މަތީ ސަނަދު ތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދު

.1

ތަޢާރުފު
ހ
މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ މަތީ ސަނަދުތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ާ
ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި ،ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް
އދާ ކޮމެޓީއެކެވެ.
ސނެޓަށް ލަފާދިނުމާއި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުމަށް އުފަ ް
އެކަޑެމިކް ެ

.2

ބައެއް ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ
ހމެނޭ
އންސައްތަ ރިސާޗް ި
ރލް ޑިގްރީއާއި ި 55
ނ ޑޮކްޓޯ ަ
މަތީ ސަނަދު :މިގަވާއިދުގައި މަތީ ސަނަދު މާނަ ކުރެވެ ީ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށެވެ.
ވއިދުގައި ބޭނުންކުރާނި "މަރުކަޒު" އެވެ.
ގ ބަދަލުގައި މިޤަ ާ
މަރުކަޒު :ފެކަލްޓީ ،ސެންޓަރު ނުވަތަ ސްކޫލް ެ

.3

މެންބަރުން
(ހ)

ކ އެފެއަ ރޒް
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ އެކަޑެމި ް

(ށ)

ސ
ސނެޓްގެ ރައީ ް
އެކަޑެމިކް ެ

ނ
ޑ އިނޮވޭޝަ ް
(ނ) ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ އިންފޮމޭޝަން އެން ް
(ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރަރ
(ބ)

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާދްސްލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް ޢައްޔަދު ކުރާކ މަތީ ސަދަދު ޙާސިލްކޮފްފައިވާ
ތިދް މެމްބަރުދް .އެ މެދްބަރުދްދަކީ ޔުދިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުދްކަފް ވާކަފް ދުޖެހެއެވެ.

(ޅ)

ރ
ސނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ  1މެންބަ ު
ސނެޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަތީ ަ
އެކަޑެމިކް ެ

(ކ)

ނ
މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރި ް

(އ)

ޕޯސްޓްގްރެޖުއުއޭޓް ރިސާރޗް ސެދްޓަރުގެ ވެރިޔާ ދުވަތަ އެ މަރުކަޒު ހިދްގާ އިސް މުވައްޒަފު

(ވ)

ޔުދިވަރސިޓީގެ އިސް ލައިބްރޭރިއަދް ދުވަތަ ލައިބްރަރީ ހިދްގަވާ އިސްމުވައްޒަފު

(މ)

(ފ)

.4

މަތީ ސަދަދަފް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯޑިދޭޓަރު ދުވަތަ މަތީ ސަދަދުގެ ކޯސް
ދިޞްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަދްޓްތަކުގެ ވެރިދް
ރ
މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވާ  1ދަރިވަ ު

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމާއި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު
(ހ)

ކ
އެކި މަޤާމުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެމްބަރުކަމުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްތަކުގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތަ ީ
އމަޤާމުތަކުގައި ދެމިތިބޭ މުއްދަތެވެ.
އެމީހުން ެ

(ށ)

ތ
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަނުކުރާ  3މެމްބަރުންނާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަ ީ
ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ  1މެންބަރުގެ ދައުރަކީ އެފަރާތްތައް އައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން
މީލާދީ  2އަހަރު ދުވަހެވެ.

(ނ)

ރ
ރ ދުވަހެވެ .ދަރިވަ ު
މލާދީ  1އަހަ ު
ގ މުއްދަތަކީ ީ
ގ މެންބަރުކަމު ެ
މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވާދަރިވަރު ެ
ރ
ބރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކު ާ
ޑމިކް ސެނެޓަށް މެން ަ
އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެކެ ެ
ހމައެކަނި މަތީސަނަދަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެމެދުގައި ނެގޭވޯޓަކުންނެވެ.
އުސޫލުގެމަތިން ަ

.5

މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން
(ހ)

ފ
ނ އިސްތިއު ާ
ށ ލިޔުމަކު ް
ކ އެފެއާރޒް އަ ް
ސ ޗާންސެލަރ އެކަޑެމި ް
ޓ ވައި ް
މެންބަރަކު ޑެޕިއު ީ
ނ
ނކުރެވުނު ނުވަތަ އިންތިޚާބު ކުރެވު ު
ނ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަ ު
މމްބަރެއް އޭ ާ
ސ ެ
ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ އެއްވެ ް
ހައިސިއްޔަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.

(ށ)

.6

ވިދިވިދިގެދް ކޮމިޓީގެ  3ޖަލްސާއަފް މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދާދްގާ ހާޒިރުދުވުމުދް މެދްބަރުކަމުގެ ގޮދޑި

ހުސްވީއެވެ.

ރިޔާސަތު
ހޒިރު
އކަޑެމިކް އެފެއާރޒްއެވެ .އަދި އޭނާ ާ
އސް ޗާންސެލަރ ެ
މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޑެޕިއުޓީ ވަ ި
ސނެޓުން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޢައްޔަނު
ކ ެ
ކޑެމި ް
ނުވެވޭ ދުވަސްތަކުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު އެ ަ
ރވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތު
މ އެދުވަހު ހާޒި ު
ވ ނެތްނަ ަ
ސ ހާޒިރު ެ
ކުރަންވާނެއެވެ .މި ދެމީހުންވެ ް
ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ކަނޑައަޅާނީއެވެ.

.7

ޤާނޫނީ ޢަދަދު
މިކޮމިޓީގެ ޤާދޫދީ އަދަދަކީ މިކޮމިޓީގެ މެދްބަރުދްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަފްވުރެ މަދު ދޫދް އަދަދެކެވެ.

.8

ކޮމެޓީގެ ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(ހ)

ދ
ހ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި އަ ި
ކ ބެހޭ ހުރި ާ
މަތީ ސަނަދު ތަ ާ
މުރާޖަޢާކޮށް އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.މީގެ ތެރޭގައި ކޯހަށް ވަނުމުގެ ފެންވަރާއި ،ކޯސްކުރިއަށް
މނެއެވެ.
ގެންދިއުމާއި އިމްތިޙާނުކުރުން ހި ެ

(ށ)

ތ
އދި ހިންގަމުންދާ ކޯސްތަކަށް ބޮޑެ ި
ވމަތީސަނަދުގެ ކޯސްތަކާއި ަ
މަރުކަޒުތަކުން އަލަށް ފަށަން ބޭނުން ާ
އ
ނމަ ި
ނތަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނި ް
އ ހުށަހެޅު ް
އ ބަލައި ެ
ޅ ހުށަހެޅުންތަ ް
ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަ ާ
ސނެޓަށް ލަފާދިނުން.
އެކަޑެމިކް ެ

(ނ)

ނޖެހޭ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފައެއް
މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކުން ކަމެއް އިސްތިޘްނާ ކުރަ ް
ސނެޓަށް ދިނުން.
އެކަޑެމިކް ެ

(ރ)

މަރުކަޒަކުންމަތީ ސަނަދަކާ ބެހޭގޮތުން ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފައެއް ދިނުން.

(ބ)

ޑމިކް އެފެއަރޒްއަށް ލަފާދިނުން.
ނސެލަރއެކަ ެ
މ ބެހޭގޮތުން ޑިޕިއުޓީ ވައިސް ޗާ ް
މަތީ ސަނަދު ދިނު ާ

(ޅ)

މަތީ ސަދަދުތަކަފް ކިޔަވާ ދަރިވަރުދްގެ ސުޕަވައިޒަރުދްގެ ފެދްވަރު ރަދގަޅުކަދް ކަފަވަރު ކުރުމުގައި

(ކ)

(އ)

ސުޕަވައިޒަރުދްދަފް ތަމްރީދު ދިދުމާއި ،ސުޕަވައިޒަރުދް ޢައްޔަދު ކުރާދެ އުސޫލުތައް ކަދޑައެޅުދް.
މަތީ ސަދަދުތަކުގެ

ދިރާސާތަކާއި

ތަޙްޤީޤްތަކުގެ

މިދްވަރު

އިތުރުކޮފް،

ފެދްވަރު

މަތިކުރުމަފް

ބާރުއެޅުދް.
މަރުކަޒުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުރި ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤްތަކުގެ ފުރުސަތުތައް
ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުން.

(ވ)

މަތީ ސަނަދުތަކުގެ މުޤައްރަރު ތަކާއި ކިޔަވައިދިނުން މުރާޖަޢާކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ
ސނެޓަށް ލަފާދިނުން.
ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނގައިތޯ ބަލައި ،އެކަޑެމިކް ެ

(މ)

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ދިރާސާތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލައި ޢިލްމީ
ޅއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.
ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަ ަ

(ފ)

މ
ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީސަނަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ޢިލް ީ
ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ޤާއިމުކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމާއި
ތ
މ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤު ތަކުގެ ފެންވަރު އެއްގޮ ް
ކސްތަކުގެ ޢިލް ީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި މަރުކަޒުތަކުގެ ޯ
އ އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.
ކމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅަ ި
ނޖެހޭ ަ
ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަ ް

(ދ)

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ
ސނަދުތަކުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤާ ބެހޭގޮތުން
ކޒުތަކުން މަތީ ަ
އެކަޑެމިކް އެފެއަ ރޒްއާއި މަރު ަ
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

 .9އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ކޮމެޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
މޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
ކ ެ
ނ ވަނީ މި ޮ
ޑމިކް ސެނެޓު ް
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުން އެކަ ެ
(ހ)

އ
ސމާ ި
މޖެއް ު
ކ ހަ ަ
ނމާއި ސުޕަވައިޒަރަ ު
މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދި ު
ސން.
މޖެއް ު
ކޒުތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން ހަ ަ
ހން މަރު ަ
އިމްތިޙާނު ކުރާނޭ މީ ު

(ށ)

ނ
މަތީ ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިބިގަ ެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

(ނ)

އޅައި އެފަދަ
މަތީ ސަނަދުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީތައް ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑަ ަ
އެހީތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

(ރ)

ޅ
ގ ޭ
މަތީ ސަނަދުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،އެކަންކަމާ ު
ލިޔެކިޔުންތައް ފާސްކުރުން.

 .11އިތުރު ކޮމެޓީތައް
ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓައި ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު ކޮމެޓީތައް އުފައްދައި
މސައްކަތްތައް
އެކޮމެޓީތަކާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން ވަކި ފަރުދަކާ ވެސް ަ
އ އެކޮމެޓީތަކުގެ
މސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅަ ި
ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އެ ފަރާތްތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތާއި ަ
މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނީ މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއިންނެވެ.

 .11ޖަލްސާތައް
ލސާ ބާއްވާ
ވނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ،ޖަ ް
ޖލްސާ ބާއްވަން ާ
ގ ަ 2
ކޮންމެ ޓާމެއްގައި މަދުވެގެން ކޮމެޓީ ެ
އ އެކުގައި ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ
ޑ ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެޖެންޑާ ާ
އޖެން ާ
ދުވަހުގެ ބަންދުނޫން  3ދުވަސް ކުރިން ެ
ހ ލިޔުންތައް ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ކުރެވޭ ކަންތަކާ ގުޅޭ ހުރި ާ

 .12ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
މހެކެވެ.
އޅާ ީ
ކ އެފެއަރޒްކަނޑަ ަ
ނސެލަރ އެކަޑެމި ް
ސ ޗާ ް
އ ބަލަހައްޓާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައި ް
ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެ ް
ހ
ޔ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީއާއި ގުޅުންހުރި ހުރި ާ
ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލި ެ
ޓރިއެޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެ ޭ

.13

ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން
ނ
ރޖަޢާކޮށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙު ކޮމެޓީއި ް
މ ގަވާއިދު މު ާ
ނމެ ދެއަހަރަކުން ި
ގން ކޮ ް
އެންމެ ލަސްވެ ެ
އވެ.
ސނެޓަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެ ެ
ފާސްކުރުމަށްފަހު އެކަޑެމިކް ެ

.14

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް
އ 2514
 15މެ ި

.15

މުރާޖަޢާކުރާ ތާރީޚް
 15މެއި 2516

.16

މަސްއޫލުފަރާތް
ކ އެފެއަރޒް
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެކަޑެމި ް

ޚ|  22މެއި 2511
ފާސްކުރި ތާރީ ް
ޚ|  25އޭޕްރީލް 2514
މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު ތާރީ ް

