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ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   11/2015 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މިއީ،  )ހ( 
ޤާނޫނު( ގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ 
ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ 

ނޑެވެ. މިންގަ

ނޑު' އެވެ. )ށ( މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭނުމަކީ،  ނޑުގެ  މިންގަ ސުލޫކީ  މި  )ހ( 
ގޮތްތައް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ގުޅުންތައް  އުޅުމާއި  އަދި  ސުލޫކު  އަޚްލާޤާއި  ދަރިވަރުންގެ 

އަންގައިދިނުމެވެ.  ދަރިވަރުންނަށް  އެކަންކަން  ނޑައަޅައި  ކަ

ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ތަޞައްވުރު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ށ( 
ޙާޞިލުކުރެވޭނީ، އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމާއި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ މަތީ 
ވަކި  ގުޅުންތައް  އުޅުމާއި  ދަރިވަރުންގެ   ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  ފެންވަރުގައި 
ނޑު'  މިންގަ 'ސުލޫކީ  މި  ކަމުގައިވާތީ،  ބަހައްޓައިގެން  ތެރޭގައި  ހަމަތަކެއްގެ  ޚާއްޞަ 

ހިންގޭނެއެވެ.  މައްޗަށް  ދަރިވަރެއްގެ  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނޑު އަސާސްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ނޑު ބިނާވެގެންވާ މައިގަ މި ސުލޫކީ މިންގަ

ތަރަހައިގެ  މަތިވެރި  އިސްލާމްދީނުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަކީ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ހ( 
މަތީގައި ޤާއިމުކުރެވި އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ 
އެދެނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީވެސް އިސްލާމުދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ މަތިވެރި 

އަޚްލާޤީ އަގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވުމަށެވެ.

)ށ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް 
ވިޔާފާރި  ފަރުދުންނާއި  އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  ހިންގަނީ  ޔުނިވަރސިޓީ  އަދި  ވާހިނދު، 
ފަރާތްތަކުގެ  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ޔުނިވަރސިޓީން  ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި  ކުންފުނިތަކާއި 
އެކިފަރާތްތަކާއެކު  ދެކެނީ  ޔުނިވަރސިޓީ  ވާހިނދު،  ކަމުގައި  ލިބިގެން  އެހީތެރިކަން 
ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން އަޚްލާޤީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަތައް 

ކަމަށެވެ. ޖެހޭނެ  އޮންނަން  އެފަރާތްތަކަށް  ޔަޤީންކަން  ހިފަހައްޓާކަމުގެ 



ހުރި  ހައިބަތު  އުފުލިގެންވާ  ޤަދަރު  ޔުނިވަރސިޓީއަކީ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ނ( 
މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި 
ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢާ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެއްވެސްކަމެއް  އަތުވެދާނެފަދަ  އުނިކަމެއް  ގުޅުމަށް  މި  ގުޅިފައިވާ 

ނުކުރުމަށެވެ. ދަރިވަރަކު 

އެހެންގޮތަކަށް 4މާނަކުރުން ނޑައެޅިގެން  ކަ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،  ޢިބާރާތެއް  އެ  ޤަވާޢިދުގައި  މި 
ހިނދަކު: ނުކުރާހާ  ބަޔާން 

)ހ( 'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ.

ނުވަތަ  ދާއިމީ،  ވަގުތީ،  މާނައަކީ،  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'މުވައްޒަފު'  )ށ( 
ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރާ    ޔުނިވަރސިޓީގައި  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮންޓްރެކްޓަށް، 

މީހެކެވެ.

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'އުސްތާޛު'  )ނ( 
ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިމީ، ޕާޓް-ޓައިމް، އަދި ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރާރުންނެވެ.

)ރ( 'ދަރިވަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކޯހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ކޮންމެ ދަރިވަރެކެވެ. 

)ބ( 'ކިލާސް' މިބަހުގެ މާނައަކީ ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ތަނެކެވެ. ކޮންމެ 

އެކަމެއްގެ  އެވަގުތެއްގައި  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  ފަރާތް'  'ކަމާބެހޭ  )ޅ( 
އިދާރާއެވެ. ނުވަތަ  މުވައްޒަފު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙަވާލުވެފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

)ކ( 'ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތި' މިބަހުގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމާރާތާއި ގޯއްޗެވެ.

ތެރެއާއި  ގޯތި  ޔުނިވާސިޓީގެ  މާނައަކީ  ތަނެއްގެ  ކޮންމެ  ލިޔެފައިވާ  'ސަރަޙައްދު'  )އ( 
މިނެވެ. ދުރު  ފޫޓުގެ  )ދިހައެއް(   10 ބޭރުން  އިންފާރުން  ގޯތީގެ  ޔުނިވާސިޓީގެ 
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ޖިންސީ 
ފުރައްސާރަކުރުމާއި 

ގައިޯގޅިވުން

ނުވަތަ 7 އުސްތާޛަކާމެދު،  ނުވަތަ  ދަރިވަރަކާމެދު،  އަނެއް  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  )ހ( 
މުވައްޒަފަކާމެދު، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާމެދު، ނުވަތަ 
ކުރުމުގެ  ފުރައްސާރަ  ޖިންސީ  ފަރާތަކާމެދު  ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީން 
އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީގެންވެސް 

ނުވާނެއެވެ.

)ށ( ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު  އަޅާނީ  ފިޔަވަޅު  ބަލައި  މައްސަލަތައް  ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  ޖިންސީ  )ނ( 
ނަންބަރު 16/2014 - ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި 
ޤަވާޢިދުތަކާ  ހެދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުގެ  އެ  ޤާނޫނާއި  ކުށުގެ  ޖިންސީ   -17/2014  ،

މަތީންނެވެ. ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ 

އިޙްތިރާމުކުރުމާއި 
އެހީތެރިވެދިނުން

ގަނާކުރުމާއި 
ފުރައްސާރަކުރުން
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ނަސްލަކަށް،  ޖިންސަކަށް،  ވަކި  މާޙައުލުގައި،  އުނގެނުމުގެ  ދަރިވަރަކުވެސް  ކޮންމެ 
ދަރިކޮޅަކަށް، ޘަޤާފަތަކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ޢުމުރުކަށް، މަޤާމަކަށް ބެލުމެއްނެތި 

ވާނެއެވެ.  އެހީތެރިވެދޭން  އިޙްތިރާމުކޮށް  އަނެކަކަށް  އެކަކު 

ނުވަތަ  އުސްތާޛަކާމެދު  ނުވަތަ  ދަރިވަރަކާމެދު  އެހެން  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  )ހ( 
ނުވަތަ  ފަރާތަކާމެދު  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކާމެދު 
ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކާމެދު ގަނާކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ 
ހިންގުމަށް  ޢަމަލެއް  އެފަދަ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ޢަމަލެއް  އެއްވެސް 

ނުވާނެއެވެ. ހިތްވަރުދީގެންވެސް 

)ށ( ގަނާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 
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ޞިއްޙަތާއި 
ރައްކާތެރިކަން

ތަނުގެ 8 ހުންނަންވާނީ  ޙަރަކާތެއް  ހުރިހާ  ހިންގާ  ދަރިވަރުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 
ޒިޔާރަތްކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މުވައްޒަފުންނާއި  އުސްތާޛުންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި 
ގޮތަށެވެ. ނުވާނެ  ގެއްލުން  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  ފަރުދުންގެ  އެންމެހާ  ފަރާތްތަކާއި 

)ށ( ދަރިވަރުން ހިންގާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން 
ނޑުތައް   މިންގަ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ސަލާމަތާއި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ޙަރަކާތަކަށް  ހިންގާ 

ހަރުދަނާކުރުމުގައި ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެވެސް ޒިންމާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ހިމެނޭ  ޔުނިވަރސިޓީ  ގޯތިތެރޭގައާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  )ނ( 
ސަރަޙައްދުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ދުންފަތުގެ 

މަނާކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ  އިސްތިޢުމާލު 

ދަރިވަރުންނާއި 
އުސްތާޛުންގެ މެދުގައި 

ޮއންނަ ގުޅުން

)ހ( ދަރިވަރުން އުސްތާޛުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ. ކުލާހުގެ 9
ތެރޭގައާއި ކުލާހުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ވެސް އުސްތާޛުންނަށް އިޙްތިރާމުކޮށް 

ހަމަހަމަކަން ހިފަހަށްޓަންވާނެއެވެ.

ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  އަބުރަށް  ނުވަތަ  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  އުސްތާޛެއްގެ  )ށ( 
ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އިހާނެތިކަމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ދެވޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ދަރިވަރަކު 

ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

)ރ( ކެންޓީނު ފަދަ ކެއުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި މެނުވީ ދަރިވަރުން ކައިބޮއި 
އުސްތާޛު  ކިލާހުގައި  ނޫނެވެ.  ކަމެއް  އެދެވިގެންވާ  ގެންގުޅުމަކީ  ކާބޯތަކެތި  ހެދުމާއި 
ކިޔަވައިދެއްވަމުންދާއިރު ކައިބޮއި ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ދަރިވަރުން ބުއިމަށް 

ބޭނުން ކުރާ، ބޯފެން ގެންގުޅުމާއި ބުއިން މި މާއްދާއިން މަނައެއް ނުކުރެއެވެ. 

އެއްވެސް  ފަދަ  ޗުއިންގަމް  ސުޕާރީ،  ކިޔަވައިދެއްވާއިރު،   ކިލާހުގައި  އުސްތާޛު  )ބ( 
މަނާކަމެކެވެ.  ބުއިމަކީ  ކެއުމާއި  ކިލާސްތެރޭގައި  އެއްޗެއް 

)ޅ( ކިލާހުގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން އިންދާ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތީތެރޭގައި ދަރިވަރަކު 
ހުއްޓާ ބަލިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިގައިފިނަމަ އޭނާގެ ގާތުގައި ތިބި އެހެން 

ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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މުނާޤަޝާތައް  ބަޙުޘްތަކާއި  ޢިލްމީ  ދެމެދުގައި،  އުސްތާޛުންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި  )ނ( 
ކުރުމާއި އުނގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދެފަރާތަށްވެސް 
ރަނގަޅުވާނޭ  ފެންވަރު  ޢިލްމީ  ދަރިވަރުންގެ  ކަންކަމަކީ  މިފަދަ  ލިބިގެންވާހިނދު، 

ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.  ކުރުމުގައި  ކަންކަން  މިފަދަ  ދެނެތިބެ،  ކަންތައްތައްކަން 

)ރ( މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރިފަދަ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން ދަރިވަރަކާއި އުސްތާޛަކާއި 
ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އެއީ ޒާތީ ކަމެއްކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.  އަދި 
އޭނާގެ  ހިތުމާއި  އިހާނެތިކޮށް  އުސްތާޛަކާމެދު  ސަބަބުން  ތަފާތުވުމެއްގެ  ޚިޔާލު  އެފަދަ 

ޙައްޤުަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަކުން  ދެވޭ  ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  އުނގެނުމުގެ  ދަރިވަރުގެ  )ބ( 
ދަރިވަރަށް ލިބޭ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން އުސްތާޛާމެދު އިހާނެތި ކުރުން ނުވަތަ އެދެވޭ 
ނުވާނެއެވެ. ކޮށްގެން  ކަމެއް  ފަދަ  ޢިނާޔަތްތެރިވުން  އުސްތާޛަށް  ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން 

ނުވާނެއެވެ.  ހިފައިގެން  ގޮތުގައި  ނާޖާއިޒު  ބޭނުން  އުސްތާޛުންގެ  ދަރިވަރުން  )ޅ( 
އުސްތާޛެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަތަކެތީގައި އެއުސްތާޛެއްގެ 

ނުވާނެއެވެ.  ހާމަކޮށްގެން  ނުކޮށް  ބަޔާން  އޮތްކަން  ބައިވެރިވުން  އުސްތާޛުގެ  ނަމާއި 

އެއްވެސް  ހުއްދަނެތި  އުސްތާޛުގެ  ގެންދަވާއިރު،  ދެއްވަމުން  ކިޔަވައި  އުސްތާޛު  )ކ( 
މަނާކަމެކެވެ. ކުރުމަކީ  ބޭނުން  ކިލާހުގައި  އާލާތެއް  މުވާޞަލާތީ  ބާވަތެއްގެ 

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 
މެދުގައި ޮއންނަ ގުޅުން 

)ހ( ދަރިވަރުން މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ.10

)ށ( މުވައްޒަފެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ އަބުރަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ލިބޭފަދަ  އުނިކަމެއް  ނުވަތަ  އިހާނެތިކަމެއް  ނުވަތަ  ގެއްލުމެއް 

ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ދަރިވަރަކު 

މުޙްތަރިފް  ވާންވާނީ  ގުޅުން  އޮންނަ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ދަރިވަރުންނާއި  )ނ( 
)ޕްރޮފެޝަނަލް( ގުޅުމަކަށެވެ. މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ދަރިވަރު، 
އިސްކުރާންވާނެއެވެ.  ނަޒާހަތްތެރިކަން  ތެދުވެރިކަމާއި  ލިބިގަތުމުގައި  ޚިދުމަތް 
ހިފުމުގެ  ބޭނުން  މުވައްޒަފުގެ  ގޮތުގައި  ނާޖާއިޒު  އޮޅުވާލުމާއި  ދިނުމާއި  ރިޝްވަތު 
ތެރެއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް 

ނުވާނެއެވެ.  ދީގެންވެސް  ހިތްވަރު  ހިންގުމަށް 
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ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި
ޮއންނަ ގުޅުން

)ހ( އެއް ދަރިވަރަކު އަނެއް ދަރިވަރަކާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ އިޙުތިރާމާއެކުއެވެ.11

)ށ( ދަރިވަރެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ އަބުރަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ 
ގެއްލުމެއް، ނުވަތަ އިހާނެތިކަމެއް، ނުވަތަ އުނިކަމެއް ދެވޭފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް 

ނުވާނެއެވެ.  ހިންގައިގެން  ދަރިވަރަކު 

ޤަވާޢިދުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  ކިބައިން،  ދަރިވަރެއްގެ  އަނެއް  އެއްދަރިވަރަކު  )ނ( 
ނުވާނެއެވެ. އެދިގެން  ކުރަން  ކަމެއް  ނާޖާއިޒު  ނުވަތަ  ޚިލާފު  އުޞޫލުތަކާ 

ހިންގޭ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލުކަން  ޢިލްމީ  ހިފެހެއްޓުމާއި  ފެންވަރު  )ރ( 
ބިނާކުރަނިވި  އެއްގޮތަށް،  ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ  އެކަމަކަށް ކަ ޙަރަކާތްތަކުގައި، 
އެއްވެސް  ފާޅުގައިވިޔަސް،  ނުވަތަ  ސިއްރުގައި  ފިޔަވައި،  ނަޒަރުން  ފާޑުކިޔުމުގެ 
ނުވަތަ  ވާހަކަދައްކައި  ނިކަމެތިކޮށް  ޤާބިލުކަން  ފަންނީ  ނުވަތަ  ޢިލްމީ  ދަރިވަރެއްގެ 

ނުވާނެއެވެ. ލިޔެހަދައިގެން 

)ބ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ ތަފާތު ބައްދަލުވުންތަކުން 
ލިބޭ،  ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ޅ( އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެހެން ދަރިވަރެއްގެ މަސައްކަތެއް އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި 
އުފައްދާ  ބައިވެރިކޮށްގެން  ދަރިވަރެއް  އެހެން  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން  ބޭނުން 
ނުކޮށް  ބަޔާން  ފުރިހަމައަށް  ހިއްސާ  ދަރިވަރެއްގެ  އެ  ތަކެތި،  އެފަދަ  ލިޔެކިޔުމާއި 

ނުވާނެއެވެ. ހާމަކޮށްގެން 

)ކ( ދަރިވަރާ ޙަވާލުކުރެވޭ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި، ވަގުލުކުރުމާއި 
އެހީތެރިވެދިނުމަކީ  ވަގުލުކުރުމަށް  ދަރިވަރަކަށް  އެހެން  އަދި  )ޕްލެޖަރައިޒްކުރުން( 

މަނާކަމެކެވެ. 

ޙަރަކާތެއްގައި   އެއްވެސް  އަދި  މާހައުލެއްގައި  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )އ( 
މަނާކަމެކެވެ.  ތިބުމަކީ  ގައިގޯޅިކޮށް  ދަރިވަރުން،  ދެޖިންސުގެ 
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ދަރިވަރުންނާއި 
ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު 

ޮއންނަ ގުޅުން

ދަރިވަރެއްގެ 12 ހިނދަކު،  ހުރިހާ  ގޮތުގައި  ދަރިވަރެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 
ދަރިވަރު  ޒިންމާތަކެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި  ހުރިހާ  އުފުލަންޖެހޭ  ހައިސިއްޔަތުން 
ނަމަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރަންވާނީ  މަސައްކަތް  ދަރިވަރުން  އުފުލަންވާނެއެވެ. 

ގޮތަށެވެ. ނުލިބޭނެ  އުނިކަމެއް  ހައިބަތަށް 

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީން ހަދާފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކާއި 
ދަރިވަރުންގެ  ކުރުމަކީ  ޢަމަލު  އެއަށް  ދަނެގަނެ  އުޞޫލުތައް  ޤަވާޢިދުތަކާއި 

. މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ
 

)ނ( ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ 
އެއްވެސް ޢަމަލެއް، އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއަކަށް އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަނެތި ވަނުމާއި 
އެ އިދާރާއެއްގައިވާ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހުއްދަނެތި އަތްލުމާއި 

ބަލާ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

)ބ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުން 
ހިންގާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް 

ވާންވާނެއެވެ. 

އެފަދަ  ބޯއިކޮޓްކޮށް،  ޙަރަކާތެއް  އެއްވެސް  އިންތިޒާމުކުރާ  ޔުނިވަރސިޓީން  )ޅ( 
ޢަމަލެއް  އެއްވެސް  ހިތްވަރުދިނުމުގެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ބޯއިކޮޓްކުރުމަށް  ޙަރަކާތެއް 

މަނާކަމެކެވެ.  ހިންގުމަކީ 

)ކ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް 
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކޮށްގެން ޒިންމާދާރުކަމާއެކުއެވެ. އެއްވެސް 
ޙާލެއްގައި މުޒާހަރާކުރުމާއި، އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބުކުރުމާއި، އަދި މިނޫނަސް މިބާވަތުގެ 
އަޚްލާޤީ ގޮތުން ދަށްފެންވަރުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ކުރުމަކީ 

މަނާ ކަމެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު 13ރެޯކޑްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުން އެންމެހައި  ގުޅޭ  ދަރިވަރާ  ބޭނުންވާ  ރެކޯޑަށްޓަކައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އެމަޢުލޫމާތަށް  އަދި  ކުރަންވާނެވެ.  ހިއްސާ  ޔުނިވަރސިޓީއާ 

އަންގަންވާނެއެވެ. އަށް  ޔުނިވަރސިޓީ  ލަސްނުކޮށް  އެކަން  އަތުވެއްޖެނަމަ 
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ހެދުން އެޅުމާއި ބޭރުފުށަށް 
ފެންނަ ޮގތް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މާޙައުލުން
ބޭރުގައި ބަހައްޓަންވީ 

އަޚްލާޤު

15

14

ޚިލާފު  އުޞޫލުތަކާ  އެވާ  ތިރީގައި  ހުންނަންވާނީ  ހެދުންއެޅުން  ދަރިވަރުންގެ  )ހ( 
ނޑު ގޮތެއްގައި  ނޑު މައިގަ ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ދަރިވަރުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ
ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަންހެން ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތާއި 

ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރޭގައާއި  ގޯތި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރަކުވެސް،  ކޮންމެ  )ށ( 
ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ހެދުން އަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ އެއްގޮތަށެވެ. 

)ނ( ޔުނިވާރސިޓީއަށް  ހާޒިރުވާންވާނީ ރީތިކޮށް ފެންވަރާ ސާފު ތާހިރުވެގެންނެވެ. 

މަނާ  ޓެޓޫޖެހުމަކީ  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ތަނެއްގައި  އެއްވެސް  ނޑުގެ  ހަށިގަ )ރ( 
ކަމެކެވެ.

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެދަރިވަރެއްގެ 
ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި 
މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަމަކާ 

ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.

)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތައް 
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެއްގައި،  މީޑިއާ  އިޖުތިމާޢީ  އެއްވެސް  ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .1
ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ލިޔުމާއި 

ޝާއިޢުކުރުން. ތަކެތި  އެފަދަ  ކުރެހުމާއި 

2. ޔުނިވަރސިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި 
ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

3. ޔުނިވަރސޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިފައިގެންހުރެ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި 
ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

ބަޔާން  ހައިސިއްޔަތު  އޭނާގެ  ދޭއިރު،  ބަޔާނެއް  ދަރިވަރަކު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ނ( 
ކުރަންވާނެއެވެ. އެބަހީ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންކަން 

ސާފުކޮށް ބުނަންވާނެއެވެ.
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)ބ( އަންހެން ދަރިވަރުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

1. ހެދުން ހުންނަންވާނީ ގަޔަށް ދޫކޮށް، ޢައުރަ ނިވާވާ ގޮތަށެވެ. 

ނޑުގެ ކުލަ ނުފެންނަ  ނޑުގެ ބައްޓަމާއި ހަށިގަ 2. ހެދުން ހުންނަންވާނީ ހަށިގަ
ގޮތަށެވެ.

3. މާބޮޑަށް ފާޅުވާގޮތަށް މޭކަޕު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

4. ހަރުވާޅު ހުންނަންވާނީ ގަޔަށް ބާރު ނުވާނޭހެން ތަނބިކަށި ފޮރުވޭ ވަރަށެވެ. 
އަދި ހަރުވާޅު ލެވޭނީ ބުޑު ނިވާވާވަރުގެ ހެދުމަކާއި އެކުގައެވެ.

ނޑުގެ  ނޑު ނުވަތަ ހަށިގަ 5. މަތިން ލާ ހެދުމަކީ ފަޅާފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އުނަގަ
ބައެއް ފެންނަ ހެދުމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ނުވާނެ  ފާޅު  މޭމަތި  ކަނދުރާއި  ނޑާއި  އިސްތަށިގަ ބުރުގާއަޅަންވާނީ   .6
. ވެ ށެ ކަ ތަ ގޮ ދަ ފަ

7. އަންހެން ދަރިވަރުން ލާ ހެދުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ހެދުމަކަށް ވެގެން 
ނުވާނެއެވެ.

އުޅޭއިރު  ޙަރަކާތްތަކުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގޯތިތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ   .8
ފެންފައިވާނާއި  ފައިވާނެއްގައެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  ބޫޓުގައި  ހުންނަންވާނީ 

މަނާކަމެކެވެ.   ބޭނުންކުރުމަކީ  ބާވަތްތައް  ފައިވާނުގެ  ފަދަ  ހައިހީލް 

9. ގަޔަށްބާރު، ވީދާފައި، ޕެޗް އަޅާފައި އެކިއެކި ކުލަ ޖައްސާފައި ކުލަ ގޮސްފައި 
ހުންނަ  އެކުލެވިފައި  ޑިޒައިން  ނުގުޅޭ  ޘަގާފަތާ  ދިވެހި  އިސްލާމްދީނާއި  ނުވަތަ 

ހެދުމާއި ޖިންސު ލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ނުވާ  ޚިލާފު  އުޞޫލުތަކާ  ތިރީގައިވާ  އަޅަންވާނީ  ހެދުން  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން  )ޅ( 
ގޮތަށެވެ.

1. ފިރިހެން ދަރިވަރުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ގަމީހާއި ގިރުވާން ލީ ޓިޝާޓު ބޭނުން 
ކުރެވިދާނެއެވެ.

2. ފިރިހެން ދަރިވަރުންގެ ފަޓުލޫނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ ގަޔަށް ބާރު 
ނޫން ދިގު ފަޓުލޫނެވެ.

ހުންނަންވާނީ  އުޅޭއިރު  ގޯތިތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން   .3
ފައިވާނުގެ  ފަދަ  ފެންފައިވާން  ފައިވާނެއްގައެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ  ބޫޓުގައި 

މަނާކަމެކެވެ.  ކުރުމަކީ  ބޭނުން  ބާވަތްތައް 

އެކަށީގެންވާފަދަ  ބަހައްޓަންވާނީ  މަތިމަސް  ތުބުޅި  ނޑާއި  އިސްތަށިގަ ބޮލުގެ   .4
ކޮށެވެ. ތަރުތީބު  ސާފުތާހިރުކޮށް  ގޮތަކަށް 

ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.  ހާޒިރުވާންވާނީ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ދަރިވަރުން  ފިރިހެން   .5
ފާޅުކަން ބޮޑު މޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް )ގަޑިއާއި އަނގޮޓިއެއް ފިޔަވައި( ބޭނުންކުރުމަކީ 
ނޑު ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށައި ފުނާ  ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ
އަޅާފައެވެ. އިސްތަށީގައި ފާޑުފާޑުގެ ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް 
ވަކިބައެއް  ދިގުކޮށްފައި،  ބައެއް  ވަކި  ނޑުގެ  އިސްތަށިގަ ހުޅިޖެހުމާއި  ނޫނެވެ. 
ނޑު ގިރުވާނުގެ މަތީ  ބާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަ

ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ.  ކައިރިއަށްވުރެ 

6. ގަޔަށްބާރު، ވީދާފައި ޕެޗް އަޅާފައި އެކިއެކި ކުއްލަ ޖައްސާފައި ކުލަ ގޮސްފައި 
ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޘަގާފަތާއި ނުގުޅޭ ޑިޒައިން އެކުލެވިފައި ހުންނަ 

ހެދުމާއި ޖިންސު ލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ޔުނިވަރސިޓީގެ
މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް 

ރައްކާތެރިވުން

ތަކެއްޗަށް 16 މުދަލަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވާންވާނީ  ދަރިވަރުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 
ގޯތިން  ގޯއްޗާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ބަޔަކަށެވެ.  ރައްކާތެރިވާ 
އިހުމާލުވުމާއި  އެއްޗަކަށް  ނުވަތަ  މުދަލަކަށް  އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭރުގައިވާ 
ގެއްލުންދިނުމާއި ނައްތާލުމާއި ހުއްދަނެތި ބޭނުން ކުރުމާއި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު 

މަނާކަމެކެވެ.   ދިނުމަކީ 
  

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދަރިވަރަކު 
ނަގަންޖެހޭ  މަތީން  ޤަވާޢިދުތަކުގެ  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ ގެންދަންވާނީ  ކުރުމަށް  ބޭނުން 

ހުއްދަ ނަގައިގެންނެވެ.

)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުމުގައާއި އެހެން ފަރާތްތަކުން 
ކޮންމެ  ބާރުއެޅުމުގައި،  ރައްކާތެރިވުމަށް  ތަކެއްޗަށް  މުދަލަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާ ކުރަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް 
ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސީޓީގެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ 
ހިނދެއްގައި، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ބަޔަކު ކުރާކަން ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަން އެނގިއްޖެ 
ހިނދެއްގައި، އެކަން ލަސްނުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

)ރ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައި ދަރިވަރު އުޅޭ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  އަތުގައި  ދަރިވަރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދަރިވަރެއްކަން 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުވައްޒަފަކު، އެކާޑު ދައްކަން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެކާޑު ދައްކަންވާނެއެވެ. 
މުވައްޒަފެއްގެ  ފަރާތެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެހެން  ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކު ނޫން 

މަނާކަމެކެވެ. ވެއްދުމަކީ  ގޯތިތެރެއަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހުއްދަ ނެތި، 

ހާޒިރީއަށް
ސަމާލުކަންދިނުމާއި

ވަގުތަށް ފަރުވާތެރިވުން

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި 17
ދަރިވަރު  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ވުމަށެވެ.  ދަރިވަރަކަށް  ނަމޫނާ  ފަރުވާތެރި  ވަރަށް 
ހާޒިރުނުވެ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ގަޑިތަކާއި  އެހެނިހެން  ކިލާސްތަކާއި  ހާޒިރުވާންޖެހޭ 
ފަދަ  ސަލާމްބުނުން  އުޒުރެއްނެތި  މަޤުބޫލު  ހާޒިރުވުމާއި  ގަޑިޖެހިގެން  ހުރުމާއި 
ކަންކަމުން ދަރިވަރުން ދުރުހެލިވާން ވާނެއެވެ. މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި މިފަދަ ކަންކަން 
ޤަވާޢިދުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ދަރިވަރުންނާމެދު  ތަކުރާރުކޮށްކުރާ 

އެޅޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު  ތެރެއިން  އުޞޫލުތަކުގެ 
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ހުށަހެޅުމުގައާއި  މަސައްކަތްތައް  ވަޒަންކުރުމުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ދަރިވަރުން  )ށ( 
ނޑިތަކާއި ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަ އިމްތިޙާނުތަކަށް ހާޒިރުވުމުގައި، ކަ
ދަރިވަރުންގެ  ފަރުވާތެރިވުމަކީ  އެގަޑިތަކަށް  ދެނެގަނެ،  ބަލާ  ރަނގަޅަށް  ގަޑިތައް 

ޒިންމާާއެކެވެ.

ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކާއި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ދަރިވަރާއި  )ނ( 
ނިންމުމަށް ފުރިހަމަކޮށް  ތެރޭގައި  ވަގުތުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އެކަމަކަށް 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ( މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ދަރިވަރު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ކިލާސްތަކާއި އެހެނިހެން 
އަދި  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  ފަދަ  ހާޒިރުނުވެވޭ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ގަޑިތަކާއި 
ނޑިއަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވިފައިވާ ސުންގަ
އެއްގޮތަށް  އުޞޫލުތަކާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  ހުށަނޭޅޭ 

އަންގަންވާނެއެވެ.  އެކަން  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ 

ދަރިވަރު  ކަމެކެވެ.  މަޖުބޫރު  ދަރިވަރަކަށްމެ  ކޮންމެ  ހާޒިރުވުމަކީ  ކިލާހަށް  )ބ( 
ހިނދަކު،  ނުލިބޭހާ  ހުއްދަ  އިސްވެރިޔާގެ  ސެންޓަރެއްގެ  ނުވަތަ  ކުއްލިއްޔާ  ކިޔަވާ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިލާސްތަކާއި ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ޢަމަލީ ގަޑިތަކަށް 

ވާނެއެވެ. ހާޒިރުވާން 

)ޅ( ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރާ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ދަރިވަރު ކިލާހަށް 
ނިސްބަތްވާ  އެދަރިވަރެއް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތެއް  އުޒުރުވެރިވާ  ހާޒިރުވާން 
ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

)ކ( ދަރިވަރު ބަލިވެގެން ނުވަތަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ކިލާހަށް ހާޒިރު 
ނުވެ ހުރުމަށްފަހު، ކިލާހަށް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓާއެކު އެކަމަށް 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އިދާރާއަށް  ލިޔެކިއުންތައް  އެހެނިހެން  ފޯމާއި  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ
ލިޔުމެއް  އެއްވެސް  ހުށަހެޅޭ  ފާއިތުވުމަށްފަހު  މުއްދަތު  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އަދި 
ނުވަތަ  އުޒުރެއްކަން  މަޤްބޫލު  އުޒުރަކީ  ހުށަހަޅާ  ދަރިވަރު  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 
ނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާގެ އެކަޑެމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީ )އޭ.އާރު.ސީ( ންނެވެ. ނޫންކަން ކަ

)އ( ދަރިވަރު އެންރޯލުވެފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މާއްދާއެއްގެ
އުޒުރެއްނެތި  މަޤްބޫލު  ގަޑިއަށް  ގިނަ  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަންސާސް   50%

ވަކިވާނެއެވެ. ކޯހުން  އެދަރިވަރަކު  ހުރެއްޖެނަމަ  ހާޒިރުނުވެ 
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ފިކުރީ މުދާ 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޮކޕީރައިޓު

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިކުރީ މުދަލާއި އެހެން ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ 18
ފިކުރީ މުދާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުކުރާ 
މަސައްކަތްތަކުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 )ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން 
ރައްކާތެރިވާން  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޤާނޫނު(  ޙައްޤުތަކުގެ 

ވާނެއެވެ.

އިމްތިޙާނުތަކާއި  މަސައްކަތްތަކާއި  ވަޒަންކުރުމުގެ  ފެންވަރު  ދަރިވަރުންގެ  )ށ( 
ވަގުލުކުރުމަކީ  ވެސް  މަސައްކަތްތައްކުރުމުގައި  އެހެނިހެން  އަދި  ދިރާސާތަކާއި 

މަނާކަމެކެވެ.  )ޕްލެޖަރައިޒް( 

)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ލިޔުމަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށްވުމުގެ 
ކުރިންވެސް، ނުވަތަ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެވެސް، އަދި ދަސްވެނިވުމަށްފަހުވެސް، 
ދޭ  ޔުނިވަރސިޓީން  ތެރޭގައި،  މީގެ  ކަމެކެވެ.  މަނާ  ގެނައުމަކީ  އުނިއިތުރެއް 

ހިމެނެއެވެ. ފާސްތައް  އެކިފެންވަރުގެ ސަނަދުތަކާއި 

)ރ( ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މޮޑިއުލް  ތެރޭގައި،  މީގެ  މަނާކަމެކެވެ.  ހެއްދުމަކީ  ކޮޕީ  ހުއްދަނެތި ޝާއިޢުކުރުމާއި 

އައުޓްލައިންތަކާއި، ފިލާވަޅާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 19މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން
ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ދަރިވަރަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޒާތީ  މަޞްލަޙަތާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކަމަކީ  ޤަޞްތުކުރާ  ކުރަން  ދަރިވަރު  )ށ( 
ކުރީން  ކުރުމުގެ  އެކަމެއް  ޝައްކުވެއްޖެނަމަ  ކަމެއްކަމަށް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތާ 

ހޯދަންވާނެއެވެ.  ލަފާ  ވެރިއެއްގެ  ގުޅުންހުރި  އެކަމަކާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުރުމުންނާއި  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް  ލިބިދާނެ  ތިމާއަށް  ފައިދާއެއް  )ނ( ނާޖާއިޒު 
އެފަދަ  ތަނާޒުލުވެ،  އަމިއްލައަށް  ތިމާ  މަރުޙަލާތަކުން  ނިންމުމުގެ  ނިންމުންތައް 
އެއްވެސް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތާ  ތިމާގެ  ނުވަތަ  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ފައިދާއެއް  އަމިއްލަ 
ފާޅުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާބެހޭ  ސިއްރުނުކޮށް  އެކަމެއް  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ޙާލަތެއް 

އަންގަންވާނެއެވެ.



މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި 
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ދަރިވަރަށް ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކަށް 20
ތިންވަނަ  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ބޭނުންކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތެއް  އެފަދަ  ވާޞިލުވުމާއި 

ކަމެއްނޫނެވެ. ކޮށްގެންވާނޭ  ޙިއްޞާކުރުމަކީ  ފަރާތަކާ 
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)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބޭނުން ކޮށްގެން އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކިއެކި ފަރާތް 21ހަދިޔާ
ފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ހޯދުމަށް ދަރިވަރު މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސެމިނާ، ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި 
ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހަދިޔާއާއި ހަނދާނީ ފިލާފަދަ ތަކެތި 

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ނ( ސެމިނާ، ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން ވަކި ކަމަކަށް ޝަރުޠުނުކޮށް 
ދަރިވަރަށްދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ހަދިޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އުނގެނުމާ ނުގުޅޭ 
ކަންކަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން

އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 
އިންޓަނެޓާއި އިޖުތިމާޢީ 

މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން

22

23

އުނގެނުމާއި  ބޭނުންކުރަންވާނީ  ވަސީލަތްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަރިވަރުން  )ހ( 
ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ މަސައްކަތްތަކާ ނުގުޅޭ 
ވަސީލަތްތަކަށް  އެ  ބޭނުންކުރުމާއި  ވަސީލަތްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކަންކަމުގައި 
ދަރިވަރަކު  އެއްވެސް  ކަންކަން  އިސްރާފުކުރުންފަދަ  ދިނުމާއި  ގެއްލުން  ޤަޞްދުގައި 

ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

)ށ( އަމިއްލަ ކޯލުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔޫޒަރ ނޭމާއި ޕާސްވޯޑުފަދަ 
ތަކެތި، އެހެންފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ  ޑޭޓާއާއި  ވަނުމާއި  ތެރެއަށް  ނިޒާމުގެ  އައިޓީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ށ( 
ނެޓުވޯކުތައް ހެކުކުރުމާއި އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދޭފަދަ ޢަމަލެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ދަރިވަރަކު 

ވަނުމަށް  ވެބްސައިޓުތަކަށް  މަނާކުރެވިފައިވާ  ޤާނޫނީގޮތުން  ދީނީގޮތުންނާއި  )ނ( 
ސިސްޓަމްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޞީލަތާއި  އިންޓަނެޓުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ނުވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން 



15

)ރ( ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މަންޒަރެއް، ފޮޓޯއެއް، 
އަޑެއް، ނިޝާނެއް، ލިޔުމެއް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށް 
ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް 

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ހައިބަތަށް  ނަމަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން  ވިއުގައެއް  އެ  )ބ( 
އުނިކަން އައުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށް ބުރޫ އެރުންފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، 
އިޖުތިމާޢީ ވިއުގަތަކުން ބައެއް ނުވަތަ އެފަދަ ވިއުގައެއް ކެމްޕަސްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން 

މަނާކުރުން ނުވަތަ ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ނުވަތަ  ތަމްސީލުވާގޮތަށް،  ޔުނިވަރސިޓީ  ދަރިވަރަކު  )ޅ( 
ހާމަކުރަންވާނީ،  މަޢުލޫމާތެއް  ވަޞީލަތެއްގައި  އެއްވެސް  މީޑިއާގެ  ރައްދުވާގޮތަށް، 
ނުވަތަ އެފަދަ ވަޞީލަތަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ 
މަޢުލޫމާތެއް  ލިބިގެން  ހުއްދަ  މިފަދައިން  އަދި  ލިބިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  ފަރާތެއްގެ 
ހާމަކުރާނަމަ، ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް، އެކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން 

ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް 
ޙުރުމަތްތެރިޮކށް ހިތުން

)ހ( ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި 24
ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިތަންވާނެއެވެ. 

)ށ( ދަރިވަރެއްގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި 
ދަޢުވާއުފުލި، އެދަޢުވާ ސާބިތުވެ ނިޔާ އިއްވައިފިނަމަ އިތުރު އެއްވެސް އިންޒާރަކާ 

ނުލާ ކޯހުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

މަދަނީ  ކޯޓެއްގައި   ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް،  ދަރިވަރެއްގެ  )ނ( 
މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާއުފުލި އެދަޢުވާ ސާބިތުވެ ނިޔާ އިއްވައިފިނަމަ އެދަރިވަރަމާމެދު 

ކޮމެޓީންނެވެ. ސުލޫކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ނިންމާނީ  ފިޔަވަޅެއް  އަޅާނެ 
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މައްސަލަ ރިޯޕޓުކުރުމާއި 
އެއްބާރުލުން ދިނުން

ޢަމަލުކުރުމާއި
ފިޔަވަޅުއެޅުން

25

26

ނޑާ ޚިލާފުވާ ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ  )ހ( ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
ޙައްޤު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އަދި ދަރިވަރަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި  )ށ( ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
މަޢުލޫމާތެއް  ޞައްޙަ  ދަރިވަރަކަށް  އެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެކަމަކާ  ސުވާލުކޮށްފިނަމަ 

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. ސިއްރުނުކޮށް  އެކަމެއް  ލިބިފައިވާނަމަ 

)ނ( ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ. އެފަދަ 
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޒާތީކަމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ރ( ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 
ސަމާލުކަމެއް  ޚާއްޞަ  ޔުނިވަރސިޓީން  ކުރުމަށް  ހިމާޔަތް  ފަރާތްތައް  ހެކިބަސްދޭ 
ފުރިހަމައަށް  ޙައްޤު  ދިފާޢުވުމުގެ  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  އަދި  ދޭނެއެވެ. 

ލިބިގެންވެއެވެ.

)ބ( ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި، އެއްވެސް ފަރާތެއް، އެއްވެސް ގޮތަކަށް 

ބިރުދެއްކުމަކީ ނުވަތަ ބިރުދައްކަން އުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޢަމަލު  ނޑަށް  މިންގަ ސުލޫކީ  މި  ދަރިވަރަކުވެސް  ކޮންމެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 
ނޑާ ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަ

އެޅޭނެއެވެ.  ފިޔަވަޅު  އިޞްލާޙީ 

ކުރާނީ ސުލޫކީ  ރިޕޯޓު  މައްސަލަ  ދަރިވަރުންގެ  ޚިލާފުވާ  ނޑާ  މިންގަ )ށ( ސުލޫކީ 
ކޮމެޓީއަށެވެ. އަދި ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ސުލޫކީ ކޮމެޓީންނެވެ.



17

މިކޮމެޓީ 28އިސްތިޢުނާފު ޮކމެޓީ މަޖިލިހުންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުފައްދާނީ  ކޮމެޓީ  އިސްތިޢުނާފު  )ހ( 
މައްޗަށެވެ. މެންބަރުންގެ  )ހަތެއް(   7 ނޑައަޅާ  ކަ މަޖިލިހުން  އެކުލަވާލަންވާނީ 

މެމްބަރުން  ކޮމެޓީގެ  އުފައްދާއިރު،  ކޮމެޓީ  އިސްތިޢުނާފު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ށ( 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކަ މުއްދަތު  ކުރެވޭ  ޢައްޔަނު  މެމްބަރުން  ޢައްޔަނުކޮށް، 

)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްތިޢުނާފު ކޮމެޓީ ޢައްޔަން ކުރާތާ 30 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 
އުޞޫލުތަށް  އެންމެހައި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޒު  މިޤަވާޢިދު  ތެރޭގައި 

ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލިހުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފަރުމާކޮށް، 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 
ކުރަންފެށުން

ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
ދިމާވުން

29

30

31

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށް 
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޖިލިހުންނެވެ.

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް:    03 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ) އެކަަޑެމިކް ބޯޑް(
 

އެކުލަވާލަންވާނީ 27ސުލޫކީ ޮކމެޓީ  މިކޮމެޓީ  ޗާންސެލަރެވެ.  ވައިސް  އުފައްދާނީ  ކޮމެޓީ  )ހ( ސުލޫކީ 
މައްޗަށެވެ. މެންބަރުންގެ  )ފަހެއް(   5 ޢައްޔަންކުރާ  ޗާންސެލަރ  ވައިސް 

)ށ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަ

)ނ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ ޢައްޔަން ކުރާތާ 30 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 
ފަރުމާކޮށް،  އުޞޫލުތައް  އެންމެހައި  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަންފީޒު  މިޤަވާޢިދު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.






