާރުފާއި ނަން

މަޤްޞަދު

މައިގަނޑު
އަސާސްތައް

1

2

3

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް 
އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދޭ 

ނޑެވެ. މިންގަ ސުލޫކީ  ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނޑުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މި ސުލޫކީ މިންގަ
ބަހައްޓަންޖެހޭ  ގުޅުންތައް  އުޅުމާއި  އަދި  އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު  ދަރިވަރުންގެ 

ނޑައަޅައި އެކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިދިނުމެވެ.  ގޮތްތައް ކަ

ތިރީގައި  އަސާސްތައް  ނޑު  މައިގަ ބިނާވެގެންވާ  ނޑު  މިންގަ ސުލޫކީ  މި 
މިވަނީއެވެ.

)ހ(

)ހ(

)ށ( 

)ށ( 

)ހ( 

ނޑު' އެވެ.  މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ފުރިހަމަ  އެންމެ  ތަޞައްވުރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ތަޢުލީމާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޔުނިވަރސިޓީން  އަދި  ޙާޞިލުކުރެވޭނީ،  ގޮތުގައި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  ފެންވަރުގައި  މަތީ  އެންމެ  ޚިދުމަތްތައް 
ތެރޭގައި  ހަމަތަކެއްގެ  ޚާއްޞަ  ވަކި  ގުޅުންތައް  އުޅުމާއި  ދަރިވަރުންގެ  
ނޑު' ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ  ބަހައްޓައިގެން ކަމުގައިވާތީ، މި 'ސުލޫކީ މިންގަ

ހިންގޭނެއެވެ.  މައްޗަށް  ދަރިވަރެއްގެ 

މަތިވެރި  އިސްލާމްދީނުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަކީ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ތަރަހައިގެ މަތީގައި ޤާއިމުކުރެވި އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުއައްސަސާއަކަށް 
ދަރިވަރަކީވެސް  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެދެނީ  ޔުނިވަރސިޓީ  ވާހިނދު، 
އިސްލާމުދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ މަތިވެރި އަޚްލާޤީ އަގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ 

ވުމަށެވެ. ދަރިވަރެއްކަމުގައި 
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)ށ( 

)ނ( 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް 
ވާހިނދު، އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި 
ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 
ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަމުގައި ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ ދެކެނީ 
ދަރިވަރުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ކުރެވޭ  އެކިފަރާތްތަކާއެކު 
އަޚްލާޤީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތައް ހިފަހައްޓާކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެފަރާތްތަކަށް 

އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ޤަދަރު އުފުލިގެންވާ ހައިބަތު ހުރި 
މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
ފަރާތްތަކާއި ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި 
އަތުވެދާނެފަދަ  އުނިކަމެއް  ގުޅުމަށް  މި  ގުޅިފައިވާ  މުޖުތަމަޢާ  މުޅި  އަދި 

އެއްވެސްކަމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ނުކުރުމަށެވެ.

ނޑައެޅިގެން 4މާނަކުރުން ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
ހިނދަކު: ނުކުރާހާ  ބަޔާން  އެހެންގޮތަކަށް 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ، ވަގުތީ، ދާއިމީ، ނުވަތަ 
ކޮންޓްރެކްޓަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ   

ކޮންމެ މީހެކެވެ.

'އުސްތާޛު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިމީ، ޕާޓް-ޓައިމް، އަދި ވިޒިޓިންގ 

ލެކްޗަރާރުންނެވެ.

)ރ(

)ބ(

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'ދަރިވަރު' 
ޙާޞިލުކުރަމުންދާ  ތަޢުލީމު  ރަޖިސްޓްރީވެގެން  ކޯހެއްގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދަރިވަރެކެވެ.  ކޮންމެ 

ޙަރަކާތަކަށް  ގުޅޭ  ކިޔެވުމާ  ދަރިވަރުގެ  މާނައަކީ  މިބަހުގެ  'ކިލާސް' 
ތަނެކެވެ. ކޮންމެ  ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
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)ޅ(

)ކ(

)އ(

އެވަގުތެއްގައި  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ފަރާތް'  'ކަމާބެހޭ 
އެކަމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުވެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ 

އިދާރާއެވެ.

'ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތި' މިބަހުގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯއްޗެވެ.

ގޯތި  ޔުނިވާސިޓީގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'ސަރަޙައްދު' 
ތެރެއާއި ޔުނިވާސިޓީގެ ގޯތީގެ އިންފާރުން ބޭރުން 10 )ދިހައެއް( ފޫޓުގެ 

މިނެވެ.  ދުރު 

އިޙްތިރާމުކުރުމާއި 
އެހީތެރިވެދިނުން

ޖިންސަކަށް، 5 ވަކި  މާޙައުލުގައި،  އުނގެނުމުގެ  ދަރިވަރަކުވެސް  ކޮންމެ 
ނަސްލަކަށް، ދަރިކޮޅަކަށް، ޘަޤާފަތަކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ޢުމުރުކަށް، 
އެހީތެރިވެދޭން  އިޙްތިރާމުކޮށް  އަނެކަކަށް  އެކަކު  ބެލުމެއްނެތި  މަޤާމަކަށް 

ވާނެއެވެ. 

)ށ(

)ށ(

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ގަނާކުރުމާއި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް 

އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް 

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ގަނާކުރުމާއި 
ފުރައްސާރަކުރުން

ޖިންސީ 
ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ގައިޯގޅިވުން

6

7

އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެހެން ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ އުސްތާޛަކާމެދު ނުވަތަ 
މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާމެދު 
ގަނާކުރުމާއި  ފަރާތަކާމެދު  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީން  ނުވަތަ 
އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަ 

އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

އުސްތާޛަކާމެދު،  ނުވަތަ  ދަރިވަރަކާމެދު،  އަނެއް  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް 
ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކާމެދު،  ނުވަތަ 
ފަރާތަކާމެދު، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކާމެދު 
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި 

ނުވާނެއެވެ. ހިތްވަރުދީގެންވެސް  ހިންގުމަށް  ޢަމަލެއް  އެފަދަ 

)ހ(

)ހ(
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ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޤާނޫނު )ނ(
ނަންބަރު 16/2014 - ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 
ޤާނޫނާއި ، 17/2014- ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

ދަރިވަރުން ހިންގާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ 
ޒިންމާ  ދަރިވަރެއްގެވެސް  ކޮންމެ  ހަރުދަނާކުރުމުގައި  ނޑުތައް   މިންގަ

އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީ ހިމެނޭ 
ތެރޭގައި  ޙަރަކާތެއްގެ  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ސަރަޙައްދުގައި، 

މަނާކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ  އިސްތިޢުމާލު  ދުންފަތުގެ  އުޅޭއިރު 

ކެންޓީނު ފަދަ ކެއުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި މެނުވީ ދަރިވަރުން 
ނޫނެވެ.  ކަމެއް  އެދެވިގެންވާ  ގެންގުޅުމަކީ  ކާބޯތަކެތި  ހެދުމާއި  ކައިބޮއި 
ކިލާހުގައި އުސްތާޛު ކިޔަވައިދެއްވަމުންދާއިރު ކައިބޮއި ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
ނަމަވެސް، ދަރިވަރުން ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރާ، ބޯފެން ގެންގުޅުމާއި ބުއިން 

މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ. 

ފަދަ  ޗުއިންގަމް  ސުޕާރީ،  ކިޔަވައިދެއްވާއިރު،   ކިލާހުގައި  އުސްތާޛު 
މަނާކަމެކެވެ.  ބުއިމަކީ  ކެއުމާއި  ކިލާސްތެރޭގައި  އެއްޗެއް  އެއްވެސް 

ކިލާހުގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން އިންދާ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތީތެރޭގައި 
ދަރިވަރަކު ހުއްޓާ ބަލިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިނަމަ އޭނާގެ 
ގާތުގައި ތިބި އެހެން ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ވީ 

އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޞިއްޙަތާއި 
ރައްކާތެރިކަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ހިންގާ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހުންނަންވާނީ ތަނުގެ 8
ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މުވައްޒަފުންނާއި  އުސްތާޛުންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި 
ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން 

ގޮތަށެވެ. ނުވާނެ 

)ހ(



18

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

އެއްވެސް  އަބުރަށް  ނުވަތަ  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  އުސްތާޛެއްގެ 
ދެވޭފަދަ  އުނިކަމެއް  ނުވަތަ  އިހާނެތިކަމެއް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ބާވަތެއްގެ 

ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ދަރިވަރަކު  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް 

ދަރިވަރުންނާއި އުސްތާޛުންނާއި ދެމެދުގައި، ޢިލްމީ ބަޙުޘްތަކާއި މުނާޤަޝާތައް 
ކުރުމާއި އުނގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 
ޢިލްމީ  ދަރިވަރުންގެ  ކަންކަމަކީ  މިފަދަ  ލިބިގެންވާހިނދު،  ދެފަރާތަށްވެސް 
ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނޭ ކަންތައްތައްކަން ދެނެތިބެ، މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި 

ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރިފަދަ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރަކާއި 
އުސްތާޛަކާއި ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އެއީ ޒާތީ ކަމެއްކަމުގައި 
ސަބަބުން  ތަފާތުވުމެއްގެ  ޚިޔާލު  އެފަދަ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.   ދެކިގެން 
އުނިކަމެއް  ޙައްޤުަކަށް  އޭނާގެ  ހިތުމާއި  އިހާނެތިކޮށް  އުސްތާޛަކާމެދު 

ނުވާނެއެވެ. ކޮށްގެން  ކަމެއް  އަތުވެދާނެފަދަ 

ދަރިވަރުގެ އުނގެނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ މަސައްކަތަކުން 
އިހާނެތި  އުސްތާޛާމެދު  ސަބަބުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ނޭދެވޭ  ލިބޭ  ދަރިވަރަށް 
ކުރުން ނުވަތަ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން އުސްތާޛަށް ޢިނާޔަތްތެރިވުން 

ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުން އުސްތާޛުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. 
އުސްތާޛެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަތަކެތީގައި 
އެއުސްތާޛެއްގެ ނަމާއި އުސްތާޛުގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ބަޔާން ނުކޮށް 

ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އުސްތާޛު ކިޔަވައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އުސްތާޛުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް 
ބާވަތެއްގެ މުވާޞަލާތީ އާލާތެއް ކިލާހުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ދަރިވަރުންނާއި 
އުސްތާޛުންގެ

މެދުގައި ޮއންނަ ގުޅުން

އެކުގައެވެ. 9 އިޙްތިރާމާ  ކުރަންވާނީ  މުޢާމަލާތް  އުސްތާޛުންނާ  ދަރިވަރުން 
ވެސް  މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ކުރެވޭ  ބޭރުގައި  ކުލާހުން  ތެރޭގައާއި  ކުލާހުގެ 

ހިފަހަށްޓަންވާނެއެވެ. ހަމަހަމަކަން  އިޙްތިރާމުކޮށް  އުސްތާޛުންނަށް 

)ހ(



19

)ށ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ނ(

އެއްވެސް  އަބުރަށް  ނުވަތަ  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  މުވައްޒަފެއްގެ 
ލިބޭފަދަ  އުނިކަމެއް  ނުވަތަ  އިހާނެތިކަމެއް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް  ބާވަތެއްގެ 

ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ދަރިވަރަކު  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް 

ދަރިވަރެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ އަބުރަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
ޢަމަލެއް  ދެވޭފަދަ  އުނިކަމެއް  ނުވަތަ  އިހާނެތިކަމެއް،  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް، 

އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޤަވާޢިދުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  ކިބައިން،  ދަރިވަރެއްގެ  އަނެއް  އެއްދަރިވަރަކު 
އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ކުރަން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

ހިންގޭ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލުކަން  ޢިލްމީ  ހިފެހެއްޓުމާއި  ފެންވަރު 
އެއްގޮތަށް،  އުޞޫލުތަކާ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަކަށް  ޙަރަކާތްތަކުގައި، 
ނުވަތަ  ސިއްރުގައި  ފިޔަވައި،  ނަޒަރުން  ފާޑުކިޔުމުގެ  ބިނާކުރަނިވި 
ފާޅުގައިވިޔަސް، އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ ޢިލްމީ ނުވަތަ ފަންނީ ޤާބިލުކަން 

ނުވާނެއެވެ. ލިޔެހަދައިގެން  ނުވަތަ  ވާހަކަދައްކައި  ނިކަމެތިކޮށް 

ތަފާތު  ބައިވެރިވާ  ޙައިސިއްޔަތުން  ދަރިވަރެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ސިއްރު  ލިބޭ،   ބައްދަލުވުންތަކުން 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ޓަ އް ހަ ފަ ހި

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ވާންވާނީ މުޙްތަރިފް 
)ޕްރޮފެޝަނަލް( ގުޅުމަކަށެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 
ނަޒާހަތްތެރިކަން  ތެދުވެރިކަމާއި  ލިބިގަތުމުގައި  ޚިދުމަތް  ދަރިވަރު، 
ގޮތުގައި  ނާޖާއިޒު  އޮޅުވާލުމާއި  ދިނުމާއި  ރިޝްވަތު  އިސްކުރާންވާނެއެވެ. 
މަސައްކަތް  ލިބިގަތުމަށް  ޚިދުމަތް  ތެރެއިން  ހިފުމުގެ  ބޭނުން  މުވައްޒަފުގެ 
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ދީގެންވެސް 

ނުވާނެއެވެ. 

ދަރިވަރުންނާއި 
މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

ޮއންނަ ގުޅުން 

ދަރިވަރުންގެ
މެދުގައި ޮއންނަ

ގުޅުން

        10

        11

ދަރިވަރުން، މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ.

އެއް ދަރިވަރަކު އަނެއް ދަރިވަރަކާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއެކުއެވެ.
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ޔުނިވަރސިޓީން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ދަނެގަނެ އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ދަރިވަރުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ 
ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް، އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ހުއްދަނެތި  މުވައްޒަފެއްގެ  އިދާރާއެއްގެ  އެ  އިދާރާއަކަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެއްޗެއްގައި  ނުވަތަ  ލިޔެކިޔުމެއް  އެއްވެސް  އިދާރާއެއްގައިވާ  އެ  ވަނުމާއި 

މަނާކަމެކެވެ. ހެދުމަކީ  ބަލާ  އަތްލުމާއި  ހުއްދަނެތި 

ބޭނުންކޮށްގެން  ނަން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  ނަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަރިވަރުން ހިންގާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން 

ވާންވާނެއެވެ.  ޙަރަކާތަކަށް  ހިންގާ 

ޔުނިވަރސިޓީން އިންތިޒާމުކުރާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ބޯއިކޮޓްކޮށް، އެފަދަ 
އެއްވެސް  ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބޯއިކޮޓްކުރުމަށް  ޙަރަކާތެއް 

މަނާކަމެކެވެ.  ހިންގުމަކީ  ޢަމަލެއް 

ދަރިވަރުންނާއި 
ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު 

ޮއންނަ ގުޅުން

12

އަމިއްލަ  މަސައްކަތެއް  ދަރިވަރެއްގެ  އެހެން  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް 
ދަރިވަރެއް  އެހެން  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން  ބޭނުން  މަންފާއަށްޓަކައި 
ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ތަކެތި،  އެފަދަ  ލިޔެކިޔުމާއި  އުފައްދާ  ބައިވެރިކޮށްގެން 

ނުވާނެއެވެ. ހާމަކޮށްގެން  ނުކޮށް  ބަޔާން  ފުރިހަމައަށް  ހިއްސާ 

ކުރުމުގައި،  މަސައްކަތެއް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ޙަވާލުކުރެވޭ  ދަރިވަރާ 
ވަގުލުކުރުމާއި )ޕްލެޖަރައިޒްކުރުން( އަދި އެހެން ދަރިވަރަކަށް ވަގުލުކުރުމަށް 

މަނާކަމެކެވެ.  އެހީތެރިވެދިނުމަކީ 

ޙަރަކާތެއްގައި   އެއްވެސް  އަދި  މާހައުލެއްގައި  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަނާކަމެކެވެ.  ތިބުމަކީ  ގައިގޯޅިކޮށް  ދަރިވަރުން،  ދެޖިންސުގެ 

ދަރިވަރެއްގެ  ހިނދަކު،  ހުރިހާ  ގޮތުގައި  ދަރިވަރެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޒިންމާތަކެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި  ހުރިހާ  އުފުލަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން 
ދަރިވަރު އުފުލަންވާނެއެވެ. ދަރިވަރުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނަމަށާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ނުލިބޭނެ ގޮތަށެވެ.
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އެކަމެއް  ނުޖެހޭނަމަ  ހިތްހަމަ  ކަމަކާމެދު  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުޢާމަލާތުކޮށްގެން  ގޮތުގައި  ރިވެތި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ޙައްލުކުރުމަށް 
ޒިންމާދާރުކަމާއެކުއެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މުޒާހަރާކުރުމާއި، އަޑުގަދަކޮށް 
ޒުވާބުކުރުމާއި، އަދި މިނޫނަސް މިބާވަތުގެ އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށްފެންވަރުގެ 
ކަމެކެވެ. މަނާ  ކުރުމަކީ  ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް 

ހިންގުމަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ތިރީގައިވާ  ތެރޭގައި  ޙާލަތްތަކުގެ  އަތުވެދާނެފަދަ  އުނިކަމެއް  ހައިބަތަށް 

ހިމެނެއެވެ. ކަންތައްތައް 

އެއްގައި،  މީޑިއާ  އިޖުތިމާޢީ  އެއްވެސް  ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަތުވެދާނެފަދަ  އުނިކަމެއް  ހައިބަތަށް  ހިންގުމާއި  ނަމާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޝާއިޢުކުރުން. ތަކެތި  އެފަދަ  ކުރެހުމާއި  ލިޔުމާއި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ބަޔާނެއް ދޭއިރު، އޭނާގެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން 
ދަރިވަރެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  އަމިއްލަ  އެބަހީ  ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބުނަންވާނެއެވެ. ސާފުކޮށް  ހައިސިއްޔަތުންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި 
ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ޔުނިވަރސޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިފައިގެންހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި 
ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ރެޯކޑްތައް އަޕްޑޭޓް 
ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މާޙައުލުން

ބޭރުގައި ބަހައްޓަންވީ 
އަޚްލާޤު

13

14

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކޯޑަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދަރިވަރާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު 
ޔުނިވަރސިޓީއާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެވެ. އަދި އެމަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 

އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން ލަސްނުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެދަރިވަރެއްގެ 
ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ 
ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ 

ގުޅުންހުރި ކަމަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.
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ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތި ތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަޚްލާޤާ  ރިވެތި  އިސްލާމީ  އަޅަންވާނީ  ހެދުން  އުޅޭއިރު  ޙަރަކާތްތަކުގައި 

އެއްގޮތަށެވެ. 

ޔުނިވާރސިޓީއަށް  ހާޒިރުވާންވާނީ ރީތިކޮށް ފެންވަރާ ސާފު ތާހިރުވެގެންނެވެ. 

ނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޓެޓޫޖެހުމަކީ މަނާ  ހަށިގަ
ކަމެކެވެ.

އަންހެން ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހެދުން ހުންނަންވާނީ ގަޔަށް ދޫކޮށް، ޢައުރަ ނިވާވާ ގޮތަށެވެ. 

މާބޮޑަށް ފާޅުވާގޮތަށް މޭކަޕު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ފޮރުވޭ  ތަނބިކަށި  ނުވާނޭހެން  ބާރު  ގަޔަށް  ހުންނަންވާނީ  ހަރުވާޅު 
ވަރަށެވެ. އަދި ހަރުވާޅު ލެވޭނީ ބުޑު ނިވާވާވަރުގެ ހެދުމަކާއި އެކުގައެވެ.

ނޑު ނުވަތަ  މަތިން ލާ ހެދުމަކީ ފަޅާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އުނަގަ
ނޑުގެ ބައެއް ފެންނަ ހެދުމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ހަށިގަ

ނުވާނެ  ފާޅު  މޭމަތި  ކަނދުރާއި  ނޑާއި  އިސްތަށިގަ ބުރުގާއަޅަންވާނީ 
ފަދަގޮތަކަށެވެ.

އަންހެން ދަރިވަރުން ލާ ހެދުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ހެދުމަކަށް
ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޙަރަކާތްތަކުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގޯތިތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އުޅޭއިރު ހުންނަންވާނީ ބޫޓުގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއްގައެވެ. 
ބޭނުންކުރުމަކީ  ބާވަތްތައް  ފައިވާނުގެ  ފަދަ  ހައިހީލް  ފެންފައިވާނާއި 

މަނާކަމެކެވެ. 

ކުލަ  ޖައްސާފައި  ކުލަ  އެކިއެކި  އަޅާފައި  ޕެޗް  ވީދާފައި  ގަޔަށްބާރު، 
ގޮސްފައި، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޘަގާފަތާ ނުގުޅޭ ޑިޒައިން 

މަނާކަމެކެވެ. ލުމަކީ  ޖިންސު  ހެދުމާއި  ހުންނަ  އެކުލެވިފައި 

ނޑުގެ ނޑުގެ ބައްޓަމާއި ހަށިގަ ހެދުން ހުންނަންވާނީ ހަށިގަ
ކުލަ ނުފެންނަ ގޮތަށެވެ.

ހެދުން އެޅުމާއި 
ބޭރުފުށަށް ފެންނަ 

ޮގތް

ދަރިވަރުންގެ ހެދުންއެޅުން ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި އެވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު 15
ނޑު  ނޑު މައިގަ ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ދަރިވަރުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ
ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަންހެން ދަރިވަރުން ހެދުން 
އަޅަންވީ ގޮތާއި ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 
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ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު
ނުވާ ގޮތަށެވެ.

އެއްޗެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް  އެއްވެސް  މިލްކިއްޔާތުގައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ  ދަރިވަރަކު ބޭނުން ކުރުމަށް ގެންދަންވާނީ ކަ

ނަގައިގެންނެވެ. ހުއްދަ  ނަގަންޖެހޭ  މަތީން 

.1

.2

.3

.5

.6

.4

ޓިޝާޓު  ލީ  ގިރުވާން  ގަމީހާއި  ގޮތުގައި  ހެދުމުގެ  ދަރިވަރުންގެ  ފިރިހެން 
ކުރެވިދާނެއެވެ. ބޭނުން 

ފިރިހެން ދަރިވަރުންގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ގަޔަށް ބާރު 
ނޫން ދިގު ފަޓުލޫނެވެ.

ފިރިހެން ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައި އުޅޭއިރު ހުންނަންވާނީ 
ބޫޓުގައި ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއްގައެވެ. ފެންފައިވާން ފަދަ ފައިވާނުގެ 

ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.  ހާޒިރުވާންވާނީ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން 
ފިޔަވައި(  އަނގޮޓިއެއް  )ގަޑިއާއި  ގަހަނާއެއް  މޭކަޕެއް،  ބޮޑު  ފާޅުކަން 
ނޑު ހުންނަންވާނީ  ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ
ކުލަޖައްސާ  ފާޑުފާޑުގެ  އިސްތަށީގައި  އަޅާފައެވެ.  ފުނާ  ކޮށައި  ރީތިކޮށް 
ނޑުގެ ވަކި  ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅިޖެހުމާއި އިސްތަށިގަ
ބައެއް ދިގުކޮށްފައި، ވަކިބައެއް ބާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 
ނޑު ގިރުވާނުގެ މަތީ ކައިރިއަށްވުރެ ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ.  ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

ގަޔަށްބާރު، ވީދާފައި ޕެޗް އަޅާފައި އެކިއެކި ކުއްލަ ޖައްސާފައި ކުލަ ގޮސްފައި 
އެކުލެވިފައި  ޑިޒައިން  ނުގުޅޭ  ޘަގާފަތާއި  ދިވެހި  އިސްލާމްދީނާއި  ނުވަތަ 

ހުންނަ ހެދުމާއި ޖިންސު ލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނޑާއި ތުބުޅި މަތިމަސް ބަހައްޓަންވާނީ އެކަށީގެންވާފަދަ  ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ
ގޮތަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ތަރުތީބު ކޮށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް 

ރައްކާތެރިވުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް 16
ގޯއްޗާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ބަޔަކަށެވެ.  ރައްކާތެރިވާ 
ގޯތިން ބޭރުގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް 
ކުރުމާއި  ބޭނުން  ހުއްދަނެތި  ނައްތާލުމާއި  ގެއްލުންދިނުމާއި  އިހުމާލުވުމާއި 

އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  
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އެހެން  ރައްކާތެރިވުމުގައާއި  ތަކެއްޗަށް  މުދަލަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރައްކާތެރިވުމަށް  ތަކެއްޗަށް  މުދަލަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރާތްތަކުން 
ބާރުއެޅުމުގައި، ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް 
ޔުނިވަރސީޓީގެ  ފަރާތުން  ދަރިވަރެއްގެ  އެއްވެސް  ކުރަންވާނެއެވެ.  އަދާ 
މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަ 
ހިނދެއްގައި،  އެނގިއްޖެ  ކޮށްފައިވާކަން  ނުވަތަ  ކުރާކަން  ބަޔަކު  ކަމެއް 
އަންގަންވާނެއެވެ.  ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ލަސްނުކޮށް  އެކަން 

ހިނދެއްގައި،  ކޮންމެ  އުޅޭ  ދަރިވަރު  ގޯތިތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަތުގައި  ދަރިވަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދަރިވަރެއްކަން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބަލަހައްޓާ  ކަންކަން  ސަލާމަތީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު، އެކާޑު ދައްކަން އެދިއްޖެ 
ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދައްކަންވާނެއެވެ.  އެކާޑު  ހިނދެއްގައި  ކޮންމެ 
ނެތި،  ހުއްދަ  މުވައްޒަފެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރާތެއް،  އެހެން  ނޫން 

މަނާކަމެކެވެ.  ވެއްދުމަކީ  ގޯތިތެރެއަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ހުށަހެޅުމުގައާއި  މަސައްކަތްތައް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ދަރިވަރުން 
ނޑިތަކާއި ތާވަލު  ނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަ އިމްތިޙާނުތަކަށް ހާޒިރުވުމުގައި، ކަ
ކުރެވިފައިވާ ގަޑިތައް ރަނގަޅަށް ބަލާ ދެނެގަނެ، އެގަޑިތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމަކީ 

ދަރިވަރުންގެ ޒިންމާާއެކެވެ.

ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ދަރިވަރާއި 
ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެކަމަކަށް ކަ

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ހާޒިރީއަށް 
ސަމާލުކަންދިނުމާއި 

ވަގުތަށް ފަރުވާތެރިވުން

ޒިންމާ 17 އެދަރިވަރެއްގެ  ދަރިވަރަކީވެސް  ކޮންމެ  އެދެނީ  ޔުނިވަރސިޓީ 
އަދާކުރުމުގައި ވަރަށް ފަރުވާތެރި ނަމޫނާ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށެވެ. މަޤުބޫލު 
އުޒުރެއްނެތި ދަރިވަރު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކިލާސްތަކާއި އެހެނިހެން ގަޑިތަކާއި 
ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުމާއި ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވުމާއި މަޤުބޫލު 
އުޒުރެއްނެތި ސަލާމްބުނުން ފަދަ ކަންކަމުން ދަރިވަރުން ދުރުހެލިވާން ވާނެއެވެ. 
ތަކުރާރުކޮށްކުރާ ދަރިވަރުންނާމެދު  މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި މިފަދަ ކަންކަން 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު 

އެޅޭނެއެވެ. 
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މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ދަރިވަރު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކިލާސްތަކާއި އެހެނިހެން 
ގަޑިތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 
ދެވިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އަދި 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  ހުށަނޭޅޭ  ނޑިއަށް  ސުންގަ
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ދަރިވަރު  ކަމެކެވެ.  މަޖުބޫރު  ދަރިވަރަކަށްމެ  ކޮންމެ  ހާޒިރުވުމަކީ  ކިލާހަށް 
ނުލިބޭހާ  ހުއްދަ  އިސްވެރިޔާގެ  ސެންޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ކިޔަވާ 
ހިނދަކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިލާސްތަކާއި ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި 

ޢަމަލީ ގަޑިތަކަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.

ދަރިވަރު  ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި  ޙަރަކާތެއްގައި  ތަމްސީލުކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީ 
ކިލާހަށް ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެދަރިވަރެއް 
ހުއްދަ  އިސްވެރިޔާގެ  އެންމެ  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ 

ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

ދަރިވަރު ބަލިވެގެން ނުވަތަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ކިލާހަށް ހާޒިރު 
ނުވެ ހުރުމަށްފަހު، ކިލާހަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓާއެކު 
އިދާރާއަށް  ލިޔެކިއުންތައް  އެހެނިހެން  ފޯމާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ކަ
އެއްވެސް ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ދަރިވަރު ހުށަހަޅާ އުޒުރަކީ މަޤްބޫލު 
ނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު  އުޒުރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަ

ކޮމެޓީ )އޭ.އާރު.ސީ( ންނެވެ.

ދަރިވަރު އެންރޯލުވެފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މާއްދާއެއްގެ
މަޤްބޫލު  ގަޑިއަށް  ގިނަ  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް   50%
ވަކިވާނެއެވެ. ކޯހުން  އެދަރިވަރަކު  ހުރެއްޖެނަމަ  ހާޒިރުނުވެ  އުޒުރެއްނެތި 
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އިމްތިޙާނުތަކާއި  މަސައްކަތްތަކާއި  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ދަރިވަރުންގެ 
ދިރާސާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައްކުރުމުގައި ވެސް ވަގުލުކުރުމަކީ 

)ޕްލެޖަރައިޒް( މަނާކަމެކެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ލިޔުމަކަށް،  ރަސްމީ  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަރިވަރަކަށްވުމުގެ ކުރިންވެސް، ނުވަތަ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެވެސް، 
ކަމެކެވެ.  މަނާ  ގެނައުމަކީ  އުނިއިތުރެއް  ދަސްވެނިވުމަށްފަހުވެސް،  އަދި 
މީގެ ތެރޭގައި، ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދުތަކާއި ފާސްތައް 

ހިމެނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ހުއްދަނެތި ޝާއިޢުކުރުމާއި ކޮޕީ ހެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، 
މޮޑިއުލް އައުޓްލައިންތަކާއި، ފިލާވަޅާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. 

ފިކުރީ މުދާ 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

ޮކޕީރައިޓު

ޔުނިވަރސިޓީއަށް 18 ފަރާތަކުން  އެހެން  މުދަލާއި  ފިކުރީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލިބިފައިވާ ފިކުރީ މުދާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ. 
 23/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މަސައްކަތްތަކުގައި،  ދަރިވަރުކުރާ  އަދި 
)ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު( ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ވާނެއެވެ. ރައްކާތެރިވާން  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ހެދިފައިވާ 

)ހ(

)ށ( 

)ނ( 

ޒާތީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތާއި  ކަމަކީ  ކުރަން ޤަޞްތުކުރާ  ދަރިވަރު 
ކުރުމުގެ  އެކަމެއް  ޝައްކުވެއްޖެނަމަ  ކަމެއްކަމަށް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތާ 
ކުރީން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި، 
ތަނާޒުލުވެ،  އަމިއްލައަށް  ތިމާ  މަރުޙަލާތަކުން  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް 
އެފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ 
ކަމާބެހޭ  ސިއްރުނުކޮށް  އެކަމެއް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް  އެއްވެސް 

ފަރާތްތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ތު ޙަ ލަ ޞް މަ
ން ރު އެ ށު ފު

އަދާކުރަންޖެހޭ 19 ހައިސިއްޔަތުން  ދަރިވަރެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް 

ނުވާނެއެވެ. ކޮށްގެން  ދަރިވަރަކު 

)ހ(
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މަޢުލޫމާތު 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި 
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ހަދިޔާ

އުނގެނުމާ ނުގުޅޭ 
ކަންކަމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވަސީލަތްތައް 
ބޭނުންކުރުން

އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 
އިންޓަނެޓާއި އިޖުތިމާޢީ 

މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން

20

21

22

23

ސިއްރު  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މެނުވީ،  ލިބިގެން  ހުއްދަ  ދަރިވަރަށް 
އެފަދަ  ބޭނުންކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ވާޞިލުވުމާއި  މަޢުލޫމާތަކަށް 
މަޢުލޫމާތެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބޭނުން ކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކިއެކި 
މަސައްކަތްކޮށްގެން  ދަރިވަރު  ހޯދުމަށް  ބަދިޔާ  ހަދިޔާ  ފަރާތުން  ފަރާތް 

ނުވާނެއެވެ.

އުނގެނުމާއި  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ވަސީލަތްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރުން 
ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ މަސައްކަތްތަކާ 
އެ  ބޭނުންކުރުމާއި  ވަސީލަތްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކަންކަމުގައި  ނުގުޅޭ 
ވަސީލަތްތަކަށް ޤަޞްދުގައި ގެއްލުން ދިނުމާއި އިސްރާފުކުރުންފަދަ ކަންކަން 

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް 

ނޭމާއި  ޔޫޒަރ  ބޭނުންކުރާ  ވަސީލަތްތަކުގައި  އައިޓީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނުވާނެއެވެ. ހިއްސާކޮށްގެން  އެހެންފަރާތަކާ  ތަކެތި،  ޕާސްވޯޑުފަދަ 

)ހ(

)ހ(

)ހ(

)ށ( 

)ށ( 

)ނ( 

)ށ( 

)ނ( 

ކޮންފަރެންސް،  ސެމިނާ،  އެކިއެކި  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީ 
ލިބޭ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ބައިވެރިވުމުން  ދަރިވަރުން  ފޯރަމްތަކުގައި 
ހަދިޔާއާއި ހަނދާނީ ފިލާފަދަ ތަކެތި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

. ވެ އެ ވާނެ ދޭން ށް ކޮ ދު އް ރަ

އަމިއްލަ ކޯލުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކަމަކަށް  ވަކި  ބައިވެރިވުމުން  ފޯރަމްތަކުގައި  ކޮންފަރެންސް،  ސެމިނާ، 
ޝަރުޠުނުކޮށް ދަރިވަރަށްދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ 

އަންގަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މަޢުލޫމާތު  ހަދިޔާތަކުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމާއި ޑޭޓާއާއި ކޮމްޕިއުޓަރ 
ޢަމަލެއް،  އެހީތެރިވެދޭފަދަ  ކަމަކަށް  އެފަދަ  ހެކުކުރުމާއި  ނެޓުވޯކުތައް 

ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަނުމަށް  ވެބްސައިޓުތަކަށް  މަނާކުރެވިފައިވާ  ޤާނޫނީގޮތުން  ދީނީގޮތުންނާއި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަނެޓުގެ ވަޞީލަތާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިސްޓަމްތައް 

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން 
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ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތަކަށް 

ޙުރުމަތްތެރިޮކށް ހިތުން

ޤަވާޢިދުތަކާއި 24 ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަރިވަރަކުވެސް  ކޮންމެ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް 

ހިތަންވާނެއެވެ.  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ފުރިހަމައަށް 

ޖިނާއީ  ކޯޓެއްގައި،  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް  ދަރިވަރެއްގެ 
އިއްވައިފިނަމަ،  ނިޔާ  ސާބިތުވެ  އެދަޢުވާ  ދަޢުވާއުފުލި  މައްސަލައެއްގައި 

ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  ކޯހުން  ނުލާ  އިންޒާރަކާ  އެއްވެސް  އިތުރު 

)ހ(

)ށ(

)ރ( 

)ބ( 

)ޅ(

)ނ(

މަންޒަރެއް،  އެއްވެސް  މަނާކުރެވިފައިވާ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  ގޮތުންނާއި  ދީނީ 
ފޮޓޯއެއް، އަޑެއް، ނިޝާނެއް، ލިޔުމެއް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް 
ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

އެ ވިއުގައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަށާއި ހައިބަތަށް 
އެރުންފަދަ  ބުރޫ  ހިންގުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  އައުން  އުނިކަން 
ވިއުގައެއް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ބައެއް  ވިއުގަތަކުން  އިޖުތިމާޢީ  ޙާލަތްތަކުގައި، 
ކެމްޕަސްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުން ނުވަތަ ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ލިބިގެންވެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ނުވަތަ  ތަމްސީލުވާގޮތަށް،  ޔުނިވަރސިޓީ  ދަރިވަރަކު 
މަޢުލޫމާތެއް  ވަޞީލަތެއްގައި  އެއްވެސް  މީޑިއާގެ  ރައްދުވާގޮތަށް، 
ހާމަކުރަންވާނީ، ނުވަތަ އެފަދަ ވަޞީލަތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިފަދައިން 
ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް،  ނުވަތަ  ހާމަކުރާނަމަ،  މަޢުލޫމާތެއް  ލިބިގެން  ހުއްދަ 

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. ޢަދުލުވެރިކަން  ޒިންމާދާރުކަމާއި  އެކަމުގައި 

މަދަނީ  ކޯޓެއްގައި،  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް،  ދަރިވަރެއްގެ 
އިއްވައިފިނަމަ،  ނިޔާ  ސާބިތުވެ  އެދަޢުވާ  ދަޢުވާއުފުލި،  މައްސަލައެއްގައި 
ސުލޫކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނިންމާނީ  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާނެ  އެދަރިވަރަމާމެދު 

. ވެ ކޮމެޓީންނެ



29

މައްސަލަ
ރިޯޕޓުކުރުމާއި 

އެއްބާރުލުން ދިނުން

ނޑާ ޚިލާފުވާ ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ 25 ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
ދަރިވަރަކަށްވެސް  އަދި  މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙައްޤު 

ލިބިގެންވެއެވެ.

)ހ(

)ށ( 

)ނ( 

)ރ( 

)ބ( 

)ށ( 

ތަޙުޤީޤީ  މައްސަލައެއްގެ  ޚިލާފުވާ  ނޑާ  މިންގަ ސުލޫކީ  ދަރިވަރުންގެ 
މަރުޙަލާގައި ސުވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ދަރިވަރަކަށް ޞައްޙަ 
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އެކަމެއް ސިއްރުނުކޮށް  ލިބިފައިވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް 

ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ. އެފަދަ 
ގެންގުޅެގެން  ޒާތީކަމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލައެއް 

ނުވާނެއެވެ.

ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 
ޚާއްޞަ  ޔުނިވަރސިޓީން  ކުރުމަށް  ހިމާޔަތް  ފަރާތްތައް  ހެކިބަސްދޭ 
ދިފާޢުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އަދި  ދޭނެއެވެ.  ސަމާލުކަމެއް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ފުރިހަމައަށް  ޙައްޤު 

ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި، އެއްވެސް ފަރާތެއް، އެއްވެސް 

ގޮތަކަށް ބިރުދެއްކުމަކީ ނުވަތަ ބިރުދައްކަން އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނޑާ ޚިލާފުވާ ދަރިވަރުންގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރާނީ ސުލޫކީ  ސުލޫކީ މިންގަ
ސުލޫކީ  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  މައްސަލަތަކުގައި  ސުލޫކީ  އަދި  ކޮމެޓީއަށެވެ. 

ކޮމެޓީންނެވެ.

ޢަމަލުކުރުމާއި 
ފިޔަވަޅުއެޅުން

ޢަމަލު 26 ނޑަށް  މިންގަ މި ސުލޫކީ  ދަރިވަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނޑާ ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަ

އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

)ހ(

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ 27ސުލޫކީ ޮކމެޓީ 
ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ 5 )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

)ހ(

މެމްބަރުން )ށ(  ކޮމެޓީގެ  އުފައްދާއިރު،  ކޮމެޓީ  ސުލޫކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ޢައްޔަނުކޮށް، މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަ
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އިސްތިޢުނާފު ޮކމެޓީ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ޤަވާޢިދު
އިޞްލާޙުކުރުން

ޤަވާޢިދުގައި
ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

28

29

30

31

އިސްތިޢުނާފު ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުންނެވެ. މިކޮމެޓީ 
ނޑައަޅާ 7 )ހަތެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެކުލަވާލަންވާނީ މަޖިލިހުން ކަ

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން 
ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
މަޖިލީހަށެވެ.

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
މަޖިލިހުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 

)ހ(

)ހ(

)ށ( 

)ނ( 

މެމްބަރުން  ކޮމެޓީގެ  އުފައްދާއިރު،  ކޮމެޓީ  އިސްތިޢުނާފު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ޢައްޔަނުކޮށް، މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަ

)ތިރީސް(   30 ކުރާތާ  ޢައްޔަން  ކޮމެޓީ  އިސްތިޢުނާފު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހައި 
ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރުމާކޮށް،  އުޞޫލުތަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ޢައްޔަން ކުރާތާ 30 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ )ނ( 
ތެރޭގައި މިޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް 

ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.
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އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންއާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު

މަޤްޞަދު

މާނަކުރުން

2

3

މަސައްކަތަކަށް  ނުވަތަ  ކިޔެވުމަކަށް  ކުރީގެ  މަޤްޞަދަކީ  މިޤަވާޢިދުގެ 
ބަލާފައި ދަރިވަރުންނަށް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން 
ދިނުމަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދިނުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތަކާއި 
އެދުމުގައި  އެގްޒެމްޕްޝަނަށް  އާއި  އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން  ދަރިވަރުން 

ހާމަކުރުމެވެ.  އުސޫލުތައް  ކުރާނެ  ޢަމަލު 

ނުވަތަ  ކިޔެވުމަކަށް  ކުރީގެ  މާނައަކީ،  ގެ  ސްޓޭންޑިން'  'އެޑްވާންސްޑް 
މަސައްކަތަކަށް ބަލާފައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހެއްގައި ކިޔަންވަންޖެހޭ 

ދިނުމެވެ. ކިޔެވުމަކާއިނުލާ  އިތުރު  ކްރެޑިޓް،  މާއްދާގެ 

'އެގްޒެމްޕްޝަން' ގެ މާނައަކީ، ކުރީގެ ކިޔެވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް 
މާއްދާގެ  ކިޔަންވަންޖެހޭ  ކޯހެއްގައި  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދަރިވަރު  ބަލާފައި 
ކްރެޑިޓް ނުލިބޭގޮތަށް އެމާއްދާ ނުކިޔަވައި ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމެވެ. 

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

'އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ގެ ލެވެލް 6 އާއި 9 ހިމެނޭގޮތަށް 

އެދެމެދުގެ ކޯސްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެވެ.

އެގްޒެމްޕްޝަން  ސްޓޭންޑިންއާއި  'އެޑްވާންސްޑް  ކިޔާނީ،  ޤަވާއިދަށް  މި 
އެވެ. ޤަވާޢިދު'  ދިނުމުގެ 

)ށ(

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 1ތަޢާރުފާއި ނަން
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް 
އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދޭ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގްއާއި އެގްޒެމްޝަން 

ޤަވާޢިދެވެ.  ދިނުމުގެ 

)ހ(
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އެޑްވާންސްޑް 
ސްޓޭންޑިން އާއި 
އެގްޒެމްޕްޝަން 

ދިނުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނޭޮގތް 

މޯލްޑިވްސް 4 ދެވޭނީ  އެގްޒެމްޕްޝަން  އާއި  ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް 
މުއައްސަސާއަކުން  ތަޢުލީމީ  ޤަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީ  ކޮލިފިކޭޝަންސް 

މާއްދާތަކަށެވެ.  ކިޔަވާފައިވާ 

ކިޔެވި  ކުރިން  ދެވޭނީ  އެގްޒެމްޕްޝަން  އާއި  ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް 
އެދޭ  އެގްޒެމްޕްޝަނަށް  ނުވަތަ  ސްޓޭންޑިންއަށް  އެޑްވާންސްޑް  މާއްދާއާއި 
މާއްދާއާއި ކޮންޓެންޓާއި ފެންވަރުގެ ގޮތުން އެއްގޮތް ވާނަމައެވެ. އެގޮތުން، 
މާއްދާގެ  ކިޔަވަންޖެހޭ  އެއްގޮތްނުވި ނަމަވެސް،  މާއްދާއެއްގެ ނަން  މިފަދަ 
ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް  އެއްގޮތްވާނަމަ  އިންސައްތަ   75 ކޮންޓެންޓުގެ 

ދެވިދާނެއެވެ.  އެގްޒެމްޕްޝަން  އާއި 

އެޑްވާންސްޑް  ދެވޭނީ  އެގްޒެމްޕްޝަން  އާއި  ސްޓޭންޑިން   އެޑްވާންސްޑް 
ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައި ވާނަމައެވެ.

މިޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ، އެގްޒިޓްޕޮއިންޓް ލެވިފައިވާ ކޯހެއްގައި ކިޔަވާފައިވާ 
ކިޔަވާނަމަ،  މަތީފާހަކަށް  ކޯހުގެ  ލެވިފައިވާ  އެގްޒިޓްޕޮއިންޓް  މާއްދާއެއް 
ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތަކުގެ ކްރެޑިޓާއި އެމާއްދާ ނުވަތަ 
މާއްދާތަކުން ލިބިފައިވާ މާކްސް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް 
ޕްރޮގްރާމުން  ކިޔެވި  އެދަރިވަރު  ކޮށްދެވޭނީ  ޓްރާންސްފަރ  މިގޮތުން 
އެގްޒިޓްވިތާ 1 )އެކެއް( އަހަރަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ވެފައިވާ ނުވާނަމައެވެ.

އެގްޒެމްޕްޝަން ލިބޭ މާއްދާގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރު ބޭނުންވާ އެހެން މާއްދާއެއް 
ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައި، ކޯހުގެ ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް ހަމަކުރަންވާނެއެވެ. 
މިގޮތުން ކިޔަވާ މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާ ތަކުގެ ޖުމްލަ ކްރެޑިޓް އެގްޒެމްޕްޝަން 

ލިބޭ މާއްދާގެ ކްރެޑިޓަށްވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ މާއްދާ ކިޔަވާފައިވާތާ 
5 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގިނަ  އެންމެ  ދެވޭނެ  އެގްޒެމްޕްޝަން  އާއި  ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް 
މިންވަރަކީ ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހުން ދަސްވެނިވާން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ކްރެޑިޓުުގެ   

 އާ ހަމައަށެވެ. 
3
1
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ނޑައަޅާފައިވާ  ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ކަ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ، ވަކި މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މާއްދާ ތަކަކުން 

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވިދާނެއެވެ. 

)އ(

އެޑްވާންސްޑް 
ސްޓޭންޑިން އާއި 

އެގްޒެމްޕްޝަން  ދެވޭ 
މާއްދާތަކުގެ ނަތީޖާއާމެދު 

ޢަމަލުކުރާނޭޮގތް

6

އެކަމަށް  އެދެންވާނީ  އެގްޒެމްޕްޝަނަށް  އާއި  ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް 
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމް “އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތަކެއްޗެއް  ހުރިހާ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ގައި  ފޯމް”  އެދޭ 

ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.  ބަޔަށް  ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ  ދަރިވަރުންގެ 

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަށް އެދޭ ފޯމާއި އެފޯމުގައި 
ކޯހުގެ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދަރިވަރު  ލިޔެކިޔުމެއް  ހުރިހާ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން 
ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގެ 3 )ތިނެއް( ވަނަ ހަފްތާގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން 
އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ 
ހޯދަން  އެގްޒެމްޕްޝަން  އާއި  ސްޓޭންޑިންގ  އެޑްވާންސްޑް  މާއްދާއަކުން 
ސެމިސްޓަރަށްފަހު  ފުރަތަމަ  ކޯހުގެ  ކިޔަވާ  ދަރިވަރު  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
ދަރިވަރަށް އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަނަކަށް ނޭދެވޭނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  ޤަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް 
ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާއަކަށް މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން 
ހިމަނާއިރު   ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި  ދަރިވަރުގެ  އެމާއްދާއެއް  ލިބިފައިވާނަމަ 
އެމާއްދާގެ ކްރެޑިޓް ހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމާއްދާގެ ގްރޭޑްގެބަދަލުގައި 
ލިޔާނީ “AS” އެވެ. އަދި މިމާއްދާތައް ދަރިވަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ )ކިޔުމިލޭޓިވް 

ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރޭޖް( ހިސާބުކުރުމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.

)ވ(

)މ(

)ހ(

އެޑްވާންސްޑް 
ސްޓޭންޑިން އާއި 

އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭނެ 
މާއްދާތައް ކަނޑައެޅުން

ނޑައަޅާނީ 5 އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން އާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދޭނެ މާއްދާތައް ކަ
ދަރިވަރުންގެ ހުށަހެޅުންތައް އެ ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ 
ސެންޓަރަކުން ވަކިވަކީން ބެލުމަށްފަހު މި ސިޔާސަތުގެ 4 )ހަތަރެއް( ވަނަ 
މާއްދާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. މިގޮތުން ނިންމާ 
ނިންމުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި ކަރިކިޔުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޔުނިޓަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  މި 
އެގްޒެމްޕްޝަން  މާއްދާއަކަށް  ކިޔަވާފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަކުން  ޤަބޫލުކުރާ 
ހިމަނާއިރު  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި  ދަރިވަރުގެ  އެމާއްދާއެއް  ލިބިފައިވާނަމަ 
މާކްސް  ނުވަތަ  ގްރޭޑް  ލިބިފައިވާ  މާއްދާއަކަށް  އެ  ކްރެޑިޓާއި  އެމާއްދާގެ 
ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ ކްރެޑިޓްގައި 
ސުމެއް )0( އަދި އެމާއްދާގެ ގްރޭޑްގެބަދަލުގައި ލިޔާނީ “EX” އެވެ. މި 
ގްރޭޑް  ކްރެޑިޓާއި  މާއްދާތަކުގެ  ނުވަތަ  ކިޔަވާމާއްދާ  ބަދަލުގައި  މާއްދާގެ 
ދަރިވަރުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި މާއްދާ ނުވަތަ 
މިމާއްދާތަކުގެ ގްރޭޑް ދަރިވަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ )ކިޔުމިލޭޓިވް ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް 

ނުގުނޭނެއެވެ. ހިސާބުކުރުމުގައި  އެވަރޭޖް( 

)ނ(

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ޤަވާޢިދު
އިޞްލާޙުކުރުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް
ދިމާވުން

7

8

9

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން 
ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
މަޖިލީހަށެވެ.

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  ޤަވާއިދުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑަމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލިބިފައިވާނަމަ  ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް  މާއްދާއަކަށް  މިޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެމާއްދާގެ  ހިމަނާއިރު  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި  ދަރިވަރުގެ  އެމާއްދާއެއް 
ދަރިވަރުގެ  މާކްސް  ގްރޭޑް ނުވަތަ  ލިބިފައިވާ  މާއްދާއަކަށް  އެ  ކްރެޑިޓާއި 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގައި ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި މިމާއްދާ ދަރިވަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ 
)ކިޔުމިލޭޓިވް ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރޭޖް( ހިސާބު ކުރުމުގައިވެސް ގުނޭނެއެވެ. 
ނަމަވެސް މިގޮތުން އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން ދެވޭ މާއްދާއަކީ އެދަރިވަރު 
ދިގުމުއްދަތެއް  ވުރެ  އަހަރަށް  )އެކެއް(   1 ނިންމިތާ  ޕްރޮގްރާމް  ކިޔެވި 

ނުވާނެއެވެ.  އަކަށްވެގެން  މާއްދާ  ވެފައިވާ 

)ށ(
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަރމީޑިއެޓް އެޯވޑްސް ޮޕލިސީ

ނަން

މަޤުޞަދު

މާނަކުރުން

2

3

4

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ''ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔާނީ،  ޤަވާޢިދަށް  މި 
އެވެ. ޕޮލިސީ''  އެވޯޑްސް  އިންޓަރމީޑިއެޓް 

މި ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަކީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑްސް 
ދިނުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޢަމަލު ކުރުމެވެ.

ނޑައެޅިގެން  ކަ ގޮތުން،  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޢިބާރާތެއް  އެ  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
ދޭހަނުވާނަމަ: ގޮތަކަށް  އެހެން 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

'އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ގެ ލެވެލް 6 އާއި 9 ހިމެނޭގޮތަށް 

އެދެމެދުގެ ކޯސްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެވެ.

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަށް އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން 
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް  އެއްގޮތަށް  މިޤަވާޢިދާއި  ދޭންވާނީ  އެވޯޑްސް  އިންޓަރމީޑިއެޓް 
އުޞޫލަކުންނެވެ. ހަމަހަމަ  އެންމެނަށް  ކުރުމެއްނެތި  ތަފާތު 

އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަކީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް 
ލެވިފައިވާ  ކޯސްތަކަށް  ދެމެދުގެ  އެ  ހިމެނޭގޮތަށް   9 އާއި   6 ލެވެލް  ގެ 

އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓެކެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 1ތަޢާރުފް
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް 
އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދޭ 

އެވެ. ޕޮލިސީ  އެވޯޑްސް  އިންޓަރމީޑިއެޓް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

)ހ(
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އިންޓަރމީޑިއެޓް 
އެޯވޑްސް ދެވޭނެ 

އުޞޫލުތައް

5

'ޕްރިންސިޕަލް އެވޯޑް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ އެގްޒިޓް ޕޮއިންޓް 
ލެވިފައިވާ އެވޯޑް ގެ އެންމެމަތީ ފާހެވެ.

'ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް'  ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު 
ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 
ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލީހެވެ.

މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވޯޑަކީ  މި 
ވާންވާނެއެވެ. އެވޯޑެއްކަމުގައި  ހުއްދަދެވިފައިވާ 

 2 ފެންވަރަރުގެ  އެއް  އެވޯޑަކީ  ޕްރިންސިޕަލް  އެވޯޑާއި  އިންްޓަރމީޑިއެޓް 
އެވޯޑަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.  އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަކީ މަތީ އެވޯޑެއްގައި 

ޕޮއިންޓެކެވެ. އެގްޒިޓް  ހިމެނިފައިވާ 

ޕްރިންސިޕަލް  ހުއްދަދީފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް 
ވަކިވަކި  ކޯސްތައް  ދެވޭ  އެވޯޑްސް  އިންޓަރމީޑިއެޓް  ހިމެނޭ  އެވޯޑެއްގައި 

ހިންގިދާނެއެވެ.   އިޢުލާންކޮށް  ގޮތުގައިވެސް  ކޯސްތަކެއްގެ 

އެގްޒިޓް  ހިމެނިފައިވާ  އެވޯޑެއްގައި  މަތީ  އެވޯޑަކީ  އިންޓަރމީޑިއެޓް 
ކިޔަވަމުންދާ  އެވޯޑަކަށް  ޕްރިންސިޕަލް  އެވޯޑްދެވޭނީ  މި  ޕޮއިންޓެކެވެ. 
ނޑާލަން  ދަރިވަރަކު ޙާލަތު ނިޔާ ކުރާގޮތަކުން ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން މެދުކަ
ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ދަރިވަރު ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާތަކަށްބަލާ އިންޓަރމީޑިއެޓް 
ހިސާބުން  ޤަބޫލުކުރާ  އެވޯޑް  މި  ހަމަވާނަމައެވެ.  ރިކްއަރމަންޓް  އެވޯޑުގެ 

ވަކިވާނެއެވެ.  ކޯހުން  ދަރިވަރު 

)ނ(

)ރ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ހ(

އިންޓަރމީޑިއެޓް 
އެޯވޑަށް އަށް އެދެވޭނެ 

ޮގތްތައް

ވަދެ 6 އެވޯޑަކަށް  ޕްރިންސިޕަލް  އެދެވޭނީ  އެވޯޑަށް  އިންޓަރމީޑިއެޓް 
ނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ.  ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރަކު ކޯސް މެދުކަ

ވަކިވާނެއެވެ. ކޯހުން  ދަރިވަރު  ހިސާބުން  ޤަބޫލުކުރާ  އެވޯޑް  މި 

ނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަށް  ކޯސް މެދުކަ
ދަރިވަރުންނަށެވެ.  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ޝަރުތުތައް  އެވޯޑުގެ  އެ  އެދެވޭނީ 
އެކަޑެމިކް  ނިންމާނީ  ގޮތެއް  އެވޯޑްދިނުމާމެދު  ދަރިވަރަކަށް  އެ  ނަމަވެސް 

މަޖިލިހުންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީ  ލަފާގެމަތިން  ބޯޑުގެ 

)ހ(

)ށ(
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މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

ޤަވާޢިދު
އިޞްލާޙުކުރުން

7

8

9

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން 
ފާސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ 

ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
މަޖިލީހަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރު ވަކިކުރަންޖެހޭފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، 
އެދަރިވަރަކު ކިޔަވާފައިހުރި މާއްދާތަކުން އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަށް ޝަރުތު 
ހަމަވާނަމަ، އެދަރިވަރަކަށް އެ އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ 
ދަރިވަރަކަށް އެވޯޑްދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެމަތިން 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިހުންނެވެ. 

މަތީ ފާހެއްގެ ކިޔެވުންނިންމާ ދަރިވަރަކަށް، އެދަރިވަރު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރި 
ކޯހުގައި ހިމެނޭ އިންޓަރމީޑިއެޓް އެވޯޑަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.  

)ނ(
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޯކސްތަކާއި މާއްދާތައް
ތަރައްޤީޮކށް މުރާޖަޢާ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ނަން

މަޤުޞަދު

އައު ޯކސްތައް 
ފަރުމާކުރުން

1

2

3

4

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގެ 3 އަދި 4 ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލިހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ ' ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާއި 
މާއްދާތައް ތަރައްޤީކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު' އެވެ.

ފެންވަރު  ދިރާސާކުރުމުގެ  ކިޔަވާދިނުމާއި  މަޤްޞަދަކީ،  ޤަވާޢިދުގެ  މި 
ސެންޓަރުތަކުގައި  ކުއްލިއްޔާތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަތިކުރުމަށްޓަކައި 
އެއް އުޞޫލަކުން ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި މާއްދާތަކަށް ކޯޑުދިނުމާއި 

ނޑައެޅުމެވެ.  ކަ ކުރާނެގޮތް  މުރާޖަޢާ  މާއްދާތައް  ކޯސްތަކާއި 

އައު ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާނީ އެކޯހެއް 
ނުވަތަ އެ މާއްދާއެއް ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުންނެވެ. 

އައު ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ރިޢާޔަތް 
ކުރަންވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ  ބޯޑުގެ  އެކަޑަމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރުމާކުރެވޭނީ  ކޯހެއް  އައު 
. ވެ ގެންނެ ބި ލި

މޯލްޑިވްސް  ހުންނަންވާނީ  ކޯސްތައް  ފަރުމާކުރެވޭ  ޔުނިވަރސީޓީގައި 
ނޑުތަކާ  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )އެމް.ކިޔު.އޭ( އިން ކަ

އެއްގޮތަށެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ކުއްލިއްޔާތައް ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުން އަލަށް ފަރުމާކުރާ ކޯސްތައް އެކަޑެމިކް 
ބޯޑޑަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ ރުހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފެށޭނީ  ކޯހެއް  އައު  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ލިބުމުންނެވެ.

)ބ(
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މާއްދާ ޯކޑުކުރުން

ޯކސްތައް/ މާއްދާތައް 
މުރާޖަޢާކުރުން

ޯކސްތައް/ މާއްދާތައް 
މުރާޖަޢާކުރާ ޮކމެޓީ

ޯކސްތައް/ މާއްދާތައް 
މުރާޖަޢާކުރާ ޮކމެޓީގެ 

ރިޔާސަތު

ޯކސްތައް/ މާއްދާތައް 
މުރާޖަޢާކުރާ ޮކމެޓީގެ 

ޤާނޫނީ އަދަދު

5

6

7

8

9

މާއްދާއެއް  ކޮންމެ  ހިމަނާ  ކޯސްތަކުގައި  ފަރުމާކުރެވޭ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ވަކި ޚާއްޞަ ކޯޑެއް ދީގެންނެވެ. ކޯޑުދޭންވާނީ މާއްދާ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ  އުޞޫލުގައިވާ  ކޯޑުކުރުމާބެހޭ 

ސެންޓަރތަކުގެ  ކުއްލިއްޔާތަކާއި  މުރާޖަޢާކުރުމަކީ  މާއްދާތައް  ކޯސްތަކާއި 
ޒިންމާއެކެވެ. 

ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް މުރާޖަޢާކުރާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް:

ބަލަހައްޓަވާނީ  ރިޔާސަތު  ކޮމިޓީގެ  މުރާޖަޢާކުރާ  މާއްދާތައް  ކޯސްތަކާއި 
އެވެ. ވެރިޔާ  އިސް  ޔުނިޓުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކަރިކިއުލަމް 

ރިޔާސަތު  އަދަދަކީ  ޤާނޫނީ  ކޮމިޓީގެ  މުރާޖަޢާކުރާ  މާއްދާތައް  ކޯސްތަކާއި 
މެންބަރުންނެވެ. )ހަތަރެއް(   4 ހިމެނޭހެން 

1. ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގެ އިސް ވެރިޔާ
2. ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެކަޑެމިކް އެފެއާޒް(

3. ކޯސް ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ޑީން
4. މުރާޖަޢާ ކުރެވޭ ކޯހާއިގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަޚަޞުޞް 4 )ހަތަރެއް( މީހުންް

ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގަމުން ދާއިރު، އެ ކޯހަކާބެހޭގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި 
ކޯސް  މުޅި  ހޯދައި،  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ފަރާތުން  ލެކްޗަރާރއިންގެ 
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. މަޝްވަރާތަކަށް  އެޚިޔާލުތަކާއި  މުރާޖަޢާކުރުމުގައި 

ކުއްލިޔްޔާތައް ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުން ކޯސް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު އެކަޑެމިކް 
ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް ކޮންމެ 5 )ފަހެއް( އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. 
މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ 
އެކަޑެމިކް  ކުރުމަށް  މުރާޖަޢާ  މާއްދާއެއް  ނުވަތަ  ކޯހެއް  ސެންޓަރަކުން 
މުރާޖަޢާ  މާއްދާ  ނުވަތަ  ކޯސް  ބޯޑަށް  އެކަޑެމިކް  ހުށަހެޅުމުން،  ބޯޑަށް 
ކުރަންފެނިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(
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ޯކހެއް ނުވަތަ 
މާއްދާއެއް އުވައިލުން

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުމުން 

10

11

12

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ހިންގާ ކޯހެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއް 
ބޯޑަށް  އެކަޑަމިކް  ޙާލަތެއްގައި  ޖެހިއްޖެ  އުވާލަން  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ 

ހުށައަޅައި އުވާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ.  

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން 
ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީ ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް، ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް ތަރައްގީކޮށް މުރާޖަޢާ 
ކުރުމުގައި ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް ކޯހެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އުވާލެވިއްޖެނަމަ 
އެކަން އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތަށް ކޯހެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އުވާލެވުނުއިރު 
ދަރިވަރަކު  ވެފައިވާ  ރެޖިސްޓްރީ  އެމާއްދާއެއްގައި  ނުވަތަ  އެކޯހެއް 
އިންތިޒާމު  ފުރިހަމަކުރެވޭނެ  އެމާއްދާ  ނުވަތަ  އެކޯސް  އޭނާއަށް  ހުރިނަމަ 

. ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ

)ހ(
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ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދެވޭނީ،  ސަނަދުތައް  ގައިވާ   1 ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފާސްކުރުމުންނެވެ. މަޖިލިހުން  އެ  ހުށަހަޅައި،  މަޖިލިހަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ލިޔުން،  ހަނދާނީ  ގައިވާ   2 ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފަރާތަކަށް  ފެންނަ   ޑީންއަށް   ސެންޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާއެއްގެ 

. ވެ އެ ނެ ދާ ވި ދެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދޭންވާނީ،  ލިޔުން  ހަނދާނީ  ގައިވާ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 
ތަޞައްވުރާއި ޢިލްމީ ފެންވަރަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި
ޝަރަފުދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފާއި ނަން

މަޤްޞަދު

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނަމުގައި

ދެވޭ ޢިލްމީ ލިޔުން

1

2

3

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެން 
އެކިފެންވަރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީނެް  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަދާފައިވާ،   

ޤަވާޢިދެވެ. ޝަރަފުދިނުމާބެހޭ  ސަނަދާއި 

މި ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފު 
ޢާންމުކޮށް އަންގައިދީ، އެކަމުގައި ދެފުށް ފެންނާނޭގޮތަށް މި ޤަވާޢިދުގައި 

ނޑައެޅުމެވެ. އުޞޫލުތައް ކަ

ލިޔުން  ޢިލްމީ  ބާވަތެއްގެ  ދެ  ޔުނިވަރސިޓީން،  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދެވޭނެއެވެ.

ގޮތުގައި  ދަރިވަރެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .1
އެއްގޮތަށް  ނޑާ  އޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ހުރެ،  ރަޖިސްޓްރީވެ 
ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މުޤައްރަރެއް  ކިޔަވައި ނިންމުމުން ދެވޭ ޢިލްމީ ސަނަދާއި؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ 
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހަނދާނީ ލިޔުމެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔާނީ،  ޤަވާޢިދަށް  މި 
އެވެ.  ޤަވާޢިދު'  ޝަރަފުދިނުމާބެހޭ  ސަނަދާއި  އެކިފެންވަރުގެ 

)ހ(

)ހ(

)ށ(
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ޯކސް ފުރިހަމަކުރުމުން 
ސަނަދު ދިނުން

ޔުނިވަރިސިޓީން ދޭ 
ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓް

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޯކސްތަކުގެ ފެންވަރު 

ހިފެހެއްޓުމުގައި މަރުޖަޢަ 
ކަނޑައެޅުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނަމުގައި ސަނަދު 
ދިނުމުގެ ހުއްދަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ނަމުގައި ދޫކުރުމަށް 

ހުއްދަދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ 
ލިސްޓް ބެލެހެއްޓުމާއި 

އެ ލިސްޓަށް 
ބަދަލުގެނައުމާއި އެ 

ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު 
ހިފެހެއްޓުން

4

5

7

8

6

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއްގެ 
ސަނަދުދިނުމަށް  މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ރަޖިސްޓްރީވެހުރެ،  ގޮތުގައި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރާތަކަށް،  ކޮންމެ  ފުރިހަމަކުރާ  ކޯހެއް،  ފާސްކޮށްފައިވާ 

މަޖިލިހުން ސަނަދެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ދަސްވެނިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން  މަތިން،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤަވާޢިދާ  މި 
ހުއްދަ  ސިއްކަޖެހުމަށް  ދަސްވެނިވުމުގެ  ސަނަދުތަކާއި  ދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް 
ސަނަދުތަކަށް  އެ  ފެންވަރާއި  ސަނަދުތަކުގެ  އެ  ސަނަދުތަކާއި  ދެވިގެންވާ 
މިޤަވާޢިދުގެ  ކުރުގޮތް  ލިޔާނެ  ބަހުން  އިގިރޭސި  ނަން  އެ  ނަމާއި  ކިޔާނެ 

ވަނީއެވެ. ގައި  )އެކެއް(   1 ޖަދުވަލު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ޔުނިވަރސިޓީން  ހިފެހެއްޓުމުގައި،  ފެންވަރު  ފަރުމާކުރުމާއި،  ކޯސްތައް 
ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ބަލަންވާނީ،  މަރުޖަޢެއްކަމުގައި  ބޭރުން،  

މިންގަޑުތަކެވެ. އުޞޫލުތަކާއި  ނޑައަޅާ   ކަ އޮތޮރިޓީން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދާއި އެ ސަނަދެއްގެ   ޙައްޤުވެރިފަރާތް، 
ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު  އެއްވެސް ސަނަދެއް  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ކަ

ނުދެވޭނެއެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓު 
ރައްކާތެރި ކުރުމާއި އެކު ބަލަހައްޓާނީ، ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  ފޮރ 

އެކަޑެމިކް އެފެޔާޒެވެ.

އެއްވެސް  ލިސްޓަށް  ސަނަދުތަކުގެ  ދެވޭ  ނަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލިހުން  އެ  ހުށަހަޅައި،  މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބަދަލެއްގެނެވޭނީ  

މަތީންނެވެ. ފާސްކުރާގޮތެއްގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި 
މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަސައްކަތެއްކުރާނީ  ހުރިހާ  ކުރަންޖެހޭ 

ރޑުންނެވެ. ބޯ އެކެޑެމިކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަތީން  އަންގާގޮތެއްގެ 
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ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސަނަދުތަކުގައި 

ޮސއިކުރުން

ދަސްވެނިވުމަށް 
ބޭނުންވާ 

ކަންކަން ދަރިވަރު 
ފުރިހަމަޮކށްފިކަން 

ކަށަވަރުކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސަނަދުތަކުގައި 
ދަސްވެނިވުމުގެ 
ސިއްކަޖެހުމާއި 
ދަސްވެނިވުމުގެ

ޙަފްލާގެ ތާރީޚު 
ކަނޑައެޅުން

9

10

11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދިނުމަށް  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  މި  ނިންމުމުން،  ކޯސްތައް 
ކޮންމެ ސަނަދެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރާއި ރަޖިސްޓްރާރ 

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

އެންމެހައި،  ބޭނުންވާ  ދަސްވެނިވުމަށްޓަކައި  ދަރިވަރު،  އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް 
ރަސްމީގޮތުން   މަޖިލިހަށް   ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފުރިހަމަކޮށްފިކަން  ބައިތައް 
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ، ކުއްލިއްޔާގެ އަދި ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 

ޒިންމާާއެކެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ކޮންމެ ސަނަދެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަން 
ދަސްވެނިކަމުގެ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ސިއްކަޖެހިފައި  ރަމްޒުކޮށްދޭ 

ސަނަދެކެވެ. ބާޠިލު  ސަނަދަކީ،  ކޮންމެ  ނެތް  ސިއްކަޖެހިފައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ލިޔުންތަކުގައި  ނަންގަނެވިގެންވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފަރާތަކަށްވެސް  އެހެން  މަތީން  ނޑައަޅާގޮތެއްގެ  ކަ މަޖިލިހުން 

. ވެ އެ ނެ ދާ ވި ރެ ކު އި ސޮ

ދިރާސާއާގުޅޭ  ދިރާސާއާއި  ހަދަންޖެހޭ  ދަރިވަރުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ރަސްމީގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަކޮށްފިކަން  ކޯސްވާރކް  ތަމްރީނުތަކާއި 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ  މަޖިލީހަން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޒިންމާާއެކެވެ. އިސްވެރިޔާގެ  އެންމެ  ސެންޓަރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙައްޤުލިބިއްޖެކަމަށް  ދަސްވެނިވުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ސަނަދުގައި، ދަސްވެނިވުމުގެ  މަޖިލިހުން ކަ
ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙައްޤުލިބިގެންވަނީ،  ސިއްކަޖެހުމުގެ 

. ވެ ށެ ރއަ ލަ ންސެ ޗާ

މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން، ދެވޭ ސަނަދާއި ޑިގްރީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކާ 
ސަނަދުގެ  ދެވޭނޭ  ހިންގުމާއި  އުޞޫލުތައްހަދާ  އެންމެހާ  ހަދަންޖެހޭ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުށަހަޅާނީ،  މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނޑައަޅައި  ނަންކަ

ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ ތާރީޚު  ދަސްވެނިވުމުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޗާންސެލަރއެވެ. ވައިސް  ލަފައާއެކު،  ބޯޑްގެ  އެކަޑެމިކް 
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ދަސްވެނިކަމުގެ
ލިޔުން ދޫކުރުން

ޯކސް ނިންމިކަމުގެ 
ލިޔުން

ޯކސްނިންމިކަމުގެ 
ލިޔުން ދޫކުރުން

ޝަރަފުގެ ސަނަދު

12

13

14

15

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަމުގެ އެންމެހާ ލިޔުންތައް 
މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ދޫކުރާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް 

އެފެއަރޒުންނެވެ.

ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔެވި ކޯހުގެ ނަމާއި، އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ އެންމެހާކަންކަން ފުރިހަމަކުރިކަން، ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގަ 

އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ލިޔުމާއި  ނިންމިކަމުގެ  ކޯސް  އެ  ދަރިވަރުންނަށް،  ނިންމާ  ކޯސް 
ނެރެ،  ނަތީޖާ  ކޯހުގެ  މުޅި  ދޫކުރަންވާނީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓް  ނުރަސްމީ 
ނުރަސްމީ  ލިޔުމާއި  ނިންމިކަމުގެ  ކޯސް  އަދި  ޢާންމުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. 
ފީ  އޮންނަ  ނޑައެޅިފައި  ކަ އެކަމަށް  ދޫކުރަންވާނީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 . ވެ ނެ ން މު ކު އް ދެ

ޚިދުމަތުގެ  ޢާންމު  ނުވަތަ  ރޮނގުން  ތަޢުލީމީ  ސަނަދަކީ،  ޝަރަފުގެ  
ދާއިރާއިން ނުވަތަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދިރާސާއެއްކުރުމުގައި ނުވަތަ  އިސްލާމު 
ދީން އުނގަންނައިދީ، އެ ދީން ފެތުރުމުގެ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ސައިންސްގެ 
ރޮނގުން، ނުވަތަ އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މައިދާނުގައި ނުވަތަ 
މައިދާނުގައި  ކުޅިވަރުގެ  ނުވަތަ  ދާއިރާގައި  އިޤްތިޞާދީ  ވިޔަފާރިއާއި 
ނުވަތަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދާއިރާއެއްގައި،  ފަންނުވެރި  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ 
ޚިދުމަތެއް  ޚިލާފު  އާދަޔާ  ކުރިއެރުމަށް   ތަރައްޤީއާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކޮށްދިން ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ޝަރަފެކެވެ.

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

ފަރާތަކަށެވެ. ކޮށްފައިވާ 

ދިރާސާއެއް ކުރިފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ދެވޭނީ އެ ދިރާސާއަކީ ބައިނަލް 
އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވެފައި، އެ ދިރާސާގެ 

ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރީތި ނަމެއް ލިބޭ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމައެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި 
މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު،  ބަޔާންވެގެންވާކަންކަމަށް 

ފެނިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ދެވޭނެ ސަނަދެކެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(



45

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކުއްލިއްޔާއަކުން 

ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން 
ދޭ ޝަރަފުގެ 

ސަނަދާއި އެ ސަނަދު 
ދެވޭނޭޮގތާއި ޝަރަފުގެ 
ސަނަދު ދެވޭނޭ ފަރާތް

ތަޚައްޞުޞާގުޅޭ 16 ސެންޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާއެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ އެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްދިން ފަރާތަކަށް ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދެވިދާނެއެވެ.

ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދެވޭނީ، އެކަޑެމިކް ބޯޑްގެ ލަފަޔާއެކު، އެ ކުއްލިއްޔާއަކުން 
ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލިހުގެ 

ހުއްދަލިބުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް އަދި ސެންޓަރަކުންވެސް ޝަރަފުގެ ސަނަދު 
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިޖްރާއާތެއް  ދިނުމުގެ ދާއިރާއާއި ސަނަދު ދެވޭނެ ފަރާތް، ކަ

އެކުލަވައިލެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް 
ދެވޭ ފަރާތަކީ، އެ ސެންޓަރުގައި، ނުވަތަ އެ ކުއްލިއްޔާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ކަ
މުއައްޒަފަކު،  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިނުމަށް   ސަނަދެއް  ޝަރަފުގެ  މަތީން، 
ނުވަތަ  ފަރާތަކުން،  ޢާންމު  ނުވަތަ  ދަރިވަރަކު،  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ 
އެހެން  މެމްބަރަކަށް،  މަޖިލިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުން، 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  ނަން  ފަރާތެއްގެ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަކީ، ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް 
އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ނަން ހުށަހެޅުން މަނާވެގެންވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އިދާރީ  އަދި  ތަޢުލީމީ  އަދާކުރަމުންދާ،  ވަޒީފާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި   .1
ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ  މުއައްޒަފުންނާއި 

ޙައިޘިއްޔަތުން،  މަޤާމެއްގެ  އިދާރީ  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ  ސިޔާސީ   .2
އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ދިނުމަށް 

ފަރާތެއް ކޮންމެ  ހުރި  ޢައްޔަންވެފައި 
ޝަރަފުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  ތަޞައްވުރަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .3
ސަނަދަށް އުނިކަމެއް ގެނުވައިދޭނެ މީހެއްކަމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް 

ފެންނަ ކޮންމެ މީހެއް.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ، ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް 
މަތީން،  ލަފާގެ  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިންގާނީ  ހަދައި، 

އޮފީހުންނެވެ. އެފެއާޒް  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ދުނިޔޭގައި ނެތް 
ފަރާތަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޝަރަފުގެ ސަނަދު 

ދިނުން

ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ 
ޝަރަފުގެ ސަނަދު 

ބާޠިލުކުރުން

ޝަރަފުގެ ސަނަދަށް 
ކިޔާ ނަންތައް

17

18

19

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން، ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް  ދިނުން ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް 
ދުނިޔޭގައި ނެތް ނަމަވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި، 

އެފަދަ ފަރާތަކަށް ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރަށް އުނިކަމެއް އެމީހެއްގެ ފުށުން ލިބިދާނެކަމަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް ދެވިފައިވާ ޝަރަފުގެ ސަނަދު 

ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު، އަދި  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން އެނޫންގޮތަކަށް ކަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދެވޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދަށް ކިޔާ ނަންނަމަށް ބަދަލު 
ނުގެންނަހައި ހިނދަކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދުގެ 
ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ]އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް އޮފް[ ) ޚިދުމަތުގެ 

ދާއިރާ/ ދިރާސާކުރި ދާއިރާ( މިގޮތަށެވެ.

ފަރާތަކަށް،  އެއްވެސް  ދީފައިވާ  ދަރަޖައެއް  ޝަރަފުވެރި  ޔުނިވަރސިޓީން 
ބޭނުމެއް  ލަޤަބު  މި  ]ޑޮކްޓަރ[  ފިޔަވައި،  ލަޤަބެއް  ލިބޭ  ޢިލްމީގޮތުން 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

)ހ(

)ށ(

''އިމެރިޓަސް'' ނުވަތަ 
''އިމެރިޓާ'' ޝަރަފު 

ދިނުން

]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިޓާ[ ގެ ޝަރަފަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ޚިދުމަތްތަކެއް 20
މުއްޒަފަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިނުމަށްފަހު،  ކޮށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް، 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގޮތުން  އަގުވަޒަންކުރުމުގެ  އެކަމުގެ  ރިޓަޔަރވުމުން، 

ޝަރަފެކެވެ. ކައުންސިލުންދޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރވާ 
ފިރިހެނަކަށް ]އިމެރިޓަސް[ އަދި ރިޓަޔަރވާ އަންހެނަކަށް ]އިމެރިޓާ[ ގެ 

ޝަރަފު ދެވިދާނެއެވެ. 

)ހ(

)ށ(
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ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙާލަތުގައި  ފެނިއްޖެ  މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
)ދިހައެއް(   10 ކުރާތާ  ޗާންސެލަރކަން  ވައިސް  ޗާންްސެލަރކަމާއި 
)ހ(ގައި  މާއްދާގެ  މި  ފަރާތްތަކަށްވެސް،  ރިޓަޔަރވާ  އަހަރުވުމަށްފަހު، 

ދެވިދާނެއެވެ. ޝަރަފު،  ނަންގަނެވިގެންވާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ 
]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު ދިނުން ޙައްޤުވާ މީހާގެ ނަން ހުށަހަޅާނީ، އެކަޑެމިކް 

ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލާރއަށެވެ.

ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ތިރީގައިވާ  ޝަރަފުދެވޭނީ  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ފަރާތަކަށެވެ.

1. ރިޓަޔަރވީ އިރު،  އެސޯޝިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ ނުވަތަ ޕްރޮފެސަރެއްގެ 
މީހެއްކަމުގައިވުން؛ ހުރި  މަޤާމުގައި 

2. ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް، ޔުނިވަރސިޓީއަށްކޮށްދިނުމުގައި މެދުކެޑުމެއްނެތި 
ރިޓަޔަރވީ  ހޭދަކުރުމަށްފަހު  އަހަރު  )ދިހައެއް(   10 މަދުވެގެން 

؛ ވުން އި ގަ މު ކަ އް ހެ މީ

3. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފެކަލްޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ނެރެދެއްކުމުގައި  ނަތީޖާއެއް  އުފެއްދުންތެރި  ޙަރަކާތްތެރިވެ  ޢަމަލީގޮތުން 

ބައިވެރިވެފައިވުން.

)ރ(

)ށ(

)ނ(

''އިމެރިޓަސް'' ނުވަތަ 
''އިމެރިޓާ'' ޝަރަފު 

ޙައްޤުވާ ފަރާތުގެ ނަން 
ހުށަހެޅުން

ރިޓަޔަރވާތާ 2 )ދޭއް( އަހަރުގެ ތެރޭގައި]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިޓާ[ 21
މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނަން  ޙައްޤުވާފަރާތެއްގެ  ދިނުން  ޝަރަފު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ހ(
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''އިމެރިޓަސް'' ނުވަތަ 
''އިމެރިޓާ'' ޝަރަފު 
ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބިގެންވާ ޢިނާޔަތްތައް

''އިމެރިޓަސް'' ނުވަތަ 
''އިމެރިޓާ'' ޝަރަފު 

ބާޠިލުކުރުން

ދަސްވެނިކަމުގެ
ސިއްކަ ބެލެހެއްޓުން

ސަނަދުކަރުދާހުގެ
މިން

22

23

24

25

]އިމެރިޓަސް[ ނުވަތަ ]އިމެރިޓާ[ ޝަރަފު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ 
މިވަނީއެވެ. ބަޔާންވެގެން  ތިރީގައި  ޢިނާޔަތްތައް 

1. ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި، 
ވޯޓްދިނުމުގެ  ޙައްޤުލިބިގެންނުވާގޮތަށް، ބައިވެރިވުން

ރޑު ދިނުން 2. ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އައިޑެންޓިޓީ/އެކްސެސް ކާ

3. ގްރެޖުއޭޝަން ޙަފްލާއާއި ގްރެޖުއޭޝަން ޕްރޮސެޝަންގައި ބައިވެރިވުން

4. ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ލިބުން

5. ޔުނިވަރސިޓީގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން

6. ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕާރޓްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދިނުން

ފަރާތްތަކަށް  ދެވޭ  ޝަރަފު  ]އިމެރިޓާ[  ނުވަތަ  ]އިމެރިޓަސް[   .7
ޙައްޤުތައް އެންމެހާ  ނޑައަޅާ  ކަ މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީ 

ދީފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން  ]އިމެރިޓާ[ޝަރަފު،  ނުވަތަ  ]އިމެރިޓަސް[ 
ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުށެއްކުރިކަން  ޖިނާއީ  ފަރާތަކުން، 
ހުތުރުވާފަދަ  ތަޞައްވުރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ،  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 
އޭނާގެ  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  މަޖިލިހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިކަން  ޢަމަލެއް 
ކިބައިން އެ ޝަރަފު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  ސިއްކަ  ދަސްވެނިކަމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެންމެ  ބިޔުރޯގެ  ޗާންސްލަރ  ވައިސް  ބަލަހައްޓާނީ،ޔުނިވަރސިޓީގެ 

. ވެ އެ ޔާ ރި ވެ ސް އި

އޮންނަ  ލިޔެވިފައި  ސަނަދު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 x 8.27“ ީއެއ މިނެވެ.  ކަރުދާހުގެ   )A4( ފޯރ އޭ  މިނަކީ  ކަރުދާހުގެ 

އެވެ.  11.69“
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ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސަނަދުތައް 

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު 
ޗާޕުކުރުން

ޤަވާޢިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވުމުން 

ޔުނިވަރސިޓީ
ސަނަދު ލިޔެފައި 
ޮއންނަން ވީޮގތުގެ 

ނަމޫނާ

27

28

29

26

ހުންނަންވަނީ  ކަރުދާސް  ޗާޕުކުރެވޭ  ލިޔުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދުތައް 
އަދި  ދަށުގައެވެ.  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރަޖިސްޓްރާރގެ  ރައްކައުތެރިކަމާއެކު، 
ރައްކައުތެރިކަމާއެކު  ކަރުދާސްތައް،  ސަނަދު  ޗާޕުކުރެވޭ  ނުބައިކޮށް 
ނައްތައިލެވެންދެން ހުންނަންވާނީ ރަޖިސްޓްރާރގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން 
ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނުހިމެނޭކަމެއް  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
މަޖިލިހުންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީ 

ސަނަދުތަކުގެ  ނަމޫނާ  ސިޔާސަތާއެކުގައިވާ  މި  ފާސްކުރާ  މަޖިލިހުން 
ކަރުދާސްތައް، އެ އަހަރަކަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދަކަށް، ކޮންމެ 
އަހަރަކު ޗާޕުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރާއާއި 
އޭނާ ޢައްޔަންކުރާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުއައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. 

އަދި  ނައްތާލަންވާނެއެވެ.  ކަރުދާސްތައް  ސަނަދު  ޗާޕުކުރެވޭ  ކުށާއެކު 
އަންގާގޮތެއްގެ  އޭނާ  ހާޒިރުގައި،  ރަޖިސްޓްރާރގެ  ނައްތައިލަންވާނީ 

. ވެ ނެ ން ތީ މަ

ސަނަދު  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  އަދި  އަންޑަގްރެޖުއޭޓް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެއްގޮތްވާ  ފޯރމެޓަކާ  ފާސްކުރާ  މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮންނަށްވާނީ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑޮކްޓޯރަލް ސަނަދު  އޮންނަށްވާނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިހުން 
ފާސްކުރާ ފޯރމެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ސަނަދުތައް  ދަށުގެ  ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ  ޑިޕްލޮމާއާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެއްގޮތްވާ  ފޯރމެޓަކާ  ފާސްކުރާ  މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮންނަންވާނީ 

މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތިކްސް ޮކމެޓީ އެކުލަވާލުމުމުގެ އުޞޫލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ )އައި ޔޫ އެމް( ގެ މުވައްޒަފުންނާއި 1ތަޢާރުފް
ޢިލްމީ  ދިރާސާތަކާއި  ކުރާ  ނަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރުން  
ހިފެހެއްޓުމަކީ   ނޑު  މިންގަ މަތީ  އެންމެ  ގެ  އެތިކްސް  ތަޙުލީލުތަކުގައި 
ޔުނިވަރސިޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ކަމެކެވެ. މިކަން ހަރުދަނާ 
އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮމެޓީންނެވެ.  އެތިކްސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ 

މި އުޞޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އެތިކްސް ކޮމެޓީ 
އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެވެ. ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހަދާ 
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ނޑުތަކާއި  މިންގަ ސުލޫކީ  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ދިރާސާތަކުގައި 
ނިންމުންތައް  ގުޅުންހުރި  އެކަމާ  ނޑައަޅައި  ކަ އުޞޫލުތައް  އެތިކްސްގެ 
އެކަޑެމިކް  ގެ  އެމް  ޔޫ  އައި  އުޞޫލު  މި  ކޮމެޓީންނެވެ.  މި  ނިންމާނީ 
އެކަޑެމިކް  ގެ  އެމް  ޔޫ  އައި  އުޞޫލު  މި  ވާނެއެވެ.  ފާސްކުރަން  ބޯޑުން 
ހެދޭ  ނަމުގައި  ގެ  އެމް  ޔޫ  އައި  ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފާސްކުރާ  ބޯޑުން 
ހުރިހާ ދިރާސާތަކެއްގައި އެތިކްސް އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމާނީ މި 
ކުރުމުގެ  އައި. ޔޫ. އެމް އިން ކުރާ ކޮންމެ ދިރާސާ އެއް  ކޮމެޓީންްނެވެ. 
ކުރިން އެތިކްސްއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ހުއްދަ އެދިރާސާ އެއް ކުރާބަޔަކު 
ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  ހުއްދަ  އެ  އަދި  ހޯދަންވާނެއެވެ.  ލިޔުމުން  ކޮމެޓީން  މި 
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް އެތިކްސް 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.  ކޮމެޓީން 

)ހ(

)ށ(

އެތިކްސް ޮކމެޓީގެ 
ކަންތައްތައް ހިންގާ 
ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި މުވައްޒަފުން ހަދާ ދިރާސާތަކާ އަދި ދަރިވަރުން 2
ޖެހޭ  ހިފަހައްޓަން  ދިރާސަތުގައި  ހަދާ  ގުޅިގެން  ކިޔެވުމާ  އެދަރިވަރުންގެ 
ނޑުތައް ހިފަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަކީ ރިސާރޗް އެންޑް  އެތިކްސް މިންގަ
އިންތިޒާމް  އެމަގުން  އެކަން  އެކެވެ.  ޒިންމާ  ސެންޓަރުގެ  ޕަބްލިކޭޝަން 
ވެރިޔާ  ޕަބްލިކޭޝަންގެ  އެންޑް  ރިސާރޗް  ބެލުމަކީ  ވޭތޯ  ކުރެވިފައި 

ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭނެ 

)ހ(
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އެތިކްސް ޮކމެޓީ

އެތިކްސް ޮކމެޓީގެ 
މުއްދަތު

3

4

އެހެންކަމުން އެތިކްސް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އަދި ހިނގަމުންދަނީ މި 
ގެންދިއުމުގައި  ހިންގަމުން  އެމަގުން  އެކަން  ބަލައި  އެއްގޮތަށްތޯ  އުޞޫލާ 
ސެންޓަރުގެ  ޕަބްލިކޭޝަން  އެންޑް  ރިސާރޗް  ފަރާތަކީ  ޒިންމާވާންޖެހޭ 
އެންޑް  އަކީ ރިސާރޗް  ޗެއާރޕާރސަން  ގެ  ކޮމެޓީ  އެތިކްސް  ވެރިޔާއެވެ. 
ޕަބްލިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ޢައްޔަން ކުރާ މީހެކެވެ.

އެތިކްސް ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ މުއްދަތަކީ 2 އަހަރެވެ. ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއެކު 
އާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޑީން )ވެރިޔާ(

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ ޑީން )ވެރިޔާ(

ޔުނިވަރސިޓީ ގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކަޑެމިކް އަދި ރިސާރޗް ތަޖުރިބާ އަށް 
ބަލާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ 
މީގެ  މެމްބަރުން.   4 ކުރާ  ޢައްޔަން  ސެންޓަރުން  ރިސާރޗް  ދަށުން 
ބޭފުޅުން   2 ތެރެއިން  ވެރިންގެ  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ތެރޭގައި 

ހިމެނެންވާނެއެވެ.

ކަމެއް  ކޮމެޓީން ނިންމަންޖެހޭ  ވަކި ދިރާސާ އަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެތިކްސް 
ކުރަންޖެހޭ  ބައިވެރި  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ޚާއްޞަ  ވަކި  ނިންމުމަށްޓަކާ 
ރިސާރޗް  ލަފަޔާއެކު  ކޮމެޓީގެ  އެތިކްސް  ނޑައަޅާނީ  ކަ މެމްބަރުން 
ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ. މި މެންބަރުންނަކީ ހަމައެކަނި ވަކި ބައްދަލުވުމަކަށް 
ނޫނެވެ.  މެންބަރުންނެއް  ދާއިމީ  މިއީ  ކަމުން  މެމްބަރުން  ޢައްޔަންކުރެވޭ 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ކޮމިޓީގެ  ޑީންއެވެ.  ސްޓަޑީޒްގެ  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  އަކީ  ޗެއާރ  ވައިސް 
ބައްދަލުވުމެއް  ހާޒިރުނުވާނަމަ،  ޗެއަރ  ވައިސް  ނުވަތަ  ޗެއާރޕަރސަން 

ނުބޭއްވޭނެއެވެ.

)ށ(
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އެތިކްސް ޮކމެޓީގެ 
މައްޗަށް ލާޒިމް ކުރާ 

ކަންތައްތައް

އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ ގޮތާ އެކޮމެޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ 5
އުޞޫލް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.

ހުރިހާ  ޖެހޭ  ހޯދަން  ކޮމެޓީން  އެތިކްސް  ކުރިން  ކުރުމުގެ  ދިރާސާއެއް 
ހުއްދައެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢޫލޫމާތު ރިސާރޗް 
ސެންޓަރުން ލިބޭނެގޮތުގެ އިންތިޒާމް  ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް 
ކޮބައިކަން  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ  ފޯރމާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ކުރުމަށް  އެކަން 

ހުންނަންވާނެއެވެ. އެނގެން  ގޮތަށް  ސާފުވާނެ 

ގެ  ޕަރޓިސިޕަންޓްސް(   )ރިސާރޗް  މީހުން  ބައިވެރިވާ  ދިރާސާތަކުގައި 
ދިރާސާގައި   ކުރުމަށްޓަކައި  ޔަޤީން  ވޭތޯ  ކުރެވިފައި  ޙިމާޔަތް  ޙައްޤުތައް 
ބޭނުންވާނެ  ގުޅޭގޮތުން  އާއި  ދިރާސާ  ފަރުދުންނަށް  ވަކިވަކި  ބައިވެރިވާ 
އިންތިޒާމް  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ގޮތަށް  އޮޅުންފިލާނޭ  ސާފުކޮށް  މަޢުލޫމާތު 
ބޭނުންކުރާ    ހެދުމަށް  ދިރާސާ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ބަލަން  ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ 
މެތަޑަކީ އެ ދިރާސާ އެގޮތަށް ހެދުމުން އެ ދިރާސާގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ 
ޖެހޭނެއެވެ. ކުރަން  މެތަޑެއްތޯ ޔަޤީން  ކުރެވިފައިވާ  ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

އެތިކްސް ޮކމެޓީ 
ޗެއަރޕަރސަންގެ 

ޒިންމާ ތައް

އެތިކްސް ޮކމެޓީގެ 
މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް

6

7

އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަމާ ޔައުމިއްޔާ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް 
ބެލެހެއްޓުން.

އުޒުރެއް  މަޤުބޫލް  ހާޒިރުވުން.  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމެޓީގެ   އެތިކްސް 
އެންގުން. ޕަރސަންއަށް  ޗެއަރ  އެކަން  ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ  މެދުވެރިވެގެން 

ޒިންމާތައް  ކުރާ  ޙަވާލު  މެންބަރުންނާ  ވަކި  ވަކި  ކޮމެޓީން  އެތިކްސް 
ކުރުން. އަދާ  ފުރުހަމަޔަށް 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އެ  އަދި  ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން  ކޮމެޓީގެ   އެތިކްސް 
ހަމަޖެއްސުން. އެޖެންޑާ 

އެތިކްސް ކޮމެޓީން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބެލުން.
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ވިޒިޓިންގ އަދި ޮއނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ނަން

1

2

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް 

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ  އޮނަރަރީ  އަދި  'ވިޒިޓިންގ  ކިޔާނީ  ޤަވާޢިދަށް  މި 
އެވެ. ބެހޭ ޤަވާޢިދު' 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

މާނައަކީ،  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ސްޓާފް'  އެކަޑެމިކް  'ވިޒިޓިންގ 
އުނގަންނައިދިނުމާއި  އުނގެނުމާއި  ހިއްސާކުރުމާއި،  ތަޖުރިބާ  ޢިލްމާއި 
މަސައްކަތްތަކުގައި  ޢިލްމީ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ދިރާސާކުރުމުގައި، 
ވަކި  ނޑައެޅޭ  ކަ ދަޢުވަތުދީގެން،  ޔުނިވަރސިޓީން  ބައިވެރިވުމަށް، 
ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން  ނުވަތަ  ރާއްޖޭގެ  އަންނަ،  މުއްދަތަކަށް 
ޚިދުމަތްްދޭ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ނުވަތަ  މުވައްސަސާއެއްގެ  ދިރާސާކުރާ  ނުވަތަ 

މުވައްޒަފެކެވެ.  މަރުކަޒެއްގެ 

މާނައަކީ،  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ސްޓާފް'  އެކަޑެމިކް  'އޮނަރަރީ 
އުނގަންނައިދިނުމާއި  އުނގެނުމާއި  ހިއްސާކުރުމާއި،  ތަޖުރިބާ  ޢިލްމާއި 
މަސައްކަތްތަކުގައި  ޢިލްމީ  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ދިރާސާކުރުމުގައި، 
ވަކި  ނޑައެޅޭ  ކަ ދަޢުވަތުދީގެން،  ޔުނިވަރސިޓީން  ބައިވެރިވުމަށް، 
ފަރާތްތަކުގެ  ބޭރުގެ  ރާއްޖޭން  ނުވަތަ  ރާއްޖޭގެ  އަންނަ،  މުއްދަތަކަށް 
ތެރެއިން، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ޚިދުމަތްތައް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ނުވަތަ 

ހުރިފަރާތެކެވެ.  ހުނަރު  ނުވަތަ  ތަޖުރިބާ  ޕްރޮފެޝަނަލް 
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މަޤުޞަދު

ވިޒިޓިންގ އަދި 
ޮއނަރަރީ އެކަޑެމިކް 
ސްޓާފުންގެ ގިންތީތައް

3

4

އުނގަންނައިދިނުން  އުނގެނުމާއި  ސްކޮލަރޝިޕާއި  ދިރާސާކުރުމާއި 
ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 
ޔުނިވަރސިޓީން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ޢައްޔަން 
އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ  މަޤްޞަދަކީ  މިޤަވާޢިދުގެ  ކުރެއެވެ. 
ސްޓާފުން ޢައްޔަންްކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ޢައްޔަންްކުރެވޭނެ 
ޒިންމާތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރާތާއި  ޢައްޔަންްކުރެވުނު  ހާލަތްތަކާއި 

ބަޔާންކުރުމެވެ.

ގިންތީ  ސްޓާފުން  އެކަޑެމިކް  ވިޒިޓިންގ  ޒިޔާރަތްކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
މަރުކަޒެއްގައި  ނުވަތަ  މުވައްސަސާ  ނިސްބަތްވާ  އެފަރާތެއް  ކުރެވޭނީ 
ތިރީގައިވާ  ފެންވަރަށްބަލާ،  ތަޖުރިބާގެ  ޢިލްމާއި  މަޤާމާއި  އަދާކުރަމުންދާ 
ގިންތީއަކަށެވެ. އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  އެފަރާތަކާ  ތެރެއިން  ގިންތީތަކުގެ 

1. ވިޒިޓިންގ ޕްރޮފެސަރ 
2. ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ

3. ވިޒިޓިންގ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
4. ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ

5. ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ގިންތީކުރެވޭނީ 
އެފަރާތެއްގެ އިލްމީ ހިދުމަތަށް، ނުވަތަ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު 
ހުރި މިންވަރަށްބަލާ، ތިރީގައިވާ ގިންތީތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ 

އެކަށީގެންވާ ގިންތީއަކަށެވެ.

1. އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ
2. އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ

3. އޮނަރަރީ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
4. އޮނަރަރީ ލެކްޗަރަރ

5. އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
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މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް

ވިޒިޓިންގ އަދި 
ޮއނަރަރީ އެކަޑެމިކް 
ސްޓާފް ޢައްޔަންްކުރުން

5

6

ޔުނިވަރސިޓީއަށް   ސްޓާފަކީ  އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ 
އެފަރާތަކީ  ފަރާތެކެވެ.  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްް  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއްކޮށްދޭ 

ނޫނެވެ.  މުވައްޒަފެއް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކު ޢައްޔަންްކުރެވޭނީ ތިރީގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ހަމަޔަށް  ޕްރޮފެސަރއާއި  އެސޯސިއޭޓް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ   .1
ޢައްޔަން ކުރުމުގައި ކުއްލިއްޔާގެ ޑީން ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ 
)އެކަޑެމިކް އެފެއާޒް( ނުވަތަ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

ހުއްދަދޭނީ  ޢައްޔަންކުރުމަށް  ޕްރޮފެސަރ  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ   .2
ޗާންސެލަރެވެ. ވައިސް 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް ޢައްޔަންްކުރެވޭނީ 4 )ހަތަރެއް( 
އަހަރާއި ހަމަޔަށެވެ. ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު ޢައްޔަން 
ވައިސް  ކުރެވޭނީ  އިތުރު  އަހަރަށްވުރެ  )ހަތަރެއް(   4 މުއްދަތު  ކުރެވޭ 
ޗާންސެލަރގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ. ޢައްޔަން ކުރެވުނު މުއްދަތު 
ޢައްޔަން  އަލުން  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤަވާޢިދުގައި  މި  ހަމަވުމުން، 

ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެދި  ޢައްޔަންކުރުމަށް  ސްޓާފް  އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ 
ހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުވާނީ، އެކަމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ.  ރިސޯސް  ހިޔުމަން  އެންޑް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

ވިޒިޓިންގް އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރުމަށް 
ހުއްދަދެވުނު ފަރާތަށް ފޮނުވާ ދަޢުވަތުގެ ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އެކަޑެމިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ. 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު ޢައްޔަންްކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ 
ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެއްގޮތަށް،  އުޞޫލުތަކާ  ޤަވާޢިދުތަކާއި  ނޑައަޅާ  ކަ ޔުނިވަރސިޓީން 
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ސްޓާފް   އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ 
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ވިޒިޓިންގ އަދި 
އެކަޑެމިކް ސްޓާފް 
ޢައްޔަންްކުރުމުގައި 

ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް ވާންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް 7
ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު 
ކުރެވޭފަދަ  ފާހަގަ  ދާއިރާއިން  އެ  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށެވެ.  ހާސިލުކޮށްފައިވާ 
ޚިދުމަތްތަކެއް ނުވަތަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެދާއިރާގެ މާހިރަކަށެވެ. 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފްގެ ކިބައިގައި އުނގަންނައިދިނުމުގެ 
ދާއިރާގެ އަދި/ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ 
ފަރާތަކަށް  ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ކާމިޔާބީތަކެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ  ދާއިރާއިން 

ވާންވާނެއެވެ.

ގިންތީ  ހަމަޖައްސާނޭ  ސްޓާފުން  އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ 
ބިނާވެގެންވަނީ އެފާރާތެއްގެ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ޢިލްމީ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުގެ 
އަދާ  މަޤާމެއް  ކުރީން  މުވައްސަސާއެއްގައި  އެހެން  ބަލާފައެވެ.  މައްޗަށް 
ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތް ގިންތީ ކުރުމުގައި، އެފަރާތަކުން 
އެންމެ ފަހުން އަދާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ މަގާމުގެ ގިންތީއަށްވުރެ 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ގިންތީއެއް  މަތީން 

ދަޢުވަތުގެ ލިޔުމާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ 
ރައްކާތެރިކުރުމާ، މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހުއްޓުމާ، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެއްބަސްވާކަމުގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާ  ޤަވާޢިދުތަކާއި 
ފޮނުވުމުން،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ނަކަލެއް  އޭގެ  ސޮއިކޮށް،  ލިޔުމުގައި 
ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.  ގޮތުގައި  އޮނަރަރީ ސްޓާފެއްގެ  ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ 
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ވިޒިޓިންގ އަދި 
ޮއނަރަރީ އެކަޑެމިކް 
ސްޓާފުގެ ޙައްޤުތަކާއި 
ޒިންމާތަކާއި ލިބިދެވޭނެ 

ޢިނާޔަތްތައް

ޖީބު 8 ނުވަތަ  އިނާޔަތެއް  ސްޓާފަށް  އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ  އަދި  ވިޒިޓިންގ 
ވިޒިޓިންގ  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ދޭނަމަ،  އެއްޗެއް  ގޮތުގައި  ފައިސާއެއްގެ 
އަދި އެކަޑެމިކް ސްޓާފު އެއްބަސްވާ އަދަދެއް ދެވިދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، 
ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި ހުރުމާއި 
ކެއިން ބުއިމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  އެހީތެރިކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ވަޒީފާއަދާކުރާ  މުއައްސަސާއެއްގައި  އެހެން  އެފަރާތަކީ  އިސްކަންދޭނީ، 
ޚަރަދުތައް  އެފަދަ  މުއައްސަސާއިން  ވަޒީފާއަދާކުރާ  ފަރާތަކަށްވާނަމަ، 

ފަރާތަށެވެ. ފޯރުކޮށްނުދޭ  އެހީތެރިކަން  ކުރުމުގައި 

ހަރަކާތްތަކުގައި  އެހެނިހެން  ކޮންފަރެންސްތަކާއި  ހުއްދަދޭ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ބައިވެރިވުމަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުކުރާ ދަތުރުތަކާއި 
އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ 
ޖާގައެއް ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، 
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްފަދަ، ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ކުއްލިއްޔާ/ 

ސެންޓަރުން ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އީ-މެއިލް 
އެކްސެސްގެ  ޔޫޒަރ  ލައިބްރަރީ  ޚިދުމަތާއި  އިންޓަރނެޓް  އެކައުންޓަކާއި 

ލިބިދެވޭނެއެވެ. ޚިދުމަތް 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުގެ ލަޤަބު ބޭނުން ކުރަންވާނީ، 
ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ކުރިއަށް ލައިގެންނެވެ. 

ރިސާޗް  އެތެރޭގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސްޓާފުންނަށް  އެކަޑެމިކް  އޮނަރަރީ 
ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ގްރާންޓްސްތަކާއި 
ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ. ގްރާންޓްސްތަކަށް  ރިސާޗް  ބޭރުގެ  ކުރިއަށްގެންދާ 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު، އެ ސްޓާފަކު ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ 
ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް  ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ. 
އަދި ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް 
އެންމެ  ސެންޓަރުގެ  ކުއްލިއްޔާ/  ގެންދަންވާނެއެވެ.  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް 
އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް  ޢަމަލުކުރާ ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 

އެކަޑެމިކް ސްޓާފު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

9

10

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި 
އަދި  ވިޒިޓިންގ  އެގްރީމެންޓެއްގައި،  ގުޅޭ  ޕްރޮޕަޓީއާއި  އިންޓަލެކްޗުއަލް 

އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފާއި ޔުނިވަރސިޓީން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލު ކުރާނީ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުންނެވެ.
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ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ނަން

މާނަކުރުން

މަޤުޞަދު

1

2

4

3

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް 

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ ]ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 
ޤަވާޢިދު” އެވެ. 

ނޑައެޅިގެން  ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
ދޭހަނުވާނަމަ: އެހެންގޮތަކަށް 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

ޢިލްމީ  ދަރިވަރުގެ  މާނައިގައި  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'ވަޒަންކުރުން' 
ހުރިގޮތާއި  ޤަބޫލުކުރުންތައް  އަދި  ސުލޫކު،  ހުނަރުވެރިކަން،  ފެންވަރު، 
ރިކޯޑުކުރުން  ލިޔުމުން  މަޢުލޫމާތު  އެލިބުނު  ބެލުމާއި،  ހޯދާ  މިންވަރު 

ހިމެނެއެވެ. 

މިޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 
ގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކުރުން؛

ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން؛

ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމަކީ ފެންވަރު ރަގަޅު ތަޢުލީމަކަށް ހެދުމަށް 
އެހީތެރިވުން؛

ދަރިވަރުންގެ  މަތީން  މަގުފަހިވާނެގޮތެއްގެ  ކުރިއެރުމަށް  ދަރިވަރުންގެ 
ރިޕޯޓްކުރުން. ކުރިއެރުން 
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އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ވަޒަންކުރުމުގައި 
ގެންގުޅެންޖެހޭ 

މައިގަނޑު އަސާސްތައް

5

ބެލެހެއްޓެނިވި  މާނައިގައި،  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'އިމްތިޙާނުކުރުން' 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ތަނެއްގައި،  ޚާއްޞަ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މާހައުލެއްގައި، 
އިރުޝާދުތަކަކާއި  ޚާއްޞަ  ދެވިފައިވާ  ތެރޭގައި،  ވަގުތެއްގެ  ޚާއްޞަ 
ހިމެނެއެވެ. މަސައްކަތްތައް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  އެއްގޮތަށް 

'ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައިގައި 
އިމްތިޙާނުތަކާއި  ކުއިޒްތަކާއި  އެސައިންމަންޓުތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވޭ  ދަރިވަރާ 
ހުރިހާ  ޙަވާލުކުރެވޭ  ގޮތުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  މިނޫނަސް  އަދި 

ހިމެނެއެވެ.  މަސައްކަތެއް 

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ 
އަސާސްތަކަކީ: ނޑު  މައިގަ

ލިބިދެވޭގޮތަށް  ކުރިއެރުން  ފަހިކަމާއި  އިތުރު  އުނގެނުމަށް  ދަރިވަރުންގެ 
ގެންދިއުން؛ ކުރިއަށް  ކަންކަން  ވަޒަންކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 

ގޮތްތައް  އުޞޫލުތަކާއި  ގެންގުޅޭނެ  ވަޒަންކުރުމުގައި  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ހިއްސާކުރުން؛ ދަރިވަރުންނާ  ދުރާލާ 

ދެފުށްފެންނަ، އިތުބާރުހިފޭ، އަދި ހަމަހަމަ ގޮތްތަކެއްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ 
ފެންވަރު އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން؛

ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ވަޒަންކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައިވުން. ތަރައްޤީކުރެވެމުންދާ  މުރާޖަޢާކުރެވި 
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އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ވަޒަންކުރުމުގައި 
ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

ކަންކަން

ވަނަ 6 )ފަހެއް(   5 ޤަވާޢިދުގެ  މި  ވަޒަންކުރުމުގައި،  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ކަންތައްތައް  ތިރީގައިވާ  ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  އަސާސްތަކުގެ  މާއްދާގައިވާ 

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވޭ  ގޮތުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި  ފެންވަރު  ދަރިވަރުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދުތަކާއި  މަސައްކަތްތަކަކީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯހަށް ކަ
ކަމުގައި  މަސައްކަތްތަކެއް  އެހީތެރިވެދޭ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ނޑިތައް  ނޑުދަ ލަ

ހެދުން.

ފެންވަރު  ދަރިވަރުގެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  އެކިވައްތަރުގެ  ތަފާތު 
އިސްކަންދިނުން. ވަޒަންކުރުމަށް  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 

އެކޯހެއްގެ  ދަރަޖަ  މަސައްކަތްތަކުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ތަފާތުކުރުން. ރިޢާޔަތްކޮށް  ފެންވަރަށް 

މާއްދާ  ކުރެވޭ  ހިއްސާ  ދަރިވަރުންނާ  ފެށޭއިރު  ކިޔެވުން  ސެމިސްޓަރގެ 
އައުޓްލައިންތަކުގައި، ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމަށް 

ބަޔާންކުރުން. ތަފްޞީލު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ހަވާލުކުރެވޭނެ 

ނޑައެޅިފައިވާ މާކުހާއި  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަ
އެ މާކުސް ދެވޭނެގޮތްތައް، މާއްދާގެ އައުޓްލައިންގައި ބަޔާންކުރުން.

ދަށުން  އުޞޫލެއްގެ  އެއް  ކުރިއަށްދަނީ  ވަޒަންކުރުން  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ބޭއްވޭ،  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  ކުރުމަށްޓަކައި  ކަށަވަރު  ހަމަހަމަކަމާއެކުކަން 

ބޭއްވުން. ބައްދަލުވުންތަކެއް  ކޯޑިނޭޝަން  އުސްތާޛުންގެ 

ދެވޭ  ދަރިވަރަށް  މަސައްކަތްތަކުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ދެވޭ  މައްޗަށް  ނޑުތަކެއްގެ  މިންގަ ޚާއްޞަ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ނަތީޖާއަކީ، 

ހެދުން. އެއްޗެއްކަމުގައި 

އުސްތާޛުންނާއި  މަސައްކަތްތައް،  ވަޒަންކުރުމުގެ  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި 
ސެމިސްޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ  ބަލާ،  މައްޗަށް  ފީޑްބެކްތަކުގެ  ދަރިވަރުންގެ 

ގެންދިޔުން. މުރާޖަޢާކުރަމުން 
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ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު 
ބަލާ، ވަޒަންކުރުމަށް 
ދެވޭ މަސައްކަތްތައް

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްތައް 

ދަރިވަރާ ހިއްސާކުރުން

7

8

ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ގޮތްތަކެވެ.

މިއީ  ލަރނިންގ(:  ފޯރ  )އެސެސްމަންޓް  އެސެސްމަންޓް  ފޯމެޓިވް   .1
ދަރިވަރުގެ އުނގެނުން ކުރިއަށްދާއިރު އެދަރިވަރަށް ޙާޞިލުވަމުންދާ މިންވަރު 
އެދާއިރާތަކުން  ފާހަގަކޮށް،  ދާއިރާތައް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ބަލައި، 
ވަޒަންކުރުމެވެ.  ކުރެވޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން  ދަރިވަރަށް 

މިއީ  ލަރނިންގ(:  އޮފް  )އެސެސްމަންޓް  އެސެސްމަންޓް  ސަމޭޓިވް   .2
ނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރަށް އުނގެނެވުނު މިންވަރު  ކަ

ވަޒަންކުރުމެވެ.

ދަރިވަރު ކިޔެވުމަށް ހާޒިރުވާ މާއްދާގެ އައުޓްލައިން، ސެމިސްޓަރގެ ފުރަތަމަ 
ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރާ ޙިއްޞާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ދަރިވަރާ ހިއްސާކުރެވޭ އައުޓްލައިންގައި، ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި 
މާކްސް  އެމަސައްކަތްތަކަށް  މަސައްކަތްތަކާއި  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. ތަފްޞީލު  ގޮތުގެ  ބަހާލެވިފައިވާ 

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި ދަރިވަރު ހުށައަޅަންޖެހޭ 
ނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ  އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ކަ
އައުޓްލައިނުގައި  މާއްދާގެ  އުޞޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރެވޭނެ  ހުށަހެޅުންތަކާމެދު 

ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އައުޓްލައިންގައި  މާއްދާގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ މާކުހުގެ ބުރަދަނަށް  މަސައްކަތަކަށް، އަދި މަސައްކަތަކަށް ކަ
ނުވަތަ  ޑީން  ކުއްލިއްޔާގެ  ނިސްބަތްވާ  އެމާއްދާއެއް  ބަދަލުގެނެވޭނީ، 
ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ލިޔުމަކުން އެދުމުން އެކަމުގެ ހުއްދަ 
ލިބުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ލަސްނުކޮށް ދަރިވަރާއި ހިއްސާކޮށް 

އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ. ދަރިވަރަށް  އެބަދަލުތައް 

ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  އުނގެނުމުގެ  މާއްދާއެއްގެ  ކޮންމެ  ކޯހުގެ 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެގޮތްވެސް 

ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
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ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު 
ވަޒަންކުރުމުގެ 

މަސައްކަތްތަކުގެ 
ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުން

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްތަކުގެ 
ޢަދަދާއި ބުރަދަން 

ކަނޑައެޅުން

9

10

ޞައްޙަކަން  މަސައްކަތުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ދަރިވަރުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީން  ސޮފްޓްވެއަރއެއް  ޚާއްޞަ  އެކަމަށް  ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ކަ
ބޭނުންކުރާނަމަ އެސޮފްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތާއި އެސޮފްޓްވެއާރއެއް 

ބުނެދޭންވާނެއެވެ.  ދަރިވަރަށް  މިންވަރު  ބޭނުންކުރެވޭނެ 

ދަރިވަރު  ދޭތެރޭ  ނަތީޖާއާ  ލިބުނު  މަސައްކަތުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު 
ނަތީޖާއެއް  ލިބެންޖެހޭނެ  ނަތީޖާއަކީ  ލިބުނު  ނުވަތަ  ނުޖެހޭނަމަ،  ހިތްހަމަ 
އުޞޫލުގައި  ޝަކުވާއާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ،  ކަމަށް 
ދަރިވަރަށް  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ  އެމައްސަލައެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް، 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަށަވަރު  ފެންވަރު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ދަރިވަރުގެ 
ވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކުރަން  ކަންކަން  ތިރީގައިވާ  ކުރުމަށްޓަކައި 

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޢަދަދާއި ބުރަދަން ހަމަޖެއްސުމުގައި، 
ނޑިތަކާއި ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓާއި  ނޑުދަ ކޯހުގެ އަދި މާއްދާގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ލަ

ކޯސް ގިންތީ ކުރެވިފައިވާ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ކޮންމެ  މަސައްކަތް  )އެކެއް(   1 މަދުވެގެން  ވަޒަންކުރުމަށް،  ފެންވަރު 
މަސައްކަތެއްގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މާއްދާއެއްގައި 
ގޮތުގައި ފަހު އިމްތިޙާނު ހިމެނޭ މާއްދާގައި، ފަހު އިމްތިޙާނުގެ އިތުރުން، 
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި  މަދުވެގެން 1 )އެކެއް( 

ހިމަނަންވާނެއެވެ.   މަސައްކަތް 

ނުވަތަ  އެކުއްލިއްޔާއަކަށް  ސެންޓަރަކުން،  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާއެއް  ކޮންމެ 
ފެންވަރު  ހިމަނާފައިވާ  މާއްދާތަކުގައި  ކޯހެއްގެ  ނިސްބަތްވާ  ސެންޓަރަކަށް 
ކަންކަން،  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މުރާޖަޢާކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ވަޒަންކުރުމުގެ 
ގެންދަންވާނެއެވެ.  ކުރަމުން  މަތީން  އުޞޫލެއްގެ  ވަކި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ކުއްލިއްޔާ  ކުރުމަށް،  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ނުވަތަ ސެންޓަރުގައި އެކަޑެމިކް ރިވިޔު ކޮމެޓީ )އަރކް( ގެ ނަމުގައި ވަކި 
ކޮމެޓީއެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ 
ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާއެއްގެ  އެ  އިތުރުން  ވެރިޔާގެ  ނުވަތަ  ޑީން  ސެންޓަރުގެ 

މައްޗަށެވެ. އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންގެ  ހުރިހާ  ސެންޓަރެއްގެ 

)ބ(

)ޅ(

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(
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ދަރިވަރަށް 
ފީޑްބެކްދިނުން

ފީޑްބެކް، 11 މަސައްކަތްތަކާއިގުޅޭ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ދަރިވަރުގެ 
ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ގައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ގޮތެއްގައި  ބިނާކުރަނިވި 
ކިޔަވައިދޭ  މާއްދާ  ފީޑްބެކްދޭނީ  ދަރިވަރަށް  ދޭންވާނެއެވެ.  ދަރިވަރަށް 

 . ވެ ޛެ ތާ އުސް

ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ފީޑްބެކް، އެ މަސައްކަތުގެ 
ނޑި ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 2 )ދޭއް( ހަފުތާ ތެރޭ  ސުންގަ
ދަރިވަރުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެއްވެސް ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެގެން 2 )ދޭއް( 
ހަފްތާ ތެރޭ ފީޑްބެކް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ، އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 
ނޑައަޅާ  ދުރާލާ ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރާ މަޝްވަރާކޮށް، ފީޑްބެކް ދޭނެ ތާރީޚެއް ކަ

ދަރިވަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ތާރީޚެއްގައި،  ވަކި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ނިމުމުން،  ސެމިސްޓަރއެއް  ކޮންމެ 
ދަރިވަރަށް މާއްދާއިން ލިބުނު ގްރޭޑް ނުވަތަ ނަތީޖާ ލިއުމުން )ޔުނިވަރސިޓީ 
މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް( ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް 

ލިބޭ ނަތީޖާތަކުގެ ކޮޕީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަރިވަރު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަކަށް  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު 
ނޑައަޅާ  ނޑައަޅާ މާކުސް، ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަ ކަ
މަތީން  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަސްދޮޅަސް   60% މާކުހުގެ  ޖުމްލަ 

ލިބިގެންނެވެ. ހުއްދަ  ކޮމިޓީގެ  ރިވިއު  އެކަޑަމިކް  ނޑައެޅޭނީ،  ކަ

މާއްދާއަކުން ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
ދެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަކީ ގޭގައި ހަދަން ދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ހަދަންދެވޭ  ގޭގައި  ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ. 
ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ހިމެނޭ  މާއްދާގައި  މާކުސް،  މަސައްކަތްތަކުގެ 
ނޑައަޅާ ޖުމްލަ މާކުހުގެ %50 )ފަންސާސް އިންސައްތަ(  މަސައްކަތްތަކަށް ކަ
އަށް ވުރެ މަތިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނީ، އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ 

ލިބިގެންނެވެ. 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ނ(

)ރ(

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްތައް މާކުޮކށް 

ނަތީޖާ ނެރުމުގައި 
ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން

މާއްދާއަކުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު ގްރޭޑްތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި، ކުއްލިއްޔާ 12
ކަރުދާސްތައް  ހިމެނޭ  ގްރޭޑްތައް  އެ  ފަރާތުން  ސެންޓަރުތަކުގެ  ނުވަތަ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ހުށައެޅުމުގެ ކުރިން، ގްރޭޑްތައް ދިނުމުގައި 
ފާހަގަކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް، މާއްދާގެ ގްރޭޑްތައް 
ބެހިފައިވާގޮތް ރަގަނޅަށް މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ގްރޭޑް ދިނުމުގައި 
ޙައްލުކުރަން  އެމައްސަލައެއް  ފާހަގަކުރެވޭނަމަ،  އުޅޭކަމަށް  މައްސަލައެއް 

ވާނެއެވެ.  

)ހ(
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ނަތީޖާތައް  މާއްދާތަކުގެ  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
މުރާޖަޢާކުރާނީ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުން އެކުލަވާލާ އެކަޑެމިކް ރިވިއު 

ކޮމިޓީންނެވެ.

)ށ(

ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި 13ގްރޭޑިންގ ނިޒާމް
ބޭނުން ކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ފެންނަ ގްރޭޑްތަކެވެ.

 ކާމިޔާބީގެ
ދަރަޖަ

 މާކުސް
 ލިބެންޖެހޭ
މިންވަރު

 ގްރޭޑް
މާނަالتفصيلޮޕއިންޓް

HD85-1004.0ހައި ޑިސްޓިންކްޝަން: މި ގްރޭޑުން ممتاز
ދައްކުވައިދެނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް 

ޙާޞިލު ކޮށްފައިވާކަމެވެ.

DN75-843.0ޑިސްޓިންކްޝަން: މި ގްރޭޑުން جيد جدا
ދައްކުވައިދެނީ ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް 

ޙާޞިލު ކޮށްފައިވާކަމެވެ.

CR65-742.0ކްރެޑިޓް: މި ގްރޭޑުން ދައްކުވައިދެނީ جيد
ފާސްވެފައިވާކަމެވެ. އަދި ފުދޭ މިންވަރަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދުތައް  މާއްދާއަށް ކަ

ޙާޞިލުކޮށްފައި ވާކަމެވެ.

PP50-641.0ޕާސް: މި ގްރޭޑުން އަންގައިދެނީ مقبول
ފާސްވެފައި ވާކަމެވެ. 

FF0-490.0ފެއިލް: މި ގްރޭޑުން އަންގައިދެނީ، راسب
މާއްދާގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

މިންވަރަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި، މާއްދާއިން 
ދަރިވަރު ފެއިލްވެފައި ވާކަމެވެ. އަދި 

އެހެން ސެމެސްޓަރއެއްގައި އެ މާއްދާއަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ  އަލުން ރަޖިސްޓްރީވެ، ކަ
އުޞޫލްތަކުގެމަތީން ކްލާހަށް ހާޒިރުވެ، 
ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެކަމެވެ. 

މާއްދާއެއް ތަކުރާރު ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 2 
)ދޭއް( ފަހަރުއެވެ.
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ގްރޭޑިންގ ނިޒާމުގައި 
ބޭނުންކުރެވޭ އެހެނިހެން 
ރަމްޒުތަކާއި އޭގެ މާނަ

ސެމިސްޓަރ 14 އެއް  ބޭނުންކުރެވެނީ  ރަމްޒު  މި   :)IP( އިން-ޕްރޮގްރެސް 
މާއްދާތަކަށް  ފުރިހަމަކުރެވޭ  ކިޔެވުން  ސެމިސްޓަރއިން  ގިނަ  އަށްވުރެ 
އެމާއްދާއެއް ކިޔަވާ ނިންމާ ސެމިސްޓަރ ނޫން އެހެން ސެމިސްޓަރތަކުގެ 

ދިނުމަށެވެ. ނަތީޖާ 

ކިޔަވާފައިވާ  ކުރިން  އަންގައިދެނީ  ރަމްޒުން  މި   :)EX( އެކްޒެމްޕްޝަން 
އާއި  ސްޓޭންޑިން  އެޑްވާންސްޑް  ބަލައި  ތަޖުރިބާއަށް  ނުވަތަ  ކިޔެވުމަށް 
އެގްޒެމްޕްޝަން ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މައްދާ ނުކިޔަވާ ދޫކޮށްލުމަށް 

ހުއްދަދެވިފައިވާކަމެވެ.

އެބްޒެންޓް )AB(: މި ރަމްޒުން އަންގައިދެނީ މާއްދާގެ ސެމިސްޓަރގެ ފަހު 
އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވެފައި ނުވާކަމެވެ. 

ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވްރެޖް )GPA(: މި ރަމްޒު ބޭނުންކުރެވެނީ ދަރިވަރަށް 
އެ ސެމިސްޓަރގައި ލިބުނު އަރަނި ޕޮއިންޓުގެ އެވްރެޖް އަންގައިދިނުމަށެވެ.

ކިޔުމިލޭޓިވް ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވްރެޖް )CGPA(: މި ރަމްޒު ބޭނުންކުރެވެނީ 
އެވްރެޖް  ޕޮއިންޓުގެ  އަރަނި  ލިބުނު  ފެށުނީއްސުރެ  ކޯސް  ދަރިވަރަށް 

އަންގައިދިނުމަށެވެ.

އޮޕްޝަނަލް )OP(: މި ރަމްޒުން އަންގައިދެނީ އެމާއްދާއަކީ ދަރިވަރު ކޯހުގެ 
އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއެއްކަމާއި އެހެންނަމަވެސް ހުއްދަދެވިގެން ބައިވެރިވެފައިވާ، 
އެހެން ކޯހެއްގެ މާއްދާއެއްކަމާއި އެމާއްދާގެ ކުލާސްތަކަށް ގަވާއިދުން ދަރިވަރު 
މަސައްކަތްތަކަށް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހިމެނޭ  އެމާއްދާގައި  ހާޒިރުވެފައިވާކަމާއި 
ބުރަދަނަށްވާވަރަށް  މާކުހުގެ  ގެ   40% މާކުހުގެ  ޖުމްލަ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމެވެ.

އަންގައިދެނީ  ގްރޭޑުން  މި   :)NR( އެވެއިލަބަލް  ޔެޓް  ނޮޓް  ރިޒަލްޓް 
ކަމެވެ. ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ނަތީޖާ  ސަބަބަކާހުރެ  ކޮންމެވެސް  އެކަށީގެންވާ 

ނުވަތަ  “ފާސް”  ބޭނުންކުރެވެނީ  ރަމްޒު  މި   :)SA( ސެޓިސްފެކްޓަރީ 
“ފެއިލް” އެކަނި ދެވޭ މާއްދާތަކުން ފާސްވެފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އަންސެޓިސްފެކްޓަރީ )US(: މި ރަމްޒު ބޭނުންކުރެވެނީ “ފާސް” ނުވަތަ 
“ފެއިލް” އެކަނި ދެވޭ މާއްދާތަކުން ފެއިލްވެފައިވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
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ރޑް )DF(: މި ރަމްޒުން އަންގައިދެނީ މާއްދާގެ ކިޔެވުން ފަސްކުރުމަށް  ޑިފަ
ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކަމެވެ.

ކިޔެވުން  މާއްދާއެއް  އަންގައިދެނީ  ރަމްޒުން  މި   :)WD( ވިތްޑްރޯވަލް 
ހުއްޓާލަން އޮންނަ ރަސްމީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އޮންނަ އުޞޫލުގެ ދަށުން 

ދަރިވަރު މާއްދާގެ ކިޔެވުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމެވެ.

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިން )AS(:މި ރަމްޒުން އަންގައިދެނީ އެހެން ކޯހަކުން 
ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ލިބިފައިވާ ކްރެޑިޓް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާކަމެވެ.

ވިތުޑްރޯން ފެއިލް )WF(: މި ރަމްޒުން އަންގައިދެނީ މާއްދާއެއް ކިޔެވުން 
ހުއްޓާލަން އޮންނަ ރަސްމީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އޮންނަ އުޞޫލުގެ ދަށުން 
ނުވަތަ  ކަމެވެ.  ހުއްޓާލާފައިވާ  ކިޔެވުން  މާއްދާގެ  ދަރިވަރު  ޢަމަލުނުކޮށް 
އެއް   ”FF“ ޢަމަލުކުރަނީ  މިޙާލަތުގައި  ހަމަނުވާކަމެވެ.  ހާޒިރީ  މާއްދާގެ 

އުޞޫލުންނެވެ. ޢަމަލުކުރާ  ލިބުމުން 

އިންކޮމްޕްލީޓް )I(: މި އަކުރު ދެވޭނެ ހަމައެކަނި ހާލަތަކީ ސެމިސްޓަރގެ 
އެންމެ ފަހު ދެ ހަފްތާއާއި ހަމަޔަށް ދަރިވަރު ކުލާހަށް ހާޒިރުވެފައިވުމާއެކު، 
މަސައްކަތްތަކުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 
ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރަކަށް ދިމާވި 
ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ބާރު ނުފޯރުވޭ ވަރުގެ ކަމެއް 
ކިޔެވުން  އޮތްބައިގެ  ބާކީ  ސެމިސްޓަރގެ  އެ  ސަބަބުން،  ކުރިމަތިވުމުގެ 
ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ  ދަރިވަރު  ނުގެންދެވޭނެކަމަށް،  ކުރިއަށް 
ސެންޓަރަށް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެ ދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަށް 
ރިޢާޔަތްކޮށް، އިންކޮމްޕްލީޓް ގްރޭޑް ދިނުމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ 
ގްރޭޑް  އިންކޮމްޕްލީޓް  ނިންމުމުންނެވެ.  ކޮމިޓީން  ރިވިޔު  އެކަޑެމިކް 
އުނިކުރުމަށް ދަރިވަރަށް ފުރުޞަޠު ދޭންވާނީ މާއްދާ ކިޔަވައިދޭ އުސްތާޛާއި 
ދަރިވަރާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމުންނެވެ. މި 
އެއްބަސްވުމުގައި، އިންކޮމްޕްލީޓް ގްރޭޑް އުނިކުރުމަށް ދަރިވަރު ކުރަންޖެހޭނެ 
ދަރިވަރަށް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އުނިކުރުމަށް  އެގްރޭޑް  މަސައްކަތްތަކާއި، 
ގްރޭޑް  އިންކޮމްޕްލީޓް  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ނޑައެޅިފައި  ކަ މުއްދަތު  ދެވޭނޭ 
އުނިކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު، ޖެހިގެން އަންނަ ސެމިސްޓަރގެ 6 )ހައެއް( 
ހަފުތާއަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އިންކޮމްޕްލީޓް ގްރޭޑް އުނިކުރުމަށް 
ދަރިވަރަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި، އެ ގްރޭޑް އުނި ކުރެވޭވަރަށް މަސައްކަތް 
 ”FF“ ބަދަލުވާނީ  ގްރޭޑް  އިންކޮމްޕްލީޓް  ދަރިވަރުގެ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ 

އަކަށެވެ.
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ދަރިވަރު  މާއްދާއަކީ  އެ  އަންގައިދެނީ  ރަމްޒުން  މި   :)AU( އޮޑިޓް 
އެހެންނަމަވެސް  ނުހިމެނޭ،  ގޮތުގައި  މާއްދާއެއްގެ  ކޯހުގެ  ކިޔަވަމުންދާ 
ހުއްދަދެވިގެން ބައިވެރިވެފައިވާ، އެހެން ކޯހެއްގެ މާއްދާއެއްކަމާއި އެމާއްދާގެ 
ކުލާސްތަކަށް ގަވާއިދުން ދަރިވަރު ހާޒިރުވެފައިވާކަމާއި އެމާއްދާގައި ހިމެނޭ 
މާކުހުގެ 40%  ޖުމްލަ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 
ފުރިހަމަ  މަސައްކަތްތައް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ބުރަދަނަށްވާވަރަށް  މާކުހުގެ  ގެ 

ކަމެވެ.  ކޮށްފައިވާ 

މާއްދާއެއްގެ  އަންގައިދެނީ  ރަމްޒުން  މި   :)CC( ކުލާސް  ކޮންޓިނިއުއިން 
ދެމިގެންދާފަދަ  ސެމިސްޓަރއަށްވެސް  ދެ  އޮންނަ  ޖެހިޖެހިގެން  ކިޔެވުން 
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ، ދަރިވަރު، އެމާއްދާއެއްގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާކަން 
އަންގައިދިނުމަށެވެ. ކޮންޓިނިއުއިން ކުލާސް ގްރޭޑް އުނިކުރުމަށް ދަރިވަރަށް 
ފުރުޞަޠު ދޭންވާނީ މާއްދާ ކިޔަވައިދޭ އުސްތާޛާއި ދަރިވަރާ ދެމެދު ވެވޭ 
އެއްބަސްވުމުގައި،  މި  ސޮއިކުރުމުންނެވެ.  ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމެއްގެއި 
ކުރަންޖެހޭނެ  ދަރިވަރު  އުނިކުރުމަށް  ގްރޭޑް  ކުލާސް  ކޮންޓިނިއުއިން 
މަސައްކަތްތަކާއި، އެގްރޭޑް އުނިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަރިވަރަށް 
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކޮންޓިނިއުއިން ކުލާސް  ދެވޭނޭ މުއްދަތު ކަ
ސެމިސްޓަރ  )އެކެއް(   1 ކުރިއަށް  މުއްދަތު،  ދެވޭ  އުނިކުރުމަށް  ގްރޭޑް 
ގްރޭޑް  ކުލާސް  ކޮންޓިނިއުއިން  ނުވާނެއެވެ.  އިތުރުވެގެން  އަށްވުރެ 
އުނިކުރުމަށް ދަރިވަރަށް ދެވުނު ފުރުޞަޠުގައި، އެ ގްރޭޑް އުނި ކުރެވޭވަރަށް 
ގްރޭޑް  ކުލާސް  ކޮންޓިނިއުއިން  ދަރިވަރުގެ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތް 

އަކަށެވެ.  ”FF“ ބަދަލުވާނީ 

)ގ(

)ޏ(

ޯކސް ނިންމަން ޖެހޭ 
މުއްދަތު

ދަރިވަރު 15 އެ  ނިންމޭނީ  ކޯސް  އަވަހަށް  އެންމެ  ދަރިވަރަކަށް  ފުލްޓައިމް 
ތެރޭގައެވެ.  މުއްދަތުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކޯހަކަށް   ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 
އަދި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް 2 )ދޭއް( އަހަރެވެ. މުއްދަތަކީ ކޯހަށް ކަ

ދަރިވަރު  އެ  ނިންމޭނީ  ކޯސް  އަވަހަށް  އެންމެ  ދަރިވަރަކަށް  ޕާޓްޓައިމް 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯހަކަށް ކަ
ޕާޓްޓައިމް ދަރިވަރަކަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް 1 )އެކެއް( އަހަރެވެ. ކޯހަށް ކަ

)ހ(

)ށ(
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މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ތަންފީޒް ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ 
ނޑުގެ ލެވެލް 5 )ފަހެއް( ން ފެށިގެން މަތީގެ ކޯސްތަކަށެވެ. އޮނިގަ

އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންއާއި އެގްޒެމްޕްޝަން ދެވޭ ދަރިވަރުން މިމާއްދާގެ 
)ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތުން އިސްތިސްނާ 

ވާނެއެވެ. 

)ނ(

)ރ(

ގްރެޖުއޭޓްވުމަށް 
ބޭނުންވާ މިންގަނޑު

ފެންވަރު 
ވަޒަންކުރުމުގައި 
އެފަރާތަކާމެދު 
ޚާއްޞަޮގތެއް 
ގެންގުޅެވިދާނެ 

ފަރާތްތައް

16

17

ން  )ނުވައެއް(   9 ލެވެލް  ނޑުގެ  އޮނިގަ ޤައުމީ ސަނަދުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފެށިގެން މަތީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޑިޒަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިސް 
ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ޑިޒަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިސް ލިޔެވޭނީ ދަރިވަރު 
ޑިޒަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިސް އަށް ރެޖިސްޓަރ ވުމުގެ ކުރިން ކިޔަވާފައިވާ 
މޮޑިއުލްތަކުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ. އެންމެދަށްވެގެން 2 )ދޭއް( ލިބިގެންނެވެ. އަދި 
މި ޕްރޮގްރާމްތަކުން ގްރެޖުއޭޓް ވެވޭނީ މިޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހިމެނޭ ވަކި ވަކި 
ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ މޮޑިއުލްތަކުގައި އެ މޮޑިއުލްއަކުން ފާސްވުމަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ މޮޑިއުލްތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ޙާސިލްކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަ
ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ ޑިޒަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިސް އިން ފާސްވުމަށް ކަ

ޙާސިލްކުރުމުންނެވެ.

ފަރުވާކުރަންޖެހޭފަދަ  ދިގުމުއްދަތަކަށް  ދަރިވަރާއި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްހުރި 
ބައްޔެއްހުރި  ދަރިވަރަށް، ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތަކެއް 

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކުރިމަތިވެފައިވާ  ހާލަތެއް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ދަރިވަރު، ސެމިސްޓަރގެ ފުރަތަމަ 3 )ތިނެއް( ހަފްތާ ތެރޭގައި، އެދަރިވަރަކު 
އެދަރިވަރެއްގެ  ވެރިޔާއަށް،  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ 
ހާލަތާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ 

ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތައް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ނުޖެހޭ  ލިޔަން  ތީސިސް  ނުވަތަ  ޑިޒަރޓޭޝަން 
ނޑުގެ ލެވެލް 1 )އެކެއް( ން 9  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަ
ހިމެނޭ  މިޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ވެވޭނީ  ގްރެޖުއޭޓް  ހިމެނޭގޮތަށް(  )ނުވައެއް( 
ނޑައަޅާފައިވާ  ވަކި ވަކި މޮޑިއުލްތަކުގައި އެ މޮޑިއުލްއަކުން ފާސްވުމަށް ކަ
މޮޑިއުލްތައް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޕްރޮގްރާމަށް  އެ  ޙާސިލްކޮށް  ނޑު  މިންގަ

ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ށ(
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތައް ލިބިދެވޭނީ، އެދަރިވަރަކު 
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެދަރިވަރަކަށް ޚާއްޞަ އިންތިޒާމުތަކެއް 
އެކަޑެމިކް  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ކަމަށް  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭނެ 

ރިވިއު ކޮމެޓީން ނިންމުމުންނެވެ.  

)ނ(

ހާޒިރުވެގެން 18ދަރިވަރުގެ ހާޒިރީ ކުލާހަށް  އެމާއްދާއަކުން  ފާސްވާނީ،  ދަރިވަރު  މާއްދާއަކުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ، އެންމެ މަދުވެގެން  ހަމަކުރަންޖެހޭ ގަޑީގެ ގޮތުގައި ކަ
ހާޒިރުވެފައިވާނަމައެވެ.  ދަރިވަރު  ގަޑިއަށް  އިންސައްތަ(  )އަށްޑިހަ   80%

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ދަރިވަރު ކިޔަވާ މާއްދާގެ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަ
ފަހު  ސެމިސްޓަރގެ  އެދަރިވަރަކަށް  ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ،  ގަޑިތަކަށް 
އިމްތިޙާނުގައި އިށީނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ހާޒިރީ ހަމަނުކުރުމުގެ 
ހާޒިރުވެފައިވާ  ދަރިވަރު  ކިޔެވުމަށް  މާއްދާއެއްގެ  ފެއިލްވާ  ސަބަބުން 
މަސައްކަތްތަކުން  ވަޒަންކުރުމުގެ  އެމާއްދާގެ  ޢަދަދާއި  ދުވަސްތަކުގެ 
ދަރިވަރަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ، އެހެން ސެމިސްޓަރއެއްގައި އެމާއްދާ ކިޔަވާ 
ކިޔެވުމެއްގެ ހާޒިރީއާއި ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ގުނުމުގައި 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ބޭނުމެއް 

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ކުރިމަތިވެގެން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
ނިސްބަތްވާ  އެދަރިވަރު  ދަރިވަރު،  ހާޒިރުނުވެވޭ  ކުލާހަށް  މިންވަރަށް 
ކުއްލިއްޔާގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް، އެ ދަރިވަރަކަށް ކުރިމަތިވި 
ހާލަތު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް، އެކަމެއް ކުރިމަތިވިތާ 3 )ތިނެއް( ދުވަސް 

ތެރޭ ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ކުލާހަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ދަރިވަރަށް ސެމިސްޓަރގެ 
ފަހު އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަޠު ދެވޭނީ، މާއްދާގެ ކިޔެވުމަށް 
ކުލާހަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ޖުމްލަ ގަޑީގެ އެންމެ މަދުވެގެން %50 )ފަންސާސް 

އިންސައްތަ( ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެފައި ވާނަމައެވެ. 

މަޤްބޫލު އުޒުރަކާނުލާ ސެމިސްޓަރގެ ފަހު އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިނުވުމަކީ 
ޢުޒުރެއްނެތި  މަޤްބޫލު  އިޚްތިޔާރެއްނޫނެވެ.  ލިބިގެންވާ  ދަރިވަރަށް 
ސެމިސްޓަރގެ ފަހު އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރު ބައިވެރި ނުވާނަމަ، އެމާއްދާއިން 

ފެއިލްވާނެއެވެ. ދަރިވަރު 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

ހާޒިރު  އިމްތިޙާނަށް  ފަހު  ސެމިސްޓަރގެ  އޮވެގެން  އުޒުރެއް  މަޤުބޫލު 
ކުރިމަތިވާތާ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ދަރިވަރަށް  ހާލަތެއް  ނުވެވޭފަދަ 
މަދުވެގެން 3 )ތިނެއް( ގަޑި އިރުތެރޭ އެދަރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ 

)ޅ(
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ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ހުށަހެޅުން

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް 19
ގޮތުގައި  މަސައްކަތުގެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި، 
ފެންވަރު  ބެލެހެއްޓުމާއި،  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާ 
ލިބޭނޭ  ދަރިވަރުންނަށް  ލިޔުން  ހުށަހެޅިކަމުގެ  މަސައްކަތް  ވަޒަންކުރުމުގެ 
އިންތިޒާމު ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ފެންވަރު 
ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާތަކެތި ނައްތާލެވޭނީ 

ނިމުމުންނެވެ. ސެމިސްޓަރ  އޮތް  ކުރިއަށް 

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ކިޔަވައިދެއްވާ  މާއްދާ  ހުށަހެޅުމަށް  އެހެންގޮތަކަށް  އެނޫން  މަސައްކަތް، 
މާއްދާ  ޓައިޕްކޮށްފައެވެ.  އޮންނަންވާނީ  ހިނދަކު،  ނާންގާހާ  އުސްތާޛު 
ކިޔަވައިދޭ އުސްތާޛު އެދޭ ޙާލަތުގައި ދެވޭނޭ ގޮތަށް، ހުށަހެޅި މަސައްކަތުގެ 
އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީއެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަރިވަރު އަތުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި، ވަކިވަކި ދަރިވަރުންނަށް 
ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން، ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 
ސުންގަޑި  ދަރިވަރު،   ހުށަނޭޅޭ  ސުންގަޑިއަށް  ދީފައިވާ  މަސައްކަތް 
އެދަރިވަރަކު  ލިޔުމަކުން  ކުރިން  ގަޑިއިރު  )ސައްވީސް(   24 ހަމަވުމުގެ 
ދަރިވަރުގެ  އަންގަންވާނެއެވެ.  ސެންޓަރަށް  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ވަޒަންކުރުމުގެ  އުޒުރެއްނަމަ  މަޤްބޫލު  އުޒުރަކީ 

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ސެމިސްޓަރގެ ފަހު އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރަށް 
ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ  އެދަރިވަރު  ނުވެވިއްޖެނަމަ،  ބައިވެރި 
ބައިވެރިވުމުގެ  އިމްތިޙާނެއްގައި  ޚާއްޞަ  އިންތިޒާމުކުރާ  ސެންޓަރުން 
ފުރުސަތު ދަރިވަރަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ. މި ފުރުސަތު  ދެވޭނީ ސެމިސްޓަރގެ 
ކަލަންޑަރުގައި  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭއްވުމަށް  އިމްތިޙާނު  ޚާއްޞަ 
ސެންޓަރުން  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ތެރޭގައި،  ދުވަސްތަކުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ތާރީޚެއްގައެވެ.  ނޑައަޅާ  ކަ

ހާޒިރު  ސަބަބުންނާއި  ހާޒިރުނުވުމުގެ  މިންވަރަށް  ހާޒިރުވާންޖެހޭ  ދަރިވަރު 
މަޤްބޫލު  އުޒުރަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަރިވަރު  ގޮތުގައި  ސަބަބެއްގެ  ނުވުމުގެ 
ނޑައަޅާނީ ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ  އުޒުރެއްކަން ކަ

އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީން އެ ދަރިވަރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހުއެވެ. 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ކ(

)އ(

 1 ކުރިމަތިވިތާ  އެކަމެއް  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ސެންޓަރަކަށް  ނުވަތަ 
)އެކެއް( ދުވަސް ތެރޭ، އެކުރިމަތިވި ކަމަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދަރިވަރު 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ސެންޓަރަށް  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ނިސްބަތްވާ 
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ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ސުންގަޑިއަށްފަހު 
ހުށަހަޅާ ފެންވަރު 
ވަޒަންކުރުމުގެ 

މަސައްކަތާމެދު ޢަމަލު 
ކުރެވޭނެ ޮގތް

20

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ހުށަހަޅަން  މަސައްކަތް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު 
ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ޑީން  ކުއްލިއްޔާގެ  ގެނެވޭނީ  ބަދަލެއް  ސުންގަޑިއަށް 
ފެންވަރު  ލިބިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  ކޯޑިނޭޓަރުގެ  ކޯސް  ނުވަތަ  ވެރިޔާގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި، ވަކިވަކި  ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުށަހަޅަން ކަ
ނޑައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ  ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތުވާގޮތަށް ކަ
ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަރިވަރަކަށް، އެދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތަށް 
ކޮމިޓީގެ  ރިވިއު  އެކަޑެމިކް  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ރިޢާޔާތްކޮށް، 
ސުންގަޑިއަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހުއްދައާއެކު، 

ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ  ދަރިވަރާ ހަވާލު ކުރެވޭ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަ
ސުންގަޑިއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސުންގަޑި ހަމަވުމަށް ފަހު ހުށަހަޅާ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 
މާކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

މަސައްކަތަކުން  ކޮންމެ  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހުށަހަޅާ  ފަހު  ސުންގަޑިއަށް   .1
ދަރިވަރަށް ލިބުނު މާކުހުން %5 )ފަހެއް އިންސައްތަ( އުނިކުރެވޭނެއެވެ.    

2. ސުންގަޑި ހަމަވުމަށް ފަހު އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް، ދަރިވަރަށް 
ލިބުނު މާކުހުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި މާކުހަކުން %5 )ފަހެއް އިންސައްތަ( 
ދުވަސްތައް  ބަންދު  ރަސްމީ  ގުނުމުގައި  މިގޮތަށް  އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 

ހިމެނޭނެއެވެ.

3. ސުންގަޑިއަށްފަހު، ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ 7 )ހަތެއް( ދުވަސްފަހުން 
ހުށަހަޅާ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި 

އެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވޭނީ ސުމެކެވެ. 

މަސައްކަތު  'ރަސްމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   3 ގެ  )ށ(  މިމާއްދާގެ   .4
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ހުށަހަޅަން  މަސައްކަތް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ގުނާނީ  ދުވަސް' 
ސުންގަޑިން ފެށިގެން 24 )ސައްވީސް( ގަޑިއިރެވެ. މި ގޮތަށް ގުނުމުގައި 
ދުވަސްތައް  ބަންދު  ސަރުކާރު  އަދި  ދުވަސް،  ހޮނިހިރު  ދުވަހާއި  ހުކުރު 

ނުހިމެނޭނެއެވެ. 

)ރ(

)ހ(

)ށ(

މަޤުބޫލު  އުޒުރަކީ  ދަރިވަރުގެ  ގެނެސްދެވިދާނެއެވެ.  ބަދަލު  ސުންގަޑިއަށް 
ނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު  އުޒުރެއްކަން ކަ

ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ވަކިވަކިން  ހުށަހެޅުންތައް  ކޮމިޓީން ދަރިވަރުގެ 
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ސެމިސްޓަރގެ ފަހު 
އިމްތިޙާނާއިގުޅޭ އާންމު 

އުޞޫލުތައް

21

ދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިނޫނަސް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ކުރިމަތިވެގެން،  ކަމެއް  ވަރުގެ  ނުފޯރުވޭ  ބާރު  ތިމާގެ 
ސުންގަޑިއަށް ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުށަހެޅުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ދަރިވަރު، 
ޔުނިވަރސިޓީގެ 'އުޒުރުވެރި ހާލަތު ބަޔާންކުރާ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށް އެދަރިވަރަކު 
ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރަށް، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރީން 

އަންގަންވާނެއެވެ. 

ނޫންކަން  ނުވަތަ  އުޒުރެއްކަން  މަޤުބޫލު  ކުރިމަތިވެފައިވަނީ  ދަރިވަރަށް 
ނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީން،  ކަ
އެފޯމާއެކު  އާއި  ފޯމު'  ބަޔާންކުރާ  ހާލަތު  'އުޒުރުވެރި  ހުށަހެޅި  ދަރިވަރު 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

ދަރިވަރު ހުށައަޅާފައިވަނީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނަމަ، ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ނޑައަޅާނީ  ކަ ސުންގަޑިއެއް  އައު  ފުރުސަތުގެ  ދެވަނަ  ދެވޭ  ހުށަހެޅުމަށް 

އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީންނެވެ. 

ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  އުޒުރެއްނޫންކަމަށް  މަޤުބޫލު  ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ދަރިވަރު 
މާއްދާގެ  މި  ނިންމައިފިނަމަ،  ކޮމިޓީން  ރިވިއު  އެކަޑެމިކް  ސެންޓަރުގެ 
ވަޒަންކުރުމުގެ  ހުށައަޅާ  ދަރިވަރު  ގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ގައި  )ށ( 

ކުރެވޭނެއެވެ.  ޢަމަލު  މަސައްކަތާމެދު 

ދޭ  އިންވިޖިލޭޓަރުން  ތިބޭ  ބަލަހައްޓަން  ކަންކަން  ހޯލުގެ  އިމްތިޙާނު 
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ބައިވެރީން  އިމްތިޙާނުގެ  އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދުތަކާ 

އިންވިޖިލޭޓަރުގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރިއަކު ބޭނުންވެއްޖެ 
ހާލަތެއްގައި، އިންވިޖިލޭޓަރުގެ ސަމާލުކަން ހޯދާނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ. 

އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކޮޅަށްތެދުވެ، ނުވަތަ ގޮވާ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހާޒިރުވާއިރު،  އިމްތިޙާނަށް  ބައިވެރީން  އިމްތިޙާނުގެ 
އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ނުވަތަ  ކާޑު،  އަންގައިދޭ  ދަރިވަރެއްކަން 
ކާޑު ފަދަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން 
ހުއްދަވެސް  ވަނުމުގެ  ހޯލަށް  އިމްތިޙާނު  ދޫކޮށްފައިވާ  ޔުނިވާރސިޓީއިން 
އިމްތިޙާނުގައި  ފަރާތަކަށް  އެ  ނަމަ  ނުގެންނަ  ތަކެތި  މި  ގެންނަންވާނެވެ. 

ނުދެވޭނެއެވެ. ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ 

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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އިމްތިޙާނު ޯހލަށް 
ވަނުމާއި ނުކުތުން

ނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގެ 30 )ތިރީސް( މިނިޓު ކުރީން 22 އިމްތިޙާނު ފެށެން ކަ
އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރީން އިމްތިޙާނު ހޯލުކައިރީ އެތުރިގެން ތިބެންވާނެއެވެ. 
އަދި އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވަނުމަށް އިންވިޖިލޭޓަރ އިޝާރާތް ނުކުރާހާ ހިނދަކު 
އިމްތިޙާނުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ.

ހުއްދަ  އިންވިޖިލޭޓަރުގެ  ނުކުމެވޭނީ  އަދި  ވަދެވޭނީ  ހޯލަށް  އިމްތިޙާނު 
ލިބިގެންނެވެ. އިމްތިޙާނު ފެށިގެން 30 )ތިރީސް( މިނިޓު ހިނގުމަށްފަހު، 
އިމްތިޙާނުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު އިމްތިޙާނު ހޯލަށް ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ. 

މުހިއްމު  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އިންވިޖިލޭޓަރަށް  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ބަލިވެގެން 
މިނިޓު  )ތިރީސް(   30 ފެށިގެން  އިމްތިޙާނު  މެނުވީ،  އޮވެގެން  ސަބަބެއް 
ބޭރަށް  ހޯލުން  އިމްތިޙާނު  ބައިވެރިއަކު  އިމްތިޙާނުގެ  ނޫނީ  ހިނގުމަށްފަހު 
ނުކުމެގެން ނުވާނެއެވެ. އިންވިޖިލޭޓަރުގެ ހުއްދަނެތި އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރިއަކު 
އިމްތިޙާނު ހޯލުން ބޭރަށް ނުކުމެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ބެލެވޭނީ އިމްތިޙާނުގައި 
ބައިވެރިނުވާފަރާތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އަލުންއިމްތިޙާނު ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުދެވޭނެއެވެ. އެބައިވެރިއަކަށް 

ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އެހީގައި ހަދާ އިމްތިޙާނެއް ފިޔަވައި، ނުވަތަ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް 
މެދުވެރިވެގެން އިންވިޖިލޭޓަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ، އިމްތިޙާނު ހަދާ 
ދަރިވަރަށް އިމްތިޙާނުގެ އެންމެ ފަހު 30 )ތިރީސް( މިނިޓު ތެރޭގައި އިމްތިޙާނު 
ނިކުތުމުގައިވެސް،  މިގޮތަށް  ނަމަވެސް،  ނުވާނެއެވެ.  ނުކުމެގެން  ހޯލުން 
ނުވާގޮތަކަށް  އުނދަގޫ  ދަރިވަރުންނަށް  އެހެން  ތިބި  ހޯލުގައި  އިމްތިޙާނު 

ނިކުތުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ހޯލު  އިމްތިޙާނު  ކުރީން،  ވަގުތުހަމަވުމުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އިމްތިޙާނަށް 
ހުއްދައާއެކު  އިންވިޖިލޭޓަރުގެ  ދަރިވަރަށް  ބޭނުންވާ  ނިކުންނަން  ދޫކޮށް 
އިމްތިޙާނު ހޯލު ދޫކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ނިކުތުމުގައިވެސް، 
ނުވާގޮތަށް  އުނދަގޫ  ބައިވެރިންނަށް  އެހެން  ތިބި  ހޯލުގައި  އިމްތިޙާނު 

ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން  ނިކުތުމަށް 

އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރިޔަކަށް އިމްތިޙާނު ހޯލު ދޫކޮށް ދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ 
ކުރިން އެ ބައިވެރިޔަކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަދި ބޭނުން ނުކޮށްވާ ހުރިހާ ޖަވާބު 
ކަރުދާސްތަކަކާއި އެހެނިހެން ކަރުދާހެއްވާނަމަ އެކަރުދާހެއް އިންވިޖިލޭޓަރު 

ނަގަން ވާނެއެވެ.
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އިމްތިޙާނު ފެށުމާއި 
އިމްތިޙާނު ނިންމުން

އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް 
ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

23

24

އިންވިޖިލޭޓަރ  ފަށަން  ހަދަން  އިމްތިޙާނު  ފަށަންވާނީ  ހަދަން  އިމްތިޙާނު 
އެންގުމުންނެވެ.

ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚާއްޞަ ޖަވާބު ބުކްލެޓުގައެވެ. 
ޖަވާބު ބުކްލެޓް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހޭ އިމްތިޙާނުގައި، އިތުރު މަސައްކަތެއް 
ޚާއްޞަ  ފޯރުކޮށްދެވޭ  އެކަމަށް  ކުރަންވާނީ،  ނަމަ  ބޭނުންވެއްޖެ  ކުރަން 
ކަރުދާސްތައް  އިތުރު  ބޭނުންކުރާ  ދިނުމަށް  ޖަވާބު  ކަރުދާހެއްގައެވެ. 

ކުރެވިފައެވެ.  އެއްކަރުދާސް  ބުކުލެޓާ  ޖަވާބު  ހުންނަންވާނީ 

އިންވިޖިލޭޓަރ އެދުމުން ޖަވާބު ބުކްލެޓް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ޖަވާބު ބުކްލެޓުން ކަރުދާހެއް ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޖަވާބު ބުކްލެޓެއް 
އިމްތިޙާނު ހޯލުން ބޭރަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިމްތިޙާނު ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރަންދެވޭ ޗާޓު، ހިސާބު ތާވަލުފަދަ ތަކެއްޗަކީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަކެއްޗެވެ. އެތަކެތި އިމްތިޙާނު ހޯލުން ބޭރަށް ގެންގޮސްގެން 

ނުވާނެއެވެ.

ގެނެވިދާނެ  ކުރުމަށް  ބޭނުން  ގޮތުގައި  އެހީއެއްގެ  ހެދުމަށް  އިމްތިޙާނު 
ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ދުރާލާ އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރިންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
އިމްތިޙާނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ކަލްކިޔުލޭޓަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 
އެފަދަ އެއްޗެއްވާނަމަ، އެއެއްޗެއްގެ މޮޑެލްއަކީ ކޮބައިކަން ދުރާލާ އިމްތިޙާނުގެ 

ބައިވެރިންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މޯބައިލް ފޯނު ނުވަތަ އެ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި 
އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ފަދަ  ކުރެވޭނެ  މުވާސަލާތެއް  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް 

ނުވާނެއެވެ.  ވައްދައިގެން  ހޯލަށް  އިމްތިޙާނު 

އެމަސައްކަތް  އެންގުމުން  އިންވިޖިލޭޓަރ  ހުއްޓާލުމަށް  ހެދުން  އިމްތިޙާނު 
ބައިވެރިއަކު  ހާޒިރުވެފައިވާ  އިމްތިޙާނަށް  ލަހުން  ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވިކަން  ހުރިނަމަވެސް، އިމްތިޙާނު ނިންމުމަށް ކަ

ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ. ހެދުން  އިމްތިޙާނު  އެންގުމުން  އިންވިޖިލޭޓަރ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވެ، ޖަވާބު ކަރުދާސްތަކާއި ބޭނުންވާ  އިމްތިޙާނަށް ކަ
އިތުރު ރިކޯޑުތައް އިންވިޖިލޭޓަރު ނަގާ ނިމި، އިމްތިޙާނު ހޯލު ދޫކޮށް ދިޔުމަށް 

ހުއްދަދިނުމާ ހަމަޔަށް ދަރިވަރުން ތިބެންވާނީ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުއެވެ. 
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ބައިވެރިއަކު  އިމްތިޙާނުގެ  އެއްޗަކާއި  ކޮންމެ  ހުންނަ  ހޯލުގައި  އިމްތިޙާނު 
އިންވިޖިލޭޓަރަށް  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ޗެކް  ބަލާ  އެއްޗެއް  ކޮންމެ  ގެންގުޅޭ 

ލިބިގެންވެއެވެ. 

އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް މިގަވާއިދުން ހުއްދަދޭ އެއްޗެއް ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއް 
ހޯލަށް  އެއްޗެއް  އެފަދަ  ނުވާނެއެވެ.  ވައްދައިގެން  ހޯލަށް  އިމްތިޙާނު 
ވައްދައިފިނަމަ، އެ އެއްޗެއް އިމްތިޙާނު ހޯލުން ނެރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު 
އިންވިޖިލޭޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ، އިންވިޖިލޭޓަރު އަންގާ ތަނެއްގައި 
އެ އެއްޗެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. އެގޮތަށް ބާއްވާ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ 

އުފުލަންވާނެއެވެ.  ބައިވެރިޔާ  އިމްތިޙާނުގެ  ގެނައި  އެއްޗެއް  އެ 

)ކ(
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އިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުގައި 
ސުލޫކު ބަހައްޓަންވީ 

ޮގތް

އިމްތިޙާނުގެ ޤަވާޢިދާ 
ޚިލާފުވުން

25

26

ބައިވެރިން  އިމްތިޙާނުގެ  ވަގުތެއްގައި،  ހުރިހާ  ކުރިއަށްދާ  އިމްތިޙާނު 
ސުލޫކު  ގޮތަކަށް  އަޑުމަޑުވާނޭ  ވީހާވެސް  މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު  ތިބެންވާނީ 
ބައިވެރިއެއްގެ ސުލޫކު  އިމްތިޙާނުގެ  ދީގެންނެވެ.  ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން 
ހެދުމަށް  އިމްތިޙާނު  ބައިވެރިންނަށް  އެހެން  ސަބަބުން  ގޮތެއްގެ  ބަހައްޓާ 
ކުރުމުގެ  މަޙްރޫމު  ހެދުމުން  އިމްތިޙާނު  ބައިވެރިއަކު  އެ  އުނދަގޫވާނަމަ، 

ވެއެވެ. ލިބިގެން  އިންވިޖިލޭޓަރަށް  އިޚްތިޔާރު 

އިމްތިޙާނު ހެދުމުގައި ނުވަތަ އިމްތިޙާނު ހޯލުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދާ 
ބައިވެރިއެއްގެ  އެ  ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ  ބައިވެރިއަކު  އިމްތިޙާނުގެ  ޚިލާފަށް 
ފުރަތަމަ  ކަރުދާހުގެ  ޖަވާބު  އަތުލުމަށްފަހު  ވަގުތުން  ޖަވާބުކަރުދާސް 
ޞަފްޙާގައި ކަތި ރޮނގެއް ދަމާ އެރޮނގު ކައިރީގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވާން 
އިންވިޖިލޭޓަރުގެ  ރިކޯޑްކޮށް  ވަގުތު  ހިނގި  އެކަން  ކުރިކަމަކާ،  ދަރިވަރު 
އައު  ހެދުމަށް  އިމްތިޙާނު  ފަހު  އެއަށް  ކުރަންވާނެއެވެ.  ލިޔެ ސޮއި  ނަން 

ދޭންވާނެއެވެ. ޖަވާބުކަރުދާހެއް 

އިމްތިޙާނު  ކާއެއްޗެއް  އަދި  އެއްޗެއް  ބޯ  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވާ  ބޯފެން 
ނުވާނެއެވެ. ވައްދައިގެން  ހޯލަށް 

އިންވިޖިލޭޓަރ ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކާ އިމްތިޙާނުގެ ބައިވެރިއަކު 
މުވާޞަލާތު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި  ނަމަ  އިމްތިޙާނެއް  ހަދާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ކޮންޕިޔުޓަރު 
ބައިވެރީންނަށް  އިމްތިޙާނުގެ  ކޮބައިކަން  އަކީ  ސޮފްޓްވެއަރ  ބޭނުންކުރާނެ 
ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމެއް  އެއްވެސް  އެނޫން  އަންގަންވާނެއެވެ.  އިންވިޖިލޭޓަރު 

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން  ނުވަތަ  ހުޅުވާ  އެޕްލިކޭޝަނެއް 
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އިމްތިޙާނަށް 
ހާޒިރުވީފަހުން ބަލިވުން

އިމްތިޙާނުގެ ކަރުދާސް 
މާކުކުރުން

27

28

ދިމާވެއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
އިމްތިޙާނު ނިމުމާއެކު، ދިމާވި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު، ޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރ 

އަންގަންވާނެއެވެ. ކޮމިޓީއަށް  އިމްތިޙާނު 

ވަގުތުން  އެކަން  ބަލިވެއްޖެނަމަ  ހާޒިރުވުމަށްފަހު  ހޯލަށް  އިމްތިޙާނު 
އަންގަންވާނެއެވެ. އިންވިޖިލޭޓަރަށް 

އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް މާކު ކުރަންވާނީ، އެކަރުދާސް ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރަކީ 
އިމްތިޙާނު  މިކަންކުރުމަށް،  ގޮތަށެވެ.  ނޭނގޭ  ފަރާތަށް  މާކުކުރާ  ކާކުކަން 
ދަރިވަރު  ބޭނުންކުރާނީ  ބަދަލުގައި  ނަމުގެ  ދަރިވަރުގެ  ކަރުދާހުގައި، 

ނަންބަރެވެ. 

އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް މާކުކުރެވެން 
ނެތް ޙާލަތުގައި، އެކަރުދާހަށް މާކްސްދީފައިވާ ގޮތް އެހެން މީހަކު ބަލައި 
އޭގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއް އެގްޒެމިނަރަށްވުރެ 

ގިނަ އެގްޒެމިނަރުން އެ ކަރުދާހަށް މާކުސް ދޭންވާނެއެވެ.

އިމްތިޙާނެއް ނޫންނަމަވެސް، މާކު ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކާކުކަން 
މާކު ކުރާފަރާތަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް މާކުކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެވެ.

އިމްތިޙާނު  ދަރިވަރު  ޙާލަތެއްގައި  ބަޔާންކުރާފަދަ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ދަރިވަރުގެ  މިވަގުތުތަކުގައި  ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.  ނިކުތުމުގެ  ބޭރަށް  ހޯލުން 
ރަނގަޅު  ބަލި  ދަރިވަރުގެ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  އިންވިޖިލޭޓަރަކު  ގާތުގައި 
ވެގެން އެނބުރި އިމްތިޙާނު ހޯލަށް އައިކަމުގައި ވިޔަސް، އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް 

ނުދެވޭނެއެވެ.  ވަގުތެއް  އިތުރު 

ބަލީގެ ސަބަބުން އިމްތިޙާނު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނުކުޅެދޭނަމަ ދަރިވަރުން 
ދަރިވަރުގެ  ދިމާވެއްޖެނަމަ  މިހެން  ދާންވާނެއެވެ.  ދޫކޮށް  ހޯލު  އިމްތިޙާނު 
ޖަވާބު ކަރުދާހުގެ ބޭރުގައި އޭނާ ހޯލުން ނިކުން ގަޑި ނޯޓުކޮށް އިންވިޖިލޭޓަރ 
ބަޔާންކުރާ  ޙާލަތްތައް  “ޚާއްޞަ  ދަރިވަރުން  މިފަދަ  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 
ފޯމު” ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު އެ ދަރިވަރު 
ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
އިމްތިޙާނު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނިންމާނީ  ގޮތެއް  ފޯމާމެދު  ހުށަހަޅާ  ދަރިވަރު 

ކޮމިޓީންނެވެ.
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އިމްތިޙާން އަދި 
ނަތީޖާގެ ފެންވަރު 

ހިފެހެއްޓުން

29

ނޑައަޅާ ތާރީޚުގެ  ސެމިސްޓަރ އިމްތިޙާނު މާކުކުރުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީން ކަ
ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ސެމިސްޓަރ  ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރާ  ތެރޭގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޔުނިވާރސިޓީއިން  ނަތީޖާ  ފައިނަލް  އިމްތިޙާނަށްފަހު، 
މުއްދަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމު ކުއްލިއްޔާ އަދި ސެންޓަރުން 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާއަކުން  ކޮންމެ  މޮޑަރޭޓްކުރުން:  މެދުގައި  މާއްދާތަކުގެ 
ގްރޭޑްތަކަށް  މާއްދާތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ތަނެއްގައި  އެ  ސެންޓަރަކުންވެސް 
މާއްދާއަކުން  ވަކި  އަދި  ދިރާސާކުރަންވާނެއެވެ.  ބަދަލުތައް  އަންނަމުންދާ 
މާގިނައިން ފެއިލްވަމުންދާނަމަ ނުވަތަ މޮޅު ނަތީޖާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނަނަމަ 

އަޅަންވާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  ހޯދާ،  ސަބަބުތައް  އެކަމުގެ 

އެ  ކަރުދާހަކީ،  އިމްތިޙާނު  މާއްދާތަކުގެ  އިމްތިޙާނުދެވޭ  ސެމިސްޓަރ 
މާއްދާއެއްގެ އައުޓްލައިންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްކަން 
ކަރުދާސް  ކޯޑިނޭޓަރ  ކޯހުގެ  ނުވަތަ  އެޗް.އޯ.ޑީ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  

ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ ފެންވަރުގައި މޮޑަރޭޓްކުރުން - ކަރުދާސް މާކުކުރެވޭ ގޮތް ބެލުން: 
އެއް މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދޭ އެއް އުސްތާޛަށްވުރެ ގިނަ އުސްތާޛުން ތިބިނަމަ 
ތިރީގައިވާ  ޢަމަލުކުރާނީ  މާކުކުރުމުގައި  ކަރުދާސް  އިމްތިޙާނު  މާއްދާގެ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
1. މާކިން ސްކީމް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ހުރިހާ އުސްތާޛުން ގުޅިގެންނެވެ.

2. މާކިން ސްކީމްގައި ބުނާ އެއްޗެއް ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ އުސްތާޛުން 
ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.

3.  ކޮންމެ އުސްތާޛަކުވެސް ތަފާތު 3 )ތިނެއް( ފެންވަރެއްގެ 3 )ތިނެއް( 
ގޮތާމެދު  މާކުސްދެވުނު  އަދި  މާކުކުރަންވާނެއެވެ.  ޖަވާބުކަރުދާސް  ނަމޫނާ 
މި  ނައްތާލަންވާނެއެވެ.  ތަފާތުތައް  ހުރި  މާކުކުރުމުގައި  މަޝްވަރާކޮށް 

ތަކެއްޗެވެ.  ބޭނުންކުރަންވާނެ  މާކުކުރުމުގައި  ނަމޫނާތަކަކީ 

ނަގާ  ރެންޑަމްކޮށް  ކަރުދާސްތަކުގެތެރެއިން  މާކުކުރައްވާ  އުސްތާޛުން   .4
ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ. ކޯޑިނޭޓަރު  ކޯސް  ނުވަތަ  އެޗް.އޯ.ޑީ  ކަރުދާސްތައް 

މާކުކުރާ  ނަމަ  އުސްތާޛެއް  އެންމެ  ކިޔަވައިދެއްވަނީ  މާއްދާ   .5
ކޯސް  ނުވަތަ  އެޗް.އޯ.ޑީ  ކަރުދާސްތައް  ހޮވާލެވޭ  ކަރުދާސްތަކުގެތެރެއިން 
ކޯޑިނޭޓަރު ޗެކުކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ނަތީޖާ އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަތިވެ 
ނުވަތަ ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އިތުރަށް އެކަން ބަލަންވާނެއެވެ. 
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)ށ(
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ޚާއްޞަ އިމްތިޙާނު 
ދިނުން

ސެމިސްޓަރގެ ފަހު 
އިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބު 
ކަރުދާސް އަލުން 
ބެލުމާއި އަލުން 

މާކުކުރުން

30

31

އެކަމަށް  ކަލަންޑަރުގައި  ޔުނިވާރސިޓީގެ  ދޭންވާނީ  އިމްތިޙާނު  ޚާއްޞަ 
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މި މުއްދަތުން  ކަ
އިމްތިޙާނަކީ  ޚާއްޞަ  ނުވާނެއެވެ.  ދީގެން  އިމްތިޙާނު  ޚާއްޞަ  ބޭރުގައި 

އިމްތިޙާނެކެވެ.  ދެވޭ  ދަރިވަރުންނަށް  މެދުވެރިވާ  ސަބަބުތައް  ޚާއްޞަ 

ލިބުނު  ލިބުމުން،  ދަރިވަރަށް  ނަތީޖާ  އިމްތިޙާނުގެ  ފަހު  ސެމިސްޓަރގެ 
ނަތީޖާއަކީ ލިބެންޖެހޭނޭ ނަތީޖާއެއްކަމެއް ދަރިވަރަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަ، 
އަލުން  ނުވަތަ  ބަލައިދިނުމަށް  އަލުން  ކަރުދާސް  ޖަވާބު  އިމްތިޙާނުގެ 
މާކުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭނީ ސެމިސްޓަރއެއްގައި 

ފަހަރުއެވެ.  )އެކެއް(   1 މާއްދާއަކަށް 

އަލުން ބެލުން ނުވަތަ އަލުން މާކުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 3 )ތިނެއް( ގޮތަކަށް 
ނިކުމެދާނެއެވެ.

1. މާއްދާގެ ގްރޭޑް މަތިވުން
2. މާއްދާގެ ގްރޭޑަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައުން

3. މާއްދާގެ ގްރޭޑް ދަށްވުން

އެކަމަށް  ހުށަހެޅޭނީ  އެދި  މާކުކުރުމަށް  އަލުން  ނުވަތަ  ބެލުމަށް  އަލުން 
ޢާންމުކުރާ  ނަތީޖާ  އިމްތިޙާނުގެ  މެދުވެރިކޮށް  ފޯމު  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
އަލުން  ތެރޭގައެވެ.  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް(   3 ރަސްމީ  ފެށިގެން  ދުވަހުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ފީ  ބެލުމަށް ނުވަތަ އަލުން މާކުކުރުމަށް އެދޭނަމަ، އެކަމަށް ކަ

ދައްކަންވާނެއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

އެކަމަށް  ކަންކަން،  ސާފުކުރުމުގެ  ނަތީޖާ  މާކުކޮށް  އިމްތިޙާނު  ޚާއްޞާ 
ކޮށް  މުއްދަތުގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކަލަންޑަރުގައި  ޔުނިވާރސިޓީގެ 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން މަ ން ނި

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ށ(

ބެލުމަށްއެދި  އަލުން  ކަރުދާސް  ޖަވާބު  އިމްތިޙާނުގެ  ފަހު  ސެމިސްޓަރގެ 
ދަރިވަރު ހުށައަޅައިފިނަމަ، އެ މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދޭ އުސްތާޛު، ތިރީގައިވާ 

ވާނެއެވެ.  ބަލައިދޭން  ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ  ކަރުދާހުގައި  ޖަވާބު  ކަންކަން 

1. އިމްތިޙާނު ކަރުދާހުގެ ހުރިހާ ބައެއް މާކުކުރެވި، މާކުސް ދެވިފައި ހުރިތޯ
2. ކަރުދާހަށް ދީފައިވާ މާކުސްތައް ރަނގަޅަށް އެއްކުރެވިފައި ވޭތޯ

3. ފައިނަލް މާކުސް ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ

)ރ(
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32ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް

ސެމިސްޓަރގެ ފަހު އިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބު ކަރުދާސް އަލުން މާކުކުރުމަށް އެދި 
ދަރިވަރު ހުށައަޅައިފިނަމަ، އެކަރުދާސް މާކު ކުރި އުސްތާޛު ފިޔަވާ އެހެން 
އުސްތާޛަކަށް  އެހެން  އަދި  މާކުކުރަންވާނެއެވެ.  އެކަރުދާސް  އުސްތާޛަކު 
ޖަވާބު ކަރުދާސް މާކު ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާއިރު، ކުރީގައި ދެވިފައިވާ މާކްސް 

ހިއްސާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، 
އޭގެތެރެއިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ކަރުދާހަށް ދީފައިވާ ޖުމްލަ މާކުހަށް 
ބަދަލުގެ  އެއައި  އަދި  ގެންނަންވާނެއެވެ.  އެބަދަލެއް  ނަމަ  އައި  ބަދަލެއް 
މަޢުލޫމާތު ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓާ ހިއްސާ 
ގުނުމުގައި  ގްރޭޑު  ލިބުނު  ދަރިވަރަށް  އެމާއްދާއިން  އަދި  ކުރަންވާނެއެވެ. 
ކަރުދާހަށް  ޖަވާބު  ބަދަލަކީ  އެއައި  އަދި  ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ބަދަލު  އެއައި 
ދީފައިވާ ޖުމްލަ މާކުހަށް އިތުރުވުމެއް އަންނަ ބަދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަލުން 
ބެލުމަށް ނުވަތަ އަލުން މާކުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ދެއްކި ފީ، އަނބުރާ ދަރިވަރަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ބެހިގެންވަނީ 2 ބަޔަކަށެވެ.

1. ދަރިވަރަށް ދިމާވާ ބައްޔެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑުކަމެއްގެ 
ސަބަބުން ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ އިމްތިޙާނެއްގައި 

ބައިވެރިނުވެވުން ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތްތަކެވެ. 
 4 ލެވެލް  ފްރޭމްވޯކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް   .2
ނޑައެޅިފައިވާ  )ހަތަރެއް( ން މަތީ ކޯހެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު، ކޯހަށް ކަ
 1 ނިމޭއިރު  ފަހުސެމިސްޓަރ  ކޯހުގެ  ކިޔެވުމަށްފަހު  މޮޑިއުލޮތައް  ހުރިހާ 
)އެކެއް( މާއްދާ ނުވަތަ 2 )ދޭއް( މާއްދާ އިން ފޭލްވުން. މި ހާލަތުގައި 
ދަރިވަރު ފޭލްވެފައިވާ މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތައް ހަދައިގެން ފާސްވެއްޖެނަމަ 

މާކުހެވެ. ދަށް  އެންމެ  ބޭނުންވާ  ފާސްވުމަށް  ލިބޭނީ 

)ބ(

)ޅ(

)ހ(

 3 ބަޔާންކުރާ  ތިރީގައި  ހުށަހެޅޭނީ،  ފޯމު  ބަޔާންކުރާ  ޙާލަތްތައް  ޚާއްޞަ 
ޙާލަތެއްގައެވެ.  ޙާލަތުންކުރެ  )ތިނެއް( 

1. ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނިންމާ، ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް 
ޙަވާލުކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

2. އިމްތިޙާނަށް ހާޒިރުވެ، އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ނުކުޅެދުން.
އިމްތިޙާން  އަކުން  މާއްދާ  ދަރިވަރު  ނިންމާ  ފަހުސެމިސްޓަރ  ކޯހުގެ   .3

ޖެހުން. ހަދަން 

)ށ(
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ވަޒަންކުރުމުގެ 
މަސައްކަތެއް 

ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 
ޕްލެޖަރައިޒްކުރުމާއި 

ޮއޅުވާލުން

ތީސިސްގެ ފެންވަރު 
ވަޒަންކުރުމާއި 
އިމްތިޙާނުކުރުން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަން ފެށުން

ޤަވާޢިދު
އިޞްލާޙުކުރުން

ޤަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

33

34

35

36

37

ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ވަގުލުކުރުމާއި އޮޅުވާލުމުގެ 
ޢަމަލެއް ދަރިވަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން، ނުވަތަ އެފަދަކަމެއް 
ކޮށްފައިވާކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލެޖަރައިޒް ކުރުމާބެހޭ 
ޤަވާޢިދާއި ދަރިވަރުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

އެ ދަރިވަރާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

އާއި  ޑިސަޓޭޝަން  ހަދަންޖެހޭ  ކޯސްތަކުގައި  ލެވެލްގެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ  އިމްތިޙާނުކުރުން  ވަޒަންކުރުމާއި  ފެންވަރު  ތީސިސްގެ 
އިމްތިޙާނުކުރުމަށް  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ތީސިސްގެ  އާއި  ޑިސަޓޭޝަން 
އެއްގޮތަށެވެ. އުޞޫލުތަކާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން 
ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
މަޖިލީހަށެވެ.

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގޮތެއް  މައްސަލައާމެދު  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމުން  ބަޔާންކުރާ  ޙާލަތް  ޚާއްޞަ 
ކޮމިޓީންނެވެ. ބެހޭ  އިމްތިޙާނާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނިންމާނީ 

)ބ(

ޚާއްޞަ އިމްތިޙާނަކަށް ނުވަތަ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދެވިފައިވާ ވަޒަންކުރުމުގެ 
މަސައްކަތަކަށް، ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކުރާ ފޯމު ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޔުނިވާރސިޓީއަށް ހުށައަޅާނީ 
އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަކުރުމާއެކު ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް 
މެދުވެރިވެފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ލިޔުންތަކާއެކުއެވެ. މި ފޯމު ޚާއްޞަ 
ޙާލަތް ދިމާވާތާ ރަސްމީ 1 )އެކެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ނިސްބަތްވާ 

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ޙާފިޡް ކަމުގެ ސަނަދު ދިނުމުގެ އުޞޫލު

ތަޢާރުފް

އިމްތިޙާނު ކުރިއަށް 
ގެންދާނޭޮގތް

ނަން

މާކްސް ދޭނެ 
މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން

1

3

2

4

އިމްތިޙާނުކޮށް  ނިންމާދަރިވަރުން  ހިތުދަސްކޮށް  އެއްކޮށް  ޤުރްއާާން  މިއީ، 
ސަނަދު ދިނުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޢަމަލުކުރުމަށް 
ޙާފިޡުކަމުގެ  ޤުރްއާން  ދަށުން  މިއުޞޫލުގެ  އުޞޫލެވެ.  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދެވޭނެއެވެ. ސަނަދު  ޙާފިޡުކަމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ފާސްވާ  އިމްތިޙާނުން 

سورة الفاحتة އިން سورة الناس ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ 1 ފޮތް ނުވަތަ 
ނޑައަޅާ  ކަ ކޮމެޓީން  )އިމްތިޙާނު  މަތީން  ގޮތެއްގެ  މަދުނުވާ  އެއަށްވުރެ 

ކިޔައިދިނުން. މަތީން(  ގޮތްތަކެއްގެ 

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ ' ޙާފިޡް ކަމުގެ ސަނަދު ދިނުމުގެ އުޞޫލު ' އެެެވެ.

ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނު ހަދާދަރިވަރަށް މާކްސް ދޭނެ ކްރައިޓީރިއާ އިމްތިޙާނު 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮމިޓީން ކަ

މާކްސް ދިނުމުގައި ތަޖްވީދުގެ އެންމެހައި ޙުކުމްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވުުނު މާކްސް ދިނުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ އިމްތިޙާނު 
ފެށުމުގެ ކުރިން އިމްތިޙާނު ކުރެވޭ ދަރިވަރާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގިނަވެއްޖެނަމަ  ކުށަށްވުރެ   30 ދިނުމުގައި  ކިޔައި  ހިތުން  ޤުރްއާާން  މުޅި 
ކުށަށްވުރެ   30 ޢަދަދު  ކުށުގެ  ޖެހުނު  ކަމުގައެވެ.  ދަސްނުވާ  ބެލެވޭނީ 
ކިޔައިދީ  ޤުރްއާާން  މުޅި  އާޔަތްތައް  ހިމެނުނު  ކުށްތައް  އެޖެހުނު  މަދުނަމަ 
ނިމުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރު ކިޔުއްވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކުށްތައް 

ނޑައެޅޭނެއެވެ. ކަ ހިތުދަސްކަމުގައި  ޤުރްއާާން  ކޮށްފިނަމަ  ރަނގަޅު 

)ހ(
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ސަނަދުގެ ދަރަޖަ
ދެވޭ މިންގަނޑު

ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނު 
ޮކމިޓީ

އުޞޫލު އިސްލާޙުކުރުން

އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް
ދިމާވުން

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

5

6

7

8

9

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ސަނަދު ދެވޭނީ ޖުމްލަ މާރކްސް %90 އަދި އޭގެމަތިން 
ލިބުނުނަމައެވެ. 

ދެވަނަ ދަރަޖައިގެ ސަނަދު ދެވޭނީ ޖުމްލަ މާރކްސް  %85 އާއި 89% 
އާދެމެދުގެ މާރކްސް ލިބުނުނަމައެވެ.

ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ސަނަދު ދެވޭނީ ޖުމްލަ މާރކްސް %75 އާއި 84% 
އާދެމެދުގެ މާރކްސް ލިބުނުނަމައެވެ.

ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެކުލަވާލަންވާނީ  ކޮމިޓީ  އިމްތިޙާނު  ޙާފިޡުކަމުގެ 
ޗާންސެލަރގެ ލަފާގެ މަތީން ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާާން އެންޑް ސުންނާއިންނެވެ.

ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނު ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންވާނީ ޤުރްއާން ހިތުދަސް، ތަޖްވީދު
ޢިލްމުގެ ފަންނުވެރި  3 )ތިނެއް(  ޙާފިޡުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  އުޞޫލަށް  މި 
ބޯޑަށެވެ. އެެކަޑެމިކް 

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ޮކމިޓީގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

މަޤްޞަދު

ޮކމިޓީ އެކުލަވާލުން

ނަން

މާނަކުރުން

1

4

5

2

3

މި ޤަވާޢިދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުގައި އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތައް 
އެކުލަވާލާ ހިންގުމާގުޅޭގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން 

ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

ޤައުމީ  ކުރިއެރުމާއި  އުއްމަތުގެ  އިސްލާމީ  މަޤްޞަދަކީ،  ޤަވާޢިދުގެ   މި 
ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  ބޭނުންތަކަށް  މާޙައުލުގެ  ވަޒީފާގެ  ސިޔާސަތުތަކާއި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުން ދިރާސާތައް ހެދުމަށާއި ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް 
ހޯދުމަށް،  ލަފާ  އިރުޝާދާއި  ފަންނީ  އެހީތެރިވެދިނުމަށާއި  ހިންގުމަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާނެ ގޮތާއި 
ބަޔާންކުރުމެވެ.  ހިންގާނެގޮތް  އެކޮމިޓީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  އެކޮމިޓީގެ 

ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާ 
ކުރާނީ ކުއްލިއްޔާގެ ޑީންއެވެ. 

ކޮމިޓީ  އެޑްވައިޒަރީ  ކުއްލިއްޔާ  ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް،  ކޮންމެ 
އެކުލަވާލުމަށްފަހު، އެކޮމިޓީއަށް ރުހުން ހޯދުމަށް އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ރަ ކު ފާސް

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ގެ ޤަވާޢިދު' އެވެ.

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

'ކުއްލިއްޔާ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރ ތަކެވެ.  

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ''ޑީން'' 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތައް ހިންގުމާ ހަވާލުވެތިބޭ އެންމެ އިސްވެރީންނެވެ. 

''ކޮމިޓީ'' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ކުއްލިއްޔާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ 
އެވެ.
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ޮކމިޓީގެ މެމްބަރުން

މެމްބަރުކަމުގެ ދައުރު

ޮކމިޓީގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

6

7

8

މެމްބަރުން  ތިރީގައިވާ  އެކުލަވާލަންވާނީ  ކޮމިޓީ  އެޑްވައިޒަރީ  ކުއްލިއްޔާ 
ގޮތަށެވެ.  ހިމެނޭ 

ދައުރަކީ  މެމްބަރުކަމުގެ  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ކުއްލިއްޔާ 
ދުވަހެވެ. އަހަރު  )ދޭއް(   2 ދިރާސީ  

ޑީނަށް،  ހުންނަ  ހިނގަން  ކުއްލިއްޔާ  ކޮމިޓީއަކީ  އެޑްވައިޒަރީ  ކުއްލިއްޔާ 
އެކުލަވާލެވޭ  ލަފާދިނުމަށް  ކަންތައްތަކާމެދު  ކޮށްފައިވާ  ތިރީގައިބަޔާން 

. ކޮމިޓީއެކެވެ

1. ކުއްލިއްޔާގެ ޑީން

ތަޖުރިބާ  ޢިލްމީ  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ  ކުރާ  ކުއްލިއްޔާއަކުން  އެ   .2
މެމްބަރުން.  )ތިނެއް(   3 ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީން  ލިބިފައިވާ 

3. ކުއްލިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ 
ގުޅޭ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ 

ތެރެއިން 1 )އެކެއް( މެމްބަރ 

1. ކުއްލިއްޔާގެ ތަރައްޤީއާއި އަދި ކުއްލިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި މަޝްވަރާ ދިނުން.

ބެހޭގޮތުން  ހިންގުމާ  ޙަރަކާތްތައް  ޢިލްމީ  އަދި  ތަޢުލީމީ  ކުއްލިއްޔާގެ   .2
ލަފާދިނުން. މަޝްވަރާކޮށް 

3. ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަލްސަފާއާއި ސިޔާސަތު ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
ނޑަ އެޅުމުގައި ލަފާދިނުން. ނޑުދަޑިތައް ކަ ކުއްލިއްޔާގެ ތަޞައްވުރާއި ލަ

ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް  ކޮންމެ  ރޮނގުން  ޚިދުމަތުގެ  އިޖުތިމާޢީ   .4
ދިނުން.  ލަފާ  މަޝްވަރާކޮށް  ދައުރަކާމެދު  އަދާކުރެވިދާނެ 

5. ރާއްޖޭގެއެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ކޯސްތަކާ ބެހޭގޮތުން 
ލަފާދިނުން.

އެހެން  ބެހޭގޮތުންނާއި  ފުރުސަތުތަކާ  ލިބޭނެ  އާމްދަނީ  ކުއްލިއްޔާއަށް   .6
ލަފާދިނުން ބެހޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  ކުރެވިދާނެ  ގުޅިގެން  ބަޔަކާ 

7. ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި، ކުއްލިއްޔާގެ މަސައްކަތްތައް 
އިސްތިހާރުކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާމެދު ލަފާދިނުން
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ޖަލްސާގެ ޯނޓިސް

އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 
ލިޔުން

ޤާނޫނީ ޢަދަދު

ރިޔާސަތު

9

10

11

12

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ 7 )ހަތެއް( ދުވަސް ކުރީން، ކޮމިޓީގެ  ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ކަ
ނޑައެޅި ތާރީޚް އަންގަންވާނެއެވެ. މެމްބަރުންނަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކަ

ކޮންމެ  ކޮމެޓީގެ  މައްސަލައެއްވާނަމަ،  ބޭނުންވާ  ހިމެނުމަށް  އެޖެންޑާގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބޭއްވުމަށް  ޖަލްސާ  އެމައްސަލައެއް،  މެންބަރަކަށްވެސް 
ސެކްރެޓަރީއަށް  ކޮމިޓީގެ  ގަޑިއިރުކުރީން،  އަށެއް(  )ސާޅީސް   48 ގަޑީގެ 

އަންގަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާސަތު ނުލާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދުގެ 
އެއްބައެވެ. ދެބައިކުޅަ 

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ރައީސަށް ހާޒިރުވެވެން 
ނެތިއްޖެނަމަ ކޮމިޓީގެ ނައިބުރައީސެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސަކީ ކުއްލިއްޔާގެ ޑީނެވެ.

ނައިބުރައީސަކީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކުއްލިއްޔާގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ދެން 
ތިބި މެންބަރުގެ ތެރެއިން، މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރާ މީހެކެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެޖެންޑާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށައަޅަންވާނީ 
ލިޔުމުންނެވެ.

ބޭއްވުމުގެ  ޖަލްސާ  ލިޔުންތައް  އެޖެންޑާއާގުޅޭ  އެޖެންޑާއާއި  ޖަލްސާތަކުގެ 
މެމްބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ގަޑިއިރުކުރީން  )ސައުވީސް(   24 މަދުވެގެން 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް މަޝްވަރާކުރާނެ ވަގުތު 
ނުލިބިއްޖެނަމަ 14 )ސާދަ( ދުވަސް ތެރޭގައި އެހެން ޖަލްސާއެއް އިންތިޒާމު 

ކުރަން ވާނެއެވެ.

ޖަލްސާއަށް ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ  މެމްބަރަކު  ފޮނުވުމަށްފަހު  ނޯޓިސް 
ހާޒިރުވާނެކަމުގައެވެ. އެޖަލްސާއަށް  އެމެމްބަރަކު  ބެލެވޭނީ  ހިނދަކު 

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ އުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ 
ނަމަ ޖަލްސާފެށުމުގެ 1 )އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ.

)ހ(

)ހ(

)ހ(
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ޖަލްސާ ބާއްވާނެ 
ޢަދަދު 

ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަން

ޮކމިޓީގެ ޢުމުރު

ސެކްރެޓޭރިއޭޓް

ޤަވާޢިދު
އިސްލާޙުކުރުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

ޤަވާޢިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

13

14

15

16

17

18

19

މަދުވެގެން އަހަރަކު 2 )ދޭއް( ފަހަރު ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ. ) ކޮންމެ 
ސެމިސްޓަރަކު 1 )އެކެއް( ފަހަރު ޖަލްސާ ބާއްވަންވާނެއެވެ.(

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނީ ޔުނިވރސިޓީގެ މައި އިދާރާގައެވެ.

ކޮމިޓީގެ ޢުމުރަކީ މީލާދީ 2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ ކުއްލިއްޔާއިންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
ބޯޑަށެވެ.  އެކަޑެމިކް 

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީ ގެޒެޓުގައި 
ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ 
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އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮކންފަރެންސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޕްޮރޯޕސަލް
ހުށަހެޅުމުގެ އިރުޝާދުތައް

މަޤްސަދު

ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ 
ޝަރުތުތައް

އެޕްލައި ކުރުން

1

2

3

ކުރުމަށް  މުއްސަނދި  މަޢުލޫމާތު  ވުމަކީ  ބައިވެރި  ތަކުގައި  ކޮންފަރެންސް 
އޮތް ވަރަށް މުހިއްމު މަގެކެވެ. އެކަޑެމިކް މަޝްވަރާ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ 
އެއަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ އަލަށް ރިސާރޗް ހަދަން ފަށާ މީހުންނަށް ވަރަށް 
ނޑުމެންގެ މަޤްސަދަކީ ސެންޓަރ  މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން،،  ބެލުމުގެ  ޕަބްލިކޭޝަންގެ  އެންޑް  ރީސަރޗް  ފޯ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން، އެކަޑެމިކް މާހައުލަށް 
ވައްދާ އަދި އެކަޑެމިކް ރިސާރޗްތަކާއި ޕޯސްޓަރުތައް ހަދާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް 

ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ އެހީގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ. 

ފަންޑިންގ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، އަހަރަކު 2 ކޮންފަރެންސަށް ދިޔުމަށެވެ.

ފުލްޓައިމް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ހުށަހެޅޭނީ،  އެދި  މިކަމަށް 
ދަރިވަރުންނަށެވެ.   ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ޓައިމް  ފުލް  މުވައްޒަފުންނަށާއި 

ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅަކު ޕޭޕަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

ކޮންފަރެންސަށް ދާން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ރިވިޔު ކުރުމަށް ފަހު ގޮތް 
ނިންމާނީ ރިސާރޗް ގްރާންޓްސް އެންޑް ފަންޑިންގ ކޮމެޓީންްނެވެ. ޕްރޮޕޯޒް 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އެ ޢަދަދު  ކޮށްފައިވާ ޢަދަދު ކަ
ޕްރޮޕޯޒަލްތައް  ހުށަހަޅާ  އަށް  ފަންޑިންގ  ކޮންފަރެންސް  ނުލިބިދާނެއެވެ. 
ކޮންފަރެންސްގެ  ލިބޭނީ  ފަންޑު  އަދި  މިންވަރަކުންނެވެ.  ލިބޭ  ބަލާނީ 
ކުރިންނާއި ފަހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންފަރެންސަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކުރިން  ތަކުގެ  ތާރީޚް 

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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ޮކންފަރެންސަށް 
ދިޔުމުގެ ކުރިން 

ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް

ޮކންފަރެންސަށް 
ފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ލިޔެކިޔުންތައް

4

5

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް )ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ(

ކޮންފަރެންސްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމްގެ ކޮޕީ އެއް

ޕޭޕަރުގެ ޚުލާާޞާ ނުވަތަ އެބްސްޓްރެކްޓް

ކޮންފަރެންސްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮޕީއެއް

ގުޅޭ  ކޮންފަރެންސާާ   / ދަޢުވަތު  ލިބުނު  ބައިވެރިވުމަށް  ކޮންފަރެންސްގައި 
ލިޔެކިޔުމެއް.

ދާނެ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު ބަޖެޓެއް.

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމުގައި އެ 
ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ޑީން  ގެ ސޮއި ހިމަނާފައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓެއް  ކުރު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   10 އަންނަތާ  ކޮންފަރެންސުން 
ހިމަނަންވާނެއެވެ: ބައިތައް  ތިރީގައިވާ  ރިޕޯޓުގައި  މި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

1. ޕޭޕަރު ހުށަހެޅި ކަމުގެ ހެކި )ކަރުދާހާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ނަން އިން 
ކޮންފަރެންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮޕީއެއް(

ހުރުން  އަދި  ކެއުން  ފަތުރު،  ދަތުރު  )މީގައި  ތަފްޞީލް  ޚަރަދުގެ   .2
ހުށަހަޅާނީ  ލިޔުން  މި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ރަސީދު  އަދި   ) ހިމެނިގެން 

އަށެވެ.  ޕަބްލިކޭޝަން  އެންޑް  ރިސާރޗް  ފޯ  ސެންޓަރ 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(
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ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
މިންވަރު

ޑެޑްލައިންސް

6

7

ޖުމްލަ  ހުށައެޅިފައިވަނީ  ބަޖެޓްކުރުމަށް  ބޭފުޅުން  ކޮންފަރެންސަށްދާ 
500،000 )ފަސްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މި ރުފިޔާ ދެވޭނީ ދެބަޔަކަށް 
)ހައެއް(   6 ފުރަތަމަ  ބަހާލެވިފައިވަނީ،  މިގޮތުން  ބަހާލެވިގެންނެވެ. 
މަސްދުވަހަށް 250،000 )ދެލައްކަ  ފަންސާސްހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ އަދި 
އަނެއް 6 )ހައެއް( މަސްދުވަހަށް 250،000 )ދެލައްކަ  ފަންސާސްހާސް( 
ދިވެހި ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށެވެ. އަހަރަކު ޖުމްލަ އެކަކަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވަނީ 
ނަމަ  މީހުން  )ދޭއް(   2 ރުފިޔާއެވެ.  ދިވެހި  )ތިރީސްހާސް(   30،000
50،000 )ފަންސާސްހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަދި 3 )ތިނެއް( މީހުން 
ހިމެނޭ ގްރޫޕެއްނަމަ 60،000 )ފަސްދޮޅަސްހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އެއް 
ކޮންފަރެންސަކަށް 3 )ތިނެއް( މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފައިސާ 
ވާ  ޚަލާސް  ފައިސާއަކީ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކޮންފަރެންސަށް  ނުދެވޭނެއެވެ. 
ބަޖެޓަކުން ނަގާ ފައިސާ ކަމަށް ވާތީ ޕްރޮޕޯޒަލް ލިބޭ މިންވަރު ގިނަ ނަމަ 
ބަޖެޓު ހުސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަންޑިންގ ދެވޭނީ 

ފަރާތްތަކަށެވެ.  ހުށަހަޅާ  ކުރިން  އެންމެ  ޕްރޮޕޯޒަލް 

އޮންނަ  ދެމެދު  އާ  ޑިސެމްބަރ  އާއި  ސެޕްޓެމްބަރ   : ޖުލައި   03
އް ތަ ސް ން ރެ ފަ ން ކޮ

03 ނޮވެމްބަރ : ޖެނުއަރީއާއި އެޕްރީލް އާ ދެމެދު އޮންނަ ކޮންފަރެންސްތައް

03 މާރިޗް : މޭ އާއި އޯގަސްޓާއި ދެމެދު އޮންނަ ކޮންފަރެންސްތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ލައިބްރަރީ އުފެއްދުން

ޔުނިވަރސިޓީން 
ބައިވެރިވާ 
ލައިބްރަރީތައް

1

2

3

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަންބަރ: 11/2015  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ،  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ 20 ވަނަ ނަންބަރުން 
ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއާ 

ގުޅިގެން ލައިބްރަރީތައް އުފައްދައި އެތަންތަން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ''ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔަނީ  ޤަވާޢިދަށް  މި 
އެވެ. ޤަވާޢިދު''  ލައިބްރަރީއާބެހޭ 

އަދި  މުވައްޒަފުންނަށް  ދަރިވަރުންނަށާއި،  ތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލައިބްރަރީ  ނަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަދެވޭގޮތަށް  ޢާންމުންނަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުފައްދާނީ  ލައިބްރަރީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުފެއްދިދާނެއެވެ. 

ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ.  މަޖިލިހުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަތިން،  ގޮތެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލައިބްރަރީތަކާއެކު  އެހެން  ޔުނިވަރސިޓީން  އިތުރުން  ލައިބްރަރީގެ 
ޙިއްޞާވެ ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން ބޭރުގެ ލައިބްރަރީތަކާއި ރާއްޖޭގެ 

ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.  ލައިބްރަރީތަކާއެކުވެސް 

ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ލައިބްރަރީތަކާއި ބައިވެރިވެ އެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ 
ލައިބްރަރީ ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ ބައިވެރިވާއިރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރިސަރޗްގެ ކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ލައިބްރަރީތަކާ ބައިވެރިވުމަށް 

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  

ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ 
ދަރިވަރުންނަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭނުން  ލައިބްރަރީތަކުގެ  އެ  ބައިވެރިވެ 

ލިބިދޭންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަގޮތުގައި  މުވައްޒަފުންނަށް 

އެހެން  ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ  އެހެން  ބައިވެރިވާ  ޔުނިވަރިސޓީން 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ތެރޭގައި  މާނައިގެ  ބޭނުންކުރުމުގެ  ލައިބްރަރީ  ޤައުމެއްގެ 
އޮންލައިންކޮށް  ޒިޔާރަތްކުރުމާއި  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އެ  މަތިން  ގޮތެއްގެ 

ހިމެނެއެވެ.  ބޭނުންކުރުންވެސް 
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ޔުނިވަރިސިޓީން އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ 
ބައިވެރިވާންވާނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

)ބ(

ލައިބްރަރީ 
ބޭނުންކުރުން

އަދި 4 މަޢުލޫމާތު  ފޮތާއި،  ހުންނަ  ލައިބްރަރީގައި  ވަނުމާއި  ލައިބްރަރީއަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ  އެހެނިހެން ތަކެތި ކަ
މުދައްރިސުންނަށާއި  ދަރިވަރުންނަށާއި،  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުއްދަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުން އަދި  ޔުނިވަރސިޓީން ކަ

މުވައްޒަފަކު  ނުވަތަ  މުދައްރިސަކު  ނުވަތަ  ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމަށް ފީއެއް ނުވަތަ ޗަންދާއެއް ނުނެގޭނެއެވެ. އެހެން 
ލައިބްރަރީ  ފަރާތަކުން  އެހެން  މެންބަރުންނޫން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނަމަވެސް 

ނެގިދާނެއެވެ. ޗަންދާއެއް  ނުވަތަ  ފީއެއް  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި 

ލައިބްރަރީއިން ފޮތް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ލައިބްރަރީ ކާޑެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 
އަދި  އެއްޗެއް ނޫނެވެ.  ކުރެވޭނެ  އެހެންމީހަކަށް ޓްރާންސްފާރ  ކާޑަކީ  މި 
ލައިބްރަރީ ސްޓާފުން އަންގައިފިނަމަ، މިކާޑު ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިކާޑު 
ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ލައިބްރަރީއިން، ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލައިބްރޭރިއަނަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮންމެ  ނިކުންނައިރު،  ލައިބްރަރީން  ވަންނައިރާއި  ލައިބްރަރީއަށް 
މީހެއްގެވެސް، ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި ޗެކް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލައިބްރޭރިއަނަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. ބަޔަކަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެކަމަށް  ނުވަތަ 

މޯބައިލް ފޯން އޮންނަންވާނީ ނިއްވާލައިފައި ނުވަތަ ސައިލެންޓް މޯޑުގައެވެ. 
މޯބައިލް ފޯނު އަދި އެހެނިހެންވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުން 

ކުރެވޭނީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ  ލައިބްރަރީގެ ރޫމްތައް އުނގެނުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަ
އުޞޫލުތަކުގެ މަތީން ރިޒާވް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާނީ ލައިބްރޭރިއަންއެވެ.  ލައިބްރަރީ ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތުތައް ކަ
ލައިބްރަރީ  އަދި  ތަފާތުވެދާނެއެވެ.  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ގަޑިތައް  މި  އަދި 
ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް ލައިބްރަރީގެ ބޭރުގައާއި ލައިބްރަރީގެ ވެބް ޕޭޖް 

ކުރެވެންވާނެއެވެ. އިޢުލާން  ގައި 

ބޭނުންވާ  ދިރާސާކުރުމަށް  ޚާއްޞަ  އިސްދަރިވަރުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ލައިބްރަރީ  ހުއްދައާއެކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރާތަކަށް 
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ޮއންލައިން ލައިބްރަރީ 
ބޭނުންކުރުން

ރިފަރެންސް 
މެޓީރިއަލްސް 

އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް 
ޮފތް ނެގުން

5

6

7

ދަރިވަރުންނަށާއި    ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  ލައިބްރަރީ  އޮންލައިން 
މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

އެއްވެސް  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  ގޮތުގައި  މެޓީރިއަލްސްގެ  ރިފަރެންސް 
މެޓީރައަލްއެއް އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ލައިބްރަރީއިން ބޭރަށް ނުނެރެވޭނެއެވެ.

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަކެތި، މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ދެއްކުމުން، ލޯނަށް 
އަދި  ގެންދެވިދާނެއެވެ.  ވަރަށް  ހުއްދަކުރާ  ދަށުން  ކެޓަގަރީގެ  ގެންދެވޭ 

ލައިބްރޭރިއަންއެވެ. ނޑައަޅާނީ  ކަ ޢަދަދު  ދޫކުރެވޭނެ  އެތަކެތި 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު އެތި، ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،  
އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ލައިބްރަރީގެ 
އެހެން މެމްބަރަކު އެ އެތި ބޭނުން ކުރުމަށް އެދިފައި ނުވާ ޙާލަތެއްގައި، 
މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށްފަހު އެ ލޯނު އަނެއްކާ އަލުން 

އާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނިމެންދެން،  ދައްކާ  ޖޫރިމަނާ  އެމީހެއްގެ  މީހެއް،  ކުރެވިފައިވާ  ޖޫރިމަނާ 
ނުގެންދެވޭނެއެވެ.  ތަކެއްޗެއް  ލޯނަށް 

މެޓީރިއަލްސްއަކީ  ރިފަރެންސް  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ވާނެއެވެ.  ނޑައަޅަން  ކަ ލައިބްރޭރިއަން  ކޮބައިކަން 

ވަކި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ބަހައްޓަންވާނީ  މެޓީރިއަލްސް  ރިފަރެންސް 
ލައިބްރޭރިއަންއެވެ. ނޑައަޅަންވާނީ  ކަ އެކަން  އަދި  ޚާއްޞަތަނެއްގައެވެ. 

ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.

ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 
ޝެލްފްގައި ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

އިތުރުން،  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ބަޔާން  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 
ފަރާތްތަކަށް  ދެވޭ  ހުއްދަ  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  އިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލިބޭނެއެވެ. ޚިދުމަތް  ލައިބްރަރީގެ  އޮންލައިން 

އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ބޭނުން ކުރެވޭނީ ޔޫޒަރ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުން 
ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ބޭނުންކުރުމަށް  ލައިބްރަރީ  އޮންލައިން  ކޮށްގެންނެވެ. 

ދޭންވާނެއެވެ. ލައިބްރޭރިއަން  ޕާސްވޯޑެއް  ޔޫޒަރ ނޭމަކާއި 
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ބަންދު  ދުވަހަކީ  ރައްދުކުރާ  އަނބުރާ  ތަކެތި  ގެންދެވޭ  ގޮތުގައި  ލޯނުގެ 
ދުވަހެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހު އެ އެތި 
ރައްދު ކުރުމުން ޖޫރިމަނާއެއް ނުވާނެއެވެ. މިތާގައި މިވާ ''ބަންދު ދުވަސް'' 

ތެރޭގައި ހަފުތާ ބަންދާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނެއެވެ.

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ބަލައި ޗެކް ކުރުމަކީ 
އެގެންދާފަރާތުގެ ޒިންމާާއެކެވެ. އަދި އެތަކެތި ރައްދުކުރާއިރު އެ ތަކެއްޗަށް 
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެގެންދިޔަ ފަރާތުން ޒިންމާާ އުފުލަން 

ޖެހޭނެއެވެ. 

ލައިބްރަރީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލޯނަށް ގެންދެވޭނީ ލައިބްރޭރިއަންގެ ހުއްދަ 
ލިބިގެންނެވެ.

ކުރާނަމަ  ބޭނުން  އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ކުރުން މަނާ  ބޭނުން  ލައިބްރަރީގައި 
އެ އެއްޗެއް، ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ހުއްޓުވިދާނެވެ. އަދި ލައިބްރަރީގެ 
ބާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ދޫނުކޮށް  ނުވަތަ  ދޫނުކުރުން،  އެއްޗެހި  ސްޓޮކުން 

ލިބިގެންވެއެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް  ލައިބްރަރީ 

ލޯނަށް ގެންދާ އެތީގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. 
އަދި މި ޒިންމާ އަކީ އެހެން މީހަކަށް ޙަވާލު ކުރެވޭނެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. މި 
ޒިންމާ ނިމޭނީ، ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު އެތި އަނބުރާ ލައިބްރަރީއަށް 

ލިބުނު ކަމަށް ރެކޯޑު ކުރެވުނީމައެވެ.

ލޯނަށް ގެންދިޔަ އެތި އެގެންދިޔަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ އެތި ހޯދުމަށް 
އެހެން މެމްބަރަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް ގެންދިޔަ ފަރާތުން ލައިބްރަރީއަށް 
އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރުމުން، އަލުން އެ އެއްޗެއް ދޫކުރުމުގައި ކުރިން އެދުނު 

ފަރާތަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށް ލައިބްރޭރިއަނަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، މެމްބަރޝިޕް ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކު ލޯނުގެ 
ގޮތުގައި ގެންގޮސްފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
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ލައިބްރަރީ ޯލންސް

ސުލޫކު

8

9

އެންމެ  ދޫކުރެވޭނީ  ތަކެތި  ލޯނަށް  ޢާންމު  އަށް  ޔޫސަރސް  ރަޖިސްޓާޑް 
ގިނަވެގެން ދެ )2( ހަފުތާ، އަދި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ހަތަރު )4( 

މުއްދަތަށެވެ. ހަފުތާގެ 

ގެންދިއުމާއި  ތަކެތި  ޚިލާފަށް  އުޞޫލާއި  ގެންދިއުމުގެ  ތަކެތި  ލޯނަށް 
ލައިބްރަރީގެ ތަކެއްޗަށް ޤަޞްދުގައި ގެއްލުންދީ ހަލާކު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 
އުޞޫލުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ފަރާތްތަކާމެދު  ހިންގާ  ޢަމަލެއް  މިފަދަ  އަދި 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. މަތިން 

ލައިބްރަރީގައި ބޭނުން ކުރަން އިން އެތި ނުވަތަ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ 
އެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޒިންމާ ވާން 
ޖެހޭނީ އެ އެތި ބޭނުންކުރަން އިން ނުވަތަ އެއެތި ގެންދިޔަ ފަރާތުންނެވެ.

ވެއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް  އެއްޗަށް  ވެފައިވާ  ބަޔާން  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި 
ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އެގެންދިޔަ ފަރާތުން އެއެއްޗެއްގެ އާ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ 
ލައިބްރަރީއާ  މިންވަރު  ނޑައަޅާ  ކަ ލައިބްރޭރިއަން  އަގުކަމަށް  އެއެއްޗެއްގެ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ޙަވާލު 

ލިބޭގެއްލުމަކަށް  އަދި  ތަކެއްޗަށް  އަމިއްލަ  ވައްދާ  ތެރެއަށް  ލައިބްރަރީގެ 
ނުވާނެއެވެ.  ޒިންމާއެއް  ލައިބްރަރީން 

ލޯނަށް ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ އިތުރު އުޞޫލުތައް ތިރީގައި ބަޔާން 
ކުރެވިފައި މިވަނީއެވެ.

1. ކުރުމުއްދަތުގެ ޯލނު

އެންމެ  ދޫކުރެވޭނީ  އެތި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ގޮތުގައި  ލޯނުގެ  ކުރުމުއްދަތުގެ 
މުއްދަތަށެވެ. ދުވަހުގެ   )3( ތިން  ގިނަވެގެން 

2. ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޯލން

ނޑައެޅިފައިވާ އެތި ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ކަ
ގިނަވެގެން ތިން )3( ގަޑި އިރަށެވެ.

3. ހަމައެކަނި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ޯލން

ނޑައެޅިފައިވާ  ހަމައެކަނި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ކަ
އެތި ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން އެއް )1( ސެމިސްޓަރ އަށެވެ.

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ށ(
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އެހެން  ކުރާ  ބޭނުން  ލައިބްރަރީ  ނުވަތަ  ދެއްކުން،  ވާހަކަ  އަޑުގަދަކޮށް 
މީހުންނަށް އުނދަގޫ ވާފަދަ ކަންތައްތައް ލައިބްރަރީގައި ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 
ޚާއްޞަ  ހެދުމަށްޓަކައި  ސްޓަޑީ  ގުރޫޕް  ލައިބްރަރީގައި  ނަމަވެސް  އެހެން 
ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް ކިޔެވުމާއި 

ކިޔެވުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.

މީހުން  އެފަދަ  ބަހައްޓާނަމަ،  ޢަމަލުތައް  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ  ލައިބްރަރީގެ 
މުއައްޒަފުންނަށް  ގެ  ލައިބްރަރީ  އިޚްތިޔާރު  ނެރުމުގެ  ލައިބްރަރީން 

. ވެ އެ ވެ ން ގެ ބި ލި

ކިބައިން،  މީހެއްގެ  ނުހިތާ  ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ލައިބްރަރީގެ 
ނޑާލެވިދާނެއެވެ. އަދި  ލޯނަށް ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ ޙައްޤުު ވަގުތީ ގޮތުން ކަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ''ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު'' ގެ ދަށުން އެމީހަކާމެދު 

އެޅިދާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު 

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

މަޢުލޫމާތު 
ޙިމާޔަތްކުރުން  

ޮކޕީ ރައިޓްސް

ޮކމްޕިއުޓަރު އަދި 
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް

10

11

12

އިދާރީ  ލައިބްރަރީގެ  މައުލޫމާތުތައް  ގުޅޭ  މެމްބަރުންނާއި  ލައިބްރަރީގެ 
ބެހެއްޓިފައިވާނެވެ.  ފޯރމުގައި  ރީޑަބްލް  މެޝީން  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް 

ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ހިއްސާ  ފަރާތަކާއި  ތިންވަނަ  މައުލޫމާތު  މިފަދަ 

ޤާނޫނުތަކާއި  ރައިޓްސްގެ  ކޮޕީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮޕީއެއް  ތަކެތީގެ  އެހެނިހެން  ފޮތާއި  މަތިން  ތަޢާރުޟްނުވާގޮތެއްގެ 

އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. ލައިބްރަރީއަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް 
ލައިބްރަރީއިން  ޚިދުމަތް  އިންޓަރނެޓްގެ  އަދި  ކޮމްޕިއުޓަރު  ލައިބްރަރީގެ 
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ކަ

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރާއިރު ލައިބްރަރީގެ 
އެއްވެސް  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތަށް  ރައްކާކުރާ  ތަކުގައި  ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމް 

ގެއްލުމަކަށް ލައިބްރަރީިން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

)ހ(

)ށ(



97

ޮފޯޓ ޮކޕީ އަދި 
ޕްރިންޓިންގ

ޤަވާޢިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން 

13

14

15

ނޑައަޅާ  ކަ ލައިބްރަރީއިން  ޚިދުމަތް   ކުރުމުގެ  ޕްރިންޓް  ފޮޓޯކޮޕީނެގުމާއި 
އުޞޫލެއްގެ މަތިން ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭން 

ވާނެއެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން 
ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ އެކަޑެމިކް 
ބޯޑުންނެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން  މިޚިދުމަތް ދޭނެ ވަގުތުތަކާއި ކަ
ފެންނާނެހެން  ޢާއްމުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންކުރާ  ޚިދުމަތް  އުޞޫލުތަށް، 

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ލައިބްރަރީގެ 
ޤަވާޢިދެއް ވާނަމަ އެ ޤަވާޢިދެއް އުވި ދިޔައީއެވެ. މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ 

އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.

)ހ(
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ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމާއި ޚިދުމަތް ޯހދުމުގެ އުޞޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަން

މަޤްޞަދު

ލައިބްރަރީ
ބޭނުންކުރެވޭ ފަރާތަތައް

ލައިބްރަރީ ހުޅުފިއި 
ހުންނަ ދުވަސްތަކާއި 

ގަޑިތައް

1

2

3

4

މި އުޞޫލަކީ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-28/2016 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
މާއްދާއިން  ވަނަ   04 ގެ  ޤަވާޢިދު(  ލައިބްރަރީއާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ، ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި ޚިދުމަތް ހޯދާނެގޮތުގެ 

އުސޫލެވެ. 

މިއުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އަދި މުވައްޒަފުން 
އުނގެނި،  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ލައިބްރަރީއިން  ކަމާއިއެކު  ފަސޭހަ  ލުއި 
މުޠާލިޢާކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް 
ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަންނާނެ 

ގޮތް ހާމަކޮށް އަންގައިދިނުމެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި މުވައްޒަފުން

ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުއްސަސާތައް 

ދިރާސާ ހައްދަވާ ފަރާތްތައް )މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައިވާ ފަރާތްތައް 
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހުއްދަ 

ލިބިގެން ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ލައިބްރަރީ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ލައިބްރަރީ އިޢުލާން 
ކުރެވޭނެއެވެ. މިގަޑިތައް ލައިބްރަރީ ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. 
އައިސްފައިވާ  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  އައިސްފިނަމަ،  ބަދަލެއް  ގަޑިއަށް  އަދި 

ބަދަލު ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. 

ހުކުރު ދުވަހާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކުގައި ލައިބްރަރީ ބަންދުވާނެއެވެ. 

ހޯދުމުގެ  ޚިދުމަތް  ބޭނުންކުރުމާއި  ''ލައިބްރަރީ  ކިޔާނީ،  އުޞޫލަށް  މި 
އެވެ. އުޞޫލު'' 
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ލައިބްރަރީ
ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް

ލައިބްރަރީގެ ޖަމާ

5

6

އަދި  މަޢުލޫމާތު  ފޮތާއި،  ހުންނަ  ލައިބްރަރީގައި  ވަނުމާއި  ލައިބްރަރީއަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުމުގެ  އެހެނިހެން ތަކެތި ކަ
މުދައްރިސުންނަށާއި  ދަރިވަރުންނަށާއި  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުއްދަ 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުން އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ކަ

ލައިބްރަރީން ފޮތް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުން، ސްޓޫޑަންޓް ކާޑު އަދި 
މި  ޖެހޭނެއެވެ.  އޮންނަން  ކާޑު  ސްޓާފް  މުވައްޒަފުން،  މުދައްރިސުންނާއި 
ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކާޑު ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ލައިބްރަރީއަށް ވަންނަ އިރު ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ވެސް ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި 
ނޑައެޅިފައި ހުންނަ ހަރުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ލޮކަރގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ކަ

އަގުހުރި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ލައިބްރަރީގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ 
ހަމައެކަނި އުނގެނުމުގެ ބޭނުމަށެވެ. 

ނޑު 03 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ.  ލައިބްރަރީގައި ފޮތްތައް ހުންނާނީ މައިގަ
އެއީ ޢަރަބި، އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަޔަށެވެ. 

ލައިބްރަރީގެ ޖަމާގައި ހުންނަ ބާވަތްތަކަކީ ފޮތާއި ޖަރނަލްސް، ސީރިއަލްސް 
އަދި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ތަކެއްޗެވެ. 

އެއީ  އަކަށެވެ.  ގިންތީ   02 ނޑު  މައިގަ ބެހިގެންވަނީ  ޖަމާ  ލައިބްރަރީގެ 
''ލެންޑިންގ'' އަދި  ''ރިފަރެންސް'' އެވެ. ''ލެންޑިންގ'' ގެ ގޮތުގައި ހުންނަ 
''ރިފަރެންސް''  ތަކެއްޗެވެ.   ގެންދެވޭ  ގޮތަށް  އަނބުރާދައްކާ  ފޮތްތަކަކީ 
ގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ  ލައިބްރަރީން ބޭރަށް ނުގެންދެވޭ ތަކެއްޗެވެ. އެއީ 
ޑިކްޝަނަރީޒް، އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ، ރިޕޯޓްސް، އެޓްލަސް ފަދަ ތެކެއްޗެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ކަލެކްޝަންގައި ހުންނަ އެކި މާއްދާތަކުގެ ބައެއް މުހިއްމު 

ހުންނާނެއެވެ. ނޑައެޅިފައި  ކަ ގޮތުގައި  ރިފަރެންސްގެ  ފޮތްތައް 
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ޮފތް މުޠާލިޢާކުރުމާއި 
ދިރާސާކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

އަނބުރާދައްކާ ޮގތަށް 
ޮފތް ދޫކުރުމުގެ 

ޚިދުމަތް

7

8

ޑެސިމަލް  ''ޑުވީ  ހުންނާނީ  ކްލެސިފައިކުރެވިފައި  ޖަމާ  ލައިބްރަރީގެ 
ކެޓެލޮގް  އަދި  އެއްގޮތަށެވެ.  އުޞޫލާ  ގެ  ސްކީމް''  ކްލެސިފިކޭޝަން 
ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ''އެންގްލޯ-އެމެރިކަން ކެޓެލޮގިންގ ރޫލްސް'' ގެ އުޞޫލާ 

އެއްގޮތަށެވެ. 

ހުންނާނީ  ކުރެވިފައި  ތަރުތީބު  ހަރުތަކުގައި  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ފޮތާއި 
ގެ  ނަންބަރު''  ''ކޯލް  އޮންނަ  ހަރުކުރެވިފައި  ސްޕައިންގައި  އެތަކެއްޗެއްގެ 

ތަރުތީބުންނެވެ.  

''ކޯހާ  ސޮފްޓްވެއާރ،  ލައިބްރަރީ  ހޯދުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތު  ފޮތާއި 
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ލައިބްރަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް'' އިން ލައިބްރަރީ ޖަމާގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މިކަމަށް  ކުރެވޭނެއެވެ.  ސަރޗް  ބްރައުސްކޮށް  ރިކޯޑްސް 

ހުންނާނެއެވެ.  ލިބެން  މިޚިދުމަތް  އިން  ސިސްޓަމް 

މުދައްރިސުން  ދަރިވަރުންނާއި  ތަކެތި،  އެހެނިހެން  ފޮތާއި  ލައިބްރަރީގެ 
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މުތާލިޢާ ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

  
ޚާއްޞަ ދިރާސާ ތައް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ''ރިސަރޗް ކެބިން އުޞޫލު'' ގެ 
ދަށުން ރިސަރޗް ކެބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ބައިކުރެވިފައި ހުންނާނީ 04 ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޢާންމު ލޯން، 
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން، ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން އަދި މުދައްރިސުންގެ ލޯން އެވެ. 

ރިފަރެންސް ފޮތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ލައިބްރަރީގައި މުޠާލިޢާ ކުރެވޭ ތަކެއްޗެވެ.  
މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ ''ފޮތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި 

ޖޫރިމަނާ ކުރާގޮތުގެ އުޞޫލު'' ގެ ދަށުންނެވެ. 
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ޮއންލައިން
ރިޯސސަސް އެންޑް 
ޑޭޓާބޭސްގެ ޚިދުމަތް

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

އުޞޫލު
އިޞްލާޙުކުރުން

އުޞޫލުގައި
ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

9

10

11

12

އޮންލައިން ރިސޯސަސް އެންޑް ޑޭޓާބޭސްގެ ގޮތުގައި އީބުކްސް، އީޖަރނަލްސް 
އޮންލައިން  އައިފްލް  އެއީ  ލިބޭނެއެވެ.  އެކްސެސް  އަށް  އާޓިކަލްސް  އަދި 
ރީސޯސަސް )EIFL އިލެކްޓްރޯނިކް އިންފޮރމޭޝަން ފޮރ ލައިބްރަރީސް( 
 INCEIF( ރިސޯސަސް  އޮންލައިން  ކޭއެމްސީ  އިންސީފްގެ  އާއި 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިސްލާމީ ފައިނޭންސް( 

ގެ KMC )ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ( އެވެ.

އައިފްލް އޮންލައިން ރިސޯސަސް އަށް އެކްސެސް ލިބޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވާކަށް  ރަޖިސްޓްރީ  ހޯދުމަށް  އެކްސެސް  އިންނެވެ.  އެޑްރެސް  އައިޕީ 
ލައިބްރަރީގެ  ނުލައި  ލޮގިންއަކާއި  ޔޫސަރ  އެހެންކަމުން  ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ލިބޭނެއެވެ.   އެކްސެސް  އެތެރެއިންވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުން 

ލިބޭނީ  އެކްސެސް  އަށް  ރިސޯސަސް  އޮންލައިން  ކޭއެމްސީ  ގެ  އިންސީފް 
ސިސްޓަމްތަކުންނެވެ.  ބަހައްޓާފައިހުރި  ބޭނުންކުރުމަށް  ލައިބްރަރީގައި 

ލިބެން ހުރި ރިސޯސް ތަކާއި މިރިސޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރިސިޓީގެ 
ލައިބްރަރީގެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ހުންނާނެއެވެ.  ފެންނަން  ވެބްސައިޓުން 

ހުންނާނެއެވެ. ބެހެއްޓިފައި  ވެސް  ބޯޑުގައި  ނޯޓިސް 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓްގައި މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މިއުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ.

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(
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ރީސާރޗު ކެބިން ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ދަރިވަރަކު 
އެހެން  އިތުރު  ކެބިން  ރީސާރޗު  އެ  ކުރަމުންދާނަމަ،  ބޭނުން  އެކެބިން 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބޭނުން  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް 

ރީސާރޗު ކެބިން ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ދަރިވަރަކު 
ލައިބްރޭރިއަނަށް  ނުކުރާކަމުގައި  ބޭނުން  ކެބިން  އެކަށީގެންވާގޮތުގައި 
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ރިޒާވު ކޮށްފައިވާ ތަރުތީބުން އެހެން ދަރިވަރަކަށް އެ 

ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ކެބިން 

ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ދަރިވަރަކަށް  ކެބިން ދަރިވަރަކަށް  ރިސާރޗް 
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކެބިން ބޭނުންކުރެވެން ނެތްނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 

ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ރީސާރޗް ކެބިންތައް 
ޔުނިވާރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަމައެކަނި  ކުރެވޭނީ  ބޭނުން 

މާސްޓާރ އަދި ޕީ އެޗް ޑީ އަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

ކުރަން  ރިޒާވު  ކުރުމަށްޓަކައި  ބޭނުން  ދަރިވަރުން  ކެބިންތައް  ރީސާރޗް 
ޖެހޭނެއެވެ. ރިޒާވު ކުރާނީ  އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމު ގައެވެ. 
މިފޯމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ކައުންޓަރުން 

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

ލިބޭ  ފޯމުތައް  ރިޒާވު  ދޫކުރާނީ  ކެބިން  ރީސާރޗް  ދަރިވަރުންނަށް 
 . ވެ ނެ ން ބު ތީ ރު ތަ

މާސްޓާރއަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ރީސާރޗް ކެބިންތައް ދޫކުރާނީ 
އަށް  ޑީ  އެޗް  ޕީ  އަދި  ހަފުތާއަށެވެ.  )އެކެއް(   1 ގިނަވެގެން  އެންމެ 
ކިޔެވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ރީސާރޗް ކެބިން ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 

1 )އެކެއް( މަސް ދުވަހަށެވެ. 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ރީސާރޗް ކެބިން
ބޭނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލު
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އެދަރިވަރުގެ  ދާއިރުގައި  ކުރަމުން  ބޭނުން  ދަރިވަރު  ކެބިން  ރިސާރޗް 
ދިމަވާ  ސިސްޓަމަށް  ކޮންޕިޔުޓަރ  އެތަނުގެ  އަދި  އެކެބިންނަށް  ސަބަބުން 

ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.  އެދަރިވަރަކު  ޒިންމާ  ގެއްލުމުގެ  އެންމެހާ 

މައްސަލަތައް  އެންމެހާ  ދިމާވާ  ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު  ކެބިން  ރިސަރޗް 
ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރުމުން އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް 

ކުރާނެއެވެ. މަސައްކަތް  ޔުނިވަރސިޓީން 

)އ(

)ވ(
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ރިފަރެންސް ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު

ތަޢާރުފާއި ނަން

މަޤްޞަދު

ރިފަރެންސް ތަކެތީގެ 
ބާވަތްތައް

1

2

3

މި އުޞޫލަކީ، ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-28/2016 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
މާއްދާއިން  ވަނަ   06 ގެ  ޤަވާޢިދު(  ލައިބްރަރީއާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އުސޫލެވެ. ހަދާފައިވާ،  ބާރުލިބިގެން 

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، ''ރިފަރެންސް ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު'' އެވެ.

މިއުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިބްރަރީގައި 
ހުންނަ ރިފަރެންސް ފޮތްތަކުގެ ބާވަތާއި މިފޮތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެހެއްޓިފައި 

ހުންނަގޮތާއި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހާމަކޮށް އަންގައިދިނުމެވެ. 

ރިފަރެންސް ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ޢާންމުކޮށް ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ ޑިކްޝަނަރީ، 
އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ، އެލްމަނަކްސް، ރިޕޯޓްސް، އަހަރީފޮތް، ޑައިރެކްޓްރީޒް، 
ގައިޑްސް، މެނުއަލްސް، ކޮންފަރެންސް ޕްރޮސީޑިންގސް، ވޮލިއުމް ސެޓްގެ 
އަދި  ޑިސަރޓޭޝަންސް  އެންޑް  ތީސީސް  ފޮތްތައް،  ހުންނަ  ގޮތުގައި 

އެހެނިހެން މުހިއްމު ރިސަރޗް ޕޭޕަރސް ފަދަ ތަކެތި.

ޢާންމު މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު އެއް ކޮޕީ އޮންނަ ތަކެތި.

އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ތަކެތީގެ އޮރިޖިނަލް.

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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ރިފަރެންސް ތަކެތި 
ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް 

ރިފަރެންސް ޖަމާ

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

އުޞޫލު އިސްލާޙުކުރުން

އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

4

5

6

7

8

ރިފަރެންސް ތަކެއްޗަކީ ލައިބްރަރީިން ދޫނުކުރާ ތަކެއްޗެވެ. މިތަކެތި ބޭނުން 
ކުރެވޭނީ ލައިބްރަރީގައެވެ. 

ކޮޕީރައިޓް ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮޓޯ ކޮޕީ ނެގިދާނެއެވެ.  

މިތަކެތީގެ އެކި ސަފްޙާތަކުން ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ހުއްދަކެމެވެ. 

ބޭނުންކުރެވޭނީ  ތަކެތި  ހުންނަ  ގޮތުގައި  ގެ  އެކްސެސް''  ''ކްލޯސްޑް 
ލިބިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  ލައިބްރޭރިއަންގެ 

ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ސްޕައިންގައި R އަކުރު އިންނާނެއެވެ.
   

ހުންނާނެއެވެ.  ނޑައެޅިފައި  ކަ ބައެއް  ރިފަރެންސް  ބައިގައިވެސް  ޢަރަބި 
ޝެލްފް ގައިޑްސް އިން ފޮތްތައް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ހުންނަގޮތާއި މާއްދާތަކަށް 

ޑުވީ ކްލާސް ނަންބަރު ދީފައިވާ ގޮތް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. 

ތަކެތި  ނޑައެޅިފައި  ކަ ގޮތުގައި  ރިފަރެންސްގެ  ބައިގައިވެސް  އިނގިރޭސި 
ހުންނާނެއެވެ.

ތަކެތި  ނޑައެޅިފައި  ކަ ގޮތުގައި  ރިފަރެންސްގެ  ބައިގައިވެސް  ދިވެހި 
. ވެ އެ ނެ ނާ ން ހު

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓްގައި މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މިއުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ. 

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ޮފތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރާޮގތުގެ އުޞޫލު

ތަޢާރުފް

މަޤްޞަދު

ޯލން ކެޓެގަރީޒް އަދި 
ދޫކުރެވޭ ތަކެތީގެ 

ޢަދަދު

1

2

3

މި އުޞޫލަކީ، ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-28/2016 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާބެހޭ ޤަވާޢިދު( ގެ 07، 08 އަދި 09 ވަނަ 

މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.  

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، ''ފޮތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 
އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރާގޮތުގެ އުޞޫލު'' އެވެ.

މި އުޞޫލު ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ 
ތަކެތި  އުޞޫލާއި،  ދޫކުރާ  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ފޮތާއި  ލައިބްރަރީއިން 
ނެގުމަށް  ޖޫރިމަނާ  ރައްދުނުކޮށްފިނަމަ،  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ދޫކުރެވުނު 
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އުޞޫލާއި، ތަކެތި ގެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް 
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އުޞޫލު  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނެގުމަށް  ޖޫރިމަނާ  ލިބިއްޖެނަމަ 

ހާމަކުރުމެވެ.   ގޮތް 

ފޮތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ 4 އުސޫލަކަށެވެ. އެއީ :
ޢާންމު ލޯން 

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން
ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން
މުދައްރިސުންގެ ލޯން

ދަރިވަރުންނަށާއި އެޑްމިން މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ފަހަރަކު 
2 ފޮތެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވަގެން ފަހަރަކު 5 ފޮތެވެ.
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ޢާންމު ލޯންގެ ތަކެތި ދޫކުރާނީ 2 ހަފުތާގެ މުއްދަތަށެވެ. ދުވަސް ގުނަން 4ޢާންމު ޯލން
ފަށާނީ ތަކެތި ދޫކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 

ދުވަސްތައް  ބަންދު  ގުނާނީ  މުއްދަތު  ދޫކުރެވޭ  ތަކެތީގެ  ގެ  ލޯން  ޢާންމު 
ހިމަނައިގެންނެވެ. 

ލައިބްރަރީއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ   14 ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ދޫކުރާ  ތަކެތި 
ކުރަންވާނެއެވެ.  ރައްދު  ތަކެތި 

ޖަދުވަލު  ރައްދުނުކޮށްފިނަމަ،  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ތަކެތީގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ 
1 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.  އަދި ގެއްލުމެއް 
ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

ފެށިގެން  ތާރިޚުން  މުއްދަތުހަމަވާ  ކުރާނީ  ކަލްކިއުލޭޓް  ޖޫރިމަނާ  ތަކެތީގެ 
ތަކެތި ރައްދުކުރުމާ ދެމެދުގައިވާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. ޚިދުމަތް 

ނުލިބޭ ދުވަހަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުނެގޭނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަކީ ލައިބްރަރީ ބަންދު ދުވަހަކަށް  ތަކެތި ރައްދުކުރަން ކަ
ވެއްޖެނަމަ، އެންމެ އަވަހަށް ލައިބްރަރީ ހުޅުވޭ ދުވަހު ތަކެތި ރައްދުކުރަން 
ހަމަވެގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާ ނުނަގާނެއެވެ.  މިޙާލަތުގައި މުއްދަތު  ވާނެއެވެ. 
ނަމަވެސް ހުޅުވޭ ދުވަހު ރައްދު ނުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

ޢާންމު ލޯންގެ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށްފަހު ރިނިއު ކުރެވިދާނެއެވެ. 
އެދިފައި  އެތަކެއްޗަށް  މެމްބަރަކު  އެހެން  ކުރެވޭނީ  ރިނިއު  ނަމަވެސް 

ނުވާނަމައެވެ. 
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ގުނަން 5ކުރުމުއްދަތުގެ ޯލން ދުވަސް  ދުވަހަށެވެ.   03 ދޫކުރާނީ  ތަކެތި  ލޯންގެ  ކުރުމުއްދަތުގެ 
ފަށާނީ ތަކެތި ދޫކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ 

03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 
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ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯންގެ ތަކެތި ދޫކުރާނީ 3 ގަޑި އިރަށެވެ. ގަޑިއިރު ގުނަން 6ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޯލން 
ފަށާނީ ތަކެތި ދޫކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. ލައިބްރަރީގެ ސަރކިއުލޭޝަން 
ކައުންޓަރ ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިޔަށް 3 ގަޑިއިރަށްވުރެ ކުޑަވެފައިވާނަމަ، މި 

ކެޓެގަރީގެ ތަކެތި ދޫނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިސާލު:

1.ހެނދުނު 9:00 ގައި ދޫކުރާ ތަކެތި މެންދުރު 12:00 ގައި ރައްދުކުރަން 
ޖެހޭނެއެވެ. 

ގައި   20:45 ބަންދުކުރަނީ  ކައުންޓަރ  ސަރކިއުލޭޝަން  2.ލައިބްރަރީގެ 
ކަމަށްވާނަމަ، ތަކެތި ދޫކުރާ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ 17:45  އެވެ. 

)ހ(

މިސާލު:

1. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދޫކުރާ ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން ފޮތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 
އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ހޯމަ ދުވަހަށެވެ. އެއީ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު 

ދުވަސް ނުހިމަނައެވެ.

2. އަންގާރަ ދުވަހު ދޫކުރާ ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން ފޮތުގެ މުއްދަތު، އެއްވެސް 
ބަންދު ދުވަހެއް މެދުތެރެއަށް ނާންނަނަމަ، ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ.

ޖަދުވަލު  ރައްދުނުކޮށްފިނަމަ،  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ތަކެތީގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ 
ގެއްލުމެއް  އަދި  ނެގޭނެއެވެ.  ފައިސާ  ޖޫރިމަނާ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ   1
ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

ފޮތް  ފެށިގެން  ތާރިޚުން  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ކުރާނީ  ކަލްކިއުލޭޓް  ޖޫރިމަނާ 
ނުހިމަނައެވެ.   ދުވަސްތައް  ބަންދު  ދެމެދުގައިވާ  ރައްދުކުރުމާ 

ބަންދު  ލައިބްރަރީ  ދުވަހަކީ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދައްކަން  އަނބުރާ  ތަކެތި 
ތަކެތި  ދުވަހު  ހުޅުވޭ  ލައިބްރަރީ  އަވަހަށް  އެންމެ  ވެއްޖެނަމަ،  ދުވަހަކަށް 
ރައްދު ކުރަންވާނެއެވެ. މިޙާލަތުގައި މުއްދަތު ހަމަވެގެން ތަކެއްޗަށް ނަގާ 
ޖޫރިމަނާ ނުނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުޅުވޭ ދުވަހު ތަކެތި ރައްދު ނުކޮށްފިނަމަ، 

ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ 

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯންގެ ތަކެތި މުއްދަތު އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށްފަހު ރިނިއު 
ނުކުރެވޭނެއެވެ. 
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މުދައްރިސުންގެ ޯލން

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަން ފެށުން

އުޞޫލު
އިޞްލާޙުކުރުން

އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

7

8

9

10

ވަގުތު ހަމަވާއިރު ތަކެތި ރައްދު ނުކޮށްފިނަމަ، ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު 

2 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯންގެ ތަކެތި މުއްދަތު އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށްފަހު ރިނިއު 
ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ދަރިވަރުންނަށް  ހަމައެކަނި  ދޫކުރެވޭނީ  ދަށުން  ލޯންގެ  މުދައްރިސުންގެ 
ދޫކުރުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކަޑެމިކް  ބޭނުމަށް،  ކިޔަވައިދިނުމުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. މިލޯންގެ ދަށުން ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  ކަ

ސެމިސްޓަރަށެވެ.  )އެކެއް(   01

ގޮތުގެ  ގައިވާ   1 ޖަދުވަލު  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  ތަކެތީގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ 
މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ. އަދި ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ޖަދުވަލު 

2 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނެއެވެ.

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓްގައި މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މި އުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ. 

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

ތަޢާރުފް

މަޤްޞަދު

ލައިބްރަރީގައި 
ހަމަހިމޭން އަދި އެދެވޭ 
މާޙައުލު ޤާއިމްކުރުން 

1

2

3

މި އުޞޫލަކީ ޤަވާޢިދު ނަންބަރު R-28/2016 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
މާއްދާއިން  ވަނަ   04 ގެ  ޤަވާޢިދު(  ލައިބްރަރީއާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަޚުލާޤާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ލައިބްރަރީ  ހަދާފައިވާ،  ބާރުލިބިގެން 

އުޞޫލެވެ.  ގޮތުގެ  ހުންނަންޖެހޭ  ސުލޫކު 

ސުލޫކީ  ފަރާތްތަކުގެ  ބޭނުންކުރާ  ''ލައިބްރަރީ  ކިޔާނީ،  އުޞޫލަަށް  މި 
އެވެ. ނޑު''  މިންގަ

މިއުޞޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ލައިބްރަރީގެ ފޮތާއި، ފަރނީޗަރ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް 
މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްތަކާއި  ބޭނުންކުރާ  ލައިބްރަރީ  ތަކެއްޗާއި،  ފަދަ 

ހާމަކުރުމެވެ.  އުޞޫލުތައް  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި    ސަލާމަތާއި 

ނުވާގޮތަށް  އުނދަގޫ  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ބޭނުންކުރާއިރު  ލައިބްރަރީ 
ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޚުތިޔާރު  މަޑުމައިތިރިކަން  ހަމަހިމޭންކަމާއި 

ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މުޢާމަލާތް 
ކުރުމުގައި ރިވެތި ބަސް ބޭނުންކުރުމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން 

ޚިޔާރުކުރަން ވާނެއެވެ.  

ފަދަ  ދަތިވާ  އަދާކުރުމަށް  ވާޖިބު  މަސައްކަތުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ލައިބްރަރީ 
ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށާއި ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ގޯނާ ކުރުމަކީ މަނާކަމަކެވެ.

ނިކުންނަންވާނެއެވެ.   ލައިބްރަރީން  ޖެހުމުން  ގަޑި  ބަންދުކުރާ  ލައިބްރަރީ 
އަދި ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފު ލައިބްރަރީ ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުންނަ 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ކަމެއް  އެއްވެސް  ހުރަސްއެޅޭފަދަ  މަސައްކަތަށް 
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ލައިބްރަރީއަށް ގެނައުން 
މަނާތަކެތި

ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ 
ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ 

ތަކެތި

4

5

ބޯފެން ފިޔަވައި ކާބޯތަކެތި.

ސުޕާރީ، ކިއްލި، މެޓާ ފަދަ ތަކެތި.

ކަޓަރު، ކަތުރު ފަދަ ތޫނު ތަކެތި.

މޯބައިލް ފޯން އޮންނަންވާނީ ނިއްވާލައިފައި ނުވަތަ ސައިލެންޓް މޯޑުގައެވެ. 
ވަސީލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެނިހެންވެސް،  އަދި  ފޯނު  މޯބައިލް 

ނުވާގޮތަށެވެ.    އުނދަގޫ  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  ބޭނުންކުރެވޭނީ 

ނޑައެޅިފައިވާ ހަރުގައި ނުވަތަ  ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ އެކަމަށް ކަ
ލޮކަރުގައެވެ. ލައިބްރަރީއަށް ވަންނައިރާއި ލައިބްރަރީން ނިކުންނައިރު، ކޮންމެ 
ހިނދެއްގައި،  ޖެހިއްޖެ  ޗެކްކުރަން  ތަކެތި  ފަދަ  ދަބަސް  ފަރާތެއްގެވެސް، 

ބެލުމުގެ ހުއްދަ ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަރިވަރުންގެ ސްޓޫޑަންޓް 
ކާޑު، ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ސްޓާފް ކާޑު ބެލުމުގެ ހުއްދަ 

ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފަދަ  އަތްދަބަސް  ފޯނު،  ލެޕްޓޮޕް،  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  ލައިބްރަރީ 
އަގުހުރި ތަކެތި ލައިބްރަރީގައި ބަހައްޓާފައި ލައިބްރަރީ އިން ބޭރަށް ދިއުމަކީ 
އެތަކެއްޗަށް  ދިއުމުން  ބަހައްޓާފައި  ތަކެތި  މިފަދަ  އަދި  މަނާކަމެކެވެ. 
މުވައްޒަފު  ލައިބްރަރީ  ގެއްލިއްޖެނަމަ،  ނުވަތަ  ލިބިއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް 

ނުވާނެވެ. ޒިންމާއެއް 

ލައިބްރަރީގައި  ތަކެތި  ފަދަ  ނޯޓުފޮތް  ގެންގުޅޭ  ކިޔަވަން  ދަރިވަރުން 
އެންޑް  ''ލޮސްޓް  ގޮތުގައި  ތަކެތީގެ  ގެއްލޭ  ދެވިއްޖެނަމަ،  ބަހައްޓާފައި 
ފައުންޑް'' ގައި ބެހެއްޓޭނީ ރަސްމީ 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މިމުއްދަތުގެ 

ނައްތާލެވޭނެއެވެ. ތަކެތި  ނުގެންދާ  ތެރޭގައި 
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އެހެނިހެން 

ލައިބްރަރީގެ ތަކެތި

7

6

ލައިބްރަރީ  ދަރިވަރުންނަށް  ބޭނުމަކަށް  އެއްވެސް  ނޫން  ބޭނުމަށް  ތަޢުލީމީ 
ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ބޭނުމެއް 

ކަރުދާސްފަދަ ތަކެތި ލައިބްރަރީ އަށް ނޭޅުމާއި ލައިބްރަރީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް 
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލު ނުކުރާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަނިކޮށް ލައިބްރަރީ 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން  މުވައްޒަފަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީންް ކަ

ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި 
ޚިލާފުވާ ފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފެނިއްޖެނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީންް 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.  އެކަމަށް ކަ

ލައިބްރަރީގެ ފޮތާއި ފަރުނީޗަރ، އިލެކްޓްރޯނިކް ފަދަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން 
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ފަރާތްތަކުން  ބޭނުންކުރާ  ލައިބްރަރީ  ގޮތަށް  ނުލިބޭ 
ލައިބްރަރީ  އެވަގުތު  ނަމަ،  ހަލާކުވެއްޖެ  އެއްޗެއް  ކަމަކުން  ދިމާވާ  އަދި 

ގެންނަންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަމަށް  މުވައްޒަފުގެ 

ތަކެތިން  ފަދަ  ފަންސުރު  ނުވަތަ  ގަލަން  ފޮތްތަކުގައި  ލައިބްރަރީގެ 
މާކްކުރުމާއި، ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ހައިލައިޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި 
ނޑުތަކުގެ ކަން ލެނބުމާއި ފޮތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް  ފޮތުގެ ގަ

މަނާކަމެކެވެ.  ކުރުމަކީ  ޢަމަލެއް 

ލައިބްރަރީ ތަކެތި މެމްބަރަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތުގައި އެތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ 
އެމެމްބަރަކު ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަކެތި 
އަނބުރާ ދެއްކުމާއި، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 
އެހެން  އެމުއްދަތުގައި  ތަކެތި  ދޫކުރެވޭ  އަދި  ޖެހޭނެއެވެ.  ބަލަހައްޓަން 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

އޮޅުވައި  ތަރުތީބު  ފޮތްތަކުގެ  ހޯދާއިރު  ފޮތް  ހަރުތަކުން  ލައިބްރަރީގެ 
ނުލުމަށާއި ފޮތްތައް ބޭނުންކުުރުމަށް ނަގާފައި ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން އެތަކެތި 
ގެއްލުމެއް  ގެންގުޅޭއިރު  ފޮތްތައް  އަދި  މޭޒުމަތީގައެވެ.  ބަހައްޓަންޖެހޭނީ 

ޚިޔާރުކުރަންވާނެއެވެ. ގޮތް  ނުލިބޭ 
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މިއުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

އުޞޫލު
އިސްލާޙުކުރުން

އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

8

9

10

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓްގައި މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މިއުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ. 

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރެވޭ ޯޕސްޓްގްރެޖުއޭޓް
ދިރާސާތައް ސްޕަވައިޒްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ނަން

މަޤްޞަދު

ސްޕަވައިޒަރުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު

1

2

3

4

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ލިބިދޭ 

ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

ކުރެވޭ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިޔާނީ  ޤަވާޢިދަށް  މި 
ޤަވާޢިދެވެ. ސްޕަވައިޒުކުރުމާބެހޭ  ދިރާސާތައް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތައް 
ރިވެތި  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  އެންމެހާކަންކަމުގައި  ސްޕަވައިޒުކުރުމާބެހޭ 
ގޮތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާގޮތުގެ 
މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަލްސަފާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )އެކަޑެމިކް( ސްޓާފުންގެ ސްލޫކީ މިންގަޑުތަކާބެހޭ 
ޢިލްމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެއްގޮތަށް،  ޤަވާޢިދާ  ދަރިވަރުންގެ  އުޞޫލާއި 

ނޑައެޅުމެވެ. ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު ކަ

ދަރިވަރުންނަށް  ފަރާތްތަކުން،  ސްޕައިވަޒުކުރާ  ދިރާސާ  ދަރިވަރުންގެ 
ޢިލްމީ  ދަރިވަރުންގެ  އެ  އިރުޝާދުދީ،  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެކަމަކާބެހޭ 
އަދި  ޢިލްމީ  ބޭނުންވާ  ދިރާސާތަކަށް  ޢިލްމީ  މިންކޮށްދިނުމާއި  ދިރާސާތައް 
ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި ޢިލްމީ ތަޞައްރުފާއި 
ޤާބިލިއްޔަތާއި އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އުފައްދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްދިނުމުގައި 

ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ. ނަމޫނާތައް  ރިވެތި 

)ހ(

ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުމުގައި،  ނިމެންދެން  ދިރާސާތައް  ޢިލްމީ  ދަރިވަރުންގެ 
އެއްގޮތެއްގައި ދެމިހުރުމާއި ސްޕަވައިޒަރާއި ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ފަރާތާ ދެމެދުގައި 
އޮންނަށްޖެހޭ އަޚްލާޤީ އަދި ސްލޫކީ ގުޅުންތައް އިންތިޒާމުކޮށްދިނުމާއި ޢިލްމީ 
މައިދާނުގައި ހުނަރުވެރި ކުރިއެރުމެއް ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލުކޮށްދިނުމުގައި

ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

)ށ(
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އަމިއްލަ 5 ސްޕަވައިޒަރުގެ  ނެތި،  ހުއްދައެއް  ކިތާބީ  ފަރާތެއްގެ  ކަމާބެހޭ 
ޗާޕުކުރުމަކީ  ދިރާސާތައް  ޢިލްމީ  ދަރިވަރުންގެ  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ 

. މަނާކަމެކެވެ

އަމިއްލައަށް  ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ، ސްޕަވައިޒަރު  ހިލޭ،  އަގުދީގެން ނުވަތަ 
ލިޔެދީގެންނުވާނެއެވެ. 

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ކަންކަމަކީ، ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ 
ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެކެވެ.

1. ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ސްޕަވައިޒަރު  ދޭންޖެހޭ 
އިރުޝާދުތައް ސާފުނުވާގޮތަށް ދިނުމާއި؛

ވަޒަންކުރުމުގައި  މިންކޮށް  މަސައްކަތް  ފަރާތުގެ  ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ   .2
ނެތުމާއި؛ އިންތިޒާމެއް  އެއްވެސް 

3. ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމާއި؛

ދިނުމުގައި  އިރުޝާދުތައް  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތަށް  ސްޕަވައިޒުކުރެވޭ   .4
؛ އި މާ ރު ކު ސް ލަ

މަޝްވަރާކުރާނެ  ސްޕަވައިޒަރާ  ބެހޭގޮތުން  ދިރާސާއާ  ދަރިވަރުގެ   .5
ނުދިނުމާއި؛  ނޑައަޅައި  ވަގުތުކަ

ހަމަޖައްސައި  ވަގުތު  އެކަށީގެންވާ  ބައްދަލުކުރުމަށް  ސްޕަވައިޒަރާ   .6
؛ އި މާ ނު ދި ނު

)ހ(

)ށ(

)ނ(

ނުވަތަ  އޮވެގެން،  މަޞްލަޙަތެއް  ޒާތީ  އަމިއްލަ  ސްޕަވައިޒަރުގެ   .7
އެ  ބުނެގެން،  ގާތުގައި  ދަރިވަރުން  ބޭނުމުގައި،  ހޯދުމުގެ  މަޝްހޫރުކަން 

އެދުމާއި؛  ޢައްޔަންކޮށްދޭން  ސްޕަވައިޒަރަކަށް  ދަރިވަރުންގެ 

ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭން  ދަރިވަރަކު  ނެތި،  ސަބަބެއް  ޤަބޫލުކުރާ  ބުއްދި   .8
އިންކާރުކުރުމާއި؛

ދަރިވަރަކަށް  އެ  ކަންތައްކޮށް،  ބޭއިންސާފުން  ދަރިވަރަކާމެދު   .9
. ވެ މެ ނު ދި އް އެ ޔާ ނި އަ
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ސްޕަވައިޒަރު ނުވަތަ 
ސްޕަވައިޒުކުރާ ޮކމިޓީ 

ޢައްޔަންކުރުން

ޢައްޔަންކުރާނީ، 6 ކޮމިޓީއެއް  ސްޕަވައިޒުކުރާ  ނުވަތަ  ސްޕަވައިޒަރަކު، 
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން، 
ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ  ކޯސް  ދަރިވަރު 

 . ވެ ނެ ތުން ރާ ފަ

ޓީޗިންގ  އެކަޑެމިކް  ދާއިމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި 
ގޮތުގައި  އެހީތެރިއެއްގެ  ސްޕަވައިޒަރުގެ  ގޮތުން،  ނުހިމެނޭ  ސްޓާފެއް 

ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރެއް  ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީން 

1. ތަފާތު މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހަދާ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ؛

2. ތަފާތު ދާއިރާތަކާ ގުޅިލާމެހޭ ދިރާސާއެއްކަމަށްވެފައި ޚާއްޞަ ދިމަދިމާއަށް 
އަމާޒުވާގޮތަށް އޮތުމާއެކު، އިތުރު ތަޖްރިބާކާރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވުން؛ 

ނުވަތަ؛

3. ސްޕަވައިޒުކުރަމުންދިޔަ ސްޕަވައިޒަރު، ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވުން؛
   ނުވަތަ ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން ނުވަތަ މަރުވުން ނުވަތަ؛

4. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 
ދަރިވަރަކަށް ތަޖްރިބާކާރު ސްޕަވައިޒަރަކު ނުލިބުމެވެ.

)ހ(

)ށ(
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ސްޕަވައިޒަރާއި 
ސްޕަވައިޒުކުރާ ޮކމިޓީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު

ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް 7 ސްޕަވައިޒަރާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ  އަންނަނިވި 
މަސްއޫލިއްތުތަކެވެ. ކޮމިޓީގެ  ޢައްޔަންކުރެވޭ 

ދިރާސާގެ  އެއްގޮތަށް،  އިރުޝާދާ  ރައީސްގެ  ކޮމިޓީގެ  1. ސްޕަވައިޒުކުރާ 
އެންމެ އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ،  ދަރިވަރުގެ ދިރާސާއާއި 

މިސްރާބުކޮށްދިނުމާއި؛ ދިމާއަށް  ކިޔެވުމާ 

2. ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގައި ހުންނަ އުނިކަންކަން ދެނެގަތުމާއި ދަރިވަރަށް 
އަދާހަމަވެފައިވާކަންކަމާއި  ދާއިރާތަކާއި  މުހިންމު  ދޭންޖެހޭ  އެހީތެރިކަން 
މަތީން،  މަޝްވަރާގެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރގެ  ޙާލަތު،  އެކަންކަމުގެ 

ވަޒަންކުރުމާއި؛

3. ދަރިވަރަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފަސްމަންޒަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 
އެކުލަވައިލުމުގައި  ޕްލޭން  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ  ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ 

؛ އި މާ ނު ދި ވެ ރި ތެ ހީ އެ

4. ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ޢިލްމީ އޮޑިޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ދިރާސާއާ ގުޅުންހުރި 
ކޯސްތަކަށް ހާޒިރުވެ، އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށާއި ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާނޭ 
ފޮތްފަދަ ތަކެތި ކިޔުމަށާއި ލިޓްރޭޗަރ ސާރވޭއެއް ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް 

ނަޞޭޙަތްތެރިވުމާއި؛

5. ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތައް މިސާލަކަށް، ސެމިނާރފަދަ ޢިލްމީ ބައްދަލުވުންތަކަށް 
ތައްޔާރުވުމަށާއި ދިރާސާ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށާއި ޢިލްމީ 

ބަޙުޘުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ނަޞީޙަތްތެރިވުމާއި؛

6. ޝާމިލު އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އިރުޝާދުދީ 
ނަޞީޙަތްތެރިވުމާއި؛

7. ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން، 
ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލު ތައްޔާރުކުރުމާއި ދިރާސާ ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތް 
އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބައިތަކުގެތެރޭގައި  ދިރާސާކޮށްފައިވާ  ކިޔައިދިނުމާއި 
މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ  އަލުން  ކަންކަމާއި  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ކަންކަމާއި 
ދިރާސާ  ބުނެދިނުމާއި  ރަނގަޅުގޮތް  ޚިޔާލުތަކާއި  ބޭނުންތެރި  ކަންކަމާއި 

މަގުދައްކައިދިނުމާއި؛  ސްޕަވައިޒުކޮށްދީ  ގުޅޭގޮތުން،  ހުށަހަޅައިދިނުމާ 

8. ދަރިވަރުންނަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަގު ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި؛

)ހ(
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ދިރާސާ  މެދުވެރިކޮށް،  ކޮމިޓީ  ސްޕަވައިޒުކުރާ  ސްޕަވައިޒަރާއި   .9
ހުށަހެޅުމާއި  ސެންޓަރަށް  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ރިޕޯރޓު،  ކުރިއަށްދާގޮތުގެ 
ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް  ދިރާސާގެ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މުއްދަތުގައި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ
ފަރާތްތަކާ  އެންމެހާ  ކަމާބެހޭ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ކުރިއަށްދާގޮތް 
ކަށަވަރުކުރުމާއި؛ އޮތްކަން  ބަދަހިވެފައި  ގުޅުން  ޤަވާޢިދުން  ދަރިވަރުންނާ 

 
ހުށަހެޅިފައިވާ  ލިޔެ  ހިމެނޭ މައުޟޫޢާއި، މަޢުލޫމާތާއި،  10. ދިރާސާގައި 
ސްޓައިލާއި ފެންވަރުގެ ނިސްބަތުން، އެ ދިރާސާއަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި 

ހުށަހެޅުމަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ ދިރާސާއެއްކަމަށް ހެކިކޮށްދިނުމާއި؛

އޮތް  ފެންވަރެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ދިރާސާއަކީ،  އެ   .11
ސްޕަވައިޒުކޮށްދިން  ދިރާސާ  އެ  ހެކިކޮށްދިނުމަށް،  ދިރާސާއެއްކަމަށް 
ސްޕަވައިޒަރު، އިޢުތިރާޟުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް 
އެދި،  ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް އެ ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 
އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އަލުން ބަލައި، ދަރިވަރުގެ ދިރާސާއަކީ، 
ދިރާސާ  އެ  ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ،  ފެންވަރުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ހުށަހެޅުމާއި؛ ކައުންސިލަށް  ޔުނިވަރސިޓީ  އެދި  ތަޞްދީޤުކޮށްދިނުމަށް 

އެދުމުގެ  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ކިޔަވަމުންދާ  ދަރިވަރު   .12
މަތީން،ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ވަޒަންކޮށް، އެ ދިރާސާއަށް އެކަށޭނަ ދަރަޖައެއް 

ނޑައަޅައިދިނުމެވެ. ކަ

ދިރާސާކުރަށްފެށުމާއެކު، އެ ދިރާސާއެއް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅައި ނިމެންދެން، 
ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ފެށޭތާ 2 ހަފުތާގެތެރޭގައި ދިރާސާ ކުރިއަށްދާގޮތުގެ  
ރިޕޯރޓް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ސްޕަވައިޒަރުންނާއި 
ދަރިވަރުންގެ ޒިންމާާތައް

ކޯސްތަކުގައި 8 ހުނަރުވެރި  އަދި  ފަންނީ  ޢިލްމީ،  ދަރިވަރުން،  ދިރާސާކުރާ 
ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން،  މަތިކުރެވިގެންވާ  ސްޕަވައިޒްކުރުމާ 
ޤަވާޢިދުތަކަށާއި ހުނަރުތަކަށާއި ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ 
ފުރިހަމަގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 
ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ތަމްރީނުކުރުމުގެ  ސްޕަވައިޒަރުން  އައު  އިންތިޒާމުކުރާ 

ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.

)ހ(

)ށ(
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ސްޕަވައިޒުކުރުމުގައި 
ބެލެވޭ ތަޢުލީމީ 

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން

9

10

އަށް   )8( ވަގުތެއްގައި  އެއް  ގިނަވެގެން  އެންމެ  ސްޕަވައިޒަރަކަށް  އިސް 
ނުވާނެއެވެ. ސްޕަވައިޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުން  ގިނަ  ދަރިވަރުންނަށްވުރެ 

ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން، 
ވަކި  ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް  ދަރިވަރުން  ގިނަ  ވުރެ  ދަރިވަރުންނަށް  )8(އަށް 

ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރަކާ 

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް މަރުޙަލާގައި، ކޮންމެ )1( އެއް ދަރިވަރު ސްޕަވައިޒުކުރުން  
ބުރަދަނާ  މަސައްކަތުގެ  ތަޢުލީމީ  އިރުގެ  ގަޑި  ކްރެޑިޓް  އެއް    )1(

އެއްވަރުވެގެންވެއެވެ.

ބޭނުންޖެހޭ  ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް  ދާއިމީގޮތެއްގައި،  އުޞޫލުން  ތަރުތީބީ 
ވަގުތުކަމަށްވާތީ،  ކުރެވޭ  ރަޖިސްޓްރީ  ދިރާސާކުރުމަށް  ހިސާބަކީ، 
ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ގުނެވޭ ކްރެޑިޓް ހިސާބުކުރަން ފެށޭނީ، 
ވަގުތުންފެށިގެންނެވެ.   ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ  ދަރިވަރު  ލިޔުމަށް  ރިސާލާ 

ސްޕަވައިޒަރުގެ  ހުންނަ  އެހީތެރިވެދިނުމަށް  ސްޕަވައިޒަރަށް  އިސް 
ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުންކަމުގައިވުމާއެކު،  ދަރިވަރު  މަސައްކަތަކީވެސް، 
އިސް  ކްރެޑިޓަކީ،  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެހީތެރިޔާއަށް  ސްޕަވައިޒަރުގެ  އިސް 

ކްރެޑިޓެވެ. އޮންނަ  ނޑައެޅިފައި  ކަ ސްޕަވައިޒަރަށްވެސް 

އިސް ސްޕަވައިޒަރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ބޭނުމުގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ، ކްރެޑިޓް 
ދިނުމަށް ޤާބިލުވެގެންވާ އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރުންގެ ޢަދަދު )3( ތިނަކަށްވުރެ 

ގިނަވެގެންނުވާނެއެވެ.

އިސް ސްޕަވައިޒަރުންނަށާއި، އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރުންނަށް ދެވޭ ކްރެޑިޓް ދެމި 
އޮންނާނީ، ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް އިސް ސްޕަވައިޒަރު، 

މިންކޮށް ނިމެންދެންނެވެ.

ފާހަގަކުރެވުނު  މަޖިލިހުން  މުނާޤަޝާކުރެވޭ  ރިސާލާ  ދަރިވަރުގެ 
ރިސާލާގެ،  ދަރިވަރުގެ  އެހީތެރިވެދޭތީ،  ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުގައި  ކަންކަން 
މުނާޤަޝާއަށްފަހު ފެށޭ މަރުޙަލާގައި،  ޢައްޔަންކުރެވޭ ސްޕަވައިޒަރަށްވެސް 

ދެވޭނެއެވެ.  ކްރެޑިޓް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  )ހ(ގައި  މާއްދާގެ  މި 

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(
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އެހީތެރިކަން

11

ރިސާލާގެ މުނާޤަޝާއަށްފަހު ފެށޭ މަރުޙަލާގައި ޢައްޔަންކުރެވޭ ސްޕަވައިޒަރަށް 
ދަރިވަރުގެ  މަރުޙަލާއަށްފަހު،  މުނާޤަޝާ  ދެމިއޮންނާނީ،  ކްރެޑިޓް  ދެވޭ 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތާ ހަމައަށެވެ. ރިސާލާ ހުށަހެޅުމަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކު، އޯވަރޓައިމު ފައިސާއަށް އެދެވޭނީ، ކަ
ކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭ  އިތުރަށް،  ބުރަދަނަށްވުރެ  މަސައްކަތުގެ 
ދިރާސާ  ދަރިވަރެއްގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާނަމައެވެ.  މަސައްކަތެއްކުރުމަށް 
ސްޕަވައިޒުކޮށްދިނުމުގައި ހޭދަވާ އިތުރުގަޑިތަކަކީ  އޯވަރޓައިމު ގަޑިތަކެއްގެ 
ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. ސްޕަވައިޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަޑައެޅޭ ކްރެޑިޓް 
މަސައްކަތުގެ  ކުރެވޭ  ސެމިސްޓަރގައި  މުޅި  ބޭނުންކުރެވޭނީ،  ހަމައެކަނި 

ހިސާބުކުރުމުގައެވެ. ބުރަދަން 

ދިރާސާގެ ޠަބީޢަތާއި ދިރާސާ ރާވައިލެވޭގޮތާއި އުންމީދުކުރެވޭ ފެންވަރާއި، 
މުރާޖަޢާކުރަންވީ ރަނގަޅު މަޞާދިރުތަކާއި، އުނގަންނައިދެވޭ ކްލާސްތަކަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ )ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮތްނަމަ( މުހިންމުކަމާއި، ބޭނުންވާނޭ ހުނަރާއި 
)ބޭނުންތެރިކަމެއް އޮތްނަމަ ދިރާސާއާ ގުޅުން ހުރި ތަމްރީނުތައް ލިބިދެވޭނޭ 
ހިފަހައްޓަށްޖެހޭނެ  ގޮތުން  އަޚްލާޤީ  ކަންކަމާއި،  ޤާނޫނީ  ފުރުޞަތުތަކާއި( 
އުޞޫލުތަކާއި ދިރާސާކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަށްޖެހޭ ފަންނުވެރިކަން ހިފަހެއްޓުމާ  

ބެހޭގޮތުން  ދަރިވަރަށް، ސްޕަވައިޒަރު އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ.  

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ޔުނިވަރސިޓީން  ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭގޮތުން  ދިރާސާ 
ދަރިވަރަށް   ސެމިސްޓަރެެއްގައި  ކޮންމެ  އުޞޫލުތައް،  ޤަވާޢިދުތަކާއި 

ވާނެއެވެ.  ހަނދާންކޮށްދޭން  އޮޅުންފިލުވައިދީ  ސްޕަވައިޒަރު 

ޖެހޭ  ހިފަހައްޓަށް  ހޯދުންތަކުގައި  ދިރާސާތަކާއި  ޢިލްމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އުޞޫލުތަކާއި  ނަޒާހަތްތެރިކަމާބެހޭ  ޢިލްމީ  މިންގަޑުތަކާއި،  އަޚްލާޤީ 
ހަނދާންކޮށްދޭން  އޮޅުންފިލުވައިދީ  ސްޕަވައިޒަރު  ޤަވާއިދުތައް،ދަރިވަރަށް 

. ވެ އެ ވާނެ

ދިރާސާކުރުމަށް ފަށައިގަންނަ ދަރިވަރާއެކު، ސްޕަވައިޒަރު ބައްދަލުކުރާ އެންމެ 
ދީނީގޮތުންނާއި  މައްސަލަތަކާއި،  ޙައްސާސް  ބައްދަލުވުމުގައި،  ފުރަތަމަ 
ބޮޑު  އަރައިރުން  ތަފާތުވާ،  ޚިޔާލު  މެދުގައި  ރައްޔަތުންގެ  ސިޔާސީގޮތުން 
ދަރިވަރަށް  ދިނުމަށް  ސަމާލުކަން  މައުޟޫޢުތަކާމެދު  މައްސަލަތަކާއި 
އެއްވެސް  އުފެދިދާނެ  މައްސަލައެއް  މުޖްތަމަޢުގައި  ނަޞޭޙަތްތެރިވެ، 

ވާނެއެވެ. އިރުޝާދުދޭން  ނުކުރުމަށް  ކަމެއް  ބާވަތެއްގެ 

)ކ(

)އ(

)ހ(

)ށ(

)ށ(

)ރ(



121

ބަހަށް އަހުލުވެރިވުމާއި 
އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ 
ހުނަރު ދަރިވަރުގެ 
ކިބާގައި ހުރުން

ސްޕަވައިޒަރާއި 
ދަރިވަރުގެ ޢާންމުޮކށް 
ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް

12

13

މާއްދާއެއް  ނުވަތަ  އާލަތެއް  ބޭނުންކުރަންޖެހިދާނެ  ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި 
ސަބަބުން  ތަކެތީގެ  އެ  ކަށަވަރުކުރުމާއި،  ރަނގަޅަށްތޯ  ބޭނުންކުރަނީ 
ސްޕަވައިޒަރު  ދަރިވަރަށް،  ދިނުމަށް  ސަމާލުކަން  ގެއްލުމަކަށް  ލިބިދާނެ 

. ވެ އެ ވާނެ ވާން ތެރި ތް ޙަ ނަޞީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާތައްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ޢަމަލުކުރޭތޯ  ދަރިވަރު  އެއްގޮތަށް  އަތްމަތީފޮތާ  އޮންނަ 

ބޭނުމުގައި، އެ ފޮތަށް  ސްޕަވައިޒަރު އަހުލުވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، ޢަރަބި ބަސް ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުގެ 
ސްޕަވައިޒަރު  ހުރިކަން،  ކިބާގައި  ދަރިވަރުގެ  ފެންވަރެއް،  ފުދޭވަރެއްގެ 

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ނެތް  ފެންވަރެއް  ފުދޭވަރެއްގެ  އިނގިރޭސިބަހުގެ  ނުވަތަ  ބަސް  ޢަރަބި 
ޙާލަތުގައި، އެ ބަހަކާގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދުމިންވަރު 
ނުވަތަ  ސެންޓަރުން،  ލޭންގުވިޖް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 
ލެވެލް  ބަހަކާބެހޭ  އެ  ތަނަކުން،  ފެންވަރުގެ  ޤަބޫލުކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީ 
ހަތަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓު ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ދަރިވަރު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ދިރާސާގެ  ދަރިވަރުގެ  ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި،  އެންމެ  އަދި  އެކަށޭނަ  އެންމެ 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  ދަރިވަރާ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ކަންކަން 
ޖަދުވަލު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބޭއްވޭ  ޢާންމުކޮށް  ދަރިވަރުގެ  ސްޕަވައިޒަރާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ސްޕަވައިޒަރުގެ  ނޑައެޅުމަކީ  ކަ

މަހަކު  މަދުވެގެން  މަތީން،  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އޮންނަ އުޞޫލާ  ހަމަޖެހިފައި 
ދޭތެރެ  މަރުޙަލާގައި،  ފަށައިގަންނަ  ދިރާސާކުރުމަށް  އަދި  އެއްފަހަރު، 
ކައިރިކޮށް،  ދިރާސާގެ އެންމެ އިސް ސްޕަވައިޒަރާ، ބައްދަލުކޮށް، ދިރާސާގެ 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ، ދަރިވަރުގެ ޒިންމާާއެކެވެ.
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އިސް ސްޕަވައިޒަރުގެ 
އެހީތެރި 

ސްޕަވައިޒަރުން 
ޢައްޔަންކުރުމާއި، 
ސްޕަވައިޒުކުރާ 

ޮކމިޓީއެކުލަވައިލުމާއި 
އެފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

ދަރިވަރު ހަދަމުންދާ 
ދިރާސާ ކުރިއަށްދާޮގތް 

ބެލުން

14

15

ބޭނުމުގައި   އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ދަރިވަރަށް  ހިނދެއްގައި،  ބޭނުންވެއްޖެ 
ކަމާބެހޭ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރެއް ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް 
އިސް  ދިރާސާގެ  ދަންނަވާނީ  ސެންޓަރުގައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  އެދި، 

. ސްޕަވައިޒަރެވެ

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ އެންމެ އެކަށޭނަ ގުޅުން، ސްޕަވައިޒަރުންގެ މެދުގައި 
އޮންނަށްވާނީ  މިގުޅުން  އެހެންނަމަވެސް  އޮންނަށްވާނެއެވެ.  އުފެދިފައި 
މަސައްކަތްކުރެވޭ  މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު  މިނިވަންކަމާއި  މީހަކުވެސް  ކޮންމެ 

ޤާއިމުވެފައެވެ. މައްޗަށް  އަސާސްތަކެއްގެ 

ސްޕަވައިޒުކުރަށް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ ސްޕަވައިޒަރަކު ކުރަންޖެހޭ 
ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. ކަންކަން ކަ

ވަކި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދައުރަކީ،  އަދާކޮށްދޭނެ  ސްޕަވައިޒަރު  އެހީތެރި 
އިސް  ޙިއްޞާކޮށްދިނުމާއި  ދަރިވަރަށް  ތަޖުރިބާތައް  ދާއިރާއެއްގެ  ޚާއްޞަ 

އަދާކޮށްދިނުމެވެ. ދައުރެއް  ބަދަލު  ސްޕަވައިޒަރުގެ 

އަދާކުރާނީ  ޒިންމާާއެއް  ހުރިހާ  ހާޒިރުގައި  ޣައިރު  ސްޕަވައިޒަރުގެ  އިސް 
ސްޕަވައިޒަރެވެ. އެހީތެރި 

ފަރާތްތަކުގެ  ހުރިހާ  ޙަވާލުވާ  ބެލުމާ  ކުރިއަށްދާގޮތް  ދިރާސާ  ދަރިވަރުގެ 
ބެލެވޭނެ  ދާގޮތް،  ދިރާސާކުރިއަށް  ޤަވާޢިދުން  ފަސޭހައަށްޓަކައި، 
ޙާޞިލުކުރަށް  ފަށައިގަންނައިރު،  ދިރާސާކުރަށް  ދަށުން،  އިންތިޒާމެއްގެ 
އޮންނަށްވާނެއެވެ.  ނޑައެޅިފައި  ކަ މުއްދަތެއް  ލަޑުދަޑިތަކާއި،  ބޭނުންވާ 

ދެލިކޮޕީއެއްގެގޮތުގައި ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ  ހުށަހެޅުމަށާއި، ފާހަގަކުރެވުނު، 
ބިނާކުރަނިވި ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމުން، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ މުއްދަތެއްގެ 
ގެނެސް  އަނބުރާ  ސްޕަވައިޒަރަށް  ދެލިކޮޕީތައް  ދިރާސާގެ  އެ  ތެރޭގައި، 
ދިނުމަށް، ދަރިވަރަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕަވައިޒަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ  ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ކިޔަވަމުންދާ  ދަރިވަރު 
ކުރިމަތީގައި  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  އެތަންތަނުގައި  ނުވަތަ  ކުރިމަތީގައި 
ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ ކުރިއަށްދާގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރަށް  އިޚްތިޔާރު 
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ދިރާސާގެ ރިސާލާ 
ޗާޕުކުރުން

ދިރާސާކުރުމުގެ 
ހިތްވަރެއްނެތް، 

އަދި އެއްބާރުލުން 
ނުދޭ ޢިލްމީޮގތުން 
ދަށް ދަރިވަރުންނާ 

މުޢާމަލާތްކުރުން

16

17

ނުދާކަމަށް  ކުރިއަށް  ދުވެލީގައި  އުންމީދުކުރެވުނު  މަސައްކަތް  ދިރާސާގެ 
އެކަން  ސަމާލުކަމަށް  ދަރިވަރުގެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ސްޕަވައިޒަރަށް 

. ވެ އެ ނެ ވާ ށް ނަ ން ގެ

މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  އެކަންކަން  ދާގޮތާއި  ދިރާސާކުރިއަށް  ދަރިވަރުގެ 
ޕޯސްޓް  ސްޕަވައިޒަރާއި  ބޭނުމަށްޓަކައި  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމުތައް 
ކުއްލިއްޔާ  ކިޔަވާ  ދަރިވަރަކު  އެ  އިސްވެރިޔާއާއި  ސެންޓަރުގެ  ގްރެޖުއޭޓް 
ރަސްމީ  ނިމުމާއެކު،  ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއް  ޑީން،  ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ 

މުރާޖަޢާކުރައްވާނެއެވެ. ބަލައި  އެކަންކަން  ސިފައެއްގައި، 

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި، ދަރިވަރުގެ ދިރާސާގެ ރިސާލާ ޗާޕުކުރުމަށް 
ސްޕަވައިޒަރު، ދަރިވަރަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވެދޭންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ  ލަސްވުން  ގެންދިޔުމުގައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާގެ 
ދަތިތަކާކުރިމަތިވާ  ހޯދުމުގައި  އެއްކުރުމަށާއި  މަޢުލޫމާތުތައް  ދިރާސާއާގުޅޭ 
ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމަށް އަހުލުވެރިވާން ބޭނުންޖެހިފައިވާ ދަރިވަރުން ދުރާލާ، 
ފިޔަވަޅު  އަވަސް  ގޮތުން  ޙައްލުކުރުމުގެ  އެކަން  ދެނެގަނެ،  ސްޕަވައިޒަރު 

އަޅަށްވާނެއެވެ.

ދިރާސާކުރުމުގެ  ނުވަތަ،  ނުވާ  ލިބިގެން  ޤާބިލުކަން  ދިރާސާކުރުމުގެ 
ދިރާސާކުރުމަށް  ކޮބައިކަން،  ދަރިވަރުންނަކީ  ނާންނަ  އުފެދިގެން  ހިތްވަރު 
ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ އަހަރުގެތެރޭގައި  ސްޕަވައިޒަރު ދެނެގަތުމަށްފަހު، އެ 
ދިރާސާކުރުމުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ދެވަނަ  ކިޔެވުމުގެ  ދަރިވަރުންގެ  ފަދަ 
އައު ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުމަށް އެ ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، އީޖާބީ 
ދިރާސާކުރުމުގެ  ނުފެނިއްޖެނަމަ،  ކިބައިން  ދަރިވަރުންގެ  އެ  ކުރިއެރުމެއް 

އެދެވިދާނެއެވެ. ކިބައިން  އެދަރިވަރުންގެ  ތަނާޒުލުވުމަށް  ޙާލަތުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ދަރިވަރަކު 
ސެންޓަރުގެ  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،  ތަނާޒުލުވުމަށް 
ވަކިކޮށް  އެކޯހަކުން  ދަރިވަރަކު،  އެ  މަތީން،  މަޝްވަރާގެ  އިސްވެރިޔާގެ 
ދިނުމަށް އެދި، ކަމާބެހޭ ކުއްލިއްޔާއަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ދިރާސާގެ ދެލިޮކޕީތައް 
ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރިކަން

ސްޕަވައިޒަރާއި 
ދަރިވަރުގެ ގުޅުން

ދަރިވަރުގެ ޝަކުވާ 
ހުށަހެޅުން

ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ 
މުނާޤަޝާކުރާނޭ  

މުމްތަޙިނުން 
ޮހވުމާއި، ރިސާލާގެ 

މުނާޤަޝާ މަޖިލީހުގައި 
ސްޕަވައިޒަރު 
ބައިވެރިވުން

18

19

20

21

ދިރާސާގެ ޗެޕްޓަރުތަކުގެ ދެލިކޮޕީތައް ސްޕަވައިޒަރާ ޙަވާލުކުރުމުން، އަބުރާ 
ސްޕަވައިޒަރާއި  މުއްދަތަކާމެދު،  ޙަވާލުކުރެވޭނެ  ދަރިވަރާ  ލިޔުންތައް  އެ 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކަ ގޮތެއް  އެއްބަސްވެ  ދަރިވަރު 

ލިޔުންތައް  ދިރާސާކުރެވޭ  ދަރިވަރަށް،  އަނބުރާ  ސްޕަވައިޒަރަށާއި 
ފެންނާން  ލިޔެކިޔުމުން  ދެއްކޭގޮތަށް  ހެކި  ކިތާބީ  ޙަވާލުކުރެވޭގޮތުގެ 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ނަ ން އޮ

ފަންނީ  އަދި  ޢިލްމީ  އޮންނަށްވާނީ،  ދެމެދުގައި  ދަރިވަރާ  ސްޕަވައިޒަރާއި 
ގުޅުމެކެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މި ގުޅުން ޖަޒްބަތީ، ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ 

ޒާތީ ގުޅުމަކަށް ބަދަލުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ލައްވާ،  ދަރިވަރަކު  ސްޕަވައިޒުކުރާ  އޭނާ  ސްޕަވައިޒަރަކު،  އެއްވެސް 
ނެތް   ގުޅުމެއް  އެއްވެސް  ދިރާސާއާ  ނުވަތަ  ޒާތީ  ނުވަތަ  ޝަޚްޞީ، 

ނުވާނެއެވެ. ކުރުވައިގެން  މަސައްކަތެއް 

ދަރިވަރުގެ ދިރާސާ، ސްޕަވައިޒުކުރެވެމުންދާގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 
އެކަން، ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށާއި އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކުއްލިއްޔާއަށް 

ނުވަތަ ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.

އެކަށޭނަ  ބޭނުމުގައި  އިމްތިޙާނުކުމުގެ  މުނާޤަޝާކޮށް  ރިސާލާ  ދަރިވަރުގެ 
ސެންޓަރުގައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  އެދި،  ޢައްޔަންކޮށްދިނުމަށް  މުމްތަޙިނުން 

އެދެންވާނެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރު 

ސްޕަވައިރަށް  މަޖްލީހުގައި  މުނާޤަޝާކުރެވޭ  ރިސާލާގެ  ދަރިވަރުގެ 
. ވެ އެ ނެ ދާ ވި ވެ ރި ވެ އި ބަ

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(



125

ރިސާލާ ފުރިހަމަޮކށް 
ނިންމުމާއި ރިސާލާގެ 
މުނާޤަޝާ ބޭއްވުން

ރިސާލާގެ ފެންވަރު 
ހިފެހެއްޓުމުގެ ޮގތުން 

ކުރެވޭ ކަންކަން

ބޭރުފަރާތެއްގެ 
ކިބައިން ދަރިވަރެއްގެ 
ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ 
މަޢުލޫމާތު ޯހދުމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީން 
ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތް

22

23

24

އެދެވޭ ފެންވަރެއްގައި ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ ފުރިހަމަވެއްޖެކަމަށް، ސްޕަވައިޒަރު 
ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޮމިޓީއަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް  ނުވަތަ 
ރިސާލާ މުނާޤަޝާކުރުމަށްޓަކައި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް އެ ރިސާލާ 

ހުށަހެޅުމަށް ދަރިވަރަށް އެންގިދާނެއެވެ. 

މުނާޤަޝާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ރިސާލާ ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި 
ދިގު  އެންމެ  ކިޔެވުމުގެ  ދީފައިވާ  ދަރިވަރަށް  ހުށަނާޅައިހުއްޓައި  ރިސާލާ 
މުއްދަތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ދަރިވަރަށް ދެވޭނީ ]ފެއިލް[ ވުމުގެ ދަރަޖައެވެ.

އެ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފުރިހަމަވެގެން ދިޔަ ދިރާސާއަކީ، އެ ދިރާސާގެ 
މަޟްމޫނާއި ފެންވަރާއި ހުށަހެޅުމުގެ ފާޑުވެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން، ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ދިރާސާ  ޗެކުކުރެވުނުކަން،  ދިރާސާ  އެ  ދިރާސާއެއްކަމަށާއި  ފެންވަރެއްގެ 

ސްޕަވައިޒުކުރި އިސް ސްޕަވައިޒަރު ކަށަވަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ދަރިވަރު ކުރި ދިރާސާ ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި މުމްތަޙިނުންނަށް ހުށަހަޅައިލުމަށް 
އިސް  ނެތްކަން،   ދިރާސާގައި  އެ  މަދުމިންވަރުވެސް  އެންމެ  ބޭނުންވާ 
ސްޕަވައިޒަރަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި ދަރިވަރަށް އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ، 
އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުން، އެ މައްސަލަ 
މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީން، އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، 
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރައްވާނެއެވެ.

ދަރިވަރަކު ހަދަމުންދާ ދިރާސާއަކީ ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތެރި މުއައްސަސާއަކަށް 
ހޯދަށްޖެހޭ  ބަރޯސާވެގެން  ބޭރުފަރާތަކަށް  ޔުނިވަރސިޓީން  ނުވަތަ 
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް  ބިނާވާ ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ، ދުރާލާ އެކަމާބެހޭ 
ފިޔަވަޅުތައްއަޅައި، އެފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަށް ބޭނުންވާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ 

ވާނެއެވެ.  ހަމަޖައްސައިދޭން  ސްޕަވައިޒަރު  އިންތިޒާމުތަކެއް 

އެއްބަސްވިފަރާތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ދިރާސާއަށް 
ރޭވުންތެރި  ނުލިބިދާނެކަމަށްޓަކައި،  އެއްބާރުލުން  އެހީތެރިކަމާއި 
އެހެންގޮތްތަކެއް އަބަދުވެސް، ސްޕަވައިޒަރުގެ އަތްމަތީގައި އޮންނަށްވާނެއެވެ.
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އިސް ސްޕަވައިޒަރު، 
ދިގުމުއްދަތަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  
ހާޒިރު ނުވެވޭޮގތަށް 
ހުންނަ ޙާލަތުގައި 
ޢަމަލުކުރާންވީ ޮގތް

ދަރިވަރު ލިޔެ
ހުށަހެޅި ރިސާލާ 

މުނާޤަޝާޮކށް
ނިންމުމަށްފަހު، 

ފެށިގެންދާ މަރުޙަލާގައި 
ކަންކަން ހިގާނުހިގާޮގތް 

ބެލުން 

25

26

މަސްދުވަހަށްވުރެ  އެއް  ސްޕަވައިޒަރު،  އިސް  ދިރާސާގެ  ދަރިވަރެއްގެ 
އެ  އެކަން  ދާންޖެހިއްޖެނަމަ،  ބޭރަށް  ޔުނިވަރސިޓީން  ދިގުމުއްދަތަކަށް 
ދަރިވަރަށާއި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ 
ކަމާބެހޭ  ދަރިވަރަށާއި  ޢަމަލުކުރާންވީގޮތް  ދަރިވަރު  ޙާޞިރުގައި  ޣައިރު 

އަންގަންވާނެއެވެ. ސެންޓަރަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ކުއްލިއްޔާތަކަށާއި 

ސްޕަވައިޒަރު  އިސް  ހަމަނުޖައްސައި،  އިންތިޒާމެއް  އެއްވެސް  ދުރާލާ 
އެއްމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭގޮތަށް 
ދަރިވަރަށްޓަކައި،  އެ  އިންތިޒާމެއް  އެކަށީގެންވާ   ހުންނަށްޖެހިއްޖެނަމަ، 

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ސެންޓަރުން  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

ދަރިވަރެއްގެ ދިރާސާގެ އިސް ސްޕަވައިޒަރު، ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވެއްޖެނަމަ، 
އެހެން  މަތީން،  ގޮތެއްގެ  ނުލިބޭނެ  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް  ދަރިވަރަށް  އެ 
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުން  ސްޕަވައިޒަރަކު، 

މުމްތަޙިނުންނަށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނިމުމަށްފަހު،  މުނާޤަޝާ  ރިސާލާގެ 
ހުރިހާކަމެއް  އެ  އެނގިއްޖެކަމާއި  ދަރިވަރަށް  ކަންކަން،  ފާހަގަކުރެވުނު 
ރަނގަޅުކުރާނެކަން، އެ މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރު ސްޕަވައިޒުކޮށްދޭ ސްޕަވައިޒަރު 

ޖެހޭނެއެވެ. ކަށަވަރުކުރަށް 

ފުރަތަމަ  ރިސާލާގެ  މުނާޤަޝާކުރަށްޖެހޭނަމަ،  އަލުން  ރިސާލާ  ދަރިވަރުގެ 
މުނާޤަޝާއަށް ފަހު ފެށޭ މަރުޙަލާގައި ހުންނަ ސްޕަވައިޒަރު، އެ ރިސާލާއަކީ، 
ދިރާސާގެ  ހެދުމަށްޓަކައި  ރިސާލާއެއްކަމުގައި  ފެންވަރުގެ  އެކަށީގެންވާ 

ދައްކައިދޭންވާނެއެވެ. ދަރިވަރަށް  މަގު  ފުރިހަމަކުރެވޭނޭ  މަސައްކަތް 

ނޑައެޅޭ ސްޕަވައިޒަރު، އެ ރިސާލާ އަލުން  މުނާޤަޝާގެ މަރުޙަލާއަށްފަހު ކަ
މުރާޖަޢާކޮށް، އެ ރިސާލާއަކީ، މުނާޤަޝާކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފެންވަރުގެ 

ރިސާލާއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
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ޯޕސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ 

ޒިންމާާ

ޒިންމާާތަކާއި 27 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ  ސެންޓަރުގެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
އެވަނީއެވެ. ބަޔާންވެގެން  ތިރީގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

1. ދިރާސާކުރާ ދަރިވަރުންގެ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޢިލްމީ ތަރައްޤީއާގުޅޭ 
ކަންކަންކުރުމާއި؛

ކުއްލިއްޔާތަކާއި  އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިރާސާއަކީ،  ދަރިވަރެއްގެ   .2
ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިއަށް  ގުޅިލާމެހިގެން  ސެންޓަރުތަކާ 
ދަރިވަރާ  ފަރާތްތަކާ  އެންމެހާ  ދިރާސާއާބެހޭ  ދިރާސާއެއްކަމުގައިވާނަމަ، 
އެފަރާތްތަކާއި  ކަންކަން  އިންތިޒާމުކޮށްދޭންޖެހޭ  އެތަންތަނުން  ގުޅުވައިދީ، 

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި؛ އިންތިޒާމުތައް  ގުޅައިގެން 

3. ދިރާސާއާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމުގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  ދަރިވަރަށް  ހޯދައިގެން  އެހީތެރިކަން  ތަޖްރިބާކާރުންގެ 

ފަހިކޮށްދިނުމާއި؛ މަގު  ލިބޭނޭ  ދަރިވަރަށް  ތަމްރީނުތައް  ކަމާބެހޭ 

ދަރިވަރު  އުޞޫލުތަކަށް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ދިރާސާކުރުމަށް   .4
ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ސްޕަވައިޒުކުރުމަށް  ދަރިވަރު  ތަބަޢުވަމުންދޭތޯއާއި 
ކަށަވަރުކުރުމާއި؛ ހިފަހައްޓާތޯ  ސްޕަވައިޒަރުން  އުޞޫލުތަކުގައި 

5. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ 
މުވައްޒަފުން، ޔުނިވަރސިޓީގައި ދިރާސާތައްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް 
އޮންނަ މިންގަޑުތަކާއި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް މަރުޙަލާގައި ތަބަޢުވުމަށް އޮންނަ 

އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި؛

މުނާސަބު  ދިރާސާކުރުމަށް  ތެރޭގައި  ވަގުތުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ   .6
މައުޟޫއެއް، ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހަމަޖެހިއްޖެކަމާއި އިސް ސްޕަވައިޒަރަކާއި 
އެހީތެރި ސްޕަވައިޒަރެއް ނުވަތަ ދަރިވަރަށް އިރުޝާދު ދެވޭނެ ފެންވަރުގެ 

ކަށަވަރުކުރުމާއި؛  ނޑައެޅިއްޖެކަން  ކަ މެމްބަރުން  ޕެނެލް 

7. ރިސާލާގެ ޕްރޮޕޯޒަލު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން، މުޅި ރިސާލާ 
ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަރުޙަލާއަށް، ދަރިވަރު ބަދަލުވުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން 

ކަށަވަރުކުރުމާއި؛ ފުރިހަމަވަމުންދޭތޯ 
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މި ޤަވާޢިދުގައި
ހިމެނޭ މުހިންމު 
ބަސްބަހުގެ މާނަ

28

މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ޢާންމުކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  ދިރާސާކުރާ   .8
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެ ދަރިވަރުން ދިރާސާކުރަމުންދާގޮތް ބެލެހެއްޓެމުން ދާގޮތް 

ހަމަޖެއްސުމާއި؛ އިންތިޒާމުތައް  ދެނެގެތުމުގެ 

ކޯސްތަކުގައި  އެކިކަހަލަ  ހުށަހަޅާ  ސްޕަވައިޒަރުން  ދަރިވަރުންގެ   .9
ހިތްވަރުދިނުމާއި؛ ދަރިވަރުންނަށް  ބައިވެރިވުމަށް 

ދެނެގަތުމަށް  މަސައްކަތްކުރާގޮތް  ދަރިވަރުންގެ  ސްޕަވައިޒަރުންނާއި   .10
ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯރޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުމާއި ދިރާސާ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކުރުމަށް 
މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން 

ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި؛

11. ސްޕަވައިޒަރާއި ދަރިވަރާދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމާއި 
ނުވަތަ  ޙާލަތުގައި،  ނޑިއްޖެ  ކެ ގުޅުން  އޮންނަ  ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ  މި 
ފަރާތެއްގެ  އެއްވެސް  ޙާލަތުގައި،  ބަދަލުކުރަންޖެހިއްޖެ  ސްޕަވައިޒަރު 
ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ މަގުން، އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި 

ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ. ސްޕަވައިޒަރަކު  އެހެން 

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވާނަމަ، މި ބަޔާންކުރާ 
ބަސްބަހުގެ މާނައަކީ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބުނެފައިވަނީ،  ދަރިވަރުންކަމުގައި  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް   .1
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން، 
މާސްޓާރސް ނުވަތަ ފީ.އެޗް.ޑީ ސަނަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކިޔަވަމުންދާ 

ދަރިވަރުންނެވެ.

ފޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ބުނެފައިވަނީ،  އިމްތިޙާނުކަމުގައި  ޝާމިލު   .2
ހުރިހާ  ކިޔަވަންޖެހޭ  ދަރިވަރުން  ކޯސްވާރކުހަދާ  ތެރެއިން،  ދަރިވަރުންގެ 
މޮޑިޔުލްތަކެއް ނިމުމުން، އެ ހުރިހާ މޮޑިޔުލުތަކުގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ 
އަގަބަހުންކުރެވޭ  ބޭނުންކޮށްގެން،  ސުވާލުތަކެއް  ބިނާކުރެވިގެންވާ  މައްޗަށް 

އިމްތިޙާނަކަށެވެ.
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3. ދިރާސާގެ ޕްރޮޕޯޒަލުގެ މާނައަކީ، ދިރާސާކުރުމަށް ޤަޞްކުރާ މައުޟޫޢާ 
ހުށަހެޅުމެވެ.  އިބްތިދާއީ  އެކުލަވައިލެވޭ  ދާއިރާއާގުޅޭގޮތުން،  ނުވަތަ 
ދިރާސާ  ދާއިރާއާއި  ދިރާސާއެއްގެ  އެ  ސިފަކޮށްދޭނީ،  ހުށަހެޅުން  މި 
ސުވާލާއި،މަޤްޞަދުތަކާއި ދިރާސާގެ މަންހަޖާއި ލިޓްރޭޗަރ ރިވިޔުއާއި މުޅި 

ނޑެވެ. އޮނިގަ ދިރާސާގެ 

އެއްކުރާ  ދިރާސާކުރުމުގައި  ދަރިވަރު  ބުނެފައިވަނީ،  ރިސާލާކަމުގައި   .4
ތީސީޒްއަށެވެ. ނުވަތަ  ޑެސަރޓޭޝަން  ޖަމަޢުކުރެވޭ  ލިޔެ  މަޢުލޫމާތު 

5. މުނާޤަޝާކުރުންކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަރިވަރުގެ ރިސާލާ ވަޒަންކޮށް 
ހުށަހަޅައިދިނުމާއި  ހޯދުންތައް  ދަރިވަރުގެ  ގޮތުން  އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ 
ދަރިވަރު  ސުވާލުތަކަށް  ކުރިމަތިކުރާ  މުމްތަޙިނުން  އެކަންކަމާބެހޭގޮތުން 

ޖަވާބުދާރީވުމަށެވެ.

ދިރާސާކުރުމުގައި  ދަރިވަރު  ބުނެފައިވަނީ،  މަޞާދިރުތައްކަމުގައި   .6
ޛަރީޢާތަކަށެވެ. ހިފޭ  އިތުބާރު  ބަރޯސާވާ 

7. ދިރާސާ ޑިގްރީކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޑިގްރީއެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި 
ޑެސަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިޒް ލިޔެ ހުށަހަޅަށްޖެހޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ 

ޑިގްރީތަކަށެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި
ބުލެޓިންގެ އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑު އެކުލަވާލައި ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ނަން

މަޤުޞަދު

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑު 
އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގެ 

ބޭނުން

1

2

3

4

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގެ 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

ޖާނަލް އަކީ މަދުވެގެން އަހަރަކު 1 )އެކެއް( ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ޑަބަލް ބްލައިންޑް ޕިއަރ ރިވިއުޑް އެކަޑެމިކް 

ޖާނަލްއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަހަރު  )އެކެއް(   1 އަހަރަކު  މަދުވެގެން  އަކީ  ބުލެޓިން 
އެކެވެ. ނިއުސްލެޓަރ  ޝާއިޢުކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީން  އިސްލާމީ 

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ 
ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު' 

އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދަކީ  ޤަވާޢިދުގެ  މި 
ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގާނޭގޮތް 

ބަޔާންކުރުމެވެ. 

ޢިލްމީގޮތުންނާއި  ބޭނުމަކީ،  ހިންގުމުގެ  އެކުލަވާލާ  ބޯޑެއް  އެޑިޓޯރިއަލް 
އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  މެންބަރުންތަކެއްގެ  ޤާބިލު  ގޮތުން  ތަޖުރިބާގެ 
ޔުނިވަރސިޓީން  މަތީން،  މަޝްވަރާގެ  ބެލުމާއި  ބޯޑެއްގެ  އެޑިޓޯރިއަލް 
ޝާއިޢުކުރާ ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށް ހިފެހެއްޓުމެވެ.
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އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ކަންތައްތައް ހިންގާ 
ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

ޖާނަލްގެ އެޑިޯޓރިއަލް 
ޯބޑު އެކުލެވިގެންވާ 

ޮގތް

5

6

އެޑިޓޯރިއަލް  ބުލެޓިންގެ  އަދި  ޖާނަލް  ޝާއިޢުކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
މިޤަވާޢިދުގައި  އުފުލާނީ،  ޒިންމާއެއް  ހުރިހާ  ހިންގުމުގެ  އެކުލަވާލާ  ބޯޑު 
އެންޑް  ރިސާޗް  ފޯ  ސެންޓަރ  މަތީން،  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

. ވެ ނެ ން ނު ކޭޝަ ލި ބް ޕަ

ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން  ތިރީގައި  އެކުލެވިގެންވަނީ  ބޯޑު  އެޑިޓޯރިއަލް  ޖާނަލްގެ 
ގޮތަށެވެ. ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް 

އެޑްވައިޒަރ – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ.

ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   – އެޑިޓަރ  ޗީފް 
ޗާންސެލަރ،  ޙާލަތެއްގައި  ނެތް  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޗާންސެލަރ. 
ހުށަހަޅާ  ބޯޑަށް  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެފަރާތެއް. ލިބުމުން  ތާއީދު  ބޯޑުގެ  އެކަޑެމިކް  ފަރާތަކަށް 

އެޑިޓަރ – ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ޑީން.

)ނުވައެއް(   9 މި   – މެމްބަރުން  ބޯޑު  އެޑިޓޯރިއަލް  )ނުވައެއް(   9
: ކީ ނަ ން ރު ބަ ން މެ

     • ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެކަޑެމިކް(؛
     • ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން(؛

     • 4 )ހަތަރެއް( ޑީނުން؛
     • 1 )އެކެއް( ލެކްޗަރަރ؛

     • ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުން ޢައްޔަންކުރާ 2 )ދޭއް( މެމްބަރުން.

މީގެ ތެރެއިން 4 )ހަތަރެއް( ޑީނުންނާއި، 1 )އެކެއް( ލެކްޗަރަރ، އަދި 
)ދޭއް( މެމްބަރުން ވާންވާނީ އެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުން ޢައްޔަންކުރާ 2 
ބައެއްގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މަޝްވަރާތަކަށް ޙިއްސާކުރެވޭނެ 
ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ އާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ 
ލަފާގެމަތިން ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުން ޢައްޔަންްކުރާ 
މެންބަރުންނަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުން ޢައްޔަންކުރާ 2 )ދޭއް( މެމްބަރުން 
ވާންވާނީ ޖާނަލްގައި ބޭނުންކުރާ ތިން ބަސް ކަމުގައިވާ ދިވެހި ބަސް، އަރަބި 
އަހަލުވެރި  ބަހަށް  )ދޭއް(   2 ތެރެއިން  ބަހުގެ  އިނގިރޭސި  އަދި  ބަސް 
ރިވީލްޑް  އިސްލާމީ  ތެރޭގައި  މިމެންބަރުންގެ  އިތުރުން،  މީގެ  ބަޔަކަށެވެ. 

ނޮލެޖާއި ދީނީ ޢިލްމަށް އަހުލުވެރި މެމްބަރުން ހިމެނެންވާނެއެވެ.
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ބުލެޓިންގެ އެޑިޯޓރިއަލް 
ޯބޑު އެކުލެވިގެންވާ 

ޮގތް

ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 7
ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އެޑްވައިޒަރ – ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ.

ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   – އެޑިޓަރ  ޗީފް 
ފަރާތެއް. ކުރާ  ޢައްޔަން  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ނުވަތަ  ޗާންސެލަރ 

އެޑިޓަރ – ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންގެ ޑީން.

5 )ފަހެއް( އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު މެމްބަރުން – މި 5 )ފަހެއް( މެމްބަރުން 
ވާންވާނީ އެ ބައެއްގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި މަޝްވަރާތަކަށް 
އާއި  ޗާންސެލަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި،  ޙިއްސާކުރެވޭނެ 
އެންޑް  ރިސާޗް  ފޯރ  ސެންޓަރ  ލަފާގެމަތިން  ގެ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް 

މެންބަރުންނަށެވެ. ޢައްޔަންްކުރާ  ޕަބްލިކޭޝަނުން 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ދެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުން،ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވަތުދީގެން 
ވަގުތީގޮތުން އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެކުލެވިގެންވަނީ  ކޮމިޓީ  މި   – ކޮމިޓީ  އެޑްވައިޒަރީ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
5 )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މިމެންބަރުން ވާންވާނީ އެ ބައެއްގެ 
ޙިއްސާކުރެވޭނެ  މަޝްވަރާތަކަށް  ބަލައި  ތަޖުރިބާއަށް  ޢިލްމުވެރިކަމާއި 
ޚިޔާލުތަކަށްޓަކައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ އާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ ގެ 
ލަފާގެމަތިން ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުން ޢައްޔަންްކުރާ 

މެންބަރުންނަށެވެ.

ރިވިއު ކޮމެޓީ – ޖަރނަލްގެ ކޮންމެ އަދަދަކައްވެސް ލިބޭ އާރޓިކަލްތަކުގެ 
ދާއިރާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ރިވިއު 

ކޮމެޓީތަކެއް އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާއަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ދެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުން،ކުރެވޭ މަޝްވަރާއެއްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދަޢުވަތުދީގެން 
ވަގުތީގޮތުން އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ޗީފް އެޑިޓަރުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެޑިޓަރުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގައި 
ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

8

9

10

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބަލާ 
ކަށަވަރުކުރުން.

ޗީފް އެޑިޓަރަށް އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު 
ބެލެހެއްޓުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑު އެކުލަވާލާ ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހާ އިދާރީ 
އިންތިޒާމުތަކަކާއި، ޔައުމިއްޔާއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތައް ރާވާ އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ 
ނޑައެޅުން. ކަ

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ޤަވާޢިދުން ހާޒިރުވުން، މަޤްބޫލު 
އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، 
ހާޒިރުނުވެވޭނެކަން ދުރާލާ ޗީފް އެޑިޓަރަށް އެންގުން.

ޖާނަލް އަދި ބުލެޓިންގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ރިވިއު ކުރާނޭ 
ޢުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް އެކުލަވާލާ އެއާ އެއްގޮތަށް ރިވިއު ކުރުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުން ވަކިވަކި މެންބަރުންނާއި ޙަވާލު ކުރާ ޒިންމާތައް 
ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރުން.
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އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ  
ސެކްރެޓަރީގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
މުއްދަތު

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުން 
މެމްބަރުން ވަކިވުމާއި 

ވަކިކުރުން

11

12

13

ލިޔެ  ނިންމުންތައް  ޔައުމިއްޔާއާއި  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބޯޑުގެ  އެޑިޓޯރިއަލް 
ބެލެހެއްޓުން. ރައްކާތެރިކޮށް 

ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެކި 
ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ބޯޑުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ޗީފް އެޑިޓަރާއި އެޑިޓަރު އަންގާ ކަންތައްތައް 
ކުރުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ 2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން.

ޖިނާއީ  ނުވަތަ  ކުށެއް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޙައްދު  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ 
ސާބިތުވުން. ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަމަށް  ކުށެއް 

ޔުނިވަރސިޓީގައި  މުވައްޒަފެއްނަމަ،  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މެންބަރަކީ  ބޯޑުގެ 
ވަކިކުރުން. ނުވަތަ  ވަކިވުން  ވަޒީފާއިން  ދާއިމީ  ދާ  އަދާކުރަމުން 

ބޯޑުގެ މެންބަރަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް 
އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު، އެމެންބަރު އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާ 
އިސްލާޙްކުރުމަށް  އެކަން  ކުރެވި،  ފާހަގަ  ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް  ކުރުމަށް 
ނަޞީޙަތްތެރިވުމުންވެސް އެކަން އިސްލާޙް ނުކޮށްފިނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޗާންސެލަރާާއި ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ލަފާގެ މަތީން، އެމެމްބަރަކު އެޑިޓޯރިއަލް 

ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން.
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އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ރިޔާސަތު

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ  
ސެކްރެޓޭރިއެޓް

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް 

ނިންމުން އަދި 
ބައްދަލުވުމަށް ޮގވާލުން

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ބައްދަލުވުންގެ ޯނޓިސް

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

ލިޔުން

14

15

16

17

18

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޗީފް އެޑިޓަރެވެ. 
އެޑިޓަރާއި  ޗީފް  އެޑިޓަރެވެ.  ޙާލަތެއްގައިނަމަ  ނެތިއްޖެ  އެޑިޓަރު  ޗީފް 
އެޑިޓަރު ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެވަގުތަކު ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް 

ޕަބްލިކޭޝަން ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިއެކެވެ.

ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން

ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލާނީ، ޗީފް 
އެޑިޓަރުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ 
ބައްދަލުވުމަކަށްވެސް މަދުވެގެން ސަރުކާރުބަންދުނޫން، 2 )ދޭއް( ދުވަހުގެ 
ކުރިން މެމްބަރުންނަށް ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. 

ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެމްބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ނާދެވޭނެކަމުގައި 
ނާންގާހާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެމްބަރަކު އެބައްދަލުވުމަށް 
ހާޒިރުވާނެކަމުގައެވެ.

ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ އުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ 
ނަމަ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 1 )އެކެއް( ގަޑިއިރު ކުރިން ބޯޑުގެ 
ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް 
ފެށުމުގެ 24 )ސައްވީސް( ގަޑިއިރު ކުރިން، ބޯޑުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް 
މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ބައްދަލުވުންގެ ޤާނޫނީ 

ޢަދަދު 

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ބައްދަލުވުންތައް 
ބާއްވާނެ ޮގތް

އެޑިޯޓރިއަލް 
ޯބޑުގެރަސްމީ 
ބައްދަލުވުން

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން

އެޑިޯޓރިއަލް  ޯބޑުގެ 
ކުއްލި ބައްދަލުވުން

19

20

21

22

23

ޖާނަލްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާސަތު ހިމެނޭނެހެން 7 
މެންބަރުންނެވެ. )ހަތެއް( 

ބުލެޓިންގެ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާސަތު ހިމެނޭނެހެން 5 
)ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ބެހިގެންވަނީ 3 )ތިނެއް( ބަޔަކަށެވެ. އެއީ 
ރަސްމީ ބައްދަލުވުން، ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން އަދި ކުއްލި ބައްދަލުވުންއެވެ.

ބޯޑުގެ  އެޑިޓޯރިއަލް  ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،  ބޯޑުގެމަޤްޞަދު  އެޑިޓޯރިއަލް 
ބާއްވަންވާނެއެވެ. ބައްދަލުވުންތައް  ރަސްމީ 

ހަމައެކަނި  ނުކޮށް،  ފުރިހަމަ  ކަންކަން  އިޖުރާއީ  ޤަވާޢިދުގައިވާ  މި 
މަޝްވަރާކޮށް، މެންބަރުންދެކޭ ގޮތް ކަމެއްގައި ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ބޯޑުގެ 
ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނީ 

ކަންކަމަށްރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުއެވެ. މިވާ  ތިރީގައި 

އަކަށް ނިންމަންޖެހޭ  ކުއްލި  ބައްދަލުވުމަކީ،  ކުއްލި  ބޯޑުގެ  އެޑިޓޯރިއަލް  
ޤަވާޢިދުގައިވާ  މި  ގޮތުން  ދިނުމާބެހޭ  ނޯޓިސް  ނިންމުމަށްޓަކައި،  ކަމެއް 
ރަސްމީ  ބޯޑުގެ  އެޑިޓޯރިއަލް  ބާއްވާ  ފުރިހަމަނުކޮށް  އިޖުރާއަތުތައް 
ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިގޮތުން ބާއްވާ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެހެން ހުރިހާ 

ވާންވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަ  އިޖުރާއަތުތަކެއް 

ނިންމުންތައް  ނިންމާ  ބައްދަލުވުމެއްގައި  ކުއްލި  ބޯޑުގެ  އެޑިޓޯރިއަލް 
 . ވެ އެ ނެ ވޭ ރެ ކު ޒު ފީ ން ތަ

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(

އެޑިޓޯރިއަލް  ރުހުމެއްނެތި،  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުމެއް  އެޑިޓަރުގެ  ޗީފް 
ނުބޭއްވޭނެއެވެ. ބައްދަލުވުމެއް  ނުރަސްމީ  ބޯޑުގެ 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް 
ތަޒްފީޒެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
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އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
ޢަމަލު ކުރާނޭޮގތް

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑު 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑު 
ބައްދަލުވުންތައް 
ކެންސަލްކުރުމާއި 

ފަސްކުރުން

އެޑިޯޓރިއަލް ޯބޑުގެ 
މެމްބަރުންގެ 
އެލަވަންސް

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 
ޢަމަލު ކުރަންވީޮގތް

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުން

24

25

26

27

28

29

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ. 

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ ބޯޑުގެ 
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެންބަރުންގެ  ހާޒިރުވި  ބައްދަލުވުމަށް 

ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ބޯޑުގެ ހިނގާ އެއްވެސްކަމެއް،  ބޯޑުން ކަ
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ކޯރަމް ހަމަވާ މިންވަރަށް މެމްބަރުން ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
އެ ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްކުރީކަމުގައި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ 
ސެކްރެޓަރީ  މެމްބަރުންނަށް  ބޯޑުގެ  އެކަން  ނޑައަޅައި،  ކަ ފަރާތުން 
ޖެހުނުސަބަބާއެކު  ކެންސަލްކުރަން  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް 

ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުން ޢައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުންނަށް 
މި  ނަމަވެސް،  ދޭންވާނެއެވެ.  ރުފިޔާ   500 ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮންމެ 
ޓްރެޜަރީން  އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދެވޭނީ،  އެލަވަންސް 
ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިނުމުންނެވެ.  ހުއްދަ  އެކަމުގެ 

ނުދެވޭނެއެވެ.  އެލަވެންސެއް  މެމްބަރުންނަށް  ޢައްޔަންކުރާ 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އެޑިޓޯރިއަލް 
ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

)ހ(

)ށ(

ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު 
ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީ 30 ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
ބޯޑަށެވެ. އެެކަޑެމިކް 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތައް ތައުލީފުކުރުމާއި 
ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ނަން

މާނަކުރުން

1

2

3

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ތައުލީފުކުރުމާއި 

ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ 
ޤަވާޢިދު'  ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ  ތަޞްނީފުކުރުމާއި  ތައުލީފުކުރުމާއި  ފޮތްތައް 

އެވެ.

މަޢުލޫމާތަކަށް  ހުރިހާ  ބަޔާންވެގެންވާ  އެފޮތުގައި  މުއައްލިފަކީ  މުއައްލިފު: 
ޒިންމާވާގޮތަށް އަދަބީ ނުވަތަ ޢިލްމީ އައު މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އައު އީޖާދެއް 

ނުވަތަ އައު ފިކުރެއް ހިމެނޭގޮތުން ފޮތެއް ލިޔާމީހާއެވެ.

އެނގޭގޮތަށް  ވަކިވަކީން  ބައިތައް  އެކިއެކި  މުޞައްނިފަކީ  މުޞައްނިފު: 
ތަރުތީބުކޮށް، ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތުތައް، ޚާއްޞަފޮތެއްގައި ޖަމަޢުކުރާމީހާއެވެ. 
ޖަމަޢުކުރުންފަދަ،  އެއްފޮތަކަށް  ޙަދީޘްތައް  ރަސޫލާގެ  ކީރިތި  މިސާލަކަށް، 
ބަހުގެ ޑިކްޝަނަރީއެއް އެކުލަވައިލުން )ތަޞްނީފްކުރުން( ފަދަކަންކަން ކުރާ 

މީހާއެވެ.

)ހ( 

 
)ށ(
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ޮފތްތައް
ކަނޑައަޅާ ޮކމިޓީ

ޮފތްތައް ކަނޑައަޅާ 
ޮކމިޓީގެ ކަންތައްތައް 
ހިންގާ ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތް

ޮފތްތައް ކަނޑައަޅާ 
ޮކމިޓީގެ މުއްދަތު

ޮފތްތައް 
ކަނޑައަޅާ ޮކމިޓީގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ރިޔާސަތު

ޮފތްތައް ކަނޑައަޅާ 
ޮކމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

4

5

6

7

8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ތައުލީފުކުރުމާއި 
ނޑައަޅައި  ކަ ފޮތްތައް  ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި  ތަޞްނީފުކުރުމާއި 
ނޑައަޅާކޮމިޓީން''  އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ''ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ކަ

ނެވެ.

)ފަހެއް(   5 ކޮމިޓީއަކީ  ނޑައަޅާ  ކަ ފޮތްތައް  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ކޮމިޓީއެކެވެ. އެކުލެވޭ  މައްޗައް  މެމްބަރުންގެ 

މެމްބަރުން  ކޮމިޓީއަށް  ނޑައަޅާ  ކަ ފޮތްތައް  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ލަފާގެމަތިން  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ސީނިއަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޢައްޔަންކުރާނީ، 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލާރ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާރ 

އެވެ.

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ކަ
ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ، ސެންޓަރ ފޯ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުންނެވެ. 

ނޑައަޅާ ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ކަ
2 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހެވެ.

ރިޔާސަތު  ކޮމިޓީގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ފޮތްތައް  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ބަލަހައްޓާނީ، މިކޮމިޓީގެ 5 )ފަހެއް( މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޢައްޔަންކުރާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  ޗާންސެލާރ 

މެމްބަރެކެވެ.

ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން.

)ހ( 

 

)ށ(

)ނ(
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ޮފތްތަކުގައި 
ހުންނަށްޖެހޭ އަސާސީ 

ޝަރުތުތައް

އެހެނިހެން
ޝަރުތުތައް

9

10

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އަޚްލާޤާއި، އިންސާނިއްޔަތުގެ މަތިވެރި ތަޞައްވުރާ 
ޚިލާފު ފޮތެއްކަމުގައި ނުވުން.

ދިވެހިންގެ ދީނާއި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ޤައުމީ ވަޙްދަތަށް ހެޔޮ އަސަރެއް 
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފޮތެއްކަމުގައިވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުރާއި، ތަޞައްވުރާއި އަޚްލާޤީ 
ނޑިތައް ޙާޞީލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ ފޮތެއްކަމުގައިވުން. ނޑުދަ ލަ

މުއައްލިފަކީ،  ނުވަތަ  މުޞައްނިފު  އަޞްލު  ގޮތުގެ  ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ 
ޤަބޫލުކުރެވޭ  ކޮމިޓީއަށް  ނޑައަޅާ  ކަ ފޮތްތައް  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ކަމުގައިވުން. މުއައްލިފަކު  ނުވަތަ  މުޞައްނިފަކު،  ފެންވަރުގެ 

ނުވަތަ  ސެންޓަރަކަށް  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާއަކަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފޮތަކީ، 
ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ނުވަތަ  މާއްދާއަކަށް  ކިޔަވައިދޭ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ޤައުމީ މަޤްޞަދެއް  ބޭނުންތެރި ނުވަތަ  ފަރުދުންނަށް  މުޖުތަމަޢުގެ  ނުވަތަ 

ފޮތެއްކަމުގައިވުން. ޙާޞިލުވެގެންދާނެ 

ފޮތުގެ މައުޟޫޢާގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމާއެކު، 
އައު ވިސްނުންތައް ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވުން.

ފަންނުގެ  ލިޔެފައިވާ  ފޮތް  މުއައްލިފަކީ،  ނުވަތަ  މުޞައްނިފު  ފޮތުގެ 
. ން ވު އި ގަ މު ކަ އް ރެ ކާ ބާ ރި ޖް ތަ

ބަހަށް  ތަރުޖަމާކުރެވޭ  ބަހާއި،  ތަރުޖަމާކުރާ  ފަރާތަކީ،  ތަރުޖަމާކުރާ  ފޮތް 
މީހެއްކަމުގައިވުން. އަހުލުވެރި 

ޘަޤާފަތާއި  ދިވެހި  މީހަކީ،  ފޮތްތަރުޖަމާކުރާ  ބަހަށް  ދިވެހި  ބަހަކުން  ބޭރު 
މީހެއްކަމުގައިވުން. ދަންނަ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އާދަކާދަ 

ފޮތަކީ،  ތައުލީފުކުރެވޭ  ނުވަތަ  ތަޞްނީފުކުރެވޭ،  ނުވަތަ  ތަރުޖަމާކުރެވޭ، 
ބިނާވެގެންވާ  މައްޗަށް  ހެކިތަކުގެ  ޙަޤީޤަތާއި  އިތުރުން  ޚިޔާލުގެ  އަމިއްލަ 

ކަމުގައިވުން. ފޮތެއް 

އައު  މަޢުލޫމާތާއި  ތާޒާ  ފޮތަކީ،  އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ  ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 
ފޮތެއްކަމުގައިވުން. ހިމެނޭ  ޚިޔާލުތައް  ވިސްނުންތަކާއި 
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ޮފތްތައް 
އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި 
މާކުސް ދެވޭޮގތް

ޔުނިވަރސިޓީ އާއި 
ގުޅިގެން ޮފތް 
ޝާއިޢުކުރުން

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 
ޢަމަލު ކުރަންވީޮގތް

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުން

11

12

13

14

ލިބިފައިވާ  ތަޖްރިބާ  ޢަމަލީ  ތަރުޖަމާކުރުމުގެ  މީހާއަކީ،  ތަރުޖަމާކުރާ  ފޮތް 
ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

ފޮތް ތަރުޖަމާކުރެވޭ ބަހުގެ ހަމަތަކާއި ޤަވާޢިދާއި އަދަބިއްޔާތަށް ފުރިހަމައަށް 
ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން.

ފޮތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި މާކުސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލު، މި ޤަވާޢިދުގެ 
ޖަދުވަލު 1 ގައި ހުށަހަޅަފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމަށް 
އެދޭ ފަރާތްތަކުން، މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފޮތްތައް  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ހުށަހެޅުމުން،  ފޯމު  ޝާއިޢުކުރުމަށް 
ވަނަ   11 މިޤަވާއިދުގެ  ބޭއްވުމަށްފަހު،  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ނޑައަޅާ  ކަ

ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޢަމަލު  ގޮތުގެމަތީން  މާއްދާގައިވާ 

ފޯމާއިމެދު  އެދުނު  ޝާއިޢުކުރުމަށް  ފޮތް  ގުޅިގެން  ޔުނިވަރސިޓީއާއި 
ކޮމިޓީއިން ނިމުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް 

ދޭންޖެހޭނެއެވެ. ދުވަސްތެރޭ،  )ފަސްދޮޅަސް(   60 ލަސްވެގެން 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ބޭއްވުމަށްފަހު،  ބައްދަލުވުމެއް  ނޑައަޅާކޮމިޓީގެ  ކަ ފޮތްތައް  ބޭނުންވާ 

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެންބަރުންގެ  ހާޒިރުވާ  އެބައްދަލުވުމަށް 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙު 
ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީ 15 ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  ޤަވާޢިދަށް  މި 
ބޯޑަށެވެ. އެެކަޑެމިކް 
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ޯކސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

ފީއާއިގުޅޭ   
އިރުޝާދުތައް

ނަން

މަޤުޞަދު

1

4

2

3

ފީނެގުމާބެހޭގޮތުން،  ކޯސްތަކަށް  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ޤަވާޢިދަކީ،  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، “ކޯސްތަކަށް ފީނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު” އެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ 
ނޑައަޅާނޭގޮތް އެކަށައެޅުމާއި ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ  ކޯސްތަކަށް ފީ ކަ
ގޮތާއި ފީ ދެއްކިފަރާތަށް އެފަރާތަކުން ދެއްކި ފީއެއް ނުވަތަ ފީ އިން ބައެއް 

އިޢާދަ ކޮށްދެވިދާނެ ޙާލަތާއި މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީ  ފީތަކަށް  ނަގާ  އަތުން  ދަރިވަރުން  ކޯހަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބަދަލުވެދާނެއެވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީއިން  ހިފެހެއްޓޭތޯ  ރޭޓުގައި  އިންފްލޭޝަން  ބަދަލުވުން  މި 
މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ކޯސްތަކަށް ނަގާނެ ފީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި 

ނޑައަޅާނެއެވެ. ކަ މަޖިލީހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަހު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް މީހަކަށް ދޭ ޖާގަ ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުރިން 
ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާބެހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.

ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހުގެ ފީއަށް 
ބަދަލެއް ގެނެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ދަރިވަރު ދައްކަން ޖެހޭނީ އެކޯހެއްގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ކޯސް ފީ އެވެ. ދަރިވަރު ބައިވެރިވިއިރު އެކޯހަކަށް ކަ

ކޯސް ފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އެކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީއާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ފީއެވެ.  އެ ކޯހަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްފޮތްތަކާއި، އިމްތިޙާނަށް ވަނުމަށްޓަކައި 
ހޭދަވާ  ކޮޕީނެގުމަށް  ފޮޓޯ  އެފީއަކާއި  ކަޑައެޅިފައިވާނަމަ،  ނަގަން  ފީއެއް 

ޚަރަދު ފަދަ އެއްވެސް ފީއެއް ނުހިމެނޭއެވެ.
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ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރާ ޕްރެކްޓިކަމް، 
ފަދަ  އިންޓަރންޝިޕް  ޓްރެއިނިންގ،  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ޓްރިޕް،  ފީލްޑް 
ދޭނީ  ޚަރަދު  ހޭދަވާ  އެކޮމޮޑޭޝަނަށް  އަދި  ޚަރަދާ  ދަތުރު  ޙަރަކާތްތަކުގެ 

ުޔނިވަރސިޓީންނެވެ. 

ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯސްތަކާ، ކޯޕަރޭޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯސްތަކާ، ކްރެޑިޓް 
ނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޕޮއިންޓް ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ ކުރު ކޯސްތަކުގެ ފީ ކަ

އެކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީ 
ނަގާނީ ހިނގާ ޚަރަދަށް ބަލާފައެވެ. ކޯހުގެ ބާވަތުން ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި 

ނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ. ފީ ދައްކާނެގޮތް ކަ

ނޑައަޅާނީ  ދަރިވަރު އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީވާނަމަ ފީ ކަ
މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ކޮށްފައިވާ  ސްޕޮންސަރ  ކުއްޖެއްނަމަ  ކިޔަވާ  ދަށުން  ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް  ރަސްމީ  ކަމުގެ 

އެމާއްދާއަކަށް  ރިޕީޓްކުރާނަމަ،  މާއްދާއެއް  ފެއިލްވެގެން  މާއްދާއަކުން 
ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފީ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯހެއްގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާ ދަރިވަރުން ކޯހަށް 
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނީ އެދަރިވަރަކު ވަންނަން ބޭނުންވާ ކޯހުގެ، ކޯސް ފީ 
ނުވަތަ ކޯސް ފީގެ ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ފީ 

ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ.

ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގެ 3 ވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ފީ ނުދައްކާ ދަރިވަރުންގެ  އަދި  ފީދައްކަން ކަ
އަތުން ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ 250 )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( ދިވެހި ރުފިޔާގެ 

ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުއެވެ.

އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން 
މުދައްރިސުން،  ކިޔަވާދޭނެ  )މިސާލު:  ކަމަށް  ކަންތައްތައް  ޤަޞްދުކުރާ 
ކުރާ   ޝާއިޢު  ޔުނިވަރސިޓީއިން  ސެމިސްޓަރ(  ހިންގާނޭ  ކޯސް 
ތަކެތީގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ޒިންމާވާންޖެހޭ 
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ޯކސްތަކަށް ފީ 
ކަޑައެޅުމާއި އެކަން 

ޢާންމުކުރުން

ބިދޭސީ
ދަރިވަރުންގެ ފީ

ޯކސްފީ ނުދައްކާ 
ދަރިވަރާމެދު 
ފިޔަވަޅުއެޅުން

5

6

7

ޔުނިވަރސީޓީއިން ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ޢަދަދު ބިނާވެގެންވަނީ ދަރިވަރު 
ކިޔަވާ ކޯހުގެ ބާވަތާއި،  ސަނަދުގެ ފެންވަރާއި، މާއްދާއާއި، އަދި މާއްދާގެ 
ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓުގެ މައްޗަށެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

1 ގައި އެވަނީއެވެ. 

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

ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް އެހެން ކޯހަކަށް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ އެދަރިވަރެއްގެ 
ކޯސްފީ ނަގާނީ އެދަރިވަރަކު އަލަށް ބަދަލުވާ ކޯހުގައި، އެކޯހަށް ދަރިވަރު 

ނޑައެޅިފައިވާ ކޯސްފީއެވެ. ބަދަލުވި އިރު އެކޯހަށް ކަ

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

ނޑައަޅާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަށް ފީ  ދެއްކުމަށް ކަ
ނޑައަޅާ  މުއްދަތުގައި ފީ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީން ކަ
މުއްދަތުގައި ފީ ނުދެއްކުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ދަރިވަރު 
ކުރާ  ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ  ނޫން  ދަރިވަރު  ޒިންމާއެކެވެ.  އުފުލަންޖެހޭ 
ކޯހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުންނެވެ. ދަރިވަރު 
ނޫން ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ފީ ނުދެއްކުމުން 
އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ދަރިވަރާ މެދުއެވެ. ފީނުދައްކާ ދަރިވަރުންނާމެދު 
މިގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޓީއަށް  އެގްޒާމް  އިޚްތިޔާރު  ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ 
މަނާކުރެވޭނެއެވެ.  ވަނުން  އިމްތިހާނަށް  ފަހު  ސެމިސްޓަރގެ  ދަރިވަރުން 

ނުވަތަ ފައިނަލް އެސެސްމަންޓް ކޮމްޕޮނަންޓް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 
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ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ޢަހުދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިޚްތިޔާރީ 
މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވަން ބޭނުންވާނަމަ އެމާއްދާއަކީ 
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  މާއްދާއެއްކަން  ކިޔަވައިދޭ  އެސެމިސްޓަރއެއްގައި 
ވާހަކައެއް  ބުނާ  އަނގަބަހުން  މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޞައްޙަ  ވާނަމަ  ތަޢާރުޟު  ލިޔުމަކާ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަލާނީ ރަސްމީ ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަ މަޢުލޫމާތެވެ.
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ދަރިވަރަށް ޯކސްފީ 
އަނބުރާ ދިނުން

ޯކސްފީ ހިލޭ ކުރުން

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަން 
މެންބަރުންގެ ޗަންދާ 

ނެގުން

10

8

9

ފައިސާ  ދެއްކި  ގޮތުގައި  ފީގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ވަކިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
މަތީންނެވެ. ގޮތުގެ  ތާވަލުގައިވާ  ތިރީގައިވާ  ދޭންވާނީ  އަނބުރާ 

ތިރީގައި ބާޔާންކުރެވިފައި ވާ ކޯސްތަކުގެ ކޯސްފީގެ ގޮތުގައި އެ ކޯހަކަށް 
އެއް  ފީ  އެއްވެސް  އިތުރުން  ގެ  ފީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ނުނެގޭނެއެވެ.
1. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
2. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން
3. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން

4. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ މެންބަރުންގެ ޗަންދާގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން 50 )ފަންސާސް( ދިވެހި 
ރުފިޔާގެ ޗަންދާއެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސެމެސްޓަރަކު 

ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ކޯސް ފެށޭގޮތް ނުވެގެން ކޯހަށް ފީ ދެއްކި ދަރިވަރު  ކަ
ކޯހުން ވަކިވާން ނިންމައިފިނަމަ ކޯހުގެ ފީ އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ. ފީ އަނބުރާ 
ލިބިދިނުމަށް އެދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 10 ދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި ފީ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ށ(

 ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ވަކިވާނަމަ

 ސެމިސްޓަރއަށް ރެޖިސްޓްރީވި މާއްދާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީއިން އަބުރާ
ދެވޭނެ އިންސައްތަ

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ފީގެ %2100-1 ވަނަ ހަފުތާ

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ފީގެ %550-3 ވަނަ ހަފުތާ

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ފީގެ %60 ވަނަ ހަފުތާ އަށް ފަހު

ނޑައަޅާފައިވާ ފީ، ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ  ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން،  ކަ
ދެއްކުމުގައި  ފީ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ހާލަތެއް  ދަތިވާ  ދެއްކުމަށް  ތެރޭގައި 
އެންޑް  ފައިނޭންސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބެލުމަށް،  ވޭތޯ  ގޮތްތަކެއް  ލުއި 

ކުރެވިދާނެއެވެ.  މަޝްވަރާ  ޑިޕާރޓްމަންޓާއެކު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
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ޤަވާޢިދު
އިޞްލާޙުކުރުން

މި ޤަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި ޤަވާޢިދުގައި 
ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

13

14

15

މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހަށެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން 
ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެކަޑެމިކް  ނިންމާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
މަޖިލީހުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ  މަތިން  ލަފާގެ  ބޯޑުގެ 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  

ޑިސްކްލޭމަރ 

11

12

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން 
ނަމަ ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ “ޝަކުވާ ހުށައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު” އާ 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ތިރީގައިވާ ޑިސްކްލެއިމަރ، ފީ އާ ބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި 
ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

“ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ފީއަކީ ޞައްޙަ ފީ 
ކުރެވިފައި  މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކުރެވިދާނެ  ކުރުމަށް  ކަށަވަރު  ތަކެއްކަން 
ނޫން  އެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބަދަލުވުމުގެ  ޙާލަތެއް  ނަމަވެސް  ވެއެވެ. 
ސަބަބަކާ ހުރެ ވިޔަސް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލާ ފީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ 

ޙައްޤެކެވެ.” ލިބިގެންވާ  ޔުނވަރސިޓީއަށް 

ކޮންޑަކްޓާ  އޮފް  ކޯޑް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އެދަރިވަރު  ދަރިވަރަށް،  ކުރެވޭ  ވަކި  ޔުނިވަރސިޓީން  ޚިލާފުވެގެން 

ނުދެވޭނެއެވެ. އަނބުރާ  ފީ  ކޯސް  ދައްކާފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

)ނ(
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ފެޯލޝިޕާއި ސްޮކލަރޝިޕާއި ޓްރެއިނިން އަދި 
ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު

ތަޢާރުފް

މާނަކުރުން

ނަން

މަޤުޞަދު

1

4

2

3

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެން 
ފެލޯޝިޕާއި  ޔުނިވަރސިޓީން  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހަދާފައިވާ، 

ދިނުމުގެޤަވާޢިދެވެ. ގްރާންޓްސް  އަދި  ޓްރެއިނިން  ސްކޮލަރޝިޕާއި 

އެންމެހައި  އެދޭ  ކަންކަމަށް  ދަށުން  މިޤަވާޢިދުގެ  ޔުނިވަރސިޓީންނާއި 
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ޤަވާޢިދަށް  މި  ފަރާތްތަކުން 

ދޭންވާނީ  ގްރާންޓްސް  އަދި  ޓްރެއިނިން  ސްކޮލަރޝިޕާއި  ފެލޯޝިޕާއި 
ހަމަހަމަ  އެންމެނަށް  ކުރުމެއްނެތި  ތަފާތު  އެއްވެސް  އެއްގޮތަށް  މިޤަވާޢިދާ 

އުޞޫލަކުންނެވެ.

ނޑައެޅިގެން  ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
ދޭހަނުވާނަމަ؛ ގޮތަކަށް  އެހެން 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

'މެންބަރުން' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ސްކޯލަރޝިޕް އެންޑް 
މެންބަރުންނެވެ. ކޮމެޓީގެ  ގްރާންޓްސް 

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ފެލޯޝިޕާއި 
ސްކޮލަރޝިޕާއި ޓްރެއިނިން އަދި ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” އެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕާއި  ފެލޯޝިޕާއި  ފެންނަ  ދެފުށް  ބޭނުމަކީ  ޤަވާޢިދުގެ  މި 
ޓްރެއިނިން އަދި ގްރާންޓްސް ދިނުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ 

ކުރުމެވެ. ޢަމަލު  އެކު 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ހ(

)ށ(
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ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 
ޓްރެއިނިން އަދި 

ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ 
ދިނުމުގެ މަޤްޞަދު

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 
ޓްރެއިނިން އަދި 

ގްރާންޓްސް ދެވޭނެ 
ޮގތްތައް

5

6

ޔުނިވަރސިޓީންދޭ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި ޓްރެއިނިން އަދި ގްރާންޓްސް 
ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން 
ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ކުރުމާއި  ޢާންމު 

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އެހީތެރިކަން  ކިޔެވުމަށް 

ޔުނިވަރސިޓީން ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި ޓްރެއިނިން އަދި ގްރާންޓްސް 
ދޭނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އެއީ:

އެންޑް  'ސްކޯލަރޝިޕް  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'ކޮމެޓީ' 
އެވެ. ކޮމެޓީ'  ގްރާންޓްސް 

'މަޖިލިސް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
މަޖިލީހެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ބޯޑް'  'އެކަޑެމިކް 
ބޯޑެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ 

'ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ބަޔާން  ލެޓަރގައި  އޮފަރ  ޔުނިވަރސިޓީންދޭ  ފީގެގޮތުގައި  ދައްކަންޖޭ 

ޢަދަދެވެ. ފައިސާގެ  ކުރެވިފައިވާ 

'އެހީ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައިގައި ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް 
ނުވަތަ ޓްރެއިނިން ނުވަތަ ގްރާންޓްސް ހިމެނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް.

ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯނު އަދި ސްޓަޑީ ގްރާންޓް.

ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް

)ނ(

)ރ(
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް 
ސްޮކލަރޝިޕް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް 
ސްޮކލަރޝިޕް

ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ 
ޯލނު 

7

8

9

މާސްޓަރސް  ޑިގްރީ،  ފުރަތަމަ  ސްކޮލަރޝިޕަކީ  ފުލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސްކޮލަރޝިޕެކެވެ.  ދެވޭ  ކިޔަވަން  އަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  އަދި  ޑިގްރީ، 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަކީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ، މާސްޓަރސް، 
އަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔަވަން ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި 

ހިމެނެނީ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުތައް އެކަންޏެވެ.

މަތިން  އުޞޫލެއްގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އަކީ  ލޯނު  ދޫކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ހުރިހާ  ކިޔަވާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލޯނެކެވެ.  ދެވޭ  ދަރިވަރުންނަށް 

ނޑައަޅާނީ  މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  ލޯނުގެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އިންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކަކީ:

ފީތައް  ދައްކަންޖެހޭ  ޔުނިވަރސިޓިއަށް  ޓިއުޝަންފީއާއި   .1
ޢަދަދަށް(. އޮފަރލެޓަރގައިވާ  )ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ބޭރު  ކިޔަވަނީ  ދަށުން  ސްކޮލަރޝިޕްގެ  ފުލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .2
އެނބުރި  ނިންމާފައި  ކޯސް  ދިއުމަށާއި  ކޯހަށް  ކަމަށްވާނަމަ،  ޤައުމެއްގައި 
ކްލާހުން(.  އިކޮނޮމީ  ޓިކެޓް  އެއަރ  )ދެކޮޅު  ޚަރަދު  ދަތުރު  އައުމުގެ 

ކިޔަވަނީ  ދަށުން  ސްކޮލަރޝިޕްގެ  ފުލް  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .3
އެލަވަންސް  އެސްޓަބްލިޝްމެންޓް  ކަމަށްވާނަމަ،  ޤައުމެއްގައި  ބޭރު 
ފުރަތަމަ  އެއީ  އެއްފަހަރު،  ދެވޭނީ  އެލަވަންސް  )އެސްޓަބްލިޝްމެންޓް 

 . ) އި ގަ ޓާ ސް މެ ސެ

އަދަދެއް  ދޭނެ  މަހަކު  ގޮތުގައި  )ސްޓައިޕެންޑްގެ  ސްޓައިޕެންޓް   .4
ނޑައަޅާނީ ކިޔަވަންދާ ޤައުމުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން  ކަ
ކޮމެޓީން(. ފަހު  ކުރުމަށް  ރިޢާޔަތް  ތަކަށް  އެލަވަންސް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ބުކް އެލަވަންސް )ބުކް އެލަވަންސް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމެސްޓާއަކު   .5
.) ހަރު ފަ އް އެ

)ހ(

)ހ(
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ސްޓަޑީ ގްރާންޓް 

ސްޓަޑީ ގްރާންޓްގެ 
ދަށުން ލިބޭ އިނާޔަތް

ސްޓަޑީ ގްރާންޓް
ބެހިގެންވާ ކެޓަގަރީތައް

ސްޓަޑީ ގްރާންޓް 
ދިނުމުގެ ޝަރުތުތައް

10

11

12

13

ތަޢުލީމީ  ސަބަބުން  ނުތަނަވަސްކަމުގެ  މާލީ  ގްރާންޓަކީ  ސްޓަޑީ 
ލަޑުދަޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުކުޅެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ދަރުމަވެރި މަގަކުން 
އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދެވޭ އެހީ އެކެވެ. މި އެހީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

އެހީއެކެވެ. ދެވޭ  ކިޔެވުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ސްޓަޑީ ގްރާންޓްގެ ދަށުން ދަރިވަރަށް ލިބޭ އިނާޔަތަކީ ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ 
ޚަރަދުތައް ހިލޭ ކޮށްދިނުމެވެ.

)ދޭއް(   2 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ތިރީގައި  ބެހިގެންވަނީ  ގްރާންޓް  ސްޓަޑީ 
ކެޓަގަރީއަށެވެ.

އައި.ޔޫ.އެމްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔަވާ އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފުލްޓައިމް   .1
ދެވޭނީ  ވެސް  ސެމެސްޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ  ކެޓަގަރީން  މި  މުވައްޒަފުން. 
އެންމެ ގިނަވެގެން 10 )ދިހައެއް( ފުރުސަތެވެ. މިފުރުސަތައް ހުޅުވާލެވޭނީ 

ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. ޙާލަތަށް  މާލީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އައި.ޔޫ.އެމްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔަވާ އެހެނިހެން ދަރިވަރުން.   .2
މި ކެޓަގަރީން ކޮންމެ ސެމެސްޓަރއެއްގައި ވެސް ދެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 
4 )ހަތަރެއް( ފުރުސަތެވެ. އެއީ މާސްޓާރސްއަށް 2 )ދޭއް( ފުރުސަތު އަދި 
ހުޅުވާލެވޭނީ  މިފުރުސަތައް  ފުރުސަތެވެ.  )ދޭއް(   2 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. ހާލަތައް  މާލީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދިވެހި ރައްޔަތެއްކަމުގައިވުން.

އައި.ޔޫ.އެމްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން.

ދަރިވަރު، ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ބަލަދުވެރިޔާގެ މަހަކަށްޖެހޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 
20,000.00 )ވިހި ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުވުން.

ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  ހުށަހަޅާފަރާތަކީ،  އެދި  އެހީއަށް  މާލީ  އައި.ޔޫ.އެމްގެ 
އެނޫންވެސް މުއައްސަސާއަކުން ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުތައް ލިބޭ ދަރިވަރެއްކަމުގައި 

ނުވުން.

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(
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ސްޓަޑީ ގްރާންޓް 
ދިނުމުގައި އިތުރަށް 
ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ސްޓަޑީ ގްރާންޓަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުޞަތުތަކަށްވުރެ ސްޓަޑީ ގްރާންޓަށް 14
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުނަމަ، ސްޓަޑީ ގްރާންޓް ދިނުމުގައި 

ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

އަރައިގަތުމަށް  ޙާލަތުން  ބޭނުންކޮށްގެންވެސް  ވަސީލަތްތައް  ލިބިފައިވާ 
. ވުން އި ފަ ދި ޅެ ކު ނު

)ހ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

)އ(

އައި.ޔޫ.އެމް ގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގައި މަދުވެގެން އެއް 
ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ނިންމާފައިވާ ދަރިވަރަކަށްވުން. 

ސްޓަޑީ ގްރާންޓްގެ ދަށުން ޓިއުޝަންފީ ދައްކައިދިނުމަށް ޙައްޤުވާ ދަރިވަރުން، 
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާނެކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުން.

ފުރިހަމަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް  އަށް  )ޅ(  އިން  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ނުވާ ހާލަތުގައި، އައި.ޔޫ.އެމް. ގެ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފެއްނަމަ، އައި.ޔޫ.އެމް.

ގްރާންޓް  ސްޓަޑީ  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  މުއްދަތަށް  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  އަށް 
ދެވިދާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓަޑީ ގްރާންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައި 
މަތިންނެވެ. އުޞޫލުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަހަރު  )ދޭއް(  ކޮށް 2  ޚިދުމަތް  އައި.ޔޫ.އެމްއަށް  އަހަރު  )އެކެއް(   1
އިންސައްތަ  )ވިހި(   20 ޚަރަދުގެ  ކިޔެވުމުގެ  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ 

. ވެ އެ ށްދެވޭނެ ކޮ ފު މާ
2 )ދޭއް( އަހަރު އައި.ޔޫ.އެމްއަށް ޚިދުމަތް ކޮށް 3 )ތިނެއް( އަހަރު 
އިންސައްތަ  )ސާޅީސް(   40 ޚަރަދުގެ  ކިޔެވުމުގެ  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ 

މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
3 )ތިނެއް( އަހަރު އައި.ޔޫ.އެމްއަށް ޚިދުމަތް ކޮށް 4 )ހަތަރެއް( އަހަރު 
ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުގެ 60 )ފަސްދޮޅަސް( އިންސައްތަ 

މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
4 )ހަތަރެއް( އަހަރު އައި.ޔޫ.އެމްއަށް ޚިދުމަތް ކޮށް 5 )ފަހެއް( އަހަރު 
އިންސައްތަ  )އައްޑިހަ(   80 ޚަރަދުގެ  ކިޔެވުމުގެ  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ 

މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
5 )ފަހެއް( އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމްއަށް 
ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު އެއްކޮށް މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

•

•

•

•

•
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ތެރޭގައި  ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ  މާލީ  ޙާލަތަކާހުރެ  ޚިލާފު  އާދަޔާ 
. ން ވު އި ފަ ހި ޖެ ން ޅެ އު

ބަފަޔަކު  ނުވަތަ  މަޔަކު  އެކަނިވެރި  ނެތް  މަގެއް  ލިބޭނެ  އާމްދަނީއެއް 
ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން. ގެންދާ  ބަލަހައްޓަމުން 

ޢާއިލާގެތެރޭގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ އަދަދު އަދި އެ މެމްބަރުންގެ ޙާލަތު.

ތިމާގެ މީހުންގެފަރާތުންވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނެތް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި 
ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން.

ދިރިއުޅެމުންދާ ޙާލަތު )ކުލީ ކޮޓަރިއެއްގައި/ އެޕާރޓްމަންޓުގައި/ ގެއެއްގައި( 
އުޅެމުންދިޔުން.

ޢާއިލާގެ ނުވަތަ ތިމާގެ މީހުންގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން ނުދާ 
ދަރިވަރަކަށްވުން.

އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށްވުން

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

)އ(

ޓްރެއިނިން ޕްޮރގްރާމް

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި  
ގްރާންޓްސް ދިނުން

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި  
ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ 

ޝަރުތުތައް

15

16

17

މުއައްސަސާއަކުން،  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  ހިމެނެނީ  ބައިގައި  މި 
ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތަކުން، ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ 
ޕާޝަލީ-ފަންޑަޑް  ނުވަތަ  ފުލީ-ފަންޑަޑް  ލިބޭ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ފަރާތުން 

ވޯރކްޝޮޕްތަކެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޓްރެއިނިން  އެންމެހާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ދެވޭނެ ޢަދަދާއި 
ނޑައަޅައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެހީއަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ ޝަރުތުތައް ކޮމެޓީން ކަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ މުއައްސަސާއަކުން، ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ 
ފުލް  ފަރާތުން،  ފަރުދެއްގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކުން،  ޖަމްޢިއްޔާ 
މި  ކުރަމުންދާނަމަ،  ފުރިހަމަ  ނުވަތަ  ލިބިފައިވާނަމަ  ސްކޮލަރޝިޕެއް 
ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދެވޭ އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މިތަނުގައި ފުލް 
ސްކޮލަރޝިޕް 'ލިބިފައިވުން' ގެ މާނައަކީ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބި އަދި 

ހުރުމެވެ. ނުފަށައި  ކިޔެވުން 

)ހ(
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ނުވަތަ  ރާއްޖޭގެ  މުއައްސަސާއަކުން،  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ 
ފަރާތުން  ފަރުދެއްގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ޖަމާޢަތަކުން،  ޖަމްޢިއްޔާ،  ބޭރުގެ 
ނުވަތަ  ނަމަ،  ލިބިފައިވާ  ނުވަތަ  ލިބެމުންދާނަމަ،  އެހީއެއް،  ފައިސާގެ 
ލިބެން ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަ މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދެވޭ އެއްވެސް އެހީއެއް 

. ނުލިބޭނެއެވެ

މިމާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި އެފަދައިން ބަޔާން ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، 
އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެހީ ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ 

ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެހީ ދޭން ނިންމާއިރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލީހުން މިޤަވާޢިދުގެ 19 )ނަވާރަ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 
ރިޢާޔަތް  ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން  ފެންނަ  މަޖިލީހަށް  އިތުރަށް  ކަންކަމުގެ 

ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހީ ލިބޭ ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީން ކަ
ކޯހުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ދިނުމުގައި  އެހީ  ފައިސާގެ  އަދި  ސްކޮލަރޝިޕް  ޔުނިވަރސިޓީން 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޤްފް ފަންޑުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ޚަރަދު 

މި ޤަވާޢިދުގެ 6 )ހައެއް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެހީތަކުގެ 
ތެރެއިން، އެހީ ލިބޭ ފަރާތަކަށް އެއްވަގުތެއްގައި ލިބޭނީ އެއިން ކޮންމެވެސް 

އެއްވައްތަރެއްގެ އެހީއެކެވެ.

އެހީ ލިބެން ހަމަޖެހުމުން، އެފަރާތުން މަޤުބޫލު އުޒުރަކާ ނުލައި ކިޔަވަން 
ފެށުން ލަސްކޮށްފިނަމަ އެ އެހީ ކެންސަލްވާނެއެވެ.

އެހީ ލިބޭ ފަރާތުން ކޯސް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ އެ އެހީ 
ކެންސަލްވާނެއެވެ.

އެހީ  އެ  ނަމަވެސް  ކޮއްފައިވީ  ބަޔާން  މިފަދައިން  ގައި  )ވ(  މިމާއްދާގެ 
ކެންސަލް ކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލިބިގެންވެއެވެ. އަށް  ކޮމެޓީ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް 

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

)އ(

)ވ(

)މ(
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މި ޤާވާޢިދުގެ 6 )ހައެއް( ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، އަދި )ނ( ގައި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އެހީއެއް މިޔުނިވަރސިޓީން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ، 
އެ ފަރާތަކަށް މިފަދަ އެހެން އެހީއެއް ދެވޭނީ ކުރިންދެވުނު އެހީގެ ދަށުން 
ފުރިހަމަ ކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްނިންމާ މި ޔުނިވަސިޓީއަށް 1 )އެކެއް( އަހަރު 

ދުވަހު ޚިދުމަށް ކުރުމުންނެވެ. 

ނަމަވެސް،  ކުރެވިފައިވީ  ބަޔާން  އެފަދައިން  ގައި  )ފ(  މިމާއްދާގެ 
ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތައް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނުލިބިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 
މި މާއްދާގެ )ފ( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ނުވަތަ 
ނުދިނުމަށް ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

)ފ(

)ދ(

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ޯހދުމަށް 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޮގތް

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ލިބޭނޭ 
ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން

18

19

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް 
ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯނު އަދި ގްރާންޓްސް އަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ 
ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ. މިފޯމް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން  މިކަމަށް ކަ

ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް 
ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯން އަދި ގްރާންޓް ދެވޭ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ 
ކޮމެޓީންނެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާ އެކު އެހީއަށް އެދޭފަރާތް ހޮވުނުކަމަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ 
އިޚްތިޔާރު އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތައް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހީއަށް އެދޭ ފަރާތުން، 
އެހެނިހެން  އަދި  ކިތާބީ  ޤަބޫލުކޮށް،  ކަމަށް  ލިބެންޖެހޭ  އެހީ  ފަރާތައް  އެ 
މަޖިލީހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުށަހެޅުމުން،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އެކު  ހެއްކާ 

އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ވާނެއެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި  ގްރާންޓްސް ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް 
އެފަރާތްތަކަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ފަހެއް(   5 މަސައްކަތު  ނޑައަޅާތާ  ކަ

އަންގަންވާނެއެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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ޓްރެއިނިން ފުރުސަތު 
ލިބޭނޭ ފަރާތްތައް 

ކަނޑައެޅުން

މަޞްލަހަތު ފުށުއެރުން

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 
ގްރާންޓްސް ދެވޭ 

މުއްދަތު

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސްގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކުރުން

20

21

22

23

އަދި  ކޮމެޓީންނެވެ.  ހޮވާނީ  ފަރާތްތައް  ދެވޭ  ފުރުސަތު  ޓްރެއިނިން 
މަޖިލީހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މައުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ހޮވުނު 
އެ  ފަރާތްތަކަކީ  ދެވޭ  ފުރުސަތު  ޓްރެއިނިން  ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 
ޓްރެއިނިންއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 
ކްރައިޓީރިއާއެއް  ގޮތުގެ  ހޮވާނެ  ފަރާތްތައް  ދެވޭ  ފުރުސަތު  ޓްރެއިނިން 

އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. ކޮމެޓީން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޓްރެއިނިން ފުރުސަތު ދެވޭ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ ކޮމެޓީން 
ކަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ވަގުތުންވަގުތައް ފަރާތެއް ނޮމިނޭޓް 
ނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ތެރެއިން  ކުރަން އަންނަ ފުރުސަތުތަކަށް، ކަ
އެ ޓްރެއިނިންއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޤާބިލު ފަރާތެއް ނޮމިނޭޓް ކުރުމުގެ 
އިޚްތިޔާރު ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ އެކްޓިން ވައިސް ޗާންސެލަރ އަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެލޯޝިޕް، ސްކޮލަރޝިޕް، ޓްރެއިނިން، ލޯނު އަދި ސްޓަޑީ ގްރާންޓްސް 
ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް 
ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެން 
ފެށިގެން  ހިނދުން  އެނގޭ  އެފަރާތަކަށް  ކަމެއް  މިފަދަ  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 
ރިޔާސަތަށް އެންގުމާއެކު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން 

އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާނީ  ކަ މުއްދަތު  ދެވޭ  ގްރާންޓްސް  ސްކޮލަރޝިޕާއި  ފެލޯޝިޕާއި 
އިންނެވެ. ކޮމެޓީ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް 

ފެލޯޝިޕާއި  މުއްދަތު  ދެވޭ  ގްރާންޓްސް  ސްކޮލަރޝިޕާއި  ފެލޯޝިޕާއި 
ކޮއްފައި  ބަޔާން  އެގްރީމެންޓްގައި  ގްރާންޓްސް  ސްކޮލަރޝިޕާއި 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ނަ އޮ

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ފަރާތައް މިޤަވާޢިދުގެ 19 
)ނަވާރަ( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، 
މިޤަވާޢިދުގެ 17 )ސަތާރަ( ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

'މުއްދަތު' އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

)ހ(

)ށ(

)ހ(

)ށ(

)ހ(
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އެހީ ލިބޭ ފަރާތައް އެހީލިބޭ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަން 
އެންމެ މަދުވެގެން އެހީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 60 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް 
އަށް  ކޮމެޓީ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިން 

އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމަކުން 

ދެވޭ  ގިނަވެގެން  އެންމެ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް  ނުވަތަ  ކޯސް 
ނުކުރެވޭނެނަމަ  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް  ނުވަތަ  ކޯސް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 
މަޖިލީހަށް  ކަމަށް  ކުރެވިދާނެ  ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް  ނުވަތަ  ކޯސް  ނުވަތަ 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. އިތުރެއް  މުއްދަތު  އެހީގެ  ނުކުރެވޭނަމަ،  ޤަބޫލު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނޑައަޅާނީ  ކަ މުއްދަތު  ކުރެވޭ  އިތުރު  ފަރާތަށް  އެހީލިބޭ 
ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ ގެ ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުންނެވެ.

)ށ(

)ނ(

)ރ(

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސްގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކުރުމުގައި 

ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް

ޯކހުގެ ނުވަތަ 
ޕްޮރގްރާމުގެ މުއްދަތު 

ނިމުމުގެ ކުރިން ޯކހުން 
ނުވަތަ ޕްޮރގްރާމުން 
ވަކިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު 

ކުރާނެ ޮގތް

24

25

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  )އަށާރަ(   18 ޤަވާޢިދުގެ  މި 
ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ރިޢާޔަތް  ކުރުމުގައި  އިތުރު  މުއްދަތު 

ހިމެނެއެވެ. އަންނަނިވިކަންތައް 

އެހީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ހިސްޓްރީ

އެހީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ކިޔެވުން ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބާއި އަދި ކިޔެވުން 
ނުނިމި އޮތްބައި ނިންމަން ރޭވިފައިވާގޮތް

އެހީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު

ކަމުގައިވާ  ފަރާތެއް  ވީއްލިފައިވާ  މަސައްކަތުން  ފަރާތަކީ  ލިބިފައިވާ  އެހީ 
ނަމަ، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި ވަޒީފާ ދިންފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން

އެހީ ދެވުނު ފަރާތް ކޯހުގެ ނުވަތަ ޕްރޮގަރާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
ކޯހުން ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިވާން ބޭނުންނަމަ އެކަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 
ގްރާންޓްސްގެ 
އެގްރީމެންޓް

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ދިނުމުގައި 
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް 

ކުރާނެޮގތް

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް 
ސަސްޕެންޑްވުން

ފެޯލޝިޕާއި 
ސްޮކލަރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް 
ކެންސަލްވުން

26

27

28

28

ކޯހުގެ ނުވަތަ ޕްރޮގަރާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި 
ކޯހުން ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، މުޅި ކޯހަށް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަށް 
ދައްކަން  މަތިން  އުޞޫލެއްގެ  ނޑައަޅާ  ކަ ޔުނިވަރސިޓީން  ޚަރަދު  ދިޔަ 

ޖެހޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއާ  ފަރާތާ  ލިބޭ  ގްރާންޓްސް  ސްކޮލަރޝިޕާއި  ފެލޯޝިޕާއި 
ކުރަންވާނެއެވެ. ސޮއި  އެގްރިމެންޓްގަ  ވެވޭ  ދެމެދު 

ގްރާންޓްސް  ސްކޮލަރޝިޕާއި  ފެލޯޝިޕާއި  ލިބޭ  ދަށުން  ޤަވާޢިދުގެ  މި 
ދިނުމުގައި ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނީ، އެހީ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ބޭންކް 
އެކައުންޓަށެވެ. ނަމަވެސް ލިބޭ އެހީގެ ތެރޭގައި ޓިއުޝަން ފީ ހިމެނޭ ނަމަ 

އެކައުންޓަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކިޔަވާ  ފަރާތެއް  އެ  އެފޮނުވާނީ 

އެންމެ  ދެވޭނީ  އެއްފަހަރާ  އެހީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
މުއްދަތަށެވެ. ދުވަހުގެ  އަހަރު  )އެކެއް(   1 ގިނަވެގެން 

ތާރީޚުން  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެހީ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  މިމައްދާގެ 
ފެށިގެން، ލަސްވެގެން 30 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ލިބިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، 
ސްޓަޑީ ނުވަތަ މެޑިކަލް ލީވްއެ ނަގައިފިނަމަ، އެފަރާތަކަށް ލިބެމުން ދިޔަ 
އެހީގެ އެންމެހައި ޢިނާޔަތްތައް، އެލީވް ނެގި މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑްވީއެވެ.

ނަގަންޖެހޭ  އަވާރސް  ކްރެޑިޓް  މަދުވެގެން  އެންމެ  ސެމިސްޓަރަކު 
ފެލޯޝިޕާއި  ސެމިސްޓަރަށް  އެ  ނަގައިފިނަމަ  މަދުން  މިންވަރަށްވުރެ 

ސަސްޕެންޑްވީއެވެ. ގްރާންޓްސް  ސްކޮލަރޝިޕާއި 

އެހީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި 
އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް 
ކުރުމުގެ  ކެންސަލް  އެހީ  ލިބިފައިވާ  އެފަރާތަކަށް  ނަމަ  ކުރެވިއްޖެ  ޤަބޫލު 

ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މަޖިލިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 
ކަންތައްތައް ހިންގާ 
ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީ 
އެކުލެވިގެންވާ ޮގތް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 

މުއްދަތު

30

31

31

އެހީ  ކުރާއިރު  ޢަމަލު  މަޖިލިހުން  ގޮތަށް  ގައިވާ  )ހ(  މިމާއްދާގެ 
ދޭންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވުމުގެ  ލިބިފައިވާފަރާތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހީ ލިބިފައިވާ  މަޤްބޫލު އުޒުރަކާ ނުލައި ކަ
ފަރާތުގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދައާ ނުލައި ސެމިސްޓަރ 
އެހީ  ފަސްކޮށްފިނަމަ  ކިޔެވުން  ގިނަދުވަހަށް  އެއަށްވުރެ  ނުވަތަ  އަކަށް 

ކެންސަލްވީއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގެ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުފުލާނީ،  ޒިންމާއެއް  ހުރިހާ 
އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޑެޕިއުޓީ 
ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން( ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް(

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެކަޑެމިކް އެފެއާޒް(

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން(

އައްޔަން  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ލަފާމަތިން  ޗާންސެލަރގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
)ތިނެއް( ޑީނުން ކުރައްވާ 3 

އައްޔަން  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ލަފާމަތިން  ޗާންސެލަރގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލެކްޗަރަރ )އެކެއް(  ކުރައްވާ 1 

މި  އަހަރެވެ.  މުއްދަތަކީ 2  ކޮމެޓީގެ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް 
ސްކޮލަރޝިޕް  ގޮތުގެމަތިން  ޤަވާޢިދުގައިވާ  މި  ފާސްވުމާއެކު،  ޤަވާޢިދު 
އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު 

ޖެހޭނެއެވެ.  އެކުލަވާލަން  ކޮމެޓީއެއް  އާ  ހަމަވުމާއެކު 

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(
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މުއްދަތު

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 

ޯކރަމް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 
ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
ޢަމަލު ކުރާނޭޮގތް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 

ރިޔާސަތު

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 
މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 

ވަކިކުރުން

32

33

34

35

36

37

މި  އަހަރެވެ.  މުއްދަތަކީ 2  ކޮމެޓީގެ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް 
ސްކޮލަރޝިޕް  ގޮތުގެމަތިން  ޤަވާޢިދުގައިވާ  މި  ފާސްވުމާއެކު،  ޤަވާޢިދު 
އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު 

ޖެހޭނެއެވެ.  އެކުލަވާލަން  ކޮމެޓީއެއް  އާ  ހަމަވުމާއެކު 

ރިޔާސަތު  ކޯރަމްއަކީ  ކޮމެޓީގެ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް 
މެންބަރުންނެވެ.  )ހަތަރެއް(   4 ހިމެނޭނެހެން 

ކޮމެޓީގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް 
ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޑެޕިއުޓީ 
ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން( އެވެ.

ކޮމެޓީގެ  ސެކްރެޓޭރިއެޓަކީ  ކޮމެޓީގެ  ގްރާންޓްސް  އެންޑް  ސްކޮލަރޝިޕް 
ފަރާތެކެވެ. ނޑައަޅާ  ކަ ރިޔާސަތުން 

ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން.

ޖިނާއީ  ނުވަތަ  ކުށެއް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޙައްދު  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ 
ސާބިތުވުން. ޝަރީޢަތަށް  ކުރިކަމަށް  ކުށެއް 

ނުވަތަ  ވަކިވުން  ވަޒީފާއިން  ދާއިމީ  ދާ  އަދާކުރަމުން  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
. ވަކިކުރުން

އިޞްލާޙީ  އަޅާ  ޚިލާފުވެގެން  ކޮންޑަކްޓާއި  އޮފް  ކޯޑް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސަބަބުން. ފިޔަވަޅެއްގެ 
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ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
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ޒިންމާތައް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 
ރިޔާސަތުގެ ޒިންމާތައް

ސްޮކލަރޝިޕް އެންޑް 
ގްރާންޓްސް ޮކމެޓީގެ 
މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް

38

39

40

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި 
ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ “އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް 
އެވޯޑް” ގެ އެންމެހާ ކަންކަން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ “ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް” 
ގެ އެންމެހާ ކަންކަން.

ޓްރެއިނިން  އެންމެހާ  ލިބޭ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކަންކަން. އެންމެހާ  ނޑައެޅުމުގެ  ކަ ބޭފުޅުން  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

ކިޔުންތައް  ލިޔެ  ފަދަ  ޔައުމިއްޔާ  ކަންކަމާ  އިދާރީ  އެންމެހާ  ކޮމެޓީގެ 
. ން ޓު އް ހެ ލެ ބެ

އެޖެންޑާ  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  އެ  އަދި  ރޭވުން  ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓީގެ 
. ހަމަޖެއްސުން

ކޮމެޓީން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބެލުން.

މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  މަޤުބޫލް  ހާޒިރުވުން.  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމެޓީގެ 
އެންގުން. ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް  އެކަން  ހާޒިރުނުވެވޭނަމަ 

ކޮމެޓީން ވަކި ވަކި މެންބަރުންނާ ޙަވާލު ކުރާ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާ 
ކުރުން.

ކުރުމަށް  އަދާ  ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  އެމެންބަރު  މެންބަރަކު، 
އިސްލާޙްކުރުމަށް  އެކަން  ކުރެވި،  ފާހަގަ  ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް 
ނަޞީޙަތްތެރިވުމުންވެސް އެކަން އިސްލާޙް ނުކޮށްފިނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޗާންސެލަރާއި ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ލަފާގެ މަތީން، އެމެންބަރަކު ކޮމެޓީން 

. ން ރު ކު ކި ވަ
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ޒިންމާތައް

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

މި ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާ 
ކުރުން

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވުން

41

42

43

44

ކޮމެޓީގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް 
އަންގަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  ގުޅިގެން  ނިންމުންތަކާ  ކޮމެޓީގެ  ކުރުމާއި 

އެންގުން. ފަރާތްތަކަށް  އެކި  އެންގުންތައް 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން 
ގެޒެޓްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ 2 )ދޭއް( އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

އެކަޑަމިކް  ނިންމާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ނެތްކަމެއް  މިޤަވާޢިދުގައި 
މަޖިލީހުންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީ  މަތިން  ލަފާގެ  ބޯޑުގެ 
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އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް އެޯވޑް

ތަޢާރުފް

ނަން

މާނަކުރުން

އައި.ޔޫ.އެމް. 
އެކްސެލެންސް އެޯވޑް 
ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރަށް 

ދެވޭ އިނާމުތައް

1

2

3

4

އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް އެވޯޑަކީ، ހުނަރާއި ހިތްވަރާއެކު، ދަރިވަރުން ހޯދާ 
ޢިލްމީ މަތީދަރަޖައިގެ ނަތީޖާއިން، ރީތި ނަމާއި، ޝަރަފު ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ކުޅަދާނަކަމާއި،  އިސްނެގުމުގެ  ދަރިވަރުންގެ  އެ  އަދި  ހޯދައިދީފައިވާ، 
މަތީ  ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ޢިލްމީ  ޙަރަކާތްތަކާއި  ތަފާތު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަގު  ދަރިވަރުންގެ  ބައިވެރިވާ  މިންވަރަށް  ފާހަގަކުރެވޭ  ފެންވަރުގައި 
ދަރިވަރުން  ދެވެނީ،  އެވޯޑް  މި  އެވޯޑެކެވެ.  ދެވޭ  ގޮތުން  ވަޒަންކުރުމުގެ 
ޙާޞިލުކުރާ ނަތީޖާއިން ޝަރަފުވެރި ދަރަޖަ އެ ދަރިވަރުންނަށް ޙައްޤުވާކަން 
އެވޯޑު  މި  އަދި  އިޙުތިފާލުކުރުމަށެވެ.  ފާހަގަކޮށް  މަތީފެންވަރުގައި  ވަރަށް 
ލެވެލް  ފްރޭމްވޯކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ދެވޭނީ 
ސެޓްފިކެޓް  ގެ  ޑިގްރީ(  އޮނާސް  ބެޗްލާސް  އަދި  ޑިގްރީ  )ބެޗްލާސް   7
ޙާސިލްކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިއެވޯޑަށް ޝަރުތު ހަމާވާ ދަރިވަރުންގެ 

ހޯދާދަރިވަރަކަށެވެ. މާކުސް  އެންމެމަތިން  ތެރެއިން 

މި އެވޯޑަށް ކިޔާނީ “އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް އެވޯޑް” އެވެ. 

އެހެންގޮތަކަށް  ނޑައެޅިގެން  ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ 
: މަ ނަ ވާ ނު ހަ ދޭ

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ހަނދާނީ ފިލާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ސެޓްފިކެޓް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާ

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް
މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ   .1

ގެއްލޭނެއެވެ. ފުރުސަތު  ސްކޮލަރޝިޕް  މި  ނުހިފައިފިނަމަ  ތެރޭގައި 
މި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރު އިޚްތިޔާރު ކުރަންވާނީ ތިރީގައި   .2
ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ. ތެރެއިން  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ  ކުރެވިފައިވާ  ލިސްޓް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ )ދިވެހިރާއްޖެ(
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ )ދިވެހިރާއްޖެ(

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާ )މެލޭޝިޔާ(
ޔުނިވަރސިޓީ ސައިންސް މެލޭޝިޔާ )މެލޭޝިޔާ(

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަލާޔާ )މެލޭޝިޔާ(
އިސްލާމްއާބާދު  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

) ން ތާ ސް ކި )ޕާ
ދަ ނެޝަނަލް ލޯ ސްކޫލް އޮފް އިންޑިއާ )ބެންގަލޫރު، އިންޑިއާ(

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޗިޓަގަން )ބަންގްލަދޭޝް(

)ރ(

•
•
•
•
•
•

•
•

އައި.ޔޫ.އެމް. 
އެކްސެލެންސް އެޯވޑްގެ 

ޝަރުޠުތައް

ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ. 3.75 )ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ފަހެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެން 5
މަތިން ހޯދާފައިވުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސް ވެފައިވުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެގްޒެމްޕްޝަން ނުވަތަ 
އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ ހޯދާފައި ނުވުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ރިޕީޓް ކޮށްފައި ނުވުން.

މުއްދަތުގައި  ސްޓޭންޑަޑް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޕްރޮގްރާމަށް  ކިޔެވި  ދަރިވަރު 
ކޮށްފައިވުން. ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް 

ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް ރިކޯޑުކުރެވިފައި ނެތުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ކޯހުގެ ކޮންމެ މާއްދާ އަކުށް %90 )ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ހާޒިރުވެފައިވުން.

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(
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އައި.ޔޫ.އެމް. 
އެކްސެލެންސް 

އެޯވޑްދިނުމުގައި ބެލޭނެ 
މިންގަނޑުތަކާއި 

ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ 
މަތީ މާކުސް

އެކަޑެމިކް އެޗީވްމަންޓް )55%(:6

ދަރިވަރުގެ ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ޙިއްސާވުން )30%(:

ލީޑަރޝިޕް )15%(:

ނޯޓް:

)ހ(

)ށ(

)ނ(

ޔުނިވަރސިޓީ  މައިދާނެއްގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ 
ން ވު އި ފަ ށް ކޮ ލު ސީ މް ތަ

ޙަރަކާތްތަކުގައި  ކަރިކިއުލާރ(  )ކޯ  އިތުރު  ހިންގޭ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ބައިވެރިވެފައިވުން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގޭ ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވުން
ސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮޕް އަދި އެހެނިހެން ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވުން

ޕަބްލިޝްކުރުން )އެކަޑެމިކް ނުވަތަ އެހެނިހެން(

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ މަޤާމެއް ފުރާފައިވުން
އެހެންވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނުވަތަ  ސްޕޯރޓްސް  ނުވަތަ  ތަޢުލީމީ 

ބައިވެރިވެފައިވުން ހަރަކާތެއްގައި 

ނޑުކަމަށް މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  އެވޯޑް ދިނުމުގައި ބެލޭ މިންގަ
)ސުމެއް(   0 އަކަށް  ދާއިރާ  އެއްވެސް  ދާއިރާއިންކުރެ  )ތިނެއް(   3

މާކުސް ލިބިފައިވާނަމަ މި އެވޯޑެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
މި އެވޯޑަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ދަރިވަރުން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، 
ނޑައެޅުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ވަކިވަކި މާކުހަށް  އެވޯޑް ދޭނެ ދަރިވަރު ކަ

ބެލޭނެއެވެ.

ދަރިވަރުގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ. •

•

•

•
•
•

•

•

•

•

އައި.ޔޫ.އެމް. 
އެކްސެލެންސް އެޯވޑްގެ 
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތް

އައި.ޔޫ.އެމް. 
އެކްސެލެންސް އެޯވޑްގެ 
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 

ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް

7

8

ފަރާތަކީ  ބަލަހައްޓާ  ކަންތައްތައް  އެވޯޑްގެ  އެކްސެލެންސް  އައި.ޔޫ.އެމް. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް 

ކޮމެޓީ އެވެ. 

އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް އެވޯޑަށް މާކުސްދޭ ފޯމް )ޖަދުވަލު 1( ފުރިހަމަ 
ކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުވެރިކަމާ ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކުގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން.

)ހ(
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އެކަޑެމިކް  ނަތީޖާ  ދަރިވަރުގެ  ހޮވޭ  އެވޯޑަށް  އެކްސެލެންސް  އައި.ޔޫ.އެމް. 
ހުށައެޅުން. ބޯޑަށް 

އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް އެވޯޑަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕްގެ 
އެންމެހާކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

)ށ(

)ނ(

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލު 
އިޞްލާޙުކުރުން

މީގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

9

10

11

ބޯޑުން  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ،  އުޞޫލަށް  މި 
ފާސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

މި މި އުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ.

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެޯވޑް

ތަޢާރުފް

ނަން

މާނަކުރުން

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް 
އެޯވޑް ޙާސިލްކުރާ 
ދަރިވަރަށް ދެވޭ 

އިނާމުތައް

1

2

3

4

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކުން ކިޔަވައިދޭ، 
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކްގެ ލެވެލް 5 )ޑިޕްލޮމާ( 
ކޮންމެ  ޢިލްމީ  ދެމެދުގެ  އެ  ހިމެނޭގޮތަށް  )މާސްޓާރސް(   9 ލެވެލް  އާއި 
ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  ހަމާވާ  ޝަރުތު  މިއެވޯޑަށް  ޕްރޮގްރާމްއަކުން، 

އެވޯޑެކެވެ. ދެވޭ  ދަރިވަރަށް  ހޯދާ  މާކުސް  އެންމެމަތިން 

މި އެވޯޑަށް ކިޔާނީ “ ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް” އެވެ. 

އެހެންގޮތަކަށް  ނޑައެޅިގެން  ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ 
: މަ ނަ ވާ ނު ހަ ދޭ

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ހަނދާނީ ފިލާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ސެޓްފިކެޓް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާ

ޓިއުޝަން-ފްރީ  ދެވޭ  ހާސިލުކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ޕް ރޝި ލަ ކޮ ސް

މި ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ   .1
ގެއްލޭނެއެވެ. ފުރުސަތު  ސްކޮލަރޝިޕް  މި  ނުހިފައިފިނަމަ  ތެރޭގައި 

)ހ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(
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ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް 
އެޯވޑްގެ ޝަރުޠުތައް

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް 
އެޯވޑްގެ ކަންތައްތައް 

ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް 
އެޯވޑްގެ ކަންތައްތައް 
ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ 

ޒިންމާތައް

5

6

7

ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ. 3.65 )ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް ފަހެއް( ނުވަތަ އެއަށްވުރެން 
މަތިން ހޯދާފައިވުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސް ވެފައިވުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެގްޒެމްޕްޝަން ނުވަތަ 
އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ ހޯދާފައި ނުވުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ރިޕީޓް ކޮށްފައި ނުވުން.

މުއްދަތުގައި  ސްޓޭންޑަޑް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ޕްރޮގްރާމަށް  ކިޔެވި  ދަރިވަރު 
ކޮށްފައިވުން. ފުރިހަމަ  ޕްރޮގްރާމް 

ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް ރިކޯޑުކުރެވިފައި ނެތުން.

ދަރިވަރު ކިޔެވި ކޯހުގެ ކޮންމެ މާއްދާ އަކުށް %90 )ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( 
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ހާޒިރުވެފައިވުން.

ނޯޓް:

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑްގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އެވެ.  

އިންސާފުވެރިކަމާ  ހޮވާފައިވަނީ  ދަރިވަރުން  އެވޯޑަށް  ސްޓޫޑެންޓް  ބެސްޓް 
ކަށަވަރުކުރުން. ކަމާއިއެކުގައިކަން  ހަމަހަމަ 

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް 
ހުށައެޅުން.

ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕްގެ 
ބެލެހެއްޓުން. އެންމެހާކަންކަން 

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

)ހ(

)ށ(

)ނ(

މި އެވޯޑަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ދަރިވަރުން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، 
ނޑައެޅުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ވަކިވަކި މާކުހަށް  އެވޯޑް ދޭނެ ދަރިވަރު ކަ

ބެލޭނެއެވެ.

•



168

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލު 
އިޞްލާޙުކުރުން

މީގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

8

9

10

ބޯޑުން  އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ،  އުޞޫލަށް  މި 
ފާސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ 

ފެށިގެންނެވެ. ދުވަހުން 

މި މި އުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ.

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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އެޯސސިއޭޓް ޕްޮރފެސަރޝިޕް އަދި ޕްޮރފެސަރޝިޕް ދިނުމުގެ އުސޫލު

ތަޢާރުފް

ނަން

މަޤްޞަދު

އެޯސސިއޭޓް 
ޕްޮރފެސަރޝިޕްގެ 

ޝަރުތުތައް

1

2

3

4

މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/11 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް 

ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލެކެވެ. 

މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ “ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރޝިޕް އަދި ޕްރޮފެސަރޝިޕް 
ދިނުމުގެ އުސޫލު” އެވެ. 

އެކި  ދުނިޔޭގެ  ދިނުމަކީ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  އެކަޑެމިކް 
ކުރިއަށް  ދީގެން  އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  މުޙިއްމު  ވަރަށް  ކަންކޮޅުތަކުގައި  
ގެންދާ ކަމެކެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެސޯސިއޭޓް 
މީހާ  ފަރުދީގޮތުން  ދިނުމަކީ  ޕްރޮފެސަރޝިޕް  އަދި  ޕްރޮފެސަރޝިޕް 
މުވައްޒަފު  ކަމެކެވެ.  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ކުރެވޭ  ތަރައްޤީކުރުމަށް 
އެކި މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި ކުރިއެރުން ދޭ އުސޫލުތައް އެޕްލިކޭޝަން 
ކުރިއެރުން  އެއީ  ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.  މާކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  އެއް 
ބައްޓަންކޮށް،  މަސައްކަތް  މީހާގެ  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި 

ހޯދުމަށްޓަކައެވެ. ހެކިތައް  ބޭނުންވާ  މިކަމަށް 

މޯލްޑިވްސް  ކުރާ  ޤަބޫލު  އޮތީރިޓީން  ކޮލޮފިކޭޝަންސް  މޯލްޑީވްސް 
ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް )އެމް.އެން.ކިއު.އެފް( ގެ ލެވެލް 

ޙާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު،  ގެ ސަނަދެއް   10
ކުރުމަށް  ޙާސިލް  ސަނަދެއް  ގެ   10 ލެވެލް  އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ 
ފަހު، 5 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން 

ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. އިންޑަސްޓްރީގައި  ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީ 
އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 5 ފޮތް ނުވަތަ އިންޑެކްސްޑް 
ރިސާރޗް ޖާނަލް )އައި.އެސް.އައި.، ވެބް އޮފް ސައިންސް، ސްކޯޕަސް، 
ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ( ގައި 5 

ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއި އެކު
އެކަޑެމިކް  ލިބިފައިވުމާއިއެކު  ތަޖުރިބާ  އެކުލަވާކުމުގެ  ކޯސްތައް 

ހުރުން.  ތެރިކަން  އުފެއްދުން 
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ޕްޮރފެސަރޝިޕްގެ 
ޝަރުތުތައް

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު 
ކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލު 
އިޞްލާޙުކުރުން

މީގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

5

6

7

8

މޯލްޑިވްސް  ކުރާ  ޤަބޫލު  އޮތީރިޓީން  ކޮލޮފިކޭޝަންސް  މޯލްޑީވްސް 
ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް )އެމް.އެން.ކިއު.އެފް( ގެ ލެވެލް 

ޙާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ގެ ސަނަދެއް   10
ގެ ސަނަދެއް   10 ލެވެލް  އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ  އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ 
އާ  ޑިސިޕްލިން  ތަޖުރިބާ،  އަހަރުގެ   10 ފަހު،  ކުރުމަށް  ޙާސިލް 
އިންޑަސްޓްރީގައި  ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީ  ދާއިރާއަކުން  ގުޅުންހުރި 

 . ޙާސިލްކޮށްފައިވުން
އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ 10 ފޮތް ނުވަތަ އިންޑެކްސްޑް 
ރިސާރޗް ޖާނަލް )އައި.އެސް.އައި.، ވެބް އޮފް ސައިންސް، ސްކޯޕަސް، 
ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ( ގައި 

10 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއި އެކު
އެކަޑެމިކް  ލިބިފައިވުމާއިއެކު  ތަޖުރިބާ  އެކުލަވާކުމުގެ  ކޯސްތައް 

ހުރުން.  ތެރިކަން  އުފެއްދުން 
 1 އަހަރަކު  މަދުވެގެން  ވުމަށްފަހު  އަކަށް  ޕްރޮފެސަރ  އެސޯސިއޭޓް 
)އައި. ޖާނަލް  ރިސާރޗް  އިންޑެކްޑް  އާރޓިކަލް  ރިސާރޗް  )އެކެއް( 

އެސް.އައި.، ވެބް އޮފް ސައިންސް، ސްކޯޕަސް، ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ 
އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ( އެއް ގައި ޝާއިޢުކުރުން.

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ގެޒެޓް  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ފާސްކޮށް  މަޖްލިހުން 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިގެންވަނީ  ޙައްޤު  ގެނައުމުގެ  އުނިއިތުރު  އުޞޫލަށް  މި 
މަޖްލިހަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ 

ޙައްލުކުރާނީ  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  އުޞޫލުގައި  މި 
މަޖްލިހުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އިޖުރާއަތުތައް

ތަޢާރުފް

މަޤުޞަދު

މާނަކުރުން

1

2

3

މިއީ، ޤާނޫން ނަންބަރު 11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫން( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް 

ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.

ބޭރުދުނިޔެ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ޔުނިވަރސިޓީއަކީ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މަޤުޞަދު  ހެދުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޤަބޫލުކުރާ، 
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީން ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 
މަތިވަމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މި ސިޔާސަތަށްކިޔާނީ “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު 
ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީޤާބިލުކަން އިތުރުވަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި 

އިޖުރާއަތުތައް” މިއެވެ.

އެއްގޮތަށް  ފިލޯސަފީއާ  އަދި  މުހިއްމަތް  ތަޞައްވުރާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކަށަވަރުކުރުން. ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ  ގުނަވަންތަކުން  ކަމާބެހޭ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ، މާއްދީ އަދި މަޢުނަވީ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ 
އެކަށައަޅައި  އިޖުރާއާތުތައް  އެކަންކަމާގުޅޭ  މަތިކުރެވޭގޮތްތަކާއި  ފެންވަރު 

ތަންފީޒުކުރުން 

ލިޔުންތަކުގެ  ރޑްތަކާއި  އެވޯ ދެވޭ ސަނަދުތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި 
ކަށަވަރުކުރުން. ޞައްޙަކަން  ފެންވަރާއި 

ނޑައެޅިގެން  ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ  ޕޮލިސީގައި  މި 
ދޭހަނުވާނަމަ: އެހެންގޮތަކަށް 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެވިފައިވާ  'ޔުނިވަރސިޓީ' 
11/2015 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ. އުފައްދާފައިވާ 
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ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރާނެ 

ގިންތިތައް

4

'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ، ވަގުތީ، ދާއިމީ،  ނުވަތަ 
ކޮންޓްރެކްޓަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮންމެ މީހެކެވެ.

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'ދަރިވަރު' 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ 

ކޮންމެ ދަރިވަރެކެވެ.

'ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތައް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  ތަޞައްވުރު  މަޤްޞަދާއި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

ގުނަވަންތަކެވެ. އެންމެހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭނުންވާކަންކަމާއި، 

ދެވޭ  ޔުނިވަރސިޓިގައި  މާނައަކީ   ކޮންމެތަނެއްގެ  ލިޔެފައިވާ  'ޢިލްމީ' 
ޙަރަކާތްތަކެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ޢިލްމީ  ހިންގޭ  ތަޢުލީމާއި 

ޚިދުމަތްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މާނައަކީ  ކޮންމެތަނެއްގެ  ލިޔެފައިވާ  'މާއްދީ' 
މާއްދީ  އެންމެހާ  ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ފެންވަރުގައި  ރަނގަޅު 

ވަސީލަތްތަކެވެ.

'މަޢުނަވީ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އަދި 
އަކާދީމީ  މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އިޖްތިމާޢީ އަގުތަކާއި 

އަޚްލާޤީ ސުލޫކު ހަރުލާފައި ހުރުމަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  މާނައަކީ  ކޮންމެތަނެއްގެ  ލިޔެފައިވާ  މުރާޖަޢާ'  'އަމިއްލަ 
އެކިއެކި ގުނަވަންތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ގުނަވަންތަކުގެ ގިންތީގައި 

ވަޒަންކޮށް އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އަމިއްލައަށް ދެނެގަތުމެވެ.

ތިން  އަމާޒުކުރެވިގެންދާނީ  ކަށަވަރުކުރުން  ފެންވަރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
. ވެ ށެ ކަ އަ ތި ން ގި

މުއައްސަސީ ގިންތި

ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ގިންތި

ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގިންތި
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މުއައްސަސީ ގިންތި

ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 

ކަށަވަރުކުރާ ޮކމިޓީގެ 
ޒިންމާތައް

ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 

ކަށަވަރުކުރާ ޔުނިޓުގެ 
މަސައްކައްތައް

5

    5.1

5.2

ޔުނިޓެއް  ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ  މަތިވަމުންދާކަން  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު 
ކަންކަމާ  އެންމެހާ  ޔުނިޓުގެ  މި  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
މި  އެވެ.  އެކަޑެމިކް  ޗާންސްލަރ،  ވައިސް  ޑެޕިޔުޓީ  ހުންނާނީ،  ޙަވާލުވެ 
ކޮމިޓީއެއް  ކަށަވަރުކުރާ  ވަޒަށްކޮށް  ފެންވަރު  އޮންނަ،  ދަށުގައި  ޔުނިޓުގެ 
ޑެޕިޔުޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިމެނޭނީ  ކޮމިޓީގައި  މި  އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ. 
ޔުނިޓްގެ  އެޝުއަރެންސް  ކޮލިޓީ  އާއި  ޗާންސްލަރ،އެކެޑެމިކް  ވައިސް 
ޔުނިޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ކަރިކިއުލަމް  އާއި  ރެޖިސްޓްރަރ  ވެރިޔާއާއި، 
ދިރާސާކުރުމާއި  ވެރިޔާއާއި  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  އިމްތިޙާންތަކާބެހޭ  ވެރިޔާއާއި 
މައްސަލަތަކާބެހޭ  ކަންކަމާއި  ހުށަހެޅޭ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މަޝްވަރާކުރުމަށް 
މައްޗަށެވެ. މެމްބަރުންތަކެއްގެ  ނުވަތަ  މެމްބަރެއް  ތަމްސީލުކުރާ  ދާއިރާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން

ލިޔުންތަކަކީ  ރޑްތަކާއި  އެވޯ ދެވޭ ސަނަދުތަކާއި  ނަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުސްތަނަދުތަކެއްތޯ  ފެތޭ  މިންގަޑުތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ޤައުމީ 
ހިންގެނީ  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމުތައް  ޙަރަކާތްތަކާއި  ޢިލްމީ  ކަށަވަރުކުރުމާއި 
ނޑިތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރާ  ނޑުދަ ލަ

ކަށަވަރުކުރުން. އެއްގޮތަށްތޯ 

ރޑާއި ލިޔުންތަކަކީ ޤައުމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދާއި އެވޯ
އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ މުސްތަނަދުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ފެންވަރު 

ވަޒަންކޮށްކަށަވަރުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން

މަސައްކަތްތަކުގެ  ޚިދުމަތާއި  ގުނަވަންތަކުގެ  އެންމެހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކަޑައެޅުން މިންގަޑުތައް  ބަޔާންކޮށްދޭ  ފެންވަރު 

މިންގަޑުތަކާއެއްގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްދޭ  ފެންވަރު  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޚިދުމަތާއި 
ހިގާތޯ ބެލުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ އަމިއްލަ މުރާޖަޢާތައް 
ވިލަރެސްކުރުން

ކަންކަމާ  ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  ދިރާސާކުރުމާއި  ރިޕޯރޓް  މުރާޖަޢާ  އަމިއްލަ 
ދިނުން އިރުޝާދު  ފާހަގަކޮށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ބެހޭގޮތުން 
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ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން އަންނަ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ 
ކަންކަން މުރާޖަޢަކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރާއި އެތެރެއިން ކުރެވޭ މުރާޖަޢާތަކުން ރަނގަޅުކުރުމަށް 
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ހޯދުން

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ އައު ދިރާސާތަކުގެ 
އަލީގައި އައުގޮތްތައް ހޯދައި ތަޢާރަފުކުރުން
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ކުއްލިއްޔާތަކާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ ގިންތި 

ކުއްލިއްޔާތަކާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް 

ކުރިއަންގެންދެވޭ ޮގތް

6

6.1

އެންމެހާ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ސެންޓަރުތަކުގެ  ކުއްލިއްޔާތަކާއި 
ރިވިއު  އެކަޑެމިކް  އޮންނަ  އެތަންތަނުގައި  ހިންގާނީ،  ރާވައި  މަސައްކަތް 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،  ހިންގާ  ކުއްލިއްޔާތަކުން  ންނެވެ.  )އޭ.އާރު.ސީ.(  ކޮމިޓީ 
އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ 
އެކަންތައްތައް  ޔުނިވަރސިޓިގައި  ގެންދަންވާނީ  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 

އެއްގޮތަށެވެ.  އުސޫލުތަކާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ކުރުމަށް 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ސެންޓަރުތަކުގެ  ކުއްލިއްޔާތަކާއި 
ކަށަވަރުކުރާ  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިއަރުވައި،  ޘަޤާފަތް 

ތަންފީޒުކުރުން އެންގުންތައް  އަންގާ  ޔުނިޓުން 

ކުއްލިއްޔާ/ މަތިކުރުމާއި،  ފެންވަރު  ހިފެހެއްޓުމާއި  ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ 
ސެންޓަރުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް 

ރާވައި ހިންގުން

ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާއި ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ ދާރިސުންގެ 
ގެންނަށްޖެހޭބަދަލުތައް  ރިވިޔުކޮށް  ކޯސްތައް  ހޯދައިގެން،  އެހީތެރިކަން 

ގެނައުން

ކުއްލިއްޔާތަކާއި  ފަހަރު  އެއް  މަދުވެގެން  ސެމެސްޓާރއެއްގައި  ކޮންމެ 
އޮޑިޓެއްކުރުން ވަޒަންކުރުމުގެ  ޙާލަތު  ސެންޓަރުތަކުގެ 

)ހ(

)ށ(

)ނ(
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އެތަންތަނުން  ވަޒަންކޮށް،  ފެންވަރު  ސެންޓަރުތަކުގެ  ކުއްލިއްޔާތަކާއި 
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، ޙާޞިލުކުރެވުނު ކާމިޔާބީތަކާއި، އެތަންތަނުގައި 
ހުރި ޤާބިލުކަމާއި ނާޤާބިލުކަމާއި، ކުރިއަށްއޮތް ދިރާސީ އަހަރުގައި ކުރަން 
ބަޔާންކޮށްދޭ  ނަތީޖާ  އެދޭ  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ކަންކަމާއި  ކަޑައަޅާފައިވާ 
ނިމުމުގެ  މަސް  ޑިސެމްބަރު  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯރޓެއް 
ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މަތިވަމުންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ 

ހުށަހެޅުން. ޔުނިޓަށް 

)ބ(

ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ގިންތި

ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް 

ކުރިއަންގެންދެވޭ ޮގތް

މަތިވަމުންދާކަން  ފެންވަރުވަޒަށްކޮށް،  ގިންތީގައި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ތަޢާވުނީ 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި ޝާމިލުވާނީ، ޔުނިވަސިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ބަޔާއި، 
ދަރިވަރުންނަށް  އިންތިޒާމުކުރުމާއި،  ވަސީލަތްތައް  އިންސާނީ  ބަޖެޓާއި، 

ވިލަރެސްކުރުންތަކެވެ. މަސައްކަތްތަކާއި  ބައިގެ  ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ 

ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މަތިވަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރާ 
ކޮމިޓީއެއް އޮންނާންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ:

 1. ޑެޕިޔުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ނުވަތަ އޭނާ  
   ޢައްޔަންކުރާފަރާތެއް

2. ބަޖެޓާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އެންމެ އިސްފަރާތް
3. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަންގެ އެންމެ އިސްފަރާތް

4. ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ ޑެޕިޔުޓީ ރަޖިސްޓްރާރ
5. ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓްގެ އިސްވެރިޔާ

6. ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ ލައިބްރަރީގެ އިސްވެރިޔާ

ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތައްދޭ ކޮންމެ ބައެއްގައި އެ ތަނެއްގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 
ޤާއިމުކުރެވިފައި  ނިޒާމު  ބޭނުންވާ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  މަތިވަމުންދާކަން 

އޮންނާންވާނެއެވެ.

އެތަނެއްގެ  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ބައެއްގެ  ކޮންމެ  ޚިދުމަތްތައްދޭ  ތަޢާވުނީ 
ނަތީޖާ  ބޭނުންވާ  ޙާޞިލުކުރަން  އަހަރު،  ކުރިއަށްއޮތް  އަދި  ޙާލަތު، 
ހާމަކޮށްދޭ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަސް 
މަތިވަމުންދާކަން  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިން،  ނިމުމުގެ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޔުނިޓަށް  ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ 

)ހ(

)ށ(

)ހ(
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ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ  މަތިވަމުންދާކަން  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކުރިން  ތާރީޚުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އެންގުންތައް  އިރުޝާދުތަކާއި  ޔުނިޓުގެ 

ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި 
މުވައްޒަފުންނާއި 

ދަރިވަރުންގެ ޒިންމާ

ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި 
ހުނަރުވެރިކަމުގެ 

ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި 
ދަރިވަރުގެ ދައުރު 

8

8.1

އެންމެހާފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ފެންވަރުމަތިކުރުމުގައި،  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ 
ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް 
ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެހާ މުއައްޒަފުންނާއި 

ދަރިވަރުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީފެންވަރާއި ދެވޭ ތަރުބިޔަތުގެ އަގު މަތިކުރުމަށްޓަކައި 
އަންނަނިވި ޒިންމާތައް ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމީ ޘަޤާފަތެއް ދެމެހެއްޓުން

އެ  ބައިވެރިވުމާއި  ޙަރަކާތްތަކުގައި  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  އުނގެނުމާއި 
ޙާޟިރުވުން ގަޑިތަކަށް  މާއްދާކިޔަވައިދޭ  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ދަރިވަރަކު 

ޙަރަކާތްތަކަށް  ފެންވަރުބެލުމުގެ  ސެމިނަރތަކާއި  ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި 
ބައިވެރިވުން ޢަމަލީގޮތުން  ތައްޔާރުވެ،  މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ 

ކޮންމެ  ކިޔަވާ  ދަރިވަރަކު  އެ  ހޭދަކުރުމަށް،  އުނގެނުމުގައި  އަމިއްލައަށް 
ހަމަކުރުން ގަޑިތައް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މޮޑިޔުލެއްގައި 

އޭގެ  ބަލައިގަނެ  ތައް  އިރުޝާދު  ލިބޭ  ހަރަކާތްތަކުން  ފެންވަރުބެލުމުގެ 
ކުރުން. މަސައްކަތް  މަތިކުރަން  ފެންވަރު  އުނގެނުމުގެ  އަލީގައި 

ދަރިވަރުންގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއެކު ޢަމަލުކުރުން
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ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި 
ހުނަރުވެރިކަމުގެ 

ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި 
މުވައްޒަފުންގެ ދައުރު

ފެންވަރު ވަޒަންޮކށް 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެތެރޭގައި 
އިންތިޒާމުކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  ޢިލްމީ، މާއްދީ، އަދި 
މަޢުނަވީ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީންވާ ފެންވަރެއްގައި ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ 
މުވައްޒަފުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޒިންމާތައް  އަންނަނިވި  ގޮތުން، 

. އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީން އެ މުވައްޒަފަކާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް، ރިވެތި އަޚްލާޤީ 
ސިފަތަކާއެކު އަދާކުރުމާއި، ޢިލްމީ އަދަބީ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި 

އަޚްލާޤީ މާތް ސިފަތަކެއް ގެންގުޅުން

އުޞޫލުތަކާއި  ސިޔާސަތުތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ދަރިވަރުންނާ  މުވައްޒަފުންނާއި 
ތަންފީޒުކުރުން އަހުލުވެރިވުމާއެކު  ޤަވާޢިދުތަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އަމާޒަށް މިޞްރާބުވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ 
ޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.

މަސްއޫލިއްޔަތާއި  މަތިކޮށްފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން  މުވައްޒަފަކާ،  ކޮންމެ 
ފެންވަރު  ވަޒަންކޮށް،  އަމިއްލައަށް  މިންވަރު  ފެންވަރާއި  މަސައްކަތްތަކުގެ 

މަސައްކަތްކުރުން. ރަގަޅުކުރުމަށް  އިތުރަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ރާވައި ހިންގޭ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 
މިންގަޑުތަކެއް  ޙަރަކާތަކުން ޙާޞިލުކުރަށްޖެހޭ  އެ  ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  

އޮންނަންވާނެއެވެ. ނޑައެޅިފައި  ކަ

ޑިޕާރޓްމެންޓް  ސެންޓަރުތަކާއި  ކުއްލިއްޔާތަކާއި  އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފޯރުކޮށްދޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ކުރާ  ޔުނިޓުތަކުން  ސެކްޝަންތަކާއި  ތަކާއި 
ފެންވަރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަތިކުރުމަށްޓަކައި،  ފެންވަރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ވަޒަންކޮށް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ 

ތަންފީޒުކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުތައް 
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ޔުނިވަރސިޓީގައި  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ކަށަވަރު  ވަޒަންކޮށް  ފެންވަރު 
ޝާމިލުކުރެވިފައި  ކަންކަން  އަންނަނިވި  އިންތިޒާމުކުރުމުގައި  ރާވައި 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ނަ ން ހު
1. ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން

2. ޢިލްމީ، އަދި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން
3. އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން

4. ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މިންކުރުން
5. ދިރާސާކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން

6. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް މުއްސަނދިކުރުން

)ނ(

ދަރިވަރުން 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ވެއްދުމުގެ ފެންވަރު

ޢިލްމީ ޕްޮރގްރާމުތައް 
ފަރުމާކުރުމާއި 
މުރާޖަޢާކުރުމުގެ 

މިންގަޑު

9.1

9.2

ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ބައިވެރިވާނޭ  ކޯސްތަކުގައި  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ފަރާތްތަކުން  އެންމެހާ  ކަމާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހޯދަން  ދަރިވަރުން 

. ވެ އެ ނެ ވާ ން ރަ ކު ތް ކަ އް މަސަ

ދަރިވަރުން ކޯސްތަކަށް ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމާއި އަދި ކޯސް ފަސްކުރުމުގައި 
އެއްގޮތަށް  ސިޔާސަތާ  އެ  ތައްޔާރުކޮށް،  ސިޔާސަތުތައް  ޢަމަލުކުރާނޭ 

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯހަކަށްވަނުމަށް  އެ  ބައިވެރިކުރަންވާނީ،  ކޯސްތަކުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަރިވަރުންނެވެ. ފެތޭ  މިންގަޑަށް  އޮންނަ  ނޑައެޅިފައި  ކަ

ޕްރޮގްރާމުތައް  މި  އެކުލަވާލައި،  ފަރުމާކޮށް  ޕްރޮގްރާމުތައް  އައު  ޢިލްމީ 
އުޞޫލުތަކާއި  ހުށަހެޅުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި 

އޮންނާންވާނެއެވެ. ނޑައެޅިފައި  ކަ ޔުނިވަރސިޓީގައި  މިންގަޑުތަކެއް 

ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވައިލާންވާނީ، އެ ޕްރޮގްރާމަކާގުޅޭ ޢިލްމާއި 
ހުނަރު ލިބިގެންވާ ތަޖްރިބާކާރު ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވައިލާންވާނީ، 
މަތީން،  ވާޞިލުވެވޭނޭގޮތުގެ  މުހިއްމަތަށް  ތަޞައްވުރާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ މުއްސަދިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ.
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އުނގެނުމާއި 
އުނގަންނައިދިނުމުގެ 
ފެންވަރު މިންކުރުމާއި 

ވަޒަންކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވައިލާންވާނީ، 
ލާޒިމުވާ  އެނގުން  ދަރިވަރުންނަށް  ނިމޭއިރު  ކިޔަވައި  ޕްރޮގްރާމެއް  އެ 
ދަށުން  ޕްރޮގްރާމެއްގެ  އެ  އަދި  އެނގޭގޮތަށެވެ.  ސާފުކޮށް  މިންވަރު 
ކޮންމެ  ހާޞިލުކުރެވޭގޮތަށް  މިންވަރު  މި  މޮޑިޔުލުތަކުން  ކިޔަވައިދެވޭ 

އޮންނާންވާނެއެވެ. ތައްޔާރުކުރެވިފައި  މޮޑިޔުލެއް 

އެ  ޕްރޮގްރާމެއް،  ކޮންމެ  ހިންގޭ  އަދި  ކިޔަވައިދެވޭ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ނިމުމުން އެ ޕްރޮގްރާމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި 
މި  އަދި  މުރާޖަޢަކުރަންވާނެއެވެ.  އެއްފަހަރު  އަހަރުން   5 ކޮންމެ  އަދި 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަންވާނީ،  ކަންކަން  އެންމެހާ  މުރާޖަޢާކުރުމުގެ 
ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުގައެވެ. އަންނަބަދަލުތަކަށް  ނޑަށް  އޮނިގަ ސަނަދުތަކުގެ 

މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ  ޕްރޮގްރާމުތައް  އަދަބި  އަދި  ޢިލްމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރިޢާޔަތްކޮށްގެނެވެ. އަންނަނިވިކަންކަމަށް 

1. ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވެގެންވާ ފަންވަރާއި ފެންވަރު
2. ޕްރޮގްރާމު ތަންފީޒުވެގެން ދިޔުމުގެ ފަންވަރާއި ފެންވަރު
3. ޕްރޮގްރާމުން ނެރެވުނު ނަތީޖާގެ ފަންވަރާއި ފެންވަރު

ތިރީގައިވާ  ވަޒަންކުރާނީ  ފެންވަރު  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  އުނގެނުމާއި 
ބަލައިގެންނެވެ. ކަންތައްތަކަށް 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފަހުގެ އާ އުފެއްދުންތެރި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން

ލައްވާ  ދަރިވަރުން  ދާރިސުންނާއި  އެހެން  މަސައްކަތްކުރާ  އެކުގައި 
އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުން؛ އަދި މިގޮތަށް ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންކުރުން  އާލާތެއް  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި 
މިދާއިރާއަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ އެސޫލުތައް 

މުރާޖައާކުރުން

ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި  އެކަށީގެންވާ  އެކަމަށް  އުނގަންނައިދިނުމުގައި 
ބޭނުންކުރުން ހުނަރުތައް  އުނގަންނައިދިނުމުގެ 

)ރ(
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އުނގަންނައިދިނުމުގައި އިލްމާއި ހުނަރާއި އަގުތައް ހިމެނުން

އުނގަންނައިދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ކްލާސް ރޫމު ތައްޔާރުވެފައި ހުރުން 

ހުނަރު  އެ  ބޭފުޅުންގެ  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ދިނުމުގެ  އުނގަންނައި 
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އަބަދުވެސް 

ގެންދިއުން ކުރިއަށް  ރާވައި 

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

ދިރާސާކުރުމާއި 
ޝާއިޢުކުރުމުގެ 

ފެންވަރު

ދިރާސާކުރުމާއި ދިރާސާތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި 9.4
އޮންނާންވާނެއެވެ.

ޝާމިލުކޮށްގެން  މަޢުލޫމާތުތައް  ޙަޔާތާގުޅޭ  ޒާތީ  އިންސާނުންގެ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދޭ ދިރާސާތަކަކީވެސް އެތިކުސް ކޮމިޓީން ހުއްދަދީގެން 
ތަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ. ދިރާސާ  ކުރެވޭ  ވަޒަން  އަދި  ގެންދާ  ކުރިއަށް 

ހިފެހެއްޓިފައި  މިންގަޑުތައް  އަޚްލާޤީ  ދިރާސާއެއްގައިވެސް  ހުރިހާ 
. ވެ އެ ނެ ވާ ން ނަ ން އޮ

ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމާއި 
އެދިރާސާތަކުގެ ތިޖާރަތީ އަގު ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.

ހޯދުންތައް  ދިރާސާތަކުގެ  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި   އަދި ޞަނާޢަތީ  އިޖުތިމާޢީ 
ވާނެއެވެ. އޮންނަން  އުސޫލެއް  ސާފު  ޢާއްމުކުރުމުގެ 

އެތެރޭގެ އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާސާތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން  ދިރާސާތަކަކީ  ޝާއިޢުކުރެވޭ  ނަމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
)އެކްސްޓަރނަލީ  ކޮށްފައިވާ  މުރާޖަޢާ  ތަޖުރިބާކާރުން  އެދާއިރާގެ  ބޭރުގެ 

ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ދިރާސާތަކަކަށް  ރިވިޔުޑް(  ޕިއަރ 
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ވަސީލަތްތަކާއި 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ސިޔާސަތު 
އިޞްލާޙުކުރުން

ސިޔާސަތުގައި 
ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

)ހ( އުނގެނުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ.

ޢަމަލީގޮތުން އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރާއި ލެބޯޓްރީ ފަދަ ވަސީލަތްތައް 
ހުންނަށްވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށާއި  ވަސީލަތްތައް  ހޯދުމުގެ  މައުލޫމާތު  އާއި  ލައިބްރަރީ 
ހުންނަންވާނެއެވެ. ވެފައި  ފަހި  މުވައްޒަފުންނަށް  އުނގަންނައިދޭ 

ފޮތްތަކާއި  ޓެކްސްޓް  ބޭނުންވާ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ހިންގާ  ޔުނިވަސިޓީގައި 
ހުންނަންވާނެއެވެ. ލިބެން  ލައިބްރަރީން  ފޮތްތައް  ރިފަރެންސް 

ލައިބްރަރީން ފޮތާއި އެ ނޫންވެސް ތަކެތި ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޕްރިންޓް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޖާރނަލް އަދި ޑޭޓާބޭސް ގެ ޚިދުމަތް ލިބެން 
ހުންނަންވާނެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓެކޮނޮލޮޖީ އެކަށިގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސިޔާސަތު  މި  ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ  ސިޔާސަތަށް  މި 
އެކަޑެމިކްބޯޑުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން 

ފެށިގެންނެވެ.

މި ސިޔާސަތަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ.

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  ސިޔާސަތުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު

ތަޢާރުފް

މަޤްޞަދު

1

2

އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ޤަވާޢިދަކީ  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 22 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ، 
ހުއްޓުވުމާބެހޭ  ވަގުލުކުރުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެވެ. ސިޔާސަތު” 

އުފެއްދުންތައް  މަޢުނަވީ  މާއްދީ،  އަދަބީ،  ޢިލްމީ،  ސިޔާސަތަކީ،  މި 
ހުއްޓުވުމާއި،  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަގުލުކުރުން 
އަދަބީ  ޢިލްމީ  ކިބާގައި  މުއައްޒަފުންގެ  އުސްތާޛުންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި  
ދިމާއަށް  އުފެއްދުންތަކާ  އައު  އުފެއްދުމާއި،  ސިފަތައް  ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ 
ޢިލްމީ  ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ފިކުރުތައްކުރުމަށް  އައު  މިޞްރާބުކުރެވިގެންވާ  
މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނިސްބަތްވެގެންވާ ފަރާތްތަކުން 
ސިޔާސަތެވެ.  ގޮތުގެ  އަޅާނޭ  ފިޔަވަޅު  އެފަރާތަކާމެދު  ވަގުލުކޮށްފިނަމަ، 
ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   “ ކިޔާނީ،  ސިޔާސަތަށް  މި 

އެވެ. ސިޔާސަތު”  ހުއްޓުވުމާބެހޭ  ވަގުލުކުރުން 

ކޯސްވާރކް  ދިރާސާތަކާއި  މަސައްކަތްތަކާއި  ޢިލްމީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަލިބިގެންވާ، ވަގުލުކުރުމުން 
ހެދުމުގައި  މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި  ޢިލްމީ  ސަލާމަތްވެފައިވާ، 
ޔުނިވަރސިޓީއާއި ސްޓާފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި 

ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. ޙައްޤުތައް 

ވަގުލުކުރިކަން  ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި،  މައްސަލައެއް  ވަގުލުކުރުމާގުޅޭ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި  މުޅި  ފިޔަވަޅުތަކާމެދު   އަޅާނެ  ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

އެކަށައެޅުމެވެ. އިޖުރާއާތުތަކެއް  ޢަމަލުކުރުމުގެ  އެއްގޮތަށް 

ހުއްޓުވުމަށްކުރެވިދާނެކަންކަމުގެ  އެކަން  ކޮބައިކަމާއި،  ވަގުލުކުރުމަކީ 
ދިނުމެވެ. ސްޓާފުންނަށް  އެކެޑެމިކް  އިރުޝާދުތައް 

ނުބައިކަމުން  އެކަމުގެ  ދުރުހެލިކޮށްދީ،  ދަރިވަރިވަރުން  ވަގުލުކުރުމާ 
. ވެ މެ ނު ދި ށް ކޮ ތް މަ ލާ ސަ
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މާނަކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒިންމާ

ޙަވާލާ  އޭނާއާ  އުފެއްދުމެއް  ނުވަތަ  ފިކުރެއް  އަނެކާގެ  'ވަގުލުކުރުން' 
ކުރުން. ބޭނުން  ގޮތުގައި  އެއްޗެއްގެ  އަމިއްލަ  ތިމާގެ  ދިނުމެއްނެތި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒިންމާއަކީ:

ހުރިހާ އެކެޑެމިކް ސްޓާފުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަގޮތަށް، ވަގުލުކުރުން 
ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާއި އިޖުރާއާތު ހާމަކުރުން

ކަމާބެހޭ އެންމެހާފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަންގައިދިނުން

ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިޖުރާއާތުތައް،  ސިޔާސަތުތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ތަންފީޛުކުރެވެމުންދާކަން  އެއްގޮތަކަށް  ސެންޓަރުތަކުގައި،  ކުއްލިއްޔާތަކާއި 

ކަށަވަރުކުރުން

ވަގުލުކުރުމުން ދުރުހެލިވެވިދާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުތައް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނޭ 
އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

ވަގުލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުރެވިދާނެގޮތްތަކާއި، ވަގުލުކުރެވިފައިވާކަން 
ދެނެގަންނާނޭގޮތްތަކަށް އެކެޑެމިކް ސްޓާފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

އިންސާފުވެރި  ބަރީއަވުމުގެ  ދަރިވަރުން  ތުހުމަތުތަކުން  ވަގުލުކުރުމުގެ 
ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ފުރުޞަތު 

ވަގުލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭފަރާތަކުން ނިންމި ނިންމުމަކާ 
އަލުން  ޙާލަތުގައި  ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ނަތީޖާއާމެދު  އުފަންވި  ގުޅޭގޮތުން 

ދިނުން ދަރިވަރުންނަށް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް 

ފިޔަވަޅުތަކާއި،  އެޅި  މައްސަލަތަކާއި،  ސާބިތުކުރެވިފައިވާ  ވަގުލުކުރިކަން 
ދެވުނު އަދަބުތައް ދަރިވަރުގެ ފައިލްގައްޔާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޢުލޫމާތުތައް 
ފައިލްތަކަށާއި  އެ  ރޑުކުރުމާއެކު،  ރިކޯ ރަގަޅަށް  ނިޒާމުގައި،  ރައްކާކުރާ 
ނުފެންނާނޭގޮތަށް  ޚާއްޞަބަޔަކަށްމެނުވީ  ނިޒާމު  ރައްކާކުރެވޭ  މަޢުލޫމާތު 

ބެލެހެއްޓުން.
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ޔުނިވަރސިޓީ 
ސްޓާފުންގެ ޒިންމާ

ދަރިވަރުންގެ 
ވާޖިބުތަކާއި ޙައްޤުތައް

5

6

ކޮންމެ ސްޓާފެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާއަކީ:

ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގްރޫޕުމަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން 
ޢަމަލުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، ވަގުލުކުރުން 
ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއާތުތަކަށް ފަރިތަވުމާއެކު، އެކަންކަން 

ހުރިހާ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކެއްގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް  ކޮބައިކަން  މަފްހޫމަކީ  ވަގުލުކުރުމުގެ  މަސައްކަތް،  ޢިލްމީ 
ބުނެދިނުން ސާފުކޮށް  ކިޔައިދީ 

އަނެކުންގެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ޢިލްމީ  ޙަވާލާދެވޭގޮތްތަކާއި،  ޢިލްމީ 
އުފެއްދުންތަކުގެ ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔައިދީ ބުނެދެވޭކަން 

ކުރުން ށަވަރު ކަ

އެހެންފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ޢިލްމީ  ގުޅިގެންކުރެވޭ 
މަސައްކަތް  ގްރޫޕު  އަންގައިދީ،  ޒިންމާ  ދަރިވަރުގެ  އަގުވަޒަންކުރުމުގައި 

ދަރިވަރުންނަށްދިނުން ތަފްޞީލެއް  ސާފު  ގެންދާނެގޮތުގެ 

ވަގުލުކުރުމާއި، ގުރޫޕުމަސައްކަތްތަކާއި، ޢިލްމީ އުފެއްދުމެއް އޮޅުވައިލުމަކީ 
އެހީތެރިވެދިނުމާ  އަނެއްބަޔަކަށް  އެއްބަޔަކު  ވަގުލުކުރުމަށް  ކޮބައިކަމާއި، 
ގުޅޭގޮތުން ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ ގައިޑްލައިނާ، ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ގްރޫޕަކުން 

ޚިލާފުވެދާނެކަމުގެ ބިރުހީވާނަމަ، އެކަމަށް ދުރާލާ އިންޛަރުދިނުން

ޙަވާލާދިނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ސާފުކޮށްދީ އިރުޝާދުދިނުން

ޢިލްމީ ލިޔުންތެރިކަމަށް އަހުލުވެރިވާނޭ ގޮތްތައް ކިޔައިދީ މަގުދައްކައިދިނުން

ދަރިވަރުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ވަގުލުކުރުމުގެ ތުހުމަތުތައް ރަގަޅު ހެކިތަކުގެ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުކުރުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން

ދަރިވަރުންގެ ވާޖިބަކީ:

ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ރަގަޅަށް މުޠާލިޢާކުރުމާއި ދެނެގަތުމާއި 
މި ސިޔާސަތަށް އިޙްތިރާމުކުރުން
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މަޞްދަރުތަކަށް  ގުޅޭގޮތުން،  ދާއިރާއަކާ  އުނގެނެމުންދާ  ދަރިވަރަކު 
ފަރިތަވުން ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޙަވާލާދިނުމުގެ 

ވަގުލުކުރުންކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން

ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ބޭނުންވާކަމަށް ދަރިވަރަށް ފެންނަ ދާއިރާތަކުން، 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުން

ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކަކީ:

ޢިލްމީ  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ގެންދާނޭގޮތާއި  މަސައްކަތްތައް  ގްރޫޕު 
މަސައްކަތަކާއި،  ޢިލްމީ  ގުރޫޕުގެގޮތުގައިކުރެވޭ  އެހިތެރިކަންދެވޭނެގޮތަކާއި 
ކުއްލިއްޔާތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ހިމެނޭގޮތުން،  ވަގުލުކުރުން 
ނަޒަހަތްތެރިކަމާބެހޭ  އިލްމީ  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ސެންޓަރުތަކުގައި 

އޮތުން އަންގައިދެވިފައި  ކޮބައިކަން  ސިޔާސަތަކީ 

ކޮންމެ މާއްދާއަކާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ޢިލްމީ ސްޓައިލްތަކާ 
ބެހޭ ޢާންމު މިންގަޑުތައް ދަރިވަރުންނަށް އެނގިފައި އޮތުން

ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ މަސައްކަތް މުރާޖަޢަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބިނާކުރަނިވި 
އިރުޝާދުތައް ލިބިދިނުން

ގުރޫޕު މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރަށްވީގޮތުގެ ސާފު އިރުޝާދުތައް 
ދެވިފައިވުން

ގުޅިގެންކުރެވޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކާއި، އޮޅުވައިލުމެއް ހިންގިދާނެކަންކަމާއި 
މިންގަޑުތައް،  އޮންނަ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ހުއްޓުވުމާބެހޭގޮތުން  ވަގުލުކުރުން 
ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ދަރިވަރުންތަކެއް ފަހަނައަޅައި ހިގައިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތްކަން، 
އެކެޑެމިކު ސްޓާފަކަށް އެނގުމާއެކު، އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ބަޔަކަށް 

އަންގައި އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާނޭ މަގު އަންގައިދިނުން

އުނގެނުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ފަރުމާކުރެވޭ، 
ގްރޫޕު  ބައިވެރިވުމާއި،  މަސައްކަތްތަކުގައި  ޢަމަލީ  އުނގަންނައިދިނުމުގެ 
ވަކިން  ދެނެގަތުމާއި،  ބޭނުންވާކަންކަން  ފުރިހަމަކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް 
ސިފަތައް  ޛާތީ  ހިމެނޭގޮތުން  ސިފަތައް  އަޚްލާޤީ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

ތަރައްޤީކުރުން
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އެހެންމީހުންގެ 
އުފެއްދުންތައް 
ފާހަގަކުރުން

ވަގުލުކުރުމުގައި ޮއތް 
ނިޔަތް

ވަގުލުކުރުމުން 
ސަލާމަތްވެވޭނެ ޮގތް

7

8

9

ތަރުޖަމާވެގެންދިޔުމާއި،  އެއްގޮތަކަށް  މާނަ  މަފްހޫމާއި  ވަގުލުކުރުމުގެ 
ވަގުލުކުރުމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅޭކަންކަމާމެދު މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގައި އެއްގޮތަކަށް 

ލިބިދިނުން. ޔަޤީންކަން  ޢަމަލުކުރަމުންދާނެކަމުގެ 

އެހެން މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ފާހަގަކުރައްޖެހޭނީ، ހަމައެކަނި، 
އިތުރުން،  އޭގެ  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް  ލިޔުންތައް  ލިޔެފައިހުންނަ  އެމީހުން 
ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތުން، ކޮމްޕިޔުޓަރު ކޯޑާއި، ކުރެހުންތަކާއި، 
ގްރެފިކްސްތަކާއި ޗާޓުތަކާއި ޗާޕުކުރެވިފައި ހުންނަ ލިޔުންތަކާއި، ފޮތްފޮތާއި 
ހިސާބުތަކާއި،  ތަފާސް  ހުންނަ  ޝާއިޢުކުރެވިފައި  މަޖައްލާތަކުގައި  ނޫސް 
މަޟްމޫނުތަކާއި  ލިޔާ  ދަރިވަރުން  ލެކްޗަރތަކުންނާއި  އުސްތާޛުންގެ 
އަދި  ހިމެނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތުތަކެއްވެސް  ހުރިހާ  ލިބޭ  ދިރާސާތަކުން 
ހަމައެހެންމެ، އިންޓަރނެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ހުންނަ ވެބްސައިޓުތަކުން 

ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުތައްވެސް  ހޯދާ 

ތެރެއިން  ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ޤަޞްދެއްނެތި،  ނުވަތަ  ޤަޞްދުގައި، 
ކަމުގައިވިޔަސް، ވަގުލުކުރުމަކީ، ކުށެކެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް 
ބާވަތެއްގެ އިމްތިޙާނެއްގައި ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކުރެވިގެންވިޔަސް 

ވަގުލުކުރުމަކީ، ސުލޫކީ ކުށެކެވެ.

ވަގުލުކުރުމުން ދުރުހެލިވެވޭނެ އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ 
ފުރަތަމަ މަރުޙާލާފެށުމާއެކު، ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޢަމަލީ އުޞޫލުތައް 

ދެނެގަތުމާއި، އެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމެވެ.

ރަގަޅަށް  ހަމައެކަނި  ރިފަރަންސްތައް  ހުރިހާ  ދުރުވުމަކީ،  ވަގުލުކުރުމާ 
ހުރުމެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ އިމްތިޙާނުކުރާ މީހާއަށް ނޭނގޭގޮތަށް، ފުދޭވަރަކަށް 
ބަސްތައް ބަދަލުކޮށް، އައު ތަރުތީބަކުން ޖުމްލަތައް އަތުރައިލުމެއް ނޫނެވެ. 
ވަގުލުކުރުމާ ދުރުހެލިވުމަކީ، އެމީހެއްގެ ޢިލްމީ ހުނަރުން އެމީހެއްގެ ޢިލްމީ 

ރަގަޅުކުރުމެވެ. ވީހާވެސް  މަސައްކަތްތެރިކަން 

އެހެން މީހަކު ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް އޮތްގޮތަށް ނަޤްލުކުރާއިރު، އެ ލިޔުމެއް، 
ލިޔެ،ނުވަތަ  ވާގޮތަށް  އެތެރެއަށް  ހަވާސާއިން  ފަރާތުގެ  ދެ  ދެލިގަޑުގެ 
އަސްލުފަރާތަށް  ލިޔުނު  ލިޔުމެއް  އެ  ލިޔެ  ތެރޭގައި  ކޮމާކޯޅިއެއްގެ 
ބެލެވޭނީ  ނަމަ  ލިޔެފައިވާ  ލަފުޒަށް  ލަފުޒުން  ނިސްބަތްކުރުމެއްނެތި، 
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ކިޔާމީހާއަށް  އުފެއްދުމެއްކަން،  ނުވަތަ  ލިޔުމެއްކަން  ކާކުގެ  ލިޔުމަކީ،  އެ 
އޮންނާންވާނެއެވެ. ލިޔެފައި  އެނގޭގޮތަށް  ސާފުކޮށް 

އިންޓަނެޓުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު، އޭގެ އަސްލު މަޞްދަރަށް ނިސްބަތްކުރުމެއްނެތި، 
ފުރިހަމައަށް ޙަވާލާނުދީ، އަދި ރެފަރެންސް ލިސްޓުގައި ވެސް ބަޔާންނުކޮށް 
އެ ހުރިގޮތަށް ނެގުމަށްފަހު، އަމިއްލަ ލިޔުމެއްގެ ގޮތަން ނަގުލުކުރުމަކީވެސް 

ވަގުލުކުރުމެވެ.

އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުފަރާތަށް ޙަވާލާ ދިނުމެއްނެތި، އެހެން މީހަކު ލިޔެފައިވާ 
ބަސްބަތަކުގެ  އެ  ބަދަލުކޮށްލައި،  ބަސްތައް  ބައެއް  ހުރި  ލިޔުމެއްގައި 
ތަރުތީބު ބަދަލުކޮށްލުމަކީ، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ 

ވަގުލުކުމެވެ. ހުށަހެޅުމަކީވެސް  ދާދިގާތްކުރާގޮތަކަށް  އެތުރުންތަކާ 

އެކަނި  ޙަވާލާދިނުން  ފަރާތްތަކަށް  އެހެން  އުފެއްދުމެއްގައި،  އަމިއްލަ 
ތިމާގެ  ޚިޔާލަކީ،  ފިކްރާއި  މީހެއްގެ  އެހެން  އިތުރުން،  އޭގެ  ނުފުދެއެވެ. 
މިންވަރަށް  ނުދާނެ  އޮޅިގެން  ކިޔާމީހަކަށް  ނޫންކަން  ފިކުރެއް  ޚިޔާލާއި 
ފިކްރާއި  ލިބޭ  ލެކްޗަރތަކުން  އަދި  އޮންނަށްވާނެއެވެ.  ސާފުކޮށްދެވިފައި 

އޮންނަށްވާނެއެވެ. ޙަވާލާދެވިފައި  މަޞްދަރަށް  އޭގެ  ޚިޔާލުތައްވެސް 

)ރ(

)ބ(

)ޅ(

)ކ(

ޮއޅުވައިލުމުގެ ޢަމަލު 
ހިންގުން

ނުބައިޮކށް 
ޙަވާލާދިނުން

މަސައްކަތެއް  ނުވާ  ލިބިގެން  ހުއްދަ  ހިންގުމަކީ،  ޢަމަލެއް  އޮޅުވައިލުމުގެ 
ކުރުމުގައި ދަރިވަރުން އެހީތެރިވުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ގްރޫޕު މަސައްކަތެއްކުރުމަށް 
ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަނުކުރުމާއި، އެ ގްރޫޕު މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވުނު 

އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމެވެ. 

ޙަވާލާދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
2017ގައިވާގޮތަށެވެ.  އިރުޝާދު  ރިސާލާލިޔުމުގެ  ދިރާސާއާއި  ޢިލްމީ 
މަޞްދަރުތަކަށް  ގައި،  ލިސްޓް(  )ރެފަރެންސް  ލިސްޓު  މަޞްދަރުތަކުގެ 
ޙަވާލާދީފައި ހުންނަންވާނީ، ފުޓު ނޯޓުގައި ނުވަތަ ދެލިގަޑުގައި ލިޔެފައެވެ. 
މަޞްދަރެއްގެ  ހޯދާފައިނުވާ  އެހީއެއް  އެއްވެސް  މަޞްދަރަކުން  އެ  އަދި 
ލިސްޓްގައި  ރެފަރެންސް  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ޙަވާލާދެވޭ މަޞްދަރެއްގެ  ނަން 
ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އަޞްލު މަޞްދަރަކުން މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ 
މަޢުލޫމާތެއް  ހޯދި  މަޞްދަރުން  އަސްލު  މަޢުލޫމާތަކީ،  އެ  ޙާލަތުގައި، 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި  ނޫންކަން 

10

11
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ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް 
ނުވަތަ ދިރާސާއެއް 

ހެދުމުގައި 
އެހީތެރިވިދިން 

ފަރާތްތަކުގެ އަގު 
ވަޒަންކުރުން

ފަންނީ އިދާރާއަކުން 
ނުވަތަ އެނޫންފަރާތަކުން 

ލިޔެތައްޔާރުޮކށްފައި 
ހުންނަ ތަކެތި 

ހުށަހެޅުން މަނާވުން

ދަރިވަރުގެ ޢިލްމީ 
މިންކުރުމަށްބޭނުންވާ 

މަސައްކަތެއް 
ތަކުރާޮކށް ހުށަހެޅުން

ނަޒާހަތްތެރި ޢިލްމީ 
މަސައްކަތެއްކަން ކަ
ށަވަރުޮކށްދިނުމަށް،ދަ
ރިވަރުންގެ ފަރާތުން 
ހުށަހަޅަށްޖެހޭ، ކިތާބީ 

ހެކި

12

13

14

15

ލަފަޔާއި  ބޭނުންވާ  ދިރާސާއަކަށް  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  ޢިލްމީ  ދަރިވަރުގެ 
ނުވަތަ  ފަރާތުގެ  ދިން  އެހީތެރިކަމެއް  އެނޫންގޮތަކުންވިޔަސް  އިރުޝާދާއި 
ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުމުގައި ނުވަތަ ދިރާސާގައި 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އިޝާރަތްކުރެވިފައި  އެކަމަށް 

ފަންނީ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ފަންނީ ފަރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ 
ރުހުމާއެކުގައިވިޔަސް،  ފަރާތުގެ  އެ  ދިރާސާއެއް،  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް 
ދަރިވަރުގެ ޢިލްމީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދިރާސާއެއްގެ 
ގޮތުގައި،ހުށަހެޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އިމްތިޙާނެއްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށް މަނާކަމެކެވެ.

ދަރިވަރަކު ކިޔަވާކޯހެއްގައި މިންކުރެވި ދަރަޖަކޮށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއް 
ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް މިންކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސީޓިގެ 
އެ  ހޯދުމަށްޓަކައި،  ދަރަޖައެއް  ޢިލްމީ  ބޭރުގެ   ޔުނިވަރސިޓީން  އަދި 
ނުވާހައި  ލިބިފައި  ހުއްދަ  ދަށުން  ޤަވާޢިދެއްގެ  ޙާއްޞަ  ޕްރޮގްރާމެއްގެ 
ހިނދަކު، ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުރިން ދަރިވަރު ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް 
ނަގުލުކޮށްފައިވާނަމަ،  ދިރާސާއިން  އެ  ޙާލަތުގައި،  ޝާއިޢުކުރުވިފައިވާ 
އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. އެއްވައްތަރެއްގެ 
ދެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެއް ވައްތަރެއްގެ ދެ ދިރާސާއެއް ހުށަހެޅުންވާނީ، 

ވަގުލުކުރުންކަމުގައެވެ.

ކިޔަވާ މާއްދާއަކާގުޅޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަށްވާނީ އެ މަސައްކަތަކީ، ނުވަތަ ދިރާސާއަކީ، 
ދަރިވަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  އުފެއްދުމެއްކަން  އަމިއްލަ  ދަރިވަރުގެ 
ދަރިވަރަކު  ކޮންމެ  މަރުޙަލާގެ  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  އަދި  ލިޔުމަކާއެކުގައެވެ. 
ގްރެޖުއޭޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ގްރެޖުއޭޓުވުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި  
ވަގުލުކުރެވިފައިވާ  ދިރާސާއަކީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ޢިލްމީ  ހުށަހަޅަށްޖެހޭ 
ގޮތުން،  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ  ނޫންކަން  ދިރާސާއެއް  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް 
އެ  ރިޕޯރޓް،  ޗެކްކޮށްފައިވާކަމުގެ  ސޮފްޓްވެއަރއިން  ]ޓާރންއިޓްއިން[ 

މަސައްކަތާއެކު ނުވަތަ އެ ދިރާސާއާއެކު ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.
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ވަގުލުކުރިކަން 
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

ބޭނުންކުރެވޭ 
]ޓާރންއިޓްއިން[ 

ޕްޮރގްރާމު

]ޓާރންއިޓްއިން[
މެދުވެރިޮކށް 
ވަގުލުކުރިކަން 
މިންކުރާނޭ ޮގތް

]ޓާރންއިންޓްއިން[ 
ޕްޮރގްރާމު މެދުވެރިޮކށް 

ވަގުލުކުރިޯތ 
ޗެކްކުރުމުގައި އެންމެ 
ފަހުގެ ނިޔާ އިއްވާ 

ފަރާތް

ވަގުލުކުރިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖެގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިބިގަންނާނެއެވެ.  އެހީ  ޕްރޮގްރާމުގެ  ]ޓާރންއިޓްއިން[ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ސޮފްޓްވެއެރ  މި  މަސައްކަތްތައް  ޢިލްމީ  ދިރާސާތަކާއި  ދަރިވަރުންގެ 
ޢިލްމީ  އެއްގޮތަށް  ސިޔާސަތާ  މި  އަދި  ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް 
ވަގުލުކުރުން  ބަލައި  ނިންމާފައިވޭތޯ  ދިރާސާތައް  ނުވަތަ  މަސައްކަތްތައް 
ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފެކަލްޓީއެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގައި މުއައްޒަފަކު 

ހުންނަށްވާނެއެވެ. ޢައްޔަށްވެފައި 

]ޓާރންއިޓްއިން[ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް، ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ 
އަންނަނިވި  ނިންމަންވާނީ  ވަގުލުކުރިކަމަށް  މިންކުރުމުގައި  ދިރާސާއެއް 

މަތީންނެވެ. ފޯމިޔުލާއާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

ޗެކްކުރުމުގައި  ވަގުލުކުރިތޯ  މެދުވެރިކޮށް  ޕްރޮގްރާމު  ]ޓާރންއިންޓްއިން[ 
ހުށަހެޅިފައިވާ ޢިލްމީ މަސައްކަތް ނުވަތަ ދިރާސާ އެހެން މަޞްދަރެއްގައިވާ 
އުފެއްދުމަކާ އެއްގޮތްވުމަކީ ވަގުލުކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނަތީޖާއެއްކަމުގައި 
ނުވެދާނެއެވެ. ވަގުލުކުރިކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ނިޔާކަޑައަޅާނީ އެ ބައެއްގެ 
ޢިލްމާއި ތަޖްރިބާގެ އަލީގައި އެ މަސައްކަތެއް އިޝްރާފުކުރާ މުޝްރިފެވެ. 

ނުވަތަ އެކެޑެމިކް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޓީއެވެ.

ބަޔާންވެދިޔަ މިންކުރުމުގެ ފޯމިޔުލާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ދަރިވަރެއްގެ 
ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަދި 
މާސްޓާރސް އާއި ފީ.އެޗް.ޑީ މަރުޙަލާގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ ]ވައިވާވޯސް[ 
އިންތިޒާމުކުރެވޭނީ ]ޓާރންއިޓްއިން[ ގެ ޕްރޮގްރާމުން ]ފެހިކުލަ[ ފެނިގެންދާ 

ޙާލަތުގައެވެ.

16

17

18

%1 - %24ފެހިކުލަ
އެއްގޮތްވުން

 މުމްތަޙިނަށް/ދެވަނަ
ކިޔުމަށް ހުށަހެޅުން

%25 - %49ރީދޫކުލަ
އެއްގޮތްވުން

 ސްޕަވައިޒަރ އަލުން
މުރާޖަޢާކުރުން

%50 - %74އޮރެންޖުކުލަ
އެއްގޮތްވުން

 އަލުން ހުށަހެޅުމަށް
އެންގުން

%75 - %100ރަތްކުލަ
އެއްގޮތްވުން

 އަލުން ހުށަހެޅުމަށް
އެންގުން
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ވަގުލުކުރުމުގެ ނުބައި 
ނަތީޖާ

ވަގުލުކުރާފަރާތަށް ދެވޭ 
އަދަބު

19

20

ވަގުލުކުރުމަކީ، ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ކަޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމެކެވެ. ފިކްރީ 
ނިސްބަތްވާ  މުޖުތަމަޢުއަށް  ޢިލްމީ  ނިޔާކުރަނީ،  އުޞޫލު  ތެދުވެރިކަމުގެ 
ދިރާސާއަށް  ނުވަތަ  މަސައްކަތައް  ޢިލްމީ  އޭނާގެ  މެމްބަރަކުމެ،  ކޮންމެ 
އަސްލުފަރާތްތަކުގެ  ޙިއްޞާކޮށްދިން  ތަފާސްހިސާބުތައް  ލަފުޒާއި  ފިކްރާއި 
އަގުވަޒަށްކުރުމަށެވެ. އެހެންމީހަކު އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ 
ގޮތުގައި  އުފެއްދުމެއްގެ  އަމިއްލަ  ދިރާސާއެއް  ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް، 
އޭގެ  ނޫނެވެ.  އެކަންޏެއް  ނިކަމެތިކަމެއް  ޢިލްމީ  ހަމައެކަނި  ހުށަހެޅުމަކީ، 
ފެއިލްވެގެން  ފުރިހަމަކުރުމުގައި  އިޖުރާއާތު  މުޅި  އުނގެނުމުގެ  އިތުރުން 
ދިޔުމެވެ. ވަގުލުކުރުމަކީ އަޚްލާޤީ އިންތަކުން ބޭރުވެގެންދާ،  މުސްތަޤުބަލުގެ 
ވަޒީފާތަކުން މަޙްރޫމުވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ފަރާތެއްގެ 
މުއައްސަސާގެ  ކިޔެވި  އަގުވެއްޓި،  ސަނަދުގެ  ޢިލްމީ  އޮންނަ  އަތުގައި 

ހާމަވެގެންދާނޭކަމެކެވެ. އަގެއްނެތްކަން 

އިމްތިޙާނުގައި ވަގުލުކުރުމަކީ، ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. ވަގުލުކުރުމުގެ 
ގޮތުގައެވެ.  ޙާދިޘާއެއްގެ  ވަކި  ވަކި  ތަޙްޤީޤުކުރެވޭނީ  ޙާދިޘާއެއް  ކޮންމެ 
އަދި ވަގުލުކުރިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރިފަރާތަކަށް ދެވޭ އަދަބު، 
ދެވޭ  މިގޮތުން،  ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.  މިނަށްބަލައި  ބޮޑު  ކުޑަ  ކުރިކަމެއްގެ 
ޢިލްމީ  އުނިކުރުމާއި،  މާކުސް  ލިބެންޖެހޭ  ދަރިވަރަށް  އަދަބުތަކުގެތެރޭގައި 
ވަކިކުރުމުގެ  ދަރިވަރަކު  އެ  ޔުނިވަރސިޓން  ހިފެހެއްޓުމާއި،  ދަރަޖަނުދީ 
އަދަބުތައް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން،ވަގުލުކުރިކަން ކަޑައެޅިގެން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 

ކަޑައެޅޭނެއެވެ. އަދަބުތައް  އަންނަނިވި 

ކިތާބީ އިންޛާރެއް ދިނުން

ދަރިވަރުގެ ޢިލްމީ ކުރިއެރުން މިންކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ މާކުސްތަކުގެ 
ތެރެއިން ހުރިހާ މާރކުސް ނުވަތަ ބައެއް މާރކުސް އުނިކުރުން

މާއްދާއިންލިބޭ އެންމެ ފަހުގެ ނަތީޖާ ދަށްކުރުން

މާއްދާއިން ]ފެއިލް[ގެ ދަރަޖަ ދިނުން

ނުވަތަ  ގޮތެއްމަތީން،މާއްދާގައި  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  ސުލޫކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކޯހުގައި މުޅީން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެންރަޖިސްޓްރީވުން މަނާކުރުން

)ހ(

)ށ(

)ނ(

)ރ(

)ބ(
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ވަގުލުކުރިކަމުގެ 
ތުހުމަތުން 

ބަރީޢަވުމުގައި 
ދަރިވަރަށްލިބިދެވޭނޭ 

އެހީތެރިކަން

ވަގުލުކުރުމާގުޅޭ 
މައްސަލައެއް އަލުން 
މުރާޖަޢާޮކށްދިނުމަށް 
އެދި ދަރިވަރުވަރު 

ހުށަހެޅުން

ވަގުލުކުރުން 
ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތު 

ތަންފީޛުކުރުން

ނުވަތަ  އަބަދަށް  ގޮތެއްމަތީން،  ނިންމާ  ކޮމިޓީން  ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ 
ވަކިކުރުން ޔުނިވަރސިޓީން  މުއްދަތަކަށް  ވަކި 

ވަގުލުކުރުމުގެ އަދަބުކަޑައަޅާއިރު:
)i(

)ii(

)iii(

ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާ ޚިލާވުމުގެ ތުހުމަތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިރުޝާދުތައް  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ  ހިނދެއްގައި 
ލިބެން  ބައިން،  ޚިދުމަތްދިނުމާބެހޭ  ދަރިވަރުންނަށް  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

ހުންނާނެއެވެ.

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  އެޅިފިޔަވަޅަކާމެދު  ދަރިވަރަކަށް  ވަގުލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން 
އަލުން މައްސަލަބަލައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ދަރިވަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ރޑިނޭޓަރަށް  މިގޮތުން، އުސްތާޛަކު އެޅިފިޔަވަޅެއްނަމަ، އެ މާއްދާއެއްގެ ކޯ
ރޑިނޭޓަރު އެޅިފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ،  ހުށަހަޅާނީއެވެ. އަދި ކޯ
ޑީން  އަދި  ޑީންއަށެވެ.  ކިޔަވާކުއްލިއްޔާގެ  ދަރިވަރަކު  އެ  ހުށަހަޅާނީ 
އެޅިފިވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މައްސަލަ 

ވަގުލުކުރުންހުއްޓުވުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖެގެ 
ކޮންމެ  އަދާކުރަންޖެހޭނީ،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ސިޔާސަތު 

ފަރާތެވެ. އިސްކޮށްހުރި  އެންމެ  ކުއްލިއްޔާއެއް/ސެންޓަރެއްގައި 

)ޅ(

)ކ(

21

22

23

ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ބެލެވޭނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޛާތުން ވަކި 
މައްސަލައެއްގޮތުގައެވެ. ވަކި 

ވަގުލުކުރިމިންވަރާއި  މިންވަރާއި،  ނިޔަތްއޮތް  އޮޅުވައިލުމުގެ 
ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ  ރޑުތަކަށް  ރިކޯ ކުރީގެ  ދަރިވަރުގެ  ވަގުލުކުރުމުގައި 
އަސާސީ  އެންމެ  ބެލެވޭނޭ  އަދަބުކަޑައަޅާއިރު،  ވަގުލުކުރުމުގެ 

. ވެ ކެ ތަ ޑު ގަ ން މި
ހިފެހެއްޓުމަށާއި  އެއްގޮތެއް  އަދަބުކަޑައަޅުމުގައި  ވަގުލުކުރުމުގެ 
ތަބަޢުވާންޖެހޭނީ  މަޤްޞަދުގައި،  ނުގެންގުޅުމުގެ  ތަފާތުތައް 

މިންގަޑުތަކަށެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ 
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ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 
ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ 
މުހިންމު ބަސްބަހުގެ 

މާނަ

ނުވަތަ ވަގުލުކުރުނ24ް އުފެއްދުމެއް،  ވަގުލުކުރުމަކީ،އެހެންމީހެއްގެ 
ޚިޔާލެއް، އެފަރާތެއްގެ ރުހުމަކާނުލާއި ނުވަތަ ރުހުން 
އެއްވެސް  ފަރާތަށް  އަސްލު  އޭގެ  އޮވެގެންވިޔަސް، 
އަމިއްލަ  ނިސްބަތްކުރުމެއްނެތި،    ގޮތަކުން 
ޚިޔާލެއްގެ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  އުފެއްދުމެއްގެ 
ތެރޭގައި،  ތައުރީފުގެ  މި  ހުށަހެޅުމެވެ.  ގޮތުގައި 
ތަކެތި،  ޗާޕުނުކޮށްހުރި  ތަކެއްޗާއި،  ޗާޕުކުރެވިފައިވާ 
ޗާޕުކުރެވިފައިވިޔަސް،  އަތުލިޔުމުންކަމުގައިވިޔަސް، 
ވަސީލަތަކުންވިޔަސް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނުވަތަ 

. ވެ އެ ވެ ން ގެ ނި މެ ހި
 ވަގުލުކުރުމުގެ

ނިޔަތެއް އޮތުން
ކޮންމެ  އުފަންވާ  ޤަޞްދުއޮވެގެން  އޮޅުވައިލުމުގެ 

ވަގުލުކުރުމެވެ. ޢަމަލަކީ 

ޤަޞްދަކާނުލައި 
ވަގުލުކުރުން

އެކަމާބެހޭ  ނުވަތަ  ނޭނގި  ވަގުލުކުރުމަކީކޮބައިކަން 
މަޢުލޫމާތު ނެތި، ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ޢިލްމީ މިންގަޑުތައް 
ބޭނުންކުރުމުގެ ހުނަރެއްނެތި ވަގުލުކުރުމެވެ. )ޤަސްދެއް 
ނެތްނަމަވެސް،  ނިޔަތެއް  އަދި  އޮވެގެންވިޔަސް 
ހުއްޓުވުމުގެ  ވަގުލުކުރުން  ވަގުލުކޮށްފިނަމަ،ބެލެވޭނީ 

ޢަމަލެއްކަމުގައެވެ.( ޚިލާފު  ސިޔާސަތާ 

ގްރޫޕް 
މަސައްކަތް

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެކުވެގެން  ދަރިވަރުންތަކެއް  އެތައް 
މަސައްކަތެއް  ޢިލްމީ  ޙަވާލުކުރާ  ކަމާބެހޭފަރާތަކުން 

މަސައްކަތަކެކެވެ. ގިނަ  ނުވަތަ 

ހުއްދަވެގެންވާ 
އެއްބާރުލުން

ދަރިވަރުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ 
ނެރެދެއްކުމުގެ  ނަތީޖާއެއް  އުނގެނުމުގެ  ތެރެއިން 
އަދި  ތަޢުލީމީ،  ބިނާކުރަނިވި  އުފެއްދޭ  މަޤްޞަދުގައި 

ތަޖްރިބާތަކެވެ. ޢިލްމީ 

ކޮންމެ އޮޅުވައިލުން އެހީތެރިވުމަކީ(  މަގުން  )މަނާވެގެންވާ 
ކުރަންޖެހިފައިވާ  އަމިއްލައަށް  ދަރިވަރަކުވެސް 
ދަރިވަރުންގެ  އެހެން  ހުއްދަނެތި  މަސައްކަތެއް، 
މަސައްކަތެއްކޮށް،  ޢިލްމީ  އެހީހޯދައިގެން 
ހުށަހެޅުމެވެ.  ގޮތުގައި  މަސައްކަތެއްގެ  އަމިއްލަ 
ވައްތަރެކެވެ.  ވަގުލުކުރުމުގެ  އޮޅުވައިލުމަކީވެސް، 
އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ މަސައްކަތެއް އެހެން ދަރިވަރަކު 

ދީގެންނުވާނެއެވެ. ފުރުޞަތު  ކޮޕީކުރުމަށް 
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ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ސިޔާސަތު 
އިޞްލާޙުކުރުން

ސިޔާސަތުގައި 
ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސިޔާސަތު  މި  ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ،  ސިޔާސަތަށް  މި 
އެކަޑެމިކްބޯޑުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން 

ފެށިގެންނެވެ.

މި ސިޔާސަތަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކަޑެމިކު ބޯޑަށެވެ.

ކުރާނީ  ޙައްލު  އެކަމެއް  ދިމާވެއްޖެނަމަ  ކަމެއް  ނެތް  ސިޔާސަތުގައި  މި 
ބޯޑުންނެވެ. އެކަޑެމިކް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

25

26

27



194

ޖަދުވަލުތައް
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 އިގިރޭސިއަކުރުން ސަނަދުގެ
ކުރުނަން

 ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެސަނަދުގެ ނަންސަނަދުގެ ބާވަތް
 ޮއނިގަނަޑާއެއްޮގތަށް
ސަނަދުގެދަރަޖަ

PhDީޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ 
 އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

10

Dީޑޮކްޓަރ އޮފްޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ 
)ދާއިރާގެ ނަން(

10

MPhilީމާސްޓަރސް ޑިގްރ
 )ރިސާރޗް(

 މާސްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ
 އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

9

Mީމާސްޓަރސް ޑިގްރ
)ކޯސްވާރކާއި ރިސާރޗް(

 މާސްޓަރ އޮފް
)ދާއިރާގެ ނަން(

9

Mީމާސްޓަރސް ޑިގްރ
)ކޯސްވާރކް(

 މާސްޓަރ އޮފް
)ދާއިރާގެ ނަން(

9

PGDipާޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމ 
  އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

8

PGCertްޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓ 
ސެޓްފިކެޓް

 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް
  ސެޓްފިކެޓް އިން
)ދާއިރާގެ ނަން(

8

B)Hon(ުބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ވިތ 
ރޒް އޮނަ

 ބެޗްލަރ އޮފް )ދާއިރާގެ
ރޒް ނަން( ވިތު އޮނާ

7

Bީބެޗްލަރ އޮފްބެޗްލަރސް  ޑިގްރ 
)ދާއިރާގެ ނަން(

7

AssocDegީއެސޯޝިއޭޓް ޑިގްރީ އިންއެސޯޝިއޭޓް ޑިގްރ
)ދާއިރާގެ ނަން(

6

AdvDipާއެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިންއެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމ
)ދާއިރާގެ ނަން(

6

Dipާޑިޕްލޮމާ އިންޑިޕްލޮމ
)ދާއިރާގެ ނަން(

5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފުދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 1: ޔުނިވަރސިޓީގެ 
( ކުރު ނަން. ސަނަދުތަކާއި އެ ސަނަދުތަކުގެ ދަރަޖައާއި އެ ސަނަދުތަކުގެ )އިނގިރޭސިއަކުރުން
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 އިގިރޭސިއަކުރުން ސަނަދުގެ
ކުރުނަން

 ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެސަނަދުގެ ނަންސަނަދުގެ ބާވަތް
 ޮއނިގަނަޑާއެއްޮގތަށް
ސަނަދުގެދަރަޖަ

AdvCertްއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓްއެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓ 
އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

4

Cert IV IV ްސެޓްފިކެޓ IV ްސެޓްފިކެޓ
އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

4

Cert III III ްސެޓްފިކެޓ III ްސެޓްފިކެޓ
އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

3

Cert II II ްސެޓްފިކެޓ II ްސެޓްފިކެޓ
އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

2

Cert I I ްސެޓްފިކެޓ I ްސެޓްފިކެޓ
އިން

)ދާއިރާގެ ނަން(

1
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ޮފތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރާޮގތުގެ އުޞޫލުގެ
ޖަދުވަލު 1: ތަކެތި ދޫކުރެވޭ މުއްދަތާއި ޖޫރިމަނާ ނެގޭ ޮގތް

ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭ ޮގތްދޫކުރެވޭ މުއްދަތުޯލން ކެޓެގަރީޒް

 ޢާންމު ލޯން ނުވަތަ ޖެނެރަލް
)GL( ލޯން

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  2 ހަފުތާ އަށް
ފުރަތަމަ 2 ދުވަހު، ދުވާލަކަށް 

-/2 ރުފިޔާއެވެ. 

2 ދުވަސް ފަހުން ދުވާލަކަށް 
-/3 ރުފިޔާ އެވެ.

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން ނުވަތަ ޝޯޓް 
  )SL( ްލޯނ

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 ދުވަހަށް
ފުރަތަމަ 2 ދުވަހު، ދުވާލަކަށް 

-/3 ރުފިޔާއެވެ. 

2 ދުވަސް ފަހުން ދުވާލަކަށް 
-/5 ރުފިޔާ އެވެ.

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން ނުވަތަ 
)RL( ްރެސްޓްރިކްޓަޑް ލޯނ

މުއްދަތު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެން 3 ގަޑި އިރަށް
ގަޑި އިރަކަށް -/3 ރުފިޔާ އެވެ.

މުދައްރިސުންގެ ލޯން ނުވަތަ 
)TL( ްޓީޗަރސް ލޯނ

މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 ސެމިސްޓަރ އަށް
ދުވާލަކަށް، -/2 ރުފިޔާއެވެ. 
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ޮފތާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރާޮގތުގެ އުޞޫލުގެ
ޖަދުވަލު 2: އަނބުރާ ދައްކާޮގތަށް ގެންދެވޭ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުން، ނުވަތަ ގެއްލުމުން

އެތަކެއްޗަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭ ޮގތް

ތަކެތި ހަލާކުވުމުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭ ޮގތް

ތަކެއްޗަށް ބަދަލުދޭންޖެހޭ ސަބަބާއި، ބަދަލު ދިނުމާއި އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭ ޮގތް

ބޭރު ފައިސާ އިން ގަންނަން ލިބެން ހުރިނަމަ، ޮފތް/ޮފތްތަކަށް އަގު ކަލްކިޔުލޭޓް ކުރާޮގތް

ޖޫރިމަނާގެ ޮގތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު

-/20 )ވިހި ރުފިޔާ(

ފޮތުގެ ބަދަލުގައި ފޮތެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ 
ފޮތުގެ އަގު

ބޭރުން އޯޑަރުކޮށްގެން ގެންނަންޖެހޭ ފޮތެއް 
ނަމަ ޝިޕިންގ އެންޑް ހެންޑްލިންގ ޗާރޖަށް 

ނެގޭ އަގު  
  

އަދި ފޮތް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ނެގޭ އަގު 

މިސާލު : ޑޮލަރ ރޭޓް MVR = 1 USD 15.42 )އެއިރެއްގައި ބާޒާރުން ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭ ރޭޓް(
 3084.00 MVR = 15.42 ×  200.00 : ު200.00 ނަމަ، މިސާލ USD ީފޮތުގެ އަގަކ

  462.60 MVR = 30 USD ްނޑްލިންގ ޗާރޖް : ފޮތަކަށ ފޮތުގެ ޝިޕިންގ އެންޑް ހެ
50.00 MVR : ުފޮތް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނެގޭ އަގ

 3596.60 MVR = 50.00 + 462.60 + 3084.00 : ަޖުމްލ

އެ ނަމުގެ ފޮތެއް
 ނުވަތަ

އެނަމުގެ ފޮތެއް 
ނުލިބިއްޖެނަމަ ލައިބްރަރީން 

ނޑައަޅާ ފޮތެއް  ކަ

ފޮތް ތެމިގެން  

ގެއްލިގެން

ނޑުތައް އިރައިގެން  ފޮތުގެ ގަ
ދިއުން ނުވަތަ

ފޮތުގައި ކުރެހުން ނުވަތަ 
ޓެކްސްޓް ހައިލައިޓްކުރުން

-/50 )ފަންސާސް ރުފިޔާ(

ބާވަތް

ފޮތުގެ ޑޭޓް ލޭބަލް، 
ސްޕައިން ލޭބަލް ނުވަތަ 
ކަވަރ އަށް ގެއްލުމެއް ލިބުން

ނޑުތައް ހީރަހުން ވަކިވުން ފޮތުގެ ގަ

ޯނޓް:

ދަރިވަރުންގެ ފޯނު ނަމްބަރަށް ބަދަލަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ރަސްމީ 01 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ 	 
އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ރަސްމީ 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ 	 
އަށް އެންގުމަށްފަހު މައްސަލަ ޙައްލުކުރަންްވާނެ އެވެ. 

ތަކެތި ގެއްލިގެން އަންގާ ދުވަހު ފައިން ހޯލްޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ 05 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 	 
ތަކެތީގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ. 
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ފޮތުގެ ނަން:_____________________    ފޮތުގެ މުޞައްނިފު/މުއައްލިފު:___________________

ފޮތުގެ މުތަރުޖިމުގެ ނަން:______________________________________________________

ފޮތުގެ މައުޟޫޢު:________________________        ފެންވަރު:______________________

ފޮތް ޗާޕުކުރިފަރާތް:_______________________            ފޮތް ޗާޕުކުރި ތާރީޚު:_______________

''ފޮތްތަރުޖަމާކުރުމާއި  ނޯޓް: މި ފޯމު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޢަމަލުކުރާ 
ތައުލީފުކުރުމާބެހޭ މިންގަޑު'' ގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ. ތަޞްނީފުކުރުމާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތައް ތައުލީފުކުރުމާއި ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ
ޖަދުވަލު 1: އައި، ޔޫ. އެމް އަށް ބޭނުންވާ ޮފތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި މާކުސް ދެވޭޮގތުގެ ޯފމް

12345ޮފތުގައި ހިމެނޭ މަޢުޟޫޢު

 ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންހަޖާ މުނާސަބުކަން ހުރ1ި
މިންވަރު

މުޤައްރަރާ ސީދާ ގުޅޭ މިންވަރ2ު

ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެދުކަމާއި މުނާސަބުވުނ3ް

ދޭހަވުމާއި މަފްހޫމުތައް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާ ސާފުކަނ4ް

މަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިނުގައި ވަޒަންހަމަކަށ5ް

ކިޔަށްފަސޭހަ އުސްލޫބަކުން ލިޔެފައިވުނ6ް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާތަކަށް ބޭނުންތެރިކަން ހުރިމިންވަރ7ު

ތަފާތު ވިސްނުންތައް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މިންވަރ8ު

ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރ9ު

 މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށާއި އުނގެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ10ާ
ރިފަރެންސްތައް ޝާމިލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން

 ޢިލްމީ ޢާންމު ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވިސްނުނ11ް
ޝާމިލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު

 ހުރިހާ ދަރަޖައެއްގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީކުރުމަށް، ވަކިނ12ް
 ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މަތީފެންވަރުގެ ވިސްނުން އުފެއްދުމަށް

އަމާޒުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

 ފަހިވިސްނުމާއި މިޒާޖު އުފެއްދުމުގެ މައްޗަށް ބައްޓަށްވެފައިވ13ާ
މިންވަރު
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ދަރިވަރުންގެ ތަފާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާ މިންވަރ14ު

 އުނގެނުމުގެ ތަފާތު ތަމްރީނުތަކާއި ފަރިތަކުރުންތައް ހިމެނިފައިވ15ާ
މިންވަރު

އައު މަޢުލޫމާތުތައް ޝާމިލުވެފައިވާ މިންވަރ16ު

 އުނގެނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުލިބިދެވޭ މަގުނ17ް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިންވަރު

އިރުޝާދުތައް ސާފުވުނ18ް

އުނގެނުމުގެ ތަފާތުތަކާއި މަޤްޞަދުތައް ހިމެނިފައިވާ މިންވަރ19ު

ތަރުތީބާއި އެމުނި އެކުލެވިގެންވުން

ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ތަރުތީބުވެފައިވާ ފުރިހަމަކަނ20ް

 ފިހުރިސްތާއި މަޢުޟޫޢާއި އައުޓުލައިންއާއި އަރިމަތީ ސުރުޚީތައ21ް
ލިޔެފައިވާ ފުރިހަމަކަން

 އޯވަރވިޔު،ޚުލާޞާ އަދި ދަރިވަރުންނަށްދެވޭ އިރުޝާދުތައ22ް
ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު

ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު

ފޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުގެ ފެންވަރާއި، ދޭހަވުންފަސޭހަވުނ23ް

ޖުމްލަތައް އެމުނި އެތުރިފައިވާ ފުރިހަމަކަމާއި ޖުމްލަތަކުގެ ތަރުތީބ24ު

ފޮތުގެ މައުޟޫޢާގުޅޭ ބަސްމަގު އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ މިންވަރ25ު

ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދޭ ފަދަ ބަސްމަގު ހިމަނާފައިވާ މިންވަރ26ު

ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުގެ މުނާސަބުކަނ27ް

 ފޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ލަފުޒުތަކާއި އިޞްތިލާޙުތައ28ް
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިތުރު ބަޔާންތައް ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު

ޮފތުގެ ޑިޒައިނާއި ލޭއައުޓް

 އެއްހަމައެއްގައި ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ، އެކަށީގެންވާ ޖާގައާއި ހަވާސ29ާ
ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

 ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ދޭހަވާނޭގޮތަށ30ް
ފަރުމާކުރެވިފައިހުރުން

މުނާސަބުވާގޮތަށް ފޮތް ވޮލިޔުމުތަކަށް ބަހާލެވިފައިވުނ31ް

 އައި.ޔޫ.އެމް ރިސާރޗް ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަކުރުގ32ެ
ސައިޒާއި ވައްތަރު ބޭނުންކޮށްފައިވުން
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ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ބަޔަކަށް  ކޮންމެ  ހިމެނޭ  ތާވަލުގައި  ބަޔާންވެދިޔަ  ނޯޓް: 
މާކުހަކީ    މަތީ  އެންމެ  އަދި  އެވެ.  )އެކެއް(   1 މާކުހަކީ  ދަށް  އެންމެ 
5)ފަހެއް( އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ، ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ ފޮތެއް 
ފޮތެއް  ތަޞްނީފުކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ،  ފޮތެއް  ތައުލީފުކުރެވިފައިވާ  ނުވަތަ 
ހޮވުމުގެ އެންމެ ދަށް މިންގަޑަކީ، ހުރިހާ ބައިތަކުން ޖުމްލަ މާކުހުގެ 50% 
ފޮތެއް  ނުވާ  ފުރިހަމަ  އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުން ޝަރުޠެއް  އަދި  ލިބުމެވެ. 

ނުހޮވެނޭނެއެވެ.

އިތުރު ބަޔާން:____________________________________
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މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ:
އިދާރީ ބައި

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ފޯނު:3022152

crp@ium.edu.mv:ްއީމެއިލ
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަކީ، ތިޔަފަރާތުން ހުށަހަޅާ ފޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުވެގެންދާނެކަމެވެ. ވީމާ 

މި ފޯމުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރައްވާފައި، ފޮތާއެކު ހުށަހަޅުއްވާށެވެ!

ފޮތުގެ ނަން:________________________________

ފޮތުގެ ބާވަތް: ތައުލީފެއް     ތަޞްނީފެއް     ތަރުޖަމާއެއް

ފޮތުގެ އަސްލު މުއައްލިފު/މުޞައްނިފު/ މުތަރުޖިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޮފތްތައް ތައުލީފުކުރުމާއި ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ 
ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 2: އައި، ޔޫ. އެމް އާގުޅިގެން ޮފތް ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދޭ ޯފމު

 އީމެއިލްދާއިމީ އެޑްރެސްނަން
އެޑްރެސް

 ތަޢުލީމީއުފަން ތާރީޚުޯފނު ނަންބަރު
ފެންވަރު

 ޮފތް ލިޔެފައިވާ
އަޞްލު ބަސް

މިގޮޅީގައި ފޮތުގެ މައުޟޫޢުއާބެހޭ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ލިޔާށެވެ!

   ސޮއި:...............................................        ނަން:................................................
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 ޯކސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 1: ޯކސްތަކަށް ފީ ކަނޑައަޅާ ޮގތް

 ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް
 ޮކލިފިކޭޝަންސް

 ފްރޭމްޯވރކްގެ ލެވެލް
 1، 2، އަދި 3 ގެ

ޕްޮރގްރާމްތައް

 ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް
 ޮކލިފިކޭޝަންސް

 ފްރޭމްޯވރކްގެ ލެވެލް
 4، 5، 6، އަދި 7

ގެ ޕްޮރގްރާމްތައް

 ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް
 ޮކލިފިކޭޝަންސް

 ފްރޭމްޯވރކްގެ ލެވެލް
 8 އަދި 9 ގެ
ޕްޮރގްރާމްތައް

 ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް
 ޮކލިފިކޭޝަންސް

 ފްރޭމްޯވރކްގެ ލެވެލް
10 ގެ ޕްޮރގްރާމްތައް

 ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ
މޮޑިޔުލްސް

-65.00130.00135.00

 ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް
ޑިޒަރޓޭޝަން/ ތީސިސް

--250.00250.00

ބޭންޑް 1
 މުދައްރިސްކަން،

އިމާމްކަން، ޤާރީން

40.0070.00235.00240.00

ބޭންޑް 2
 އިސްލާމީ ސްޓްޑީޒް،
 ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް،
 ހިޔުމަނިޓީޒް، ދިވެހި

 ބަސް، ފޮރިން
ލެންގުއޭޖަސް، ސައިކޮލޮޖީ

50.0085.00260.00270.00

ބޭންޑް 3
 ޝަރީޢާ، ލޯ،
 އެކައުންޓިންގ،

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،
 ބޭންކިންގް،

 އިންޝުއަރެންސް،
އިސްލާމީ ޓުއަރިޒަމް

75.00100.00285.00290.00

ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ މޮޑިޔުލްސްތަކާއި، ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޒަރޓޭޝަން/ 
ތީސީސްއާއި އަދި އެކި ބޭންޑްތަކުގައި މާއްދާތަކުގެ 1 )އެކެއް( ކްރެޑިޓް  ޕޮއިންޓް ގެ ފީއެވެ. 
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އައި.ޔޫ.އެމް. އެކްސެލެންސް އެޯވޑްގެ ޖަދުވަލު 1

Represented IUM at International level - 3 and more

Represented IUM at International level - 1 to 2

Represented IUM at National level - 3 and more

Represented IUM at National level - 1 to 2

Participation in Academic activities -3 and more

Participation in Academic activities - 1 to 2

Participation in Co-curricular activities - 3 and more

Participation in Co-curricular activities - 1 to 2

Publications - 3 or more

Publications - 1 to 2

Participated in Seminar, Workshop, etc. - 3 and more

Participated in Seminar, Workshop etc.  - 1 to 2

Member of the Student Union (President or Vice Presiden

Member of the Student Union (Secretary, or any other)

Class representative, or any other leadership role

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

8
5

2
100

N
am

e: 
Date

Contribution - (30%
)

Leadership (15%
)

Calculation:                    
(Student's CGPA/4)*55

IU
M
	EXCELLEN

CE	AW
ARD

	‐SELECTIO
N
	CRITERIA

Name

Batch 

No

TOTAL

N
am

e	of	the	K
ulliyyah

N
m
e	of	the	Program

m
e

RANK

55 CGPA 3.75 or above

Academ
ic (55%

)
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ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެޯވޑްގެ ޖަދުވަލު 1
N
am

e	of	the	K
ulliyyah

N
am

e	of	the	program
m
e

100

N
am

e: 
Signature:

Calculation:                  
(Student's CGPA/4)*100

BEST	STU
D
EN
T	AW

ARD
	‐SELECTIO

N
	CRITERIA

No

Name

Batch 

CGPA

TOTAL

RANK

CGPA 3.65 or above

100
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Doctoral Degree 10

Master’s Degree 09

Postgraduate Certificate and Postgraduate Diploma 08

Bachelor’s Degree and Bachelor’s Degree with Honours 07

Associate Degree and Advanced Diploma 06

Diploma 05

Advanced Certificate and Certificate 4 04

Certificate 3 03

Certificate 2 02

Certificate 1 01

IUM Graduation Requirement 00

2. Index Number

The index number consist of four numerical characters. 

First 2 Digits

First 2 digits represent the level as stated in MNQF as follows.

Last 2 Digits

The last two digits are serial numbers assigned to the modules. These numbers will 
be between 01 and 99 (inclusive) for each of the module categories identified by the 
three letters. 
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MEC Mechanics and related subjects

MGT Governance, administration, management and related subjects 

MIT Multimedia and information technology and related subjects

PHY Physics and related subjects

QUR Quran and Quranic Sciences and related subjects

RES Research methodology modules and related subjects

SCI General Science and related subjects

SHA SHARI’AH – Fiqh, Usulul Figh, Islamic legal maxims, the objectives of 
Shari’ah, history of Islamic legal system, and related subjects 

SOC Social Studies and related subjects

STA Statistics and related subjects

SUN SUNNAH – Seerah, Sciences of Hadith, and related subjects

THE Thesis

USU USULUDIN – Aqidah, Islamic philosophy, sufism, sects and related 
subjects
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Module Code Procedure of Islamic University of Maldives

The seven-character alphanumeric code consists of two parts, namely the subject 
name which consist of three characters and the index number which consist of four 
characters. Module code is unique, hence, no two modules will have the same code.

1. Subject Name

The three letters of the module code identifies the category to which the module
belongs. The following categories will be used at the Islamic University of Maldives.

ARB Arabic Language 

ART Arts and crafts and related subjects

BIO Biology and related subjects

BUS Business, marketing, human resource and related subjects

CHE Chemistry and related subjects

COR Core Modules of Islamic University of Maldives 

DHI Dhivehi Language

DIS Dissertation 

ECO Economics and related subjects

EDU Education, educational psychology, educational sociology, educational 
leadership, pedagogy, teaching practice, and related subjects

ENG English Language

FIN Accountancy, banking, finance, and related subjects 

HSS Humanities and Social Sciences 

LAW Law and related subjects

MAT Pure and applied mathematics and related subjects
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