ކޯސްތަކުދް ދަގާ ފީ އާ ބެހޭ ސިޔާސަތު

ތަޢާރުފު
ޔުދިވަރސިޓީގެ ހިދްގުމުގެ ޚަރަދުގެ ބައެއް ހޯދުމަފްޓަކައިކ ކައުދްސިލްއިދް ކަދޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިދް ކޯސްތަކަފް ފީ
ދެގުމަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުދިވަރސިޓީގެ ޤާދޫދު ހުއްދަ ކުރެއެވެ .މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެސް ގިދަ ބަޔަކަފް
ފޯރުކޮފްދިދުމަފްޓަކައިމިގޮތުދް މިހާރުވެސް ކޯސްތަކަފް ފީ ދަގައެވެ.
ޔުދިވަރސިޓީއިދް ކޯސްތަކަފް ދަގާ ފީތައް ވީހާ ކުޑަކުރުމަކީ ޔުދިވަރސިޓީ އިދް އިސްކަދްދޭ ކަމެކެވެ.
ސިޔާސަތު
 .1ޔުދިވަރސިޓީގެ ފީތަކަކީކ ޔުދިވަރސިޓީ ހިދްގުމަފް ދާ ޚަރަދަފް ރިއާޔަތްކޮފް ކޮދްމެ އަހަރަކު ބަދަލުވެދާދޭ
އެއްޗެކެވެ .ފީ ބޮޑުވާ ކަމުގައި ވަދީދަމަކ މި ބަދަލުވުދް ،އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓުގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ ޔުދިވަރސިޓީއިދް
މަސައްކަތް ކުރާދެއެވެ .ކޯސްތަކަފް ދަގާދެ ފީކ ކޮދްމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހު ޔުދިވަރސިޓީ ކައުދްސިލުދް
ކަދޑައަޅާދެއެވެ.
 .2ޔުދިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުދްދާ ކޯހަފް ފީ ދެއްކުމަކީ ދަރިވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ފީ ދުދެއްކުދް،
ޔުދިވަރސިޓީއިދް

ދެކޭދީ

ސީރިއަސް

ކަމެއްގެ

ގޮތުގައެވެ.

ފީ

ދުދައްކާ

ދަރިވަރުދްދާ

މެދު

ފިޔަވަޅު

އެޅޭދެއެވެ .ދަރިވަރު ދޫދް ފަރާތަކުދް ސްޕޮދްސަރ ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ފީ ދުދެއްކުމުދް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
އަޅާދީ ދަރިވަރާ މެދުއެވެ .ފީ ދުދެއްކުމުދް ޔުދިވަރސިޓީއިދް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުދިވަރސިޓީގެ
ޚިދުމަތްތަކުދް މަޙްރޫމް ކުރުމާއިކ ޔުދިވަރސިޓީއިދް ވަކިކުރުމާއި ،ޓްރާދްސްކްރިޕްޓް ހިފެހެއްޓުމާއި ސަދަދު
ހިފެހެއްޓުމާއި ޔުދިވަރސިޓީ ކޯހަކަފް ދެދް ދުވެއްދުމާއި ދަސްވެދި ދުކުރުމާއި ފައިސާ ހޯދުމަފްޓަކައި ޝަރީޢަތަފް
ދިއުދް ހިމެދެއެވެ.
 .3ޔުދިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަފް ވުމަފް މީހަކަފް ދޭ ޖާގަ ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުރިދް ކޯހަފް ދައްކަދްޖެހޭ ފީ ބަލައި
ދެދެގަތުމަފާއި ކޯހުގެ ފީއަފް ބަދަލު އަތުވެދާދޭކަމަފް ސަމާލުވުމަފް އިރުޝާދު ދެއެވެ.
 .4ޔުދިވަރސިޓީއިދް ޓިއުޝަދް ފީގެ ގޮތުގައި ދަގާ ފައިސާގެ މިދްވަރު ބިދާވަދީ ދަރިވަރު ކިޔަވަމުދްދާ މާއްދާ ތަކާއި
ކޯހުގެ ސަދަދުގެ ފެދްވަރުގެ މައްޗަފެވެ .މި މަޢުލޫމާތު މިއާއެކުވާ ޖަދުވަލުގައި ހިމެދޭދެއެވެ.
 .5ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެދިފައިވާ ރާއްޖޭގައި ތަދްފީޒުކުރާ ޕްރެކްޓިކަމްކ ފީލްޑް ޓްރިޕްކ އިދްޑަސްޓްރިއަލް
ޓްރޭދިދްގކ އިދްޓާރދްޝިޕް ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދާއި އެކޮމޮޑޭޝަދް ޚަރަދު ކުރާދީ ޔުދިވަރސިޓީ
އިދްދެވެ.
 .6ބިދޭސީ ދަރިވަރުދްގެ ޓިއުޝަދް ފީ އަކީ ދިވެހި ދަރިވަރުދްގެ ޓިއުޝަދްފީގެ ( 8އަފެއް) ގުދައެވެ.
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 .7ސްޕޮދްސަރ ކުރާ ކޯސްތަކާއި ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަދްޓް ކޯސްތަކާއި ކްރެޑިޓް ޕޮއިދްޓް ދުހިމެދޭ ޚާއްޞަ ކުރު
ކޯސްތަކުގެ ފީ ކަދޑައަޅާދީ ފިދޭދްސް ކޮމިޓީއިދްދެވެ.
ހިދްގާ ކޯސްތަކަފް ފީ ދަގާދީ ހިދގާ ޚަރަދަފް ބަލާފައެވެ.

 .8ރާއްޖެއިދް ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުދް

ކޯހުގެ ބާވަތުދް ފީ ދަގާދެ މިދްވަރާއި ފީ ދައްކާދެގޮތް ކަދޑައަޅާދީ ފިދޭދްސް ކޮމިޓީދްދެވެ.
 .9ދަރިވަރުކ އެއްވެސް މާއްދާއަކަފް އަލަފް ރަޖިސްޓްރީ ވާދަމަކ ދަރިވަރުގެ ފީ ކަދޑައަޅާދީ މި ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަފެވެ.
 .11ކޮދްމެ ސެމިސްޓަރެއްގެ ދެވަދަ ހަފުތާ ދިމުމުގެ ކުރިދް ރަޖިސްޓްރީވެ ފީ ދުދައްކާ ދަރިވަރުދްގެ އަތުދް ފީ
ބަލައިގަދެވޭދީކ އިތުރަފް ހިދގާ ކޮދްމެ ހަފުތާއަކަފް  51ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަދާ އަކާއެކުއެވެ.
 .11ތިރީގައިވާ ޑިސްކްލެއިމަރކ ފީތަކާ ބެހޭ ޔުދިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ލިޔުދްތަކުގައި ހިމަދަދް ވާދެއެވެ.
" ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުދިވަރސިޓީއިދް ޝާއިޢު ކުރާ ފީއަކީ ޞައްޙަ ފީތައްކަދް ކަފަވަރު ކުރުމަފް ކުރެވެދް
ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .ދަމަވެސް ޙާލަތެއް ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ އެ ދޫދް
ސަބަބަކާ ހުރެ ވިޔަސްކ ކުރިދް އެދްގުމަކާ ދުލާ ފީއަފް ބަދަލު ގެދައުމަކީ ޔުދިވަރސިޓީއަފް ލިބިގެދްވާ
ޙައްޤެކެވެ.
އެކި ކޯސްތައް ހިދްގުމަފް ރާވާ ރޭވުދްތައް (މިސާލެއްގެ ގޮތުދްކ ކިޔަވާދޭ މުދައްރިސުދްދާއި ކޯސް ހިދްގާދޭ
ޓާރމުފަދަ ކަދްކަދް) ޔުދިވަރސިޓީއިދް ޝާއިޢު ކުރާ ތަކެތީގައި ހާމަކޮފްފައިވަދީ ޤަޞްދުކޮފްފައިވާ ގޮތުގެ
ބަޔާދެއްގެ (އެކްސްޕެރެޝަދް އޮފް އިދްޓެދްޓްގެ) ގޮތުގައިކަދް ޔުދިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަފް ވަދުމަފް އެދޭ
ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަފް ގެދްދަމެވެ .މިފަދަ ބަޔާދްތަކަކީ ޔުދިވަރސިޓީއިދް ޒިދްމާވާދް ޖެހޭ ހުފަހެޅުމެއް
މއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވަން
ދުވަތަ އަހުދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެދް ދުވާދެއެވެ .އިޚްތިޔާރީ ާ
އމާއްދާއަކީ އެ ޓާރމެއްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއްކަން ކަށަވަރު
ބޭނުންވާ ނަމަ ެ

ކުރަންވާނެއެވެ .ޔުދިވަރސިޓީގެ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަގަބަހުދް ބުދާ އެއްޗެއް ޔުދިވަރސިޓީއިދް ޝާއިޢުކޮފްފައިވާ ލިޔުމަކާ ތަޢާރުޟު ވާދަމަކ
ޞައްޙަ އެއްޗެއް ކަމުގައި ބަލާދީ ލިޔުމެވެ.

މިސިޔާސަތަފް ޢަމަލުކުރާދީ  1ޖަދަވަރީ  2115އިދް ފެފިގެދްދެވެ .މިސިޔާސަތު  1ޖޫދް  2115ގެ ކުރިދް މުރާޖަޢާ
ކުރަދްވާދެއެވެ.

މި ސިޔާސަތަފް ޢަމަލު ކުރަދް ފަފާ ތާރީޚް 1 :ޖަދަވަރީ 2115
މި ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާ ކުރާ ތާރީޚް 1 :ޖޫދް 2115
ފާސްކުރެވުދު ތާރީޚް 14 :މެއި  | 2114ކައުދްސިލްގެ  137ވަދަ ޖަލްސާ
2

ޓިއުޝަދް ފީ އާ ބެހޭ ސިޔާސަތު  -ޖަދުވަލު
ތިރީގައި އެވަދީ ޢާދްމު ކޯސްތަކަފް  2015ވަދަ އަހަރަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ފީއެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ފާހަކޮފްފައިވަދީ
އެކި ބޭދްޑްތަކުގައި މާއްދާތަކުގެ ( 1އެކެއް) ކްރެޑިޓް ޕޮއިދްޓް ގެ ފީއެވެ .ކްރެޑިޓް ޕޮއިދްޓް ދުހިމެދޭދަމަކ ކޯސް ހިމެދޭ
ބޭދްޑްގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިދްޓް ފީގެ ޢަދަދު  121އާ ގުދަކުރުމުދް އަހަރީ ފީ ދުކުދްދާދެއެވެ.

އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ކޯސްތައް
(ސެޓްފިކެޓް ،ޑިޕްލޮމާ،
ބެޗްލަރ)
ބޭންޑް 1

(ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް
ސެޓިފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ،
މާސްޓަރޒް ،ޑޮކްޓަރޭޓް)
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މުދައްރިސްކަން ،ނަރުސްކަން

ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯސްތައް
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ބޭންޑް 2
ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ،ހިޔުމަނިޓީޒް ،ފޮރިން ލޭންގްއޭޖަސް ،ސައިކޮލޮޖީ،
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އެލައިޑް ހެލްތު،އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ،ބޯޓު ދަތުރު ކުރު ް
ބޭންޑް 3
ހޮސްޕިޓެލިޓީ ،އައި.ޓީ ،އެންޖިނިއަރިންގ،ބިލްޓް .އެންވަޔަރަމަންޓް،
ބޭންޑް 4
އެކައުންޓިންގ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ކޮމާރސް ،ލޯ ،ޝަރީޢާ
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