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ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނީ  •

 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ •

ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

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

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު •

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 

 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ދިވެހިާރއްޭޖގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ަލއިްބަރރީއާެބހޭ ަގާވއިދު 

 

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

ލިބިގެން ހަދާފައިާވ  ވަނަ ނަންބަރުން ބާރު 20ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ޤާނޫނު) ގެ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުަވތަ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ލައިބްރަރީތައް އުފައްދައި 

 އެތަންތަން ިހންގުމާބެހޭ ގަވާއިދެެވ.

ޔަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާބެހޭ ގަވާއިދު" މި ގަވާއިދަށް ކި (ށ)  

 އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް އަދި ޢާންމުންނަށް ވަދެވޭގޮތަްށ  .2 ލައިްބރަރީ އުެފއްުދން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ލައިބްރަރީ އުފެއްދިދާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ އުފައްދާީނ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީން ަބިއވެިރވާ 

 ރަރީަތއް ލައިބް 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ  (ހ) .3 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަ

ވެ ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ސާއްހިއިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ލައިބްރަރީތަކާއެކު 

 ބޭރުގެ ލައިބްރަރީތަކާއި ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީތަކާއެކުވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.  

އެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ލައިބްރަރީ ނުވަތަ  ،ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ލައިބްރަރީތަކާ ބައިވެރިވެ (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗްގެ ކަންކަން އިތުރަށް  ،އެ ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ ބައިވެރިވާއިރު

 ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ލައިބްރަރީތަކާ ަބއިވެރިވުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

    ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ޔުނިަވރސިޓީއެއް ނުވަތަ ޤައުމެއްެގ ލައިބްރަރީއާ ބައިވެރިެވ  (ނ)  

އި މުވައްޒަފުންނަްށ އެ ލައިބްރަރީތަކުގެ ބޭނުްނ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާ

 ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިދޭންާވނެއެވެ. 

ޔުނިވަރިސޓީން ބައިވެރިވާ އެހެްނ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަީރ  (ރ)  

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ބޭނުންކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގަިއ ކަ

 ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އޮންލައިންކޮށް ބޭނުންކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 
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ޔުނިވަރިސިޓީން އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ ބައިވެރިވާންވާީނ  (ބ)  

 ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 

 އެހެނިހެްނ ތަކެތި ލައިބްރަރީއަށް ވަނުމާއި ލަިއބްަރރީގައި ހުންނަ ޮފތާއި، މަޢުލޫާމުތ އަދި  (ހ) .4 ލައިްބރަރީ ޭބނުންކުުރން 

ނޑައެޅިފައިވާ އު  ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޭބނުންކުރުމުގެ ހުއްަދ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ސޫކަ

ނޑައަޅާ  އަދި މުދައްރިސުންނަށާއި މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންނަށާއި ުޔނިވަރސިޓީން ކަ

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ މުދައްރިސަކު ނުވަަތ މުވައްޒަފަކު ލައިބްރަރީ  (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ަނމަވެސްަޗންދާއެއް ނުނެގޭނެއެވެ. އެެހންބޭނުންކުރުމަށް ފީއެއް ނުވަތަ 

ނޫން އެހެން ފަާރތަކުން ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުަމށްޓަކައި ފީއެއް ނުވަތަ  މެންބަރުން

 ނެގިދާނެއެވެ.ޗަންދާއެއް 

ކާޑަކީ ލައިބްރަރީން ފޮތް ގެންދިއުމަްށަޓކައި ލައިބްރަރީ ކާޑެއް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މި  (ނ)  

ރ ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި ލައިބްރަރީ ސްޓާުފްނ އެހެންމީހަކަށް ޓްރާންސްފަ

 ން ލައިބްރަރީ ، އަންގައިފިނަމަ، މިކާޑު ދައްކަްނޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިކާޑު ނުދަްއކައިފިނަމަ

 ލައިބްރޭރިއަން އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތިޔާރުއިޚުގެ ނެރުމު

 (ރ)  

 

ލައިބްރަރީއަށް ވަންނައިރުއާއި، ލައިބްރަރީން ނިކުްނނައިރު، ކޮްނމެ މީހެއްގެވެސް، ދަބަްސ 

ނޑައެޅިފައިވާ  ފަދަ ތަކެތި ޗެކް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލައިބްރޭރިއަން އަށް ނުވަތަ އެކަމަށް ކަ

 ބަޔަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މޯބައިލް ފޯން އޮންނަންވާނީ ިނއްވާލައިފައި ނުވަތަ ސައިލެންޓް މޯޑުގައެވެ. މޯބައިލް ފޯނު  (ބ)  

ކުރެވޭނީ އެހެން ފަރާތްތަކަްށ ލަތްތައް ބޭނުންސީއަދި އެހެނިހެންވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

 އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށެވެ. 

 

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ  ،ލައިބްރަރީގެ ރޫމްތައް (ޅ)   އުނގެނުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަ

 މަތީން ރިޒާވް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާނީ ަލއިބްރޭރިއަން (ކ)         އެވެ. އަިދ  ލައިބްރަރީ ހުޅުވާފައި ހުންަނ ވަގުތުތައް ކަ

ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަްއ މި ގަޑިތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަތފާތުވެދާނެއެވެ. އަދި ލަިއބްރަރީ 

 ލާން ކުރެވެންވާނެއެވެ.ޢުގައި އިލައިބްރަރީގެ ވެބްޕޭޖް ލައިބްރަރީގެ ބޭރުގައާއި

ތަކަށް ތްފަރާޚާއްޞަ ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްދަރިވަރުންނާއި (އ)  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 

އޮންލަިއން ލައިްބރަރީ 

 ބޭނުންުކރުން 

،   އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި (ހ) .5
 މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުުރން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް  (ށ)  

ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އޮންލަިއން ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަްތ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުއްދަ 

 ލިބޭނެއެވެ.
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ކޮށްގެްނނެވެ. ޒަރ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުންޔޫ ،ުކރެވޭނީއޮންލައިން ލައިބްރަރީ ބޭނުން (ނ)  

އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ބޭނުންުކރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޔޫަޒރ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ ލައިބްރޭރިއަން 

އް އެއްވެސް އަލެޞަ ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މެޓީރިރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްސްގެ ގޮުތގައި ޚާއް (ހ) .6 ރިފަރެްނސް މެޓީިރއަލްސް 

 ްށ ނުނެރެވޭނެއެވެ.ކަޙާލަތެއްގައި ލައިބްރަރީން ބޭރަ

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނ ކުރެވިފައިވާ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްސްއަކީ ކޮބައިކަން  (ށ)  

ނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.   ލައިބްރޭރިއަން ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ ތަނެއްގައެވެ. އަދި  (ނ)   ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްސް ބަހަްއޓަންވާނީ ކަ

ނޑައަޅަންވާނީ ލައިބްރޭރިއަންއެވެ.  އެކަން ކަ

 ުކރެވޭނީ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ބޭނުން (ރ)  

ކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޝެލްފްގައި ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ބޭނުން  (ބ)  

 ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

އަނުބރާ ަދއްކާގޮަތށް ފޮތް 

 ނެގުން 

ންދެވޭ ެކޓަގަރީެގ ކާޑު ދެއްކުމުން، ލޯނަށް ގެމެމްބަރޝިޕްތަކެތި، ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ  (ހ) .7

ނޑައަޅާނީ އަކުރާ ވަރަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ދޫކުރެވޭނެ ދަށުން ހުއްދަ ދަދު ކަ

 ލައިބްރޭރިއަންއެވެ.

އަނބުރާ ރައްދު  ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،ލޯނަށް ދޫ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު އެިތ، (ށ)  

ހެން މެްނބަރަކު އެ ެއިތ ވާެނއެވެ. ނަމަވެސް، ލައިބްރަރީގެ އެ ޖޫރިމަނާ، ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ކުރުމަށް އެިދފައި ނުާވ ޙާލަތެއްގައި، މަތީގައި ަބޔާން ކުރެވުނު ޖޫރިމަާނ ބޭނުން

 ދެއްކުމަށްފަހު އެ ލޯނު އަނެއްކާ އަލުން އާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނިމެންދެން، ލޯނަށް ތަކެއްޗެއް  އި ހެއް، އެމީހެއްގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަކުރެވިފައިވާ މީޖޫރިމަނާ  (ނ)  

 ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

ބަންދު ދުވަހެއް  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ދުވަހަކީ (ރ)  

ރައްދު ކުރުމުން  އްޗެއްޖެހިގެން އަްނނަ މަސައްކަތު ދުވަހު ެއ އެ ،ނަމަކަމުގައިވާ

ާތ ހަފު ،ތެރޭގައިތަކުގެ ބަންދު ދުަވސް ބަޔާންވެފައިވާ އަކުރުގައިޖޫރިމަނާއެއް ނުވާނެއެވެ. މި

 ބަންދާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނެއެވެ.

ފަރާތުގެ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ބަލައި ޗެކް ކުރުމަކީ ގެންދާ (ބ)  

ންމާއެކެވެ. އަދި އެތަކެތި ރައްދުކުރާއިރު އެ ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ޒި

 ންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. ޒިގެންދިޔަ ފަރާތުްނ  ،ލިބިފައިވާނަމަ

 ލައިބްރަރީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލޯނަށް ގެންދެވޭނީ ލަިއބްރޭރިއަްނގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. (ޅ)  
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 އެ އެއްޗެއް ،ކުރާނަމަމަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުންބޭނުންލައިބްރަރީގައި  (ކ)  

ވެ. އަިދ ލައިބްރަރީގެ ސްޓޮކުން އެލައިބްރަރީގެ ސްޓާފަކަށް ހުއްޓުވިދާނެ، ބޭނުންކުރުން

އެއްޗެހި ދޫނުކުރުން، ނުވަތަ ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލައިބްރަރީ ސްޓާފުންނަްށ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

     ޖެހޭނީ ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ށް ގެންދާ އެތީގެ ޒިންާމ ނަގަންލޯނަ (އ)  

ވާލު ކުރެވޭނެ ޒިންމާއެއް ޫނނެވެ. މި ޒިންމާ ނިމޭނީ، ހައަކީ އެހެން މީހަަކށް މި ޒިންމާ

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ެގންދެވުނު އެތި އަނބުރާ ލައިބްރަރީއަްށ ލިބުުނ ކަމަށް ރެކޯުޑ 

 ކުރެވުނީމައެވެ.

ލޯނަށް ގެންދިޔަ ެއތި ގެންދިަޔ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ އެތި ހޯދުމަށް އެެހްނ  (ވ)  

އެ ެއއްޗެއް ގެންދިޔަ ފަރާތުން ލަިއބްރަރީއަށް އެ އެއްޗެއް ، މެންބަރަކު އެދިއްޖެނަމަ

 ރައްދުކުރުމުން، އަލުން އެ އެއްޗެއް ދޫކުރުމުގައި ކުރިން އެދުނު ފަރާތަށް އިސްކަންދެވޭނެ

 ކަމަށް ލައިބްރޭރިއަންއަށް އެންގިާދނެއެވެ.

  

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، މެމްަބރޝިޕް ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އެމީހަކު ލޯނުގެ ގޮތުގައި  (މ)  

 ގެންގޮސްފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

     ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެންޑް ޔޫސަރސް އަށް ޢާންމު ލޯނަށް ތަކެތި ރރަޖިސްޓަ (ހ) .8 ލައިްބރަރީ ލޯންސް 

 ަހފްތާގެ މުއްދަތަށެވެ. އް)ހަތަރެ( 4ހަފްތާ، އަދި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް  (ދޭއް) 2

ލުތައް ިތރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފަިއ ސޫލޯނަށް ތަެކތި ދޫކުރުމުގައި ގެްނގުޅެންވީ އިތުރު އު (ށ)  

 މިވަނީއެވެ.

 ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯނު  8.1  

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ އެތި ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން  (ހ)    

 ދުވަހުގެ މުއްދަަތށެެވ. (ތިނެއް) 3

 ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން  8.2  

ނޑައެޅިފައިވާ އެތި ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ  (ހ)     ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ކަ

 އިަރށެވެ.ގަޑި (ތިނެއް) 3ގިނަވެގެން 

 ހަމައެކަނި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯން 8.3  

ހަމައެކަނި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންަނށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ޮގތުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ އެތި  (ހ)   

 އަށެވެ.ސެމިސްޓަރ (އެކެއް) 1ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން 

ލޯނަށް ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެންދިއުމާއި، ލައިބްރަރީގެ ތަކެއްޗަށް  (ހ) .9 ސުލޫކު

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަަމލެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެުދ ގެއްލުންދީ ހަލާކު ދުގައިގަސް

ނޑައެޅިފައިވާ އު  ލުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ސޫކަ
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ކުރަން އިްނ އެތި ނުވަތަ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ އެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ބޭނުންލައިބްރަރީގައި  (ށ)  

ެއ އެތި ބޭނުންކުރަން އިްނ  ،ޖެހޭނީލިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޒިންމާ ވާންނުވަތަ ގެއް ،ވެއްޖެނަމަ

 ނުވަތަ އެއެތި ގެންދިޔަ ފަރާތުްނނެވެ.

ނުވަަތ  ،ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ވެފައިވާ އެއްޗަށް  (ނ)  

ގެންދިޔަ ފަރާތުން އެއެއްޗެއްގެ އާ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެއްގެ އެ އެތި  ،ގެއްލިއްޖެނަމަ

ނޑައަޅާ މިންވަރު ލައިބްރަރީއާ   ވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.ހައަގުކަމަށް ލައިބްރޭރިއަން ކަ

ގެއްލުމަށް ލައިބްރަީރްނ  އަދި ލިބޭ ލައިބްރަރީގެ ތެރެއަށް ވައްދާ އަމިއްލަ ތަކެއްޗަށް  (ރ)  

 ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ. 

ލައިބްރަރީ ބޭނުްނކުރާ އެހެން މީހުންަންށ އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުން، ނުވަތަ  (ބ)  

 ،ނަމަވެސްގައި ކޮށްގެންުނވާނެއެވެ. އެހެންވާފަދަ ކަންތައްތަްއ ލައިބްރަރީއުނދަގޫ

ލައިބްރަރީގައި ގުރޫޕް ސްޓަޑީ ހެދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި، އެހެްނ 

 މީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ޮގތަށް ކިޔެވުމާއި، ކިޔެވުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ލައިބްރަރީްނ ހުން ލައިބްރަރީގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާނަަމ، ެއފަދަ މީ (ޅ)  

 އްޒަފުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ވަގެ މުތިޔާރު ލައިބްރަރީނެރުމުގެ އިޚު

 

ރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ ީމހެއްގެ ކިބައިން، ލޯަނށް ތަެކިތ ޙުލައިބްރަރީގެ ގަވާއިދުތަކަށް  (ކ)  

ނޑާލެވިދާނެއެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ "ސުލޫކު ޙަގެންދިއުމުގެ  އްޤު ވަގުތީ ގޮތުން ކަ

 ދު" ގެ ދަުށން އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.އިވާގަހިފެހެއްޓުމުގެ 

 

 ،ކުރުމަށްލޫމާތުތައް ލައިބްރަރީގެ އިާދރީ މަސައްކަތް ޢުގުޅޭ މަ ލައިބްރަރީގެ މެމްބަރުންނާ  .10 މަޢުލޫމާތު ިޙމާޔަތްކުުރން  

ލޫމާތު ތިންަވނަ ފަރާތަާކ ޢު ވެ. މިފަަދ މައެމުގައި ެބހެއްޓިފައިވާނެފޯ މެޝީން ރީޑަބްލް

 އްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހި

 ކޮޕީ ރައިޓްސް 

 

ނުވާގޮތެއްެގ ތަޢާރުޟުދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮޕީ ރައިޓްސްގެ ޤާނޫނުތަކާއި   .11

 ތަކެތީެގ ކޮޕީއެއް ލައިބްރަރީއަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.މަތިން ފޮތާއި އެހެނިެހން 

ކޮމްޕިއުޓަރު އަދި 

 އިންޓަރނެޓް ިޚުދމަތް 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ލައިބްރަރީެގ  (ހ) .12

ނޑައަޅާ އު އްގެ މަތިން ލެސޫކޮމްޕިއުޓަރު އަދި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލައިބްރަރީން ކަ

 ތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚު

ބްރަރީގެ ކޮމްޕިއުޓަރު ކުރާއިރު ލައިޔާންކޮްށފައިވާ ޚިދުމަތް ބޭނުންމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ (ށ)  

ތަކުގައި ރައްކާކުރާ މަޢުލޫމާތަށް ިލބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ލައިބްރަރީްނ ސިސްޓަމް

 ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ އު މާއި ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްނެގު ފޮޓޯކޮޕީ (ހ) .13 ކޮޕީ އަދި ޕްރިންޓިްނގފޮޓޯ ލެއްގެ މަތިްނ ސޫލައިބްރަރީން ކަ

 ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
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ނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި ،މިޚިދުމަތް ދޭނެ ވަގުތުތަކާއި (ށ)    ،އްލުތަސޫއަދި އެހެނިހެން އު ،ކަ
 މުކޮށް ފެންނާެނހެން ބަހަްއަޓންވާނެއެވެ.ންއާޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ދިވެހި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް (ހ) .14

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުން، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ލައިބްރަރީގެ ގަވާއިދެއް  (ށ)  

އެ ގަވާއިދެއް އުވި ދިޔައީއެވެ. މި ގަވާއިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން  ،ވާނަމަ

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.

ގަާވިއދުަގއި ނެތްކަެމއް 

 ދިާމވުން 

 މި ގަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ނިންމާނީ ެއކަޑެމިކް ބޯޑުންނެވެ.   .15

____________________ 
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