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. ތަޢާރުފު 1  

ޤަާވޢިދު  މި  ޤަާވޢިދެެވ.  ދަނާލުތަކުެގ  ިވސްނާފައިަވނީ    މިއީ  ދަނާލުތަކުގައި އެކަށައެޅުމުގައި    ޔުނިަވރސިޓީެގ 

ދަނާލު ރައްކާތެރިކަމަށެެވ.  ސަލާމަތާއި  ދަރިަވރުންެގ  މި   ތަކުގައިދިރިއުޅޭ  ދަރިަވރުންެވސް  ހުރިހާ  ދިރިއުޅޭ 

ބަދަލު ެގނެސް އުނިއިތުރު ެގނެޭވނީ ހަމައެކަނި ދިެވހިރާއްޖޭެގ    ށްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންާވނެއެެވ. މި ޤަވާއިދަށްޤަވާއިދަ

 ަވއިސް ޗާންސަލަރަށެެވ.   ކައުންސިލަށާއި ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީެގ

ފުށީަގއި  އްދަނާލު ހުރެއެެވ. އެއީ ގދ. ތިނަދޫގައި ދަންނަކަލޭެގފާނު ދަނާލު، ހ.ދ ކުޅުދު 4ޔުނިަވރސީޓީގައި 

ދަނާލެެވ.   މަޖުދުއްދީން  މާލޭަގއި  އަދި  ދަނާލު  ދޮންބެއްޔާ  ދަނާލު، ސ.ހިތަދޫަގއި  ދަނާލުތަކުަގއިއެދުރުކަލޭެގފާނު    މި 

ޭގސް ކައްކާ  ދަރިަވރުންނަށް ދިރިއުޅުމުެގ ޖާަގ ދެވެއެެވ. ދަނާލުތަކުެގ މަހު ކުލީގައި ކަރަންޓު، ފެން އަދި   215ޖުމްލަ 

 ހިމެނެއެެވ. 

 

  އެދުން ޖާގައަށް   . 2

 

ތެރެއިން   ދަރިަވރުންެގ  އެހެން  ނޫން  ރަށްެވހިން  ރަށުެގ  ހުންނަ  ދަނާލު  އިސްކަންދޭނީ  ދިނުމުަގއި  ޖާަގ  ހ. 

ފޭސް(ކޮށް   ޓު  )ފޭސް  ކޯސްތަކުެގ  ފުލުޓައިމް  ރަޖިސްޓްރީެވފައިާވ  ދަރިަވރުން  ޔުނިަވރސިޓީަގއި  އެ  ލޯޑުަގއި  ފުލް 

ޖާަގ ދެޭވނީ ރަށްެވހި ނޫން ދަރިަވރުންނަށް ޖާަގ ދިނުމަށްފަހު    ކިޔަަވމުންދާ ދަރިަވރުންނަށެެވ. ރަށްެވހި ދަރިަވރުންނަށް

 އިތުރު ޖާަގ ހުރިނަމައެެވ. 

 

ށ. ދަނާލުެގ ޖާަގ ދިނުމަށް އިސްކަން ދެޭވނީ ޔުނިަވރސިޓީަގއި ފުލްޓައިމްކޮށް ފުރަތަމަ އަހަރު ކިޔަަވމުންެގންދާ  

ށެެވ.  ޔުނިަވރސިޓީއަށް އަލަށް ަވންނަ ދަރިަވރުންނަޚާއްޞަ ކުރާނީ  50% ދަނާލުެގ ޖުމްލަ ޖާގައިެގ ދަރިަވރުންނަށެެވ.

ފުލްޓައިމްކޮށް    ސެމެސްޓަރުަގއިދެަވނަ  ކަނޑައަޅާނީ    ޖާަގ  50ރުއަތުލައިެގންނެެވ.  ބާކީ %ކަނޑައެޅޭނީުގދަރިަވރުން  

މިޮގތުން   ދަރިަވރުންނަށެެވ.  ެގންދާ  ދެަވނަ  ކިޔަަވމުން  ދަރިަވރުން  ތިބޭ  ޓާރމުަގއ  އެދި ފުރަތަމަ  ޓާރމަށް 

ދަރިަވރުންނަށް  ޖާަގދެޭވނީ  އިފިނަމަ،  ހަޅަހުށަ ފުލްޓައިމްކޮށް ރުއަތަކާއިނުުގޝަރުތުހަމަާވ  އަހަރު  ފުރަތަމަ  ލައެެވ. 
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ކިޔަަވމުންެގންދާ ދަރިަވރުންނަށް ޖާަގ ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ޖާަގ ހުރިނަމަ، އެހެން އަހަރުތަކުަގއި ކިޔަަވމުން ެގންދާ 

 ރުއަތު ލައިެގންނެެވ.ުގތު ހުޅުާވލެޭވނެއެެވ. އަދި ދަރިަވރުން ނެޭގނީ ދަރިަވރުންނަށް ފުރުޞަ

 

އޭ  . ޕީ.ޖީ.ސީ ނަތީޖާ ދަށްެވެގން  ން ހޯދާފައިާވ  ދަރިަވރުން ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ކޯހުމުންދާ  ނ. ކޯހެއްހަދަ

ނަމައެ  2.0 މަތި  ުވރެ  ކޯހުެގ  އަދި   .ެވއަށް  ކުރިފަހުން،  އެންރޯލް  ނުާވ  ކޯހަށް  ފާއިތުެވފައި  ފުލްޓައިމް މުއްދަތު 

އޭ ބެލެން ނޯންނަ ކޯހެއް ނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅާ ސެމިސްޓަރުގެ .ޕީ.ޖީ.ކޯހަކީ ސީދަރިަވރު ފުރިހަމަކުރަމުންދާ  . ނަމައެެވ

ކުރީ ސެމިސްޓަރުަގއި ފުލްޓައިމްކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްެގން ކިޔަަވއިފައި އަދި  ކުރީެގ ހުރިހާ ސެމެސްޓަރ އެއްގައި  

ޝަރުޠު ހަމަާވ ކުދިންެގ ތެރެއިން ޖާަގ ދެޭވ ކުދިން ހޮާވނީ   .ޔެިވ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ފާސްެވފައި ާވންާވނެއެވެ ކި

 . ރުއަތުންނެެވުގ

 

. ދަނާލުގެ ފީ  3  

ދަނާލުން ޖާަގ ދެޭވ ހުރިހާ ދަރިަވރުންެވސް ކަނޑައެޅިފައިާވ އުސޫލުން ދަނާލުެގ ފީ ދައްކަނާްވނެއެެވ. ތިރީަގއި  

 ފައިާވ ޮގތެެވ. ކަނޑައެޅި  ދަރިަވރަކަށް އެަވނީ ދަނާލުތަކާއި މަހު ފީތައް

 

އްދީން ދަނާލު ދުމަޖު ރާއްޖެތެރޭގެ ދަނާލުތައް    

500/- -އެނދު ކޮޓަރި  1  

 

1200/- -އެނދު ކޮޓަރި  1  

900/- -އެނދު ކޮޓަރި  2  

ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ ގައި ކިޔެވުމަށް 

 ފަށާ ދަރިވަރުންގެ ފީ 

1500/- -އެނދު ކޮޓަރި  1 625/- -އެނދު ކޮޓަރި  1  

1125/- -އެނދު ކޮޓަރި  2  

އެހެން ސެމިސްޓަރ ތަކުގައި  

 ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ފީ

 

. ފީ ދެއްކުން 4  

ކޮންމެެވސް އެއް އުޞޫލެއްެގ މަތިން ފީ ދެއްކުމުެގ  ތިރީަގއި މިާވ އުޞޫލުތަކުެގ ތެރެއިން 

 . ކަންތައްހަމަޖެއްސިދާނެއެެވ
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 ފީދެއްކުން. މަށް އެކުަގއި ރހ. ކުރިއަށް އޮތް ޓާ

 ހަކަށް ަވކިން ފީ ދެއްކުން. މަމެ . ކޮންށ

 

  10މަހުެގ    އްކަންާވނެއެެވ.ދަަވނަ ދުަވހުެގ ކުރިން    10އެ މަހުެގ  މަހުން މަހަށް ފީ ދައްކާއިރު އެ މަހެއްެގ ފީ  

ެގ ފަހުން    10އެެވ. އަދި  މަހުެގ  ރުފިޔާެގ ޖޫރިމަނާއަކާއެކުގަ   50ނީ  ަވނަ ދުަވހުެގ ފަހުން ފީ ދައްކާނަމަ ފީ ބަލައިަގނެޭވ

ދަރިަވރުންެވސް އެްގރިމަންޓްަގއި ސޮއިކުރެޭވތާ   ަވންނަ  ފީ ދުަވސްތެރޭަގއި ފީ  3ދަނާލަށް  ާވނެއެެވ. އަދި   ދައްކަން 

 ނުދައްކާތާ ދެ މަސް ދުަވސް ވެއްޖެ ނަމަ ދަރިަވރުެގ އެްގރިމަންޓް ބާތިލުކުރެޭވނެ އެެވ. 

ޔުނިަވރސިޓީެގ   ދެން  ދަރިަވރަކަށް  ބާތިލްކޮށްފައިާވ  އެްގރިމަންޓް  ދަނާލުެގ  މައްސަލަޖެހިެގން  ދެއްކުމުެގ  ފީ 

 ނުދެޭވނެއެެވ. އެއްެވސް ދަނާލަކުން ޖާަގއެއް  

 

 ދަނާލުގައި ދިރިއުޅުން . 5

 

ދިރިއުޅެޭވނީ   .1 ދަރިަވރަކަށް  މުއްދަތަކަށް  ކުރު  އެންމެ  މާނަ    1ދަނާލުަގއި  ޓާމެއްކަމަށް  މުއްދަތަށެެވ.  ޓާމުެގ 

ހަފުތާއާއި   ކަނޑައަޅާފައިާވ  އޮރިއެންޓޭޝަނަށް  އޮންނަ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ކިޔަވައިދިނުން  މިަވނީ  ކޮށްފައި 

  2ހަފުތާއާއި ކިޔަަވއިދިނުން ނިމިެގން އިމްތިޙާނަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ    15 ކަނޑައަޅާފައިާވ  ކިޔަވައިދިނުމަށް

ހަފުތާ ނިމޭ ހިސާބާއި ހަމައަށް ހޭދަާވ ދުަވސްތަކަށެެވ. އެއީ ކިޔަަވއިދިނުން ފެށޭ ދުަވހުެގ އެއް ހަފުތާ ކުރިން  

ދަނާލުަގއި ދަރިަވރުން އެންމެ .  ދެމެދެެވފެށިެގން އިމްތިޙާން ހަފުތާެގ )ބުރާސްފަތި( އެންމެ ފަހު ދުަވހާއި  

ޚާއްޞަ  ނަމަެވސް ދަރިަވރަކަށް ދިމާާވ  . ިގނަެވެގން ތިބެޭވނީ ޔުނިަވރސިޓީެގ ދިރާސީ އަހަރު ނިމެންދެނެެވ

އިތުރުކުހާ މުއްދަތު  ހުރުމުެގ  ދަނާލުަގއި  ބަލައި  )ލަތަކަށް  މެދު  ެގ  ކެމްޕަހު/ސްކޫލު/ސެންޓަރ/ފެކަލްޓީރުމާ 

 . ެވރިޔާއެެވއިސް ހުންނަ  ދަނާލު ހިންުގމާއި ހަާވލުެވ ނިންމާނީރިއާޔަތްކުރުމާއެކު( ޮގތްށް ލިޔުމަކަ

 

 

 ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާ .  6

 

ދަރިަވރަކުެވސް ކޮންމެ  ލިބޭ  ޖާަގ  ފީ    ދަނާލުން  މަހުެގ  ދައްކަންޖެހޭއެއް  ޮގތުަގއި  އެދަރިަވރަކު  ޑިޕޮސިޓްެގ 

ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެެވ. އަދި މިފައިސާ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓާއިއެކު އަދާ ކުރަންޖެހޭނެއެެވ. ދަރިަވރުންެގ ފުށުން ތަނަށް ލިބޭ  

 ރަދު ކުރެޭވނެއެެވ. ޚަެގއްލުން ނުަވތަ ހަލާކުާވ ތަކެތި ހޯދުމުަގއި މިފައިސާ 

 

 އަނބުރާ ދިނުން . ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ  7
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ޕޮސިޓްެގ ޮގތުގައި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ އަނބުރާ އެ ދަރިަވރަކަށް ލިބޭނީ އެ ދަރިަވރަކު މަދުެވެގން އެއް ޓާރމު  ޑި

އެެވ. ޑިޕޮސިޓްެގ ޮގތުަގއި ބެހެއްޓޭ ފައިސާ ދަރިަވރަށް ލިބޭނީ ކޮޓަރިން ނުަވތަ  އެއްކޮށް ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅެފައި ާވނަމަ

ތަނަކުން އެހެން  އެއެދަނާލުެގ  ެވފައިާވނަމަ  ެގއްލުން  ނޫނީ  އުނިެވ  އެއްޗެއް  އެއްެވސް  ނުަވތަ އް   ހޯދުމަށް  ޗެއް 

ބާކީ ހުރި ޢަދަދެެވ. ޑިޕޮސިޓަށް ދައްކާފައިާވ ފައިސާއިން ބުނެިވދިޔަފަދަ   އުނިކުރުމަށްފަހުމަރާމާތުކުރުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު  

ދައްކަންޖެހޭނެއެެވ. ކޮޓަރި ފިޔަާވ އެހެންތަނަކުން އެއްޗަކަށް   ޚަރަދެއް ހަމަނުޖެހޭނަމަ އިތުރަށް ހިނާގ ޚަރަދު އެ ދަރިަވރަކު 

ހި މަތިނުާވހާ  އެކަމަށް  ދަރިަވރަކު  ަވކި  އުނިެވފައިާވނަމަ  އެޒިންމާ ެގއްލުމެއްެވ  ދަރިަވރުންެވސް  ހުރިހާ  ނދަކު 

 އުފުލަންޖެހޭނެއެެވ. 

  ފައިާވ ެގއްލުމެއްނަމަ އެދަރިަވރު ބެހެއްޓި ކީ ދަރިަވރުެގ އިހުމާލުން ެވތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކުންކުރެ ކަމަ

 ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބޭނުން ކުރެިވދާނެއެެވ. 

 ތަޅުދަނޑިއެއް ެގއްލިެގން ނުަވތަ ހަލާކުެވެގން އައު ތަޅުދަނޑިއެއް ހެއްދުމަށް ނުަވތަ ތަޅުެގ ދޫ ބަދަލުކުރުމަށް. ހ.

 ށ. ކޮޓަރިން އުނިާވ އެއްޗެއް އަލުން ަގތުމަށް. 

 ދަރިަވރުެގ ކޮޓަރިއަށް ލިބިފައިާވ ެގއްލުމެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް.ނ. 

 ރ. އިމާރާތުަގއިާވ އެއްެވސް އެއްޗަކަށް ދީފައިާވ ެގއްލުމެއް ނުަވތަ އުނިކަމެއް ފޫ ބެއްދުމަށް.

އްލުމެއް  ބ. އިމާރާތުގައިާވ އެއްެވސް އެއްޗަކަށް ދިރިއުޅޭ ފަރާތުެގ ރައްޓެހިކަމުަގއި އަންނަ ފަރާތަކުން ދީފައިާވ ެގ

 ނުަވތަ އުނިކަމެއް ފޫ ބެއްދުމަށް.

 ޅ. އިމާރާތުެގ އެތެރެ ސާފުތާހިރުނުކޮށް ހުރުމުެގ ސަބަބުން ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ސާފުކުރުމަކަށް. 

 ކ. އިމާރާތުެގ ޚިދުމަތަކަށް ފީ ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ އެ ފީއެއް ދެއްކުމަށް. 

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ   ދަރިަވރު  އެއްބަސްުވމާއި  ދިރިއުޅުން ދަނާލުެގ  ހެދި  ސަބަބަކާ  ކޮންމެެވސް  ނުަވތަ 

 މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ ޑިޕޮސިޓްެގ ޮގތުަގއި ބެހެއްޓިފައިާވ ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެެވ. 

 

 . ޢަމަލީ ތަޖުރިބާއަށް ދާ ދަރިވަރުން 8

ދައްކަން  ޢަމަލީ ތަޖުރިބާއަށް ޓާރމުެގ މެދުތެރެއިން ދާންޖެހޭ ދަރިަވރުނެްވސް ޓާރމަށް އެކުަގއި ފީ 

 ޖެހޭނެއެެވ. 

 

 . އެނދުގައި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި 9

ކޮންމެ ދަރިަވރަކަށް ެވސް ޮގދަޑިއަކާއި ޮގދަޑީެގ ސަލާމަތަށް ބޭނުންާވ މެޓްރެސް ޕްރޮޓެކްޓަރެއް ދެޭވނެއެެވ.  

 ބެޑްޝީޓެއް ނާޅާ މިކަަވރު ނުަވތަ "މެޓްރެސް ޕްރޮޓެކްޓަރ" މަތީ ނިދައިެގން ނުާވނެއެެވ. 
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 ޚިދުމަތް   ރނެޓްގެ އިންޓަ .10

 . ފޯރުކޮށްދެވޭކަމެއްނޫނެވެ އަސާސީޚިދްމަތެއްގެގޮތުގައި ޚިދުމަތަކީ އިންޓަރނެޓްގެ ދަނާލުގައި

ފަހު   ހުންނަވާ ފަރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ދަނާލު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ނަމަ ދަރިވަރަކު އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދްމަތް ބޭނުންވެއްޖެ

 ހޯދުމަކީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ.އިންޓަނެޓުގެ ޚިދްމަތް 

 

 . ދަނާލުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުން ނުވުން 11

ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅެން ބޭނުން ނުާވނަމަ ދިރިއުޅެން ބޭނުންނުާވ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ދަނާލު ހިންުގމާ 

ދުަވސް ކުރިއަށް   14ހަާވލުެވހުންނަ ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންާވނެއެެވ. މިކަމަށް ހިނާގނޭ މުއްދަތު ކަމަށް ބެލެޭވ 

 ދުަވހަށްާވ ކުލި ދައްކަން ާވނެއެެވ.  14 ން ނިކުންނަނަމަ އިތުރުނޯޓިސް ދޭންާވނެއެެވ. ކުރިއަށް ނޯޓިސް ނުދީ ދަނާލު

 

 

 އެއްބަސްވުން .12

ފޯމު ދިރިއުޅުމަށް  ސޮއިފުރި  ދަނާލުަގއި  އެްގރީމަންޓްަގއި  މިޤަާވޢިދުގައިާވ  ހަމަކޮށް  ޮގތުެގމަތިން ކުރަންާވނީ 

ދިރިއުޅެން އެއްބަސް ާވނަމައެެވ. މިޤަާވޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައިފިނަމަ އެދަރިަވރަކާމެދު ފިޔަަވޅު އެޅޭނެއެެވ.  

މިފިޔަަވޅު އަޅާނީ ޔުނިަވރސިޓީން ނުަވތަ ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތުންނެެވ. މިޤަާވޢިދުތަކުން އެއްެވސް ޤަާވޢިދަކާއި  

ާވހަކަ  ޚިލާފުވެއްޖެ ުގޅޭޮގތުން  އެކަމަކާއި  އަދި  އެންޭގނެއެެވ.  އެދަރިަވރަކަށް  ފިޔަަވޅު  އެޅޭނެ  އެދަރިަވރަކާމެދު  ނަމަ 

އަންާގނެއެެވ.   ލިޔުމަކުން  ޔުނިަވރސިޓީއިން  އޮތްކަން  މިފުރުޞަތު  ދެޭވނެއެެވ.  އެދަރިަވރަކަށް  ފުރުޞަތު  ދެއްކުމުެގ 

 މިފިޔަަވޅުތަކުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ:

 ޓީއާއި ދަރިަވރު ާވހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްެވޭވ ޮގތަކަށް ނިންމުން.ހ. ޔުނިަވރސި

 ށ. ދަރިަވރު ކުރި ކުށުެގ ނިސްބަތަށް ބަލައި ހިޔާަވހިކަމާ ުގޅޭޮގތުން ކުރެިވފައިާވ އެއްބަސްުވން ބާޠިލް ކުރުން.

 ތީ ޮގތުން ހުއްޓާލުން.ތައް ަވުގޚިދްމަތްނ. ޔުނިަވރސިޓީެގ ފަރާތުން ދަރިަވރަށް ދެމުންއަންނަ 

 

ދަރިަވރަކު ނުަވތަ ދަރިަވރަކާއެކު މިދަނާލަށް ަވދެ ނުކުމެާވ އެއްެވސް މީހަކު މިއެއްބަސްުވމުެގ ދަށުން ހެދިފައިާވ 

ޤަާވޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމުެގ މައްސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ދިމާާވނަމަ އެ ދަރިަވރަކާއެކު ެވިވފައިާވ އެއްބަސްުވން 

ަގތުމަކުން ދަރިަވރުެގ ތަޢުލީމު  ބާޠިލް  ކުރެިވ ދަރިަވރަށް ދޫކުރެިވފައިާވ ދަނާލުެގ ޖާަގ ދަރިަވރުެގ ކިބައިން ނިުގޅައި 

ފިޔަަވޅުތަކަކީ   ދަށުން އެޅޭ  ހުރަހެއް ނޭޅޭނެއެެވ. މިއެއްބަސްުވމުެގ  ފުރުޞަތަށް އެއްެވސް  ެގންދިއުމަށް އޮތް  ކުރިއަށް 
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ކަންތައްތަކާއި އަދި ދަރިަވރުންެގ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ޔުނިަވރސިޓީއިން ހެދިފައިާވ    ޔުނިަވރސިޓީެގ ދަރިަވރުންެގ އަޚްލާޤީ

ފައިާވ ޤަާވޢިދުތަކާއި މުޅިން ތަފާތު ފިޔަަވޅުތަކެކެެވ.  ހޭ ފަރާތްތަކުން އެކި ކަންކަމަށް ހަދާޤަާވޢިދުތަކާއި ސަރުކާރުެގ ކަމާބެ

މިޤަާވ ނިސްބަތުން  ކުށެއްެގ  ކުރާ  ދަރިަވރު  އެދަރިަވރެއްެގ  އެހެންކަމުން  ފިޔަަވޅުތަކެއްެވސް  ނުަވތަ  ފިޔަަވޅެއް  އިދުެގ 

 މައްޗަށް ތަންފީޒު ކުރެިވދާނެއެެވ. 

 

 ދަނާލުން ދޫކުރެވިފައިވާ ޖާގަ ބާޠިލުވުން   . 13

ބުނާފަދަ  ތިރީަގއި  އެއީ  ލިބިެގންވެއެެވ.  ޔުނިަވރސިޓީއަށް  ބާރު  ބާޠިލުކުރުމުެގ  އެއްބަސްުވން  ދަރިަވރެއްެގ 

 ޙާލަތްތަކުގައެެވ. 

 ހ. ދަރިަވރުންެގ ނުަވތަ ދަނާލުެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ އެއްެވސް ކަމެއް ދިމާުވން. 

 ށ. އަޚްލާޤީ ސަބަބެއް މެދުެވރިުވން. 

 ނ. ދަނާލުެގ އެއްެވސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުުވން. 

 ރ. ދަރިަވރުެގ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ނުަވތަ އެހެން ދަރިަވރުންނަށް ނުރައްކަލަކަށްުވން. 

 ގައިންަގޔަށް އަރާ ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހުން )މިކަން ކަނޑައަޅާނީ ޑޮކްޓަރެއްެގ ލަފާެގ މަތިންނެެވ.(  ބ.

 ޅ. ޤާނޫނާއި ޤަާވއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކުރުން. 

 ކ. ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށްެގންދިޔުމާއެކު،ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަށް ޝަރުޢީކޯޓަކުން ނިންމުން.

 ށް އުނިކަމެއް އަތުެވދާނެފަދަ ޙަރަކާތެއްަގއި ދަރިަވރު ބައިެވރިުވން. އ. ޔުނިަވރސިޓީެގ ކަރާމާތަ

 

 ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު .14

 ސަބްސްޓަންސް އެބިއުސް   14.1

 ހ. އެއްެވސް ބާަވތެއްެގ މަސްތުާވ އެއްޗެއް ދަނާލަށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. 

 ެގންުގޅުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. ށ. މަނާ އެއްެވސް ބާަވތެއްެގ ބޭހެއް 

ދެމެދު  ޔުނިަވރސިޓީއާ  ޤައުމީ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  އެދަރިަވރަކާ،  ހިންުގމުން  ޢަމަލުތައް  ބުނެފައިާވފަދަ  މަތީަގއި 

 ެވިވފައިާވ އެއްބަސްުވން ބާޠިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޔުނިަވރސިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެެވ. 

 

 ބައިސްކަލު/ ސައިކަލު ބެހެއްޓުން   14.2

 ކަލު/ ސައިކަލު ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ބައިސްކަލު/ ސައިކަލު ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ޖާގައިގައެެވ.  ބައިސް
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 ވިޔަފާރި ކުރުން   14.3

ތަންތަނެެވ. މިއިން   ކޮޓަރި އާއި ބަދިގެއާއި ހޯލާއި ކޮރިޑޯފަދަ ތަންތަނަކީ ދިރިއުޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެިވފައިާވ 

 ޔަފާރިއެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. ތަނެއްަގއި އެއްެވސް ބާަވތެއްެގ ިވ

 ބޭއަދަބީ އުޅުން   14.4

އެއްެވސް ދަރިަވރަކު ނުަވތަ ދަރިަވރަކާ ބައްދަލުކުރަން އައިމީހަކު އެހެން ދަރިަވރުންނަށް އުނދަޫގާވފަދަ ޢަމަލެއް 

 އް ހިންުގން ހިމެނެއެެވ. ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. މީެގ ތެރޭަގއި އަޑުަގދަ ކުރުމާއި އެހެން މީހަކަށް ހާނިކަާވ ފަދަ ޢަމަލެ

 

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުން   14.5

ހިންގައިފިނަމަ  ޢަމަލެއް  ާވފަދަ  އަނިޔާއެއް  ޖިސްމާނީޮގތުން  ދަރިަވރަކަށް  އެހެން  ދަރިަވރަކު  އެއްެވސް 

މިމައްސަލަބަލައި އެދަރިަވރެއްެގ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅޭނެއެެވ. ދަނާލު ހިންުގމާ ހަާވލުެވ ހުންނަ ފަރާތް  

ފުލުހުންނަށް އަންގައި، އެޢަމަލު ހިންިގ ފަރާތް ފުލުހުންނާއި ޙަާވލު ކުރަންާވނެއެެވ. އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުން ދަޢުވާ  

 ހުށަހަޅަން ބޭނުން ނުިވއަސް މިކަން މިޮގތަށް ކުރެޭވނެއެެވ. 

 

 

 

 

 ން ޒިޔާރަތް ކުރު  14.6

ދަނާލަށް  ހ.   ރައްޓެހީންނަށް  މަތީން  ޮގތުެގ  ލައުންޖާއެއްބަސްުވމުގައިާވ  ބައްދަލުކުރާ  . ހަމައަށެެވ  ަވދެޭވނީ 

 ކަށް އެރުމަކީމަނާކަމެކެެވ. ތަކިފަންިގފިލާއެ

 .ޖެހޭނެއެެވރައްޓެހިން ދަނާލަށް ވެއްދުމުަގއި ތިރީަގއި މިާވ ޮގތަށް ޢަމަލު ކުރަން  ެވސް  ދަރިަވރުންއި  ހުރިހަ  .ށ   

 ރައްޓެއްސަކު ނުަވތަ ތިމާެގ މީހަކު ބައްދަލުކުރުމަށް ދަނާލަށް ވައްދާނަމަ ކުރިން ދަނާލުން ހުއްދަހޯދުން .1

 ނުވެއްދުން.  ރައްޓެއްސަކު  ނުަވތަ ދަރިަވރަކުއެހެން ކޮޓަރިއަކަށް   އެއްެވސް .2

އާއި ދެމެދުެގ   8:00ން ރޭަގނޑު   8:00ބައްދަލު ކުރުން ހެނދުނު    ނާ ނުަވތަ އެހެންެވސް މީހުންނާރައްޓެހިން .3

 ހަމަޖެއްސުން.   ުގތެއްަވ

 

 ވަނުން ރޭގަނޑު ދަނާލަށް    14.7

 .އެވެ  ާވނެެގ ކުރިން ދަނާލަށް ަވންނަނ11:00ް ދަރިަވރުންެވސް ރޭަގނޑު  އިހުރިހަ. ހ
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ދަނާލު ހިންުގމާއި  ެގ ފަހުން ބޭރުަގއި އުޅެން ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި  11:00އެއްެވސް ސަބަބަކާ ހުރެ ރޭަގނޑު    .ށ

 . އެެވ ެގ ހުއްދަ ކުރިން ނަާގފައި އޮންނަންާވނެހަާވލުެވ ހުންނަ ެވރިޔާ 

ރޭަގނޑު . ނ  ދަނާލަށް  ސަބަބުން  އަދާކުރުމުެގ  ވަޒީފާއެއް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ދިރިއުޅުން   ދަރިަވރަކު 

 އިމެއް ެގނައުމުން އެ ލިޔުމަށް ބަލަާވއިރަށް ަވނުން ދަތިާވ ދަރިަވރުން އެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކުން ލިޔުޖަހަނ11:00ް

މި ޮގތަށް ަވުގތު ދެޭވނީެވސް ކަނޑައެޅޭ  . ށް ދެިވދާނެއެވެ ެވރިޔަކަ ދަނާލު ހިންުގމާ ހަާވލުެވ ހުންނަ  ހުއްދައެއް    ޞަޚާއް

 .ދަނާލަށް ަވންނަ ޮގތަށެެވ ަވކިަގޑިއެއްަގއި

ދަނާލަށް    ސްކޫލް/ކެމްޕަހެއްަގއި/ސެންޓަރ/ފެކަލްޓީ  .ރ ބައިެވރިުވމުެގ ސަބަބުން  ދަރިަވރު  ޙަރަކާތެއްަގއި  ބާއްާވ 

ރިަވރުން އެ ޙަރަކާތެއް އިންތިޒާމްކުރައްާވ ކޯޑިނޭޓާރ ނުަވތަ ޑީން ެގ  ާވއިރަށް ަވނުން ދަތިާވ ދަޖަހަނ11:00ްރޭަގނޑު  

ދަނާލު ހިންުގމާ  ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް    އިއެ ލިޔުމަށް ބަލަ. ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ާވނެއެެވ  ށްބަޔާންކޮ  ކަމެއްފަރާތުން އެ

 .ަވުގތުދޭނީެވސް ކަނޑައެޅޭ ަވކި ަގޑިއެއްަގއި ދަނާލަށް ަވންނަ ޮގތަށެެވމިޮގތަށް  . ށް ދެިވދާނެއެެވހަާވލުެވ ހުންނަ ެވރިޔަކަ

 

 ގަނާ ކުރުން   14.8

އުނދަޫގ ކުރުން މިތަނުަގއި މާނަ  . އުނދަޫގ ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެެވ  ށް ދަރިަވރަކަށް އަނެއް ދަރިަވރަކައެއްެވސް

ޖުމުލަ އަނެކާއާ ދިމާއަށް ބުނުމާއި އަނެކާއަށް   ،ތަބް ކުރުމާއި ނޭދެޭވ ލަފުޒުޚާކުރަނީ ނޭދެޭވ ބަސްބަހުން އަނެކާއާ މު

އި، ގައިަގއި އަތްލުމާއި ނުފޫޒުެގ ބޭނުންކޮށްެގން އެހެންމީހުން ލައްާވ ަގނިސްބަތްާވ ނޭދެޭވ ޙަރަކާތް ކުރުމާއި ނޭދެޭވ ޮގތެއް 

  މީސްމީޑިޔާަގއިލިޔުން   އިހިއްޕުމާމީެގ ތެރޭގައި ނޭދެޭވ ޒާތުެގ ލިޔުމާއި ކުރެހުން ފާރުަގ. ދޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށެެވނޭއޭނާ  

 .ހިމެނެއެެވ

 

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު  14.9

ކޮންމެ ދަރިަވރަކުެވސް ޔުނިަވރސިޓީެގ މުަވއްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ ދަރިަވރަކީ ކާކުކަން އަންަގއިދޭ  . ހ

އެއްނުދައްކައިފިނަމަ ދަނާލަށް ަވނުން .ޑީ .އެފަދަ ކުއްޖަކު ޤަބޫލު ކުރެޭވފަދަ އައި. ދައްކަންާވނެއެެވ" ދަރިަވރު ކާޑު"ކާޑު  

 . މަނާ ކުރެޭވނެއެެވ

  ކާޑެއް ތް ފިޔަަވއި އެހެން ފަރާތަކަށް ބޭނުން ކުރެޭވނެޔުނިަވރސިޓީއިން ހަދައިދީފައިާވ އައިޑީ ކާޑަކީ އޭެގ ެވރިފަރާ  .ށ

.  ވެއްދުމަކީ މަނާ ކަމެކެެވދީެގން ދަނާލަށް  ކަށްއެހެން މީހަ" ދަރިަވރު ކާޑު "ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅޭ ދަރިަވރުން  . ނޫނެެވ

ނެތްނަމަ އެ ދަރިަވރެއްެގ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ " ދަރިަވރު ކާޑު "ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅޭ ދަރިަވރެއްެގ އަތުަގއި  

އިޚްތިޔާރު   ކުރުމުެގ  މަނާ  ވެއްދުން  ދަނާލަށް  ދެއްކުމުން ނޫނީ  ލިޔުމެއް  ޖަހާފައިާވ އެހެން  ފޮޓޯ  ނުަވތަ  ދަނާލު  ކާޑު 

 .ލިބިެގންވެއެވެ ންުގމާ ހަާވލުެވހުންނަ އިސްެވރިޔާއަށްހި
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ޑީ ބަދަލުކޮށް ނަކަލުކޮށް އޭެގ ނާޖާއިޒްފައިދާ .ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅޭ ދަރިަވރުންނާއި އެމީހުންެގ ރައްޓެހިންެގ އައި .ނ

 . ނެުގމަކީ މަނާކަމެކެވެ 

 

 ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން   14.10

 ށް ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެެވ. ދަނާލައި ދޫނި ސޫފާ ސޫފި ެގންުގޅޭ ޖަނަާވރާ  ަގއިޭގގޭ 

 

 ޒިންމާދާރުވުން  14.11

. ކަމަކަށް ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ާވންޖެހޭނެއެެވ  އިކޮޓަރީަގއި ހިނާގ ހުރިހަކޮންމެ ދަރިަވރަކުެވސް އެ ދަރިަވރެއްެގ  

އެއްެވސް ޢަ  ރެއްެގ ކޮޓަރިތެރޭަގއި ޤަވާއިދާދަރިަވ ދަރިަވރަކު  ޚިލާފު  ހިންިގ ކަމުގައިިވޔަސް އެ  ބަޔަކު  މަލެއް އެހެން 

ތަންތަނާއި  ލުމަށާއި އެހެން  އް ކޮންމެ ދަރިަވރަކުެވސް ކޮޓަރީެގ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ެގ. އެކަމުެގޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ 

 .ލިބޭ ެގއްލުންތަކަށް ޒިންމާާވންޖެހޭނެއެވެ  ތަކެއްޗަށް

 

 (ސެކްޝުއަލް އޮފެންސް )  ޖިންސީ އަނިޔާ   14.12

ދަރިަވރުންނަށް   އަންނަތަކުަގއި ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރަމުން  ސްކޫލް/ކެމްޕަސް/ސެންޓަރު/ ޔުނިަވރސިޓީެގ ފެކަލްޓީ

ޔުނިަވރސިޓީެގ ޢިމާރާތުެގ ތެރޭަގއި ނުަވތަ ޔުނިަވރސިޓީއިން އިންތިޒާމުކުރާ އެއްެވސް ހަރަކާތެއްަގއި އެއްެވސް ބާަވތެއްެގ  

ނުާވނެއެެވ ލިބިެގން  އަނިޔާއެއް  ދަރިަވރުން. ޖިންސީ  މިންަގނޑު ޔުނިަވރސިޓީެގ  އަޚްލާޤީ  އަނިޔާ ގައި"ެގ  " ޖިންސީ 

 : މާނަކޮށްފައި ަވނީ

އެދުން" ފުއްދައިދޭން  ޖިންސީބޭނުމެއް  ނޫނީ  ކުރުން  މުޢާމަލާތު  މީހަކާ  އެހެން  އޮެވެގން  އެދުމެއް  " ޖިންސީ 

މިފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ދަރިަވރުންެގ އަޚްލާޤީ މިންަގނޑު ބަހައްޓަންާވ ޤަާވޢިދުަގއިާވ ފަދައިން ޑިސިޕްލިނަރީ . މިހެންނެެވ

 .ނޫނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެއެެވ. ރެޭވނެއެވެ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާ މައްސަލަ ބަލަން ޙަާވލު ކު

 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން   14.13

 ދަނާލުަގއި ދުންފަތުެގ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެެވ. 

 

 ވައްކަން ކުރުމާއި ތަކެއްޗައް ގެއްލުން ދިނުން.   14.14
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ދަރިަވރުން މީހުންގެ    ،ދަނާލުެގ  ނިކުމެާވ  ަވދެ  ދަނާލަށް  ތަކެއްޗާއި،  މީހުންެގ  އެހެން  ދިރިއުޅޭ  ދަނާލަުގއި 

ތަކެއްޗަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންާވނެއެެވ. ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅޭ އެއްެވސް މީހަކު އެހެން މީހެއްެގ އެއްޗެއް އޭނާެގ އިޒުނައަކާއި 

 ތަ ފޮރުާވފައި ބޭއްުވމަކީ މަނާ ކަމެކެެވ. ނުލައި ނަގައި ބޭނުންކޮށް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކޮށް ނުަވ

 

 . ކޮޓަރި ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން 15

ކޮޓަރިތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤަާވޢިދުތަކެއް ހެދުމުެގ ބޭނުމަކީ، ދަރިަވރެއްެގ ނުަވތަ ދަރިަވރުންތަކެއްެގ  

މަތިެވދާނެ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ކުރުމެެވ.  ރެއްެގ އެއްޗަކަށް ކުރިދަރިަވ  ނުަވތަ  ދަރިަވރެއްެގ ޖިސްމަށްއެހެން  ސަބަބުން  

ކުރާ ކުރުމުަގއި އަމިއްލައަށް ކޮޓަރިއަށް ެގނެޭވ ބަދަލުތަކުން ކުރިމަތިެވދާނެ ނުރައްކާތައް މި ކޮޓަރީެގ ޚިދުމަތް ބޭނުން

ނުެގ ސަފުތާހިރު ކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުެގ ފުރިހަމަ ތަޤަާވޢިދުތަކުެގ ސަބަބުން މަދުކޮށްދެއެެވ. ކޮޓަރިއާއި އެހެނިހެން ތަން

ސާފުތާހިރުކޮށް އި، ޢާއްމު ފެންޑާ  އާކޮޓަރި   ެގރިަވރެއް ދަެވސް އެ  ކު ރިަވރުންނެެވ. ކޮންމެ ދަރިަވރަޒިންމާދާރުންނަކީ ދަ

 އެއީ އެއްބަސްުވމާ ޚިލާފުުވމުެވ.  ނަމަޒިންމާ ާވންޖެހޭނެއެެވ. މި ޒިންމާ ނުއުފުލޭ ށްބެލެހެއްޓުމަ

 

 ކޮޓަރިތަކަށް ވެއްދުން ހުއްދަނޫން ތަކެތި  15.1

 ހ. ކެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި.

 ޮގތަށް ހުންނަ ބާލީސް ނުަވތަ ޮގދަޑި. ށ. ފެންއަޅާ 

 ނ. އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ. 

 ަގން އޮންނަ މަުގ ނުަވތަ ދޮރު ބަންދުާވަވރުެގ ބޮޑެތި ތަކެތި. ނރ. ހި

ބ. އަލިފާން ހިފާ ޒާތުެގ އެއްެވސް އެއްޗެއް، ޮގާވ ޒާތުެގ އެއްެވސް އެއްޗެއް، ނުަވތަ ހޫނު ބޭރުކުރާނޭ އެއްެވސް  

 އެއްޗެއް. 

 . ސޫފާސޫފި އަދި މަސްމަހާމެހިއި ދޫނިޅ. ޖަނަާވރާ

 . ސައިކަލު ނުަވތަ ބައިސްކަލު.ކ

 . މަތީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރިކް އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި. އ

 

 ކޮޓަރިއާއި ކޮޓަރީގައިވާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުން  15.2

ރައްކާތެރިކޮށް އެ ކުނި  ، ކޮޓަރިން ކުނި ނެރެ. ކޮންމެ ދަރިަވރަކުެވސް އެ ދަރިަވރެއްެގ ކޮޓަރި ޤަާވޢީދުން ސާފުކޮށް،  ހ

 ނުަވތަ އުކާލަންާވނެއެެވ.   ބަހައްޓަންާވނެއެެވ.
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ށ. ކޮޓަރީގައި ހަރުކޮށްފައިާވ އެއްެވސް އެއްޗެއް އެ ހުރިޮގތަށް ނޫން އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެެވ.  

އެ   ދޭންާވނީޅޭނެއެެވ. އަދި މިކަން ރަނަގޅު ކުރުމަށްދާ ޚަރަދު  ދަރިަވރަކާމެދު ފިޔަަވޅު އެ މަ އެ  މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިނަ

 ދަރިަވރެކެެވ.  

ނ. ކޮޓަރީަގއި އުޅުމަށް ދަތިާވފަދަ ޮގތަކަށް ނުަވތަ ަވދެނުކުމެ އުޅުމަށް ދަތިާވފަދަ ޮގތަކަށް ކޮޓަރިއަށާއި ކޮޓަރީގައިާވ  

 އެެވ. ފަރުނީޗަރަށް ބަދަލެއް ެގނެިވެގން ނުާވނެ

ުގޅުން ކަހަލަ   ރުއެއް ނަރަށްުވރެ ިގނަ ނަ  ކަށްރ. ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅާފަދަ ޮގތަކަށް )މިސާލަކަށް ސޮކެޓަ

 ކަންތައް(ކަރަންޓް ބޯޑެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ.  

 ކަމެކެެވ. މަނާކޮށްެގން ނުާވނެއެެވ. މިއީ  ބ. ފާރުަގއި ނުަވތަ ފަރުނީޗަރެއްަގއި އެއްެވސް އެއްޗެއް ތަތް 

 

 ހުއްދަދެވޭ ތަކެތި  ޚާއްޞަ    15.3

ދަރިަވރަކަށް ދިމާާވ ޙާއްސަ ހާލަތަކާ ުގޅިެގން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ދަނާލު ހިނުްގމާ ހަާވލުެވހުންނަ 

 ެވރިއެއްެގ ހުއްދަ ލިބިެގން އެ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރެިވދާނެއެެވ.

 

 އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން  15.4

ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުެގ، ނުަވތަ ޮގާވ ޒާތުެގ ނުަވތަ އަލިފާނުެގ އެއްެވސް ބާަވތެއް ދަނާލަށް ވެއްދުމަކީ  

 މަނާކަމެކެެވ. އެފަދަ ތަކެތީެގ ތެރޭގައި: 

 . ާގނޫނުން މަނާކުރާ ހަތިޔާރާއި އާލާތްހ. 

  އެއްެވސް އާލާތެއް. ށ. ކައްކަން/ފިހަން ބޭނުންކުރާ

 ނ. އަލިފާން ހިފާ ދިޔާ އެއްޗެއް. 

 ފަދަ އެއްޗެއް.  ރ. އުއްބައްތި، ފުޅިބައްތި އަދި ފާނޫޒު

ބ. ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާނޭ ޮގތަކަށް، ކޮޓަރި ޒީނަތްތެރި ކުރުން. )މިސާލަކަށް: ފޮތިން، މަސްފިހާ ވައްތަރު 

 ދަލުން، ކަރުދާހުން(

 ހޯލި(ހެއްެގ ބައެއް )މިސާލަކަށް: ހިކިދަރު، ހިކިއަލިފާން ހިފާ ޒާތުެގ އެއްެވސް ަގހެއް ނުަވތަ ަގޅ. ފަސޭހައިން 

 ކ. ފާރުނިާވކުރަން ެގންުގޅޭ ޕެނަލް ނުަވތަ އެފަދަ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާފަދަ އެއްެވސް އެއްޗެއް. 

 އ. ރޯކޮށްފައިާވ އަލިފާނުެގ އެއްެވސް ބާަވތެއް. 

 

 ފަރުނީޗަރު   15.5
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ދަރިަވރުން ތިބޭ ކޮޓަރިތަކާއި    ކޮޓަރީަގއި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ފަރުނީޗަރުތައް ހުންނަންާވނީ ކޮޓަރީގައެެވ. 

ދިރިއުޅޭ  ދަނާލުަގއި  ޒިންމާ  އެކަމުެގ  ލިބިއްޖެނަމަ  ެގއްލުމެއް  ފަރުނީޗަރަށް  ސަރަޙައްދުަގއިާވ  ބައްދަލުކުރާ  އާންމުކޮށް 

އެ ކޮޓަރިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ތަކެތި ފިޔަަވއި ޔުނިަވރސިޓީެގ މިލްކިއްޔާތުަގއި ހިމެނޭ   ޖެހޭނެއެެވ.  ދަރިަވރުން އުފުލަން

 އެއްެވސް އެއްޗެއް ކޮޓަރީަގއި ހުރެެގން ނުާވނެއެެވ.  

 

 ދޮރު ކުޑަ  15.6

އެއްެވސް  އަދި  ނުާވނެއެެވ.    އިެގންތި ކުޑަދޮރުން ނައްޓާލަފޮއެއްެވސް ޙާލަތެއްަގއި ކުޑަދޮރުަގއި ދަމާފައިާވ ދޮރު

ކުޑަދޮރު މަތީަގއި ބޭރަށް ވެއްޓޭ ޮގތަށް އެއްެވސް    ހަމަމިއާއެކުއެއްޗެއް ކުޑަދޮރުަގއި އެލުާވފައި ބަހައްޓާއިެގން ނުާވނެއެެވ.  

ޚިލާފުުވން    ނުާވނެއެެވ. މިފަދަ ތަކެތި ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ވައްޓާލުމަކީ އެއްބަސްުވމުެގ ޤަާވޢިދާ  ެވސްއެއްޗެއް ބަހައްޓައިެގން 

 . ަވރުެގ ކަމެކެވެ  އެކަމަށް ފިޔަަވޅު އެޅޭނެ އެކަމަކީ ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެެވ. އަދި 

 

 ރ ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަ   15.7

މަނާ    މަކީއްޓުނެމާއި  އަލިފާނުެގ ހާދިޘާތަކުން ސަލާމަތްުވމަށް ދަނާލުަގއި ހަރުކުރެިވފައިާވ އެއްެވސް އެއްޗަކާ ކުޅު  

ހަލާކުެވފައިާވކަން   އެއްެވސް އެއްޗެއް  ބާޠިލް ކުރެޭވނެއެެވ. މިއިން  ކޮށްފިނަމަ އެއްބަސްުވން  މިފަދަ ކަމެއް  ކަމެކެެވ. 

 ރިޕޯޓް ކުރަންާވނެއެެވ.  ދަނާލު ހިންުގމާ ހަާވލުެވހުންނަ އިސްފަރާތަށްފާހަަގ ކުރެިވއްޖެނަމަ 

 

 ގެއްލުންތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު   15.8

އި ދިރިއުޅޭ ދަރިަވރުންނަށް ކޮޓަރީެގ ތަޅުދަނޑި ޙަާވލުކުރެުވނު ަވުގތުން ފެށިެގން އެ ތަޅުދަނޑި އަނބުރާ ދަނާލުަގ 

ދައްކަންދެން ކޮޓަރީަގއިާވ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާ ާވންޖެހޭނެއެެވ. ދަނާލުަގއި ދިރިއުޅޭ ދަރިަވރުންެގ ފަރާތުން ލިބޭ 

ާވންޖެހޭނެއެެވ. މީެގތެރޭަގއި ދަރިަވރެއްެގ އިހުމާލުން ތަނަށް ނުަވތަ އެއްޗަކަށް  ެގއްލުންތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސް  

ތު ކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު، ފަރުާވ ކުޑަކަމުން ނުަވތަ ަގސްތުގައި އެއްޗެއްސަށް ދެޭވ ެގއްލުމުެގ އަުގ  މާލިބޭ ެގއްލުން، މަރާ

 ހިމެނެއެެވ. 

 

 ޗެކްއިން ކުރުން  15.9
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ކަނޑައަޅާ    ެވރިޔާނުަވތަ    ދަނާލު ހިންުގމާ ހަާވލުެވ ހުންނަ ެވރިޔާކުރާ ަވުގތު  ދަނާލަށް ދަރިަވރުން ޗެކްއިން   

ނަމަ އެ ަވުގތު އެކަމެއް    މުވައްޒަފަކާއެކު ކޮޓަރިއަށް ޮގސް ކޮޓަރިއަށާއި ފަރުނީޗަރަށް އެއްެވސް ެގއްލުމެއް ލިބިފައިާވ

 ފާހަަގ ކުރަންާވނެއެެވ.  

 

 ޗެކްއައުޓް ކުރުން  15.10

ޖެހޭނެއެެވ.  ބަހައްޓަން  އާ ދަރިަވރު ޙަާވލުވިއިރު ހުރިޮގތަށް ކޮޓަރި  ކްއައުޓް ކުރުމުެގ ކުރިން ކޮޓަރިދަނާލުން ޗެ 

 އިކޮޓަރި ބަލަ ނުަވތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހަކު    ށްދަނާލު ހިންުގމާ ހަާވލުެވ ހުންނަ ެވރިޔަކަ،ޗެކްއައުޓް ކުރުމުެގ ކުރިން

 ރު ާވންާވނެއެެވ.  ޒިފާސް ކުރާއިރު އެދަރިަވރަކު ޙާ 

. މިފަދަ ކަމެއް ންޖެހޭނެއެވެ މިޮގތަށް ފާސްކުރާއިރު އެއްެވސް އެއްޗެއް ެގއްލި ނުަވތަ ހަލާކުެވފައި ހުރިތޯ ބަލަ

 ޚަރަދު ދައްކަން ޖެހޭނެއެެވ.  އި، އެކަމަކަށްދާެވފައިާވނަމަ އެކަމުެގ ޒިންމާ އެ ދަރިަވރަކު އުފުލަ

 

 ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި   15.11

ދަނާލުން ނިކުމެެގން ދިއުމުެގ ކުރިން ތަނުަގއި އަމިއްލަ އެއްެވސް އެއްޗެއް ާވނަމަ އެ އެއްޗެއް ނެރެންާވނެއެެވ.   

 ނައްތާލެޭވނެއެެވ.  އިތުރު އެންުގމަކާނުލައި ދޫކޮށްފައި ދާ ތަކެތި  ދަރިަވރު ދަނާލަށް

 

 . ކޮޓަރިއަށް ވަނުން 16

ހ. ޔުނިަވރސިޓީެގ މުވައްޒަފަކަށް ދަރިަވރެއްެގ ކޮޓަރިއަށް ަވދެޭވނީ ވަޒީފާެގ ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށެެވ. 

 އިސްކަންދެޭވނެއެެވ.   ކަމަށްެގ ރައްކާތެރިދަރިަވރުމިޮގތުން ަވންނަ ަވނުމުަގއި 

އްދުތަކެެވ. ދަރިަވރުން މިތަންތަން ބޭނުން  ފާޚާނާތަކަކީ ދަނާލުެގ ޢާއްމު ސަރަހަ  އިށ. ދަނާލުެގ ކޮރިޑޯތަކާއި ބަދިގެއާ 

މަތިންނެެވ. ޮގތެއްެގ  ދަތިނުާވ  ދަރިަވރުންނަށް  އެހެން  ސާފުތާހިރުކަމަށް   ކުރަންާވނީ  ތަނެއްެގ  ހުރިހައި  އަދި 

 އިސްކަންދޭންާވނެއެެވ. 

ޮގތުންކުރެ    4ާވ  ނ. ކޮޓަރިއަށް ަވނުމުެގ ހުއްދަ އެތަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން ނޫން ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ ތިރީގައިމި 

 ޮގތަކަށެެވ.  
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ތަން 1 އެއީ  ަވުގތެއްގައެެވ.  އެކަށީެގންާވ  އެންުގމަށްފަހު  އެކަން  ކުރިން  ަވންނާނީ  ކޮޓަރިއަށް  މުަވއްޒަފަކު   .

އަދި ބަލަހައްޓާ ފަރާތުެގ  ، ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ހުއްދަ ނުކުރާ އެއްޗެއް ތަނުން ނެރުމަށް

 . އުޓީެގ ދަށުން ކޮޓަރިތަކަށް ކުރާ ޒިޔާރައްތަކުަގއެވެ އާއްމު ޑި 

ފުލުހުންއެއްެވސް އެންުގމެއްނެތި ކޮޓަރިއަށް ަވންނާނީ، އިމަރޖެންސީކޮށް،    ނުަވތަ  . ޔުނިަވރސިޓީެގ މުަވއްޒަފަކ2ު

 ޞިއްޙީ އަދި ރައްކާތެރިކަމުެގ ފިޔަަވޅެއް އެޅުމަށެެވ. 

 ދާއިރު ބަލައި ފާސް ކުރުމަށެެވ.  ފައިކޮޓަރި ޙަާވލުކުރުމަށާއި އަދި ދަރިަވރު ކޮޓަރި ދޫކޮށް ށް. ދަރިަވރ3ަ

ކޮޓަރ4ީ އެއްޗެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ކުރެިވެގން  .  ހުރިކަމަށް ޝައްކު  ކުރާކަމަށް ަގއި  ކަމެއް  ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ނުަވތަ 

 ޝައްކުކުރެިވެގން އެފަދަ ކަމެއް ބެލުމަށެެވ. 

 

 

 

 ދަނާލު މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ 

 ތަޢާރަފު 

ހިންުގމެުގ  މެނޭ ލަފާދިނުމާއެކު  ެވރިއަކަށް  ހުންނަ  ހިންަގން  ދަނާލު  ކޮމިޓީއަކީ  ކަންތައްތަކަށް  ޖްމަންޓް 

ދަނާލު ހިންުގމުަގއި ދަތިާވ ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮށް ޙައްލުތައް    ،އެހީތެރިުވމަށް ޙަރަކާތްތެރިާވ ކޮމިޓީއެކެެވ. މި ކޮމިޓީއަކީ 

 ތަދުބީރުކޮށް އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެހީތެރިާވ ކޮމިޓީއެއްެވސްމެއެެވ. 

 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

 .ނީ ތިރީަގއި މިާވ މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ މި ކޮމިޓީ އެކުލެިވެގންަވ

 ، ދަނާލުތައް ހިންުގމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ އިސްފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން އެކަކުހ. 

 މުވައްޒަފުން. )އެކަޑެމިކް އާއި އިދާރީ(  2ކުރާ ޔުނިަވރސިޓީެގ  ޢައްޔަންވައިސް ޗާންސެލަރ ށ. 

 ނ. ދަރިަވރުންެގ އަމީދު، 

އަންޔަންކުރާ    ދަރިަވރުން  2.  ރ އެކްސްކޯއިން  ޔޫނިއަންެގ  ދަރިަވރުންެގ  ދަރިަވރަކާއި  ދިރިއުޅޭ  ދަނާލުަގއި   (

 ދަރިަވރެއް( 

ހަވާލުވެ ހިންގުމާ  އެދަނާލެއް  މަޝްވަރާކުރާނަމަ  ބެހޭގޮތުން  ދަނާލަކާ  ވަކި  ކޮމިޓީގައި  އެބައްދަލުވުމެއްގައި    ނޯޓް:  ފަރާތެއް  ހުންނަ 

 ބައިވެރިކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުން ސެކޮމިޓީގެ  

 މި ކޮމިޓީެގ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ދަރިަވރުންެގ އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތުެގ ބައިންނެެވ. 

 

 ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

  އިލާޤާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ހުރިހަދަރިަވރުންެގ އަޚް ހަާވލުެވ ތިބި ެވރީންނަށް  ހިންުގމާ  ތައްހ. ދަނާލު

 .ލަފާ ދިނުން އިގަ މެއްކަ

 .ވެއްދުމާބެހޭ އުސޫލާ ބެހޭޮގތުން ލަފާދިނުން ދަނާލަށްށ. ދަރިަވރުން 

 . މެދު ލަފާދިނުންަވރުން ކުރުންމަނާ ކަންތައްތަކާނ. ދަރިަވރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި ދަރި 

ލަފާ ދިނުމާ އެކު   ހިންުގމާ ހަާވލުެވ ހުންނަ ފަރާތަށްދަނާލު  ުގޅޭ ކަންކަމަށް  ނާލު ހިންުގން ހަރުދަނާ ކުރުމާ. ދަރ

 . އެހީތެރިުވން

ހިންުގމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް    ތަޢާރުޟު ނުާވޮގތަށް، ދަނާލުެގ މަސައްކަތް  ެގ ޤަާވޢިދުތަކާ . ކައުންސިލުބ

 ފަރުމާކުރުން.

 .ެވމުންދާ ޮގތް ބެލުންޚަރަދު ކުރެރަދުކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމާއެކު ޚަ . ބަޖެޓް ރާވައި، ފައިސާ ޅ

)ފަޔަރ ޑްރިލް، ފަސްޓް އެއިޑް    .ކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް ކުރުުވން. ދަރިަވރުންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް  ކ

 އަދި ޕާރސަނަލް ސޭފްޓީ ފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންުގމާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިނާގނުހިނާގޮގތް ިވލަރެސްކުރުން( 
 

 ދަނާލު ހިންގާ ވެރިޔާ 

ެވރިޔާ އަކީއާންމު އުޞޫލުން ޔުނިަވރސިޓީެގ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިފައިާވ، ޔުނިަވރސިޓީެގ  ހ. ދަނާލު ހިންާގ ބަލަހައްޓާ

 ދާއިމީ މުވައްޒަފެކެެވ. 

ެވރިޔަކު .  ށ ޢައްޔަނުކުރާނީ   ނެތް  ދަނާލުހިންާގނެ  މީހަކު  ހިންާގނެ  ދަނާލު  ޮގތުން  ަވުގތީ  ހިނދެއްަގއި 

 .ވެ ަވއިސްޗާންސެލަރއެ 
 

 މެންބަރުންގެ ދައުރު ގެ  ކޮމިޓީ 

 އަހަރެެވ.   2ހ. ޢައްޔަނު ކޮށްފައިާވ މީހެއްނަމަ ދައުރެއްެގ މުއްދަތަކީ ިގނަެވެގން 

 .އަހަރެެވ 1ިވފައިާވ މެންބަރެއްނަމަ ދައުރެއްެގ މުއްދަތަކީ ިގނަެވެގން . ހޮށ

 

 ރިޔާސަތު 

 .ފަރާތެެވ ކަނޑައަޅާފައިާވ ފަރާތްތަކުެގ ތެރިން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭދަނާލުތައް ހިންުގމަށް ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ 
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 ބައްދަލުވުން ބާއްވާނޭ ޢަދަދު 

 ބައްދަލުުވން ބާއްަވންާވނެއެެވ.  )ދޭއް(  2ަގއި މަދުެވެގން  ކޮންމެ ޓާމެއް

 

 ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 .މެންބަރުންނެެވ 3 ެވެގންދަކީ މަދުޤާނޫނީ ޢަދަދަނާލު މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުުވންތައް ބޭއްުވމުެގ 

 

 

 2021 ޑިސެންަބރު 22ފާސްކުރެވުނު ތާރީޙް: 

 2024ޑިސެންަބރު  22އަލުން މުރާޖާޢު ކުރެވޭ ތާރީޙް:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


