ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު

 .1ތަޢާރަފު
މިއީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކުރާ ތަޢުލީމީ މަތީ ނަތީޖާތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް އިނާމު ދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތެވެ .މި
ށ
ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭނީ ދަރިވަރުންނަ ް

ތކާއި އިނާމު ދެވޭ ދަރިވަރުން
ލނެ އުޞޫލުތަކާއި ދޭނެ އިނާމު ަ
އިނާމު ދިނުމުގައި ބަ ާ

ށއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވެސް
ހޮވާނެ ގޮތެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރު ފަރާތްތަކަ ާ
އިނާމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ޔުނިވަރސިޓީގެ އިނާމް ދެވޭނީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޯސްތަކުން އެއްވަނަ އަށް އަންނަ
ކުއްޖަކަށެވެ.
ޢލްމީ
ޞލްކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ި
ބޑު ބޭނުމަކީ ދަރިވަރުން ޙާ ި
އންމެ ޮ
ށ އިނާމު ދިނުމުގެ ެ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަ ް
ކާމިޔާބުތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމެވެ .އަދި މިފަދަ އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު
ދިނުމެވެ.
 .2އުޞޫލުތައް
އ މިބަޔާން ކުރާ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކަށެވެ.
އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގަ ި
(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގައި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ކޯސްތަކުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އިނާމު ހޯދުމުގެ ނުވަތަ އިނާމަކަށް
ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.
ށ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް އެއްހަމައެއްގެ މަތިން އިންސާފު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ) އިނާމަށް އެދޭ އަދި އިނާމަ ް
ތ
ޠތަކާއި އުޞޫލޫތަކަށް ފެ ޭ
(ނ) އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީން ބަލައިގަންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޤަބޫލޫކުރެވޭ ޝަރު ު
އިނާމުތަކެވެ.
(ރ) އިނާމާއި އިނާމުގެ ގަވާއިދާއި ޝަރުޠުތައް ކުރިން އިޢުލާން ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .3އިނާމު ދިނުމުގެ ޢާއްމު ޤަވާޢިދު
ޤބޫލުކުރެވޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ހ) އިނާމު ދެވޭނީ ަ
ށ ބެލޭނެއެވެ.
(ށ) އިނާމު ދިނުމުގައި އަޚްލާޤާ ް
(ނ) ކަނޑައެޅޭ އިނާމެއްގެ ގޮތުން ދަރިވަރަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިތުރު ހަރަދެއް ކުރާކަށް ޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ.
(ރ) ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ހުރިހާ އިނާމުތަކާ އޭގެ ގަވައިދު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުގެ ލަފަޔާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހޅާ އިނާމުތައް އެކަޑެމިކް ސެނެޓުގެ ލަފަޔާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކން ހުށަ ަ
(ބ) އަމިއްލަ ފަރާތްތަ ު
ހވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކަމާ ގުޅޭ ސިއްރު ހިފަހައްޓަން
(ޅ) އިނާމު ދެވޭ ދަރިވަރެއް ޮ
ޖެހޭނެއެވެ.
 .4އިނާމުތައް
ރ
ޔުނިވަރސީގައި އިނާމު ދެވޭނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކު ާ

ށ
ޞލްކުރާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮ ް
ދާއިރާތަކުން މަތީ ނަތީޖާތައް ޙާ ި

ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ.
(ހ) ވަކި މާއްދާ  /މާއްދާތައް
މސައްކަތުގެ ބައިން
(ށ) ކޯހުގައި ހިމެނޭ ޢަމަލީ ަ
ނ
ނވަތަ އަހަރެއްގެ ނަތީޖާއި ް
(ނ) ކޯހުގެ ވަކި މަރުހަލާއެއް ު
(ރ) މުޅި ކޯސް
އިނާމު ދެވޭނީ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.
 .1އެއިނާމަކަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވުން.
 .2ދަރިވަރުންގެ ނަތިޖާއަކީ ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ޝަރަފްވެރި ނަތީޖާއަކަށް ވުން (އިނާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރު
ޙާޞިލްކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ދަރިވަރެއް ނެތްނަމަ އެއިނާމެއް އެފަހަރަކު ނުދެވޭނެއެވެ).
 .3އިނާމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެގެން ހުރެ
ކަމުގައި ވުން.
 .4އިނާމު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ތަކުރާރު ކުރާ ދަރިވަރަކަށް ނުވުން.
މިސިޔާސަތު ފާސްކުރެވޭ ހިނދު ޔުނިވަރސިޓީގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިނާމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތ ފެންވަރުގެ ކޮންމެ
އއް ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ހިންގާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ އެއަށްވުރެ މަ ީ
 .1ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ފެކަލްޓީ ެ
ކޯހަކުން ވެސް އެއްވަނައަށް އަންނަ ދަރިވަރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު.
މިއިނާމު ދޭނީ ދަރިވަރުގެ އެވަރެޖް މާރކްސް  85ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނަމައެވެ .ނުވަތަ ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް 3.5
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނަމައެވެ.
އށް ބަލާއިރު ކިޔެވި
ފންވަރުގެ ކޮންމެ ކޯހަކުންވެސް ނަތީޖާ ަ
 .2ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަތީ ެ
ވތަ
މތީ ޝަރަފް) ނު ަ
ތ ަ
އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ފެއިލްނުވެ ހުރިހާ މާއްދާއެއްގެ އެވަރެޖް ހައިޑިސްޓިންކްޝަން (ނުވަ ަ
ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް  3.0ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިނާމެވެ .މިފަދަ ދަރިވަރުންނަށް
އިނާމަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ.

 .5އިނާމުގެ އަގު
އސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ހުރިހާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ދޭ އިނާމު ( 500/-ދިވެހި ފަ ް
ރ
އ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮންމެ ( 4ހަތަރު) އަހަރުން އެއް ފަހަ ު
ދލުތަކާ ި
ނނަ ބަ ަ
އިނާމަކަށް ކަނަޑައެޅޭ އަގު އިންފްލޭޝަނަށް އަ ް
ވނަމަ
ނ ޖެހޭ ބަދަލެއް ފާހަގަ ާ
ނނަ ް
މގެ އަގަށް ކޮންމެހެން ގެ ް
މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނާ ު
ވނެއެވެ .އިނާމުގެ އަގު މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.
އެބަދަލެއް ގެންނަން ާ
 .6އިނާމުދިނުމަށް ދަރިވަރުން ހޮވާނެ ގޮތް
ވތަ ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލާ  3ދަރިވަރުންގެ ކުރު
ވނީ ފެކަލްޓީ ނު ަ
އިނާމު ދިނުމަށް ދަރިވަރުން ހޮ ާ
ނނީ އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ކަނަޑައަޅާ 3
އނާމު ކޮމިޓީގައި ހިމެ ޭ
ނ ޔުނިވަރސިޓީ އިނާމު ކޮމިޓީންނެވެި .
ލިސްޓަކަށް ބަލައިގެ ް
މެންބަރުންނެވެ .އިނާމު ކޮމިޓީގެ އިދާރާއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރގެ އޮފީހެވެ.
 .7އިނާމު ދިނުން
ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެއަހަރަކު ސަނަދު ލިބޭ ދަރިވަރެއްގެ އިނާމުތައް ދޭނީ އެއަހަރެއްގެ ސަނަދު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއްގައެވެ .ނުވަތަ
މށް އެކަށީގެންވާ ޙަޕްލާއެއްގައެވެ .ޔުނިވަރސިޓީ ފިޔަވާ އެހެން
އެއަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބާއްވާ ،ކަ ަ
ފރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ޙަފްލާއެއްގައި އެއިނާމު ދިނުމަށް ސިޔާސަތު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އިނާމު އެ ަ
 .8އިނާމުގެ ބާވަތް
ށ ދޭނީ ފައިސާގެ އިނާމަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އިނާމަކަ ް
 .9ޑީންސް އޮނަލިސްޓް
އށް ބާލާއިރު ކިޔެވި އެއްވެސް
ތމަ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގެ ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ ނަތީޖާ ަ
މި ލިސްޓުގައި ހިމަނާނީ ފުރަ ަ
ނވާ ނަތީޖާއެއް ދަމަހައްޓާ ދަރިވަރުންނެވެ .މިފަދަ ލިސްޓްތަކުގައި
މާއްދާއަކުން ޑިސްޓިންކްޝަން (ނުވަތަ ޝަރަފް) އަށްވުރެ ދަށް ު
އކި ފެކަލްޓީތައް ވަކިވަކިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ އޮފީހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.
ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް ެ
ދނީ ލިޔުމެއް
ސ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ އޮފީހުން ހަނ ާ
ރންނަށް ވަކި އިނާމެއް ނުދިނަ ް
މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދަރިވަ ު
ދެވޭނެއެވެ.
ނ
ރވަރުން ކަނޑައަޅާނީ އެފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީނެވެ .ޑީންސް އޮނަލިސްޓް ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ ކިޔެވު ް
ޑީންސް އޮނަލިސްޓަށް ހޮވޭ ދަ ި
ނިމުމާއެކު އެފަހަރަކު ނިމޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާނީއެވެ.

 .10ތަންފީޒުކުރަން ފަށާނެ ތާރީޙު
މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ 2017

ގ ޖުލައި  2ން ފެށިގެންނެވެ .މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ފަށާފައިވާ
ވަނަ އަހަރު ެ

ކޯސްތަކަށް ވެސް ޢަމަލު ކުރާނީ މިސިޔާސަތުގެ ދަށުންނެވެ.
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