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  ތަޢާރުފް. 1

މަތީ   ހުރެ  ތޫނުފިލިކަން  ކުރުމާއި  އިޙްތިފާލު  ތަޢުލީމު  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ސްކީމްގެ  ސްކޮލަރޝިޕް  ޔުނިވަރސިޓީ 

އެހީތެރިވުމެވެ ފަރާތްތަކަށް  ދަތިވާ  ކިޔެވުމަށް  ޔުނިވަސްކޮލަރޝިޕް  ޔުނިވަރސިޓީ  .   ފެންވަރަށް  އަކީ  ޓީ ސިރސްކީމް 

މި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  . ފުކުރާ ސްކީމެކެވެކައުންސިލުން ތަޢާރަ

 . އިންނެވެ

 ،ލޮމާޖުއޭޓް ޑިޕްޕޯސްޓްގްރެ،  އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ،  ނީ ޑިޕްލޮމާދެވޭލަރޝިޕް  މިސިޔާސަތުގައި ޓިއުޝަންފީ ހިލޭކުރާ ސްކޮ

ލެވެލްތަކަށެވެ.އެޗް.ޕީ  އިއާ   މާސްޓަރސް އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  މި  ގޮތުން  މި  .ޑީ  ފުލް ޓްގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސް  އަދިސިޔާސަތުގައި 

ތެރޭގައި  ގައި  ސްކޮލަރޝިޕް   ސަނަދުތަކުގެ  ޑިޕްލޮމާ/ޕްލޮމާޑި  ހިމެނޭނީބުނާ  ޑިގްރީ  ،އެޑްވާންސްޑް    ، ބެޗެލަރސް 

  .ގެ ސަނަދުތަކެވެކުވެލްތަ ލެޑީ .އެޗް.ޕީ އާއި  މާސްޓަރސް ،ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ

  

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް 

  . ޑިގްރީ ނުހިމެނޭނެއެވެ ބެޗްލަރ ގައި  ލަރޝިޕް ޓިއުޝަންފީ ހިލޭކުރާ ްސކޮ ގެސްކީމް

 

 ޝިޕްެގ ބާވަތްތައް ލަރ ސްކޮ. 2 

 : އެއީ. ވެއެއިވަނީ ތިން ބާވަތެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގަޕްސްކޮލަރޝި

 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯސްތަކުގެ ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭކުރުން  -

 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯސްތަކަށް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން   -

 ޝަހީދު އެވޯޑް -

ދަރިވަރުން ދައްޔުޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކުރުމަކީ،     .ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިނުމެވެކަންޖެހޭ ފީ  ނިވަރސިޓީއަށް 

  .ކަށް ނުވާތީ މިފައިސާ ދައްކާނީ ދަރިވަރެވެއަ ފީއަކީ ކޯހުގެ ފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަ ކަންޖެހޭދައް އަށް  ދަރިވަރުންގެ ޔުނިއަން

  
 

 ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް
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ހަމަ ދަރިވަރުންނަށް ކޯހުގެ ފުރި  ގެއެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާއަދި    ލޮމާޕްޑިމެނެނީ   ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިއަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ފުލް

ނިމެންދެން ދިނުމެވެ  މުއްދަތު  ފީ   ކޯސް  އަދި  އެލަވަންސް  ސްކޮލަރޝިޕްގައި އަދި،  . ފައިސާގެ  ފުލް  ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް 

ގެ އެލަވަންސް އަދި ކޯސް ފީ  ފައިސާ  ންންދެގެ ފުރިހަމަ މުއްދަތު ނިމެ ހިމެނެނީ ދަރިވަރުން ހަދަމުންދާ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯހު

  ވެ.ދިނުމެ

ދެއްވާ   1988ވެންބަރު  ނޮ 3އެވޯޑަކީ    ދުޝަހީ ގޮތުން  ދެމެހެއްޓުމުގެ  ޛިކުރާ  ޝަހީދުންގެ  ޝަހީދުވި  ދުވަހު  ވަނަ 

 . އެވޯޑުތަކެކެވެ

  މިއެވޯޑްގައި ހިމެނެނީ  

 ުޝަހީދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އެވޯޑ 

އިނާމަ އަލް ދުޝަހީ  ގައި 3ނޮވެމްބަރ   1988ކީ  މި  ރަޝީދު  ވި  އަޙްމަދު  ގެ ) ވެލްގްރޯ.ހ(މަރްޙޫމް 

ސަރު ފެކަހަނދާނުގައި  ފަރާތުން  އެންޖިނިއަރިންގ ކާރުގެ  އޮފް  އެންޑް   ލްޓީ  އިން     ސައިންސް  ޓެކްނޯލޮޖީ 

އެންމެ މަތީ ހުގެ ފެންވަރުގެ ކޯ  ހިންގާ އިންޖިންއަރިންގ އަދި އާކިޓެކްޗަރ ނިސްބަތްވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން 

އިނާމެކެވެ  ށް ރަކަދަރިވަ ސެނެޓުން. ދެއްވާ  އެކަޑެމިކް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނާމު  އަމި  ދާއިރާ  ކުން  ކަނޑައަޅާ 

 .ނެއެވެދެވޭ

 ުޝަހީދު އަޙްމަދު ލަބީބު އެވޯޑ 

ގެ  ) އޯކިޑުމާގެ/ ހިތަދޫ.ސ(ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ލަބީބު   3ނޮވެމްބަރ   1988މި އިނާމަކީ  

ހުގެ ގެ ކޯޔޫ ބިޒްނަޒް ސްކޫލުއިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރު.އެން.ން އެމްތު  ފަރާ ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ

އިނާމެކެވެދަރިވަރަކަށް   އަކުން  . ދެއްވާ  ދާއިރާ  ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ  އެކަޑެމިކް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނާމު  މި 

 .ދެވޭނެއެވެ

 ުޝަހީދު އިބްރާހީމް ޙުސައިން އެވޯޑ 

އި ޝަހީދު  ހީދުވިޝަ  ގައި 3ނޮވެމްބަރ   1988ކީ  ނާމަމި  އިބްރާހީމް  އަލްމަރްޙޫމް  ގެ ) ބާރަށް.ހއ( 

ފަރާތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް އިން ހިންގާ ތަނުގެ   ސަރުކާރުގެ  ހަނދާނުގައި

ކޯ ފެންވަރުގެ  މަތީ  އެންމެ  ކިޔަަވއިދޭ  ދަރިވަރަކަށް  މުވައްޒަފުން  އިނާމެކެވެދެހުގެ  އިނާ. އްވާ  ކޮ މި  މެ ންމު 

 . ވެރަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާއިރާ އަކުން ދެވޭނެއެއަހަ
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  ުޝަހީދު ޙަސަން ޒަރީރު އެވޯޑ  

އިނާމަކީ   ޒަރީރު   3ނޮވެމްބަރ   1988މި  ޙަސަން  އަލްމަރްޙޫމް  ޝަހީދުވި  ގެ ) ވިލިގިލި.ގއ(ގައި 

މެ މަތީ ފެންވަރުގެ  ގާ އެންންހި  ންފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އި   ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސެންޓަރ 

ދަރިވަރަކަށް  ކޯ އިނާމެކެވެހުގެ  ދާއިރާ . ދެއްވާ  ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ  އެކަޑެމިކް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނާމު  މި 

 .އަކުން ދެވޭނެއެވެ

 . އިވާނެއެވެގައި ހިމެނިފަ  1މި އެވޯޑުތަކުގެ ތަފްސީލް މި ކަރުދާހުގެ ފަހަތުގައިވާ އެނެކްސް  

      

 ރޝިޕްެގ މިްނަވރާއި ޢަދަދު ސްކޮލަ ފީ ޝަން ޓިއު. 3

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ 20ސްޓަރަކު  ކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ  ކޮންމެ ސެމިޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކުރުމުގެ ސް. ހ

އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް   ޓިއުޝަން . ށ ހިލޭކުރެވޭނީ  ޑިޕްލޮމާއަދި    ޑިޕްލޮމާ(ފީ  އި  ދަރިވަރުންނަށާ 18) އެޑްވާންސްޑް 

 . ނަށެވެރުން ރިވަދަ 2ޖުއޭޓް ޕޯސްޓްގްރޭ

 އެފެންވަރުން ވަދެވޭ   ފީ ހިލޭ ކޮށްދެވޭނީ މަތީ ޘާނަވީ ނުވަތައެފެންވަރުން ވަދެވޭ ކޯސްތަކަށް ޓިއުޝަން ޘާނަވީ ނުވަތަ . ނ

 . ކޯސްތަކަށް ޓިއުޝަންފީ ހިލޭ ކޮށްދޭ ދަރިވަރުން ނެތްނަމައެވެ

ން ޖެހޭ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަން ފީ  ދައްކަ   ށްޓީއަރިވަރަކު ޔުނިވަރސި ން އެދަދަރިވަރު 20މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ  . ރ

ޓި . ދައްކައިދިނުމެވެ ދައްކައުޝަންފީ  މިގޮތަށް  އިން  ފާސްވާ އިޔުނިވަރިސިޓީ  މުއްދަތުގައި  ފުލްޓައިމް  ކޯހުގެ  ދޭނީ 

 .މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެ

 . ވެނޭނެއެހިމެ ނުއަން ފީ ފަދަ އެހެން ފީތައްމިގޮތަށް ދައްކާ ޓިއުޝަންފީގެ ތެރޭގައި ސުޓޫޑަންޓް ޔުނި. ބ

  

  ޢަދަދު އަްނޑަރްގރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ެގ މިްނަވރާއި. 4

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ 2އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު . ހ

ކޯހެއް. ށ ޖެހޭ  ދައްކަން  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ހިމެނެނީ  ސްކޮލަރޝިޕްގައި  ދައްކައިދިމި  ފީ  ޓިއުޝަން  މިގޮތަށް  . ވެނުމެގެ 

 . އިމް މުއްދަތުގައި ފާސްވާ މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެޓިއުޝަންފީ ޔުނިވަރިސިޓީ އިން ދައްކާދޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓަ

މަހަކު  . ނ ކޮންމެ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ  ލިބޭ  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  އެލަވަންސެއް 5000/-އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  ގެ  ރ 

 .އެވެ ދޭނެ ށް ޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަޔުނިވަރސި
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މަހު  . ރ ފުރަތަމަ  ލިބޭ  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  ގޮތުގައި  " އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް"އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  އެއްގެ  -ގްރާންޓް 

 . ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވ5000ެ/

ތާއި އެހެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ  ންވާ ފޮނުށް ބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޯހަ  އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ . ބ

ގެ 5000/-ސެމިސްޓަރަކު   އެރ  ދޭނެއެވެ  އެދަރިވަރަކަށް  ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފައިސާއަށް    .ލަވަންސެއް  މި 

 ރާނެއެވެ.ދަރިވަރު ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަން ޔުނިވަރސިޓީން ކަށަވަރުކު

      

  ސްކޮލަރޝިޕް ެގ މިްނަވރާއި ޢަދަދު ޓް ފުލްޖުއޭްގރޭޕޯސްޓް. 5

 . ދަރިވަރުންނަށެވެ 2ވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު ލް ސްކޮލަރޝިޕް ދެޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ފު.  ހ

ދައްކައިދި. ށ ފީ  ޓިއުޝަން  ކޯހެއްގެ  ޖެހޭ  ދައްކަން  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ހިމެނެނީ  ސްކޮލަރޝިޕްގައި  މިގޮތަށް  . ވެމެނުމި 

 . ތަކަށް އެކަންޏެވެދޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތަށް ފާސްވާ މާއްދާއި ދައްކަޓީ އިން ރިސިނިވަޓިއުޝަންފީ ޔު

މަހަކު  . ނ ކޮންމެ  ދަރިވަރަކަށް  ކޮންމެ  ލިބޭ  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  އެލަވަންސެއް 7000/-ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ގެ  ރ 

 .އެވެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެ 

ރ  5000/-  ގެ ގޮތުގައިގްރާންޓް އެއް" އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް"ޝިޕް ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހު  ސްކޮލަރލް   ފުޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް. ރ

 .ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ 

  ކޮންމެ   ށްތުމަ ވާ ފޮތާއި އެހެން ތަކެތި ގަޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޯހަށް ބޭނުން. ބ

ފަރާތ5000ު/-ސެމިސްޓަރަކު   ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެލަވަންސެއް  ގެ  ދޭނެއެވެރ  އެދަރިވަރަކަށް  ފައިސާއަށް    .ން  މި 

 ދަރިވަރު ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަން ޔުނިވަރސިޓީން ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ.

      

 . އްޞަ ޝަރުޠުތައްސްކޮލަރޝިޕްެގ ޚާ .6

 ލަރޝިޕްގެ ޝަރުޠުތައް ޓް ސްކޮޖުއޭ ގްރޭއަންޑަރ

 ތިޙާންއަކުންސާނަވީ ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމް  .ހ       ލިބިފައިވުން ނުވަތަ މަތީޘާނަވީ ނުވަތަ   5މަދުވެގެން    މާއްދާއިން އޭ 

 .ލިބިފައިވުން" އޭ"މާއްދާއިން  3މަދުވެގެން      އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން

 . ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން ހެއް ކޯ އޭޓްއަންޑަރގްރޭޖު  މީގެ ކުރިން  .ށ

 . އަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައި ނުވުން  އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާ ކޯހާ. ނ
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ހަފްތާއަކު   އާމްދަނީލިބޭ،  ލިބޭދަރިވަރުން،  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  އެގަޑިއިރަށްވު  20ރ.  އުޅެންޖެހޭ  އިރު  ގިނަ   ސްއްވެރެ 

  އެއް އަދާނުކުރުން. ވަޒީފާ

 

 ތައް ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޝަރުޠު

 .ހާޞިލްކޮށްފައިވުން      3.0އޭ .ޕީ.ޖީ. އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ކޯހުގައި ދަށްވެގެން ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ މިންގަނޑުން ސީ  .ހ

 ގެ ނުވަތަ އެދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި  ދާއިރާ  ރިމަކު އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ފުރިހަކިޔަވަން ޤަޞްދުކުރާ ކޯހަކީ އެދަރިވަރަކު. ށ      

 .ކޯހެއްކަމުގައި ވުން

  .މީގެ ކުރިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން.  ނ

ހަފްތާއަ އާމްދަނީލިބޭ،  ލިބޭދަރިވަރުން،  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  އުޅެން  20ކު  ރ.  އިރު  ގިނަ  އެއްވެސް  ގަޑިއިރަށްވުރެ  ޖެހޭ 

 ކުރުން. ނު ވަޒީފާއެއް އަދާ

 

 ސްކޮލަރޝިޕްެގ ޢާްނމު ޝަރުޠުތައް. 7

 . މުގައިވުންދިވެހިރައްޔިތެއްކަ   .ހ

 . ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން     ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   .ށ

  . އެއް ލިބިފައި ނުވުން ކިޔެވުމަށް އެހެން ސްކޮލަރޝިޕް  .ނ

 . ރިވަރަކު ކަމުގައި ވުންހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ކިޔަވާ ދަސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ކޯރ. 

 

 ލުތައް ޞޫސްކޮލަރޝިޕްެގ ޢާްނމު އު. 8

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  . ހ އެކަން  ލިބިއްޖެނަމަ  އެއް  ސްކޮލަރޝިޕް  ފަރާތެއްގެ  އެހެން  ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް،  ދަރިވަރު 
 .ގެ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެޔުނިވަރސިޓީ ފެށިގެންއަދި އެވަގުތުން. ޖެހޭނެއެވެއަންގަން

ދޭ. ށ ކޮށްފިނަމަ  ސްކޮލަރޝިޕް  ފަސް  ކޯސް  އޭނާގެ  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ކޮށްފިނަމަ (  ސްކޮލާރޝިޕް ) ޑިފަރ 
 . ގެއްލޭނެއެވެ

 .ވާނެއެވެ އި ބަޔާން ކުރެވިފައި ލިބުނުކަން އަންގާ ސިޓީގަރޝިޕް ލިބެން ފަށާ ތާރީޚް އެ ސްކޮލަރޝިޕްސްކޮލަ. ނ

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ ލިބުމަށްޓަކައި،  . އިމް މުއްދަތެވެ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދިގުމިނަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކޯހުގެ ފުލްޓަ. ރ
 . ދަރިވަރު ފުލްޓައިމްކޮށް ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާން ވާނެއެވެ

 . ނެއެވެސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭހަމަވުމުން ސްކޮލަރޝިޕް ފައިކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތު . ބ
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ފުލްސްކޮލަރޝިޕް. ޅ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  އަދި  އަދާކޮށްގެން    އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  ވަޒީފާއެއް  ފުލްޓައިމް  ދަރިވަރުން  ލިބޭ 

  .ނުވާނެއެވެ

      . ރޝިޕް ގެއްލޭނެއެވެދަރިވަރަކު އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ފެއިލް ވެއްޖެ ނަމަ ސްކޮލަ. ކ

 . ނެއެވެވާންވާ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓްގެ މާއްދާތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި 60ރަކު ގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަދަރިވަރު މަދުވެ. އ

 .ކޮށްފިނަމަ، ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓޭނެއެވެ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯސް ބަދަލު. ވ

ހުރެ. މ ސަބަބަކާ  އެއްވެސް  ކުރިން  ނިމުމުގެ  މެދުކަނޑާލައިފިކޯސް  ކިޔެވުން  ކިޔަވާ  ،  ނުވަތަ  މާއްދާތައް ނަމަ، 
 . ގެ ފައިސާ ދިނުންހުއްޓާލެވޭނެއެވެވުރެ މަދުކޮށްފިނަމަ، ސްކޮލަރޝިޕް  ވަރަށްކަނޑައެޅިފައިވާ 

 . އަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ، ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ 80%ކިޔަވާ ކޯހުގެ މާއްދާތަކަށް ހާޒިރުވުން . ވ

ގެން  ތެރެއިން  ކަމެއް ދަރިވަރަށް މެދުވެރިވީ ވަރަށް ޚާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވެއިވާ ކަންތައްތަކުގެ  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފަ. ފ
ފުރުޞަތު ދަރިވަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ ސްކޮލަރޝިޕް ދެމެހެއްޓުމަށް އެދުމުގެ  . ކަމުގައިވާނަމަ، އެހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 މެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ލަރޝިޕް ދެމެހެއްޓުމާހާލަތްތަކުގައި، އޭނާގެ ސްކޮމިގޮތަށް ދަރިވަރަކު އެދޭ  
  . ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ ކޮމިޓީން އެދަރިވަރަށް ދިމާވި

  .ސްކޮލާރޝިޕް ގެއްލޭނެއެވެއްޖެނަމަ ޚިލާފުވެ ވާއިދުތަކާއިގަ ޔުނިވަރސިޓީގެދ. 

 

 

 . ދަރިަވރުން ހޮުވްނ ރޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލުމާއިސްކޮލަ. 9

ށް ހޮވާނީ ކުރިމަތިލާ  ސްކޮލަރޝިޕް އަ .ކަށް ކުރިމަތިލާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަޔުނިވަރ

މޮޅު ދަރިވަރުންނެވެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ  ޕޮއިންޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ،  . ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ 

 . އިގެންނެވެ މެދުގައި ގުރުއަތުލަވަރަކު ހޮވާނީ އެދަރިވަރުންގެދަރި

 

 . ސްކޮލަރިޝިޕް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުްނ. 10     

ފައިސާ  ކޯސް   ސެމިސްޓަރުގެ  ހިނގި  އެކަމެއް  ބަދަލުކޮށްފިނަމަ،  ކޯސް  ނުވަތަ  ހުއްޓާލައިފިނަމަ،  ކިޔެވުން  ނުނިމެނީސް 

 .ލަރޝިޕް ކޮމިޓީންނެވެމި ކަން ނިންމާނީ ސްކޮ. އެވެއަނބުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ

 

 )ޑިސްކްލެއިމަރ(ޒިްނމާތަކުެގ ހުދޫދު . 11     

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިނުން ފިޔަވައި    ރިވަރަކަށް ފައިސާ ދިނުން ނުވަތަ ފީސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަ

 . ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ޚާއްޞަ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވެއެވެ
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  1 އެނެކްސް

 ތައް ދުންގެ ޛިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްވާ އެވޯޑުތަކުގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ޝަހީދުވި ޝަހީ  1998، 3ނޮވެމްބަރ 

ގެ ސިޓީން  ) 1999ސެޕްޓެމްބަރ  28( 1-އޭ/98/99/153: ވާއިދަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ނަންބަރުގަމި  

 .ވެކެވާއިދެކުލަވާލައިފައިވާ ގައެއެކަޑިެމކް ބޯޑުން  ޔުނިވަރސިޓީގެގައި  2006އި ޖުލަ 12 ،  ނިންމުމަށްނިންމަވާފައިވާ

 .ފޯމުގައެވެ އެޅިފައިވާކަނޑަ  އެކަމަށް އެދެންޖެހޭނީ އެވޯޑަށް .1

ސެމެސްޓަރުގެ   .2 ފުރަތަމަ  ކޯސްތަކުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  އެދުނު  އެކަމަށް  ދެވޭނީ  އެވޯޑު 

ސީ ދަރިވަރަކަށެ .ޕީ.ޖީ.ނަތީޖާގެ  މަތީ  އެންމެ  އަހަރަށްވުރެ. ވެއޭ  އެންމެ ރަނގަޅަށް  އެއް  ކޯސް  ކޯހެއްނަމަ  ކުރު   

ކުއްޖަކަށެވެ ސީއެއްދަ. ނިންމާ  ދަރިވަރުންގެ  ގިނަ  ދެވޭ .ޕީ.ޖީ.ރިވަރިކަށްވުރެ  އެވޯޑު  އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ  އޭ 

 . ދަރިވަރަކު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންނެވެ

 . ވެއް ހަމަވާން ޖެހޭނެއެތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުޠުތައެވޯޑު ޙައްޤުވާ ފަރާތުގައި  .3

  . ދިވެއްސަކަށް ވުންހ. 

  . ށް ނުވުންކުއްޖަކަ ކިޔަވަމުންދާ ގައިސްކޮލަރޝިޕެއް އެހެން އުޅޭއިރު ށ. ކޯހުގައި

ކޯހުގައި   ދަރިވަރެއް  ނަގާ  ފުލްލޯޑް  ނުހޯދައި  ސްޓޭންޑިންގ  އެޑްވާންސްޑް  މާއްދާއަކުން  އެއްވެސް  ނ. 

 . ކަމުގައިވުން

 .ން އެވޯޑު ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެތައްތައް މެދުވެރިވުމު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަން  .4

 .ން ވަކިވުން ކޯސް މެދުކަނޑާލުން ނުވަތަ ކޯހުހ. 

  .އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ފެއިލް ވުންށ. 

 . އަށް ވުރެ ދަށްވުން 80%އެވޯޑުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު ކިޔަވާ ކޯހުގެ މާއްދާތަކަށް ހާޒިރުވުން  ނ. 

 ޚިލާފުވުން. ދުތަކާއިވާއިގަ ޔުނިވަރސިޓީގެރ. 

 . ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމެޓީއިންނެވެއެވޯޑާ ބެހޭގޮތުން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެ ފަހު ނިންމުން ނިންމާނީ .5
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ވަނަ ދުވަހު ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ ދެމެހެއްޓުމުގެ   3ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  1998

 ކޯސްތައް  ދެވޭ ކަށްގޮތުން ދެއްވާ އެވޯޑުތަ 

 

 އިދު ވާގަރަޝީދު އެވޯޑުގެ ޝަީހދު އަޙްމަދު 

ގެ ހަނދާނުގައި  ) ވެލްގްރޯ.ހ(މް އަޙްމަދު ރަޝީދު  ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫ 3ނޮވެމްބަރ   1988މި އިނާމަކީ    :ތަޢާރުފު 

އިނާމެކެވެ  ސަރުކާރުގެ ދެއްވާ  ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ  . ފަރާތުން  އެކަޑެމިކް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނާމު  އަކުން މި  ދާއިރާ 

 .ދެވޭނެއެވެ

ގާ އިންޖިންއަރިންގ އަދި  ޓެކްނޯލޮޖީ އިން  ހިން  ސައިންސް އެންޑް  ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ :ނާމުދެވޭ ކޯސްތައް އި 

ފެންވަރުގެ ކޯސް  އަށް   އާކިޓެކްޗަރ މަތީ  މަތީ ފެންވަރުގެ އެއް ކޯހަށްވުރެ ގިނަ  . ނިސްބަތްވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ތެ  ކޯސް މިކޯސްތަކުގެ  ފުރަތަހިންގާނަމަ  ކޯހުގެ  ސީރެއިން  މަތީ  އެންމެ  ސެމިސްޓަރުގައި  ދަރިވަރު  .ޕީ.ޖީ.މަ  ހޯދި  އޭ 

 .ފައިވާ ކޯސްރަޖިސްޓްރީވެ

ރުފިޔާ އާއި   1،000/-ކޯހުގެ ދެަވނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު    : އިނާމު 

 .ހެއްނަމަ ކޯސް ފީފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯ

 

 ގެ ގަވާއިދު ޙްމަދު ލަބީބު އެވޯޑުޝަީހދު އަ

އިނާމަކީ   :ތަޢާރުފު  އަ 3ނޮވެމްބަރ   1988މި  ޝަހީދުވި  ލަބީބު  ގައި  އަޙްމަދު  ގެ  ) އޯކިޑުމާގެ/ ހިތަދޫ.ސ(ލްމަރްޙޫމް 

ސެ. ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އިނާމެކެވެ ކަނޑައަޅާ ދާއިރާ    ނެޓުންމި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަޑެމިކް 

 .ކުން ދެވޭނެއެވެއަ

ކޯސްތައް އިނާ  ސްކޫލު. އެން.އެމް :މުދެވޭ  ބިޒްނަޒް  މަ ޔޫ  އެންމެ  ހިންގާ  ކޯސްއިން  ފެންވަރުގެ  އެއް  . ތީ  ފެންވަރުގެ  މަތީ 

ސީ ތެރެއިން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި އެންމެ މަތީ  ކޯސް ހިންގާނަމަ މިކޯސްތަކުގެ  އޭ ހޯދި .ޕީ.ޖީ. ކޯހަށްވުރެ ގިނަ 

 .ޓްރީވެފައިވާ ކޯސްދަރިވަރު ރަޖިސް 

ރުފިޔާ އާއި   1،000/-ށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު  ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަ   : އިނާމު 

  ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ފީ
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 ވާއިދުގަޝަީހދު އިބްރާހީމް ޙުސައިން އެވޯޑުގެ 

ގެ ހަނދާނުގައި  ) ބާރަށް.ހއ( އިބްރާހީމް ޝަހީދު  ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް ގައި   3ނޮވެމްބަރ   1988މަކީ  މި އިނާ  : ތަޢާރުފު 

ފަރާތުން   އިނާމެކެވެސަރުކާރުގެ  އަކުން  . ދެއްވާ  ދިާއރާ  ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ  އެކަޑެމިކް   އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނާމު  މި 

 .ދެވޭނެއެވެ

އޮފް ހޮސްޕި :ނާމުދެވޭ ކޯސްތައް އި އެންޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަފެކަލްޓީ  ފެންވަރުގެ ކޯސްޑީޒް އިން ހިންގާ  . މެ މަތީ 

ކޯހަށްވުރެ ގިނަ ކޯސް  އެންމެ   މަތީ ފެންވަރުގެ އެއް  މިކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި  ހިންގާނަމަ 

 .އޭ ހޯދި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯސް.ޕީ.ޖީ.މަތީ ސީ

ރުފިޔާ އާއި   1،000/-ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު    ގެން ކޯސް ނިމެންދެންދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށި   ކޯހުގެ  : އިނާމު 

 ހެއްނަމަ ކޯސް ފީފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯ

 

 ޝަީހދު ޙަސަން ޒަރީރު އެވޯޑުގެ ގަވާއިދު 

ގެ ހަނދާނުގައި ) ލިގިލިވި.ގއ(ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ޒަރީރު   3ނޮވެމްބަރ   1988މި އިނާމަކީ    : ތަޢާރުފު 

ދެއްސަރު ފަރާތުން  އިނާމެކެވެކާރުގެ  ކަނޑަ. ވާ  ސެނެޓުން  އެކަޑެމިކް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނާމު  އަކުން  މި  ދާއިރާ  އަޅާ 

 .ދެވޭނެއެވެ

މަތީ ފެންވަރުގެ  . ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސް :އިނާމުދެވޭ ކޯސްތައް 

ސީންގާނަމަ މިކޯސްތަކުގެއް ކޯހަށްވުރެ ގިނަ ކޯސް ހިއެ ސެމިސްޓަރުގައި އެންމެ މަތީ  ކޯހުގެ ފުރަތަމަ  އޭ  .ޕީ.ޖީ. ތެރެއިން 

 .ދި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯސްހޯ

އާއި    ރުފިޔާ 1،000/-ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު    : އިނާމު 

 .ރުފިޔާ އާއި ކޯސް ފީ 5،000/-އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯހެއްނަމަ އެއް . ނަމަ ކޯސް ފީފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯހެއް

  

  2020ސެންބަރު  ޑި   23ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:  

   އިސްލާހްކުރެވުނު ތާރީޚް: 


