
 

 

 ސުލޫކީ މިންގަނޑު  ރިވަރުންގެ ދަ 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު)  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11ޫނނު ނަްނބަރު ޤާމިއީ، (ހ)  1 ޢާރުފާއި ނަން ތަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  48ގެ 

ކީ ސުލޫ  ދަރިވަރުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުލަވާލެވިފައިވާ އެ

 މިންގަނޑެވެ. 

 

 އެވެ.  'ދަިރވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު'މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ (ށ)   

 

 ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މި ސުލޫކީ ިމންގަނުޑގެ ބޭނުމަކީ(ހ)  2 ޤްޞަދު މަ 

ހައްޓަްނޖެހޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަގެ އަޚްލާޤާއި ސުލޫކު އަދި އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ރުންދަރިވަ

 އެކަންކަން ދަރިވަރުންނަށް އަންަގއިދިނުމެވެ. 

ރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވު) ދިވެހިރާއްށ(

އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ މަތީ  ލުކުރެވޭނީ،ޙާޞި

 ޚާއްޞަ އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ވަކި  ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޔުިނވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ

ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިެގން ކަމުގައިވާތީ، މި 'ސުލޫކީ މިންގަނޑު' ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 މައްޗަށް ހިންގޭނެއެވެ. އްގެ ދަރިވަރެކޮންމެ 

 

 ވަނީއެވެ.މިމި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބިނާވެގެްނވާ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ތިރީގައި  3 މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

މަތިވެރި ތަރަހައިގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ(ހ) 

އިމުކުރެވި އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، މަތީގައި ޤާ

ކީވެސް އިސްލާމުދީނުގައި ދަރިވަރަޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ 

 އްކަމުގައި ވުމަށެވެ.ދަރިވަރެއަގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ  އަންގަވާފައިވާ މަތިވެރި އަޚްލާޤީ

ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ށ) 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔާފާރި  އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަނީ، ވާހިނދު

ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުެގ ދުމަތް މުޢިއްޔާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިކުންފުނިތަކާއި ޖަ

 ކިފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ އެ ޓީ ދެކެނީ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަމުގައި ވާހިނދު، ޔުނިވަރސި



 

 

އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތައް  މަލާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަރުން އަޚްލާޤީމުޢާ

 ންކަން އެފަާރތްތަކަށް އޮންަނން ޖެހޭނެ ކަމަށެެވ.އްޓާކަމުގެ ޔަޤީހިފަހަ

ދަރު އުފުލިގެންވާ ހައިބަތު ހުރި ޤަޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ (ނ) ދިވެހިރާއް

 ،ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު،

އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢާ  ،ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ،ދަރިވަރުންނާއި

ކަމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ މި ގުޅުމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް

 ދަރިވަރަކު ނުކުރުމަށެވެ.

 

ން އެހެންގޮތަކަށް ވާގޮތުން، ަކނޑައެޅިގެޢިބާރާތެއް ބޭނުންކޮްށފައި ދުގައި އެޤަވާޢި މި 4 މާނަކުރުން 

 ބަޔާން ނުކުރާހާ ހިނދަކު:

 2015/11(ހ) 'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ާމނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ.

ވަުގތީ، ދާއިމީ، ނުވަތަ ، 'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ(ށ) 

ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރާކޮންޓްރެކްޓަށް، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި 

 މީހެކެވެ.

'އުސްތާޛު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ނ) 

ޓައިްމ، އަދި ވިޒިޓިންގ -ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިމީ، ޕާޓް

 ލެކްޗަރާރުންނެވެ.

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ރ) 'ދަރިވަރު' ލިޔެފައިވާ ޮކންމެ ތަނެއްގެ ާމނައަކީ 

ިޞލުކުރަމުންދާ ކޮންމެ ޙާއި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ތަޢުލީމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގަ

 ދަރިވަރެކެވެ. 

މިބަހުގެ މާނައަކީ ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ހަރަކާތަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ  'ކިލާސް'(ބ) 

 ކޮންމެ ތަނެކެވެ.

އި އެކަމެއްގެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ އެަވގުތެއްގަ) 'ކަމާބެހޭ ފަރާތް' ލިޔެފައިާވ ކޮންމެ ޅ(

 ވާލުވެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފު ނުވަތަ އިދާރާއެވެ.ޙަމަސްއޫލިއްޔަތު 

 މާރާތާއި ގޯއްޗެވެ.ޢިމިަބހުގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  'ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތި'(ކ) 



 

 

' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިާވސިޓީގެ ގޯތި ތެރެއާއި އްދުޙަ) 'ސަރައ(

  (ދިހައެއް) ފޫޓުގެ ުދރު މިނެވެ. 10ޔުނިވާސިޓީގެ ގޯތީގެ އިންފާރުން ބޭރުން 

 

އިޙްތިރާމުކުރުމާއި 

 އެހީތެރިވެދިނުން 

ނަސްލަކަށް، ވަކި ޖިންސަކަށް،  ،މާޙައުލުގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އުނގެނުމުގެ 5

އެކަކު މަޤާމަަކށް ބެލުމެއްނެތި ، ޢުމުރުކަށް، ނުކުޅެުދންތެރިކަމަކަށް، ޤާފަތަކަށްޘަ، ދަރިކޮޅަކަށް

 އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ. 

 

ކުރުމާއި ގަނާ 

 ފުރައްސާރަކުރުން 

 

6 

 

ުއސްތާޛަކާމެދު ނުވަތަ ނުަވތަ ކާމެދު ދަރިވަރަ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ެއހެން(ހ) 

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ  މެދުމުވައްޒަފަކާ

ކުރުމުގެ  ކުރުމާއި ފުރައްސާރަގަނާޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކާމެދު 

ހިންގުމަްށ ަދ ޢަމަލެއް އަދި އެފަގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިން

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.ހިތްވަރު

ކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ގަނާ(ށ) 

އްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެޔު

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 މާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރު 

 ގައިގޯޅިވުން 

 

 ނުވަތަ ،އުސްތާޛަކާމެދު ނުވަތަ  ،ކާމެދުއެއްވެސް ދަރިވަރަކު ައނެއް ދަރިވަރަ(ހ)  7

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާމެދު ،ކާމެދުމުވައްޒަފަ

ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިަގންނަ ފަރާތަކާމެދު ޖިންސީ ފުރަްއސާރަ ކުރުމުގެ އެއްވެސް 

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.ދަ ޢަމަލެއް ިހންގުމަށް ިހތްަވރުއަދި އެފަ ންނުާވނެއެވެ.ޢަމަލެއް ކޮށްގެ

ނިވަރސިޓީގެ (ށ) ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔު

 ގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއް

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު (ނ) ޖިންސީ 

/    2014،  ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއިޖިންސީ  - 2014/16

ޖިންސީ ކުށުގެ ާޤނޫނާއި ެއ ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާިޢދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ  -17

 މަތީންނެވެ.

 



 

 

 ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން 
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ރަކާތެްއ ހުންނަންާވނީ ތަނުެގ ހުރިހާ ޙަ ހިންގާ (ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި  ދަރިވަރުންނާއި އުސްތާޛުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި

 ޢާންމު ޞިްއޙަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަށެވެ.އެންމެހާ ފަރުދުންގެ 

ހިންގާ ކޮންމެ ަޙރަކާތަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން  (ށ) ދަރިވަރުން

ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް ވާންވާނެެއވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް  

 ގެވެސް ޒިންމާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.ނާކުރުމުގައި ކޮންމެ ދަރިވަރެއްހަރުދަ

ހިމެނޭ  ޔުނިވަރސިޓީ ގޯތިތެރޭގައާއިޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރަކުއެއްވެސް (ނ) 

އްދުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ދުންފަތުގެ ރަޙަސަ

 އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ދަރިވަރުން ކައިބޮއި (ރ) ކެންޓީުނ ފަދަ ކެއުމަށް ާޚއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ެމނުވީ 

ލާހުގައި އުސްތާޛު ކި އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.ހެދުމާއި، ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމަކީ 

ނަމަެވސް، ދަރިވަރުން ބުއިމަށް ދާއިރު ކައިބޮއި ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އްވަމުންކިޔަވައިދެ

 ބޭނުން ކުރާ، ޯބފެން ގެންގުޅުމާިއ ބުއިން މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ. 

ފަދަ އެއްވެސް  ޗުއިންގަމް ސުޕާރީ،  ދެއްވާއިރު،އުސްތާޛު ކިލާހުގައި ކިޔަވައި(ބ) 

ބުއިމަކީ މަނާކަމެކެވެ.   އިކިލާސްތެރޭގައި ކެއުމާ، އެއްޗެއް  

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތީތެރޭގައި ދަރިވަރަކު  އިންދާކިޔަވަން ދަރިވަރަކު  ކިލާހުގައި) ޅ(

ބަލިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިނަމަ އޭނާގެ ގާތުގައި ތިބި އެހެން ހުއްޓާ 

 ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ދަރިވަރުންނާއި 

މެދުގައި  ސްތާޛުންގެ އު 

 އޮންނަ ގުޅުން 

 

 ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ. ކުލާހުގެ  މުޢާމަލާތް އުސްތާޛުންނާ ދަރިވަރުން ) (ހ 9

ތިރާމުކޮށް އިޙް އުސްތާޛުންނަށްވެސް  ތަކުގައިލާތްތެރޭގައާއި ކުލާހުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަ

 ޓަންވާނެއެވެ.ށް ހަމަހަމަކަން ހިފަހަ

 ނަފްސަށް ނުަވތަ މުދަލަށް ނުަވތަ އަބުރަށް އެއްެވސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް (ށ) އުސްތާޛެއްގެ 

ދެވޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ދަރިވަރަކު ހިންގައިގެން އުިނކަމެއް  ނުވަތަ ނުވަތަ އިހާނެތިކަމެއް

 ނުވާނެއެވެ. 

 ތަާކއި މުނާޤަޝާތައް ކުރުމާއިބަޙުޘްދެމެދުގައި، ޢިލްމީ  އުސްތާޛުްނނާއި ) ދަރިވަރުންނާއި ނ(

ދެފަރާތަށްވެސް  އުނގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން



 

 

ލްމީ ފެންވަރު ރަގަޅުވާނޭ ލިބިގެންވާިހނދު، މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދަރިވަރުންގެ ޢި

 ިތބެ، މިފަަދ ކަންކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. ކަންތައްތައްކަން ދެނެ

އުސްތާޛަކާއި އި ދަރިވަރަކާދަ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ) ގައި ބަޔާންކުރިފަނ) މި މާއްދާގެ (ރ(

ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އެއީ ޒާތީ ކަމެއްކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.  އަދި 

އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި އޭނާެގ  ކާމެދުއުސްތާޛައްގެ ސަބަބުން އެފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެ

 ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެަފދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދެވޭ މަސައްކަތަކުން ދަރިވަރަށް  ެފްނވަރު ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުގެ އުނގެނުމުގެ) ބ(

އިހާނެތި ކުރުން ނުވަތަ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއްގެ  އުސްތާޛާމެދުލިބޭ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން 

 ނާޔަްތެތރިވުން ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޢި އުސްތާޛަށްސަބަބުން 

ބޭނުްނ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ދަރިވަރުން އުސްތާޛުންގެ ) ޅ(

އެއުސްތާޛެއްގެ  ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަތަކެތީގައިގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އުފައްދާ އުސްތާޛެއް

 ނުކޮށް ހާމަކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.  ގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ބަޔާންނަމާއި އުސްތާޛު

އުސްތާޛު ކިޔަވައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އުސްތާޛުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް (ކ) 

 ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާަކމެކެވެ. ކިލާހުގައި ބާވަތެއްގެ މުވާޞަލާތީ އާާލތެއް

 

 ދަރިވަރުންނާއި 

ގެ މެދުގައި މުވައްޒަފުން

 އޮންނަ ގުޅުން 

 

 ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ. މުވައްޒަފުންނާިއ މުޢާމަލާތް ،ރުންދަރިވަ (ހ) 10

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ އަބުަރށް  (ށ)

ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ދަރިވަރަކު ލިބޭނުވަތަ އުނިކަމެއް  އްލުމެއް ނުވަތަ އިހާނެތިކަމެއްގެ

  ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ނާއި މުވައްޒަުފންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ވާންވާނީ މުޙްތަރިފް ) ދަރިވަރުންނ(

ޚިދުމަތް ، ލިިބގަންނަ ދަރިވަރުމުަވއްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް (ޕްރޮފެޝަނަލް) ގުޅުމަކަށެވެ. 

ރަންވާނެެއވެ. ރިޝްވަތު ދިނުމާއި މާއި ަނޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުމުގައި ެތދުވެރިކަލިބިގަތު

ލިބިގަތުމަށް ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި މުވައްޒަފުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް  އޮޅުވާލުމާއި

އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ިހންގުަމށް ހިތްވަރު ދީގެންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ނުވާނެއެވެ. 

 

ންގެ މެދުގައި ދަރިވަރު 

 އޮންނަ ގުޅުން 

 ކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއެކުއެވެ.މުޢާމަލާތް ދަރިވަރަކާއަނެއް  ދަރިވަރަކު(ހ) އެއް  11



 

 

ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ަނފްސަށް ނުވަތަ މުދަަލށް ނުވަަތ އަބުަރށް (ށ) ދަރިވަރެއްގެ  

ގެއްލުމެއް، ނުވަތަ އިހާެނތިކަމެއް، ނުވަތަ އުނިކަމެއް ދެވޭފަދަ ޢަަމލެއް އެއްވެސް ދަރިވަރަކު 

  ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ހެދިފައިވާ ަޤވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ،އްގެ ކިބައިންދަރިވަރަކު އަނެއް ދަރިވަރެ) އެއްނ(

 ޚިލާފު ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ކުރަން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި، ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއި ޢިލްމީ) ރ(

ލުތަކާ އެއްގޮތަްށ، ިބނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމުގެ ނަޒަރުން އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫ

 ނުވަތަ ަފންނީ ޢިލްމީގައިވިޔަސް، އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ ނުވަތަ ފާޅު ފިޔަވައި، ސިއްރުގައި

 ޤާބިލުކަން ނިކަމެތިޮކށް ވާހަކަދަްއކައި ނުވަތަ ލިޔެހަދައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަުކން ޙައި ްއގެޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެ) ބ(

 ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. މަޢުޫލމާތުގެރަންޖެހޭ ސިއްރު ކު ، ލިބޭ

އްގެ މަސައްކަތެއް އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ) އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެހެން ދަރިވަރެޅ(

ޔެކިޔުމާއި އް ބައިވެރިކޮށްެގން އުފައްދާ ލިއެހެން ދަރިވަރެބޭނުން ކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

 ނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ފުރިހަމައަށް ބަޔާން ިހއްސާއްގެ އެ ދަރިވަރެއެފަދަ ތަކެތި، 

) ދަރިވަރާ ޙަވާލުކުރެވޭ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި، ވަގުލުކުރުމާއި ކ(

އެހެން ދަރިވަރަކަށް ވަގުލުކުުރމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ އަދި (ޕްލެޖަރައިޒްކުރުން) 

  މަނާކަމެކެވެ.

ޙަރަކާތެއްގައި  މާހައުލެއްގައި އަދި އެއްވެސް ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް އ(

  ދެޖިންސުގެ ދަރިވަރުން، ގައިގޯޅިކޮށް ތިބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

ންނާއި ދަރިވަރު 

ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު 

 އޮންނަ ގުޅުން 

 

ހިނދަކު، ދަރިވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ގެ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާނިވަރސިޓީޔު(ހ)  12

އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކަކާއި ޒިންމާތަކެއް ދަރިވަރު އުފުލަންވާނެއެވެ. 

ދަރިވަރުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަށާއި ހަިއަބތަށް އުނިކަމެއް ުނލިބޭނެ 

 ގޮތަށެވެ.

ސިޔާސަތުތަކާއި  ހުރިހާ ންނާއި ގުޅުންހުރި ޔުނިވަރސިޓީން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރު(ށ) 

 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ދަރިވަރުންއެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ަގނެ ތަކާއި އުޞޫލުތައް ދަނެޤަވާޢިދު

ފަދަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ (ނ) ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށާިއ 

 އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  ،ޢަމަލެއްއެއްވެސް 



 

 

 އެ އްޒަފެއްގެ ހުއްދަނެތި ވަނުމާއިއިދާރާއެއްގެ މުވަ  (ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއަކަށް އެ

 ގައި ހުއްދަނެތި އަތްލުމާިއ ބަލާ ނުވަތަ އެއްޗެއް އްގައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްއިދާރާއެ

 ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން (ބ) 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދަ ލިިބގެން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް  ޙަރަކާތަކީވެސްހިންގާ ކޮންމެ 

 ވާންވާނެއެވެ. 

) ޔުނިވަރސިޓީން އިންތިޒާުމކުރާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ބޯއިކޮޓްކޮށް، އެފަދަ ޙަރަކާތެއް ޅ(

ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެއްެވސް ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ  ފަރާަތކަށްބޯއިކޮޓްކުރުމަށް އެހެން 

 މަނާކަމެކެވެ. 

މަށް ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަަމ އެކަމެއް ޙައްލުކުރުކ(

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރިވެތި ޮގތުަގއި މުޢާމަލާތުކޮށްގެްނ ޒިންމާާދރުކަމާއެކުއެވެ. އެއްވެސް 

ޤީ އަޚްލާމިބާވަތުގެ ނޫނަސް ގަދަކޮށް ޒުވާބުކުރުމާއި، އަދި މިޙާލެއްގައި މުޒާހަރާކުރުމާއި، އަޑު 

 މަނާ ކަމެކެވެ. ދަރިވަރަކު ކުރުމަކީ އެއްވެސް ަޢމަލެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތުން ދަްށފެންވަރުގެ

 

ލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީއާ ޢުހައި މަޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކޯޑަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދަރިވަރާ ގުޅޭ އެންމެ 13 ރެކޯޑްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުން 

އްސާ ކުރަންވާނެވެ. އަދި އެމަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން ހި

 ލަސްނުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ އަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

މާޙައުލުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ހައްޓަންވީ ބޭރުގައި ބަ

 ލާޤު އަޚް 

 

ފަރާތުން  އެދަރިވަރެއްގެ ރުގައި އުޅޭއިރު ބޭރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ޔުނިވަ(ހ)  14

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެަފދަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ،  ށްޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަ

ޔުނިވަރސިޓީން  އިއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާދަރިވަރެޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް 

 ނުބެހޭނެއެވެ.

 ށްވަރސިޓީެގ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަ ޔުނި ،ކޮށްފައިވާ(ށ) ިމ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން

 ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތްަތކުގެ

އިޖުތިމާޢީ މީޑިއާ އެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި އެއްވެސް ކު . ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރ1ަ

ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި އެފަދަ ތަކެިތ ހިންގުމާއި ހައިަބތަށް އުނިކަެމއް އަތުވެދާނެފަދަ 

 ޝާއިޢުކުރުން.



 

 

. ޔުނިވަރސިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި 2

 ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެާދނެަފދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

މާއި ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިފައިގެންހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަ. 3

 ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެާދނެަފދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން  އޭނާގެ، ބަޔާނެއް ދޭއިރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު(ނ) 

 ންކަން ގެ ހައިސިއްޔަތުދަރިވަރެއްކުރަންވާނެއެވެ. އެބަހީ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ސާފުކޮށް ބުނަންވާނެއެވެ.

 

 ށް ހެދުންއެޅުމާއި ބޭރުފުށަ 

 ފެންނަ ގޮތް 

އެޅުން ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި އެވާ އުޫޞލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާެނފަދަ (ހ) ދަރިވަރުންގެ ެހދުން 15

ެއޅުމުގެ މިންގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ ގޮތަކަށެވެ. ދަރިވަރުންގެ ހެދުން

ދަރިވަރުން ހެދުްނ  ިފރިހެން ދުން އަޅަންވީ ގޮތާއިހެދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަންހެން ދަިރވަރުން 

 އަޅަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 

ތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތި (ށ) ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން އަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ އެއްގޮތަށެވެ. 

  ވެގެންނެވެ.ކޮށް ފެންވަރާ ސާފު ތާހިރުހާޒިރުވާންވާނީ ރީތި(ނ) ޔުނިވާރސިޓީއަށް  

 (ރ) ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަެނއްގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޓެޓޫޖެހުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

 އަޅަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އަންހެން ދަރިވަރުން ހެދުން )ބ(

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ހެދުން ހުންަނންވާނީ ގަޔަށް ދޫޮކށް، ޢައުރަ ނިވާވާ ގޮތަށެވެ.  .1

ހަށިގަނޑުގެ ކުަލ ނުފެންނަ  ހެދުން ހުންަނންވާނީ ހަށިގަނުޑގެ ބައްޓަމާއި .2

 ގޮތަށެވެ.

 މާބޮޑަށް ފާޅުވާގޮތަށް މޭކަޕު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. .3

ވެ. ހަރުވާޅު ހުންނަންވާނީ ގަޔަށް ބާރު ނުވާނޭހެން ތަނބިކަށި ފޮރުވޭ ވަރަށެ .4

 ނިވާވާވަރުގެ ހެދުމަކާއި އެކުގައެވެ. ބުޑުއަދި ހަރުވާޅު ލެވޭނީ 

މަތިން ލާ ހެދުމަކީ ފަޅާފައި ހުރުުމގެ ސަބަބުން އުނަަގނޑު ނުވަތަ ަހށިގަނޑުގެ  .5

 ބައެއް ފެންނަ ހެދުމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ބުރުގާއަޅަންވާނީ އިސްތަށިގަނާޑއި، ކަނދުރާއި، މޭމަތި ފާުޅ ނުވާނެ  .6

 ތަކަށެވެ.ފަދަގޮ



 

 

ވެގެން ންަނށް ޚާއްޞަ ހެދުަމކަށް ފިރިހެނުއަންހެން ދަރިވަރުން ާލ ހެދުަމކީ   .7

 ނެއެވެ.ނުވާ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު އި ތެރޭގަގޯތިޔުނިވަރސިޓީގެ  .8

ފެްނފައިވާނާއި  ގައެވެ.ހުންނަންވާީނ ބޫޓުގައި ނުވަތަ ެއކަށީގެންވާ ފައިވާނެއް

 ހައިހީލް ފަދަ ފައިވާނުގެ ބާަވތްަތއް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ކުލަ ގޮސްފައި،  ލަ ޖައްސާފައި އެކިއެކި ކު ޕެޗް އަޅާފައި އިފަގަޔަށްބާރު، ވީދާ .9

އިން އެކުލެވިފައި ހުންނަ ނުގުޅޭ ޑިޒަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ަޘގާފަތާނުވަތަ 

 މަނާކަމެކެވެ. ލުމަކީ ޖިންސުހެދުމާއި 

 ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ. ދަރިވަރުން ފިރިހެން) ޅ(

ބޭނުްނ ހެދުުމގެ ގޮތުގައި ގަމީހާއި ގިރުވާން ީލ ޓިޝާޓު  ދަރިވަރުންގެހެން ފިރި. 1

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޫން  ގަޔަށް ބާރުގެ ގޮތުގައި ބޭުނން ކުރަންވާީނ ފަޓުޫލނުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުން .2

 ގު ފަޓުލޫނެވެ. ދި

ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ހުންނަންވާނީ ބޫޓުގައި ގޯތިރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިރިހެން ދަ .3

ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއްގަެއވެ. ފެންފައިވާން ފަދަ ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް ޭބނުން 

 ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 

ފަދަ ގޮތަކަްށ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ތުުބޅި މަތިމަސް ބަހައްޓަންވާނީ އެކަީށގެންވާ .4

 ސާފުތާހިރުކޮށް ތަރުތީބު ކޮށެވެ.

ފާޅުކަން ހާޒިރުވާންވާނީ ސާފުތާިހރުކޮށެވެ.  ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށްފިރިހެން  .5

ފިޔަވައި) ބޭނުންުކރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް  އެއްއަނގޮޓިގަޑިއާއި ބޮޑު މޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް (

ނޫނެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނުޑ ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށަިއ ފުނާ އަޅާފައެވެ. 

އްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހު ފާޑުފާޑުގެ ކުލަޖައްސާއިސްތަށީގައި 

އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށްފައި، ަވކިބައެއް ބާލާފަިއ  ހުޅިޖެހުމާއި

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ގިރުވާނުގެ މަތީ  ހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫެނވެ.ބެ

 ކައިރިއަށްވުރެ ދިގުވެގެންނުވާނެެއވެ. 

 ކުލަ ގޮސްފައި  އެކިއެކި ކުއްލަ ޖައްސާފައި ޕެޗް ައޅާފައި އިދާފަގަޔަށްބާރު، ވީ .6

ހެދުމާއި ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޘަގާފަތާއި ނުގުޅޭ ޑިޒައިން އެކުލެވިފައި ހުންނަ 

 ލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ޖިންސު



 

 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދަލަށާއި 

 ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުން 

 

(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދަލަާށއި ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވާ  16

ބަޔަކަށެވެ. އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯއްޗާއި ގޯތިން ބޭރުގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އިނައްތާލުމާ ވަތަ އެއްޗަކަށް އިހުމާލުވުމާއި ގެއްލުންދިނުމާއިއެއްވެސް މުދަލަކަށް ނު

 ހުއްދަނެތި ބޭުނން ކުރުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދަރިވަރަކު (ށ) 

ބޭނުން ކުރުމަްށ ގެންދަންާވނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ މަތީން ނަގަންެޖހޭ ހުއްދަ 

 ނަގައިގެންނެވެ.

ން ފަރާތްތަކުހެން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދަލަާށއި ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުމުގައާއި އެ(ނ) 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމުގައި، ކޮންމެ 

ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް 

ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސީޓީގެ މުދަލަކަށް ނުަވތަ އެްއޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ 

ެޖ ނުަވތަ އެފަދަ ަކމެއް ބަޔަކު ކުރާކަން ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަން އެނގިއް، ގައިހިނދެއް

 ހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ބެކަމާޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިނދެއްގައި، އެކަން ލަސްނުކޮށް 

ދަރިވަރު އުޅޭ ކޮންމެ ހިނެދއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ  ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭަގއި(ރ

ދަރިވަރު އަތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 

ސަލާމަތީ ކަންކަން ަބލަހައްޓާ ފަރާތަކުން، ނުަވތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު، އެކާޑު 

ކާޑު ދައްކަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ދައްކަން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ނޫން އެހެން ފަާރތެއް، ޔުނިަވރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ނެތި

  މަނާކަމެކެވެ.ވެއްދުމަކީ  ގޯތިތެރެއަށް

 

ހާޒިރީއަށް 

ވަގުތަށް  ސަމާލުކަންދިނުމާއި 

 ފަރުވާތެރިވުން 

 

ޔުނިވަރސިޓީ އެދެީނ ކޮްނމެ ދަރިވަރަކީވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި (ހ)  17

ދަރިވަރު ނެތި މަޤުބޫލު އުޒުރެއްވަރަށް ފަރުވާތެރި ނަމޫނާ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށެވެ. 

 ހާޒިރުނުވެ ހުރުމާއި ޒިރުވާންޖެހޭ ކިލާސްތަކާއި އެހެނިހެން ގަޑިތަކާއި ބައްދަލުުވންަތކަށްހާ

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ސަލާމް ބުނުން ފަދަ ކަންކަމުން ދަރިވަރުން  ން ހާޒިރުވުމާއިގަޑިޖެހިގެ

ކުރާ ތި މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރުކޮށްމަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެ ދުރުހެލިވާން ވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުންނާމެދު ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫުލތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު 

 ވެ. އެޅޭނެއެ



 

 

ދަރިވަރުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހުށަހެޅުމުގައާއި (ށ) 

ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ  ތަކާއިއިމްތިޙާނުތަކަށް ހާޒިރުވުމުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަނޑި

 އެކެވެ.ޒިންމާދަރިވަރުންގެ ރަގަޅަށް ބަލާ ދެނެގަނެ، އެގަޑިތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމަކީ  އްގަޑިތަ

(ނ) ދަރިވަރާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އެކަމަކަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުަމްށ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދަރިވަރު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކިލާސްަތކާއި އެހެނިހެން ގަޑިތަކާއި މަޤުޫބލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ) ރ(

އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ބައްދަލުވުންތަަކށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ 

ދެވިފައިވާ ސުންގަނޑިއަށް ހުށަނޭޅޭ ޙާލަތެއް  މަސައްކަތްތަކަށްފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ 

އެކަްނ  ޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަާމބެހޭ ފަރާްތތަކަށްކަނޑައެ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

  އަންގަންވާނެއެވެ.

) ކިލާހަށް ހާޒިރުވުމަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްމެ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. ދަރިވަރު ކިޔަވާ ބ(

ލިބޭހާ ިހނދަކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ނުނުވަތަ ސެންޓަރެއް ކުއްލިއްޔާ

 ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ޢަމަލީ ގަޑިތަކަށް ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ. އިލާސްތަކާކި

ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަަކއި ދަރިވަރު ކިލާހަށް ) ޅ(

ހާޒިރުވާން އުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެދަރިވަރެއް ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ 

 ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.ނުވަތަ 

ދަރިވަރު ބަލިވެގެން ނުވަތަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ކިލާހަށް ހާޒިރު ނުވެ ) ކ(

ޓާއެކު އެކަމަށް މެޑިކަލް ެސޓްފިކެހުރުމަށްފަހު، ކިާލހަށް ހާޒިރުާވ ފުރަތަމަ ދުވަހު 

ޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހަލިޔެކިއުންތައް އިދާރާއަށް ހުށަކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމާއި އެހެނިހެން 

އެއްވެސް ލިޔުމެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ުހށަހެޅޭ

 ރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އުޒުރަކީ މަޤްބޫލު އުޒުދަރިވަރު ހުށަހަޅާ  ނެޭވނެއެވެ.ނުގަބަލައި

 ންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީ (އޭ.އާރު.ސީ)

 50%ދަރިވަރު އެންރޯލުވެފައިާވ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިްނ ކޮންެމ މާއްދާއެއްގެ ) އ(

ުޒރެއްނެތި ހާޒިރުނުވެ އުބޫލު ށްުވރެ ގިނަ ގަޑިއަށް މަޤް(ފަންސާސް އިންސައްތަ) އަ

 ކޯހުން ވަކިވާނެއެވެ.ހުރެއްޖެނަމަ އެދަރިވަރަކު 

 



 

 

ފިކުރީ މުދާ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

 ކޮޕީރައިޓު 

 ފިކުރީ މުދަލާއި އެހެން ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ފިކުރީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)  18

ކުރާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރިދާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުމު

އި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ކޮޕީރައިޓާ ( 2010/23ޤާނޫނު ނަމްބަރު  ގައި،މަސައްކަތްތަކު

 ނުގެ ަދށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަަކށް ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ.ޤާނޫ )ޤާނޫނު ޙައްޤުތަކުގެ

(ށ) ދަރިވަރުންގެ ެފންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިމްތިޙާނުތަކާއި ދިރާސާތަކާއި 

  މަނާކަމެކެވެ.(ޕްލެޖަރައިޒް) ވަގުލުކުރުމަކީ  ވެސް މަސައްކަތްތައްުކރުމުގައި އަދި އެހެނިހެން

(ނ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ލިޔުމަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށްވުމުގެ 

ކުރިންވެސް، ނުވަތަ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެވެސް، އަދި ދަސްވެނިވުމަށްފަހުވެސް، 

ގެނައުމަކީ މަނާ ަކމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އެކިފެންވަރުގެ އުނިއިތުރެއް 

 ސަނަދުތަކާއި ފާސްތައް ހިމެނެއެވެ.

(ރ) ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަުރންނަށް ފޯރުކޮށްޭދ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޑިއުލް ކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މޮކުރުމާއި ކޮޕީ ހެއްދުމަކީ މަނާކަމެޝާއިޢުހުއްދަނެތި 

 އައުޓްލައިންތަކާއި، ފިލާވަޅާ ގުުޅންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. 

 

ގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންެޖހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި (ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއް  19 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން 

 ނުވާނެއެވެ.ކު ކޮށްގެން އަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ދަރިވަރަތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށު 

ކުރަން ަޤޞްތުުކރާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަޙަތާއި ޒާތީ މަޞްލަޙަތާ  (ށ) ދަރިވަރު

އެކަމަކާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށް ޝައްކުވެްއޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރީން ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ގުޅުންހުރި 

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި،  ލިބިދާނެ (ނ) ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަާނޒުލުވެ، އެފަދަ އަމިއްލަ 

ތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ޙާލަތެއް ފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަޞްލަޙަ

 ހޭ ފަރާތްތަކަށް ާފޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކަމާބެ ،ވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސިއްރުނުކޮށްމެދު

 

މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ށް ހުއްދަ ިލބިގެން ެމނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެްސ ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކަށް ދަރިވަރަ 20

ވާޞިލުވުމާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެްއ ބޭނުންކުރުމާއި އެފަދަ މަޢުލޫާމތެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކާ 

 ޙިއްޞާކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. 

 



 

 

އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކިއެކި ފަރާތް ބޭުންނ ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން(ހ)  21 ހަދިޔާ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޔާ ހޯދުމަށް ދަރިވަރު މަސައްކަތްފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދި

ތަކުގައި ސް، ފޯރަމް(ށ) ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސެމިނާ، ކޮންފަރެން

ނީ ފިލާަފދަ ތަކެިތ ބައިވެރިވުމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހަދިޔާއާއި ހަނދާ ދަރިވަރުން

 އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މަކަށް ޝަރުޠުނުކޮށް (ނ) ސެމިނާ، ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން ވަކި ކަ

ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަަދ ހަދިޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫލުދަރިވަރަށް

 ޓީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.ޔުނިވަރސި

 

ނުގުޅޭ  ނުމާ އުނގެ

ކަންކަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން 

އުނގެނުމާއި ޔުނިވަރިސޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންުކރަންވާނީ ދަރިވަރުން (ހ)  22

ނުގުޅޭ  މި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ މަސައްކަތްތަކާމަސައްކަތްތަކަށެވެ.  ދިރާސާކުރުމުގެ

ށް ޤަޞްދުގަިއ ލަތްތަކައެ ަވސީ ލަތްތައް ބޭުނންކުރުމާއިކަންކަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީ

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ކަންކަން އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އިސްރާފުކުރުންފަދަ ގެއްލުން ދިނުމާއި

 (ށ) އަމިއްލަ ކޯލުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 

 

އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

އިންޓަނެޓާއި އިޖުތިމާޢީ 

 މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން 

(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔޫަޒރ ނޭމާއި ޕާސްވޯޑުފަދަ  23

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޞާއްޙި ންފަާރތަކާއެހެތަކެތި، 

ޑޭޓާއާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓުވޯކުތައް  ވަނުމާއިޓީގެ ިނޒާމުގެ ތެރެއަށް (ށ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އައި

 ވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ހެކުކުރުމާއި އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ ޢަމަލެއް، ޔުނި

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވާ ވެްބސައިޓުތަކަށް ވަނުމަށް ދީނީގޮތުންނާއި ޤާޫނީނގޮތުން މަނާކުރެވިފައި) (ނ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލަތާއި ޞީގެ ވަނިވަރސިޓީގެ އިންޓަނެޓުޔު

 ނުވާނެއެވެ.

(ރ) ދީނީ ގޮތުްނނާއި ޤާޫނނީ ގޮތުން މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މަންޒަރެއް، ފޮޓޯއެއް، 

އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ އަޑެއް، ނިޝާނެއް، ލިޔުމެއް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް 

ބޭނުންކޮށްގެްނ  ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް ށް ގެންދިޔުމަށްއެއްތަނުން އަނެއްތަނަ 

 ނުވާނެއެވެ. 



 

 

ުއނިކަން އެ ވިއުގައެއް ބޭުނންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަަމށާއި ހައިބަތަށް (ބ) 

އައުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށް ބުރޫ އެރުންފަދަ ާޙލަތްތަކުގައި، އިޖުތިމާީޢ 

ވިއުގަތަކުން ބައެއް ނުވަތަ އެަފދަ ވިއުގައެއް ކެމްޕަސްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުްނ 

 ނުވަތަ ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެެވ.

ށް، ތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުވާގޮތަޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުވާގޮތަށް، ނުވަ (ޅ) ދަރިވަރަކު

ލަތަކަށް ޞީލަތެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ، ުނވަތަ އެފަދަ ވަޞީމީޑިއާގެ އެއްވެސް ވަ

ލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާީނ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ޢުމަ

އަދި މިފަދައިން ހުއްދަ ލިބިގެްނ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާނަަމ، ުނވަތަ ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް، 

 ޒިންމާދާރުކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.އެކަމުގައި 

 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް 

 ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން 

ވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުަތކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގައި (ހ) ކޮންމެ ދަރިވަރަކު 24

ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަަކށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

 ހިތަންވާނެއެވެ. 

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި، ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި (ށ) ދަރިވަރެއްގެ މައްޗަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވާ ސާބިތުވެ، ނިޔާ އިއްވައިފިނަމަ، އިތުރު އެއްވެސް އިންޒާރަކާ ނުލާ ޢުއުވާއުފުލި، އެދަދަ

 ކޯހުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

ރެއްގެ މައްޗަށް، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި، މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި (ނ) ދަރިވަ

ޅެއް އެދަރިވަަރމާމެދު އަޅާނެ ފިޔަވަވާ ސާިބތުވެ، ނިޔާ އިއްވައިފިނަމަ، ޢުދައުވާއުފުލި، އެދަ

 ޓީންނެވެ.ކީ ކޮމެނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫ

 

މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމާއި 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު  މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ ދަރިވަރުންގެ(ހ)  25

 ކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.އަދި ދަރިވަރަ މުވައްޒަފަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ

ންގެ ސުލޫކީ ިމންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ދަރިވަރު(ށ) 

މަ ކަށް ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިާވނަކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ދަރިވަރަސުވާލުކޮށްފިނަމަ އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ޞާއްޙިއެކަމެއް ސިއްރުނުކޮށް 

އެވެ. އެފަދަ އްގެ ސުލޫކީ ަމއްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ހެޮޔ ނިޔަތުގަދަރިވަރެ(ނ) 

 ޅުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޒާތީކަމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.ހެމައްސަލައެއް ހުށަ



 

 

ސަލަތަކުގައި އްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ މައް(ރ) ދަރިވަރެ

ޔުނިވަރސިޓީން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެއެވެ. ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހެކިބަސްދޭ 

 އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދިފާޢުވުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ) ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ، އެއްވެސް އިރެއްގައި، އެއްވެސް ފަރާތެއްހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް 

 ބިރުދެއްކުމަކީ ނުވަތަ ބިރުދައްކަްނ އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

 

ސް މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަަމލު ނިވަރސިޓީގެ ކޮންެމ ދަރިވަރަކުވެޔު(ހ)  26 ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅުއެޅުން 

މިންގަނޑާ ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ސުލޫކީ 

 . އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

 ސުލޫކީ ކޮމެޓީއަށެވެ.ގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރާނީ ކީ މިންަގނޑާ ޚިލާފުވާ ދަރިވަރުން) ސުލޫށ(

 ސުލޫކީ ކޮމެޓީންނެވެ.މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ  އަދި ސުލޫކީ

 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ. މިކޮމެޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ ވައިސް (ހ)  27  ސުލޫކީ ކޮމެޓީ 

 (ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ 

(ށ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ މެްނބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، 

 މުއްދަތު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިީރސް( 30(ނ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ޮކމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ 

ފަރުމާކޮށް،  އްއި ބޭނުންވާ އެންމެހައި ުއޞޫލުތަދު ތަންފީޒު ކުރުމަށްަޓކަޤަވާޢިމި

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 

 

އިސްތިއުނާފު ކޮެމޓީ އުފައްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ. މިކޮމެީޓ (ހ)  28 އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ 

 (ހަތެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 7މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އެކުލަވާލަންވާނީ 

ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް،  އިސްތިއުނާފު(ށ) ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިތރީސް( 30ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ  އިސްތިއުާނފު(ނ) ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލުތަށް ފަރުމާކޮްށ، ތަންފީޒު ކުރުމަްށަޓކައި ބޭނުންވާ އެންެމހައި އުޞޫ ޤަވާޢިދުމި

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 



 

 

 

ޢަމަލު  ޤަވާޢިދަށް 

 ކުރަންފެށުން 

 

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 29

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ. 30 އިޞްލާޙުކުރުން ޤަވާޢިދު 

 

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން 

އްލު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި ޤަވާޢިދުގައި ނެްތ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙަ 31

 ހުންނެވެ.މަޖިލި

 

  2016ސެޕްޓެމްބަރ  03  ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:

  

 

 


