
 

 

 

 ޕާއި ރސިޓީން ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ  

 ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ ޤ ވާޢިދު 
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11މި ޤ ވާޢިދ ކީ ޤާނޫނު ނ ންބ ރު  )ހ( 1 ތ ޢާރުފް 

ވ ނ  މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެން  55ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ެގ 

ޝިޕާއި ހ ދާފ އިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީން ފެލޯ

 އ ދި ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެޤ ވާޢިދެވެ. ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ޓީންނާއި މިޤ ވާޢިދުެގ ދ ށުން ކ ންކ މ ށް އެދޭ ެއންމެހ އި ޔުނިވ ރސި )ށ(

 ފ ރާތްތ ކުން މި ޤ ވާޢިދ ށް ޢ މ ުލކުރ ންވާނެއެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ޓްރެއިނިން އ ދި ގްރާްނޓްސް ދޭންވާނީ  )ނ(

މިޤ ވާޢިދާ އެއްގޮތ ށް އެއްވެސް ތ ފާތު ކުރުމެއްނެތި އެންމެނ ށް ހ މ ހ މ  

 އުޞޫލ ކުންނެވެ.

 

އި މި ޤ ވާޢިދ ށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީން ފެލޯޝިޕާ 2 ނ ން 

 ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ ޤ ވާޢިދު" އެވެ. ސްކޮލ ރޝިޕާއި

 

މި ޤ ވާޢިދުގެ ބޭނުމ ކީ ދެފުށް ފެންނ  ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް  3 މ ޤުޞ ދު 

 ޢ ދުލުވެރިކ މާއި އިންސާފުވެރިކ މާ އެކު ޢ މ ލު ކުރުމެވެ.ދިނުމުގ އި 

 

ކ ނޑ އެޅިގެން އެހެން  ،ގ އި އެ ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފ އިވާގޮުތންޤ ވާޢިދުމި  4 މާނ ކުރުން 

 ؛ގޮތ ކ ށް ދޭހ ނުވާނ މ 

'ޔުނިވ ރސިޓީ' ލިޔެވިފ އިވާ ކޮންމެ ތ ނެއްގެ މާނ އ ކީ ޤާނޫނު ނ ންބ ރު   )ހ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ެގ ދ ށުން  2015/11

 އުފ އްދާފ އިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީ' އެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި  ' ލިޔެފ އިވާ ކޮންމެ ތ ނެއްގެ މާނ އ ކީ'މެންބ ރުން )ށ(  

 ކޮމެޓީގެ މެންބ ރުންނެވެ.ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް 



 

 

 

ލ ރޝިޕާއި އިވާ ކޮންމެ ތ ނެއްގެ މާނ އ ކީ ' ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮ'ކޮމެޓީ' ލިޔެފ  )ނ(  

 ' އެވެ.ކޮމެޓީގްރާންޓްސް 

ސްލާމީ އި'މ ޖިލިސް' ލިޔެފ އިވާ ކޮންމެ ތ ނެއްގެ މާނ އ ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ރ(  

 މ ޖިލީހެވެ. ޔުނިވ ރސިޓީގެ

ޔުނިވ ރސިޓީއ ށް 'ކިޔެވުމުގެ ޚ ރ ދު' ލިޔެފ އިވާ ކޮންމެ ތ ނެއްގެ މާނ އ ކީ  (ބ)  

 ފީގެގޮތުގ އި ޔުނިވ ރސިޓީންދޭ އޮފ ރ ލެޓ ރގ އި ބ ޔާން ހޭދ އްކ ންޖެ

 ފ އިސާގެ ޢ ދ ދެވެ. ކުރެވިފ އިވާ

'އެހީ' ލިޔެފ އިވާ ކޮންމެ ތ ނެއްގެ މާނ އިގ އި ފެލޯޝިޕް ނުވ ތ   (ޅ)  

 ހިމެނެއެވެ. ގްރާންޓްސްސްކޮލ ރޝިޕް ނުވ ތ  

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ 

 ދިނުމުގެ މ ޤްޞ ދު 

ޔުނިވ ރސިޓީންދޭ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ  )ހ( 5

ފުރުޞ ތު ފުޅާކުރުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން ޢާންމު ބޭނުމ ކީ ތ ުޢލީމުގެ 

ކުރުމާއި އ ދި ޔުނިވ ރސިޓީގެ މުވ އްޒ ފުންނާއި ދ ރިވ ރުންގެ ކިޔެވުމ ށް 

 އެހީތެރިކ ން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވ އްޒ ފުންނާ، ދ ރިވ ރުންނ ްށ، ވ ކިވ ކިން ނުވ ތ   )ށ(  

 ކުރުމ ށާއި ފ ންނީ ކުރިއެރުމ ށް ހިތްވ ރު ދިނުންގުޅިގެން ޢިލްމީ ދިރާސާތ އް 

 ޢިލްމީ ދިރާސާތ އް ކުރުން ދިރުވ އި، އާލާކޮށް، ތ ރ އްޤީކުރުން  )ނ(  

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ދެވޭނެ 

 ގޮތްތ އް 

ޔުނިވ ރސިޓީން ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ދޭނެ ޮގތްތ އް ތިރީގ ިއ  6

 އެއީ:މިވ ނީއެވެ. 

 ޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕް. )ހ( 

 ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޕާޝ ލް ސްކޮލ ރޝިޕް. )ށ( 

 އ ދި ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް. ޔުނިވ ރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯނު )ނ( 

 ޔުނިވ ރސިޓީއިން ދޫކުރާ ރިސާޗް ގްރާންޓް. )ރ( 

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް 

 ސްކޮލ ރޝިޕް 

 މާސްޓ ރސް  ،ސްކޮލ ރޝިޕ ކީ ފުރ ތ މ  ޑިގްރީޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް  )ހ( 7

 އ ދި ޕީ.އެޗް.ޑީ އ ށް ކިޔ ވ ން ދެވޭ ސްކޮލ ރޝިޕެކެވެ.  ،ޑިގްރީ

 ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕްގެ ދ ށުން ލިބިދޭ އިނާޔ ތްތ ކ ކީ: ޔުނިވ ރސިޓީގެ )ށ( 

ޓިއުޝ ންފީއާއި ޔުނިވ ރސިޓިއ ށް ދ އްކ ންޖެހޭ ފީތ ްއ  .1

 ޢ ދ ދ ށް(.)ޔުނިވ ރސިޓީގެ އޮފ ރލެޓ ރގ އިވާ 



 

 

 

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕްގެ ދ ށުން ކިޔ ވ ނީ ބޭރު  .2

ކޯހ ްށ ދިއުމ ށާއި ކޯސް ނިންމާފ އި ޤ އުމެއްގ އި ކ މ ށްވާނ މ ، 

އެނބުރި އ އުމުގެ ދ ތުރު ޚ ރ ދު )ދެކޮޅު އެއ ރ ޓިކެޓް އިކޮނޮމީ 

  ކްލާހުން(.

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕްގެ ދ ށުން ކިޔ ވ ނީ ބޭރު  .3

އެސްޓ ބްލިޝްމެންޓް އެލ ވ ންސް މެއްގ އި ކ މ ށްވާނ މ ، ޤ އު

)އެސްޓ ބްލިޝްމެްނޓް އެލ ވ ްނސް ދެވޭނީ އެއްފ ހ ރު، އެއީ 

 ފުރ ތ މ  ސެމެސްޓާގ އި(. 

)ސްޓ އިޕެންޑްގެ ގޮތުގ އި މ ހ ކު ދޭނެ އ ދ ދެއް  ޑްސްޓ އިޕެން .4

ކ ނޑ އ ޅާނީ ކިޔ ވ ންދާ ޤ އުމުތ ކ ށް ސ ރުކާރުގެ ކ މާބެހޭ 

މުއ އްސ ސާތ ކުން ކ ނޑ އ ޅާފ އިވާ އެލ ވ ންސް ތ ކ ށް ރިޢާޔ ތް 

 ކުރުމ ށް ފ ހު ކޮމެޓީން(.

)ބުކް އެލ ވ ންސް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމެސްޓާއ ކު  ބުކް އެލ ވ ންސް .5

 ރު(.އެއްފ ހ 

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޕާޝ ލް 

 ސްކޮލ ރޝިޕް 

އ ދި  ،މާސްޓ ރސް ،ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޕާޝ ލް ސްކޮލ ރޝިޕ ކީ ފުރ ތ މ  ޑިގްރީ 8

ޕީ.އެޗް.ޑީ އ ށް ކިޔ ވ ން ދެވޭ ސްކޮލ ރޝިޕެވެ. މި ސްކޮލ ރޝިޕްގ އި ހިމެނެނީ 

 ކިޔެވުމުގެ ޚ ރ ދުތ އް އެކ ންޏެވެ.

 

ޔުނިވ ރސިޓީން ދޫކުރާ 

  ލޯނު 

ޔުނިވ ރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯނު އ ކީ ކ ނޑ އ ޅާފ އިވާ އުޞޫލެއްގެ މ ތިން  )ހ( 9

ފުންނާއި ޔުނިވ ރސިޓީގ އި ކިޔ ވާ ހުރިހާ މުވ އްޒ ޔުނިވ ރސިޓީގެ 

 ލޯނެކެވެ. ދ ރިވ ރުންނ ށް ދެވޭ 

ޢ ދ ދު ލޯނުެގ ފ އިސާެގ  މިމާއްދާގެ )ހ( ގ ިއ ބ ޔާން ކޮށްފ އިވާ  )ށ( 

 ސްކޮލ ރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ ކ ނޑ އ ޅާނީ ޔުނިވ ރސިޓީގެ 

 އިންނެވެ.

 

ސްޓ ޑީ ގްރާންޓ ކީ މާލީ ނުތ ނ ވ ސްކ މުގެ ސ ބ ބުން ތ ުޢީލމީ ލ ޑުދ ޑިތ އް  10 ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް 

ޙާޞިލުކުރުމ ށް ނުކުޅެދޭ ދ ރިވ ރުންނ ށް ދ ރުމ ވެރި މ ގ ކުން އެހީތެރިވެދިނުމ ްށ 



 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީގ އި ކިޔެވުމ ށް މި އެހީއ ކީ ދެވޭ އެހީ އެކެވެ. 

 ދެވޭ އެހީއެކެވެ.

 

ސްޓ ޑީ ގްރާންޓްގެ ދ ށުން 

 ލިބޭ އިނާޔ ތް 

ސްޓ ޑީ ގްރާންޓްގެ ދ ށުން ދ ިރވ ރ ށް ލިބޭ އިނާޔ ތ ކީ ދ ރިވ ރުގެ ކިޔެވުމުގެ  11

 ޚ ރ ދުތ އް ހިލޭ ކޮށްދިނުމެވެ.

 

 ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް 

 ކެޓ ގ ރީތ އް ބެހިގެންވާ 

 )ދޭއް( ކެޓ ގ ރީއ ށެވެ. 2ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް ބެހިގެންވ ނީ ތިރީގ އި ބ ޔާންކުރެވިފ އިވާ  12

އ އި.ޔޫ.އެމްގ އި ރ ޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔ ވާ އ އި.ޔޫ.އެމްގެ ފުލްޓ އިމް ހ. 

ފުން. މި ކެޓ ގ ރީން ސެމެސްޓ ރެއްގ އި ދެވޭ ފުރުސ ތުތ އް އޭގެ ކުީރ މުވ އްޒ 

 ކޮމިޓީއިން އިޢުލާން ކުރާނެއެވެ.ސެމެސްޓ ރގ އި 

މި އ އި.ޔޫ.އެމްގ އި ރ ޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔ ވާ އެހެނިހެން ދ ރިވ ރުން. ށ. 

ކެޓ ގ ރީން ސެމެސްޓ ރެއްގ އި ދެވޭ ފުރުސ ތުތ އް އޭގެ ކުރީ ސެެމސްޓ ރގ އި 

 ކޮމިޓީއިން އިޢުލާން ކުރާނެއެވެ.

    

ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް ދިނުމުގެ 

 ޝ ރުތުތ އް 

 ދިވެހި ރ އްޔ ތެއްކ މުގ އިވުން. )ހ( 13

 އ އި.ޔޫ.އެމްގ އި ރ ޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔ ވާ ދ ރިވ ރެއްކ މުގ އިވުން. )ށ( 

 )ނ(  

 

ނުވ ތ  ދ ރިވ ރުގެ ބ ލ ދުވެރިޔާގެ މ ހ ކ ށްޖެހޭ ޖުމްލ  އާމްދ ީނ  ،ދ ރިވ ރު

 )ވިހި ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއ ށްވުރެ މ ދުވުން. 20,000.00

 )ރ(  

 

ސ ރުކާރުގެ ނުވ ތ   ،އ އި.ޔޫ.އެމްގެ މާލީ އެހީއ ށް އެދި ހުށ ހ ޅާފ ރާތ ކީ

އެނޫންވެސް މުއ އްސ ސާއ ކުން ކިޔެވުމުގެ ޚ ރ ދުތ އް ލިޭބ 

 .ދ ރިވ ރެއްކ މުގ އި ނުވުން

އ އި.ޔޫ.އެމް ގ އި ރ ޖިސްޓްރީވެގެން ކިޔ ވ މުންދާ ކޯހުގ އި މ ދުވެގެން އެއް  )ބ(  

  .ނިންމާފ އިވާ ދ ރިވ ރ ކ ށްވުންސެމިސްޓ ރގެ ކިޔެވުން 

ދ ށުން ޓިއުޝ ންފީ ދ އްކ އިދިނުމ ށް ޙ އްޤުވާ  ސްޓ ޑީ ގްރާންޓްގެ )ޅ(  

 .ކޯސް ފުރިހ މ  ކުރާނެކ މުގެ އެއްބ ސްވުމެއްގ އި ސޮއިކުރުން ،ދ ރިވ ރުން

 މިމާއްދާގެ )ހ( ިއން )ޅ( އ ށް ބ ޔާންކޮށްފ އިވާ ޝ ރުތުތ އް ފުރިހ މ  ނުވާ )ކ(  

ހާލ ތުގ އި، އ އި.ޔޫ.އެމް. ގެ ފުްލޓ އިމް މުވ އްޒ ފެއްނ މ ، އ އި.ޔޫ.އެމް.އ ށް 



 

 

 

ޚިދުމ ތްކޮށްފ އިވާ މުއްދ ތ ށް ރިޢާޔ ތްކުރުމ ށްފ ހު ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް 

 ދެވިދާނެއެވެ.

 ގ އިދެވޭނީ ތިރީ ޓްމިމާއްދާގެ )ކ( ގ އި ބ ޔާންކޮްށފ އިވާ ސްޓ ޑީ ގްރާން )އ(  

 ބ ޔާންކޮށްފ އިވާ އުޞޫލުގެ މ ތިްނނެވެ.

 1 ުދޭއް(  2 ކޮށް ޚިދުމ ތްއެމްއ ށް އ އި.ޔޫ. )އެކެއް( އ ހ ރ(

)ވިހި(  20ޚ ރ ދުގެ  ގެކިޔެވުމުއ ހ ރު ފުރިހ މ  ނުވާނ މ  

 އިންސ އްތ  މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 2  ްތިނެއް(  3)ދޭއް( އ ހ ރު އ އި.ޔޫ.އެމްއ ށް ޚިދުމ ތް ކޮށ(

( ޅީސްސާ) 40 ކިޔެވުމުގެ ޚ ރ ދުގެއ ހ ރު ފުރިހ މ  ނުވާނ މ  

 އިންސ އްތ  މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 3  ްހ ތ ރެްއ(  4)ތިނެއް( އ ހ ރު އ އި.ޔޫ.އެމްއ ށް ޚިދުމ ތް ކޮށ(

)ފ ސްދޮޅ ސް(  60ކިޔެވުުމގެ ޚ ރ ދުގެ އ ހ ރު ފުރިހ މ  ނުވާނ މ  

 އިންސ އްތ  މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 4  ްފ ހެއް(  5)ހ ތ ރެއް( އ ހ ރު އ އި.ޔޫ.އެމްއ ށް ޚިދުމ ތް ކޮށ(

)އ އްޑިހ (  80ކިޔެުވމުގެ ޚ ރ ދުގެ އ ހ ރު ފުރިހ މ  ނުވާނ މ  

 އިންސ އްތ  މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 5 ުގުމުއްދ ތ ކ ށް ނުވ ތ  އެއ ށްވުރެ ދި )ފ ހެއް( އ ހ ރ 

ކޮށްފ އިވާނ މ  ކިޔެވުމުގެ ޚ ރ ދު އެއްކޮށް  ޚިދުމ ތް.އެމްއ ށް އ އި.ޔޫ

 މާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 

ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް 

ދިނުމުގ އި އިތުރ ށް 

 ބ ލ ންޖެހޭ ކ ންތ އްތ އް 

ސްޓ ޑީ ގްރާންޓ ށް ހުޅުވާލާފ އިާވ ފުރުޞ ތުތ ކ ށްވުރެ ސްޓ ޑީ ްގރާންޓ ށް އެދި  15

އިުތރުނ މ ، ސްޓ ޑީ ގްރާންޓް ދިނުުމގ އި ތިރީގ އިވާ ހުށ ހ ޅާފ އިވާ ފުރުޞ ތުތ އް 

 ކ ންކ މ ށް ރިޢާޔ ތް ކުރ ންވާނެއެވެ.

ލިބިފ އިވާ ވ ސީލ ތްތ އް ބޭުނންކޮށްގެންވެސް ޙާލ ތުން އ ރ އިގ ތުމ ށް  )ހ(  

 ނުކުޅެދިފ އިވުން.

އާދ ޔާ ޚިލާފު ޙާލ ތ ކާހުރެ މާލީ ނުތ ނ ވ ސްކ މެއްގެ ތެރޭގ އި  )ށ(  

 އުޅެންޖެހިފ އިވުން.



 

 

 

ކު އާމްދ ނީއެއް ލިބޭނެ މ ގެއް ެނތް އެކ ނިވެރި މ ޔ ކު ނުވ ތ  ބ ފ ޔ  )ނ(  

 ބ ލ ހ އްޓ މުން ެގންދާ ދ ރިވ ރެއްކ މުގ އިވުން.

 ޙާލ ތު. ޢާއިލާގެތެރޭގ އި ތިބި މެމްބ ރުންެގ އ ދ ދު އ ދި އެ މެމްބ ރުންގެ )ރ(  

ނުކުޅެދުންތެރިކ މެއް ހުރި  ،އެީހތެރިކ މެއް ނެތްތިމާގެ މީހުންގެފ ރާުތންވެސް  )ބ(  

 ދ ރިވ ރެއްކ މުގ އިވުން.

ދިރިއުޅެމުންދާ ޙާލ ތު )ކުލީ ކޮޓ ރިއެއްގ އި/ އެޕާރޓްމ ންޓުގ އި/ ގެއެއްގ އި(  )ޅ(  

 އުޅެމުންދިޔުން.

ޢާއިލާގެ ނުވ ތ  ތިމާގެ މީުހންގެ ފ ރާތުން މާލީ ެއހީތެރިކ ން ިލބެުމން ނުާދ  )ކ(  

 ދ ރިވ ރ ކ ށްވުން.

 އ ސާސީ ޝ ރުޠުގ އި ކ ޑ އެޅިފ އިވާ އެންމެ މ ތީ އާމްދ ނީއ ށްވުރެ ދ ށްވުން  )އ(  

 

މި ބ އިގ އި ހިމެނެނީ  ދިރާސާ ކުރުމ ށް ނުވ ތ  އީޖާދީ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއ ށް  16 ރިސާޗް ގްރާންޓްސް ދިނުން 

ފުލްކޮށްދޭފ ންޑް ނުވ ތ  ގެންދިޔުމ ށް ޔުނިވ ރސިޓީއިން ގްރާންޓް ގެ ގޮތުގ އި 

 ފ ންޑެވެ.-ޕާޝ ލް

ރިސާޗް ގްރާންޓްސް 

 ބެހިގެންވާ ބ އިތ އް 

ޢިލްމީގޮތުން ބުރ ދ ްނހުރި އ އު ހޯދުމ ކ ށް މ ގުފ ހިވާނޭ ފ ދ  ޢިލްމީ  )ހ( 17
 ދިރާސާތ ކ ށް ފ އިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން 

އުފެއްދުންތެރި އ އު މ ތީ މ ރުޙ ލާތ ކުގ އި ކިޔ ވާ ދ ރިވ ރުންގެ ތެރެއިން  )ށ(  
ހޯދުމ ކ ށް ފ ހިވާގޮތ ށް ފ ރުާމކޮށްފ އިވާ ދިރާސާތ ކ ށް އެހީތެރިކ ްނ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
މުޖުތ މ ޢ ށް ފ އިދާ ކުރާނެފ ދ  އ އު ޚިޔާލެއް ހ ޤީޤ ތ ކ ށް ހެދުމ ށްޓ ކ އި  )ނ(  

 މުވ އްޒ ފުންނ ށް އ ދި ދ ރިވ ރުްނނ ށް ފ އިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިުނން

ގްރާންޓްސް ލިބޭ ރިސާޗް 

 ތ ކުގެ ޝ ރުތުތ އް ތްފ ރާ 

 ދިވެހި ރ އްޔ ތެއްކ މުގ އިވުން. )ހ( 18

 ޕްރިންސިޕ ލް ރިސާޗ ރ އ ކީ އ އި.ޔޫ.އެމް އ ށް ނިސްބ ތްވާ ބޭފުޅ ކ ށްވުން. )ށ( 

 )ނ(  

 

ގްރާންޓް ހޯދ ްނ ހުށ ހ ޅާ ދިރާސާއ ކީ އެހެން ތ ނ ކުްނ ހ ދާފ އި އޮްތ 

 ދިރާސާއ ކ ށް ނުވުން.

 )ރ(  

 

ގްރާންޓް އ ށް އެދި ހުށ ހ ޅާ ދިރާސާއ ކީ އެހެން ފ ރާތ ކުން އެހީ ދީފ އިވާ 

 ދިރާސާއ ކ ށްނުވުން.



 

 

 

ރިސާޗް ގްރާންޓްސް ލިބޭ 

ފ ރާތްތ ކުން 

 ޢ މ ލުކުރ ންޖެހޭގޮތް 

ރާސާގެ ދި، އެހީ ހ މ ޖެހޭ ބ އިވެރިން އިރުޝާދުތ ކ ށް ފުރިހ މ އ ށް ތ ބާވެ )ހ( 19

 ވެ.ކުރިއ ށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޤ ވާއިދުން ހުށ އ ޅ ންވާނެއެމ ސ އްކ ތް 

ދިރާސާގެ މ ސ އްކ ތް ކުރިއ ށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށ ހެޅުން ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ  )ށ(  
ދުވ ސް ކުރިން ލިޔުމުން  3އެކ ން މ ދުވެގެން  ،ތާރީޚ ށްވުރެ ލ ސްވާނ މ 

 އ ށް އ ންގ ންވާނެއެވެ.  ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން
އެ ބޭނުމ ށެެވ. އ ދި  ،އެހީ ބޭނުންކުރ ންާވނީ ހުށ ހެުޅމުގ އި ވާގޮތ ށް )ނ(  

އ ށް   ޚ ރ ދުތ ކުގެ ތ ފްޞީލް ބ ރާބ ރ ށް ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން
 ހުށ ހ ޅ ންވާނެއެވެ. 

 
އެހީ ހ މ ޖެހުނު ިމންވ ރ ށްވުރެ ިއތުރ ށް ދިރާސާއ ށް ހިނާގ ޚ ރ ދ ށް އެީހ  )ރ(  

 މާވާންާވނެއެވެ.ލިބިދެވުނު ފ ރާުތން ޒިން
ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމ ން ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ ތާރީޚ ށް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މ ސ އްކ ތް  )ބ(  

ނިންމާލ ންވާނެއެވެ. އެހާތ ނ ށް ޭބނުންނުކުރެވި ފ އިސާ ހުރިނ މ  އެ ފ އިާސ 
 އ ނބުރާ ޔުނިވާރސިޓީއ ށް ދ އްކ ންވާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް  ،ބޭނުންވާނ މ  އެކ ންޕްރޮޖެކްޓް ނިންމ ން އިތުރު ވ ގުތު  )ޅ(  
)ހ ޔެއް( މ ސްދުވ ސް  6ނިންމ ން ކ ނޑ އ ޅާފ އިވާ ތާރީޚުގެ މ ދުވެގެން 

އ ށް ހުށ ހ ޅ ންވާނެއެވެ. މިގޮތ ްށ   ކުރިން ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން
ހުށ ހ ޅާއިރު މުއްދ ތު އިތުރުކުރ ންޖެހޭކ މ ށް ބ ޔާންކޮށް އެކ ށީގެންވާ ސ ބ ުބ 

 އެވެ.ހުށ ހ ޅ ންވާނެ
)އެކެއް( މ ސްދުވ ހުގެ ތެރޭގ ިއ ނިންމާ  1ޕްރޮޖެކްޓްގެ މުއްދ ތު ހ މ ވާތާ  )ކ(  

   ރިޕޯޓު )ދީފ އިވާ ފޯމެޓުގ އި( ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން
 ހުށ ހ ޅ ންވާނެއެވެ.

ރިސާޗް ގްރާންޓް 

 ހ މ ޖެއްސުން 

ސީދާގޮތުްނ ފ އިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ދިރާސާ ކުރިއ ށްގެންދިޔުމ ށް  )ހ( 20
ހިނގާ ޚ ރ ދ ށެވެ. މީގެތެރޭގ އި ދިރާސާކުރުމުގ އި ގެންގުޅޭނެ އެހިތެރިްނ 
ހޯދުމާއި ދ ތުރުފ ތުރުގެ ޚ ރ ދާއި ޢިލްމީ އ ދި ފ ންނީ އެހީތެރިކ ން ހޯދުމާއި 
 އިދާރީ ކ ންކ ން ހ މ ޖެއްސުމާއި ބޭނުންވާ ވ ޞީލ ތްތ އް ހޯދުން ިހމެނެއެވެ.

ފ އިސާ ދޫކުރެވޭނީ ދިރާސާގެ މ ސ އްކ ތް ކުރިއ ށްދާ  މިންވ ރ ކުން  (ށ)  
 ބ އިބ ޔ ށް ވ ކިންނެވެ. 



 

 

 

 ،ދިރާސާގެ އެކި ބ އިބ ޔ ށް ފ އިސާ ޚ ރ ދުވާނެގޮތުގެ ތ ފްޞީލު ނ()  
 ގޮތް ޕްރޮޕޯސ ލްގ އި ހިމ ނ ންވާނެއެވެ. އެހެންނ މ ވެސް ފ އިސާ ދޫކުރާނެ

 ކ ނޑ އ ޅާނީ ކޮމެޓީންނެވެ.
މ ްށ އެހީ ދިނުމުގ އި، ކުރިން އެހީ ލިބިފ އިނުވާ ފ ރާތްތ ކ ށް ެއހީދިނު (ރ)  

 އިސްކ ންދެވޭނެއެވެ.
ރިސާޗް ގްރާންޓްސްގެ 

 މުއްދ ތު 

ހުށ ހ ޅާފ އިވާ ހުށ ހެޅުމުގެ ބާވ ުތން އެހީދެވޭ ދިރާސާ/ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދ ތު  )ހ( 21
 ތ ފާތުވެދާނެއެވެ. އެހެންކ މުްނ، އެހީ ހ މ ޖެހޭނީ ސިޓީގ އި

 ދިރާސާ/ޕްރޮޖެކްޓުގެ މުއްދ ތު ބ ޔާންކޮށްފ އި އޮންނ  މިންވ ރެވެ.
)ހ( އެހެްނ ބ ޔާން ކުރެވި އޮތ ސް ދ ރިވ ރެއް ނ މ  އެހީ ދެވޭމުއްދ ތު ެއ  )ށ(  

ދ ރިވ ރެއް ޔުނިވާސިޓީ ގ އި ރ ޖިސްޓްރ ވެފ އިވާ މުއްދ ތ ށް ވުރެ 
 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ރިސާޗް ޕްރޮޕޯސ ލްތ އް 

 ވ ޒ ން ކުރުން 

ކު ކޮމެޓީން އިޢުލާްނ ޕްރޮޕޯޒ ލްތ އް ވ ޒ ން ކުރުމުގާ ބެލެވޭނެ މިންގ ޑު އެފ ހ ރ  22
 ގުޅޭ ގޮތ ށް ޖ ދުވ ލުގ އި ހިމެނިފ އި އޮންނާނެއެވެ. އިކުރާ ސްކީމާ

އ ންގ އިދޭ ދިރާސާގެ ނުވ ތ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ މ ސ އްކ ތް ކުރިއ ށްގޮސްފ އިވާ މިންވ ރު  23 ޕްރޮގްރެސް ރިޕޯޓު 
ރިޕޯޓް ފ އިސާގެ އެހީ ހ މ ޖެހުނުކ ން އ ންގާ ޕްރޮޕޯސ ލްގ އި ވާގޮތ ށް ޔުނިވ ރސިޓީ 

 އ ށް ހުށ ހ ޅ ންވާނެއެވެ.
)އެކެއް( މ ސްދުވ ހުގެ ތެރޭގ އި ދިރާސާގެ  1ދިރާސާގެ މ ސ އްކ ތް ނިމޭތާ  )ހ( 24 ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް 

މ ސ އްކ ތް ހިނގާ ދިޔ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޔުނިވ ރސިޓީ  އ ްށ 
 ހުށ ހ ޅ ންވާނެއެވެ. 

ށ ރިޕޯޓުގެ ޗާޕުކޮށްފ އިވާ ކޮޕީއ ކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީއެއް 
 މ ނ ންވާނެެއވެ.ހުށ އ ޅ ންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓުގ އި ތިރީގ އި މ ޢުލޫމާތު ހި

  ،ްދިރާސާގެ ނ ތީޖާ، ޝާއިޢުކުރި ުނވ ތ  ނުވ ތ  ުހށ ހެޅި ކ ރުދާސ
 ނުވ ތ  ދިރާސާގެ އެހީގ އި އުފެއްދި އުފެއްދުން

 )ުފ އިސާ ޚ ރ ދުކުރެވުނުގޮތުގެ ތ ފްޞީލު )ބިުލތ ކުގެ އ ސްލާއެކ 
ރިޕޯޓް ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ މުއްދ ތުގެތެރޭގ އި ދެންނެވުނު މ ޢުލޫމާތާއެުކ  )ނ(  

ހުށ ނާޅ އިފިނ މ  މި ސްކީމްގެ ދ ށުން އެ ބ އިވެރިޔ ކ ށް އިތުރ ށް އެީހ 
 ނުދިނުމ ށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކޮމެޓީ އ ށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރިސާޗް ގްރާންޓްސްގެ 

 މުއްދ ތު އިތުރު ކުރުން 

 ވ ނ  މާއްދާ ބ ލ ން( 31)

އިތުރުކުރ ން ބޭުނންނ މ  އެކ ން، އެހީ ހ މ ޖެހިފ އިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މުއްދ ތު  25
މ ސްދުވ ސް ކުރިން،  ރިސާޗް އްންޑް އިނޮވޭޝ ން  6މުއްދ ތު ހ މ ވުގެ މ ދުވެގެން 

 6އ ށް ލިޔުމުން އ ންގ ންވާނެއެެވ. މިގޮތުން އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ގިނ ވެގެން 
 މ ސްދުވ ހެވެ.



 

 

 

 
ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި  

 ގްރާންޓްސް ދިނުން 

ހީއ ށް ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ދެވޭނެ ޢ ދ ދާއި އެޔުނިވ ރސިޓީގެ  26

ލީހުން ޔުނިވ ރސިޓީގެ މ ޖި ،ކުރިމ ތި ލެވޭނެ ޝ ރުތުތ އް ކޮމެޓީން ކ ނޑ އ ޅ އި

 ފާސްކުރ ންވާނެއެވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި  

ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ 

 ޝ ރުތުތ އް 

ރާއްޖޭގެ ނުވ ތ  ބޭރުގެ  ،މުއ އްސ ސާއ ކުންސ ރުކާރުގެ ނުވ ތ  އ މިއްލ   )ހ( 27

ފުލް  ،ނުވ ތ  އ މިއްލ  ފ ރުދެއްގެ ފ ރާތުން ،ޖ މްޢިއްޔާ ޖ މާޢ ތ ކުން

މި  ،ސްކޮލ ރޝިޕެއް ލިބިފ އިވާނ މ  ނުވ ތ  ފުރިހ މ  ކުރ މުންދާނ މ 

ޤ ވާޢިދުގެ ދ ށުން ދެވޭ އެއްވެްސ އެހީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ. މިތ ނުގ އި ފުލް 

ލިބިފ އިވުން' ގެ މާނ އ ކީ ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕެއް ލިބި އ ދި ސްކޮލ ރޝިޕް '

 ކިޔެވުން ނުފ ށ އި ހުރުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނުވ ތ  ބޭރުގެ  ،ސ ރުކާރުގެ ނުވ ތ  އ މިއްލ  މުއ އްސ ސާއ ކުން )ށ( 

ނުވ ތ  އ މިއްލ  ފ ރުދެއްގެ ފ ރާތުން ފ އިސާގެ  ،ޖ މާޢ ތ ކުން ،ޖ މްޢިއްޔާ

ނުވ ތ  ލިބެން  ،ނުވ ތ  ލިބިފ އިވާ ނ މ  ،ލިބެމުންދާނ މ  ،އެހީއެއް

ހ މ ޖެހިފ އިވާ ނ މ  މި ޤ ާވިޢދުގެ ދ ށުން ދެވޭ އެއްވެސް އެހީއެއް 

 ނުލިބޭނެއެވެ.

ޔުނިވ ރސިޓީން ކ ނޑ އ ޅާފ އިވާ މުއްދ ތުގެ ތެރޭގ އި އެހީ ލިޭބ ފ ރާތުން  )ނ( 

 ކޯހުގެ އެންމެހ އި ކ ންކ ން ފުރިހ މ  ކުރ ން ޖެހޭނެއެވެ.

ޔުނިވ ރސިޓީން ސްކޮލ ރޝިޕް އ ދި ފ އިސާގެ އެހީ ދިނުމުގ އި  )ރ(  

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ވ ޤްފް ފ ންޑުން ނުވ ތ  ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޓްރ ސްޓް ފ ންޑުން 

 ޚ ރ ދު ކުރެވިދާނެއެވެ.

)ހ އެއް( ވ ނ  މާއްދާގ އި ބ ޔާން ކުރެވިފ އިވާ އެހީތ ކުގެ  6މި ޤ ވާޢިދުގެ  (ބ)  

އެހީ ލިބޭ ފ ރާތ ކ ށް އެއްވ ގުތެއްގ އި ލިބޭނީ އެއިން ކޮްނމެވެސް  ،ތެރެއިން

 އެއްވ އްތ ރެއްގެ އެހީއެކެވެ.

އެފ ާރތުން މ ޤުބޫލު އުޒުރ ކާ ނުލ އި ކިޔ ވ ން  ،އެހީ ލިބެން ހ މ ޖެހުމުން (ޅ)  

 ފެށުން ލ ސްކޮށްފިނ މ  އެ އެހީ ކެންސ ލްވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ޔުނިވ ރސިޓީގެ ހުއްދ އ ކާއި  އެހީ ލިބޭ ފ ރާުތން ކޯސް ނުވ ތ   (ކ)  

 ނުލ އި ބ ދ ލު ކޮށްިފނ މ  އެ އެހީ ކެންސ ލްވާނެއެވެ.



 

 

 

)ހ އެއް( ވ ނ  މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، އ ދި )ނ( ގ އި  6މި ޤާވާޢިދުގެ  (އ)  

ބ ޔާންކޮށްފ އިވާ ފ ދ  އެހީއެއް މިޔުނިވ ރސިޓީން ލިބިފ އިވާ ފ ރާތެއް ނ މ ، 

ހެން އެހީއެއް ދެވޭނީ ކުރިންދެވުނު އެހީގެ ދ ށުން އެ ފ ރާތ ކ ށް މިފ ދ  އެ

)އެކެއް( އ ހ ރު  1ފުރިހ މ  ކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްނިންމާ މި ޔުނިވ ސިޓީއ ށް 

 ދުވ ހު ޚިދުމ ށް ކުރުމުންނެވެ. 

 ،މިމާއްދާގެ )ފ( ގ އި އެފ ދ އިން ބ ޔާން ކުރެވިފ އިވީ ނ މ ވެސް (ވ)  

ހުޅުވާލެވިފ އިވާ ފުރުސ ތ އް ޝ ރުތު ހ މ ވާ ފ ރާތެއް ނުިލބިއްޖެ ހާލ ތެއްގ އި 

މި މާއްދާގެ )ފ( ގ އި ބ ޔާން ުކރެވިފ އިވާ ފ ރާތ ކ ށް އެހީ ދިނުމ ށް ނުވ ތ  

 ނުދިނުމ ށް ިނންމާނީ ކޮމެޓީގެ ލ ާފގެ މ ތިން ޔުނިވ ރސިޓީގެ މ ޖިލީުހންނެވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ސް ހޯދުމ ށް ގްރާންޓް 

 ހުށ ހ ޅ ންޖެހޭ ގޮތް 

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޕާޝ ލް ސްކޮލ ރޝިޕް  ،ޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕް 28

ނުވ ތ  ޔުނިވ ރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯނު އ ދި ގްރާންޓްސް އ ށް ެއދި ހުށ ހ ޅާނީ 

މިކ މ ށް ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ ފޯމ ކުންނެވެ. މިފޯމް ޔުނިވ ރސިޓީގެ ވެބްސ އިޓުން 

 ޑ އުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ލިބޭނޭ 

 ފ ރާތްތ އް ކ ނޑ އެޅުން 

ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޕާޝ ލް  ،ޔުނިވ ރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލ ރޝިޕް )ހ( 29

ސްކޮލ ރޝިޕް ނުވ ތ  ޔުނިވ ރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯން އ ދި ގްރާންޓް ދެވޭ 

މެޓީގެ ނިންމުން މ ޖިލީހުން އް ހޮވާނީ ކޮމެޓީންނެެވ.އ ދި ކޮފ ރާތްތ 

 އެންޑޯޒްކުރެވެން ވާނެއެވެ.

)ހ( ގ އި ބ ޔާން ކުރެވިފ އިވާ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުގެ  މިމާއްދާގެ )ށ(  

އިޚްތިޔާރު އެހީއ ށް އެދޭ ފ ރާތ އް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހީއ ށް އެދޭ ފ ރާތުން، 

ކިތާބީ އ ިދ ެއހެނިހެން  ،އެ ފ ރާތ އް އެހީ ލިެބންޖެހޭ ކ މ ށް ޤ ބޫލުޮކށް

ޓީގެ މ ޖިލީހުން ޔުނިވ ރސި ،ހެއްކާ އެކު ޔުނިވ ރސިޓީއ ށް ހުށ ހެޅުމުން

 އެކ މާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމ ން ވާނެއެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި  ގްރާންޓްސް ލިބޭ ފ ރާތް ނުވ ތ  ފ ރާތްތ އް  )ނ(  

)ފ ހެއް( ދުވ ހުގެ ތެރޭގ އި އެފ ާރތްތ ކ ށް  5ކ ނޑ އ ޅާތާ މ ސ އްކ ތު 

 އ ންގ ންވާނެއެވެ.

 



 

 

 

ލޯނު އ ދި ސްޓ ޑީ ގްރާންޓްސް ދިނުމުގ އި  ،ދިރާސާ ،ސްކޮލ ރޝިޕްފެލޯޝިޕް،  30 މ ޞްލ ހ ތު ފުށުއެރުން 

ޝާމިލުވާ އެއްވެސް ފ ރާތ ކުން އެފ ރާތެއްގެ އ މިއްލ  މ ޞްލ ޙ ތެއް ހިމެނޭ 

އެއްވެސް ކ މެއް ނިންމުމުގ އި އެއްވެސް މިންވ ރ ކ ށް ބ އިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ،ށިގެން ރިޔާސ ތ ށް އެންގުމާއެކުއ ދި މިފ ދ  ކ މެއް އެފ ރާތ ކ ށް އެނގޭ ހިނދުން ފެ

 އެކ މާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމ ންޖެހޭ ނިންމުންތ ކުން އެއްިކބާވާންވާނެެއވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

 ގްރާންޓްސް ދެވޭ މުއްދ ތު 

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ދެވޭ މުއްދ ތު ކ ނޑ އ ޅާނީ  )ހ( 31

 ޓީ އިންނެވެ.ސްކޮލ ރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެ

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ދެވޭ މުއްދ ތު ފެލޯޝިޕާއި  )ށ( 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް އެގްރީމެންޓްގ އި ބ ޔާން ކޮއްފ އި 

 އޮނ ންވާނެއެވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސްގެ މުއްދ ތު 

 އިތުރުކުރުން 

ފ އިސާގެ އެހީ ލިބޭ ފ ާރތ އް މިޤ ވާޢިދުގެ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި  )ހ( 32

)ތޭރ ( ވ ނ  މާއްދާގ ިއ ބ ޔާންކޮށްފ އިވާ ކ ންކ މ ްށ ރިޢާޔ ތް  13

( ވ ނ  މާއްދާގެ )ހ( ގ އި އެއްތިރީސް) 31ގެ މިޤ ވާޢިދު ،ކުރުމ ށްފ ހު

 ބ ޔާން ކޮށްފ އިވާ 'މުއްދ ތު' އިުތރުކުރެވިދާނެއެވެ.

މުްއދ ތު އިތުރު ކުރުމ ށް ބޭނުންވާނ މ  އެކ ން އެހީ ލިބޭ ފ ރާތ އް އެހީލިބޭ  )ށ( 

)ފ ސްދޮޅ ސް( ދުވ ސް  60އެންމެ މ ދުވެގެން އެހީގެ މުއްދ ުތ ހ މ ވުމުގެ 

ކުރިން ޔުނިވ ރސިޓީގެ ސްކޮލ ރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އ ށް 

 ލިޔުމ ކުން އ ންގ ންވާނެއެވެ.

އެންމެ ގިނ ވެެގން ދެވޭ ކޯސް ނުވ ތ  ޕްރޮގްރާމް ފުރިހ މ  ކުރުމ ށް  )ނ( 

މުއްދ ތުގެ ތެރޭގ އި ކޯސް ނުވ ތ  ޕްރޮގްރާމް ފުރިހ މ  ނުކުރެވޭނެނ މ  ނުވ ތ  

ކޯސް ނުވ ތ  ޕްރޮގްރާމް ފުރިހ މ  ކުރެވިދާނެ ކ މ ށް މ ޖިލީހ ށް ޤ ބޫލު 

 އެހީގެ މުއްދ ތު އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ،ނުކުރެވޭނ މ 

ކުރެވޭ މުއްދ ތު ކ ނޑ އ ޅާނީ ޔުނިވ ރސިޓީގެ އެހީލިބޭ ފ ރާތ ށް އިތުރު  )ރ( 

ސްކޮލ ރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އިންނެވެ. އ ދި މިކ ން ކުރ ންވާނީ 

ގ އި ވާ ގ އިޑްލ އިން އާއި އެއް ގޮތ ށެވެ. މިގޮތުން  1މިގ ވާއިދު ގެ ޖ ދުވ ލް 



 

 

 

މުއްދ ތު އިތުރު ކުރެވޭ މީހުްނގެ މ ޢުލޫމާތު އެންމެ އ ވ ހ ްށ އޮންނ  

 ލީހުގެ ބ އްދ ލުވުމ ކ ށް ހުށ ހ ޅ ންވާނެއެވެ.މ ޖް

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސްގެ މުއްދ ތު 

އިތުރުކުރުމުގ އި ރިޢާޔ ތް 

 ކުރ ންޖެހޭ ކ ންތ އްތ އް 

ވ ނ  މާއްދާގެ )ހ( ގ އި ބ ޔާންޮކށްފ އިވާ މުއްދ ތު ( އެއްތިރީސް) 31މި ޤ ވާޢިދުގެ  33

ކުރ ންޖެހޭ ކ ންތ އްތ ކުގެ ތެރޭގ އި އ ްނނ ނިވިކ ންތ ްއ އިތުރު ކުރުމުގ އި ރިޢާޔ ތް 

 ހިމެނެއެވެ.

 އެހީ ލިބިފ އިވާ ފ ރާތުގެ އެކ ޑެމިކް ޕްރޮގްރެސް  )ހ( 

އި އޮތް ހިސާބާއި އ ދި ގޮސްފ  މ ސ އްކ ތް/އެހީ ލިބިފ އިވާ ފ ރާތުގެ ކިޔެވުން )ށ( 

 ރޭވިފ އިވާގޮތް ނުނިމި އޮތްބ އި ނިންމ ން މ ސ އްކ ތް /ކިޔެވުން

 އެހީ ލިބިފ އިވާ ފ ރާތުގެ ޞިއްޙީ ޙާލ ތު )ނ( 

އެހީ ލިބިފ އިވާ ފ ރާތ ކީ މ ސ އްކ ތުން ވީއްލިފ އިވާ ފ ރާތެއް ކ މުގ އިވާ  )ރ( 

 މުއްދ ތު އިތުރުކުރުމުގ އި ވ ޒީފާ ދިންފ ރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކ ން  ،ނ މ 

 

ކޯހުގެ ނުވ ތ  ޕްރޮގްރާމުގެ 

ނިމުމުގެ ކުރިން މުއްދ ތު 

ކޯހުން ނުވ ތ  ޕްރޮގްރާމުން 

ވ ކިވެއްޖެނ މ  ޢ މ ލު 

 ކުރާނެ ގޮތް 

ރާމުގެ މުއްދ ތު ހ މ ވުމުގެ ކުރިން ވުނު ފ ރާތް ކޯހުގެ ނުވ ތ  ޕްރޮގްއެހީ ދެ )ހ( 34

ކޯހުން ނުވ ތ  ޕްރޮގްރާމުން ވ ކިވާން ބޭނުންނ މ  އެކ ން ޔުނިވ ރސިޓީއ ށް 

 ލިޔުމ ކުން އ ންގ ންވާނެއެވެ.

މ ޤްބޫލު  ،ކޯހުގެ ނުވ ތ  ޕްރޮގ ރާމުގެ މުއްދ ތު ހ މ ވުމުގެ ކުރިން )ށ( 

މުޅި ކޯހ ށް ނުވ ތ   ،ޢުޒުރެއްނެތި ކޯހުން ނުވ ތ  ޕްރޮްގރާމުން ވ ކިވެއްޖެނ މ 

ޕްރޮގްރާމ ށް ދިޔ  ޚ ރ ދު ޔުނިވ ރސިޓީން ކ ނޑ އ ޅާ އުޞޫލެއްގެ މ ތިްނ 

 ދ އްކ ން ޖެހޭނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕާއި ފެލޯޝިޕާއި 
 ގްރާންޓްސްގެ އެގްރީމެންޓް

 

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ލިބޭ ފަރާތާ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ވެވޭ  35
 .އެގްރިމެންޓްގަ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ގްރާންޓްސް ދިނުމުގ އި 

ދ ށުން ލިބޭ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް މި ޤ ވާޢިދުގެ  )ހ( 36

އެހީ ލިބޭ ފ ރާތުގެ އ މިއްލ  ބޭންކް  ،ދިނުމުގ އި ފ އިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނީ

އެކ އުންޓ ށެވެ. ނ މ ވެސް ލިބޭ ެއހީގެ ތެރޭގ އި ޓިއުޝ ން ފީ ހިެމނޭ ނ މ  

 އެފޮނުވާނީ އެ ފ ރާތެއް ކިޔ ވާ ޔުނިވ ރސިޓީގެ އެކ އުންޓ ށެވެ.



 

 

 

ފ އިސާގެ މުޢާމ ލާތް 

 ކުރާނެގޮތް 

ންމެ މިމާއްދާގެ )ހ( ގ އި ބ ޔާންކޮްށފ އިވާ އެހީ އެއްފ ހ ރާ ދެވޭީނ އެ )ށ( 

 )އެކެއް( އ ހ ރު ދުވ ހުގެ މުއްދ ތ ށެވެ. 1ގިނ ވެގެން 

ޚުން ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ ތާރީ ،މިމ އްދާގެ )ހ( ގ އި ބ ޔާންކޮްށފ އިވާ އެހީ )ނ( 

 އެވެ.)ތިީރސް( ދުވ ހުގެ ތެރޭގ އި ފޮނުވ ންާވނެ 30ލ ސްވެގެން  ،ފެށިގެން

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

 ގްރާންޓްސް މެދުކ ނޑާލުން 

 ،ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް ލިބިފ އިވާ މުއްދ ތުގެ ތެރޭގ އި )ހ( 37

މ ޤްބޫލް އުޒުރެއްނެތި ކިޔެވުން ނުވ ތ  މ ސ އްކ ތް މެދުކ ނޑާލ އިފިނ މ  

އެ ުމއްދ ތ ށް  ،އެފ ރާތ ކ ށް ލިބެުމން ދިޔ  އެހީެގ އެންމެހ އި ޢިނާޔ ތްތ އް

 މެދުކ ނޑާލެވޭނެއެވެ.

ސެމިސްޓ ރ ކު އެންމެ މ ދުވެގެން ކްރެޑިޓް އ ވާރސް ނ ގ ންޖެހޭ  )ށ( 

ނ ގ އިފިނ މ  އެ ސެމިސްޓ ރ ށް ފެލޯޝިޕާއި މިންވ ރ ށްވުރެ މ ދުން 

 ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް މެދުކ ނޑާލެވޭނެއެވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

 ގްރާންޓްސް ކެންސ ލްވުން 

އެހީ ލިބިފ އިވާ ފ ރާުތން ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހ އި ޤާޫނނުތ ކާއި  )ހ( 38

ޚިލާފުވެްއޖެކ މ ށް ޤ ވާޢިދުތ ކާއި އ ދި ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޤ ވާޢިދ ކާ 

ޔުނިވ ރސިޓީގެ މ ޖިލީހ ށް ޤ ޫބުލ ކުރެވިއްޖެ ނ މ  އެފ ރާތ ކ ށް ިލބިފ އިވާ 

އެހީ ކެންސ ލް ކުރުމުގެ ފުރިހ މ  ބާރާއި އިޚްތިޔާރު މ ޖިލިހ ށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގ އިވާ ގޮތ ށް މ ޖިލިހުން ޢ މ ލު ކުރާިއރު އެހީ  )ށ( 

 ޖ ވާބުދާރީވުމުެގ ފުރުޞ ތު ދޭންވާނެއެވެ.ލިބިފ އިވާފ ރާތ އް 

މ ޤްބޫލު އުޒުރ ކާ ނުލ އި ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ މުއްދ ތުގެ ތެރޭގ އި އެހީ  )ނ( 

ލިބިފ އިވާ ފ ރާތުގެ ކިޔެވުްނ ފުރިހ މ  ނުކޮށްފިނ މ  ެއީހ ދިނުން 

 ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ފިނ މ  ނުވ ތ  އާ ނުލ އި ކިޔެވުން މެދުކ ނޑާލާޔުނިވ ރސިޓީގެ ހުއްދ  )ރ( 

 ކިޔެވުން ފ ސްކޮށްފިނ މ  އެހީ ކެންސ ލްވާނެއެވެ.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކ ްނތ އްތ އް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް  39

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީގެ  ،އުފުލާނީބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް 



 

 

 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

ކ ންތ އްތ އް ހިންގާ 

 ބ ލ ހ އްޓާ ފ ރާތް 

 

ޑެޕިއުޓީ ވ އިސް  ،އޮގ ނ އިޒޭޝ ން ސްޓްރ ކްޗ ރގ އި ބ ޔާންކޮށްފ އިވާ ގޮތުގެ މ ތީން

 ޗާންސެލ ރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން( ގެ ބެލުމުގެ ދ ށުންެނވެ 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީ ގްރާންޓްސް 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ގ އި ހިމެނެީނ ވ އިސް ކޮމެޓީ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް  )ހ( 40
ޗާންސެލ ރ ޢ އްޔ ނު ކުރ އްވާ ބ ޔ ކާއި މ ޤާމުގެ ހ އިސިއްޔ ތުން 

 އ އްޔ ންކުރެވޭ ބ އެކެވެ.
 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީ ގްރާންޓްސް 

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 އ ންނ ނިވި މެމްބ ރުންގެ މ އްޗ ށެވެ.ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވ ނީ  )ށ( 
 )ްޑެޕިއުޓީ ވ އިސް ޗާންސެލ ރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ނ 

 )ްޑެޕިއުޓީ ވ އިސް ޗާންސެލ ރ )އެކ ޑެމިކް އެފެއާރޒ 

  ްޑެޕިއުޓީ ވ އިސް ޗާންސެލ ރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝ ން އެންޑ

 ފ އިނޭންސް(

 ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޗާންސެލ ރގެ ލ ފާމ ތިން ވ އިސް ޗާންސެލ ރ 

 )ތިނެއް( ޑީނުން  3އ އްޔ ން ކުރ އްވާ 

  ޔުނިވ ރސިޓީގެ ޗާންސެލ ރގެ ލ ފާމ ތިން ވ އިސް ޗާންސެލ ރ

 )އެކެއް( ލެކްޗ ރ ރ 1އ އްޔ ން ކުރ އްވާ 

މ ޤާމްގެ ޙ އިސިއްޔ ތުން ކޮމިޓީގ އި ތިބޭ މީހުން އެވ ގުތު ޔުނިވ ރސިޓީގެ  )ނ(  
ވ ޒީފާގ އި ނެތްނ މ ، ކޮމިޓީގެ މެމްބ ރުންގެ ގޮތުގ އި ވާނީ ެއވ ގުތ ކު، 

 ވާޔުނިވ ރސިޓީން ޙ ވާލުކުރެވިފ ޑީ.ވީ.ސީންގެ ޒިންމާތ އް އ ދާކުރުމ ށް 
 މީހުންނެވެ.

ވޭ ބ ދ ލ ކާއި ގުޅިގެން ޑީ.ވީ.ސީންގެ ޔުނިވ ރސިޓީގެ އޮނިގ ނޑ ށް ގެނެ )ރ(  
މ ޤާމް އުނި/އިތުރު ކޮށްފިނ މ ، އެގެނެވޭ ބ ދ ލ ކާއެއް ގޮތ ްށ ކޮމިޓީގެ 

 މެމްބ ރުންނ ށް ހުރިހާ ޑީ.ވީ.ސީްނ ވާނެއެވެ.
ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 މުއްދ ތު 

އ ހ ރެވެ.  2ކޮމެޓީގެ މުއްދ ތ ކީ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް  )ހ( 41

ފެލޯޝިޕާއި މި ޤ ވާޢިދު ފާސްވުމާއެކު، މި ޤ ވާޢިދުގ އިވާ ގޮތުގެމ ތިން 

ކޮމެޓީ އެކުލ ވާލ ން ެޖހޭނެއެވެ. އ ދި ކޮމެޓީގެ ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް 

)އެކެއް( ހ ފްތާތެރޭ އެކުލ ވާލ ްނ  1މުއްދ ތު ހ މ ވުމާއެކު އާ ކޮމެޓީއެއް 

 ޖެހޭނެއެވެ. 



 

 

 

 މި މާއްދާ )ހ( ބ ޔާން ކޮށްފ އިވާ މުއްދ ތ ށް ޢ މ ލު ކުރާނީ ވ އިސް  )ށ(  

 ޗާންސެލ ރ ޢ އްޔ ނު ކުރާ ފ ރާތްތ ކ ށެވެ. މ ޤާމްގެ ޙ އިސިއްޔ ތުން

  ުމއްދ ތެވެ.ކޮމިޓީގ އި ތިބޭ މީުހންގެ މުއްދ ތ ކީ އެމީހުން އެ މ ޤާމްގ އި ތިބޭ

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

 ކޯރ މް ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 

ކޮމެޓީގެ ކޯރ މްއ ކީ ރިޔާސ ތު ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް  42

 )ހ ތ ރެއް( މެްނބ ރުންނެވެ.  4ހިމެނޭނެހެން 

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

ބ އްދ ލުވުންތ ކުގ އި ޢ މ ލު 

 ކުރާނޭގޮތް 

 

 މ ޝްވ ރާގެ މ ތިންނެވެ.ކޮމެޓީގެ ކ ންތ އްތ އް ގެންދ ންާވނީ  )ހ( 43

ކޮމެޓީގެ ބ އްދ ލުވުންތ ކުގެ ނިންމުންތ އް ނިންމ ންާވނީ ކޮމެޓީގެ  )ށ(

 ބ އްދ ލުވުމ ށް ހާޒިރުވި މެންބ ރުްނގެ އ ޣުލ ބިއްޔ ތުންނެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

 ޓީގެ ޗެއ ރކޮމެ ގްރާންޓްސް 

ޗެއ ރއ ކީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމެޓީގެ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި ގްރާންޓްސް  )ހ( 44

ވ އިސް ޗާންސެލ ރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން( އެވެ. މި ނ މުގ އި 

ޑީ.ވީ.ސީ އެއްނެތްނ މ . ޗެއ ރ އ ކީ ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ންގެ 

 މ ސ އްކ ތްތ އް ޙ ވާލުކުރެވިފ އިވާ ޑީ.ވީ.ސީ އެވެ.

މ ޤާމްގ އި ޑެޕިއުޓީ ވ އިސް ޗާންސެލ ރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން(ގެ  )ށ(  

މީހ ކު ނެތްނ މ ، އ ދި އެހެން ޑީ.ވީ.ސީން މ ޤާމްގ އި ތިބިނ މ ، ކޮމިޓީގެ 

ޗެއ ރ އ ކީ މ ޤާމްގ އި ތިބި ޑީ.ވީ.ސީންގެ ތެރެއިން ވ އިސް ޗާންސެލ ރ 

 ކ ނޑ އ ޅުއްވާ މީހެކެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓ ކީ ޑެޕިއުޓީ އި ގްރާންޓްސް ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާ 45

 ވ އިސް ޗާންސެލ ރ )ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝ ން(ގެ ޑިޕާޓްމ ންްޓއެވެ.

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 މެންބ ރުކ ުމން އިސްތިއުފާ ދިނުން. ،ކޮމެޓީގެ މެންބ ރ ކު )ހ( 46

އިސްލާމީ ޝ ރީޢ ތުގ އި ޙ އްދު ކ ނޑ އެޅިފ އިވާ ކުށެއް ނުވ ތ  ޖިާނއީ ކުށެއް  )ށ( 

 ކުރިކ މ ށް ޝ ރީޢ ތ ށް ސާބިތުުވން.



 

 

 

މެންބ ރުން ވ ކިވުމާއި 

 ވ ކިކުރުން 

ތ  ޔުނިވ ރސިޓީގ އި އ ދާކުރ މުން ދާ ދާއިމީ ވ ޒީފާއިން ވ ކިވުން ނުވ  )ނ( 

 ވ ކިކުރުން.

އ ޅާ އިޞްލާޙީ ޔުނިވ ރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑ ކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން  )ރ( 

 ފިޔ ވ ޅެއްގެ ސ ބ ބުން.

މެންބ ރ ކު، އެމެްނބ ރު އ ދާުކރ ންޖެހޭ ޒިންމާތ އް އ ާދ ކުރުމ ށް  )ބ( 

ފ ރުވާކުޑ ކުރާކ މ ށް ފާހ ގ  ކުރެވި، އެކ ން އިސްލާޙްކުރުމ ށް 

ނ ޞީޙ ތްތެރިވުމުންވެސް އެކ ން އިސްލާޙް ނުކޮށްފިނ މ ، ޔުނިވ ރސިޓީގެ 

ޗާންސެލ ރގެ ލ ފާގެ މ ތީްނ، އެމެންބ ރ ކު ކޮމެޓީން ޗާންސެލ ރާއި ވ އިސް 

 ވ ކިކުރުން.

 

ޖ ލްސާ އ ށް ހާޒިރު  3މ ގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި އެންގުމ ކާ ނުލާ ވިދިވިދިގެން  )ޅ(  

 ނުވުން 

ންނ ށް މި މާއްދާގެ )ހ( އ ދި ސިއްޔ ތުން ކޮމިޓީގ އި ތިބޭ މީހުމ ޤާމްގެ ޙ އި )ކ(  

)ޅ( އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. އ ދި މިފ ދ  މެމްބ ރުން ކޮމިޓީއިން ވ ކިވާނީ 

މި މާއްދާގެ )ށ( އ ދި )ނ( ގެ ދ ށުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ފ ދ  

މެމްބ ރުން ކޮމިޓީގެ މ ސ އްކ ތްތ ކ ށް ފ ރުވާ ކުޑ ކުރާނ މ ، އެކ މ ށް ވ އިސް 

 ވ ޅު އ ޅާންވާނެއެވެ.ޗާންސެލ ރ އިދާރީ ފިޔ 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 ޒިންމާތ އް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީން ދޭ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލ ރޝިޕާއި  )ހ( 47

 ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކ ންކ ން. 

އެކްސެލެންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީން ދޭ "އ އި.ޔޫ.އެމް.  )ށ( 

 އެވޯޑް" ގެ އެންމެހާ ކ ންކ ން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީން ދޭ "ބެސްޓް ސްޓޫޑެންޓް އެވޯޑް"  )ނ( 

 ގެ އެންމެހާ ކ ންކ ން.

   

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 ޗެއ ރގެ  ޒިންމާތ އް 

ޔ އުމިއްޔާ ފ ދ  ލިޔެ ކިޔުންތ އް ކޮމެޓީގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކ ންކ މާ  )ހ( 48

 ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމެޓީގެ ބ އްދ ލުވުންތ އް ރޭވުްނ އ ދި އެ ބ އްދ ލުވުންތ ކުގެ އެޖެންޑާ  )ށ( 

 ހ މ ޖެއްސުން.



 

 

 

 ކޮމެޓީން ނިންމާ ކ ންތ ްއތ އް ތ ންފީޒުވ މުންދޭތޯ ެބލުން. )ނ( 

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

 މެންބ ރުންގެ ޒިންމާތ އް 

ކޮމެޓީގެ ބ އްދ ލުވުްނތ ކ ށް ހާިޒރުވުން. މ ޤުބޫލް އުޒުރެއް މެދުެވރިވެގެން  )ހ( 49

 ހާޒިރުނުވެވޭނ މ  އެކ ން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓ ށް އެންގުން.

ކޮމެޓީން ވ ކި ވ ކި މެންބ ރުންނާ ޙ ވާލު ކުރާ ޒިންމާތ އް ފުރިހ މ އ ށް އ ދާ  )ށ( 

 ކުރުން.

 

ފެލޯޝިޕާއި 

ސްކޮލ ރޝިޕާއި 

ކޮމެޓީގެ ގްރާންޓްސް 

ސެކްރޭޓޭރިއެޓްގެ 

 ޒިންމާތ އް 

 

ކޮމެޓީގެ ކ ންތ އްތ ކާ ގުޅިގެން ކޮމެޓީގެ ރިޔާސ ތުން އ ންގާ ކ ންތ އްތ އް ކުރުމާއި  50

ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތ ކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އ ންގ ންޖެހޭ އެންގުންތ އް އެކި 

 ފ ރާތްތ ކ ށް އެންގުން.

 

މި ޤ ވާޢިދ ށް ޢ މ ލު 

 ކުރ ންފެށުން 

މި ޤ ވާޢިދު ޔުނިވ ރސިޓީގެ މ ޖިލިހުން ފާސްކޮށް  ،މި ޤ ވާޢިދ ށް ޢ މ ލުކުރ ންފ ާށނީ 51

ދިވެހި ސ ރުކާރުގެ ގެޒެޓްގ އި ނުވ ތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވ ރސިޓީގެ 

 ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރާ ދުވ ހުން ފެިށގެންނެވެ.

 

 މި ޤ ވާޢިދު މުރާޖ ޢާ 

 ކުރުން 

 

 )ދޭއް( އ ހ ރ ކުން މުރާޖ ޢާ ކުރ ންވާނެއެވެ. 2މި ޤ ވާޢިދު ކޮންމެ  52

 

މި ޤ ވާޢިދުގ އި ނެތް ކ މެއް 

 ދިމާވުން 

 

މިޤ ވާޢިދުގ އި ނެތްކ މެއް ދިމާވެއްޖެނ މ  އެކ މެއް ނިންމާނީ ވ އިސް ޗާންސެލ ރގެ  53

ނިންމޭކ ންތ އްތ ްއ ޔުނިވ ރސިޓީގެ ލ ފާގެ މ ތިން ކޮމިޓީ އިންނެވެ. އ ދި އެގޮތުން 
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 :1ޖަދުވަލު 
 

 ގެ  ޕާއި ގްރާންޓްސް ސްކޮލަރޝި ފެލޯޝިޕާއި 
 ގައިޑްލައިން  ގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމު

 
 ފް ތައާރަ  .1

ަވނަ  32 ގެ ވާޢިދުގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ ޤަ ޕާއިރޝިސިޓީން ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަ ރދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަމިއީ 
ފަރާތްތަކަށް މުއްދަުތ މުއްަދތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގެ  ޕާއި ގްރާންޓްސްސްކޮލަރޝިެފލޯޝިޕާއި  މާއްދާގެ ދަށުން

 މަލު ކުރެވޭނީ މިއިތުރުކޮށްދިނުމުގައި ބަލަން ޖެޭހ ކަންކަމުގެ ގައިޑްލައިން އެކެވެ. މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގައި ޢަ
 ގައިޑްލައިން ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 
 މާނަކުރުން  .2

 އެހެންގޮތަކަށް މާނަކޮށްފައި ނުވާނަމަ އަްނަނނިވި ލަފުޒުތައް މާނަ ކުރާނީ ތިީރގައި މިވާ ގޮތަށެވެ. މި ގައިޑްލައިން ގައި 
ކަމުގައި ުބނެަފއި އެވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީ އިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ  "މުއްަދތު އިތުރުކުރުން"މި ގައިޑްލައިން ގައި ހ. 

ޕެއް ނުވަތަ ގްރާންޓްސް އެއް ދީފައިވާ މީހަކު ެއކަމެއް ފުރިހަމަ ސްކޮލަރޝިފެލޯޝިޕެއް ނުަވތަ މެދުވެރިވެގެން 
އެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ކަނޑައެއްބަސް ވުމުގައި ވެފައިވާ  އެކުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީއާ 

  މުއްދަތެއް ދިނުމަށެވެ.ވުރެ އިތުރު 
"ދަރިވަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިވެގެން މި ގައިޑްލައިން ގައި ށ. 

 ވެ. އެއް ދީގެން ކިޔަވަމުންދާ ފަރާތަށެ ޕެއް ނުވަތަ ގްރާންޓްސްސްކޮލަރޝިފެލޯޝިޕެއް ނުވަތަ 
"އެހީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ މެދުވެރިވެގެން މި ގައިޑްލައިން ގައި ނ. 

 އެއްގެ ދަށުން ލިބޭ އެހީ އަށެވެ.  ޕެއް ނުވަތަ ގްރާންޓްސްސްކޮލަރޝިފެލޯޝިޕެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ 
އެވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް "ކޮެމޓީ" ކަމުގައި ބުނެފަިއ މި ގައިޑްލައިން ގައި ރ. 

 ކޮމެޓީ އަށެވެ. 
      
 މަޤްޞަދު  .3

ނުވަތަ  ޕެއްސްކޮލަރޝި ލޯޝިޕެއް ނުވަތަފެމި ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ދީފައިވާ 
އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭ ކަން އެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވައިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ  ގްރާންޓްސް

މަށާއި މިކަމުގައި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމު ކުރުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ކަށަވަރު ކުރު
 ބޭނުންވާ އެންެމހާ ކަންކަމުގެ އިރުޝާދުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.  ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެވިގެންދިއުމަށް
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 ފަރާތްތައް  މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދެވޭނެ  .4
ދަށުން ފުރުސަތު   ގެވާޢިދު ގްރާންޓްސް ދިނުމުގެ ޤަ ޕާއިރޝި ސިޓީން ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަ

ންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ިމ ގައިޑްލައިން ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ކޮ
 މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ެވއެވެ. 

  
 އިތުރުކޮށްދެވޭނެ ހާލަތްތައް މުއްދަތު  .5

އެއްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ  ގްރާންޓްސްނުވަތަ  ޕެއް ސްކޮލަރޝި ލޯޝިޕެއް ނުވަތަފެން ދީފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ
 އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުން ހާަލތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.  

ބަދަލެއް ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖުން ރަސްމީކޮށް  ،ތާަވލަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު ހ. 
 ނިންމުން ނާދިރުކަމެއް ކަމުގައި ވުން. ކިޔެވުން ގެނައުމާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ތެރޭ 

ޔުނިވަރސިޓީ ކިޔަވަމުންދާ ނުވަަތ ތަނުގައި ހަމަނުެޖހުމެއް ހިނގުުމގެ ސަބަބުން، ދަރިވަރު ށ. ޤުދުރަތީ ކާރިސާ އެއް 
 .ނުނިންމޭނެ ކަން ކަަށވަރުވުންކިޔެވުން ތަށް ތާވަލާ އެއްގޮ އިވާކަނޑައެޅިފަ، އަރައިހިންގުމަށް ބުރޫ ކޮލެޖު  /
ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ކިޔެވުމުގެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ތަމްރީނުގެ ނުވަތަ ވަަޒން ުކރުމުގެ ވަކި ބައެއް ނ. 

ކުރަން ޔުނިވަރސިޓީ /  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރެއް ނެތް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ެއބައި ފުރިހަމަ
 ކޮލެޖުގައި ދަރިވަރު މަޑުކުރަން ލާޒިމުވުން.   

ކަމެއް ދަރިވަރަށް ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ބާރެއް އެކަމުގައި ނުފޯރުވޭ ފަދަ  ން ފަދަ އަމިއްލަ. ބަލިވުމާއި ހާދިސާއެއް ދިމާވު ރ
ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކަށް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔެވުން 

 ނިންމޭނެ ގޮތް ނުުވން. 
ންާނނެ ކަމަށް ކޮމެޓީން ބ. މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިާވ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ވެސް ދަރިވަރުގެ ބާރެއް އެކަމުގައި ނޯ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔެވުން ނިންމޭނެ ގޮތް  ،ގަބޫލު ކުރާ އެހެން ކަމެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން
 ނުވުން.

 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށައެޅުން  .6
ޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް، ތިރީގައި ހަހުށައެދި މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ގެ އެހީގެ  ޕާއި ގްރާންޓްސްސްކޮލަރޝިފެލޯޝިޕާއި 

 ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާ އެކުއެވެ. 
މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން އެކަމަށް އެދޭ ފޯުމ ފުރިހަމަކޮށް، އެފަރާތަކަށް އެީހ ދީފައިވާ މުއްދަތު . ހ

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ކުރިން ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން.  60ހަމަވުމުގެ މަދުވެގެން 
 ން.މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން އެދޭ ފޯމާއި އެކު އަންނަނިވި ލިޔުންަތއް ހުށަހެޅު. ށ

ވެސް ހިމެނޭ ރަސްމީ  ރެކޯޑުތައް ފަހުގެ އެންމެދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި  .1
 ނުވަތަ ނަތީޖާ ސްލިޕް ތައް.  ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެކަޑެމިކްނުވަތަ ނުރަސްމީ 

ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖުން  ،ަލށްނުވަތަ ތާވަމުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދެީނ ަދރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމަށް  .2
އެ އައި ބަދަލު ބަޔާންކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖުން ހޯދާ ރަސްމީ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ގުޅިގެން ގެނައި ބަދަލަކާ

  ލިޔުމެއް. 



 

 

 "ބީަމަސއްކަތް، އަަހރެެމންގެ ކާމިޔާއަހަެރންގެ "

ކިޔެވުމަށް  ހިނގައިގެން  މެއްހަމަނުޖެހުތަނުގައި  ނުވަތަ އެއް ކާރިސާ ގުދުރަތީމުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދެނީ  .3
ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދާ ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖުން ނުވަތަ އެ ގައުމެއްގެ  ،އެރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވާނަމަބުރޫ 

 ކަމާގުޅޭ އިދާރާ އަކުން އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭ އަދި އެކަމުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
ހަމަ ކުރަން ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދެނީ ކިޔެވުމާ ގުޅުންހުރި ވަކި ބައެއް ފުރި .4

ދަރިވަރު މަޑުކުރަން ލާޒިމުވެގެން ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުތަކާއި އެކަން ކުރަން ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި 
 އެކަން ނިންމަން ދެވިފައިވާ މުްއދަތު ބަޔާންކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ / ކޮލެޖުން ހޯދާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. 

ދެނީ ަދރިވަރު ނުވަތަ ދަރިވަރުގެ ބެލެިނވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތެއް ބަލިވެގެން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެ .5
އެކަމުގެ ތަފްސީލާއި އެކަމުން މިންޖުވާން ހޭދަވާނެ  ،ނުވަތަ ދިމާވި ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވާނަމަ

ރަސްމީ އެހެން ފަރާތަކުން ހޯދާ  ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ފަރުވާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި
 ލިޔުމެއް. 

އެކަމެއްގެ  ،މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދެނީ މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ނަމަ .6
 ތަފްސީލާއި އެކަމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ކަމާގުޅޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ހޯދާ ލިޔުމެއް.

ކުރަން ޖެހޭކަމާއި މިގޮުތން އިތުރު ކުރަން ކޮންެމހެން ލާޒިމުވާނެ  އިތުރު މުއްދަތުވުމުގެ ދަރިވަރުގެ ކިޔެ .7
މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ދަރިވަރުގެ ސުޕަވައިޒަރު ނުވަތަ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ ދޭ 

 ލިޔުން. )ރެކޮމެންޑޭޝަން(

  
 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން  .7

ކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަންަނނިވި މުއްދަތު އިތުރު ގެ އެހީގެ  ގްރާންޓްސް ޕާއިސްކޮލަރޝިފެލޯޝިޕާއި 
 ގޮތަށެވެ. 
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަޒަންކޮށް މި ގައިޑްލައިން އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މުއްދަތު ހ. 

 ރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ އިންނެވެ. ސްކޮލަ ޓީގެރސިޔުނިވަމެދު ގޮތެއް ނިްނމާނީ ދިނުމާ އިތުރުކޮށް
 މުއްދަތު އިތުރު ކުރާނީގައިޑްލައިންގައި ވާ މިންގަޑަށް ފެތޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ އިން ގަބޫކުރާނަމައެެވ. ށ. 
ގިނަވަގެން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އާންމު އުސޫލަކީ މި ގައިޑްލައިންގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ފެތޭ ނަމަ ނ. 
)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިތުރު ކޮށްދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ދަރިވަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ  6

އި ދަރިވަރުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރާ އިރު މިއަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމެޓީއަށް ގަބޫލު އަލީގަ
)ދޭއް( އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނުވާނެ ގޮތަކަށް އަދި  2ވެލް އަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރެވޭ ނަމަ، ޕީ އެޗް ޑީ ލެ

)އެކެްއ( އަހަރަށް ވުރެ ދިގުނުާވނެ ގޮަތކަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްިދނުމަްށ ކޮމެޓީ އަށް  1އެނޫން ދަރިވަރުންނަްށ 
 ނިންމިދާނެ އެވެ. 

ށްވުރެ ދިގުވެގެންާދ ތަމުއްދަ ގިނަވެގެން ދޭއެންމެ ކޮލެޖުން  ވަރސިޓީ /ޔުނިށް ކުރުމަ މަކޯސް ފުރިހަދަރިވަރުގެ ރ. 
 ގޮތަކަށް ދަރިވަރަށް އެހީދޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީގެން ނުވާނެ އެވެ.  

ތު މުއްދަ، މަނަ އިވާމުގަ ރާތެއް ކައިވާ ފަފައިދީތުން ވީއްލައްކަސަމަަވޒީފާއެއްގައި އުޅެ، ީކ ރާތައިވާ ފައެހީ ިލބިފަބ. 
 ކަށަަވރު ކުރަންވާނެ އެވެ.  ންރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަފަ ޒީފާ ދިންއި ވައިތުރުކުރުމުގަ



 

 

 "ބީަމަސއްކަތް، އަަހރެެމންގެ ކާމިޔާއަހަެރންގެ "

މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކާ މެދު ކޮމެޓީން ނިންމާ ގޮތުގެ މައުޫލމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޅ. 
 މަޖްލިސް އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭެނ އެވެ.

 
 

 

 
 

   

 


