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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  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

45ވޮލިއުމް:  57އަދަދު:    2016 އެޕްރީލް 18 - 1437 ރަޖަބު 11  ތާރީޚު: ހޯމަ  
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް ތަރައްޤީކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1 ފު ތަޢާރު

ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ  4އަދި  3ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގެ  15

 ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިެދކެވެ. 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ' ،ކިޔާނީ މި ގަވާއިދަށް .2 ނަން 

 ތަރައްޤީކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު' އެވެ.

ދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަްށޓަކައި އިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ކިޔަވަމި  .3 މަޤުަޞދު 

ޕްރޮގްރާމުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގައި އެއް އުސޫލަކުން

ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް މުރާޖަޢާ ކުރާނެގޮްތ  ،މާއްދާތަކަށް ކޯޑުދިނުމާއި ،ފަރުމާކުރުމާއި

ނޑައެޅުމެވެ.   ކަ

   އެކޯހެއް ނުވަތަ ،އައު ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރާނީ (ހ) .4 އައު ކޯސްަތއް ފަުރމާކުރުން 

 އެ މާއްދާއެއް ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުންނެވެ. 

އައު ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ރިޢާޔަްތ  (ށ)   

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 މިކް ބޯޑުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.ޑެއެކައައު ކޯހެއް ފަރުމާކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)   

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން  ،ޔުނިވަރސީޓީގައި ފަރުމާކުރެވޭ ކޯސްތައް ހުންނަންވާނީ (ރ)   

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ  އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އިން ކަ

ބޯޑަށް  މިކް ޑެއެކަ ކުއްލިއްޔާތައް ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުން އަލަށް ފަރުމާކުރާ ކޯސްތައް (ބ)   

 ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަ

 ޔުނިވަރސިޓީގައި އައު ކޯހެއް ފެށޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބުމުންނެވެ. (ޅ)   
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ވަކި  ،ޔުނިވަރސިޓީން ފަރުމާކުރެވޭ ކޯސްތަކުގައި ހިމަނާ ކޮންމެ މާއްާދއެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ .5 މާްއދާ ކޯޑުކުރުން 

 ލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ސޫޚާއްޞަ ކޯޑެއް ދީގެންނެވެ. ކޯޑުދޭންވާނީ މާއްދާ ކޯޑުކުރުމާބެހޭ އު

ކޯސްތައް/ ާމްއދާތައް މުާރޖަޢާ 

 ކުރުން 

 ންމާއެކެވެ. ޒިތަކުގެ ކޯސްތަކާއި މާއްދާތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަކީ ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރު  (ހ) .6

ގޮުތން ދަރިވަރުންނާއި ހިންގަމުންދާއިރު، އެކޯހަކާ ބެހޭކޯހެއްވެސް ކޮންމެ  (ށ)  

ރއިންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައި، މުޅި ކޯސް މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ލެކްޗަރަ

 އެޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ށް ބޯޑަ މިކް ޑެއެކަ ،ކުރުމަށްފަހުކުއްލިޔްޔާތައް ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުން ކޯސް މުރާޖަޢާ  (ނ)  

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. އިހުށަހަޅަ

ކޯހެއް ނުވަތަ މާްއދާެއއް 

 އުަވއިލުން 

އެއް އެއްވެސް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ހިންގާ ކޯހެއް ނުަވތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާ (ހ) .7

ޅައި އުވައިލުމުގެ ހަހުށަބޯޑަށް  މިކްޑެއެކަން ޖެހިއްެޖ ހާލަތެއްގައި ލާއިސަބަބަކާހުރެ އުވަ

 ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ.  

އެކަން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮަތްށ ކޯހެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އުަވއިލެވިއްޖެނަމަ (ށ)   

 އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 (ނ)   

 

ހެއް އެކޯވާގޮތަށް ކޯހެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް އުވައިލެވުނުއިރު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

އޭނާއަށް އެކޯސް  ،ރީ ވެފައިވާ ދަރިވަރަކު ހުރިނަމަ ޖިސްޓަ ނުވަތަ އެމާއްދާއެއްގައި ރަ

 ނުވަތަ އެމާއްދާ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

 ،މި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ .8
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ދިވެހި

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 

 ދިާމވުމުން 

 ،ކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައި ދިމާވެއްޖެނަމަޤީމާއްދާ ތަރައް ،މި ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭކަމެއް .9
 ބޯޑުންނެވެ.  މިކްޑެއެކަރާނީ އެކަމެއް ޙައްލުކު

_________________ 
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