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 ކެމްޕަސް ނުވަތަ ލާރނިންގ ސެންޓަރު ނެތް ރަށްރަށުގައި 
 ކްލާސްތައް ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު 

 
 ތަޢާރަފް 

 
ވަަނ  7ވަަނ މާއްދާއާިއ  6( ެގ 2015/11މިއީ ޔުނިަވރސިޓީެގ ޤާނޫުނ )ޤާނޫނު ނަންބަުރ   1

މާއްދާއިން ޔުނިވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ާބރުތަކާއި އަދާކުރަްނ ޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ދަށުްނ 
ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯސްތަުކގެ ްކލާސްތައް ބޭްއވުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީެގ ކެމްޕަހެއް ުނވަަތ 

ގޮތުްނ ންގ ސެންޓަެރއް ނެްތ ސިޓީތަކާިއ ރަށްރަށުަގއި ްކލާސްތައް ޭބއްވުާމ ގުޅޭ ލާރނި
ންގުޅޭނެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަްއ ކަމުަގއި ގެ މި ސްޓޭންޑް ބަޔާންުކރުމާއި،ެގ ޔުނިވަރސިޓީ
ވެ. މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ "ކެމްަޕސް ނުވަތަ ލާރނިންގ ސެންޓަުރ ސިޔާސަތެގެ ކަނޑައެޅުމު

 އި ްކލާސްތަްއ ބޭއްވުާމ ގުޅޭ ސިޔާސަތު" އެވެ.ނެތް ރަށްރަުށގަ
 

ސިޔާސަތު 
އެކަށައަޅަން 
 ޖެހޭ ސަބަބު 

ޖޯގްރަފީގޮތުން ދިވެިހރާއްޖެ ބެހިފަިއވާ ގޮތަށް ބަާލއިރު އަތޮުޅތަކުގައި ތިބޭ ވަރަށް ގިނަބަޔަކަްށ   2
ަފހަުރ ދަިތ ފަސޭހަކަމާއެކު ހެޮޔ އަގުަގއި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުުރ ކުރަްނ ަވރަށް ގިނަ

ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާތަކުގައި ނުވަތަ މަސަްއކަތުގައި ުއޅެމުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ، ވަރަްށ 
ގިނަ ބަޔަުކ ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކުަގއި އުޅެއެވެ. މިފަަދ މީހުްނ މަސައްކަތް ދޫކޮްށ ކިެޔވުމަށްޓަކަިއ 

  އުނަދގޫ ކަމެެކވެ.ށް އައިްސ ތިބުމަކީ ަވރަށް ވަކި ތަނަކަ
މިކަންކަން މިގޮތަށް ުހރުމާއެުކ ވެސް އަތޮޅުތަކުން ަވރަށްިގނަ ބަޔަކު މަތީ ތަުޢލީމު ހޯދަްނ 
ބޭނުންވާތީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ކިޔެވޭނެ ަމގު ފަހި ުކރުމަށްޓަަކއި ރާއްޖޭެގ ވަރަްށގިނަ ރަްށރަށުެގ 

ޯކސްތަްއ  ޔުިނވަރސިީޓގެއެ ރަށްަރށުގައި  ނާިއ އެހެްނ މުއަްއސަސާތަކުންކައުންސިލްތަކުން
މިފަދަ ހިންގުމަށް އެދެމުން ދެެއވެ. މިކަމަށް އިޖާބައެްއ ދިނުމަީކ ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް އެދޭ 

ހަމައެއާއެުކ މިއީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ނަށް ޯފރުކޮށްދެވޭނެ ވަރަްށ މުހިންމު ޚިދުމަތެކެވެ. ރައްޔިތުން
 ކޯސްތަކަށް ދިރުްނލިބި ދަިރވަރުްނ އިތުުރވެގެންދާނެ ކަމެެކވެ.

 
މި ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގެ މަޤުޞަދަީކ މިދެންނެވި މަްއސަލައަށް ރިާޢޔަތް ކުރުުމގެ ގޮތުްނ   3 މަޤުޞަދު 

ނުވަތަ ފަސޭހަކަާމ އެުކ ކުަޑ ޔުނިވަރސިޓީެގ ކެމްޕަހެްއ ނުވަަތ ލާރނިްނގ ސެންަޓރެއް ނެތް 
ޔުނިަވރސިޓީެގ ިސޓީތަާކއި ރަްށރަށުގަިއ ޚަރަދަކުން އެތަންތަނަްށ ދަތުރު ކުރެވެްނ ނެތް 

ކްލާސްތަްއ ބޭއްވުާމ ގުޭޅ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީން ގެންގުޅޭނެ ިސޔާސަުތ ކޯސްތަކުގެ 
ަގއި މި ފަދަ ފުރުސަތު ދިނުން ބިނާކުރެވޭ އަސާސްތަކާއި، މެވެ. މިގޮތުން މި ސިޔާސަތުޅުކަނޑައެ



2 
 

ުމގަިއ ިމ ސިޔާސަުތ ތަންފީޒު ކުރު މިންގަނޑުތަކާއި، ގެްނގުޅޭނެ އުޫޞލުތަކާއި  މިކަމުގައި
މިކަން ުކރިއަްށ  ،ތަާބވާން ޖެހޭ އިރުޝާދުތަާކއި ،ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް އުުފލަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި

 ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާްނކުރެވިފަިއ ވާެނ އެވެ.
 

މައިގަނޑު 
 އުޞޫލުތައް 

ބޭއްވޭީނ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަެހއް ނުވަތަ ާލރނިންގ ސެންަޓރެއް ނެތް ތަންތަނުގައި ކްލާސްތައް  )ހ( 4
 މި ސިޔާސަތުގަިއ ކަނޑައަޅާ ވަިކ ޝަުރޠުތަކެްއ ފުރިހަަމވާަނމަ އެވެ.

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ޔުިނވަރސިީޓގެ މާއްދީ އަދި އިންސާނީ ަވސީލަތްތަްއ  )ށ(  
 ހުރި މިންަވރަށް ރިޢާޔަތް ުކރަން ޖެހޭެނ އެވެ. 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދެވޭ ފުރުސަތު ތަުކގައިވެސް ިކޔަވައިިދނުމާއި ފެންަވރު ވަޒަންކުރުމާ ގުޭޅ  )ނ(  
ހުރިހާ ކަމެއްގަިއވެސް ޔުނިަވރސިޓީގެ ަޤވާޢިދުތަކާއި ުއޫޞލުތަކާއި އިުޖރާއާތުތަކަށް ތަބާވާްނ 

 ޖެހޭނެ އެވެ.  
 ްސ ަކމަކަށް ޖާގަދެވިގެްނ ނުވާނެ ެއވެ.ކޯސްތަކުގެ ފަންަވރު ދަމަަހއްޓަން ުހރަސްއެޅޭނެ އެއްވެ )ރ(  
މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުްނ ކޮންމެ ތަނެްއގައި ކްލާްސ ބޭއްވިައސް ދަރިަވރުން ރަޖިސްޓްރީވެަފިއ  )ބ(  

 ތިބެން ޖެހޭނީ ޔުނިަވރސިޓީެގ ކެމްޕަހެްއގައި ުނވަތަ ާލރނިްނގ ސެންޓަެރއްގަ އެވެ.
 

ފުރުސަތު 
ދިނުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

ކެމްޕަެހއް ނުވަތަ ާލރނިންގ ސެންަޓރެއް ނެތް ތަންތަނުގައި ކްލާސްތައް ބޭއްވޭީނ ޔުނިވަރސިޓީގެ   5
 އަންނަނިވި ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަެވގެންނެވެ.

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ްކލާސްތައް ާބއްވަން އެޭދ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާއެްއ  (1)   
ކަމުގައިވުން، ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ މުައއްސަސާއަކުން ހުއްދަީދގެން ރަޖިސްޓްީރކޮށްފައިާވ 

 ފަރާތަކަށް ވުްނ 
ގަބޫލު ުކާރ ކްލާސް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާ ތަނަކީ އަިދ ކްލާްސރޫމަކީ ޔުނިވަރސިޓީ  (2)   

 ފެންވަރުގެ ތަންތަނަްށ ވުން 
 ދަރިަވރުން ރަޖިސްޓްީރ ވެފަިއ ިތބުން  10ކްލާހެްއގައި މަދުެވގެން  (3)   
ކްލާްސ ބޭއްވުމުެގ އެންމެާހ އިންތިޒާމުތަކުެގ ތެރެއިްނ ިމ ސިޔާސަުތގަިއ ކަނޑައަާޅ  (4)   

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން، ްކލާސް ޭބއްވުމަށް އެޭދ ފަާރތުން އެއްބަސްވުްނ   
ކްލާސް ބޭްއވުމަށްޓަކަިއ ކުރަްނ ޖެޭހ ޚަރަދުތަކުެގ ތެެރއިން ިމ ސިޔާސަތުގަިއ ކަނޑައަާޅ  (5)   

 ދުތައް، ކްލާްސ ބޭއްވުމަްށ އެދޭ ަފރާތުން ކޮށްދޭން އެއްަބސްވުން ޚަރަ
    

 ތައް ޒިންމާ 
 

ޔުނިވަރސިޓީެގ ކެމްޕަެހއް ުނވަތަ ލާރނިންގ ސެންޓަެރްއ ނެތް ތަންތަނުަގއި ްކލާސްތަްއ  )ހ( 6
 ބާއްވާނަމަ މިކަމަށް އެޭދ ފަރާތުން އަންނަނިވި ޒިންމާތައް އުުފލަންވާނެ ެއވެ. 
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ުޔނިވަރސިޓީން އެދޭ ގޮަތކަްށ ކްލާސް ާބއްވާ ތަާނއި ުކލާހުަގއި ބޭނުންުކރާ ވަސީލަތްތަްއ  (1)   
އިންތިޒާމުތަްއ ކުިރއަްށ ގެންދިއުާމއި ެއކަމުގަިއ ުކރަްނ ޖެޭހ އެންމެާހ ހަމަޖެއްސުމުެގ 

 ހުރިާހ ޚަރަދެްއ ކުރުްނ  
އިންޓަނެޓް މެދުެވރިކޮށް ވާރޗުއަްލ ްކލާސް ޭބއްވުމުެގ އިންތިޒާމު ހަމަ ނުެޖއްޭސ  (2)   

ކިަޔވައިޭދ ޓީަޗރުން ކްލާްސ އޮންަނ ތަނަްށ ދިއުމަށްޓަކަިއ ުކރަންޖެޭހ ހާލަތެއްަގއި ނަަމ 
ދާ ހުިރހާ ޚަރަުދ ހަމަޖެއްސުމާއި، ދަުތރުތަކަށް ހުރިހާ ދަުތރުތަކެއްގެ އިންތިޒާމުތައް 

 ދިނުން ހަމަޖައްސައި
ކިޔަވައިދޭ ޓީަޗރުން ކްލާސް އޮންނަ ތަނަށް ގޮސް ތިބޭއިރު ޔުނިވަރސިޓީން ގަޫބލުކުާރ  (3)   

 ފެންވަރުގެ ތަެނއް ހޯަދއިދިނުމުގައި އެހީތެިރވެދިނުން 
އްޓުާމިއ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުމަްށ މި ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުޫޞލުތައް ދެމެހެ (4)   

  އެއްބަސްވުން 
މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނ ކުެރވިފައިާވ ޒިންމާތަްއ ިފޔަވައި، ިމ ސިޔާސަުތެގ ދަށުން  )ށ(  

ކްލާސްތަްއ ބޭއްވުުމގަިއ ދެން އުުފލަން ެޖހޭ އެހެްނ ުހރިާހ ިޒންމާއެއް އުުފލާނީ ޔުނިވަރސިޓީްނ 
 ނެވެ. 
 

 އިރުޝާދުތައް 
 

ށެްއގައި ްކލާސްތައް ބޭއްވުުމގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭީނ ސަތުގެ ދަށުން ވަކި ރަމި ސިޔާ )ހ( 7
  ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ުހއްދަ ދިނުމުންނެވެ. އެދިމިކަމަށް 

ޔުނިވަރސިީޓގެ ޤާނޫނާިއ މި ސިޔާސަުތގެ ިއތުރުން އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ހުއްދަ ދިނުމުގައި  )ށ(  
 ޤަވާޢިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަާކއި ުއޞޫލުތަކަްށ ރިޢާޔަތް ކުރަްނވާނެ އެވެ. 

ާހލަތުގަިއ  މި ސިޔާސަުތގެ ދަުށން ހިންގަން ުހއްދަ ދޭއަހަރަްށ ވުެރ ދިގު މުއްދަުތގެ ކޯެހއް  1 )ނ(  
ދަރިަވރުން ތިބޭެނ  10ފަހު އަހަރު އަންނަ ިއރު ކްާލހުގައި މަދުވެގެން ކޯސް ފަށަންވާނީ، ކޯހުގެ 

  މިންވަރަްށ ކޯހަްށ ދަރިަވރުން ލިބުމުންނެވެ. ކަމަށް ލަފާ ުކރެޭވ 
މި ސިޔާސަތުެގ ދަށުން އެކި ރަށްރަށަްށ ފުރުސަތުަތއް ިދނުމުގައި ހަަމހަމަކަން ޭބއްވުމަްށ  )ރ(  

 ސަމާލުވާން ޖެހޭެނ އެވެ.  
މި ސިޔާސަތުެގ ދަށުްނ ްކލާސްތަްއ ބޭއްވުުމގަިއ ޚަރަުދ ކުޑަކުރުުމެގ ގޮތުްނ އިންޓަނެްޓ  )ބ(  

މެދުވެރިކޮްށ ވާރޗުއަްލ ކްލާސްތަްއ ބޭްއވޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ެދ ފަރާތުްނވެްސ 
 އިސްކަން ދޭންވާނެ އެވެ. 

ކްލާސްތަްއ ބޭއްވުމުަގއި ދިާމވާ މަްއސަލަތަްއ ަހއްލުުކރުމުަގއި ދެފަރާތުްނ މަޝްަވރާކޮށްގެްނ  )ޅ(  
 ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދަްނ ޖެހޭނެ ެއވެ. 

ކްލާސްތައް ބޭްއވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އިތުރަށް ފުިރހަމަ ުކުރމަށްޓަކައި ވަކިން އިުޖރާއާތުތަކާިއ  )ކ(  
  ލެވިދާނެ އެވެ.ޓާސްކު ލިސްޓުަތއް އެުކލަވާ 

 



4 
 

އިދާރީ 
 އިޖުރާއާތުތައް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަެހއް ނުވަތަ ާލރނިންގ ސެންަޓރެއް ނެތް ތަންތަނުގައި ކްލާސްތައް ބާއްވަްނ  )ހ( 8
އެކު ހުަށހަޅަން އެދޭ ަޝރުޠު ހަމަވާ ަފރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުިރހަމަކޮށް އެއާ 

  ޖެހޭ ލިޔުންތަާކ އެުކ ހުށަހެޅުން 
ްނ ޔުނިވަރސިޓީކްލާސް ާބއްވައިދޭން އެދުނު ފަރާތަކީ ަޝރުޠު ހަމަވާ ަފރާތެއް ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  )ށ(  

  ކަށަވަރު ކުރުން 
ުހއްދަ ދިނުމާިއ ޔުނިވަރސިޓީން މި ސިޔާސަތާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮެތއްގެ މަތިން ްކލާސް ބާއްވަްނ  )ނ(  

 އެންެމ އަަވހަށް ްކލާހެްއ ފެއްޓޭނެ ސިެމސްޓަރ ެއއް ކަނޑައެޅުން މި ހުއްދައިެގ ދަށުން 
ހުއްދަ ދެވުނު ކޯހަްށ ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަުކގެ އެްޕލިޭކޝަން ފޯމާއި ގުޅުންހުރި ުހރިާހ  )ރ(  

ހުަށހެޅުން. ޔުނިވަރސިޓީްނ  ލިޔެކިޔުންތަްއ ހަމަކޮްށ މިކަމަށް އެދުުނ ފަރާތުްނ ޔުނިަވރިސޓީއަށް
  ބޭނުންނަމަ އެހެން ފަރާތްތަކަްށ ވެްސ މިފުރުސަތު ހުޅުވާެލވިދާނެ އެވެ. 

 ރާަވއި ުކރިއަށް ގެންދިއުން   ދެފަރާތުން ގުޅިގެންއިންތިޒާމުތަްއ އެންމެހާ ކްލާސް ބޭްއވުމުގެ  )ބ(  
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