
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު

 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ، ހ) ( 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ  48ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ 

 ކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.ޢަމަލު މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މި އުޞޫލަށް ކިޔަނީ " (ށ)  

 ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

ވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މު (ނ)  

މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ، އްތަމަޢުލޫމާތު

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ   2 ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަްނ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ ތިރީގައިމިވާ 

ބާވަތްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެވެ. ިމ ރަޖިސްޓަރީތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި މިކަމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޮކމްޕިއުޓަރ 

 .ތަކުގައިވެސް ބެލެހެއްޓި ދާނެއެވެޕްރޮގްރާމެއްގައި ނުވަތަ ފޮތް

 .މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ .1

 .ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ .2

 .ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ .3



 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ  .4

ވޮލަންޓިއަރުން ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

 .ރަޖިސްޓަރީ

 ހ) ( 3 މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ

 

މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްާޓނީ، ޔުނިވަރސިީޓގައި އެ 

ވަގުތަކު ހުރި މަޤާމުތަކާއި، ކުިރން ހުރި މަޤާމުތަކާއި، މަޤާުމތަަކށް އަންނަ 

 .ބަދަލާއި، އެ މަޤާމުތަކާެބހޭ މަޢުޫލމާތެވެ

 .އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުންނަން ވާނެއެވެމަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  ށ)(  

 .މަޤާމުގެ ނަން  .1

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު .2

 .މަޤާމު އިތުރުކުރި އަދަދު .3

 .މަޤާމު އުނިކުރި އަދަދު .4

 .މަޤާމު އިތުރު ކުރުމުން ނުވަތަ އުނި ކުރުމުން ބާކީއޮތް ޖުމްލަ އަދަދު .5

 .މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު .6

 .ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު/މަޤާމު އުވާލި ޗިޓު  .7

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .8

 މަޤާމުގެ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް. .9

 ހ) ( 4 ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ 

މަޤާމުތަުކގައި އެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހަްއޓާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަގުތަކު ތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަުފްނނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ 

 .މަޢުލޫމާތެވެ



 

 

 ށ) (  

 

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުންނަްނ 

 ވާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ނަން . .1

 .މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް  .2

މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު ނުވަތަ  .3

 ރު.ނަންބަބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު 

 މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ނަންބަރު. .4

 .މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު .5

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .6

 .ކްލެސިފިކޭޝަންމަޤާމުގެ  .7

 .މަޤާމުގެ ރޭންކް/ސްޕައިން ޕޮއިންޓް .8

 .ސަރވިސް ކެޓަގަރީ .9

 .މުވައްޒަފަށްލިބޭ މުސާރަ .10

 .މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް .11

 .މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންފެށި ތާރީޚު  .12

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު އަދި ޗިޓު  .13

 .ނަންބަރު

ވަކިވުމުން ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނ) (  

ބަދަލުވުމުން، ރަޖިސްޓަރީގައި، ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި ތާރީޚު އެނގެން 

 ހުންނަން ވާނެއެވެ 



 

 

 ހ) ( 5 ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

 

މުވައްޒަފުންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމުަތކުގައި އެ ، ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ

ވަގުތަކު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުްނނާއި ކުރިން އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ 

 .މަޢުލޫމާތެވެ

 .ވާނެއެވެވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަން  ށ)(  

 .ނަމާއި އެޑްރެސް .1

ތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު ނުވަ .2

 ބަރު.ންޕާސްޕޯޓު ނަ

 .އުފަން ތާރީޚު .3

 .މަޤާމުގެ ނަން  .4

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު .5

 .މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު .6

 .މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން .7

 ރޭންކް/ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމުގެ  .8

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .9

 .މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް .10

 .ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚު .11

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު އަދި ޗިޓު  .12

 .ނަންބަރު



 

 

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު 

 ބެލެހެއްޓުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް (ވަގުތީ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  6

، ދާއިމީ)، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަޢުލޫމާތު ފަިއލެއް ތަްއޔާރުކޮށް

 .ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަން ވާނެއެވެ

 ހ) (  

 

ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތަށް ނުކުތުމާއެކު، 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ެއ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިްލ ހަދައި، އެ ފައިލުގައި ޔުިނވަރސިޓީގެ 

ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު ޖަހަން ވާނެއެވެ. އަދި ފައިލް ހެދުމަށްފަހު، 

އެ މުވައްޒަފާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން ގެންދަން 

 .ވާނެއެވެ

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް ޔުނިވަރސިޓީން މަޢުލޫމާތު ފައިލް ހަދައި،  ށ)(  

 .ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ 

 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުންނަން ވާނެއެވެ ނ)(  

 .ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ  .1

ލާ އެއްގޮތްކަން ޞް  ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި .2

 .ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ

ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށައަޅާފައި  .3

 .ވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ  .4

 .ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު

 .ވަޒީފާދިން ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .5

 .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު .6



 

 

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ .7

ވަނަވަރު (މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  .8

 .ގެނެސް އަޕްޑޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ)

 .ތަކުގެ ކޮޕީމުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުން .9

ސަލާމް ސިޓީއާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި، ޑޮކްޓަރު  .10

 .ސެޓްފިކެޓް

 .ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން (ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ) .11

ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު، ތަމްރީނު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި  .12

ކެޓުތަކުގެ ވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ލިބިފައިވާ ސެޓްފި 

 ކޮޕީއާއެކު)

 .އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރެކޯޑު .13

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން ބަންދެއްވެ،  .14

 .ޝަރީއަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ރެކޯޑު

 އުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ޤަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަ  .15

ވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައި ޤު އިނަލްއަކަމެއްގައި ނުވަތަ ބަ

 .ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލު ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ވާލު ކޮށްފައި ވާނަމަ ޙަން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތު .16

 .އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 .ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .17

 .ފެންވަރު ބެލި ފޯމު މަސައްކަތުގެ .18

ވަޒީފާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް (ނުވަތަ ޗިޓުގެ  .19

 .ކޮޕީ)



 

 

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .20

 .ވަޒީފާ އަދާ ކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .21

 .ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން .22

ވަނަ  19އަދި  18، 11، 10މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  މި ރ)(  

(ފަހެއް) އަހަރު  5ނަންބަރުގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކުރެވޭ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 ވުމަށްފަހު ނައްތާލެވި ދާނެއެވެ.

ލު ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ބެހޭގޮތުން ފައި ،ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބ)(  

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށް ފައިލު ކުރަމުން ގެންދިއުން. މިގޮތުން 

ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން 

 .ގެންދިއުން

 މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ރައްކާތެރި  ޅ)(  

 .ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ  ކ)(  

ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ. ވީމާ، މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން 

ގައިވާ ލިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލު މުވައްޒަފަކުބަލަންޖެހޭ 

 .ބަލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

 އ) (  

 

ގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަްނ ބޭުނންެވއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފަކުެއ ، މުވައްޒަފަކު

ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ 

 .ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަން ވާނެއެވެ

 ވ) (  

 

ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ މީހެއްގެ 



 

 

(ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  5މަޢުލޫމާތު ފައިލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 .ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ 

 ބަދަލު ގެނައުން

 ހ) ( 7

 

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ބިޭދސީއެއްނަމަ މުވައްޒަފަކު

ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ެއކަން އެ 

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  7ެއ ަބަދެލްއ ެގްނަނާތ ، މުވައްޒަފަކު

 .ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ބިޭދސީއެއްނަމަ މުވައްޒަފަކު ށ)(  

ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަްށ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަަމ، އެ ަމޢުލޫމާތެއް 

އެ ބަދަލެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި  ،(ަފނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15ލިބޭތާ 

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ އިން އަދި ފައިލް ނުވަތަ 

 ފޮތުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ބިޭދސީއެއްނަމަ މުވައްޒަފަކު ނ) (  

ގެ ަވޒީފާއާބެހޭ މުވައްޒަފަކުބަދަުލ، އެ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ގެެނވުނު 

 ހުރިހައި ލިޔެކިޔުންތަކުން އިޞްލާޙު ކުރަން ވާނެއެވެ.

 ހ) ( 8 އަދާ ކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން

 

އެހެން އޮފީހަކަށް  މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ބަދަލުވުމަށްފަުހ ނުވަަތ ވަޒީފާިއން ވަކިވުމަށްފަުހ، ވަޒީފާ އަާދ ކުރިގޮތުގެ 

(ހައެއް)  6ލިޔުން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ނުވަަތ ބަދަލުވި ތާރީޚުން ެފށިގެން 

އެދިއްޖެނަމަ، އަންނަނިިވ  މުވައްޒަފަކު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް އެ 

 .ތްކޮށް އަާދ ކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ވާނެއެވެކަންތައްތަކަށް އިޝާރާ

 .ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް  .2



 

 

ދެމިހުރި  މުވައްޒަފަކުމެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ  .3

 .މުއްދަތު

 .ވަޒީފާ އަދާ ކުރި އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު .4

 .އަދާ ކުރަމުން އައި ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ  .5

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި  .6

 .އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު ނުވަތަ ބަދަލުވި ސަބަބު ނުވަތަ އޭނާ  މުވައްޒަފަކު އެ  ށ)(  

ގެ ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭގޮތް (ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާ ކުރި ގޮތާމެދު އެ 

އެދިއްޖެ  މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ރަނގަޅު ނުވިޔަސް)، ވަޒީފާއަދާ ކުރި ލިޔުމުގައި، 

 .ހިނދެއްގައި މެނުވީ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި 

 މުރާޖަޢާކުރުން

 (ހ) 9

 

 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި 

 ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.މި  (ށ)  

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 

 ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   10

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ނެވެ.
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