
 

 

 އުޞޫލު  ހޯދުމުގެ ޚިދުމަތް  ކުރުމާއި ލައިބްރަރީ ބޭނުން 

 

 އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( R-28/2016ޤަވާޢިުދ ނަމްބަރު  ލަކީޞޫއު(ހ) މި  1 އި ނަން ފާ ތަޢާރު 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެްނ  04) ގެ ގަވާއިދު ލައިބްރަރީއާބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ވެ. އުސޫލެ ގޮތާއި ޚިދުމަތް ހޯދާނެގޮތުގެލައިބްރަރީ ބޭުނންކުރާ ހަދާފައިވާ، 

 އެވެ." އުޞޫލުލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކިޔާނީ، " ލަށްޞޫއު(ށ) މި 

 

މުވައްޒަފުން ލުއި ފަސޭހަ  އަދި މުދައްރިސުން ދަރިވަރުންނާއި މަޤްޞަދަކީ ގެއުޞޫލުމި 2 މަޤްޞަދު 

ކުރުމަށް ދިރާސާމުޠާލިާޢކޮށް ލައިބްރަރީއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އުނގެނި، ކަމާއިއެކު 

ލަިއބްރަރީގެ މަގުފަހިކުރުމަށާއި، މަޢުލޫާމތު މުއްސަނދިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން 

 ވެ. ލިބިަގންނާނެ ގޮތް ހާމަކޮށް އަންގައިިދނުމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް 

 

 ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރެވޭ ފަރާތަތައް 

 

 މުވައްޒަފުން ނާއިއި މުދައްރިސުންނާޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން(ހ)  3

  ތައްމަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުއްސަސާ  (ށ) ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން

ގަިއވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އަދި (ށ) ހައްދަވާ ފަރާތްތަްއ (މިމާއްދާގެ (ހ) ދިރާސާ(ނ) 

ގެ ދަުށން ހުއްަދ ލިބިގެްނ ލައިބްރަރީ އުޞޫލުއެހެނިހެން ފަާރތްތަކުން ހަމަޖެިހފައިވާ 

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.)

 

ލައިބްރަރީ ހުޅުފިއި ހުންނަ 

 ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް 

އިޢުލާނު ުހންނަ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ލައިބްރަރީ ލަިއބްރަރީ ހުޅުވިފައި ) ހ( 4

ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ގަޑިއަށް ކުރެވޭނެއެވެ. މިގަޑިތައް ލައިބްރަރީ 

 ހުްނނާނެއެވެ.  ެފންނަންބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ، ވަގުތުން ވަގުތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

 (ނ) ހުކުރު ދުވަހާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކުގައި ލައިބްަރރީ ބަންދުވާނެއެވެ. 

 

 ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް 

 

 

އެހެނިެހން އަދި  މާތުތާއި، ަމޢުލޫ ފޮ ހުންނަ  ލަިއބްރަރީގައިވަނުމާއި  ިއބްރަރީއަށްލަ(ހ)  5

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަނުންކުރުމުގެ ހުއްބޭތަކާ އެއްގޮތަށް އުޞޫލުކަނޑައެޅިފައިވާ  ތަކެތި

ވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ޔުނިދަރިވަރުންނަށާއި މުދައްރިސުންނަށާއި މުވައްޒަފުން އަދި  ހާހުރި

 .ންވާނެއެވެގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބި



 

 

ދަރިވަރުން، ސްޓޫޑަންޓް ކާޑު އަދި ކައި ގެންދިއުމަށްޓަ ފޮތް ) ލައިބްރަރީންށ(

ކާޑުގެ ވެރިފަރާތް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. މި  ޓާފް ކާޑްސް ،މުދައްރިސުންނާއި މުވައްޒަފުން

 ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ކާޑު ޭބނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

) ލައިބްރަރީއަށް ވަްނނަ އިރު ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ވެސް ދަބަސް ފަދަ ތަކެތި ލޮކަރގައި ނ(

އަގުހުރި ތަކެތި ހަރުގައި ބަހައްަޓންވާނެެއވެ.  ހުންނަ ނުވަތަ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި

 ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 ވޭނީކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރެ ހުންނަ ބެހެއްޓިފައި  ލައިބްރަރީގައި) ރ(

 ހަމައެކަނި އުނގެނުމުގެ ބޭނުަމެށވެ. 

 

ބަހާލެވިފައެވެ. އެއީ ބަޔަކަށް  03މައިގަނޑު ލައިބްރަރީގައި ފޮތްތައް ހުންނާނީ (ހ)  6 ޖަމާ ލައިބްރަރީގެ 

  ބަޔަށެވެ.ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ޢަރަބި، 

އަދި  ސީރިއަލްސް  ،ސްޖަރނަލް  ބާވަތްތަކަކީ ފޮތާއި ލައިބްރަރީގެ ޖަމާގައި ހުންނަ(ށ) 

  އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ތަކެއްޗެވެ.

 "ލެންޑިންގ"އަކަށެވެ. އެއީ  ގިންތީ 02ބެހިގެންަވނީ މައިގަނޑު  ލައިބްރަރީގެ ޖަމާ) ނ(

" ގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ފޮތްތަކަކީ އަނބުރާދައްކާ ލެންޑިންގ" އެވެ. "ރިފަރެންސް"އަދި 

ން ބޭރަށް ލައިބްރަރީގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ "ރިފަރެންސް" ތަކެއްޗެވެ.ގެންދެވޭ  ގޮތަށް

ޕޯޓްސް، އެޓްލަސް ޑިކްޝަނަރީޒް، އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ، ރި ނުގެންދެވޭ ތަކެއްޗެވެ. އެއީ

ވެ. މީގެ އިތުރުން ކަލެކްޝަންގައި ހުންނަ އެކި މާއްދާތަކުގެ ބައެއް މުހިއްމު ފަދަ ތެކެއްޗެ

 ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުންނާނެއެވެ.ރިފަރެންސްފޮތްތައް 

ކްލެސިަފއިކުރެވިފައި ހުންނާނީ "ޑުވީ ޑެސިމަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ލައިބްރަރީގެ ޖަމާ (ރ) 

އެމެރިކަން -އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ކެޓެލޮގް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ "އެންގްލޯސްކީމް" ގެ 

 އެއްގޮތަށެވެ.  ސް" ގެ އުސޫލާކެޓެލޮގިންގ ރޫލް

ންނާނީ އެތަކެއްޗެއްގެ ަހރުތަކުގައި ތަރުތީބު ކުރެވިފައި ހު ޮފތާއި އެހެިނހެން ތަެކތި (ބ) 

 ތަރުތީުބންނެވެ.   ނަމްބަރު" ގެސްޕައިންގައި ހަރުކުރެވިފައި އޮންނަ "ކޯލް 

ގްރޭޓެޑް ކޯހާ އިންޓަރ" ،ލައިބްރަރީ ސޮފްޓްވެއާރހޯދުމަށްަޓކައި  ތުމަޢުލޫމާފޮތާއި (ޅ) 

ރިކޯޑްސް ބްރައުސްކޮށް  ޖަމާގެ އިން ލައިބްރަރީ "ލައިބްރަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް

ދުމަތް ލިބެްނ ސަރޗް ކުރެވޭނެއެވެ. މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިސްޓަމް އިން މިޚި

 ހުންނާނެއެވެ. 



 

 

   

މުޠާލިޢާކުރުމާއި ފޮތް 

 ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިރާސާ 

 

ލައިބްރަރީގެ ފޮތާއި އެހެނިެހން ތަކެތި، ދަރިވަރުންނާއި މުދަްއރިސުން ބޭނުންވެއްޖެ (ހ)  7

 ހިނދެއްގައި މުތާލިޢާ ކުރުމަށް ަމގުފަހިކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.  

" ގެ ދަށުން އުޞޫލު(ށ) ޚާއްޞަ ދިރާސާ ތައް ހައްދަވާ ފަރާތްތަކަށް "ރިސަރޗް ކެބިން 

 ރިސަރޗް ކެބިން ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

 

އަނބުރާދައްކާ ގޮތަށް ފޮތް 

 ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

 

8 

 

ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޢާންމު ލޯން،  04(ހ) ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ބައިކުރެިވފައި ހުންނާނީ 

 ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން، ހިފެހެއްިޓަފއިވާ ލޯން އަދި މުދައްރިސުންގެ ލޯން އެވެ. 

 (ށ) ރިފަރެންސް ފޮތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ލައިބްރަރީގައި މުޠާލިޢާ ކުރެވޭ ތަކެއްޗެވެ.

ތާއި އެެހނިހެން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ަބލަިއގަތުން އަދި ޖޫރިމަނާ މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ "ފޮ

 " ގެ ދަށުންެނވެ. އުޞޫލުކުރާގޮތުގެ 
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(ހ) އޮންލަިއން ރިސޯސަސް އެންޑް ޑޭޓާބޭސްގެ ގޮތުގައި އީބުކްސް، އީޖަރނަލްސް އަދި 

 EIFLއެކްސެސް ލިބޭނެއެވެ. އެއީ އައިފްލް އޮންލައިން ރީސޯސަސް (އާޓިކަލްސް އަށް 

އިލެކްޓްރޯނިކް އިންފޮރމޭޝަްނ ފޮރ ލައިބްރަރީސް) އާއި އިންސީފްގެ ކޭއެމްސީ 

 ލް ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަނުން އިންޓަރނޭޝަނަ INCEIFއޮންލައިން ރިސޯސަސް (

 ންޓަރ) އެވެ.(ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް ސެ KMCއިސްލާމިކް ފައިނޭންސް) ގެ 

އަށް އެކްސެސް ލިބޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޕީ  އައިފްލް ޮއންލައިން ރިޯސސަސް (ށ) 

އެޑްރެސް އިންނެވެ. އެކްސެސް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުްނ 

އިންވެސް ޔޫސަރ ލޮގިންއަކާއި ނުލައި ލައިބްރަރީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރެ

  އެކްސެސް ލިބޭނެއެވެ. 

އިންސީފް ގެ ކޭއެމްީސ އޮންލައިން ރިސޯސަސް އަށް އެކްސެސް ލިބޭނީ (ނ) 

 ހުރި ސިސްޓަމްތަކުންނެވެ. ގައި ބޭނުންކުރުމަށް ެބަހއްޓާފައިލައިބްރަރީ

(ރ) ލިބެން ހުރި ރިސޯސް ތަކާއި މިރިސޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރިސިޓީގެ 

ން ުހންނާެނއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ލައިބްަރރީގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ވެބްސައިޓުން ފެްނނަ

 ވެސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.

 



 

 

 ޢަމަލު ކުރަންފެށުން  ލަށް ޞޫ އު މި 

 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި  10

 މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

 އިސްލާޙުކުރުން  އުޞޫލު 

 

 އެކެޑަމިކް ބޯޑަށެވެ.އުނިއިތުރު ގެނައުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ށް ޞޫލަމިއު 11

 

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގައި ނެތް ކަމެއް އުޞޫލުމި  12 ދިމާވުން ގައި ނެތްކަމެއް އުޞޫލު

 މިކް ބޯޑުންނެވެ.އެކަޑެ

 

 ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:
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