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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

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފު

  ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11ބަރު ން މިއީ، ޤަނޫނު ނަ (ހ) .1 ފު ތަޢާރު

 ލިބިެގން އެކަށައެޅިފަިއވާ، ޔުނިވަރސިޓީގައި  ަވނަ މާއްދާިއން ބާރު 48ނޫނު) ގެ ޤާ

 ގަވާއިދެވެ.ހޭ ދިނުމާބެ އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފު

 ޔުނިވަރސިޓީގައި އެކިފެންވަރުގެ ޔާނީ، [ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީކި ގަވާއިދަށްމި  (ށ)   

 ަގވާއިދު" އެވެ. ދިނުމާބެހޭ ސަނަދާއި ޝަރަފު

 ންމުކޮށްއާއެކިފެންވަރުގެ ސަނަދާއި ޝަރަފު  ދޭ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީން .2 މަޤްަޞދު 
 ޑައެޅުމެވެ.ނލުތައް ކަސޫގައި އުގަވާއިދުމި  ،އަންގައިދީ، އެކަމުގައި ދެފުށް ެފންނާނޭގޮަތށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަނުމގައި ެދވޭ 

 ޢިލްމީ ލިޔުން

 ބާވަތެއްގެ ޢިލްމީ ިލޔުން ދެވޭނެއެވެ. ދެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން (ހ) .3

، ޑާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މުޤައްރަރެއްނޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ )1(   
ރީވެ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ ޔުނިވަރސިޓީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ؛ކިޔަވައި ނިންމުމުން ދެވޭ ޢިލްމީ ސަނަދާއި ހުރެ،

ދިނުމުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު )2(   

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހަނާދނީ ލިޔުމެވެ.

ހަށް ލީތައް ދެވޭީނ، ޔުިނވަރސިޓީގެ މަޖިގައިވާ ސަނަދު 1(ހ)ެގ މި މާއްދާގެ  )ށ(  

 ފާސްުކރުމުންނެވެ. ހުންލީށަހަޅައި، އެ މަޖިހު

ގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއް، ގައިވާ ހަނދާނީ ލިޔުން 2 ގެ މި މާއްދާގެ (ހ) )ނ(  

 ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ޑީންއަށް ެފންނަ

 ގައިވާ ހަނާދނީ ލިޔުމެއް ދޭންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރާއި، (ނ) މާއްދާގެމި  )ރ(  

 ނޭގޮތުގެ މަީތންނެވެ.ނާޢިލްމީ ފެންވަރަށް އުނިކަމެއް ާނން

3 
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ކޯސް ފުރިހަމަުކރުމުން 

 ސަނަދު ދިނުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި  .4

 ،ދިނުަމށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކޯހެއް ލިހުން ސަނަދުރީވެހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިސްޓަރަޖި
 ހުން ސަނަދެއް ދޭންވާނެއެވެ.ލީފަރާތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ

ިރސިޓީން ދޭ ޔުނިވަ

 ސަނަދުތަުކގެ ލިސްޓު 

ދެވޭ  ވާ ފަރާތްތަކަށްޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނި ،ންމަތިއްގޮތްވާގޮތުގެ އެގަވާއިދާ މި  .5

         ،ސަނަދުތަކާއި ޖެހުމަށް ހުއްދަ ދެވިގެންވާ ދަސްވެނިވުމުގެ ސިއްކަ ،އިތަކާސަނަދު

ބަހުން ނގިރޭސިއެ ނަން އި ،ނަމާއި  ކިޔާނެފެންވަރާއި، އެ ސަނަދުތަކަށް އެ ސަނަދުތަކުގެ 

 (އެކެއް) ވަނަ ޖަދުވަލުގައި އެ ވަނީއެވެ. 1އެކުގައިވާ  މިސިޔާސަތާ ،ކުރުގޮތް ލިޔާނެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަނުމގައި 

ހުްއދަެދވޭ  ދޫކުުރމަށް

 ސަނަދުތަުކގެ ލިސްޓު

އެ ލިސްޓަށް  ،ބެލެހެއްޓުާމއި 

        ،ބަދަުލގެނަުއާމއި

އެ ސަަނދުތަކުގެ ފެްނވަރު 

 ހިފެހެއްޓުން 

 ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓުމުގައި ދެވޭ ދަށުން، ޔުނިވަރިސީޓީގެ ނަ ގަވާއިދުގެމި  (ހ) . 6

މިކް ޑެލަރ ފޮރ އެކަހައްޓާީނ، ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަ

 ޒެވެ.  އެފެއާ

ގެނެވޭީނ   ލެއްޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓަށް އެއްެވސް ބަދަ (ށ) 

 ތެއްގެ މަތީންނެވެ.ހުން ފާސްކުރާގޮލީހުށަަހޅައި، އެ މަޖިހަށް ލީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ  (ނ) 

ގެ މަތީްނ، ހުން އަންގާގޮތެއްލީކުރާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި ކަތެއްހުރިހާ މަސައް

 ބޯޑުންނެވެ.މިކް ޑެއެކަޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޯކސްތަކުގެ 

ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުުމަގއި 

 ަޑއެޅުން ނކަ މަރުޖަޢަ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯސްތައް ފަރުމާ  .7

ބަލަންވާނީ، ރުޖަޢެއްކަމުގައި މަ ޓުމުގައި، ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން،ފެންވަރު ހިފެހެއް ،ކުރުމާއި

 ޑުތަކެވެ.ނލުތަކާއި މިންގަސޫޑައަޅާ  އުނރިޓީން ކަކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯމޯލްޑިވްސް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަނުމގައި 

 ސަނަދު ދިނުުމގެ ުހއްދަ 

ރިފަރާތް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙައްޤުވެ އްގެއެ ސަނަދެ، ސަނަދާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ .8

 އެއްވެސް ސަނަދެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ޑަނާޅާހައި ހިނަދކު، ނކަހުން ލީމަޖި

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ސަނަދުތަުކަގއި ސޮއިުކރުން 

 

ސްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯ (ހ) .9

 ،ޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެ ސަނަދެއްގައިނދަށުން ދިނުމަށް ކަ ނިންމުމުން، މި ގަވާއިދުގެ

 ވާނެއެވެ. ސޮއިކުރަން ރރަޖިސްޓްރަ ާއިލަރވައިސް ޗާންސެޔުނިވަރސިޓީގެ 

ހުން ޔުންތަކުގަިއ، ޔުިނވަރސިޓީގެ މަޖިލީަނންަގނެވިގެންވާ ލި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ)  

 ވެސް ސޮއިކުރެވިދާނެއެވެ.ގޮތެއްގެ މަތީން އެހެން ފަރާތަކަށްޑައަޅާނކަ

ދަްސވެިނވުމަށް ބޭނުްނވާ 

ކަންކަން ދަިރވަރު 

ފުރިހަމަކޮށްފިކަން 

 ކަށަވަރުުކރުން 

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރު ދަސްވެނިވުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ އެންމެހައި، ބަިއތައް  (ހ) .10

ރަސްމީގޮތުން  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ،   ހަށްށްފިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީފުރިހަމަކޮ

 ންމާއެކެވެ.ޒިކުއްލިއްޔާގެ އަދި ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާއާއި ދިރާސާއާގުޅޭ ތަމްރީނުތަކާއި،  (ށ)  

 ށްހަލީމީގޮތެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިކޯސްވާރކް ފުރިހަމަކޮށްފިކަން ރަސް

 ންމާއެކެވެ.ޒިކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 
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ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ސަނަދުތަުކަގއި 

މާއި ދަްސވެިނވުުމގެ ިސއްކަޖެހު 

ާލގެ ދަްސވެިނވުުމގެ ޙަފު

 ތާރީޚު ކަަޑއެުޅން 

ކޮންމެ ސަނަދެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަން  ،ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ (ހ) .11

ނެތް ވާނެއެވެ. ދަސްވެނިކަމުެގ ސިއްކަޖެހިފައި ޒުކޮށްދޭ ސިއްކަޖެހިފައި އޮންނަންރަމް

 ކޮންމެ ސަނަދަކީ، ބާޠިލު ލިޔުމެެކވެ.

 ކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންލިބިއްޖެ ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވުމުގެ ޙައްޤު (ށ) 

 ދަސްވެނިވުމުގެ ސިއްކަޖެހުމުގެ ޙައްޤު  ،ޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ސަނަދުގައިނކަ

 ށެވެ.ލަރަޗާންސެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަިއސް، ލިބިގެންވަނީ

ޖެހޭ ންދެވޭ ސަނަދާއި ޑިގްރީގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދަ ގެ ދަށުންގަވާއިދުމި  (ނ)  

ނޑައަޅައި، ކަ ސަނަދުެގ ނަން ދަިއ ހިންގުމާއި، ދެވޭނެ ހަ ވާއިދުތައްގައެންމެހައި 

 ޑުންނެވެ.ބޯމިކް ޑެއެކަޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ހުށަަހޅާނީ ހަށްޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ޑައަޅާނީނކަ ތާރީޚުޙަފުލާގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ  (ރ)  

 ވެ.ލަރެގެ ލަފައާއެކު، ވައިސްޗާންސެބޯޑުމިކް ޑެއެކަ

ދަްސވެނިކަުމގެ ލިޔުން 

 ދޫކުރުން 

 ގަވާއިދާ  މިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަމުގެ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ދިވެހި .12

 އޮފީހުންނެވެ. ޒްޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް އެފެއާ ދޫކުރާނީ، އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން

 ރީވެގެން ކިޔެވި ކޯހުގެ ނަމާއި، އެ ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާދަރިވަރު ރަޖިސްޓަ .13 ކޯސް ނިންމިަކމުގެ ލިޔުން 

 ވާނެއެވެ.ނގެން އޮންނަންލިޔުމުގައި، އެކޯސް ނިންމިކަމުގެ  ،ކަންކަން ފުރިހަމަކުރިކަން

ނިންމިަކމުގެ ލިޔުން  ކޯސް

 ދޫކުރުން 

ސްމީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އެ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމާއި، ނުރަ ،ކޯސް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް .14

ންމުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ކޯސް ނިންމިކަމުގެ އާ ،ކޯހުގެ ނަތީޖާ ނެރެ މުޅި، ދޫކުރަންވާނީ

ޑައެޅިފައި އޮންނަ ފީ ނއެކަމަށް ކަ ،ސްމީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ދޫކުރަންވާނީނުރަ ،ލިޔުމާއި

 ދެއްކުމުންނެވެ.

ންުމ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން، އާގުން، ނުވަތަ ނޝަރަފުގެ  ސަނަދަކީ، ތަޢުީލމީ ރޮ (ހ) .15 ޝަރަފުގެ ސަަނދު 

  ،ދީން އުނގަންނައިދީ އިސްލާމް  ނުވަތަ ފާހަގަކޮްށލެވޭ ދިރާސާއެއްކުރުމުގައި ނުވަތަ
ގުން، ނުވަަތ ނނުވަތަ ސައިންސްގެ ރޮ ،އެ ދީން ފެތުރުމުގެ ދާއިރާގައި

އިޤްތިޞާދީ  ،ނުވަތަ ވިަޔފާރިއާއި ،އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މައިދާނުގައ

ނުވަތަ މިޫނންވެސް ފަންނުވެރި  ،ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ،ދާއިރާގައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް   ،އްގައިދާއިރާއެ

ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން  ދިން ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުށްއާދަޔާ ޚިލާފު ޚިދުމަތެއް ކޮ

 ދެވޭ ޝަރަފެކެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާވެގެންާވ  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދެވޭނީ (ށ)  

(ދިހައެއް) އަހަރުގެ ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ  10ދާއިރާއަކުން އެންމެ މަދުވެގެން 

 ފަރާތަކަށެވެ.

 ،ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ދެވޭީނ، އެ ދިރާސާއަކީ ދިރާސާއެއް ކުރި (ނ)  
ވެފައި، އެ ދިރާސާގެ  ދިރާސާއެއްކަމުގައިއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައިނަލް

 ކަމުގައިވާނަމައެވެ. ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރީތި ނަމެއް ލިބޭ ދިރާސާއެއް
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މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގަިއ  ،ޝަރަފުެގ ސަނަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ (ރ)  

ފެނިއްޖެ  ހަށްމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީކަންކަމަށް ރިާޢޔަތްކުރު ބަޔާންވެގެންވާ

 ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ދެވޭނެ ސަނަދެކެވެ.

 އި ދުތައް ހަދައިވާގަމި މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ، ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދިނުމާބެހޭ  (ބ)  

މިކް ޑެއެކަފާގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑުގެ ލަބޯމިކް ޑެއެކަހިންގާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ޒް އޮފީހުންނެވެ.އެފެއާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުއްލިއްާޔއަކުން ނުވަތަ 

ސެންޓަރަކުން ދޭ ޝަރަުފގެ 

ސަނަާދއި، އެ ސަަނދު 

ދެޭވނެގޮާތއި، ަޝރަފުގެ 

 ފަރާތް  ސަނަދު ދެޭވނެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ތަޚަްއޞުޞާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  (ހ) .16

ކަށް ފާހަގަކޮށްލެޭވ ޚިދުމަތްތަކެއްކޮށްދިްނ ނުވަތަ އެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަ

 ފަރާތަކަށް ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދެވިދާނެއެވެ.

ގެ ލަފަޔާއެކު، އެ ކުއްލިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ބޯޑު މިކްޑެއެކަޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދެވޭނީ،  (ށ) 

ލިބުމަށް  ހުގެ ހުއްދަލީ އެ މަޖި، ހަށް ހުށަހަޅައިލީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި ،ސެންޓަރަކުން

 ފަހުގައެވެ. 

ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުންވެސް އަދި ސެންޓަރަކުންވެސް، ޝަރަފުގެ ސަނަދު ދިނުމުގެ  (ނ)  

ތެއް އެކުލަވައިލެވިފައި ޢަ ރާޑައެޅުމަށްޓަކައި އިޖުނކަ ،ސަނަދު ދެވޭނެ ފަރާތް ،ދާއިރާއާއި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ސެންޓަރަކުްނ ޝަަރފުގެ ސަނަދެއް ދެވޭ ޔާއަކުން ނުވަތަ އްޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލި (ރ)  

ކަމުގައި  އެ ސެންޓަރުގައި، ނުވަތަ އެ ކުއްލިއްޔާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް، ފަރާތަކީ

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ްނ، ތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީޢަޑައަޅާ އިޖުރާނބޯޑުން ކަމިކް ޑެއެކަޔުނިވަރސިޓީގެ  (ބ)  

އްޒަފަކު، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޔުނިވަރސިޓީގެ މު ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް ދިނުމަށް،

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ، ންމު ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ސަރުކާރުންއާދަރިވަރަކު، ނުވަތަ 

 އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.، މަޖިލިސް މެމްބަރަކަށް

ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް  މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަކީ، (ޅ)  

 އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަްށޓަކައި ަނން ހުށަހެޅުން މަނާވެގެންވާ ފަާރތްތަކެވެ.

އްޒަފުންނާއި ވަޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ތަޢުލީީމ އަދި އިދާރީ މު  )1(   

 ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން

އެމީހެއްެގ  ،އްޔަތުންހައިސިސިޔާސީ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ މަޤާމެއްގެ  )2(   

ދިނުމަްށ ޚިދުަމތެއް ސިޓީއަށް ޚިުދމަތެއް ލިބިފައިާވ ނުވަތަ ރފަރާތުން ޔުނިވަ

 ހުރި ކޮންމެ ފަރާތެއްފައިވެ ޢައްޔަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަރަުފގެ ސަނަދަށް  )3(   

ފެްނަނ  ހަށްޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީ ކަމަށް، އުނިކަމެއް ގެނުވައިދޭނެ މީހެއް 

 ކޮންމެ މީހެއް.
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ދުނިޭޔގައި ނެތް ފަރާތަަކށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަޝރަުފގެ 

 ސަނަދު ދިނުން 

ދިނުން ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް  ޝަރަފުގެ ސަނަދެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން .17

ފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި، އެފަދަ ފަރާތަކަށް ޝަރަފުެގ  ހަށްވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީނަމަ

 ސަނަދެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ަޝރަފުގެ 

 ސަނަދު ބާޠިލުކުރުން 

ށުން ލިބިދާނެކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީެގ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރަށް އުނިކަމެއް އެމީހެއްގެ ފު .18

ތިޔާރު ގެ އިޚުފެްނނަ ފަރާތަަކްށ ދެވިފައިވާ ޝަރަފުގެ ސަަނދު ބާޠިލުކުރުމު ހަށްމަޖިލީ

 ހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ލީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި

ޝަރަފުގެ ސަަނދަށް ކިޔާ 

 ނަންތައް 

އަިދ  ،ޑަނާޅާހަިއ ހިނދަކުނހުން އެނޫންގޮތަކަށް ކަލީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި (ހ) .19

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދެވޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދަށް ކިޔާ ނަންނަމަށް ބަދަުލ 

ނުގެންނަހައި ހިނދަކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ދެވޭ ޝަރަފުގެ ސަނަދުގެ ނަމެއްގެ 

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ/ ދިރާސާކުރި ކްޓަރޭޓް އޮފް (ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ [ޮއނަރަރީ ޑޮ

 ދާއިރާ) މިގޮތަށެވެ.

ޢިލްމީގޮތުްނ ، ދެވިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީން ޝަރަފުވެރި ދަރަޖައެއް (ށ)  

 [ޑޮކްޓަރ] މި ލަޤަބު ޭބނުމެއް ނުކުރެވޭެނއެވެ. ލިބޭ ލަޤަބެއް ފިޔަވައި،

[އިެމރިޓަސް] ުނވަތަ 

 [އިެމރިޓާ] ޝަރަފު ދިުނން 

ޚިދުމަތްތަކެއް  އާދަޔާ ޚިލާފު[އިމެރިޓަސް] ނުވަތަ [އިެމރިޓާ]ގެ ޝަރަފަކީ،  (ހ) .20

އްޒަފަކު ރިޓަޔަރވުމުން، ވަދިނުމަށްަފހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ މުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 ދޭ ޝަރަފެކެވެ. ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެކަމުގެ އަގު

ރިޓަޔަރވާ ފިރިހެނަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށްފަހު  (ށ)  

 [އިމެރިޓަސް] އަދި ރިޓަޔަރވާ އަންހެނަކަށް [އިމެރިާޓ]ގެ ޝަރަުފ ދެވިދާނެއެވެ.

 ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިަހމަވާ ފަރާތަކަށެވެ. މި މާއްދާގެ (ށ)ގައިވާ ޝަރަފު (ނ)  

މަޤާމުގައި އޭޓް ޕްރޮފެސަރ ނުވަތަ ޕްރޮފެސަރެއްގެ ސިއެސޯ  ރިޓަޔަރވީއިރު، )1(   

 ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން؛

ކޮށްދިނުމުގައި ެމދުކެޑުމެއްނެތި  ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް، ޔުނިަވރސިޓީއަށް )2(   

(ދިހައެއް) އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރިޓަޔަރވީ  10މަދުވެގެން 

 ؛މީހެއްކަމުގައިވުން

ކޮށްފައިވުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޢިލްީމ މަސައްކަތްތަކެއް )3(   

ފެކަލްޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސެންަޓރެއްގައި ނުވަތަ ޖުމްލަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގައި 

މުގައި ވުއް ެނރެދެއްޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އުފެއްދުންތެރި ނަތީޖާއެ

 ބައިވެރިވެފައިވުން.

ލަރުކަމާއި ޔުނިވަރސިީޓގެ ޗާންސެހާލަތުގައި، ހަށް ފެިނއްޖެ ލީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖި (ރ)  

(ދިހައެއް) އަހަރުުވމަށްފަހު، ރިޓަޔަރވާ  10ލަރުކަން ކުރާތާ ޗާންސެވައިސް 

 ދެވިދާނެއެވެ. (ހ)ގައި ނަންގަނެވިެގންވާ ޝަރަފު ފަރާތްތަކަށްވެސް، މި މާއްދާގެ 
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[އިެމރިޓަސް] ުނވަތަ 

ޝަރަފު ގެ [އިެމރިޓާ] 

ޙަްއުޤވާ ފަރާތުގެ ަނން 

 ހުށަހެޅުން 

ޝަރަފު ދެވޭ ފަރާތްަތކަށް ލިބިގެންވާ ޢިނާޔަްތތައް ގެ [އިމެރިޓަސް] ނުވަތަ [އިމެރިާޓ]  .22

 ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެ.ތިރީގައި 

ދިނުމުެގ  ވޯޓު  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި )1( 

 ލިބިގެންނުވާގޮތަށް ބައިވެރިވުން ޙައްޤު

 ދިނުން  ޓަރުގެ އައިޑެންޓިޓީ/އެކްސެސް ކާޑުކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެން )2(  

 ލާއާއި ގްރެޖުއޭޝަން ޕްރޮސެޝަންގައި ބައިވެރިވުންގްރެޖުއޭޝަން ޙަފު )3(  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ލިބުން  )4(  

 މެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން -ޔުނިވަރސިޓީގެ އީ  )5(  

 ޓްޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދިނުން.ޔުނިވަރސިޓީގައި ޕާ )6(  

ވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ ޝަރަފު ދެގެ [އިމެރިޓަސް] ނުވަތަ [އިމެރިޓާ]  )7(  

 ޑައަޅާ އެންމެހާ ޙައްޤުތައްނހުން ކަލީމަޖި

[އިެމރިޓަސް] ުނވަތަ 

ޝަރަފު ގެ  [އިެމރިޓާ]

 ބާޠިލުކުރުން 

ޖިނާީއ ޝަރަފު، ޔުނިވަރސިޓީން ދެވިފައިވާ ފަރާތަކުން، ގެ  [އިމެރިޓާ][އިމެރިޓަސް] ނުވަތަ  .23

ަނމަ، ނުވަތަ، ޔުނިވަރސިޓީެގ ސާބިތުވެއްޖެ ޢީ ކޯޓަކުންކުރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރު ކުށެއް

ލިހަށް ސާބިތުވެއްޖެނަަމ، ެލއް ކުރިކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިތަޞައްވުރު ހުތުރުވާފަދަ ޢަމަ

 ހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ތިޔާރު މަޖިލީބާިޠލުކުރުމުގެ އިޚު ޝަރަފު އޭނާގެ ކިބައިން އެ

ދަްސވެނިކަުމގެ ިސއްކަ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިކަމުގެ ސިއްކަ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާީނ، .24

 ލަރ ބިޔުރޯގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.ވައިސް ޗާންސެ

ގެ މިނަކީ، ދިގުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދު ލިޔެވިފައި އޮންނަ ކަރުދާހު .25 ިމން ސަނަދުަކރުާދހުގެ 

ރަލް ޑިގްރީއާއި ޝަރަފުވެރި އަދި، މާސްޓަރާއި ޑޮކްޓޯ ީމޓަރެވެ.ސެންޓި 32×23 އޮންނައިރު

 ކަރުދާހުގެ މިނެވެ.އޭ  3އިރު، އޮންނަޑިގްރީ ލިޔެވިފައި އޮންނަ ކަރުދާހުގެ މިނަކީ، ދިގުކޮށް 

ރސިޓީ ސަަނދު ޔުނިވަ

ީވގޮުތގެ ލިޔެފައި އޮންަނން

 ނަމޫނާ 

ވާީނ ންޔުނިވަރސިޓީގެ އަންޑަގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސަނަދު އޮންނަ (ހ) .26

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ  ،ވާނީންސަނަދު  އޮންނަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑޮކްޓޯރަލް (ށ) 

 ފޯމެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނނެވެ.

 ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕްލޮމާއާއި ޑިޕްލޮމާއަށްވުރެ ދަށުގެ ސަނަދުތައް އޮންނަންވާނީ (ނ)  
 މެޓަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ވަރސިޓީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފޯޔުނި

ތައް ސަަނދުޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ރައްަކއުތެރިަކމާއެކު ޗާޕުކުުރން 

 ،ވަނީކަރުދާސް ހުންނަންޔުނިވަރސިޓީގެ ސަނަދުތައް ލިޔުމަށް ޗާޕުކުރެވޭ  (ހ) .27

ރގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގަެއވެ. އަދި ނުބައިކޮށް ރަޖިސްޓްރަ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު،

ާވީނ އެކު ނައްތައިލެވެންދެން ހުންނަންރައްކައުތެރިކަމާޗާޕުކުރެވޭ ސަނަދު ކަރުދާސްތައް، 

 ރގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައެވެ.ރަޖިސްޓްރަ
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  ،ނަމޫނާ ސަނަދުތަކުގެ ކަރުދާސްތައްއެކުގައިވާ  މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މި ސިޔާސަތާ (ށ)  
ކޮންމެ އަހަރަކު  އެ އަހަރަކަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދަކަށް،

އާއި އޭނާ ރޗާޕުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ކަރުދާސް ޗާޕުކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރަ

 ރުގައެވެ.ހާޒިއްޒަފެއްގެ ވަޢައްޔަންކުރާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މު

ނައްތައިލާންާވީނ  ންވާނެއެވެ. އަދިނައްތައިލާ ކުށާއެކު ޗާޕުކުރެވޭ ސަނަދު ކަރުދާސްތައް (ނ)  

 އަންގާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ. ރުގައި، އޭނާ ހާޒިރގެ ރަޖިސްޓްރަ

 ،ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދު  މި ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ ގަވާއިދަށް މި .28 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ކުރާ ޝާއިޢު ގެޒެޓްގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގަާވިއދުަގއި ނެތް ކަެމއް 

 ދިާމވުމުން 

ޔުނިވަރސިޓީ މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަެމއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ  

 މަޖިލީހުންނެވެ.

___________________ 
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 1ޖަދުވަލު:

 ަޖުދވަލުގިޭރސިއަުކރުން) ކުރު ނަން ައންަގއިދޭ ނޔުނިވަރސިޓީގެ ސަަނދުތަކާއި އެ ސަަނދުތަކުގެ ދަަރޖަާއއި އެ ަސނަދުތަުކގެ (އި

ގިޭރސިއަުކރުން ނއި

 ސަނުދގެ ކުރުަނން 
 ސަނަުދގެ ނަން  ސަނަުދގެ ާބވަތް 

ޤަުއމީ 

ސަނަދުތަުކގެ 

ނޑާ  އޮިނގަ

އެްއގޮތަށް 

 ަދރަޖަ  ސަނަުދގެ

PhD ް10 ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ  ޑޮކްޓޯރަލ 

D ް10 ޑޮކްޓަރ އޮފް (ދާިއާރގެ ނަން) ޑޮކްޓޯރަލ 

MPhil (ްރިާސރޗ) ް9 އޮފް ފިލޯސަފީ މާސްޓަރސް  މާސްޓަރސ 

M (ްކޯސްާވރކާއި ރިާސރޗ) ް9 މާސްޓަރސް އޮފް (ާދއިާރގެ ނަން) މާސްޓަރސ 

PDip  ާ8 ޕޯސްޓްްގރެުޖއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އޮފް (ާދއިާރގެ ނަން) ޕޯސްޓްްގރެުޖއޭޓް ޑިޕްލޮމ 

B(Hon) ެ8 ރޒް ލަރ އޮފް (ާދއިާރގެ ނަން) ޮއނަ ބެޗެ ލަރ ޮއަނރޒް ބެޗ 

B ެ7 އޮފް (ާދއިާރގެ ނަން)ލަރ ބެޗެ ޑިގްރީ   ލަބެޗ 

AssocDeg  ީ6 އެސޯިޝއޭޓް ޑިްގރީ އިން (ދާިއރާގެ ަނން) އެސޯިޝއޭޓް ޑިްގރ 

AdvDip  ާ6 އެްޑވާންްސޑް ޑިޕްލޮމާ އޮފް (ާދއިާރގެ ނަން) އެްޑވާންްސޑް ޑިޕްލޮމ 

Dip  ާ5 ޑިޕްލޮމާ އޮފް (ދާިއާރގެ ނަން) ޑިޕްލޮމ 

Cet IV ެޓް ސެޓްފިކIV ެޓް ސެޓްފިކ IV ް4 (ާދއިާރގެ ނަން)އިނ 

Cet III ެޓް ސެޓްފިކIII ެޓް ސެޓްފިކIII (ްދާިއރާގެ ަނނ) ް3 އިނ 

Cet II ެޓް ސެޓްފިކII ެޓް ސެޓްފިކ II(ްދާިއާރގެ ނަނ) ް2 އިނ 

Cet I ެޓްސެޓްފިކ I ެޓް ސެޓްފިކ I(ްާދއިާރގެ ނަނ) ް1 އިނ 
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