
 

 

 މިންގަނޑު  ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ  ލައިބްރަރީ 

 

 އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( R-28/2016ޤަވާޢިދު ނަމްބަރު  ލަކީއުޞޫ(ހ) މި  1 ފް ތަޢާރު 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިެގްނ  04) ގެ ދުޢިވާޤަ ލައިބްރަރީއާބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ސުލޫކު ހުންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ލަިއބްރަރީ ބޭނުންކުާރ ފަރާތްތަކުގެ އަޚުލާޤާއި ހަދާފައިވާ، 

  ލެވެ.ޞޫއު

" ސުލޫކީ މިންގަނޑުަލއިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ކިޔާީނ، " ށްޞޫލައު(ށ) މި 

 އެވެ.

 

ލައިްބރަރީގެ ފޮތާއި، ފަރނީޗަރ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ފަދަ  މަޤްޞަދަކީ ގެއުޞޫލުމި 2 މަޤްޞަދު 

ތަކެއްޗާއި، ލައިބްރަރީ ބޭުނންކުރާ ފަރާތްތަކާއި މުވައްަޒފުންގެ ސަލާމަތާިއ 

 ތަްއ ހާމަކުރުމެވެ. އުޞޫލު ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި

 

ލައިބްރަރީގައި ހަމަހިމޭން އަދި 

 އެދެވޭ މާޙައުލު ޤާއިމްކުރުން 

ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާއިރު އެހެން ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް ހަމަހިމޭންކަމާިއ (ހ)  3

 މަޑުމައިތިރިކަން އިޚުތިޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ލަިއބްރަރީ މުވައްޒަފުންަނށާއި ލައިބްރަރީ ބޭުނންކުރާ ަފރާތްތަކަށް މުޢާމަލާތް (ށ) 

 ތިރާމް ކުރުން ޚިޔާރުކުރަންއަނެކަކަށް އިޙްކުރުމުގައި ރިވެތި ބަސް ބޭނުންކުރުމާއި އެކަކު 

 ވާނެއެވެ.  

ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ދަތިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް (ނ) 

 ނުކުރުމަށާއި ބަހުން ނުަވތަ ޢަމަުލން ގޯނާ ކުރުމަކީ މަނާކަމަކެވެ.

އަިދ  ކުންނަންވާނެއެވެ.ން ނިކުރާ ގަޑި ޖެހުމުން ލައިބްރަރީލައިބްރަރީ ބަންދު(ރ) 

ރަންހުންނަ މަސައްކަތަްށ ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފު ލައިބްރަރީ ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ކު

 ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހުރަސްއެޅޭ

 

 ބޯެފން ފިޔަވައި ކާބޯތަކެތި.) ހ( 4 ލައިބްރަރީއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތި 

 ފަަދ ތަކެތި.ސުޕާރީ، ކިއްލި، މެޓާ ) ށ(

 (ނ) ކަޓަރު، ކަތުރު ފަދަ ޫތނު ތަކެތި.



 

 

 

ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

 އަމިއްލަ ތަކެތި 

 

އްވާލައިފައި ނުވަތަ ސައިލެންޓް މޯޑުގައެވެ. މޯބައިްލ މޯބައިލް ފޯން އޮންަނންވާނީ ނި(ހ)  5

ޭބނުންކުރެވޭނީ އެހެްނ ފޯނު އަދި އެހެނިެހންވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް 

 އުނދަގޫ ނުވާޮގތަށެެވ.    ށްފަރާތްތަކަ

ަދބަސް ފަދަ ތަކެތި ބަަހއްޓަންވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ހަރުގައި ނުވަަތ (ށ) 

ެމ ން ނައިރު، ކޮންލައިބްރަރީން ިނކު އިލައިބްރަރީއަށް ވަންނައިރާލޮކަރުގައެވެ. 

ހުއްަދ ރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެްއގައި، ބެލުމުގެ ކުފަދަ ަތކެތި ޗެކް ދަބަސް، ވެސްފަރާތެއްގެ

 ލިބިެގންވެއެވެ.ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުންނަށް 

(ނ) ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފަކު ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދަރިވަރުންގެ ސްޓޫޑަންޓް ކާޑު، 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނާއި މުދައްިރސުންގެ ސްޓާފް ކާޑު ބެލުމުގެ ހުއްދަ 

(ރ) ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަާރތްތަކުން ލެޕްޓޮޕް، ފޯނު، އަތްަދބަސް ފަދަ އަގުހުިރ 

ން ބޭރަށް ދިއުމަކީ މަާނކަމެކެވެ. އަދި މިފަަދ ގައި ބަހައްޓާފައި ލައިބްރަރީތަކެތި ލައިބްރަރީ

، ތަކެތި ބަހައްާޓފައި ދިއުމުން އެަތކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ނުވާނެވެ. އެއްލައިބްރަރީ މުވައްޒަފު ޒިންމާ

(ބ) ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ގެންުގޅޭ ނޯޓުފޮތް ފަދަ ތަކެތި ލަިއްބރަރީގައި ބަހައްޓާފައި 

ދެވިއްޖެނަމަ، ގެއްލޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި "ލޮސްޓް އެންޑް ފައުންޑް" ގައި ބެހެއްޓޭީނ 

ރޭގަިއ ނުގެންދާ ތަކެިތ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެ 03ރަސްމީ 

 ލެވޭނެއެވެ.ނައްތާ

 

ލައިބްރަރީގެ ފޮތާއި ފަރުނީޗަރ، އިލެކްޓްރޯނިކް ފަދަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުލިބޭ (ހ)  6 ލައިބްރަރީގެ ތަކެތި 

ގޮތަށް ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ަފރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދިމާވާ ކަމަކުން 

ނަމަ، އެވަގުތު ލައިބްރަރީ މުވައްޒަފުގެ ސަމާލުކަމަށް އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެ 

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

(ށ) ލަިއބްރަރީގެ ފޮތްތަކުގައި ގަލަން ނުވަތަ ފަންސުރު ފަދަ ތަކެތިން މާކްކުރުމާއި، 

ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ހައިލައިޓްކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ފޮތުގެ ގަނޑުތަކުގެ ކަްނ 

 ލުން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ލެނބުމާއި ފޮަތށް ގެއް

ލަިއބްރަރީ ތަކެިތ މެމްބަަރށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތުގައި ެއތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ޒިްނާމ (ނ) 

އެމެމްބަރަކު ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ުކރިން ތަކެތި އަނބުާރ 



 

 

ބޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަަލހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. ދެއްކުމާއި، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ުނލި

 ވެ. ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެއެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  އަދި ދޫކުރެވޭ ތަކެތި އެމުއްދަތުގައި

 ގެ ތަރުތީުބ އޮޅުވައި ނުލުމަށާއިފޮތްތަކު ހަރުތަކުން ފޮތް ހޯދާއިރު(ރ) ލައިބްރަރީގެ 

ރުމަށް ނަގާަފއި ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން އެތަެކތި ބަހައްަޓންޖެޭހީނ ފޮތްތައް ޭބނުންކު

 ފޮތްތައް ގެންގުޅޭއިރު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ގޮތް ޚިޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.މޭޒުމަތީގައެވެ. އަދި 

 

 އެހެނިހެން 

 

 

(ހ) ތަޢުލީމީ ބޭނުަމށް ނޫން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީ ބޭނުމެްއ  7

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

އި ލައިބްރަރީގެ ސާފުތާހިރުކަމަްށ ތަކެތި ލައިބްރަރީ އަށް ނޭޅުމާ (ށ) ކަރުދާސްފަދަ

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.ޙު

ނުކުރާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރަނިކޮށް ލައިބްރަީރ (ނ) އިސްލާމްދީނާއި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލު 

ން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިޔަވަޅު ށް ފެނިއްޖެ ނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީމުވައްޒަފަ

 އެޅޭނެއެވެ. 

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ (ރ) މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރުން

ޖެނަަމ، ޔުނިވަރސިޓީ އިން އެކަަމްށ ފެނިއްއެއްވެސް ފަރާަތކުން ފަދަ ޢަމަލެއް 

 ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

 

 ޢަމަލު ކުރަންފެށުން  ލަށް ޞޫ އު މި 

 

މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި  8

 މިއުޞޫލު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

 މިކް ބޯޑަށެވެ. އެކަޑެއުނިއިތުރު ގެނައުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ލަށް މިއުޞޫ  9 ލާޙުކުރުން އިޞް  އުޞޫލު 

 

ގައި ނެތް ކަމެއް ިދމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުމި  10 ގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވުން އުޞޫލު

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ.
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