
 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11މި ޤަވާޢިދަކީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރ:  (ހ) 1 ފް ތަޢާރު 

ަވނަ ނަްނބަރުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިާވ  20(ށ) ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 48ޤާނޫނު) ގެ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ަލއިބްރަރީތައް އުފައްދައި 

 އެތަންތަން ިހންގުމާއިބެހޭ ގަވާއިެދވެ.

 

ޤަވާޢިދު" މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއާބެހޭ  (ށ)  

 އެވެ.

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށާއި، މުވައްޒަފުްނނަްށ އަދި ޢާންމުންނަްށ   2 ލައިބްރަރީ އުފެއްދުން 

ވަދެވޭގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ލައިބްރަރީ އުފެއްދިދާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ލައިބްރަރީ އުފައްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަުހއެވެ. 

 

ޔުނިވަރސިޓީން 

ބައިވެރިވާ 

 ބްރަރީތައް ލައި

 (ހ) 3

 

 

 (ށ)

 

 

 (ނ)

 

 

 (ރ)

 

 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ޔުނިަވރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ 

އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ލައިބްރަރީތަކާއެކު ޙިއްޞާވެ ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

 އެގޮތުން ބޭރުގެ ލައިބްރަރީތަކާއި ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީތަކާއެކުވެސް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

ޓީން އެހެން ލައިބްަރރީތަކާއި ބައިވެރިވެ އެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ލައިބްރަީރ ޔުނިވަރސި

ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ ބައިވެރިވާއިރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗްގެ ކަންކަން 

 އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ލައިބްަރރީތަކާ ބައިވެރިވުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.  

ނިވަރސިޓީއެއް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ލަިއބްރަރީއާ ބައިވެރިވެ އެ ޔުނިވަރސިޓީން އެހެން ޔު

ލައިބްރަރީތަކުގެ ބޭނުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ފުރިހަމަގޮތުގަިއ 

 ލިބިދޭންވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރިސޓީން ބައިވެރިވާ އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ލައިބްރަރީ 

ނުންކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ޔުނިވަރސިޓީއަްށ ބޭ

 ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އޮންލައިންކޮށް ބޭނުންކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 



 

 

ޔުނިވަރިސިޓީން އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ ަޤއުމެއްގެ ލައިބްރަރީއާ  (ބ)

 ވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ބައިވެރިވާންވާނީ ދެފަރާތުގެ ދެެމދުގައި ވެ

 

ލައިބްރަރީ 

 ބޭނުންކުރުން 
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 ލައިބްރަރީއަށް ވަނުމާއި ލައިބްރަީރގައި ހުންނަ ފޮތާއި، މަުޢލޫމާތު ައދި އެހެނިހެން ތަކެތި  (ހ)

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޭުނންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ 

މުދައްރިސުންނަށާއި މުވައްޒަފުން އަދި  ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ދަރިވަރުންނަށާއި، 

 ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ މުދައްރިސަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ލައިބްރަރީ  (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުންކުރުމަށް ފީއެއް ނުަވތަ ޗަންދާއެއް ނުނެގޭނެއެވެ. އެހެން ަނމަވެސް 

މެންބަރުންޫނން އެހެން ފަރާތަކުން ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ީފއެއް ނުވަތަ ޗަންދާއެއް 

 ނެގިދާނެއެވެ.

ލައިބްރަރީއިން ފޮތް ެގންދިއުމަްށޓަކައި ލައިބްރަރީ ކާޑެއް އޮންަނން ޖެހޭނެއެވެ. މި ކާޑަީކ  (ނ)  

ނޫނެވެ. އަދި ލައިބްރަރީ ސްޓާފުްނ  އެހެންމީހަކަށް ޓްރާންސްފާރ ުކރެވޭނެ އެއްޗެއް

އަންގައިފިނަމަ، މިކާޑު ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިކާޑު ނުދެއްކިއްޖެނަމަ، ލައިބްރަރީއިން، 

 ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލައިބްރޭރިއަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 (ރ)  

 

މީހެއްގެވެސް، ދަބަްސ ލައިބްރަރީއަށް ވަންނައިރުއާއި ަލއިބްރަރީން ނިކުންނައިުރ، ކޮންެމ 

ފަދަ ތަކެތި ޗެކް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލައިބްރޭރިއަނަށް ނުވަތަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޔަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މޯބައިލް ފޯން އޮްނނަންވާނީ ނިްއވާލައިފައި ނުވަތަ ސައިލެންޓް ޯމޑުގައެވެ. މޯބައިލް ފޯުނ  (ބ)  

އަދި އެހެނިހެންވެސް، އިލެކްޓްޯރނިކް ވަޞީލަތްތައް ޭބނުން ކުރެޭވނީ އެހެން ފަރާތްތަކަްށ 

 އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށެވެ. 

ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ލައިބްރަރީގެ ރޫމްތައް އުނގެނުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކަމަ (ޅ)  

 މަތީން ރިޒާވް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ލައިބްރަރީ ހުޅުވާފައި ހުންނަ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅާނީ ލައިބްރޭރިއަންއެވެ. އަދި މި ގަޑިތައް  (ކ)  

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަފާތުވެދާނެއެވެ. އަދި ލައިބްރަރީ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް ލައިބްރަރީގެ 

 ބޭރުގައާއި ލައިބްރަރީގެ ވެބް ޕޭޖް ގައި އިޢުލާން ކުރެވެންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްދަރިވަރުންނާއި ޚާއްޞަ ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަަކްށ  (އ)  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 



 

 

 

އޮންލައިން ލައިބްރަރީ 

 ބޭނުންކުރުން 
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 (ހ)

 

 (ށ)

 

 

 (ނ)

 

،   އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ޭބނުންކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ދަރިވަރުންނަށާއި

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 

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

ރީގެ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިން ލައިބްރަ

 ލިބޭނެއެވެ.

އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ބޭނުްނ ުކރެވޭނީ ޔޫޒަރ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުން ޮކށްގެންނެވެ. 

އޮންލައިން ލައިބްރަރީ ޭބނުންުކރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޔޫޒަރ ނޭމަކާއި ޕާސްވޯޑެއް 

 ލައިބްރޭރިއަން ދޭންވާނެއެވެ.

 

ރިފަރެންސް 

 މެޓީރިއަލްސް 
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 (ރ)

 (ބ)

ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްސްގެ ގޮތުގައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މެޓީރައަލްއެއް 

 އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ލައިބްރަރީއިން ބޭރަށް ނުނެރެވޭނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްސްއަކީ ކޮބައިކަން 

 ލައިބްރޭރިއަން ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. 

ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލްސް ބަހައްޓަންވާނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަތަނެއްގައެވެ. އަދި 

 އެކަން ކަނޑައަޅަންވާނީ ލައިބްރޭރިއަންއެވެ.

 މެޓީރިއަލް ބޭނުން ުކރެވޭނީ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ.ރިފަރެންސް 

ރިފަރެންސް މެޓީރިއަލް ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޝެލްފްގައި 

 ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް 

 ފޮތް ނެގުން 

ދެއްކުމުން، ލޯަނށް ގެންދެޭވ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަެކތި، މެމްބަރޝިޕް ކާޑު  (ހ) 7

ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ަވރަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަދި އެަތކެތި ދޫކުރެވޭނެ ޢަދަދު 

 ކަނޑައަޅާނީ ލައިބްރޭރިއަންއެވެ.

ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި،  އަނބުާރ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު އެިތ، (ށ)  

ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ލައިބްރަރީެގ އެހެން މެންބަރަކު ެއ ، މަރައްދު ނުކުރެވިއްޖެނަ

އެތި ބޭނުން ކުރުމަށް އެދިފައި ނުވާ ޙާލަތެއްގައި، މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ 

 ދެއްކުމަށްފަހު އެ ލޯނު އަނެއްކާ އަލުން އާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

 (ނ)  

 

ޖޫރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ މީހެއް، އެމީހެއްގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކާ ނިމެންދެން، ލޯނަށް ތަކެއްޗެއް 

 ނުގެންދެވޭނެއެވެ. 



 

 

 (ރ)

 

 

 

 (ބ)

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަކެިތ އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި 

ން ޖޫރިމަނާއެއް ވަނީ ނަމަ ޖެހިެގން އަންަނ ަމސައްކަތު ދުވަހު އެ އެތި ރައްުދ ކުރުމު

ނުވާނެއެވެ. މިތާގައި މިާވ "ބަްނދު ދުވަސް" ތެރޭގައި ހަފުާތ ަބންދާއި ސަރުކާރު ބަންުދ 

 ދުވަސްތައް ހިމެނެއެވެ.

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ބަލައި ޗެކް ކުރުމަކީ އެގެންދާފަރާތުގެ 

ތަކެއްޗަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް  ޛިންމާއެކެވެ. އަދި އެތަކެތި ރައްދުކުރާއިރު އެ

 ލިބިފައިވާނަމަ އެގެންދިޔަ ފަރާުތން ޛިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ލައިބްރަރީގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ލޯނަށް ގެންދެވޭނީ ލަިއބްރޭރިއަްނގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. (ޅ)  

، ކުރާނަމަ އެ އެއްޗެއް ލައިބްރަރީގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ބޭނުން (ކ)  

ލައިބްރަރީގެ މުވައްޒަފަކަށް ުހއްޓުވިދާނެވެ. އަދި ލަިއބްރަރީެގ ސްޓޮކުން އެއްޗެހި 

ދޫނުކުރުން، ނުވަތަ ދޫނުކޮްށ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ލައިްބރަރީ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 (އ)  

 

 

ދޫކުރެވިފައިާވ ފަރާތުންނެވެ. އަިދ މި ލޯނަށް ގެންާދ އެތީގެ ޒިންމާ ަނގަން ޖެހޭނީ ކާޑު 

ޒިންމާ އަކީ އެހެން މީހަކަށް ޙަވާލު ކުރެވޭނެ ޒިންމާއެއް ނޫނެވެ. މި ޒިންމާ ނިމޭނީ، 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވުނު އެތި އަނބުރާ ލައިބްރަރީއަށް ލިބުނު ކަމަށް ރެކޯޑު 

 ކުރެވުނީމައެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ެއ އެތި ހޯދުމަށް އެެހްނ ލޯނަށް ގެންދިޔަ އެިތ އެގެންދިޔަ  (ވ)  

އެ ެއއްޗެއް ގެންދިޔަ ފަރާތުން ލަިއބްރަރީއަށް އެ އެއްޗެއް ، މެންބަރަކު އެދިއްޖެނަމަ

ރައްދުކުރުމުން، އަލުން އެ އެއްޗެއް ދޫކުރުމުގައި ކުރިން އެދުނު ފަރާތަށް އިސްކަންދެވޭެނ 

 . ކަމަށް ލައިބްރޭރިއަނަށް އެންގިާދނެއެވެ

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

 ގެންގޮސްފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 (ހ) 8   ލައިބްރަރީ ލޯންސް 

 

 (ށ)

 

 

) 2(ރަޖިސްޓާޑް ޔޫސަރސް އަށް ޢާންމު ލޯނަށް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެްނމެ ގިނަވެގެން ދެ 

 ) ހަފުތާގެ މުްއދަތަށެވެ.4ހަފުތާ، އަދި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ހަތަރު (

ލޯނަށް ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ އިތުރު އުޞޫލުތައް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި 

 މިވަނީއެވެ.

 ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯނު  1



 

 

ވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ިތން ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ަކނޑައެޅިފައިވާ އެތި ދޫކުރެ

 ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.3(

 ހިފެހެއްޓިފައިވާ ލޯން  2

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ޯލނުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެތި ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ިތްނ 

 ) ގަޑި އިރަށެވެ.3(

 ހަމައެކަނި އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯން  3

އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނުގެ ޮގތުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެތި ހަމައެކަނި 

 ) ސެމިސްޓަރ އަށެވެ.1ދޫކުރެވޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން އެއް (

 

ލޯނަށް ތަކެތި ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެންދިއުމާއި ލައިބްރަރީގެ ތަކެއްޗަށް  (ހ) 9 ސުލޫކު 

ހަލާުކ ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާ ޤަޞްދުގައި ގެއްލުންދީ 

 ފަރާތްތަކާމެދު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.

 (ށ)  

 

 

 (ނ)

ލައިބްރަރީގައި ބޭނުން ކުރަން އިން އެތި ނުވަތަ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭ އެއްޗަށް 

ޙާލަތެއްގައި ޒިންމާ ވާން ޖެހޭނީ އެ އެިތ  ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެ

 ބޭނުންކުރަން އިން ނުަވތަ އެއެިތ ގެންދިޔަ ފަރާތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާން ވެފައިވާ އެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަަމ 

މަށް ލައިބްރޭރިއަްނ އެގެންދިޔަ ފަރާތުން އެއެއްޗެއްގެ އާ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެއްގެ އަގުކަ

 ކަނޑައަޅާ މިންވަރު ލައިބްރަރީއާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ލައިބްރަރީގެ ތެރެއަށް ވައްދާ އަމިއްލަ ތަކެއްޗަށް އަދި ިލބޭެގއްލުމަކަށް ލައިބްރަރީްނ  (ރ)  

 ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ. 

ކުރާ އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫ އަޑުގަދަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުން، ނުވަތަ ލައިބްރަރީ ބޭނުން  (ބ)  

ވާފަދަ ކަންތައްތައް ލައިބްރަރީގައި ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލައިބްރަރީގައި 

ގުރޫޕް ސްޓަޑީ ހެދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުަގއި، އެހެން މީހުްނނަްށ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށް ކިޔެވުމާއި ކިޔެވުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް

ލައިބްރަރީގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުތައް ބަހަްއޓާނަމަ، ެއފަަދ މީހުން ލައިބްރަރީްނ  (ޅ)  

 ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލައިބްރަރީ ގެ މުއައްޒަފުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



 

 

ލޯަނށް ތަކެތި ލައިބްރަރީގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުުރމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ މީހެއްގެ ިކބައިން،  (ކ)  

ގެންދިއުމުގެ ހައްޤު ވަގުތީ ގޮުތން ކަނޑާލެވިދާނެއެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ "ސުލޫކު 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަުށން އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު 

 ޙިމާޔަތްކުރުން  

 ،ލައިބްރަރީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްލައިބްރަރީގެ މެމްބަރުންނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް   10

މެޝީން ރީޑަބްލް ފޯރމުގައި ެބހެއްޓިފައިވާނެވެ. މިފަަދ މައުލޫާމތު ތިންަވނަ ފަރާތަކާއި 

 ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ކޮޕީ ރައިޓްސް 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮޕީ ރައިޓްސްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ތަޢާރުޟްނުވާގޮތެއްގެ  11

 މަތިން ފޮތާއި އެހެނިެހން ތަކެތީެގ ކޮޕީއެއް ލައިބްރަރީއަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ކޮމްޕިއުޓަރު އަދި 

 އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް 

 

 (ހ) 12

 

 

 (ށ)

 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ލައިބްރަރީެގ 

ޚިދުމަތް ލައިބްރަރީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކޮމްޕިއުޓަރު އަދި އިންޓަރނެޓްގެ 

 ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޚިދުމަތް ބޭނުން ކުރާއިރު ލައިބްރަރީގެ ކޮމްޕިއުޓަރު 

ރީން ސިސްޓަމް ތަކުގައި ރައްކާކުރާ މަޢުލޫމާތަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ލައިބްރަ

 ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.

 

ފޮޓޯ ކޮޕީ އަދި 

 ޕްރިންޓިންގ

 (ހ) 13

 

 (ށ)

ފޮޓޯކޮޕީނެގުމާއި ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް  ލައިބްރަރީއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން 

 ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ތަނަވަސްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 ،ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އުޞޫލުަތށްމިޚިދުމަތް ދޭނެ ވަގުތުތަކާއި 

 ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޢާއްމުކޮށް ފެންނާނެެހން ބަހަްއަޓންވާނެއެވެ.

 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

 (ހ) 14

 

 

 (ށ)

 

ފާސްކޮށް ދިވެިހ މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށމުން، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ލައިބްރަރީގެ ގަވާއިދެއް 

ވާނަމަ އެ ގަވާއިދެއް އުވި ދިޔައީއެވެ. މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން 

 މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.



 

 

 

ވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ޤަ 

 ދިމާވުން 

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

 

 

 

    ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:

 

 

 

 


