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  ` 

  

  

   ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

 ގަވާއިދު ކޯސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ

 
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ގުމާބެހޭގޮތުން، ެނ ކޯސްތަކަށް ފީ ގައި ހިންގާޔުނިވަރސިޓީ ކީ،ގަވާއިދަމި   .1  ފުތަޢާރު

) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11 ވަނަ މާއްދާއިން  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު
  ވެ.ގަވާއިދެބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ 

  
  " އެވެ.ގަވާއުިދކިޔާނީ، "ކޯސްތަކަށް ފީނެގުމާބެހޭ  މި ގަވާއިދަށް   .2  ނަން 

  
ްނ ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ީފ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހިރާއްޖޭގެޞަދަކީ ދިވެގެ މަޤުގަވާއުިދމި   .3  ޞަދުމަޤު

ނޑައަޅާނޭ ފަރާތަށް  ގޮތް އެކަށައެޅުމާއި ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތާއި ފީ ދެއްކި ކަ
ތަ ފީއިން ބައެއް އިޢާދަ ކޮށްދެވިދާނެ ހާލަތާއި މިންވަރު އެފަރާތަކުން ދެއްކި ފީއެއް ނުވަ

 .   ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ

 
 ހިނގާ  ހިންގުމަްށ ވަރސިޓީޔުނި  ،ކޯހަށް ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ފީތަކަށް ވަރސިޓީގެ ޔުނި  (ހ)  .4  ދުތައްއިރުޝާއާގުޅޭ ފީ

 އިންފްލޭޝަން  ބަދަލުވުން މި ބަދަލުވެދާނެއެވެ. އަހަރަކު މެކޮން ރިޢާޔަތްކޮށް ޚަރަދަށް
 ފީ، ނަގާނެ ކޯސްތަކަށް. އެވެކުރާނެ މަސައްކަތްން ޔުނިވަރސިޓީ ހިފެެހއްޓޭތޯ  ރޭޓުގައި 
ނޑައަ މަޖިލީހުން ގެވަރސިޓީޔުނި މަހު ޖުލައި އަހަރެއްގެ  މެކޮން . ކަ   ޅަންވާނެއެވެ
  

ކުރިން ކޯހަށް  ބޫލު ކުރުމުގެގަޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް މީހަކަށް ދޭ ޖާގަ   (ށ)   
  އާބެހޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.ދައްކަންޖެހޭ ފީ

  
ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހުގެ ފީއަށް ބަދަލެއް ގެނެވުނު  (ނ)   

 ކޯހެއްގައި ދިަރވަރު ބައިވެރިވިއިރު އެ  ކަމުގައިވިޔަސް، ދަރިވަރު ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯސް ފީ އެވެ.   ކޯހަކަށް ކަ

  
 ކޯހަކަށް  އެ ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީއެވެ. ހަމައެކަނި އެ ކޯސް ފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ  )ރ(   

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ ފީއެއް ނަގަން ވަނުމަށްޓަކައި  އިމްތިޙާނަށް  ޓެކްސްފޮތްތަކާއި، ބޭނުންވާ  ކަ
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 ފީއެއް  އެއްވެސް ފަދަޚަރަދު  ހޭދަވާ ފޮޓޯކޮޕީނެގުމަށް ،ފީއާއިދަސްވެނިވުމުގެ  ،ފީއަކާއި އެ
  .އެވެމީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެ

  
ފީލްޑް  ޖޭގައި ތަންފީޒުކުރާ ޕްރެކްޓިކަމް،ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރާއް  (ބ)   

 ރު ޚަރަދު ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ދަތު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޓްރެއިނިންގ، އިންޓަރންޝިޕް ޓްރިޕް،
  . ޚަރަދު ދޭނީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ އަދި އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ހޭދަވާ

  
ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް  އި،ލޮޕްމަންޓް ކޯސްތަކާސްޕޮންސަރކުރާ ކޯސްތަކާއި، ކޯޕަރޭޓް ޑިވެ  (ޅ)   

ނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިނޭންސް  ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ ކުރު ކޯސްތަކުގެ ފީ ކަ
  ކޮމިޓީންނެވެ. 

  
މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީ ނަގާނީ  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  (ކ)   

. ކޯހުގެ ބާވަތުން ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި ފީ ދައްކާނެގޮތް  ހިނގާ ޚަރަދަށް ބަލާފައެވެ
ނޑައަޅާނީ ފިނޭންސް ކޮމިޓީންނެވެ.   ކަ

  
ނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދާ ސް މާއްދާއަކަށް އަލަށް ރަޖިސްޓައެއްވެ  ،ދަރިވަރު  (އ)    ރީވާނަމަ ފީ ކަ

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
  

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ކުއްޖެއްނަމަ ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ (ވ)     
  ލިޔުމެއް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

  
ނޑައަޅާފައިވާ ީފ  ކުރާނަމަ، އެ ވެގެން މާއްދާއެއް ރިޕީޓުމާއްދާއަކުން ފެއިލް(މ)      މާއްދާއަކަށް ކަ

  ދައްކަންވާނެއެވެ. 
  

ފީ ނުދައްކާ  ،ރީވެޖިސްޓަތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ރަވަނަ ހަފު 2ންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގެ ކޮ  (ފ)   
) ދިވެހި ރުފިޔާގެ   250/- ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ  (ދުއިސައްތަ ފަންސާސް

  ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުއެވެ.
  

 ކުރަން  ޔުނިވަރސިޓްީނ ،ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކާއިއެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް  )ދ(    
ދޭނެ މުދައްރިސުން، ކޯސް ހިންގާނޭ : ކިޔަވައި(މިސާލު ޤަޞްދުކުރާ ކަންތައްތައް ކަމަށް

 ،ންމުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީއާ ތަކެތީގައި ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ  ސެމިސްޓަރ)
ގައި ބަލައިގެން ންމާވާންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެއް ނުވަތަ ޢަހުދެއްގެ ގޮތުޔުނިވަރސިޓީން ޒި 

. އިޚު   ނަމަ އެތިޔާރީ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވަން ބޭނުންވާނުވާނެއެވެ
ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.  ސެމިސްޓަރއެއްގައި މާއްދާއަކީ އެ 

ޔުނިވަރސިޓީން  ބުނާ ވާހަކައެއް ވައްޒަފަކު އަނގަބަހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މު 
މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަލާނީ ރަސްމީ  ވާނަމަ ޞައްޙަތައާރަޒުލިޔުމަކާ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

  ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަ މަޢުލޫމާތެވެ.
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ކޯސްތަކަށް ފީ 

ޑައެޅުމާއި އެކަން ނކަ

  ންމުކުރުން އާ

5.  

  

 ދަދު ބިނާވެގެންވަނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯހުގެއަ ން ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ޔުނިވަރސީޓީ  (ހ)
ޓް ޕޮއިންޓުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި މާއްދާގެ ކްރެޑި ،އިމާއްދާއާ ،އިސަނަދުގެ ފެންވަރާ ،އިބާވަތާ

.  1މި މަޢުލޫމާތުތައް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު    ގައި އެވަނީއެވެ
  

 ލިޔުމެއް  އެނގޭނޭ  ފީ ޑައެޅިފައިވާނކަ  ކޯސްތަކަށް ނިންމާ  ހިންގުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގައި   (ށ)    
  .ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޝާއިޢުކުރަން ވާނެއެވެ

  
  ބިދޭސީ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ވެސް ނެގޭނީ ދިވެހި ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ނެގޭ ފީ އެވެ.  .6  ބިދޭސީ ދަރިވަރުންގެ ފީ 

  

ފީ ނުދައްކާ ކޯހުގެ 

ދަރިވަރާމެދު 

  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

7.  
  

ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަށް ފީ   )(ހ ދެއްކުމަށް ކަ
ނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ފީ ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ ދައްކައި  ފީ  . ޔުނިވަރސިޓީން ކަ

 އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ.ނުދެއްކުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ދަރިވަރު 
ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ވަރު ނޫން ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރދަރި

ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ީފ ވަރު ނޫން ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރރިއެފަރާތަކުންނެވެ. ދަ
. ފީ އްކާ ދަރިވަރުންނާމެދު ނުދަ ނުދެއްކުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަްއ އަޅާނީ ދަރިވަރާ މެދުއެވެ

ތިޔާރު ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ އިޚު
ހިފެހެއްޓުމާއި، ދަސްވެނި ރިޕްޓް ހިފެހެއްޓުމާއި، ސަނަދު ހުއްޓާލުމާއި ޓްރާންސްކް

ން ވަކިކުރުމާއި، ދެން ނުވެއްދުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީނުކުރުމާއި ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހަކަށް 
   ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ދިއުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

  
ނޑައަޅާފައިވާ ފީ، ފީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   ،ލަތު ނިޔާކުރާގޮތުންހާ  (ށ)     ކަ

ފީ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ވޭތޯ  ،ތިވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަދެއްކުމަށް ދަ 
 ޓްމަންޓާއެކުއެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސްބެލުމަށް، 

 .   މަޝްވަރާ ކުރެވިދާނެއެވެ
  

ފީ އަނބުރާ ކޯހުގެ 

 ދަރިވަރަށް ދިނުން 

  

  

   

8.  
  
  
  
  
  
  
  

ދޭންވާނީ  ބުރައިފައިސާ އަނންނަށް ފީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވާ   (ހ)
  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

  
ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން ފެށޭ 
  ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަކިވާނަމަ 

ސެމިސްޓަރއަށް ރެޖިސްޓްރީވި މާއްދާތަކަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ފީއިން އަބުރާ ދެވޭނެ އިންސައްތަ  ކަ

 އަކަށް ދައްކާ މުޅި ސެމިސްޓަރ އިދާރީ ފީ ފިޔަަވއި  ވަނަ ހަފުތާ 1-2
  .100ފީގެ %

 އަކަށް ދައްކާ އިދާރީ ފީ ފިޔަަވއި މުޅި ސެމިސްޓަރ  ވަނަ ހަފުތާ 3-5
  50ފީގެ %

 އަކަށް ދައްކާ އިދާރީ ފީ ފިޔަަވއި މުޅި ސެމިސްޓަރ  ވަނަ ހަފުތާއަށް ފަހު 6
  .0ފީގެ %
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ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ކޯސް ފެށޭގޮތް ނުވެގެން ކޯހަށް ފީ ދެއްކި ދަރިވަރު ކޯހުން   (ށ)     ކަ
.  ނިންމައިފިނަމަ ކޯހުގެ ފީ އަނބުރައި ވަކިވާން   އެދި  ލިބިދިނުމަށް ބުރައިނއަ  ފީލިބޭނެއެވެ

 ލިޔުމަކުން ޓްމަންޓަށް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާ ގެ ފައިނޭންސް ނިވަރސިޓީޔު
 ބުރައި ނއަ ފީ އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ 10ރަސްމީ  ުހށަހަޅާތާ ހުށަހެޅުން އެ ،ންހުށަހެޅުމު
  .ދެވޭނެއެވެ

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެގެްނ  (ނ)    

ިނވަރސިޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ދަރިވަރު ޔު ޔުނިވަރސިޓީން ވަކި ކުރެވޭ ދަރިވަރަށް، އެ
  ނުދެވޭނެއެވެ. ބުރައިފީ އަނ ކޯހުގެ
  

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  

  
9.  

  
މި ގަވާއިދުގައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުން ނަމަ ޢަމަލު ކުރެވޭނީ 

" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ހެޔުނިވަރސިޓީގެ "ޝަކުވާ ހުށަ   ޅުމާބެހޭ އުސޫލު
  

  .އެވެލިޔުމެއްގައި ހިމަނަންވާނެ ހުރިހާ ވަރސިޓީގެޔުނި ބެހޭ ފީ އާ ޑިސްކްލެއިމަރ، ތިރީގައިވާ  .10  ޑިސްކްލޭމަރ      
ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ފީއަކީ ޞައްޙަ ފީ ތަކެއްކަން ކަށަވަރު ދިވެހި"

. ނަމަވެސް ބަދަލުވުމުެގ ލަތެއް ހާ ،ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ
ފީއަށް ބަދަލު  ރެ ވިޔަސް ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައިސަބަބުން ނުވަތަ އެ ނޫން ސަބަބަކާ ހު

".   ގެނައުމަކީ ޔުނވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ
  

  .11  ކުރުންޞްލާޙުގަވާއިދު އި
  

  މަޖިލީހަށެވެ.މި ގަވާއިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  
މި ގަވާއިދަށް 

  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
12.  
  

ޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސި ގަވާއިދުމި  ،ފަށާނީ ށް ޢަމަލުކުރަން ގަވާއަިދމި 

  ގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު

  
މި ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 

  ދިމާވުން 

  

މިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އެކަޑެގަވާއިދު މި  .13

  ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުންނެވެ.
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	)1- ކޯސްތަކަށް ފީ ކަނޑައެޅުން (ޖަދުވަލު

/ ތީސީސްއާއި،ކޯ މޮޑިޔުލް ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީމި ތާވަލުގައި ތިރީގައިވާ  އެކި އަދި ތަކާއި، ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޒަރޓޭޝަން
) 1މާއްދާތަކުގެ  ބޭންޑްތަކުގައި    .ފީއެވެ ޕޮއިންޓްގެ ކްރެޑިޓް  (އެކެއް

  
އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް   

 )ިޑްޕޮލާމ، ެބްޗަލރ، (ސެޓުފިކެޓު
  (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯސްތައް 
/ ފިކެޓު(ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓު

މާސްޓަރޒް، ޑިޕްލޮމާ، 
)ޑޮ   ކްޓަރޭޓް

  (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
  ރ. 120/-	ރ. 35/-  ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ މޮޑިޔުލްސް

  ރ. 130/-	‐  ތީސިސްޑިޒަރޓޭޝަން/ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް 
  1ބޭންޑް 

  ކަން، ޤާރީންމުދައްރިސްކަން، އިމާމު
  ރ. 130/-	ރ. 40/-

  2ބޭންޑް 
 އިސްލާމިކް ސްޓްޑީޒް، ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް، ހިޔުމަނިޓީޒް،

  ފޮރިން ލެންގުއޭޖަސް، ސައިކޮލޮޖީ ދިވެހި ބަސް،
  ރ. 150/-  ރ. 50/-

  3ބޭންޑް 
ޝަރީޢާ، ލޯ، އެކައުންޓިންގ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

  ޒަމްންޝުއަރެންސް، އިސްލާމިކް ޓޫރިބޭންކިންގ، އި
  ރ. 175/-  ރ. 75/-

  
  

 

  



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


