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ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

45ވޮލިއުމް:  55އަދަދު:    2016 އެޕްރީލް 18 - 1437 ރަޖަބު 11  ތާރީޚު: ހޯމަ  

 މަތީ ފުރުޞަތު ދިނުުމގެ ގަވާއިދު



 

 
 



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            55 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

 ` 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 މަތީ ފުރުޞަތު ދިނުުމެގ ގަާވއިދު 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ަނންަބރު  (ހ) .1 ފު ތަޢާރު

ލިބިގެން ަހދާފައިވާ، ަސނަދެއް ހޯދުމަށް ކިޔަވަންޖެހޭ  ވަނަ މާއްދާިއްނ ބާރު 48ގެ ޤާނޫނު)

މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ކުރީެގ ކިޔެވުމަކުން ނުވަތަ މަސައްކަތަކުން، އެކިޔެވުމުގެ ނުވަަތ 

 ބެހޭ ގަވާއިދެވެ.އެމަސައްކަތުގެ ތަޢުލީމީ ބަރުދަްނ ވަޒަންކޮށް ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ދިނުމާ

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "މަތީ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. (ށ)  

މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުރީގެ ކިޔެވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ބަލާފައި ދަރިވަރުންނަްށ މަތީ  .2 މަޤްަޞދު 

ބަލާ ކަންތަްއތަކާއި ދަރިވަރުން މަީތ ކޮށްދިނުމުގައި ޓްރާންސްފަރފުރުޞަތު ދިނުމަްށޓަކައި ކްރެޑިޓް 

 ކުާރނެ އުސޫލުތައް ހާމަކުރުމެވެ. ތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުޞަފުރު

'މަތީ ފުރުޞަތު' ގެ މާނައަކީ، ކުރީގެ ކިޔެވުމަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ބަލާފައި ދަރިވަރު  .3 މާނަކުރުން 

 ދިނުމެވެ. އިނުލަ ކްރެޑިޓް، އިތުރު ކިޔެވުމަކާބައިވެރިވެފައިވާ ކޯހެއްގައި ކިޔަންވަންޖެހޭ މާއްދާގެ 

މަތީ ފުރުޞަތު 

 ދިނުާމބެހޭ ަގާވއިދު 

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ޮއތޯރިޓީ ޤަޫބލުކުރާ ތަޢުލީމީ  ،މަތީ ފުރުޞަތު ދެޭވނީ (ހ) .4

 މުއައްސަސާއަކުން ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ.  

 ،ތަށް އެދޭ މާއްދާއާއިޞަމަތީ ފުރު ،މާއްދާއާއިމަތީ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ކުރިން ކިޔެވި  (ށ)  
ވާނަމައެވެ. އެގޮުތން، މިފަދަ މާއްދާއެއްގެ ަނން ޓާއި ފެންވަރުގެ ގޮުތްނ އެއްގޮތްކޮންޓެން

އިންސައްތަ އެއްގޮތްވާނަމަ  75އެއްގޮތްނުވި ނަމަވެސް، ކިޔަަވންޖެހޭ މާއްދާގެ ކޮންެޓންޓުގެ 

 މަތީފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

 ވާނަމައެވެ.ތަށް އެދޭ މާއްދާއިން ފާސްވެފައިޞަމަތީ ުފރު ،ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މަތީ (ނ)  

މިޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ކޯހެއްގައި ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާއެއް މިޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ކޯހެއްގައި  (ރ)  

 ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.މާއްދާގެ ކްރެޑިޓް ޓްރާންސްފަރ ކިޔަވާނަމަ، ކުރީން ކިޔަވާފައިވާ
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ދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެން އަހަރު 05ތަށް އެދޭ މާއްދާ ކިޔަވާފައިވާތާ ޞަމަތީ ފުރު (ބ)  

 ނުވާނެއެވެ.  

މަތީ ފުރުޞަތު ދެޭވނެ އެންމެ ިގނަ މިންވަރަކީ ބައިވެރިވެފައިވާ ޯކހުން ދަސްވެނިވާން ބޭނުްނާވ  (ޅ)  

 އާ ހަމައަށެވެ. %50 ޖުމްލަ ކްރެޑިޓުގެ

ނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުދަރިވަރު  (ކ)   ގެ ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރަކުން ކަ

 ވަކި މާއްދާައކުން މަތީ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެެވ.، ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

ތަށް އެދޭ ޞަފުރު އެަކމަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "މަތީ ،ތަށް އެދޭނީޞަމަތީ ފުރު (އ)  

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ފޯމު" އާއި އެފޯމުގައި 

 ޅައިގެންނެވެ. ހަޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަ 

އެފޯމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ދަރިވަރު  ،ތަށް އެޭދ ފޯމާއިޞަމަތީ ފުރު (ވ)  

 ޅަންވާނެއެވެ.ހަނިމުމުގެ ކުރީން ހުށަތާ ވަނަ ކިޔަވާ ހަފު 7ބައިވެރިވެފައިވާ ސެމިސްޓަރގެ 

މަތީ ފުރުޞަތު ޭދނެ 

މާްއދާތައް 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ނޑައަޅާނީ .5 ޅުންތައް އެދަރިވަރުން ނިސްބަތްވާ ހެދަރިވަރުންގެ ހުށަ ،މަތީ ފުރުޞަތު ދޭނެ މާއްދާތަްއ ކަ

ވަނަ ބައިގައި ފާހަގަ  4މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުން ވަކިވަކީން ބެލުމަށްފަހު

 ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަާވނަމައެވެ. 

ގަާވިއދަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް މި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ (ހ) .6

 ފެށިގެންނެވެ.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ދިވެހި

 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. 2މި ގަވާއިދު ކޮންމެ  (ށ)  

ގަާވިއދުަގއި ނެތް 

 ކަމެއް ިދމާުވން 

 ޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ.މަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ އެކަނައިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެވާގަމި  .7

____________________ 
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