
 ގައިޑްލައިންލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތުގެ -އިންޓަރ

 

 ތާއާރަފް 

ގެ ލައިބްރަރީ 2ދުމަތް ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިއިންޓަރ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ  އުސޫލަކީ މި 

  މަތް ހޯދާ މެމްބަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލެވެ.ޚިދު

 އާކުރުން. މެމްބަރަކަށް ވުމާއި މެމްބަރުކަން .1
ޚިދުމަތް ހޯދާ އަދި މިތުގެ ޤަވާޢިދު" ދުމަޚި ލައިބްރަރީ ލޯން-މެމްބަރަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު "އިންޓަރ 1.1

 ާއި އުސޫލުތައް އެފަރާތަކަށް ފަހުމްވެފައި އޮތުން. ދޢިޤަވާ ގެލައިބްރަރީ

 ފުރިހަމަކުރުން. މް"ރވުމަށްއެދޭ ފޯ މެމްބަރުންނަށްުގެ ދުމަތޚިލައިބްރަރީ ލޯން " 1.2
މީގެ  އަދި ޑުދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު / މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 1.3

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޑުނެޝަނަލް އައިޑީ ކާ އިތުރުން

 ފޯރމް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.ް ނުވަތަ ލައިބްރަރީގެ ކައުންޓަރއިން ގޮތް: އޮންލައިންކޮށހުށައަޅަންޖެހޭ 1.4

 ެން ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ގިނަވެގކުރެވޭ މުއްދަތު: ޖިސްޓްރީމެމްބަރަކަށް ވުމަށް ރެ 1.5

o  ީކު ހަދަމުންދާ ކޯހުގެ މުއްދަތަށެވެ.އެދަރިވަރަދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނ 
o ދެއަހަރު ވުމުނުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސް ހަދާ ދަރިވަރުންނާއި ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުން، ދެއަހަރު ދ ް

 މެމްބަރުކަން އަލުން އާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
o  ްރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ އެމުއްދަތަކަށެވެ.މުވައްޒަފެއްނަމަ، ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ ޕާޓްޓައިމ 

އަލުން ފޯރމް  އާކުރެވޭނީމެމްބަރުކަން ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ރެޖިސްޓަރީ މެމްބަރުކަން އާކުރުން:  1.6

 ވެ.އެޅުމުންނެހުށަ
 

 ބަލައިގަތުން ދޫކުރުމާއި ތަކެތި ލައިބްރަރީގެ .2
 ޑުނަލް އައިޑީ ކާަނުވަތަ ނޭޝ ޑުގެ ދަރިވަރު/ސްޓާފް ކާމެމްބަރުކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މެމްބަރުން ހޯދާ ދުމަތްޚިމި 2.1

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ނެގޭނީ ޖެނެރަލް ލޯން ކެޓެގަރީގެ ފޮތްތައް، ދެހަފުތާ އަށް  އަދި ފަހަރަކު ދެފޮތެވެ.ނެގޭނީ  މިޚިދުމަތުގެ ދަށުން 2.2

 ދުވަހަށެވެ.  އަދި ޝޯޓް ލޯން ކެޓެގަރީގެ ފޮތްތައް ތިން
ފޮތްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދާ އެއްގޮތަށް ޢިލައިބްރަރީގެ ޤަވާ، ފަހުލައިބްރަރީއިން ފޮތް ނެގުމަށް 2.3

 ެވެ.މެމްބަރެކބުރާ ގެނައުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެ ފޮތް ނެގި ނލައިބްރަރީއަށް އަ
 ށްދުގައި ބުނާގޮތަވާޢިލައިބްރަރީއެއްގެ ޤައެ ތަކެތި ރައްދުކުރާނަމަފަހު ލައިބްރަރީގެ ހަމަވުމަށް މުއްދަތު 2.4

އަދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  ޖެހޭނެއެވެ.ދައްކަން މެމްބަރެއްނެގި  ެއްއެއްޗކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ، އެ 

 ވަގުތުއެވެ. ރައްދުކުރާ ތަކެތިއެ ދައްކާނީ 



މެމްބަރަކު ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފޮތެއްގެ ދުވަސްހަމަވެ އަދި ރައްދުނުކޮށްވާނަމަ، އިތުރު ފޮތެއް އެމެމްބަރަކަށް   2.5

 ދޫކުރެވޭނީ ދުވަސްހަމަވެފައިވާ ފޮތް ރައްދުކުރުމާއެކު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ. 
އެމްބަރަކަށް ފޮތް ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މެމްބަރެއްގެ ރަޖިސްްޓްރޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވާން ގާތްވެފައިވާނަމަ،   2.6

 މުއްދަތު ހަމަވާ  ތާރީޚަށް ވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 

 
 ލިބުމުން އަމަލު ކުރާނެގޮތް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމުން ތަކެތި ނަގާފައިވާ ލައިބްރަރީއިން .3

ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ފޮތަށް ވާ ފައިދަށުން ނަގާޚިދުމަތުގެ ލޯންގެ  ލައިބްރަރީ-އިންޓަރ 3.1

 ޒިންމާއެކެވެ.  މެމްބަރުގެ ނެގިފޮތެއްއެ
އް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ލައިބަރަރީއެއްގައި ގެއްލުމެފޮތް/ތަކެއްޗަށް މފައިވާ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ނަގާ 3.2

  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ދުގެ ދަށުން ވާޢިހަމަޖެހިފައިވާ ޤަ
ދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވާނެއެވެ. ވާޢިަރީއެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަރްމިގޮތަށް އެ ލައިބ 3.3

 ފޮތް/ތަކެތި ރަރީއިން އިތުރު މްލައިބގައިވާ ފަދައިން  2.5 ަމައްކާނައަދި މިގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ނުދ

 ނުނެގޭނެއެވެ.
ައިވާ ގޮތަށް ދުގވާޢިގެއްލިޖެނަމަ، އެލައިބްރަރީއެއްގެ ޤަފޮތް/ތަކެތި  ގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ މިޚިދުމަތު 3.4

ފޮތް/ތަކެތި  ލޫމަތު ލައިބްރަރީއާ ހިއްސާކުރީ ުގެ މަޢފޮތް/ތަކެތި  މީގެ އިތުރުން ގެއްލުނު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ގައި  2.4ް ގެއްލިގެން ރިޕޯރޓް ކުރިދުވަހާ ހަމައަށފޮތް/ތަކެތި ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިވާނަމަ، އެ 

 ގާނެއެވެ.ނެބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާއެއް 
 

 ދުމަތްޚި ކޮޕީގެ ފޮޓޯ .4
 .ދުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެާޢިރައިޓް ޤާނޫނާއި ޤަވ[މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮޕީ  4.1
ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުމަށް ހަދައިފައިވާ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ލައިބްރަރީގައި ފޮޓޯކޮޕީއެއް ހެއްދޭނީ އެ ލައިބްރަރީއެއްގެ  4.2

 ދާ އެއްގޮތަށެވެ.ާޢިޤަވ
 

 ދުމަތްޚިކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ވައިފައިގެ  .5
ާއެކު ވައިފައިގެ ޚިދުމަތ ނަށްމެމްބަރުންލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ  ލައިބްރަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރތައް  5.1

ކޮށް ދަށް ހުރުމަތްތެރިވާޢިބޭނުން ކުރާއިރު އެ ލައިބްރަރީއެއްގެ ޤަ ތައްބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ

 ވާނެއެވެ.ހިތަން
ކިޔެވުމުގެ މަސައްކަތް  ހިފައިގެންއައިސް ލައިބްރަރީގެ ވައިފައި ބޭނުންކޮށްގެން ޕްއަމިއްލަ ލެޕްޓޮ މެމްބަރުންނަށް  5.2

 ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ބޭނުންކުރުން ވަސީލަތްތައް ލައިބްރަރީގެ .6
ކޔެވުމަށް އަދި  ލައިބްރަރީގައި ތިބެގެން މެމްބަރުންނަށްގެ ދަށުން ޚިދުމަތު ލައިބްރަރީ ލޯން-އިންޓަރ 6.1

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ީކުރުމަށްސްޓަޑދިރާސާކުރުމަށް 



ތަކާ ުދުތަކާއި އުޞޫލޢިބޭނުންކުރަންވާނީ އެލައިބްރަރީގެ ޤަވާ ތައްލައިބްރަރީތަކުގައި ހުންނަ ވަޞީލަތް 6.2

 ވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އެއްގޮތް
 

 ޚިދުމަތުން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން. ލައިބްރަރީ ލޯންގެ-އިންޓަރ .7
 ކުރުމުންްނެވެ.ންސް ފޯރމް" ފުރިހަމަ ރަލިއަްކދުމަތުން ވަކިވެވޭނީ "މިޚިކޯސްނިމުމުން ދަރިވަރުންގެ  7.1

ދަރިވަރަކު ކޯސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއިން ވަކިވާނަމަ، އަދި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާނަމަ،  7.2

ފައިސާއެއް އަދި  ރަންޖެހޭ ފޮތެއްރައްދުކު ލިޔުމުން އެންގުމާއެކުދުވަހުގެ ކުރިން  10އެކަން މަސައްކަތު 

ކުރަންވާނެއެވެ.  ވާނަމަ އެކަން ހައްލު  

މިންގަނޑުސުލޫކީ . 8  

މެމްބަރަކު މިޚިދުމަތުގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެލައިބްރަރީއެއްގެ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  8.1

 .މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

 . ވަކިކުރެވޭނެއެވެ މެމްބަރުކަމުން ސާބިތުވެއްޖެނެމަ ޚިލާފުވިކަމަށް ޤަވާޢިދަށް ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދި 8.2

މެމްބަރެއްގެ ޗަށް( އްފަދަ ތެކެ ުޮކްމިޕުއަޓރ، ުނީޗަރު)ފޮތް، ފަރައިބްރަރީގެ އެއްވެސް ހަރުމުދަލަކަށް ލ 8.3

މެމްބަރާކާމެދު ފިޔަވަޅު ، ފަރާތުން ގެއްލުމެއް ލިބިގެން އެކަން ފާހަގަ ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިން ބަލާ

 އެޅޭނެވެ.

 ތިރާމްޚްއި ކަށްމިންގަނޑުތަ ޤީލާޚްއަ ރީތި އުޅުމުގައި އަދި ކުރުމުގައިޔާ މުއާމަލާތް ތެރޭގައި ލައިބްރަރީ  8.4

 .ކުރަންވާނެވެ

 

 

 


