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ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިަވރސިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 

 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  2015/11: މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލިބިގެން ހަދާފައިވާ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު 48

 ގަވާއިދެވެ.

 ފު ތަޢާރު .1 (ހ)

ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުމުގެ މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން 

 ގަވާއިދު" އެވެ.

   (ށ)

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 އެވެ.

 މާނަކުރުން  .2 (ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،'ކުއްލިއްޔާ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކެވެ.

   (ށ)

 މަޤްަޞދު  .3 ންމުކުރުމެވެ.އާބަޔާންކޮށް،  ޔުނވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނޭގޮތް  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ

ލު ތިރީގައި ސޫޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން، ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ އު

 ވަނީއެވެ.މި

ޔުނިވަރސިޓީގެ  .4

ދަިރވަރަކަށް ވުުމގެ 

 ޝަރުޠު 

ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކި ލެވެލްތަކަށް ކަ

 ވާންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައި

   (ހ)

ތައް ޠުޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ އެކިއެކި ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ އަދި އެހެނިހެން ޝަރު 

ނޑައަޅާނީ އެކޯހެއް ހިންގާ ފެކަލްޓީ ނުވަތަ ސެންޓަރުންނެވެ. ކޯސްތަކަށް އިޢުލާނުކުރާއިރު  ކަ

 ވެ.ތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެޠު މިޝަރު

   (ށ)

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ    ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ކަ

 ހަށްވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު'  ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ކޯ  '

 އެޕްލިކޭޝަން  .5 (ހ)

ކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  ރީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ހޮވުމާއި ރަޖިސްޓަ

 ގެ 'ސްޓޫޑަންޓްސް އެޑްމިޝަން އެންޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން' އިންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީ  ،ކުރާނީ

   (ށ)

3 
 



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            54 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

ދަދު ގިނަވެއްޖެނަމަ އަ އެއްވެސް ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް ހުރި ޖާގައަށްވުރެ، ކުރިމަތިލާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ 

 ޢިލްމީގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށެވެ. ،ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ

   (ނ)

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގައި 

 ޖާގަ އޮތްވަރަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.

   (ރ)

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފެކަލްޓީ ނުވަތަ  ،ދެވޭނީމިމާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތު 

 އެވެ.ގަސެންޓަރާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

   (ބ)

ނޑައެޅިފައިވާ  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެފަރާތެއް ހޮވިފައިވާ ކޯހަކަށް ކަ

އާ  'ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 'ޔުނިވަރސިޓީގެ ފީ ދެއްކުމުގެ ސިޔާސަތު 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީަގއި  .6

 ކިޔެވުުމގެ ފީ

 ތަޚައްޞުޞު ބަދަލު  ދަރިވަރަށް ކޯސް ނުވަތަ ،ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތީންކުއްލިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ 

އެންމެ  ،ކޯސް ނުވަތަ ތަޚައްޞުޞު ބަދަލު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ،މިގޮތުން .ކުރެވިދާނެއެވެ

 ފަހަރަކު އެވެ.

ކޯސް ނުވަތަ  .7 (ހ)

ތަޚަްއޞުޞު 

 ބަދަލުކުުރން 

މަތިން، ކޯސް ނުވަތަ ތަޚައްޞުޞު ބަދަލުކުރުމަށް މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ 

މަތީ ފުރުޞަތު ދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ، ފުރުޞަތު ދެވޭ ދަރިވަރުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

   (ށ)

ވެގެން ގިނަ  ،ރަކާ ހެދި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ފަސްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމައުޒުމަޤްބޫލު 

 ވެ.އެ ސެމިސްޓަރގެ މުއްދަތަށް ކިޔެވުން ފަސް ކުރެވިދާނެ(ދޭއް)  2

ކިޔެވުން ފަސްުކރުާމއި  .8 (ހ)

 މެދުަކނޑާލުން 

    ގިނަވެގެން  ،ރަކާ ހެދި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމައުޒުމަޤްބޫލު 

ނޑާލި ކަމުގައި (ދޭއް) ސެމިސްޓަރގެ މުއްދަތަށް ކިޔެވުން  2 ނޑާލެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް މެދުކަ މެދުކަ

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ،ވިޔަސް  މުޅި ކޯހަށް ކަ

   (ށ)

ކޯސް ނުވަތަ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޯސް ފަސްކުރެވޭނީ

ނޑާލެވޭނީ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް  ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،މެދުކަ

 ހުށަހެޅުމުން، އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަން އަންގާ ރަސްމީ ލިޔުން ދަރިވަރަށް ލިބުމުންނެވެ.

   (ނ)

 ރީގެ ސަބަބުން:ހާޒި

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކުގެ % ނުލައި  ރަކާ އުޒުށް މަޤްބޫލު އައަށްވުރެ ގިނަ ގަޑި 50ސެމިސްޓަރަށް ކަ

 ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ. ،ރު ނުވެއްޖެނަމަހާޒި

ޔުނިވަރސިޓީން  .9 9.1

ވަކިުވން ނުވަތަ 

 ވަކިކުރުން 

 ލާޤުގެ ސަބަބުން:އަޚު

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ލާޤީ މައްސަލައެއްގައި އެދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިކުރެވޭނީދަރިވަރެއްގެ އަޚު

ނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު   އެވެ.ގަސުލޫކީ ގަވާއިދުގައި ކަ

9.2   

   9.3 އެދިގެން ވަކިވުން:

ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރު އެކަން ލިޔުމަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

    (ހ)
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 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            54 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

ލިޔުމާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ދޫކުރާނީ ދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވިކަމުގެ 

 ކޮށް ނިންމުމުންނެވެ.ޞް ޚަލާ  އިޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ތަކެތި ދައްކަ

    (ށ)

 ،މި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ،ފަށާނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ދިވެހި

މިަގވާިއދަށް  .10 (ހ)

 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން

   (ށ) މި ގަވާއިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް  .11 މިކް ބޯޑުންނެވެ.އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ އެކަޑެ ،ވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަގަމި 

 ދިާމވުން 

 

_______________________ 
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