ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް

 .1ތަޢާރުފް
ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ތަޢުލީމު އިޙްތިފާލު ކުރުމާއި ތޫނުފިލިކަން ހުރެ މަތީ
ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް އަކީ ޔުނިވަރސިޓީ

ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ކައުންސިލުން ތަޢާރަފުކުރާ ސްކީމެކެވެ .މި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
އިންނެވެ.
މިސިޔާސަތުގައި ޓިއުޝަންފީ ހިލޭކުރާ ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ޑިޕްލޮމާ ،އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ،ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ،
މާސްޓަރސް އާއި ޕީ.އެޗް.ޑީ ލެވެލްތަކަށެވެ .މިގޮތުން މި ސިޔާސަތުގައި އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް
ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ބުނާ ސަނަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ޑިޕްލޮމާ/އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ،ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ،
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ،މާސްޓަރސް އާއި ޕީ.އެޗް.ޑީ ލެވެލްތަކުގެ ސަނަދުތަކެވެ.
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ޔުނިވަރސިޓީ ސްކޮލަރޝިޕް
ސކޮލަރޝިޕް ގައި ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ސްކީމްގެ ޓިއުޝަންފީ ހިލޭކުރާ ް

ވތްތައް
ގ ބާ ަ
 .2ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގައިވަނީ ތިން ބާވަތެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕްއެވެ .އެއީ:
 އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯސްތަކުގެ ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭކުރުން އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯސްތަކަށް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން ޝަހީދު އެވޯޑްޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކުރުމަކީ ،ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިނުމެވެ.
ދަރިވަރުންގެ ޔުނިއަން އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއަކީ ކޯހުގެ ފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައަކަށް ނުވާތީ މިފައިސާ ދައްކާނީ ދަރިވަރެވެ.
1

އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ ޑިޕްލޮމާ އަދި އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާގެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯހުގެ ފުރިހަމަ
ދިނުމެވެ .އަދި ،ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕްގައި

މުއްދަތު ނިމެންދެން ފައިސާގެ އެލަވަންސް އަދި ކޯސް ފީ

ހިމެނެނީ ދަރިވަރުން ހަދަމުންދާ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯހުގެ ފުރިހަމަ މުއްދަތު ނިމެންދެން ފައިސާގެ އެލަވަންސް އަދި ކޯސް ފީ
ދިނުމެވެ.
ޝަހީދު އެވޯޑަކީ  3ނޮވެންބަރު  1988ވަނަ ދުވަހު ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދެއްވާ
އެވޯޑުތަކެކެވެ.
މިއެވޯޑްގައި ހިމެނެނީ


ޝަހީދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އެވޯޑު
މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ރަޝީދު )ހ.ވެލްގްރޯ( ގެ
ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން
ހިންގާ އިންޖިންއަރިންގ އަދި އާކިޓެކްޗަރ ނިސްބަތްވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހުގެ
ދަރިވަރަކަށް ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާއިރާ އަކުން
ދެވޭނެއެވެ.



ޝަހީދު އަޙްމަދު ލަބީބު އެވޯޑު
މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ލަބީބު )ސ.ހިތަދޫ/އޯކިޑުމާގެ( ގެ
ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަޒް ސްކޫލުއިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހުގެ
ދަރިވަރަކަށް ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާއިރާ އަކުން
ދެވޭނެއެވެ.



ޝަހީދު އިބްރާހީމް ޙުސައިން އެވޯޑު
މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޝަހީދު )ހއ.ބާރަށް( ގެ
ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް އިން ހިންގާ ތަނުގެ
ވއިދޭ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހުގެ ދަރިވަރަކަށް ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ
މުވައްޒަފުން ކިޔަ ަ
އަހަރަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާއިރާ އަކުން ދެވޭނެއެވެ.

2



ޝަހީދު ޙަސަން ޒަރީރު އެވޯޑު
މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ޒަރީރު )ގއ.ވިލިގިލި( ގެ
ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ
ކޯހުގެ ދަރިވަރަކަށް ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާއިރާ
އަކުން ދެވޭނެއެވެ.

މި އެވޯޑުތަކުގެ ތަފްސީލް މި ކަރުދާހުގެ ފަހަތުގައިވާ އެނެކްސް  1ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވރާއި ޢަދަދު
ނ ަ
ގ މި ް
ނ ފީ ސްކޮލަރޝިޕް ެ
 .3ޓިއުޝަ ް
ހ .ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  20ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ށ .ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭކުރެވޭނީ އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް )ޑިޕްލޮމާ އަދި އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ(  18ދަރިވަރުންނަށާއި
ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް  2ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ނ .ޘާނަވީ ނުވަތަ އެފެންވަރުން ވަދެވޭ ކޯސްތަކަށް ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކޮށްދެވޭނީ މަތީ ޘާނަވީ ނުވަތަ އެފެންވަރުން ވަދެވޭ
ކޯސްތަކަށް ޓިއުޝަންފީ ހިލޭ ކޮށްދޭ ދަރިވަރުން ނެތްނަމައެވެ.
ރ .މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ  20ދަރިވަރުން އެދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަން ފީ
ދައްކައިދިނުމެވެ .މިގޮތަށް ޓިއުޝަންފީ ޔުނިވަރިސިޓީ އިން ދައްކައިދޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތުގައި ފާސްވާ
މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ބ .މިގޮތަށް ދައްކާ ޓިއުޝަންފީގެ ތެރޭގައި ސުޓޫޑަންޓް ޔުނިއަން ފީ ފަދަ އެހެން ފީތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ވރާއި ޢަދަދު
ނ ަ
ގ މި ް
ގރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ނޑަރ ް
 .4އަ ް
ހ .އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  2ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ށ .މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަން ފީ ދައްކައިދިނުމެވެ .މިގޮތަށް
ޓިއުޝަންފީ ޔުނިވަރިސިޓީ އިން ދައްކާދޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތުގައި ފާސްވާ މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ނ .އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ މަހަކު 5000/-ރ ގެ އެލަވަންސެއް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ.
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ރ .އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހު "އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގްރާންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި -
5000/ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ.
ބ .އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފޮތާއި އެހެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ
ސެމިސްޓަރަކު 5000/-ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ .މި ފައިސާއަށް
ދަރިވަރު ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަން ޔުނިވަރސިޓީން ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ.

ވރާއި ޢަދަދު
ނ ަ
ގ މި ް
ގރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ެ
 .5ޕޯސްޓް ް
ހ .ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  2ދަރިވަރުންނަށެވެ.
ށ .މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަން ފީ ދައްކައިދިނުމެވެ .މިގޮތަށް
ޓިއުޝަންފީ ޔުނިވަރިސިޓީ އިން ދައްކައިދޭނީ ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތަށް ފާސްވާ މާއްދާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ނ .ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ މަހަކު 7000/-ރ ގެ އެލަވަންސެއް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ.
ރ .ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ފުރަތަމަ މަހު "އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް" ގްރާންޓް އެއްގެ ގޮތުގައި 5000/-ރ
ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ.
ބ .ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފޮތާއި އެހެން ތަކެތި ގަތުމަށް ކޮންމެ
ސެމިސްޓަރަކު 5000/-ރ ގެ އެލަވަންސެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެދަރިވަރަކަށް ދޭނެއެވެ .މި ފައިސާއަށް
ދަރިވަރު ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަން ޔުނިވަރސިޓީން ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ.

ގ ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތައް.
 .6ސްކޮލަރޝިޕް ެ
އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޝަރުޠުތައް
ހ .ސާނަވީ ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާންއަކުން
އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން

މަދުވެގެން  5މާއްދާއިން އޭ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ މަތީޘާނަވީ ނުވަތަ

މަދުވެގެން  3މާއްދާއިން "އޭ" ލިބިފައިވުން.

ށ .މީގެ ކުރިން އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން.
ނ .ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާ ކޯހާ އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެ އަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ހާޞިލުކޮށްފައި ނުވުން.
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ރ .ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭދަރިވަރުން ،އާމްދަނީލިބޭ ،ހަފްތާއަކު  20ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު އުޅެންޖެހޭ އެއްވެސް
ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން.

ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޝަރުޠުތައް
ހ .އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ކޯހުގައި ދަށްވެގެން ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ މިންގަނޑުން ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ 3.0

ހާޞިލްކޮށްފައިވުން.

ށ .ކިޔަވަން ޤަޞްދުކުރާ ކޯހަކީ އެދަރިވަރަކު އަންޑަރގްރޭޖުއޭޓް ފުރިހަމަކުރި ދާއިރާގެ ނުވަތަ އެދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި
ކޯހެއްކަމުގައި ވުން.
ނ .މީގެ ކުރިން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވުން.
ރ .ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭދަރިވަރުން ،އާމްދަނީލިބޭ ،ހަފްތާއަކު  20ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު އުޅެންޖެހޭ އެއްވެސް
ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުން.

ނމު ޝަރުޠުތައް
ގ ޢާ ް
 .7ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ހ .ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވުން.
ށ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއްކަމުގައިވުން.

ނ .ކިޔެވުމަށް އެހެން ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިފައި ނުވުން.
ރ .ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކު ކަމުގައި ވުން.

ނމު އުޞޫލުތައް
ގ ޢާ ް
 .8ސްކޮލަރޝިޕް ެ
ހ .ދަރިވަރު ކިޔަވަމުންދަނިކޮށް ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް
އަންގަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެވަގުތުންފެށިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ށ .ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކޯސް ފަސް ކޮށްފިނަމަ )ޑިފަރ ކޮށްފިނަމަ( ސްކޮލާރޝިޕް
ގެއްލޭނެއެވެ.
ނ .ސްކޮލަރޝިޕް ލިބެން ފަށާ ތާރީޚް އެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނުކަން އަންގާ ސިޓީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ރ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދިގުމިނަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތެވެ .ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފައިސާ ލިބުމަށްޓަކައި،
ދަރިވަރު ފުލްޓައިމްކޮށް ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާން ވާނެއެވެ.
ބ .ކޯހުގެ ފުލްޓައިމް މުއްދަތު ހަމަވުމުން ސްކޮލަރޝިޕް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
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ޅ .އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލްސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުން ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
ކ .ދަރިވަރަކު އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ފެއިލް ވެއްޖެ ނަމަ ސްކޮލަރޝިޕް ގެއްލޭނެއެވެ.
އ .ދަރިވަރު މަދުވެގެން ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  60ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓްގެ މާއްދާތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ވާންވާނެއެވެ.
ވ .ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯސް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓޭނެއެވެ.
މ .ކޯސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ،ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކިޔަވާ މާއްދާތައް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުކޮށްފިނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފައިސާ ދިނުންހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ވ .ކިޔަވާ ކޯހުގެ މާއްދާތަކަށް ހާޒިރުވުން  80%އަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ ،ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ފ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން

ކަމެއް ދަރިވަރަށް މެދުވެރިވީ ވަރަށް ޚާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން

ކަމުގައިވާނަމަ ،އެހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސްކޮލަރޝިޕް ދެމެހެއްޓުމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ދަރިވަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތަށް ދަރިވަރަކު އެދޭ ހާލަތްތަކުގައި ،އޭނާގެ ސްކޮލަރޝިޕް ދެމެހެއްޓުމާ މެދު ވަކިގޮތެއް ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް
ކޮމިޓީން އެދަރިވަރަށް ދިމާވި ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.
ދ .ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ސްކޮލާރޝިޕް ގެއްލޭނެއެވެ.

ނ.
ވ ް
ވރުން ހޮ ު
 .9ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ކުރިމަތިލުމާއި ދަރި ަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެ .ސްކޮލަރޝިޕް އަށް ހޮވާނީ ކުރިމަތިލާ
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނެވެ .ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ

ޕޮއިންޓް އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ،

ދަރިވަރަކު ހޮވާނީ އެދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ.

ނ.
 .10ސްކޮލަރިޝިޕް ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކު ް
ކޯސް ނުނިމެނީސް ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ ،ނުވަތަ ކޯސް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގި ސެމިސްޓަރުގެ ފައިސާ
އަނބުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ކަން ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމިޓީންނެވެ.

ގ ހުދޫދު )ޑިސްކްލެއިމަރ(
ނމާތަކު ެ
 .11ޒި ް
ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރަކަށް ފައިސާ ދިނުން ނުވަތަ ފީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިނުން ފިޔަވައި
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ޚާއްޞަ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވެއެވެ.
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އެނެކްސް 1
ނޮވެމްބަރ  1998 ،3ގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ އާކުރުމުގެ ގޮތުން ދެއްވާ އެވޯޑުތަކުގެ އާންމު ގަވާއިދުތައް
މި ގަވާއިދަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ނަންބަރު/153/99/98 :އޭ 28) 1-ސެޕްޓެމްބަރ  (1999ގެ ސިޓީން
މކް ބޯޑުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.
ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް 12 ،ޖުލައި  2006ގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެ ި
 .1އެވޯޑަށް އެދެންޖެހޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުގައެވެ.
 .2އެވޯޑު ދެވޭނީ އެކަމަށް އެދުނު ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރުގެ
ނަތީޖާގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ އެންމެ މަތީ ދަރިވަރަކަށެވެ .އެއް އަހަރަށްވުރެ ކުރު ކޯހެއްނަމަ ކޯސް އެންމެ ރަނގަޅަށް
ނިންމާ ކުއްޖަކަށެވެ .އެއްދަރިވަރިކަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެވޯޑު ދެވޭ
ދަރިވަރަކު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންނެވެ.
 .3އެވޯޑު ޙައްޤުވާ ފަރާތުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ހ .ދިވެއްސަކަށް ވުން.
ށ .ކޯހުގައި އުޅޭއިރު އެހެން ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުއްޖަކަށް ނުވުން.
ނ .ކޯހުގައި އެއްވެސް މާއްދާއަކުން އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ ނުހޯދައި ފުލްލޯޑް ނަގާ ދަރިވަރެއް
ކަމުގައިވުން.
 .4ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް މެދުވެރިވުމުން އެވޯޑު ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހ .ކޯސް މެދުކަނޑާލުން ނުވަތަ ކޯހުން ވަކިވުން.
ށ .އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ފެއިލް ވުން .
ނ .އެވޯޑުގައި ކިޔަވަމުންދާއިރު ކިޔަވާ ކޯހުގެ މާއްދާތަކަށް ހާޒިރުވުން  80%އަށް ވުރެ ދަށްވުން.
ރ .ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވުން.
 .5އެވޯޑާ ބެހޭގޮތުން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ އެންމެ ފަހު ނިންމުން ނިންމާނީ ސްކޮލަރޝިޕް ކޮމެޓީއިންނެވެ.

7

 1998ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  3ވަނަ ދުވަހު ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ޛިކުރާ ދެމެހެއްޓުމުގެ
ގޮތުން ދެއްވާ އެވޯޑުތަކަށް ދެވޭ ކޯސްތައް

ހދު އަޙްމަދު ރަޝީދު އެވޯޑުގެ ގަވާއިދު
ޝަ ީ
ތަޢާރުފު :މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ރަޝީދު )ހ.ވެލްގްރޯ( ގެ ހަނދާނުގައި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާއިރާ އަކުން
ދެވޭނެއެވެ.
އިނާމުދެވޭ ކޯސްތައް :ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން

ހިންގާ އިންޖިންއަރިންގ އަދި

އާކިޓެކްޗަރ އަށް ނިސްބަތްވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސް .މަތީ ފެންވަރުގެ އެއް ކޯހަށްވުރެ ގިނަ
ކޯސް ހިންގާނަމަ މިކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި އެންމެ މަތީ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ ހޯދި ދަރިވަރު
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯސް.
ވނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު  1،000/-ރުފިޔާ އާއި
އިނާމު :ކޯހުގެ ދެ ަ
ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ފީ.

ހދު އަޙްމަދު ލަބީބު އެވޯޑުގެ ގަވާއިދު
ޝަ ީ
ތަޢާރުފު :މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ލަބީބު )ސ.ހިތަދޫ/އޯކިޑުމާގެ( ގެ
ޑމިކް ސެނެޓުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާ
ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަ ެ
އަކުން ދެވޭނެއެވެ.
އިނާމުދެވޭ ކޯސްތައް :އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަޒް ސްކޫލުއިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސް .މަތީ ފެންވަރުގެ އެއް
ކޯހަށްވުރެ ގިނަ ކޯސް ހިންގާނަމަ މިކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި އެންމެ މަތީ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ ހޯދި
ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯސް.
އިނާމު :ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު  1،000/-ރުފިޔާ އާއި
ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ފީ
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ހމް ޙުސައިން އެވޯޑުގެ ގަވާއިދު
ހދު އިބްރާ ީ
ޝަ ީ
ތަޢާރުފު :މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޝަހީދު )ހއ.ބާރަށް( ގެ ހަނދާނުގައި
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަޑެމިކް

އރާ އަކުން
ސެނެޓުންކަނޑައަޅާ ދާ ި

ދެވޭނެއެވެ.
އިނާމުދެވޭ ކޯސްތައް :ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް އިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސް.
މަތީ ފެންވަރުގެ އެއް ކޯހަށްވުރެ ގިނަ ކޯސް ހިންގާނަމަ މިކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި އެންމެ
މަތީ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ ހޯދި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯސް.
އިނާމު :ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު  1،000/-ރުފިޔާ އާއި
ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ފީ

ހދު ޙަސަން ޒަރީރު އެވޯޑުގެ ގަވާއިދު
ޝަ ީ
ތަޢާރުފު :މި އިނާމަކީ  1988ނޮވެމްބަރ  3ގައި ޝަހީދުވި އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ޒަރީރު )ގއ.ވިލިގިލި( ގެ ހަނދާނުގައި
ޑމިކް ސެނެޓުން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާ އަކުން
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާ އިނާމެކެވެ .މި އިނާމު ކޮންމެ އަހަރަކު އެކަ ެ
ދެވޭނެއެވެ.
އިނާމުދެވޭ ކޯސްތައް :ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އިން ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސް .މަތީ ފެންވަރުގެ
އެއް ކޯހަށްވުރެ ގިނަ ކޯސް ހިންގާނަމަ މިކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރުގައި އެންމެ މަތީ ސީ.ޖީ.ޕީ.އޭ
ހޯދި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކޯސް.
އިނާމު :ކޯހުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ އިން ފެށިގެން ކޯސް ނިމެންދެން ކުރިއަށް އޮތް ކޮންމެ މަހަކު  1،000/-ރުފިޔާ އާއި
ފީ ދައްކަންޖެހޭ ކޯހެއްނަމަ ކޯސް ފީ .އެއް އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯހެއްނަމަ  5،000/-ރުފިޔާ އާއި ކޯސް ފީ.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 23 :ޑިސެންބަރު 2020
އިސްލާހްކުރެވުނު ތާރީޚް:
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