
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ 
 ސިޔާސަތު 
 

 ތަޢާރުފް 
 
 
 
 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11)ހ( މި ޤަވާޢިދަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު  1
 ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ 22ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާެބހޭ ސިޔާސަތު" އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
މި ސިޔާސަތަކީ، ޢިލްމީ، އަދަބީ، މާއްދީ، މަުޢނަވީ އުފެއްުދންތައް ވަގުލުކުރުްނ )ށ( 

، ދަރިވަރުންނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުއްޓުވުމާއި
އުސްތާޛުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ކިބާގައި ޢިލްމީ އަދަބީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތައް 
އުފެއްދުމާއި، އައު އުފެއްދުްނތަކާ ދިމާއަށް މިޞްރާބުކުެރވިގެންވާ  އައު 
ފިކުރުތައްކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޢިލްމީ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ސްބަތްވެގެންވާ ފަރާތްތަުކން ވަގުލުކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތަކާމެދު ިފޔަވަޅު އަޅާނޭ ގޮތުގެ ނި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި  މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ، " ސިޔާސަތެވެ.

 ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު" އެވެ.
 

 މަޤްޞަދު 
 
 
 
 

މަސައްކަތްތަކާއި ދިރާސާތަކާއި ކޯސްވާރކް )ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ  2
ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަލިބިގެންވާ، ވަގުލުކުރުމުން 
ސަލާމަތްވެފައިވާ، ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކެއްކަމުގައި ހެދުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. ސްޓާފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ދަރިވަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި ޙައްޤުތައް
)ށ( ވަގުލުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި، ވަގުލުކުރިކަން 
ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާމެދު  މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގައި އެއްގޮތަްށ 

 ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއާތުތަކެއް އެކަށައެޅުމެވެ.
ހުއްޓުވުމަށްކުރެވިދާނެކަންަކމުގެ އިރުޝާދުތަްއ  )ނ( ވަގުލުކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި، އެކަން

 އެކެޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް ދިނުމެެވ.
)ރ( ވަގުލުކުރުމާ ދަރިވަރިވަރުން ދުރުހެލިކޮށްދީ، އެަކމުގެ ނުބައިކަމުން 

 ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ.



 

 

 މާނަކުރުން 
 

ދިނުމެއްނެތި ތިމާެގ 'ވަގުލުކުރުން' އަނެކާގެ ފިކުރެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް އޭނާއާ ޙަވާލާ  3
 އަމިއްލަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން.

 
 އަކީ:ޒިންމާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  4 ންމާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒި 

)ހ( ހުރިާހ އެކެޑެމިކް ސްޓާުފންނާއި ދަރިވަރުންަނށް ފެްނނަޮގތަށް، ވަުގލުކުރުން 
 ހާމަކުރުންހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާއި އިޖުރާއާތު 

 )ށ( ކަމާބެހޭ އެންެމހާފަރާތްތަކުެގ ޙައްޤުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަންގައިދިނުން 
)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް، ޔުިނވަރސިޓީގެ ހުރިހާ 
ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގައި، އެއްގޮތަކަށް ތަންީފޛުކުރެވެމުންދާކަްނ 

 ކަށަވަރުކުރުން
ގުލުކުރުމުން ދުރުހެލިވެވިދާނެގޮތުގެ އިރުޝާދުތައް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނޭ )ރ( ވަ

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން
ވަގުލުކުރެވިފައިވާކަން ، )ބ( ވަގުލުކުރުމުގެ ފުރުަޞުތތައް ހަނިކުރެވިދާނެގޮްތތަކާއި
 ދެނެގަންނާނޭޮގތްތަކަށް އެކެޑެމިކް ސްޓާފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން

މުގެ ތުހުމަތުތަުކން ދަރިވަރުން ބަރީއަވުމުގެ އިްނސާފުވެރި ފުރުޞަތު )ޅ( ވަގުލުކުރު
 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

)ކ( ވަގުލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭފަރާތަކުްނ ނިންމި ނިންމުަމާކ 
ގުޅޭގޮތުން އުފަންވި ނަތީޖާއާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޙާލަތުގައި އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަްށ 

 ޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރުްނނަށް ދިނުން ހުށަހެ
)އ( ވަގުލުކުރިކަން ސާބިތުކުރެިވފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި، ދެވުުނ 
އަދަބުތައް ދަރިވަރުގެ ފައިލްގައްޔާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާކުރާ 

މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވޭ ނިޒާމުގައި، ރަގަޅަށް ރިކޯރޑުކުރުމާއެކު، އެ ފައިލްތަކަށާއި 
 .ނިޒާމު ޚާއްޞަބަޔަކަށްމެނުވީ ނުެފންނާނޭގޮަތށް ބެލެހެްއޓުން

 
ސްޓާފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީ 

 ޒިންމާ 
 އަކީ:ޒިންމާކޮންމެ ސްޓާފެއްގެ ފަރުދީ  5

)ހ( ގްރޫޕުމަސައްކަތްތަކާބެހޭޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި 
އޮންނަ ޢިލްމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި، ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާ  ޢަމަލުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައި

ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އިޖުރާއާތުތަކަށް ފަރިތަވުމާއެކު، އެކަންކަން ހުރިހާ 
 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކެއްގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން



 

 

ވަގުލުކުރުމުގެ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔައިދީ ، ޢިލްމީ މަސައްކަތް)ށ( 
 ބުނެދިނުން ސާފުކޮށް 

)ނ( ޢިލްމީ ޙަވާލާދެވޭޮގތްތަކާއި، ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި އަނެކުްނގެ އުފެއްދުންތަކުެގ 
 ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ދަރިވަރުްނނަްށ ކިޔައިދީ ބުނެދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހެންފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގައި  )ރ( ގުޅިގެންކުރެވޭ
އަންގައިދީ، ގްރޫޕު މަސައްކަތް ގެންދާނެގޮތުެގ ސާފު ތަފްޞީލެްއ  ޒިންމާދަރިވަރުގެ 

 ދަރިވަރުންނަށްދިނުން 
ޢިލްމީ އުފެއްދުމެއް އޮޅުވައިލުމަކީ  ،)ބ( ވަގުލުކުރުމާއި، ގުރޫޕުމަސައްކަތްތަކާއި

އި، ވަގުލުކުރުމަށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ކޮބައިކަމާ
ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ ގައިޑްލައިނާ، ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ގްރޫޕަކުން ޚިލާފުވެދާނެކަމުގެ 

 ބިރުހީވާނަމަ، އެކަމަށް ދުރާލާ ިއންޛަރުދިނުން 
 ޝާދުދިނުން )ޅ( ޙަވާލާދިނުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ސާފުކޮށްދީ އިރު

 )ކ( ޢިލްމީ ލިޔުންތެރިކަމަށް އަުހލުވެރިވާނޭ ގޮތްތައް ކިޔައިދީ މަގުދައްކައިދިނުން 
)އ( ދަރިވަރުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ވަގުލުކުރުމުގެ ތުހުމަތުތައް ރަގަޅު ހެކިތަކުގެ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުކުރުމަްށ ސަމާލުކަންދިނުން 
 

ދަރިވަރުންގެ ވާޖިބުތަކާއި 
 އް ޙައްޤުތަ 

 ދަރިވަރުންގެ ވާޖިބަކީ: 6
)ހ( ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ރަގަޅަށް މުޠާލިޢާކުރުމާއި ދެނެގަތުމާއި މި 

 ސިޔާސަތަށް އިޙްތިރާމުކުރުން 
މަޞްދަރުތަކަށް ޙަވާލާދިނުމުގެ ، )ށ( ދަރިވަރަކު އުނގެނެމުންދާ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ޤަވާޢިދުތަކަށް ފަރިތަުވން 
 ވަގުލުކުރުންކަމަށް ބެލެވިާދނެ އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެިލވުން)ނ( 

)ރ( ހުނަރާއި މަޢުލޫާމތު އިތުަރށް ބޭުނންވާކަމަށް ދަރިވަރަށް ެފންނަ ދާއިރާތަކުްނ، 
 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ުހނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިަގތުން 

 ދަރިވަރުންނަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤުތަކަކީ:
މަސައްކަތްތަްއ ގެންދާނޭގޮތާއި ދަރިވަރުންެގ މެދުގައި ޢިލްީމ )ހ( ގްރޫޕު 

އެހިތެރިކަންދެވޭނެގޮތަކާއި ގުރޫޕުގެގޮތުގައިކުރެވޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތަކާއި، ވަގުލުކުރުން 
ހިމެނޭގޮތުްނ، ޔުނިވަރސިޓީއާއި ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަްށ 

 ހޭ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދެވިފައި އޮތުންއޮންނަ އިލްމީ ނަޒަހަތްތެރިކަމާބެ 



 

 

)ށ( ކޮންެމ މާއްދާއަކާގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ ޢިލްީމ ސްޓައިލްތަކާ ބެޭހ 
 ޢާންމު މިންގަޑުތައް ދަރިވަރުންަނށް އެނގިފައި އޮތުން 

ރަނިިވ )ނ( ދަރިވަރުންގެ ިޢލްމީ މަސައްކަތް މުރާޖަޢަކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ ިބނާކު
 އިރުޝާދުތައް ލިބިދިނުން 

)ރ( ގުރޫޕު މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރަށްވީގޮތުގެ ސާފު އިރުޝާދުތައް 
 ދެވިފައިވުން 

)ބ( ގުޅިގެންކުރެވޭ ިޢލްމީ ަމސައްކަތްތަކާއި، އޮޅުވައިލުމެއް ހިންގިދާނެކަންކަމާިއ 
މިންަގޑުތައް، ދަރިވަރަުކ  ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުާމބެހޭގޮތުްނ ޢަމަލުކުރުމަށް އޮްނނަ

އެކެޑެމިކު ، ނުވަތަ ދަރިވަރުންތަކެއް ފަހަނައަޅައި ހިގައިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތްކަން
ސްޓާފަކަށް އެނގުމާއެކު، އެކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ބަޔަކަށް ައންގައި އެކަންކަމުްނ 

 ދުރުހެލިވާނޭ މަގު އަންގައިދިނުން 
ކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޮގތުން ފަރުމާކުރެވޭ، )ޅ( އުނގެނުމާއި ލިޔުމުގެ ހުަނރުތަ

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޢަަމލީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ްގރޫޕު މަސައްކަތްތައް 
ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާކަންަކްނ ދެނެގަތުމާއި، ވަކިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި އަޚްލާޤީ 

 ކުރުންސިފަތައް ހިމެނޭގޮތުން ޛާތީ ސިަފތައް ތަރައްޤީ
)ކ( ވަގުލުކުރުމުގެ މަފްހޫމާއި މާނަ އެއްގޮތަކަށް ތަރުޖަމާވެގެންދިޔުމާއި، ވަގުލުކުރުމުގެ 
ތުހުމަތާ ގުޅޭކަންކަމާމެދު މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރަމުންދާނެކަމުެގ 

 ޔަޤީންކަން ލިބިދިުނން.
 

އެހެންމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް 
 ފާހަގަކުރުން 

މީހުންެގ އުފެއްދުންތަކާިއ ޚިޔާލުތައް ފާހަގަކުރައްޖެހޭނީ، ހަމައެކަނި، އެމީުހްނ އެހެން  7
ލިޔެފައިހުންނަ ލިޔުްނތައް އެކަްނޏެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުްނ، ުހރިހާ ވަސީލަތްތަކެްއ 
ހިމެނޭގޮތުްނ، ކޮމްޕިޔުޓަރު ކޯޑާއި، ކުރެހުންތަކާއި، ގްރެފިކްސްތަކާއި ޗާޓުތަކާއި 

ންނަ ލިޔުންތަކާިއ، ފޮތްޮފތާއި ނޫސް މަޖައްލާތަކުަގއި ޝާއިޢުކުރެވިފައި ޗާޕުކުރެވިފައި ހު
ހުންނަ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި، އުސްތާޛުންގެ ލެކްޗަރތަކުންނާއި ދަރިވަރުން ލިޔާ 
މަޟްމޫނުތަކާއި ދިރާސާތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި 

ޢުކުރެވިފައި ހުންނަ ެވބްސައިޓުތަކުން ޯހާދ ހަމައެހެންމެ، އިްނޓަރނެޓުގަިއ ޝާއި
 މަޢުލޫމާތުތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

 



 

 

ޤަޞްދުގައި، ނުވަތަ ަޤްޞދެއްނެތި، ނުަވތަ ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ ތެރެއިން  8 ވަގުލުކުރުމުގައި އޮތް ނިޔަތް 
ކަމުގައިވިޔަސް، ވަގުލުކުރުމަކީ، ކުށެކެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
އިމްތިޙާނެއްގައި ޤަޞްދުގައި ނުަވތަ ފަރުވާކުޑަކުރެވިގެންވިޔަސް ވަގުލުކުރުމަކީ، ސުލޫކީ 

 ކުށެކެވެ.

 
ވަގުލުކުރުމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ 

 ގޮތް 
)ހ( ވަގުލުކުރުމުން ދުރުހެލިވެޭވނެ އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީީމ  9

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޢަމަލީ އުޞޫުލތައް ދެނެގަތުމާއި، ފުރަތަމަ މަރުޙާލާފެށުމާއެކު، ޢިލްމީ 
 އެ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމެވެ.

)ށ( ވަގުލުކުރުމާ ދުރުވުމަކީ، ުހރިހާ ރިފަރަންސްތައް ހަމައެކަނި ރަގަޅަށް ހުރުމެއް 
ނޫނެވެ. ނުވަތަ އިމްތިޙާނުކުރާ މީހާއަށް ނޭނގޭގޮތަށް، ފުޭދވަރަކަށް ބަސްތަްއ 

ކޮށް، އައު ތަރުތީބަުކްނ ޖުމްލަތައް އަތުރައިލުމެއް ނޫނެވެ. ވަގުލުކުރުމާ ބަދަލު
ދުރުހެލިވުމަކީ، އެމީހެއްގެ ިޢްލމީ ހުނަރުން އެމީހެއްެގ ޢިލްީމ މަސައްކަތްތެރިކަން 

 ވީހާވެސް ރަގަޅުކުރުމެވެ.
)ނ( އެހެން ީމހަކު ލިޔެފައިާވ އެއްޗެއް އޮތްގޮތަށް ނަޤްލުކުާރއިރު، އެ ލިޔުމެއް، 

ލިގަޑުގެ ދެ ފަރާތުގެ ހަވާސާއިން އެތެރެއަށް ވާގޮތަށް ލިޔެ،ުނވަތަ ކޮމާކޯޅިއެއްގެ ދެ
ފަރާތަށް ނިސްަބތްކުރުމެއްނެތި، ލަފުުޒްނ ލުތެރޭގައި ލިޔެ އެ ލިޔުމެއް ލިޔުނު އަސް

 ލަފުޒަށް ލިޔެފައިވާ ނަމަ ބެލެވޭީނ ވަގުލުކުރުންކަމުގައެވެ.
ތަ އުފެއްދުމެއްކަން، ކިޔާމީހާއަށް ސާފުކޮށް )ރ( އެ ލިޔުމަކީ، ކާކުގެ ލިޔުމެއްކަން ނުވަ

 އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނާންާވނެއެވެ.
އޭގެ އަސްލު މަޞްދަރަށް ނިސްބަތްކުރުމެއްނެތި، ، )ބ( އިންޓަެނޓުން ލިބޭ މަޢުލޫާމތު

ޔާންނުކޮށް އެ ހުރިގޮތަްށ ވެސް ބަ ގައިރެަފރެންސް ލިސްޓު ފުރިހަމައަށް ޙަވާލާނުދީ، އަދި
 ހު، އަމިއްލަ ލިޔުމެއްެގ ގޮތަން ނަގުލުކުރުމަކީވެސް ވަގުލުކުރުމެވެ.ނެގުމަށްފަ

)ޅ( އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލުފަރާތަށް ޙަވާލާ ދިނުމެއްނެތި، އެހެން މީހަކު ލިޔެފައިވާ 
ލިޔުމެއްގައި ހުރި ބައެއް ބަސްތައް ބަދަލުކޮށްލައި، އެ ަބސްބަތަކުގެ ތަރުތީުބ 

ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ އެތުރުންތަާކ ބަދަލުކޮށްލުމަކީ، ނުަވތަ އެ ލިޔުމެއް
 ދާދިގާތްކުރާގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީެވސް ވަގުލުކުމެވެ.

)ކ( އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއްގައި، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލާދިނުްނ އެކަނި ނުފުދެއެވެ. 
ންކަން އެހެން މީހެއްގެ ިފކްރާއި ޚިޔާލަކީ، ތިމާގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރެއް ނޫ، އޭގެ އިތުރުން



 

 

ކިޔާމީހަކަށް އޮޅިގެން ނުދާނެ މިންވަރަށް ސާފުކޮށްދެވިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. ައިދ 
ލެކްޗަރތަކުން ލިބޭ ފިކްރާިއ ޚިޔާލުތައްވެސް އޭގެ މަޞްދަރަށް ޙަވާލާދެވިފައި 

 އޮންނަށްވާނެއެވެ.
 

އޮޅުވައިލުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުަމކީ، ހުއްދަ ިލބިގެން ނުވާ މަަސއްކަތެއް ކުރުމުގައި  10 އޮޅުވައިލުމުގެ ޢަމަލު ހިންގުން 
ދަރިވަރުން އެހީތެރިވުމާއި، ަދރިވަރުންގެ ގްރޫޕު މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ލިބުުނ 
އެހީތެރިކަން ފާހަގަނުކުރުމާއި، އެ ގްރޫޕު މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެވުނު އިރުޝާދުތަާކ 

 ތެއް ކުރުމެވެ. ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ޢަމަލުކުރަންޖެޭހނީ ، ޙަވާލާދިނުމުގައި   11 ނުބައިކޮށް ޙަވާލާދިނުން 
 ގައިވާގޮތަށެވެ. ަމޞްދަރުތަކުގެ ލިސްޓ2017ުދިރާސާއާއި ރިސާލާލިޔުމުގެ އިރުޝާދު 

ވާނީ، ފުޓު ނޯޓުގަިއ އި ހުންނަންދަރުތަކަށް ޙަވާލާދީފައި، މަޞްގަ )ރެފަރެންސް ލިސްޓް(
ނުވަތަ ދެލިގަޑުގައި ލިޔެފައެވެ. ައދި އެ މަޞްދަރަކުން އެއްވެސް އެހީއެއް ހޯދާފައިނުާވ 

ރެފަރެންސް ލިސްޓްގައި މަޞްދަރެއްގެ ނަން ޙަވާލާދެވޭ މަޞްދަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ 
އް ނުލިބޭ ޙާލަތުގަިއ، ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ައޞްލު މަޞްދަރަކުން މަޢުލޫމާތެ
ންަކން ބަޔާންކުރެވިފައި އެ މަޢުލޫމާތަކީ، އަސްލު މަޞްދަރުން ހޯދި މަޢުލޫމާތެއް ނޫ

 ވާނެއެވެ.އޮންނަން
 
 

ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ 
ދިރާސާއެއް ހެދުމުގައި 

އެހީތެރިވިދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގު 
 ވަޒަންކުރުން 

ނުވަތަ ދިރާސާއަކަށް ބޭނުންވާ ަލފަޔާއި އިރުޝާދާއި ދަރިވަރުގެ ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް  12
އެނޫންގޮތަކުންވިޔަސް އެހީތެރިކަމެއް ދިން ފަރާތުގެ ނުވަަތ ފަރާތްތަކުގެ އަގު 
ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުުމގައި ނުވަތަ ދިރާސާގައި އެކަމަށް އިޝާރަތްކުރެވިފައި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

ފަންނީ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ 
ނޫންފަރާތަކުން އެ 

ލިޔެތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ 
 ތަކެތި ހުށަހެޅުން މަނާވުން 

ފަންނީ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ފަންނީ ފަރާތަކުްނ ތައްޔާރުކޮށްދީފައިވާ  13
ލިޔުމެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް، ެއ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކުގައިވިޔަސް، ދަރިވަރުގެ ޢިލްީމ 

ތުގައި ނުވަތަ ދިރާސާއެއްގެ ގޮތުގައި،ހުށަހެޅުމަީކ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮ
މަނާކަމެކެވެ. އިމްތިޙާނެއްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންެޖހޭ އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެއް 



 

 

އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ 
 ސްޓާފުންނަށް މަނާކަމެކެވެ.

 
ދަރިވަރުގެ ޢިލްމީ 

މަށްބޭނުންވާ މިންކުރު 
މަސައްކަތެއް ތަކުރާކޮށް 

 ހުށަހެޅުން 

ދަރިވަރަކު ކިޔަވާކޯހެއްގައި މިންކުރެވި ދަރަޖަކޮށް ނިމިފައިވާ ަމސައްކަތެއް ނުވަތަ  14
ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް މިންކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސީޓިގެ އަދި 

ހޯދުމަށްޓަކައި، އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޙާއްޞަ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ  ޢިލްމީ ދަރަޖައެއް 
ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިިބފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ހުށަހަަޅއިގެން ނުވާނެއެވެ. 
ކުރިން ދަރިވަރު ހަދާފައިވާ ދިާރސާއެއް ޝާއިޢުކުރުވިފައިވާ ޙާލަތުގައި، އެ ދިރާސާއިން 

ކުރެވިފައި އޮންނަށްވާނެއެވެ. ނަގުލުކޮށްފައިވާނަަމ، އެކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާން
އެއްވައްތަރެއްގެ ދެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެއް ވައްތަރެއްގެ ދެ ދިރާސާއެއް 

 ހުށަހެޅުންވާނީ، ވަުގލުކުރުންކަމުގައެވެ.
 

ނަޒާހަތްތެރި ޢިލްމީ 
މަސައްކަތެއްކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް،ދަރިވަރުންގެ 
ފަރާތުން ހުށަހަޅަށްޖެހޭ، ކިތާބީ 

 ހެކި 

ކިޔަވާ މާއްދާއަކާގުޅޭ ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެޭހ  15
ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަށްާވނީ އެ މަސައްކަތަކީ، ނުވަތަ ދިރާސާއަކީ، ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ 
އުފެއްދުމެއްކަން ބަޔާންކޮށް ދަރިވަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާއެކުގައެވެ. އަދި 

ޓް މަރުޙަލާގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ގްރެޖުއޭޓުވުމަށްޓަކައި ނުަވަތ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭ
ގްރެޖުއޭޓުވުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި  ހުށަހަޅަށްޖެޭހ ޢިލްމީ މަސައްކަްތ 
ނުވަތަ ދިރާސާއަކީ ވަގުލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް ނޫންކަން 

ންއިޓްއިން[ ސޮފްޓްވެއަރއިން ޗެކްކޮށްފައިވާކަމުގެ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ]ާޓރ
 ރިޕޯރޓް، އެ މަސައްކަތާއެކު ނުވަތަ އެ ދިރާސާއާއެކު ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.

 
ވަގުލުކުރިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 
ބޭނުންކުރެވޭ ]ޓާރންއިޓްއިން[ 

 ޕްރޮގްރާމު 

ޔުނިވަރސިޓީން،  ވަގުލުކުރިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަަކއި، ދިވެހިރާއްޖެގެ އިސްލާމީ 16
]ޓާރންއިޓްއިްނ[ ޕްރޮގްރާމުގެ އެހީ ލިބިގަންނާނެއެވެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ 
ދިރާސާތަކާއި ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް މި ސޮފްޓްވެއެރ މެދުވެރިޮކށް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. 

ޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ޢިލްމީ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ދިރާސާތައް ނިންމާފައިވޭޯތ އަދި މި ސި
ބަލައި ވަގުލުކުރުްނ ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފެކަްލޓީއެއް ނުަވތަ ސެންޓަރެއްގަިއ 

 މުއައްޒަފަކު ޢައްޔަށްވެފައި ހުންނަށްވާނެއެވެ.



 

 

]ޓާރންއިޓްއިން[މެދުވެރިކޮށް 
 ތް ވަގުލުކުރިކަން މިންކުރާނޭ ގޮ 

]ޓާރންއިޓްއިްނ[ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް، ޢިލްމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެްއ  17
މިންކުރުމުގައި ވަގުލުކުރިކަމަށް ނިންމަންވާނީ ައންނަނިވި ފޯމިުޔލާއާއެއްގޮތްވާގޮތުެގ 

 މަތީންނެވެ.

މުމްތަޙިނަށް/ދެވަނަ ކިޔުމަށް  އެއްގޮތްވުން 24% -  1 ފެހިކުލަ
 ހުށަހެޅުން 

 ސްޕަވައިޒަރ އަލުން މުރާޖަޢާކުރުން އެއްގޮތްވުން    49% - 25 ރީދޫކުލަ

 އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން  އެއްގޮތްވުން 74% - 50 އޮރެންޖުކުލަ

 - 75 ރަތްކުލަ
%100 

 އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން  އެއްގޮތްވުން

 
މަތީން، ދަރިވަރެއްގެ ޢިލްމީ ބަޔާންވެދިޔަ މިންކުރުމުގެ ފޯމިޔުލާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ 

މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދިރާސާއެއް އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ އަދި މާސްޓާރސް އާއި 
ފީ.އެޗް.ޑީ މަރުޙަލާގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ ]ވައިވާވޯސް[ އިންތިޒާމުކުރެވޭނީ 

 ]ޓާރންއިޓްއިްނ[ ގެ ޕްރޮގްރާމުން ]ފެހިކުލަ[ ފެނިެގންދާ ޙާލަތުަގއެވެ.
 

ރންއިންޓްއިން[ ޕްރޮގްރާމު ]ޓާ 
މެދުވެރިކޮށް ވަގުލުކުރިތޯ 

ޗެކްކުރުމުގައި އެންމެ ފަހުގެ 
 ނިޔާ އިއްވާ ފަރާތް 

]ޓާރންއިންޓްއިްނ[ ޕްރޮގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ވަގުލުކުރިތޯ ޗެކްކުރުމުގައި ހުށަހެޅިފައިާވ   18
 އެއްގޮތްވުމަކީ ޢިލްމީ މަސައްކަތް ނުވަތަ ދިރާސާ އެހެން މަޞްދަރެއްގައިވާ އުފެްއދުމަކާ

ވަގުލުކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނަީތޖާއެއްކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. ވަގުލުކުރިކަމަށް އެންމެ 
ފަހުގެ ނިޔާކަޑައަޅާނީ އެ ބައެްއގެ ޢިލްމާއި ތަޖްރިބާގެ ައލީގައި އެ މަސައްކަތެއް 

 އިޝްރާފުކުރާ މުޝްރިފެވެ. ނުވަތަ އެކެޑެމިކް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޓީއެވެ.
 

ވަގުލުކުރުމަކީ، ޢިލްމީ ނަޒާަހތްތެރިކަމާ ކަޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމެކެވެ. ފިކްީރ  19 ގުލުކުރުމުގެ ނުބައި ނަތީޖާ ވަ 
ތެދުވެރިކަމުގެ އުޞޫލު ނިޔާުކރަނީ، ޢިލްމީ މުުޖތަމަޢުއަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންެމ 
 މެމްބަރަކުމެ، އޭނާގެ ޢިލްމީ ަމސައްކަތައް ނުވަތަ ދިރާސާއަށް ފިކްރާއި ލަފުޒާއި 

ތަފާސްހިސާބުތައް ޙިއްޞާކޮށްދިން އަސްލުފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަށްކުރުމަށެވެ. 
އެހެންމީހަކު އުފައްދާފައިވާ ެއއްޗެއް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ަމސައްކަތެއް، ނުވަަތ 
ދިރާސާއެއް އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، ހަމައެކަނި ޢިލްީމ 

ވެ. އޭގެ އިތުރުން އުނގެނުމުގެ މުޅި އިޖުރާއާތު ނިކަމެތިކަމެއް އެކަންޏެއް ނޫނެ
ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފެއިލްވެގެްނ ދިޔުމެވެ. ވަގުލުކުރުމަކީ އަޚްލާޤީ އިންތަކުން 



 

 

ބޭރުވެގެންދާ،  މުސްތަޤުބަލުެގ ވަޒީފާތަކުން މަޙްރޫމުވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ. އަދި 
ގެ އަގުވެއްޓި، ކިޔެވި ހަމައެހެންމެ، އެ ފަރާތެއްގެ އަތުގައި އޮންނަ ޢިލްމީ ސަނަދު

 މުއައްސަސާގެ އަގެއްނެތްކަން ހާމަވެގެންދާނޭކަމެކެވެ.
 

އިމްތިޙާނުގައި ވަގުލުކުރުމަކީ، ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ. ވަގުލުކުރުމުގެ ކޮންމެ  20 ވަގުލުކުރާފަރާތަށް ދެވޭ އަދަބު 
އަދި ވަގުލުކުރިކަްނ ޙާދިޘާއެއް ތަޙްޤީޤުކުރެވޭނީ ވަކި ވަކި ޙާދިޘާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ކުރިކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު  ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރިފަރާތަކަށް ދެވޭ އަދަބު
މިނަށްބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ. މިގޮތުން، ދެވޭ އަދަބުތަކުެގތެރޭގައި ދަރިވަރަށް 
ލިބެންޖެހޭ މާކުސް އުނިކުރުމާއި، ޢިލްމީ ދަރަޖަނުދީ ހިފެހެއްޓުާމއި، ޔުނިވަރސިޓން 

 ދަރިވަރަކު ވަކިކުރުމުގެ އަދަބުތައް ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުްނ،ވަގުލުުކރިކަން ކަޑައެޅިގެން އެ
 ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އަންނަނިވި އަަދބުތައް ކަޑައެޅޭނެއެވެ.

 )ހ( ކިތާބީ އިްނޛާރެއް ދިނުން 
)ށ( ދަރިވަރުގެ ިޢލްމީ ކުރިއެރުން މިންކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައި ޮއންނަ މާކުސްތަކުެގ 

  ހުރިހާ މާރކުސް ނުވަތަ ބައެއް މާރކުސް އުނިކުރުން ތެރެއިން
 )ނ( މާއްދާއިންިލބޭ އެންމެ ފަުހގެ ނަތީޖާ ދަށްކުރުން 

 )ރ( މާއްދާއިން ]ފެއިލް[ގެ ދަަރޖަ ދިނުން 
)ބ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްމަތީްނ،މާއްދާަގއި ނުވަތަ ކޯހުގައި 

 ދެންރަޖިސްޓްރީވުން މަނާކުރުން މުޅީން ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއް ވަން
)ޅ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން ނިންމާ ޮގތެއްމަތީްނ، ައބަދަށް ނުަވތަ ވަކި 

 މުއްދަތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިކުރުން
 )ކ( ވަގުލުކުރުމުގެ އަދަބުކަޑައަޅާއިރު:

[i]  ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ބެލެވޭނީ އެ މައްސަލައެއްގެ ޛާތުން ވަކި ވަިކ
 މައްސަލައެއްގޮތުގައެވެ.

[ii]  ިއޮޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތްއޮތް މިންވަރާއި، ވަގުލުކުރިމިންވަރާއި ވަގުލުކުރުމުގައ
، ދަރިވަރުގެ ކުރީގެ ރިކޯރޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ވަގުލުކުރުމުގެ އަދަބުކަޑައަޅާއިރު

 ބެލެވޭނޭ އެންމެ އަސާސީ މިންގަޑުތަކެވެ.
[iii]  ވަގުލުކުރުމުގެ އަދަބުކަޑައަޅުމުގައި އެއްގޮތެއް ހިފެހެއްޓުމަށާއި ތަފާުތތަްއ

 ނުގެންގުޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ަތބަޢުވާންޖެހޭނީ ބަޔާންވެދިޔަ މިްނގަޑުތަކަށެވެ.



 

 

ވަގުލުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުން 
ބަރީޢަވުމުގައި 
ދެވޭނޭ ދަރިވަރަށްލިބި 
 އެހީތެރިކަން 

 

ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާ ޚިލާވުމުގެ ތުހުމަތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ  21
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނޭ ގޮތުެގ ިއރުޝާދުތައް ޔުނިވަރސިޓީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 

 ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމާެބޭހ ބައިން، ލިެބން ހުންާނނެއެވެ.

ވަގުލުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލައެއް 
އަލުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ދަރިވަރުވަރު ހުށަހެޅުން 

ވަގުލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރަކަށް އެޅިފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަލުްނ  22
މައްސަލަބަލައިދިނުމަށް އެދުމުެގ ޙައްޤު ދަރިވަރަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. މިގޮތުން، 

 އެޅިފިޔަވަޅެއްނަމަ، އެ މާއްދާއެއްގެ ކޯރޑިނޭޓަރަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. އަިދ އުސްތާޛަކު
ކޯރޑިނޭޓަރު އެޅިފިޔަވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަަމ، ހުށަަހޅާނީ އެ ދަރިވަރަކު 
ކިޔަވާކުއްލިއްޔާގެ ޑީންއަށެވެ. އަދި ޑީން އެޅިފިވަޅަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަަމ، 

 ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ
 

ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 
 ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަގުލުކުރުންހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތު  23
ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭނީ، ކޮންމެ 

 ންމެ އިސްކޮށްހުރި ފަރާތެވެ.ކުއްލިއްޔާއެއް/ސެންޓަރެއްގައި އެ 
 

ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 
ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު 

 ބަސްބަހުގެ މާނަ 

 :ވަގުލުކުރުން 24
 
 
 
 
 
 
 
 

ވަގުލުކުރުމުގެ 
 :ނިޔަތެއް އޮތުން

 

، ވަގުލުކުރުމަކީ،އެހެންމީހެއްގެ ުއފެއްދުމެއް، ނުވަތަ ޚިޔާލެއް

އެފަރާތެއްގެ ރުހުމަކާނުލާއި ނުވަތަ ރުހުން އޮވެގެންވިޔަސް، އޭގެ 
އަސްލު ފަރާތަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ނިސްބަތްކުރުމެއްެނތި،   

އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއްގެ 
ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމެވެ. މި ތައުީރފުގެ ތެރޭގައި، ޗާޕުކުރެވިފައިވާ 
ތަކެއްޗާއި، ޗާޕުނުކޮށްހުރި ތަކެތި، އަތުލިޔުމުންކަމުގައިވިޔަސް، 
ޗާޕުކުރެވިފައިވިޔަސް، ނުވަތަ އިެލކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުންވިޔަސް 

 ހިމެނިގެންވެއެވެ.
 

ަމލަކީ އޮޅުވައިލުމުގެ ޤަޞްދުއޮވެގެްނ އުފަންވާ ކޮންމެ ޢަ
 ވަގުލުކުރުމެވެ.

 
 



 

 

 
 

 

 

ޤަޞްދަކާނުލައި 
 :ވަގުލުކުރުން

 
 
 
 

 :ގްރޫޕް މަސައްކަތް
 
 
 

ހުއްދަވެގެންވާ 
 :އެއްބަރުލުން

 
 

 :އޮޅުވައިލުން

ވަގުލުކުރުމަކީކޮބައިކަން ނޭނިގ ނުވަތަ އެކަާމބެހޭ މަޢުލޫާމުތ 
ނެތި، ނުަވތަ ކަމާބެޭހ ޢިލްީމ މިންގަޑުތައް ބޭުނންކުރުމުގެ 
ހުނަރެއްނެތި ވަގުލުކުރުމެވެ. )ޤަސްދެއް އޮވެގެންވިޔަސް އަދި 

ވަގުލުކުރުްނ ނިޔަތެއް ނެތްނަމަވެސް، ވަގުލުކޮށްފިނަމަ،ބެލެވޭނީ 
 ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްކަމުގައެވެ.(

 
އެތައް ދަރިވަރުންތަކެއް އެކުވެގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކަމާބެހޭފަރާތަކުން ޙަވާލުކުރާ ޢިްލމީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ގިަނ 

 މަސައްކަތަކެކެވެ.
 

ދަރިވަރުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ތެރެއިން 
ނގެނުމުގެ ނަތީޖާއެއް ނެރެދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފެއްދޭ އު

 ބިނާކުރަނިވި ތަޢުލީީމ، އަދި ޢިްލމީ ތަޖްރިބާތަކެވެ.
 

)މަނާވެގެންވާ މަގުްނ އެހީތެރިުވމަކީ( ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް 
އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެއް، ހުއްދަނެތި އެހެން 

ން ޢިލްމީ މަސައްކަތެއްކޮށް، އަމިއްލަ ދަރިވަރުންގެ އެހީހޯދައިގެ
މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހުަށހެޅުމެވެ. އޮޅުވައިލުމަކީވެސް، 
ވަގުލުކުރުމުގެ ވައްތަރެކެވެ. އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ މަސައްކަތެއް 

 އެހެން ދަރިވަރަކު ކޮޕީކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެއެވެ.
 



 

 

ތު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ވަގުލުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަ 
 ތާރީޚު

މި ޤަވާޢިދު  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 އެކެޑެމިކް ބޯރޑް  މިސިޔާސަތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަދިން ރަސްމީ ފަރާތް

  މިސިޔާސަތު ތަޞްދީޤުކުރި ތާރީޚު 
  މިސިޔާސަތުގެ ދެވަނަ މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ ތަރީޚު

  މިސިޔާސަތަށް ބަދަލުގެނެވުނު ާތރީޚި 
  ސިޔާސަތު/ކިތާބީލިޔުމުގެނަމްބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަގުލުކުރުން  ރިފަރެންސް
 ހުއްޓުވުމުގެ ސިޔާސަތު 

 ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު. މުނާސަބު އެހެނިހެން ސިޔާސަތުތައްމި ސިޔާސަތާ 
 ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީމިންގަޑުތަކާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ 

 އެކެޑެމިކް އެފެއަރޒް  ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލި ފަރާތް 

 ކުއްލިއްޔާތައް/ސެންޓަރުތައް ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތް

 

 

ޢަމަލު ސިޔާސަތަށް 
 ކުރަންފެށުން 

  

އެކަޑެމިކްބޯޑުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތު މި  ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ މި ސިޔާސަތަށް 25
 ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކު އުނިއިތުރު ގެނަުއމުގެ ޙައްޤު ލި މި ސިޔާސަތަށް 26 އިޞްލާޙުކުރުން  ސިޔާސަތު 
 ށެވެ.ބޯޑަ

  
ނެތްކަމެއް  ސިޔާސަތުގައި 

 ދިމާވުން 
ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު މި ސިޔާސަތުގައި 27

 ނެވެ.އެކަޑެމިކް ބޯޑުން
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