މަތީ ސަނަދު ތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދު

.1
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ތަޢާރުފު
ތކާ ގުޅޭ އެންމެހާ
ކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ މަތީ ސަނަދު ަ
މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަ ީ
ނވަރު ހިފަހައްޓައި ،ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް
ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް ފެ ް
އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ލަފާދިނުމާއި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުމަށް އުފައްދާ ކޮމެޓީއެކެވެ.

.2
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ބައެއް ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ
މަތީ ސަނަދު :މިގަވާއިދުގައި މަތީ ސަނަދު މާނަ ކުރެވެނީ ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީއާއި  50އިންސައްތަ ރިސާޗް ހިމެނޭ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީއަށެވެ.
މަރުކަޒު :ފެކަލްޓީ ،ސެންޓަރު ނުވަތަ ސްކޫލް ގެ ބަދަލުގައި މިޤަވާއިދުގައި ބޭނުންކުރާނި "މަރުކަޒު" އެވެ.
ރިސަރޗް ކޮމްޕޯނަންޓް :މިގަވާއިދުގައި ރިސަރޗް ކޮންޕޯނަންޓް މާނަ ކުރެވިފައިވަނީ  30ކުރެޑިޓް ޕޮއިންޓަށްވުރެ

މަދުނޫން ދަރިވަރުން ކުރާ ދިރާސާތަކަށެވެ.
.3
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މެންބަރުން
)ހ(

އެކަޑެމިކް ސެނެޓުގެ ރައީސް

)ށ(

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން

ނންސް
)ނ( ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައި ޭ
)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރަރ
)ބ(

ނދު
ތ ސަ ަ
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ޢައްޔަނު ކުރާ ،މަ ީ
ކށް
ނނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވާ ަ
ރން .އެ މެންބަރު ް
ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތިން މެމްބަ ު
ނުޖެހެއެވެ.

)ޅ(

ނބަރަކީ
ނބަރު .މި މެ ް
ށފައިވާ  1މެ ް
ކ ް
ކރާ މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮ
އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ޢައްޔަން ު
ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން ވެސް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެ މެންބަރެކެވެ.

)ކ(

ރިސަރޗް ކޮމްޕޯނަންޓެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޕޯސްޓްގްރެޖުއެޓް ކޯސްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ

މަރުކަޒުތަކުގެ

ވެރިން
)އ(

ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒު ހިންގާ އިސް މުވައްޒަފު

)ވ(

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ލައިބްރޭރިއަން ނުވަތަ ލައިބްރަރީ ހިންގަވާ އިސްމުވައްޒަފު

ދގެ
)މ( މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ކޯޑިނޭޓަރުން ނުވަތަ މަތީ ސަނަ ު
ޓތަކުގެ ވެރިން
ކޯސް ނިޞްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަން ް
)ފ(

.4

މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވާ  1ދަރިވަރު

3B

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމާއި މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު
)ހ(

ކ
އދަތަ ީ
އެކި މަޤާމުތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެމްބަރުކަމުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައްތަކުގެ މެންބަރުކަމުގެ މު ް
ބ މުއްދަތެވެ.
އެމީހުން އެމަޤާމުތަކުގައި ދެމިތި ޭ

)ށ(

ތ
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަނުކުރާ  3މެމްބަރުންނާއި އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ޢައްޔަންކުރާ މަ ީ
ނ
ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ  1މެންބަރުގެ ދައުރަކީ އެފަރާތްތައް އައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
މީލާދީ  2އަހަރު ދުވަހެވެ.

)ނ(

މަތީ ސަނަދަށް ކިޔަވާދަރިވަރު ގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީ  1އަހަރު ދުވަހެވެ .ދަރިވަރު
ބރުން ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެކެޑެމިކް ސެނެޓަށް މެން ަ
ތސަނަދަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެމެދުގައި ނެގޭވޯޓަކުންނެވެ.
އުސޫލުގެމަތިން ހަމައެކަނި މަ ީ

 .5މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން
4B

)ހ(

ފ
އ ާ
މެންބަރަކު ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން އަށް ލިޔުމަކުން އިސްތި ު
ރވުނު
ނތިޚާބު ކު ެ
ށ އައްޔަނުކުރެވުނު ނުވަތަ އި ް
މމްބަރެއް އޭނާ ކޮމިޓީއަ ް
ވތަ އެއްވެސް ެ
ހުށަހެޅުމުން ނު ަ
ހައިސިއްޔަތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.

)ށ(

ވިދިވިދިގެން ކޮމިޓީގެ  3ޖަލްސާއަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނާންގާ ހާޒިރުނުވުމުން މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި
ހުސްވީއެވެ.

 .6ރިޔާސަތު
5B

ނ
ނ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން އެވެ .އަދި އޭ ާ
މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ީ
ހާޒިރު ނުވެވޭ ދުވަސްތަކުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ޢައްޔަނު

ރއިން ރިޔާސަތު
ނބަރުންގެ ތެ ެ
ހ ހާޒިރުވެ ތިބި މެ ް
ސ ހާޒިރުވެ ނެތްނަމަ އެދުވަ ު
ކުރަންވާނެއެވެ .މި ދެމީހުންވެ ް
ނއެވެ.
ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ކަނޑައަޅާ ީ

 .7ޤާނޫނީ ޢަދަދު
6B

އއްބަޔަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެކެވެ.
މިކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ މިކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެ

 .8ކޮމެޓީގެ ޒިއްމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
7B

)ހ(

ހ ސިޔާސަތުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި އަދި
ރ ާ
މަތީ ސަނަދު ތަކާ ބެހޭ ހު ި
ށ
ށ ވަނުމުގެ ފެންވަރާއި ،ކޯސްކުރިއަ ް
މުރާޖަޢާކޮށް އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.މީގެ ތެރޭގައި ކޯހަ ް
ގެންދިއުމާއި އިމްތިޙާނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

)ށ(

ބޑެތި
ބނުންވާމަތީސަނަދުގެ ކޯސްތަކާއި އަދި ހިންގަމުންދާ ކޯސްތަކަށް ޮ
މަރުކަޒުތަކުން އަލަށް ފަށަން ޭ
ނމައި
ށހެޅުންތައް ބަލައި އެ ހުށަހެޅުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނި ް
ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާ ހު ަ
އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ލަފާދިނުން.

)ނ(

މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުތަކުން ކަމެއް އިސްތިޘްނާ ކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ލަފައެއް
އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ދިނުން.

)ރ(

އގައި އެފަދަ ލަފައެއް ދިނުން.
މަރުކަޒަކުންމަތީ ސަނަދަކާ ބެހޭގޮތުން ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެ ް

)ބ(

ނ
ތން ޑިޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަ ް
މަތީ ސަނަދު ދިނުމާ ބެހޭގޮ ު
ލަފާދިނުން.

)ޅ(

މަތީ ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގައި
ސުޕަވައިޒަރުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމާއި ،ސުޕަވައިޒަރުން ޢައްޔަނު ކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

)ކ(

ށ ،ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤްތަކުގެ މިންވަރު އިތުރުކޮ ް

)އ(

މަރުކަޒުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުރި ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤްތަކުގެ ފުރުސަތުތައް
ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުން.

)ވ(

މަތީ ސަނަދުތަކުގެ މުޤައްރަރު ތަކާއި ކިޔަވައިދިނުން މުރާޖަޢާކުރުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ
ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނގައިތޯ ބަލައި ،އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ލަފާދިނުން.

)މ(

މ
ޢލް ީ
ތކުގެ ދިރާސާތަކާ ގުޅުންހުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ބަލައި ި
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަތީ ސަނަދު ަ
ޅން.
ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤު އިތުރަށް ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެ ު

)ފ(

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގައި މަތީސަނަދެއް ޙާޞިލުކުރުމަށް ޢިލްމީ
ނފީޒު ކުރުމާއި
ވ ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ޤާއިމުކޮށް ތަ ް
ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި މަރުކަޒުތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ތަޙްޤީޤު ތަކުގެ ފެންވަރު އެއްގޮތް

ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައަޅައި އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހެޅުން.
)ދ(

ސނެޓާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ
ެ
އތަކުގެ އިތުރަށް އެކެޑެމިކް
ކންތަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ަ
ޙޤީޤާ
ތކުގެ ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ތަ ް
ދ ަ
ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަނާއި މަރުކަޒުތަކުން މަތީ ސަނަ ު
ކށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
ހށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަ ަ
ބެހޭގޮތުން ު

 .9އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ކޮމެޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
8B

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުން އެކަޑެމިކް ސެނެޓުން ވަނީ މި ކޮމެޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
)ހ(

މަތީ ސަނަދުތަކުގެ ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ސުޕަވައިޒަރަކު ހަމަޖެއްސުމާއި
އސުން.
އިމްތިޙާނު ކުރާނޭ މީހުން މަރުކަޒުތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން ހަމަޖެ ް

)ށ(

މަތީ ސަނަދުތަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ލިބިގަނެ
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

)ނ(

މަތީ ސަނަދުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހީތައް ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ
އެހީތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން.

)ރ(

ތއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ،އެކަންކަމާ ގުޅޭ
މަތީ ސަނަދުތަކާބެހޭ ކަންތައް ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ފާސްކުރުން.

 .10އިތުރު ކޮމެޓީތައް
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ޓތައް އުފައްދައި
އޖެ ހިނދެއްގައި އިތުރު ކޮމެ ީ
ފނި ް
ލކުރުމަށްޓައި ކޮމެޓީއަށް ެ
ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞި ު
އެކޮމެޓީތަކާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެފަދައިން ވަކި ފަރުދަކާ ވެސް މަސައްކަތްތައް
ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .އެ ފަރާތްތަކާއި ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅައި އެކޮމެޓީތަކުގެ
ނނެވެ.
ސނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއި ް
މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާނީ މަތީ ަ

 .11ޖަލްސާތައް
10B

ކޮންމެ ޓާމެއްގައި މަދުވެގެން ކޮމެޓީގެ  2ޖަލްސާ ބާއްވަން ވާނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ،ޖަލްސާ ބާއްވާ
ދުވަހުގެ ބަންދުނޫން  3ދުވަސް ކުރިން އެޖެންޑާ ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި އެޖެންޑާއާ އެކުގައި ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ
ނނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ކުރެވޭ ކަންތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ކޮމެޓީގެ މެންބަރު ް

 .12ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
1B

ޓނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން
އ ބަލަހައް ާ
ކޮމެޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެ ް
ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ .ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮމެޓީއާއި
ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިއްމާއެކެވެ.
.13
12B

ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން

ޞލާޙު ކޮމެޓީއިން
ނނަ އި ް
ނން ފެ ް
ޖޢާކޮށް ގެން ަ
ދއަހަރަކުން މި ގަވާއިދު މުރާ ަ
އެންމެ ލަސްވެގެން ކޮންމެ ެ
އވެ.
ފާސްކުރުމަށްފަހު އެކަޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަންވާނެ ެ
.14
13B

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް
 15މެއި 2014

.15

އެންމެ ފަހުން މުރާޖަޢާކުރެވުނު ތާރީޚް
14B

 24ޖަނަވަރީ 2016
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މަސްއޫލުފަރާތް
ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން
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