
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 
ޤާބިލުކަން އިތުރުވަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި 

 އިޖުރާއަތުތައް 
 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫން(  2015/11)ހ( މިއީ، ޤާނޫން ނަްނބަރު  1 ތަޢާރަފް 
ށް ިލބިދޭ ބާރުގެ ެގ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަެޑމިކް ބޯޑަ( ބވަނަ މާއްދާެގ ) 22ގެ 
 ކެވެ.ށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެދަ

 ،ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 
ފެންވަރު ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 
ޔުނިވަރސިޓީން ދެވޭ ތަޢުލީމުެގ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މަތިވަުމންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ސިޔާސަތަށްކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮްށ )ނ( މި 

 ޢިލްމީޤާބިލުކަން ިއތުރުވަމުންދާަކން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އިޖުރާއަތުތައް" މިއެވެ.
 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްުވރާއި މުހިއްމަތް އަދި ފިލޯސަފީއާ އެއްގޮތަށް ކަމާބެހޭ  2 މަޤުޞަދު 
 ންތަކުން ޢަމަލުކުރަމުްނދޭޯތ ކަށަވަރުކުރުން.ވަގުނަ

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ، ާމއްދީ އަދި މަޢުނަވީ ވަސީލަތްތަާކއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
 މަތިކުރެވޭގޮތްތަކާއި އެކަންކަމާގުޅޭ އިޖުރާއާތުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން

ކާއި އެވޯރޑްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ފެންވަރާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަ )ނ( 
 ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 
މި ޕޮލިސީގައި އެ ޢިބާރާތެްއ ބޭނުންޮކށްފައިވާގޮތުްނ، ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަްށ  3 މާނަކުރުން 

 ދޭހަނުވާނަމަ:
 2015/11)ހ( 'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޫނު( ގެ ދަށުން ުއފައްދާފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 
 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ.



 

 

ދާއިމީ،  ނުވަަތ ، )ށ( 'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ާމނައަކީ، ަވގުތީ
 ކޮންޓްރެކްޓަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހެކެވެ. 
)ނ( 'ދަރިވަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 މެ ދަރިވަރެކެވެ. ކޯހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ ކޮން
)ރ( 'ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތައް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

، ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާކަންކަމާއި މަޤްޞަދާއި ތަޞައްވުރު ތަންފީޒުމަސްއޫލިއްޔަތާއި
 ންތަކެވެ.ވަޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ ގުނަ

މާނައަކީ  ޔުނިވަރސިޓިގައި ދެވޭ ތަޢުލީމާއި ހިންގޭ )ބ( 'ޢިލްމީ' ލިޔެފައިވާ ކޮންެމަތނެއްގެ 
 ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޙަރަކާތްތަކެވެ.

ނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ރަ )ޅ( 'މާއްދީ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެތަނެއްގެ މާނައަކީ
 ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި ބޭނުންވާ އެންމެހާ މާއްދީ ަވސީލަތްތަކެވެ.

'މަޢުނަވީ' ލިޔެފައިވާ ކޮްނމެތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އަދި އަކާދީމީ  )ކ( 
މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އިޖްތިމާޢީ އަގުތަކާއި ައޚްލާޤީ ސުލޫކު ހަރުލާފައި 

 ހުރުމަށެވެ.
 އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ)އ( ' އަމިއްލަ މުރާޖަޢާ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެތަނެއްގެ މާނައަކީ

ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންވަރު ގުނަވަންތަކުގެ ިގންތީގައި ވަޒަންކޮށް ެއ  ނަވަންތަކުންދޭގު
 . ވަރު އަމިއްލައަށް ދެނެގަތުމެވެޚިދުމަތްތަކުގެ ފެން

 
ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 

ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 

 ކަށަވަރުކުރާނެ ގިންތިތައް 
 

 ކަށަވަރުކުރުން އަމާޒުކުރެވިގެންދާނީ ތިްނ ގިންތިއަކަށެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު  4
 )ހ( މުއައްސަސީ ގިންތި

 )ށ( ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުަތކުގެ ގިންތި
 )ނ( ތަޢާުވނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގިްނތި

 
 މުއައްސަސީ ގިންތި 

 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މަތިވަުމންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ ުޔނިޓެއް  5

ނާނީ، ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ހުންނަންވާނެއެވެ. މި ޔުިނޓުގެ އެންމެހާ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެ ހުން 
އެވެ. މި ޔުނިޓުގެ ދަށުގައި އޮންނަ، ފެންަވރު ވަޒަށްކޮށް ކަށަވަރުކުރާ ޗާންސްލަރ، އެކަޑެމިކް 

 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޓީގެކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ޔުނިވަރސި
ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޔުނިޓްގެ ވެރިޔާއާއި، ރެޖިސްޓްރަރ އާއި އާއި އެކެޑެމިކް ޗާންސްލަރ،



 

 

ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިްޓގެ ވެރިޔާއާއި އިމްތިޙާންތަކާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާއާއި 
ދާއިރާ  ބެހޭތަކާމައްސަލަކަމާއި ދިރާސާކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ކަން
 ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރެއް ނުވަތަ މެމްބަރުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 
ޢިލްމީ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 

ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 

ކަށަވަރުކުރާ ކޮމިޓީގެ 
 ޒިންމާތައް 

 

އިތުރުވަމުންދާކަން )ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން      5.1
 ކަށަވަރުކުރުމުގެ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކާއި އެވޯރޑްތަކާއި ލިޔުންތަކަކީ ޤައުމީ އަދި 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަޑުތަކަްށ ފެތޭ މުސްތަނަދުތަކެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި ޢިލްމީ 

ޑިތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާގޮތުގެ މަތީން، ރާމުތައް ރާވައި ހިންގެނީ ލަނޑުދަނރޮގް ޙަރަކާތްތަކާއި ޕް
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރާ އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން.

  

ޢިލްމީ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 
ޤާބިލުކަން 

އިތުރުވަމުންދާކަން 
ޔުނިޓުގެ  ކަށަވަރުކުރާ

 މަސައްކައްތައް 
 

ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދާއި އެވޯރޑާއި ލިޔުންތަކަކީ ޤައުމީ އަދި )ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ  5.2
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުެގ މުސްތަނަދުތަކަކަށް ެހދުމަށްޓަކައި ފެންވަުރ 

 ވަޒަންކޮށްކަށަވަރުކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން
ތްތަކުގެ ފެންވަުރ ންތަކުގެ ޚިދުމަތާއި ަމސައްކަވަ)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެާހ ގުނަ

 ބަޔާންކޮށްދޭ މިންގަޑުތައް ކަޑައެޅުން
)ނ( ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްޭދ މިންގަޑުތަކާއެއްގޮތަށް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިގާތޯ ބެލުން 
)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ އަމިއްލަ މުރާޖަޢާތައް 

 ލަރެސްކުރުންވި
ބެހޭގޮތުްނ  ކަންކަމާ ގަޅުކުރަންޖެހޭނކުރުމާއި ރަރިޕޯރޓް ދިރާސާ )ނ( އަމިއްލަ މުރާޖަޢާ

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް އިރުޝާދު ދިނުން
ކަންކަްނ  )ރ( ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން ައންނަ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ

 ށްދިނުންމުރާޖަޢަކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮ
ގަޅުކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނ)ބ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރާއި އެތެރެއިން ކުރެވޭ މުރާޖަޢާތަކުން ރަ 

 ހޯދުން  ޅުކޮށްފައިވާކަމުގެ ކަށަވަރުކަންގަނކަންކަން ރަ



 

 

)ޅ( މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ައއު ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި 
  ތަޢާރަފުކުރުން އައުގޮތްތައް ހޯދައި

 
 ކުއްލިއްޔާތަކާއި 

  ސެންޓަރުތަކުގެ ގިންތި
ކަށަވަރުކުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ރާވައި  ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ފެންވަރު 6

( ންނެވެ. .ހިންގާނީ، އެަތންތަނުގައި އޮްނނަ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީ )އޭ.އާރު.ސީ
ކުއްލިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އުނގެނުމާއި އުނގަްނނައިދިނުމުގެ ފެންވަރާއި 
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަްނވާނީ ޔުނިވަރސިޓިގައި 

 އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 

ކުއްލިއްޔާތަކާއި 
ފެންވަރު ސެންޓަރުތަކުގެ 

ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 
ޤާބިލުކަން 

އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަންގެންދެވޭ ގޮތް 
 

)ހ( ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންަޓރުތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮްށ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޘަޤާފަތް  6.1
ންވަރު ވަޒަންކޮށް ކަށަވަރުކުރާ ޔުނިޓުން އަންގާ ެއންގުންތަްއ ކުރިއަރުވައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެ

 ތަންފީޒުކުރުން 
)ށ( ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ހިެފެހއްޓުމާއި ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި، ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުން 

 ގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން ނދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަ
 ދާރިސުންގެ )ނ( ކަމާބެހޭ މާހިރުންނާިއ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ 
 އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން، ކޯސްަތއް ރިވިޔުކޮށް ގެންނަށްޖެހޭބަދަުލަތއް ގެނައުން

ސްޓާރއެއްގައި މަދުވެގެން އެއް ފަހަރު ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ންމެ ސެމެ)ރ( ކޮ
 ރުމުގެ އޮޑިޓެއްކުރުންޙާލަތު ވަޒަންކު

)ބ( ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންަޓރުތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެތަންތަނުން ކުރެވުނު 
މަސައްކަތްތަކާއި، ޙާޞިލުކުރެވުނު ކާމިޔާބީތަކާއި، ެއތަންަތުނގައި ހުރި ޤާބިލުކަމާިއ 

ކަމާއި ދިރާސީ އަހަރުގައި ކުރަން ކަޑައަޅާފައިވާ ކަން ކުރިއަށްއޮތްނާޤާބިލުކަމާއި، 
ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްދޭ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 
ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މަތިވަމުންދާކަން 

 .ވަރުކޮށްދޭ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުން ކަށަ
 

 ޚިދުމަތްތަކުގެ  ތަޢާވުނީ 
 ގިންތި 

ތަޢާވުނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ގިންތީގައި ފެންވަރުވަޒަށްކޮށް، މަތިވަމުންދާކަްނ  )ހ( 7
ކަށަވަރުކުރުމުގައި ޝާމިލުވާނީ، ޔުނިވަސިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ބަޔާއި، ބަޖެޓާއި، އިންސާީނ 



 

 

ވަސީލަތްތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުާމެބހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތަކާއި 
 ރެސްކުރުންތަކެވެ.ވިލަ

)ށ( ތަޢާުވނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެފންވަރު ވަޒަންކޮށް މަތިވަމުންދާަކން ކަށަވަރުކުރާ ކޮމިޓީއެއް 
 އޮންނާންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ:

ލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ނުވަަތ އޭނާ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސްޗާންސެ .1
 ޢައްޔަންކުރާފަރާތެއް

 ިއސްފަރާތްބަޖެޓާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އެންމެ  .2
 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަންގެ އެންމެ އިސްފަރާތް .3
 ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ ޑެޕިޔުޓީ ރަޖިސްޓްރާރ .4
 ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންފޮމޭޝަން ެޓކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓްގެ އިސްވެރިޔާ  .5
 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ ލައިބްރަރީގެ އިސްވެރިޔާ  .6

 
 ޚިދުމަތްތަކުގެ  ތަޢާވުނީ 

ވަޒަންކޮށް ފެންވަރު 
ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަންގެންދެވޭ ގޮތް 
 

)ހ( ތަޢާުވނީ ޚިދުމަތްތައްޭދ ކޮންމެ ބައެއްގައި އެ ތަެނއްގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް  7.1
 މަތިވަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައި އޮންނާންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ބައެއްގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް އެތަނެއްގެ ޙާލަތު، އަިދ  )ށ( ތަޢާުވނީ ޚިދުމަތްތައްދޭ
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު، ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާމަކޮށްދޭ ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް، 
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް 

 ކޮށްދޭޭނ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މަތިވަމުންދާކަން ކަށަވަރު
)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ެފންވަުރ ވަޒަންކޮށް މަތިވަުމންދާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ ޔުނިޓުެގ 

 ވާނެއެވެ.ކުރަންފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ތަންފީޒުޑައެޅިނއިރުޝާދުތަކާއި އެންގުންތައް ކަ
 

ފެންވަރު ޓީގެ ޔުނިވަރސި 
ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 

 ޤާބިލުކަން 
 އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި 

އްޒަފުންނާއި މުވަ 
 ދަރިވަރުންގެ ޒިންމާ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ އެންމެހާަފރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި  8
އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިާހ ަފރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި 
މިސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނިސްބަތްާވ 

 އެންމެހާ މުއައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނެވެ.
 
 



 

 

 
ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި 
ފެންވަރު ހުނަރުވެރިކަމުގެ 
ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 

ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި 
 ދަރިވަރުގެ ދައުރު 

 
8.1 

 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީފެންވަރާއި ދެވޭ ތަރުބިޔަތުގެ އަގު މަިތކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިިވ 

 ޒިންމާތައް ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.
 ޘަޤާފަެތއް ދެމެހެއްޓުން  ތަުޢލީމީ)ހ( ވަށައިޖެހޭ 

ވުމާއި އެ ދަރިވަރަކު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި)ށ( އުނގެނުމާއި އުނގަންނަިއދިނުމުގެ 
 ވެފައިވާ މާއްދާކިޔަވައިދޭ ގަޑިތަކަށް ޙާޟިރުވުންރަޖިސްޓްރީ

)ނ( ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި ސެމިނަރތަކާއި ފެންވަރުބެލުމުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ 
 މިންވަރަށް ތައްޔާރުވެ، ޢަމަލީގޮުތން ބައިވެރިވުން 

ނުމުގައި ހޭދަކުރުމަށް، އެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ކޮންމެ މޮޑިޔުލެއްގައި )ރ( އަމިއްލައަށް އުނގެ
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތައް ހަމަކުރުން

)ބ( ފެންވަރުބެލުމުެގ ހަރަކާްތތަކުން ިލބޭ އިރުޝާދު ތައް ބަލައިގަނެ އޭގެ ައލީގައި 
 އުނގެނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަްނ މަސައްކަތް ކުރުން.

 ދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއެކު ޢަމަލުކުރުން)ޅ( ދަރިވަރުންގެ ޤަވާޢި
 

ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި 
ފެންވަރު ހުނަރުވެރިކަމުގެ 
ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 

ޤާބިލުކަން 
އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުމުގައި 

 އްޒަފުންގެ ދައުރު މުވަ 

މާއްދީ، އަދި މަޢުނަީވ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  ޢިލްީމ،  8.2
ިވ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީންވާ ެފންަވރެއްގައި ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ައންނަނި

 އްޒަފުން އަދާކުރަންވާނެއެވެ.ޒިންމާތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވަ
އްޒަފަކާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް، ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކާއެކު )ހ( ޔުނިވަރސިޓީން އެ މުވަ

ދާކުރުމާއި، ޢިލްމީ އަދަީބ ަމސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އަޚްލާޤީ މާތް ސިފަތަކެއް އަ
 ގެންގުޅުން
އްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަްށ )ށ( މުވަ

 އަހުލުވެރިވުމާއެކު ތަންފީޒުކުރުން
އްޒަފަާކ ކޮންމެ މުވައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން )ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އަމާޒަްށ މިޞްރާބުވެފަ

 ޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.
އްޒަފަކާ، ޔުނިަވރސިޓީން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫިލއްޔަތާއި މަސައްކަތްތަކުގެ )ރ( ކޮންމެ މުވަ

ފެންވަރާއި މިންވަރު އަމިއްލައަށް ވަޒަންކޮށް، ފެންވަރު އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން.

 



 

 

ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ޢިލްމީ 
ޤާބިލުކަން 

އިތުރުވަމުންދާކަން 
ކަށަވަރުކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެތެރޭގައި 
 އިންތިޒާމުކުރުން 

 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގައި ރާވައި ހިންގޭ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް  9
ރަށްޖެހޭ މިްނގަޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  އެ ޙަރަކާތަކުން ޙާޞިލުކު

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކާއި ޑިޕާރޓްމެންޓް ތަކާއި 
ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުްނ ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 

ންވަރު ވަޒަންކޮށް ކަށަަވރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަތިކުރުމަށްޓަކައި، ޔުނިވަރސިީޓގެ ފެ
 އިންތިޒާމުކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތައް ތަންފީޒުކުރަންވާނެެއވެ.

)ނ( ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް ަކށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނިވަރސިޓީގައި ރާވައި 
 ހުްނނަންވާނެއެވެ.އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ޝާމިލުކުރެވިފައި 

 ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން .1
 ޢިލްމީ، އަދި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން .2
 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިުނން  .3
 ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް މިންކުރުން  .4
 ދިރާސާކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން  .5

 އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް މުއްސަނދިކުރުންޔުނިވަރސިޓީގެ  .6

 
ދަރިވަރުން 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވެއްދުމުގެ 
 ފެންވަރު 

 

ގަޅު ދަރިވަރުން ހޯދަން ނ)ހ( ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާނޭ ފެންވަރު ރަ 9.1
 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހާ

)ށ( ދަރިވަރުން ކޯސްތަކަށް ވެްއދުމާއި ވަކިކުރުމާއި އަދި ކޯސް ފަސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ 
 ސިޔާސަތުތައް ތައްޔާރުކޮށް، އެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޑައެޅިފަިއ ނކަ )ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރަންވާނީ، އެ ކޯހަކަށްވަނުމަށް

 އޮންނަ މިންގަޑަށް ފެތޭ ދަރިވަުރންނެވެ.
 

ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތައް 
ފަރުމާކުރުމާއި 

 މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މިންގަޑު 
 

)ހ( ޢިލްމީ އައު ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވާލައި، މި ޕްރޮގްރާމުތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  9.2
އުޞޫލުތަކާއި މިންގަޑުަތކެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ހުަށހެޅުމުގެ 

 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނާންވާނެއެވެ.
)ށ( ޕްރޮގްރާމުތައް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވައިލާންވާނީ، އެ ޕްރޮގްރާމަކާގުޅޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު 

 ލިބިގެންވާ ތަޖްރިބާކާރު ފަރާތަުކްނ ނުވަތަ ފަރާތްތަކުްނނެވެ.



 

 

، ރޮގްރާމެއްވެސް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވައިލާންވާނީ)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ޢިލްމީ ޕް

ވާޞިލުވެވޭނޭގޮުތގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ތަޞައްވުރާއި މުހިއްމަތަށްުޔިނަވރިސީޓެގ 
 އިންސާނީ މުއްސަދިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ.

)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަރުމާކޮށް އެކުލަވައިލާންވާނީ، އެ 
އް ކިޔަވައި ނިމޭއިރު ދަރިވަރުންނަށް އެނގުން ލާޒިމުވާ މިންވަރު ސާފުކޮށް ޕްރޮގްރާމެ

އެނގޭގޮތަށެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކިޔަވައިދެވޭ މޮޑިޔުލުތަކުން މި މިންވަރު 
 ހާޞިލުކުރެވޭގޮތަށް ކޮންމެ މޮޑިޔުލެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނާންވާނެއެވެ.

ރާމެއްގެ އެ ޕްރޮގްިއދެވޭ އަދި ހިންޭގ ކޮންމެ ޕްރޮްގރާމެއް، )ބ( ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަ
އަހަރުން އެއްފަހަރު  5ކޮންމެ އަދި  ފުރަތަމަ ބެޗް ނިމުމުން އެ ޕްރޮްގރާމެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި

މުރާޖަޢަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި މުރާޖަޢާކުރުމުގެ އެންމެާހ ކަންކަން ކުރަންވާީނ، 
 ތަުކގެ އޮނިގަނޑަށް އަްނނަބަދަުލތަަކށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުގައެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު

)ޅ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްީމ އަދި އަދަބި ޕްރޮގްރާމުތައް މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ 
 އަންނަނިވިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެނެވެ.

 . ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވެގެންވާ ފަންވަރާއި ފެންވަރު 1
 ޒުވެގެން ދިޔުމުގެ ފަންވަރާއި ފެންވަރު. ޕްރޮގްރާމު ތަންފ2ީ
 . ޕްރޮގްރާމުން ނެރެވުނު ނަތީޖާގެ ފަންވަރާއި ފެންވަރ3ު

 
އުނގެނުމާއި 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ 
ފެންވަރު މިންކުރުމާއި 

 ވަޒަންކުރުން 
 

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުުމގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް  9.3
 ބަލައިގެންނެވެ.

 )ހ( އުނގަްނނައިދިނުމުގެ ފަހުެގ އާ އުފެއްދުންތެރި ގޮތްތައް ބޭުނންކުރުން
)ށ( އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ދާރިސުންނާއި ދަރިވަރުން ލައްވާ އުނގަންނައިދިނުމުެގ 

ްއ ފެންވަރު ބެުލން؛ އަިދ މިގޮތަްށ ފެންވަރު ެބލުމަށްޓަކައި އެކަަމށް އެކަށީގެންވާ ާއލާތެ
 ބޭނުންކުރުން 

)ނ( އުނގަންނައިިދނުމުގެ ދާއިރާއަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުން ހޮވުމަށް ބާުރއެޅުމަށްޓަކައި މިދާއިރާއަށް 
 ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގެ އެސޫލުތައް މުރާޖައާކުރުން

އިދިނުމުގެ )ރ( އުނގަންނައިދިނުމުގައި ެއކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޓެކްނޮލޮޖީަތކާއި އުނގަންނަ
 ހުނަރުތައް ބޭުނންކުރުން 

 )ބ( އުނގަްނނައިދިނުމުގައި އިްލމާއި ހުނަރާއި އަގުތައް ހިމެނުން 



 

 

 )ޅ( އުނގަންނައިދިނުަމށް އެކަީށގެންވާ ކްލާސް ރޫމު ތައްޔާރުވެފައި ހުރުން 
)ކ( އުނގަްނނައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ އެ ުހނަރު ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކާ 

 ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އަބަދުވެސް ރާވައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން 
 

ދިރާސާކުރުމާއި 
 ޝާއިޢުކުރުމުގެ ފެންވަރު 

 

)ހ( ދިރާސާކުރުމާއި ދިރާސާތައް ޝާއިޢުކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި  9.4
 އޮންނާންވާނެއެވެ.

ެގން ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޝާމިލުކޮށްޙަޔާތާގުޅޭ  ތީ)ށ( އިންސާނުންގެ ޒާ
ތަކަކީވެސް އެތިކުސް ކޮމިޓީން ހުއްދަދީގެން ކުރިއަށް ގެްނދާ އަދި ވަޒަން ކުރެވޭ ދިރާސާ

 ދިރާސާ ތަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ.
 )ނ( ހުރިހާ ދިރާސާއެއްގައިވެސް އަޚްލާޤީ މިންގަޑުތައް ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސާތަކުގެ ހޯދުންތައް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުަގއި ބޭނުންކުރުމާއި )ރ( ދިރާ
 އެދިރާސާތަކުގެ ތިޖާރަތީ އަގު ވަޒަންކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ( އިޖުތިމާޢީ އަދި ޞަާނޢަތީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި  ދިރާސާތަކުގެ ހޯދުންތައް ޢާއްމުކުރުމުގެ 
 ސާފު އުސޫލެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.

 ދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ދިރާސާތައް ކުރަންވާނެއެވެ.)ޅ( އެތެރޭގެ އަ
)ކ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ދިރާސާތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ 

އެކްސްޓަރނަލީ ޕިއަރ ރިވިޔުޑް( ރިބާކާރުން މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިވާ )އެދާއިރާގެ ތަޖު
 ދިރާސާތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 
ވަސީލަތްތަކާއި 

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
 )ހ( އުނގެނުަމށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ. 9.5

)ށ( ޢަމަލީޮގތުން އުނގެނުަމްށ ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޔުޓަރާއި ލެޯބޓްރީ ފަދަ ވަސީލަތްތައް 
 ހުންނަށްވާނެއެވެ.

ވަސީލަތްތައް ދަރިވަރުންނަށާއި އުނގަްނނައިދޭ )ނ( ލައިބްރަރީ އާއި މައުލޫމާުތ ހޯދުމުގެ 
 މުވައްޒަފުންނަށް ފަހި ވެފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ.

)ރ( ޔުނިވަސިޓީގައި ހިންާގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭުނންވާ ޓެކްްސޓް ފޮތްތަކާިއ ރިފަރެންސް 
 ފޮތްތައް ލައިބްރަރީން ިލބެން ހުްނނަންވާނެއެވެ.

 ތަކެތި ދޫކުރާނެ އުސޫލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. )ބ( ލައިބްރަރީން ޮފތާއި އެ ޫނންވެސް



 

 

ޓާބޭސް ގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ޑޭ)ޅ( ޕްރިންޓް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޖާރނަލް އަދި 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 )ކ( އިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ވާ މިންވަރަކަށް ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ.)އ( އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓެކޮނޮލޮޖީ އެކަށިގެން

 
ޢަމަލު  ސިޔާސަތަށް 
 ކުރަންފެށުން 
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 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ކުރާ ޝާއިޢު ގެޒެޓުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ

 
ގެ އެކަޑެމިކް ށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީސިޔާސަތަމި  11 އިޞްލާޙުކުރުން ސިޔާސަތު 
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އި ނެތްކަމެއް ސިޔާސަތުގަ 
 ދިމާވުން 

އި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ސިޔާސަތުގަމި  12
 ންނެވެ.އެކަޑެމިކް ބޯޑު
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