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  ފޮތް   ނަމުގައި   ޔުނިވަރސިޓީގެ   2020ނޮެވމްބަރ  25
  އުޞޫލު   ޝާއިޢުކުރުމުގެ 

 

 

  ތައާރަފު . 1

ޢިލްމީ އަދި ސައިްނޓިފިކް ޔުިނަވރސިޓީެގ ޤާނުޫނަގއި ޔުިނަވރސިޓީެގ މަޤްޞަދެއްެގ ޮގތުގައި، "
ތަމަޢުެގ ޤައުމީ އަދި ބައިަނލްއަޤްާވމީ މުޖް ،ރަކާތްތަކުެގ ަނތީޖާތައްޙަމިފަދަ  ، ދިރާސާކުރުމާއި ،ތަޙްޤީޤާއި

 ފަދަ ފޮތްކަރުދާހުގައި " ހިމެިނފައިާވތީ، މި އުޞޫލުގައި ބަޔާްނކުރަީނ، މަްނފާއަށްޓަކައި ޝާއިޢުކުރުްނ
    ތަކެތި ޔިުނަވރސިޓީއިްނ ޝާއިޢުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާޭނ ޮގތެެވ.

މުްނ، މީެގ ކުރްިނ ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުްނ ންިނމާފައިާވ  މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށު
  ިންނމުްނތައް ބާޠިލުވީއެެވ. 

  

  ޝާއިޢުކުރާ ޮގތްތައް . 2

ޔުިނަވރސިޓީެގ ަނމުގައި ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމުަގއި ތިްނ ޮގތެއް ވެއެެވ. ފުރަތަމަ ޮގތަކީ، ޔުިނވަރސިޓީއަށް  
އެ ފަރާތަށް ކޮޕީރައިޓް   ފަރާތުްނ ހުރިހާ ޚަަރަދެއް ކޮށް،އެއްވެސް ޚަރަދެއް ުނހިނާގޮގތަށް، ފޮތް ލިޔުުނ 

ފޮތް އުފެއްދި ފަރާތަށް ޔުިނވަރސިޓީެގ ަނމުަގއި ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމެެވ. ދެަވަނ ޮގތަކީ،  ގޮތަށް، ަނއޮން 
ބައެއް  ، ލިބޭ ފައިދާއިްނ ބައިކުޅަ ޔުިނވަރސިޓީއިްނ ޚަރަދުކޮށްެގްނ ޝާއިޢުކޮށްކޮޕީރައިޓް އޮނަްނ ޮގަތަށް،  

ތިްނ ަވަނ ޮގތަކީ، ޔުިނަވރސިޓީއިްނ    ފޮތް އުފެއްދި ފަރާތަށް އޮްނަނ ޮގތަށް ޝާއިޢުކުރުމެެވ.
  ކޮޕީރައިޓާއެކު ފޮތް ގަތުމެެވ.

ޔުިނަވރސިޓީެގ ަނމުގައި ޝާއިޢުކުރާ ހުރިހާ ފޮތެއް ެނޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަްނ ބިއުރޯގައި  
  ރަޖިސްޓަރީކުރްަނ ާވެނއެެވ.
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  ކޮށްގްެނ ޔުނިަވރސިޓީެގ ަނމުަގއި ޝާއިޢުކުރުން ްނ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ފޮތްލިޔުުނ ފަރާތު. 3

ފޮތް ލިޔުުނ ފަރާތުްނ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްެގްނ ޔުިނަވރސިޓީެގ ަނމުަގއި ފޮތް ޝާއިޢުކުރެވޭީނ، (ހ) 
ފޮތުެގ މައުޟޫޢުެގ ބާަވތުްނ، ކޮމިޓީއަކުްނ ބަލައި، އެ ފޮތަކީ، ޔުިނަވރސިޓީެގ ަނމުގައި ޝާއިޢުކުރަްނ  

  ކަށީެގްނާވ ފޮތެއް ކަމުަގއި ަވީނަނމައެެވ. އެ

  މި ޮގތަށް ޝާއިޢުކުރުމުްނ ފޮތުެގ ކޮޕީރައިޓް އޮްނާނީނ ފޮތް އެކުލަވައިލި ފަރާތަށެެވ. (ށ) 

 20ފަހު، އެެއްެވސް އަަގކާ ުނލައި  ޔުިނަވރސިޓީެގ ންަނ ބޭުންނ ކުރި ކަމަށްޓަކައި، ޝާއިޢުކުރުމަށް(ނ) 
  ޔުިނަވރސިޓީއަށް ހަދިޔާކުރަްނ ާވެނއެެވ. ފޮތް 

(ރ) މި ހަމައިްނ ދެަވަނ ފަހަރަށް އެއް ފޮތެއް ޗާޕުކޮށްެގްނ ޝާއިޢުކޮށް ޢާއްމުކުރާ ަނމަ، އަލުްނ  
 .   ޔުިނަވރސިޓީއާ އެއްބަސްުވމެއް ާވްނ ާވނެއެވެ

  އިޢުކުރުން ޝާޚަރަދުކޮށްެގްނ  . ފޮތް ލިޔުނު ފަރާތަށް ކޮޕީރައިޓް އޮްނަނ ގޮތަށް ޔުިނވަރސިޓީއިްނ 4

(ހ) ޢާއްމު ފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ބައެއް ތަކެތި، ޔިުނަވރސިޓީެގ ަނމުަގއި، ފޮތުެގ މިލްކުވެރި ފަރާތަށް 
  މިގޮތަށް ޝާއިޢުކާީނ ިވކޭޭނ ކަމަށް ލަފާކުރެޭވ ފޮތެެވ.  ކޮޕީރައިޓް އޮްނަނ ޮގތަށް ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެެވ.

ފޮތުެގ މިލްކުެވރި  ުނވަތަ  އޮްނާނނީ ފޮތް އެކުލަވައިލި  (ށ) މިގޮތަށް ޝާއިޢުކުރާ ަނމަ، ފޮތުެގ ކޮޕީރައިޓް
  ފަރާތަށެެވ.  

ބަލައި   އިްނ(ނ) ޔުިނަވރސިޓީއްިނ ފޮތް ޗާޕުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ ަނމަ، ފޮތުެގ ކޮްނޓެްނޓް ޔުނިަވރސިޓީ
  ފާސްކުރަްނ ާވނެއެެވ. 

ެވރި ފަރާތަށް އޭާނއަށް  ފޮތް ާޗޕުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުްނ، އެއް މަސް ދުވަހުެގ ތެރޭގައި، ފޮތުެގ މިލްކު(ރ) 
  ޙައްޤު އަުގ ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަްނ ާވނެއެެވ. 

  އަުގ ކަނޑައަޅާީނ އަްނަނިނިވ ޮގތަށެެވ.   ްނ މިލްކުވެރި ފަރާތަށް ދޭޭނ(ބ) ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމު

ފޮތްތައް ެގނަްނއިރު، ޖެހޭ އަުގ ޔުިނވަރސިޓީއާ ހަމައަށް ޚާާނއިްނ  ކޮޕީ ޗާޕުކުރާަނމަ، ާޗޕު 500. 1   
) އަުގަގއި ފޮތްތައް ވިއްކުމުްނ ލިބޭ ަނފާެގ   50%ބަލައި، ވިއްކަްނ ހަމަޖެހިފައިވާ (ޖީއެސްޓީ ނުހިމަަނއި

. 50ޔުިނަވރސިޓީއަށް އަެނއް %   ކޮޕީރައިޓް އޮްނަނ ފަރާތަށް

ޔުިނވަރސިޓީއަށް އަދި   60) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ހަމަތަކުން %1( ަނމަ،  ކޮޕީ ޗާޕުކުރާ  1000. . 2
. 40އަެނއް %   ކޮޕީރައިޓް އޮްނަނ ފަރާތަށް
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 75%ފައިާވ ހަމަތަކުްނ ށް) ަގއި ބަޔާްނކ1ޮ( ކޮޕީ އަށް ުވރެ ިގަނއިްނ ާޗޕުކުރާަނމަ،  1000. 3

. 25ޔުިނަވރސިޓީއަށް އަެނއް %   ކޮޕީރައިޓް އޮްނަނ ފަރާތަށް

ޝާއިޢުކުރުމަށް ިންނމައި، ފޮތް ާޗޕުކުރަން ދާޭނ ޚަރަދު (ބ) ފޮތް ާޗޕުކުރާޭނ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާީނ ފޮތް 
.  ވިއްކާޭނ އަުގ ހޯދުމަށް ފަހު، ފިޭންނސް ކޮމިޓީއްިނ ފޮތް  ފޮތް ިވއްކާ އަުގ   ކަނޑައަޅާ އިރުއެވެ

ކަނޑައަޅާއިރު، ޗާޕުކުރަްނ ދިޔަ ޚަރަދާއި، ގުދަންކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަލާކުުވމާއި، އިސްތިހާރު ކުރުމުެގ  
  ރިއާޔަތް ކުރްަނ ާވެނއެެވ. މިްނަވރަށްތުެގ މިލްކުެވރި ފަރާތަށް ދޭްނޖެހޭ ޚަރަދާއި ފޮ

  

 . ކޮޕީރައިޓާއެކު ފޮތް ގަތުން 3

އިތުރު މުރާޖަޢާ ކުރުމެއް ެނތި، ދެމިހުންނަ ޑިމާްނޑެއް އޮެވދާެނ ފޮތެއް ޔުިނަވރސިޓީއިްނ ކޮޕީރައިޓާއެކު  
ޅޭ ކޮމިޓީއަކުްނ ފޮތް ަވޒަްނކުރުމަށް ފަހު، އެ ަގެނފާެނއެެވ. މިގޮތަށް ަގްނާނީނ، ޔުިނވަރސިޓީެގ ކަމާ ުގ

ޔިުނވަރސިޓީއަށް މަްނފާ ހުރި ފޮތެއްކަމަށް ިންނމައި، ިވއްކާ  މާލީގޮތުްނ ފޮތަކީ ކޮޕީރައިޓާއެކު ަގތުމަށް 
  އަުގ އެކަށީެގްނވާ ކަމަށް ފިޭންނސް ކޮމިޓީއަށް ފެްނަނ ަނމައެެވ. 

އެކު،  ތުެގ ެވރި ފަރާތަށް ކޮޕީރައިޓް އޮތުމާޢާއްމުޮގތެއްަގއި ޔުނިވަރސިޓީއިްނ އިސްކަންދޭީނ، ފޮ
  ޔުިނަވރސިޓީއްިނ ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމަށެެވ. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  


