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މިއީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކުރާ ތަޢުލީމީ މަތީ ނަތީޖާތައް ފާހަގަ ކުރުމަށް އިނާމު ދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތެވެ. މި 
އިނާމު ދިނުމުގައި ބަާލނެ އުޞޫލުތަކާއި ދޭނެ އިނާމުަތކާއި އިނާމު ދެވޭ ދަރިވަރުން   ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭނީ ދަރިވަރުންނަށް 

ހޮވާނެ ގޮތެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރު ފަރާތްތަކަާށއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވެސް 
ފެށިގެން މަތީގެ ކޯސްތަކުން އެއްވަނަ އަށް އަންނަ ޑިގްރީއިން  ފުރަތަމައިނާމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އިނާމް ދެވޭނީ 

 ކުއްޖަކަށެވެ. 
ނުމަކީ ދަރިވަރުން ޙާިޞލްކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ިޢލްމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަްށ އިނާމު ދިނުމުގެ ެއންމެ ޮބޑު ބޭ

ދުމަށް ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ކާމިޔާބުތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމެވެ. އަދި މިފަދަ އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯ

 ދިނުމެވެ. 
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ނޑު އުޞޫލުތަކަށެވެ.   އިނާމު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގަިއ މިބަޔާން ކުރާ މައިގަ

ނޑައަޅާ ކޯސްތަކުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އިނާމު ހޯދުމުގެ ނުވަތަ އިނާމަކަށް     )ހ( ޔުނިވަރސިޓީ  ގައި އިނާމު ދިނުމަށް ކަ
 ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެއެވެ.    

 )ށ( އިނާމަށް އެދޭ އަދި އިނާމަްށ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް އެއްހަމައެއްގެ މަތިން އިންސާފު ކުރަންވާނެއެވެ. 
 )ނ( އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިަވރސިޓީން ބަލައިގަންނާނީ ޔުނިަވރސިޓީއަށް ޤަބޫލޫކުރެވޭ ޝަރުުޠތަކާއި އުޞޫލޫތަކަށް ފެތޭ 

 އިނާމުތަކެވެ.     
 ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  އިނާމުގެ ގަވާއިދާއި ޝަރުޠުތައް ކުރިން އިޢުލާން)ރ( އިނާމާއި 
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 )ހ( އިނާމު ދެވޭނީ ަޤބޫލުކުރެވޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރެއް ޙާޞިލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. 
 )ށ( އިނާމު ދިނުމުގައި އަޚްލާޤާްށ ބެލޭނެއެވެ. 

ނޑައެޅޭ އިނާމެއްގެ ގޮތުން ދަރިވަރަށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިތުރު ހަރަދެއް ކުރާކަށް ޖެހިގެން ނުވާނެއެވެ.   )ނ( ކަ
 )ރ( ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ ހުރިހާ އިނާމުތަކާ އޭގެ ގަވައިދު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުގެ ލަފަޔާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް



  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.     
 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީލަފަޔާއެކު  އްލަ ފަރާތްތަުކން ހުށަަހޅާ އިނާމުތައް އެކަޑެމިކް ސެނެޓުގެ)ބ( އަމި

ހިފަހައްޓަން  ސިއްރު  ގުޅޭމުވައްޒަފުން ކަމާ  )ޅ( އިނާމު ދެވޭ ދަރިވަރެއް ޮހވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހާ
 ނެއެވެ. ހޭޖެ
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ދާއިރާތަކުން މަތީ ނަތީޖާތައް ޙާިޞލްކުރާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮްށ   ޔުނިވަރސީގައި އިނާމު ދެވޭނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ 
 ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ. 

 )ހ( ވަކި މާއްދާ /  މާއްދާތައް
 ޢަމަލީ ަމސައްކަތުގެ ބައިން )ށ( ކޯހުގައި ހިމެނޭ

 ުނވަތަ އަހަރެއްގެ ނަތީޖާއިން )ނ( ކޯހުގެ ވަކި މަރުހަލާއެއް 
 )ރ( މުޅި ކޯސް 

 އިނާމު ދެވޭނީ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ. 
 އެޅިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވުން. ނޑައެއިނާމަކަށް ކަ .1
ނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރު  .2 ދަރިވަރުންގެ ނަތިޖާއަކީ ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ޝަރަފްވެރި ނަތީޖާއަކަށް ވުން )އިނާމަށް ކަ

 ފެންވަރުގެ ދަރިވަރެއް ނެތްނަމަ އެއިނާމެއް އެފަހަރަކު ނުދެވޭނެއެވެ.(ޙާޞިލްކުރެވޭ 
ގެ ކޯހެއްގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެގެން ހުރެ އިނާމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ .3

 ކަމުގައި ވުން. 
ނޑައެޅިފައިވާ ބައިގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ތަކުރާރު ކުރާ ދަރިވަރަކަށް ނުވުން.  .4  އިނާމު ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ އިނާމުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މިސިޔާސަތު ފާސްކުރެވޭ ހިނދު   ޔުނިވަރސިޓީގައި ދިނުމަށް ކަ
އެއަށްވުރެ މަީތ ފެންވަރުގެ ކޮންމެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ފެކަލްޓީެއއް ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ހިންގާ  ކޮންމެ ގެރސިޓީވަޔުނި .1

 ކޯހަކުން ވެސް އެއްވަނައަށް އަންނަ ދަރިވަރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު. 
 3.5 އެއަށްވުރެ މަތިނަމައެވެ. ނުވަތަ ގްރޭޑް ޕޮއިންޓްނުވަތަ  85މިއިނާމު ދޭނީ ދަރިވަރުގެ އެވަރެޖް މާރކްސް 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިނަމައެވެ. 
އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަތީ ެފންވަރުގެ ކޮންމެ ކޯހަކުންވެސް ނަތީޖާައށް ބަލާއިރު ކިޔެވި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ  .2

ޑިސްޓިންކްޝަން )ނުވަަތ ަމތީ ޝަރަފް( ނުަވތަ އިއެއްވެސް މާއްދާއަކުން ފެއިލްނުވެ ހުރިހާ މާއްދާއެއްގެ އެވަރެޖް ހަ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިނާމެވެ. މިފަދަ ދަރިވަރުންނަށް  3.0ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް 

 އިނާމަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ. 
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)ދިވެހި ފަްއސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ  500/-ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ދޭ އިނާމު 

)ހަތަރު( އަހަރުން އެއް ފަހަުރ  4ފްލޭޝަނަށް އަްނނަ ބަަދލުތަކާިއ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޮންމެ އިނާމަކަށް ކަނަޑައެޅޭ އަގު އިން
އަގަށް ކޮންމެހެން ގެްނނަްނ ޖެހޭ ބަދަލެއް ފާހަގަާވނަމަ މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނާުމގެ 

 .ނިންމުނެވެ ހުށަހެޅުމަށް ފާސްކުރަން ކައުންސިލަށް ކުރުމަށްފަހު މުރާޖަޢާ އަގު އިނާމުގެ އެބަދަލެއް ގެންނަންާވނެއެވެ. 
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ދަރިވަރުންގެ ކުރު  3އިނާމު ދިނުމަށް ދަރިވަރުން ހޮާވނީ ފެކަލްޓީ ނުަވތަ ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމިޓީއިން އެކުލަވާލާ 
 3އިނާމު ކޮމިޓީންނެވެ. ިއނާމު ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނނީ އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ކަނަޑައަޅާ  ޔުނިވަރސިޓީލިސްޓަކަށް ބަލައިގެްނ 

 މު ކޮމިޓީގެ އިދާރާއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރަރގެ އޮފީހެވެ. އިނާމެންބަރުންނެވެ. 
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ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެއަހަރަކު ސަނަދު ލިބޭ ދަރިވަރެއްގެ އިނާމުތައް ދޭނީ އެއަހަރެއްގެ ސަނަދު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއްގައެވެ. ނުވަތަ 
އެއަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ބާއްވާ، ކަަމށް އެކަށީގެންވާ ޙަޕްލާއެއްގައެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ ފިޔަވާ އެހެން 

 ށަހަޅާ އިނާމު އެަފރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ޙަފްލާއެއްގައި އެއިނާމު ދިނުމަށް ސިޔާސަތު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ފަރާތްތަކުން ހު
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 އިނާމަކާއި ހަނދާނީ ލިޔުމެކެވެ. ން ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އިނާމަކަްށ ދޭނީ ފައިސާގެ ނިވަރސިޓީރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުދިވެހި
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ކިޔެވި އެއްވެސް ނަތީޖާައށް ބާލާއިރު ޓާރމެއްގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާނީ ފުރަަތމަ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގެ ކޮންމެ  މި
މާއްދާއަކުން ޑިސްޓިންކްޝަން )ނުވަތަ ޝަރަފް( އަށްވުރެ ދަށްުނވާ ނަތީޖާއެއް ދަމަހައްޓާ ދަރިވަރުންނެވެ. މިފަދަ ލިސްޓްތަކުގައި 

 ންތައް ެއކި ފެކަލްޓީތައް ވަކިވަކިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ އޮފީހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ނަ
ހަނާދނީ ލިޔުމެއް  މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދަރިވަުރންނަށް ވަކި އިނާމެއް ނުދިނަްސ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސްޓްރާރގެ އޮފީހުން

 ދެވޭނެއެވެ. 
ނޑައަޅާނީ އެފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީނެވެ. ޑީންސް އޮނަލިސްޓް ކޮންމެ  ކިޔެވުްނ ޓާރމެއްގެ ޑީންސް އޮނަލިސްޓަށް ހޮވޭ ދަިރވަރުން ކަ

 ނިމުމާއެކު އެފަހަރަކު ނިމޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާނީއެވެ. 
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