ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދއްކުމުގެ އުސޫލު
ނގެ ކޯސްފީ ެ
ވރު ް
ދަރި ަ
 .1ތައާރަފް
މިއީ ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ )ކޮލް( ގެ އެކި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ،ކޯސްފީ ދެއްކުމުގައި
އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެވެ .މި އުސޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަގްސަދަކީ ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ ގަވާއިދުން
ނުދެއްކުމުން ދަރިވަރުންނަށާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމެވެ.

 .2ކޯސްފީ ދެއްކުމުގައި ދަރިވަރުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް
ކޮންމެ ސެމެސްޓަރެއް ފެށުމުން ،އެސެމެސްޓަރަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީގެ މިންވަރުބަލައި،
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފީ ދެއްކުމަކީ ދަރިވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .މިގޮތުން ކޮލްގެ ދަރިވަރުން ކޮންމެ
ސެމެސްޓަރެއްގެ ފީ ދެއްކުމުގައި އަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
ހ.

ސެމެސްޓަރު

ފެށުމުން

ސެމެސްޓަރުގެ

ފުރަތަމަ

02

ހަފްތާ

ނިމުމުގެ

ކުރިން

ކޮންމެ

ދަރިވަރަކަކުވެސް

ދތެއް
މ  02ހަފްތާގެ މުއް ަ
ޚލާސް ކުރަންވާނެއެވެ) .ފުރަތަ ަ
އެސެމެސްޓަރަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ،ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކައި ަ
ލިބިފައިވިޔަސް އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ ސެމެސްޓަރު ފެށުމާއެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފީދައްކައި ޚަލާސް ކުރުމެވެ(.
ށ .ސެމެސްޓަރަށް ފީދައްކާނީ އެސެމެސްޓަރެއްގައި ކިޔަވާ މާއްދާތަކުގެ ފީގެ ގޮތުގައި "ސެލްފް ސަރވިސް" އިން ފެންނަ
ފީއެކެވެ .މީގެއިތުރުން ސްޓުޑެންޓް ޔޫނިއަން ނުވަތަ އެނޫނަސް އެފަދަ އިތުރު ފީއެއް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭނަމަ،
ކޯހަށް ފީދައްކާއިރު ،ފީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން އެއަދަދު ވެސް ޚަލާސްކުރަން ވާނެއެވެ.
ނ .ފީ ދައްކާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ރެވެނިއު ސެކްޝަން" އަށެވެ .ކެމްޕަސްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގައި ހުންނަ
ށ
ގތުމަ ް
ނ އެވެ .ނުވަތަ ކެމްޕަސްތަކުން ފީ ބަލައި ަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ "ރެވެނިއު ސެކްޝަން" އަށް ފީ ދެއްކިދާ ެ
ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރެވިދާނެ އެވެ.
ރ .ކެމްޕަސްތަކަށް ފީދައްކާ ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭންކު އެކައުންޓަކަށް ކޯސްފީ ޖަމާކުރާނަމަ ،ކޯސްފީ ،ބޭންކަށް
ށވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޖަމާކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ރަސީދުގެ ކޮޕީއެއް ކެމްޕަހަށް ހުށައަޅައި ،އެރަސީދު ކެމްޕަހަށް ލިބުނުތޯ ކަ ަ
ބ .ކެމްޕަސްތަކަށް ފީ ދައްކާ ދަރިވަރުން ،ރެވެނިއު ސެކްޝަނަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ސެލްފް ސަރވިސް އިން ބަލައިގެން،
އެދަރިވަރަކު

ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ދައްކަން

ޖެހޭ

އެއްވެސް

ފައިސާއެއް

ނެތްކަން

ކަށަވަރު

ކުރުމަކީ

ދަރިވަރުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ޅ .ކޮންމެ ސެމެސްޓަރަކު ފީ ދެއްކުމުން ލިބޭ ރަސީދު ،ކޯސް ނިމި ގުރެޖުއޭޓް ވަންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަރިވަރުގެ
އަތުގައި ބާއްވަން ވާނެއެވެ.
1

ކ .ފީދެއްކުމުގައި ދަރިވަރަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާވާނަމަ ،ނުވަތަ ފީ ގެ މައްސަލައެއް ހައްލުނުވެ އޮތްނަމަ ،އެކަމެއް
ހައްލުކުރުމަށް ގުޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެވެނިއު ސެކްޝަން އަށެވެ .މިގޮތުން މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން ރެވެނިއު
ސެކްޝަނަށް ގުޅައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
އ.

ރެވެނިއު

ސެކްޝަނަށް

ފޯނުން

ގުޅާނަމަ

ގުޅާނީ

/3345103

3345104

އަށެވެ.

އީމެއިލް

ކުރާނަމަ

 revenue@mnu.edu.mvމިއެޑްރެހަށެވެ.

 .3ފީ ނުދައްކާ ދަރިވަރުންނާމެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް
ވ
ދއްކާ ދަރިވަރުންނާމެދު އަމަލުކުރާނީ އަންނަނި ި
ކޮންމެ ސެމެސްޓަރެއްގެ ފުރަތަމަ  02ހަފްތާ ނިމޭއިރު ،ފީ ނު ަ
އސަލަތައް "ސެލްފް ސަރވިސް" އިން ހައްލުވެ" ،ސްޓޮޕް ލިސްޓް" އިން ދަރިވަރުގެ ނަން
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ފީގެ މަ ް
ދއްކާ ކަމުގައެވެ.
ތން ބެލެވޭނީ އެދަރިވަރަކު ފީ ނު ަ
އުނިކުރެވެންދެން ،އުސޫލެއްގެގޮ ު
ހ .ސެމެސްޓަރުގެ ފުރަތަމަ  02ހަފްތާ ނިމޭއިރު ފީ ނުދައްކައިގެން "ސްޓޮޕް ލިސްޓު" ގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓެއް
ޖެމް އަށް ލެވޭނެއެވެ.
ރގައި ފީގެ މައްސަލަތައް
ފތާގެ ތެ ޭ
ތ ގިނަވެގެން  02ހަ ް
ނދައްކާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރާ ާ
ށ .ޖެމްގައި ،ފީ ު
ހައްލުކޮށް ނިންމުމަކީ ދަރިވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔެތެކެވެ.
މއުސޫލުގެ  02ވަނަ މާއްދާގެ ކ .ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން،
ނ .ޖެމްގައި އާއްމުކުރާ ލިސްޓުގައި ދަރިވަރު ހިމެނިފައިވާނަމަި ،
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދަރިވަރުގެ މަސްއޫލިއްޔެތެކެވެ.
ބލޮކް ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރި
ނނަށް ،ފީ ގެ މައްސަލަތައް ރަނގަޅު ނުވާހާ ހިނދަކު ް
ރ .ލިސްޓުގައި ތިބި ދަރިވަރު ް
ވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ އެވެ .މިގޮތުން ބްލޮކް ކްލާހުގައި ބައިވެރި ނުވެވުމުން ހާޒިރީ ހަމަނުވެގެން ދިމާވާ
މައްސަލަތަކަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.
ލވަންދެން "ޖެމް" ގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާ ލެވޭނެ އެވެ.
ނނަށް ފީގެ މައްސަލަތައް ހައް ު
ބ .ލިސްޓުގައި ތިބި ދަރިވަރު ް
ށ
ގތަ ް
ލކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެސައިންމެންޓުތައް ވަ ު
ނލިބޭ ދުވަސްތަކުގައި ނިންމާފައި ހަވާ ު
މިގޮތުން ޖެމްގެ ޚިދުމަތް ު
ހަވާލުނުކުރެވިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށްވެސް ލުޔެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.

 .4އުސޫލަށް އަމަލުކުރުން
މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރާނީ  01ފެބުރުއަރީ  2014އިން ފެށިގެންނެވެ.
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