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 ފްރުތަޢާ .1
ލައިބްރަރީ ދެދިނުމުގައި ދުމަތް ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްޚިދަކީ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ޢިމި ޤަވާ .1.1

 . ވެދެވާޢިޤަހިފަހައްޓާނޭ އުޞޫލްތަކާއި އިންވެސް 
ލައިބްރަރީ ތަކުގެ އްސަސާގެ ވަމުދަށް އަމަލު ކުރެވޭނީ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރާ ދެ ޤަވާޢިއުޞޫލްތަކާއި މި  .1.2

 ބޭނުންކުރެވޭނަމައެވެ.  އްސަސާގެ ފަރާތްތަކަށްވަމުދެ ވަސީލަތްތައް
 

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން .2
ލައިބްރަރީގައި ރެޖިސްޓަރ އެޚިދުމަތެއް ހޯދަން އެދޭ ދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޚިލައިބްރަރީ ލޯންގެ  .2.1

 ވުމަށްޓަކައި ފުރަންޖެހޭ ފޯރމްއެދޭ ފަރާތްތަކުން ރެޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ރެޖިސްޓަރ ވާން

 ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ. ވެސްލައިބްރަރީގައިދެމް" ރއެދޭ ފޯވުމަށްރުންނަށްަބމެމް ުގެދުމަތޚިލައިބްރަރީ ލޯން "
ލައިބްރަރީގެ  މުވައްސަސާގެދުމަތް ހޯދާ ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ޚިލައިބްރަރީ ލޯންގެ ކުރުމަށްޓަކައި މި ފޯރމް ފުރިހަމަ .2.2

 .ވާނެއެވެއޮންނަންސޮއެ އަދި ތައްގަނޑު 
އަދި  ޑުމުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ /އިރު އެ ފަރާތެއްގެ ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ފޯރމް ހުށައަޅާ .2.3

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ޑުނެޝަނަލް އައިޑީ ކާ
 ަރމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގައި އެ ފަރާތެއް ރެޖިސްޓސޮއެ އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ފޯރމް ލިބުމުން ލައިބްރަރީ  .2.4

 ކުރަންވާނެއެވެ. 
ދެ ލައިބްރަރީއަށްވެސް އެކްސެސް ކުގެ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު މިގޮތަށް ސިސްޓަމްގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭ ފަރާތްތަ .2.5

 :މާތުތަކަކީމިގޮތުން ހިމަނާނޭ މަޢުލޫވާނެއެވެ. ގައި ހިމަނަންލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހަދާފައިވާ ގޫގުލް ޝީޓް 
ދަރިވަރުގެ ފޯނު ނަންބަރު، ފުރިހަމަ ނަން،  ނަންބަރު، ޑުނެޝަނަލް އައިޑީ ކާދަރިވަރެއްނަމަ:  .2.5.1

 . ތާރީޚްގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއަދި ލައިބްރަރީ ލޯންނަމްބަރ  ޑުސްޓޫޑަންޓް އައި.ޑީ ކާ
އަދި ނަންބަރު، ފުރިހަމަ ނަން، ފޯނު ނަންބަރު، މަޤާމް  ޑުމުވައްޒަފެއްނަމަ: ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާ .2.5.2

 ތާރީޚް  ގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާލައިބްރަރީ ލޯން
ލައިބްރަރީގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭނީ  ތްތައްާފަރ ކުރެވޭލައިބްރަރީގައި ރެޖިސްޓަރލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން  .2.6

ވުރެ ކުރުމުއްދަތެއްނަމަ އަހަރަށް 2އޮންނަ މުއްދަތަކީ  ނިމެންކޯސް ދަރިވަރަކު އަހަރަށެވެ. 2ން ެގިނަވެގ

 އެމުއްދަތަށެވެ.
ދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ އަލުން ފޯމް ޚި އިބްރަރީ ލޯނުގެލަން، މުހަމަވު ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު .2.7

 ޖެހޭނެއެވެ.ހަޅާ ރެޖިސްޓަރީ އައުކުރަން ހުށަ
ލައިބްރަރީއިން ހަދާފައިވާ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ލައިބްރަރީގައި ރެޖިސްޓަރވާ ފަރާތްތަކުން  ށްމިގޮތަ .2.8

 ދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢިއެންމެހާ ޤަވާ
މީހަކު ނިސްބަތްވާ އެފަރާތްތަކަށް ރެޖިސްޓަރ ވާލައިބްރަރީގެ ޤަވާއިދު ދެވޭ ދުމަތްޚިގެ ލައިބްރަރީ ލޯން .2.9

 މްޒާއިންތިފެންނާނޭ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން މެދުވެރިކޮށް އަދި ނޯޓިސް ބޯޑު ލައިބްރަރީއެއްގެ ވެބްސައިޓް

 ވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސަން 
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ތުގެ ޤަވާޢިދު" އަދި ދުމަޚި ލައިބްރަރީ ލޯން"ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން   .2.10

 އެފަރާތަކަށް ފަހުމްވެ، ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ސޮއެ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.    ާއި އުސޫލުތައްދޢިޤަވާއެއްގެ ލައިބްރަރީއެ

 
 ލައިބްރަރީގެ ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން .3

އެފަރާތުގެ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދުމަތްތައް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތުން ޚިލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ލައިބްރަރީގެ  .3.1

 .ވާނެއެވެއަޅަންހުށަ ޑުކާނަލް އައިޑީ ަނުވަތަ ނޭޝ ޑުދަރިވަރު/ސްޓާފް ކާ
 ެނެރަލް ލޯންނެގޭނީ ޖ އަދި ފޮތެވެ.ދެފަހަރަކު ޭނީ ތަކަށް ނެގަތް ހޯދާފަރާތްޚިދުމލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން  .3.2

 ދުވަހަށެވެ. ތިންފޮތްތައް އަދި ޝޯޓް ލޯން ކެޓެގަރީގެ  ތާ އަށްފުހަދެކެޓެގަރީގެ ފޮތްތައް، 
އެތަނަކުން  ދޭނީެ ޚިދުމަތްސްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ޑޭޓާބޭޚަރަދުކޮށްގެން އެތަނެއްގ އެޔުނިވަރސިޓީއަކުން .3.3

 ނެވެ. އުސޫލެއްގެ މަތިންކަނޑައަޅާ 
ކުރިން އްދަތު ހަމަވުމުގެދާ އެއްގޮތަށް ފޮތްތަކުގެ މުޢިލައިބްރަރީގެ ޤަވާ، ފަހުލައިބްރަރީއިން ފޮތް ނެގުމަށް .3.4

 ބުރާ ގެނައުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެ ފޮތް ނެގި ފަރާތެކެވެ. ނލައިބްރަރީއަށް އަ
 ށްއި ބުނާގޮތަދުގަވާޢިއެ ލައިބްރަރީއެއްގެ ޤަތަކެތި ރައްދުކުރާނަމަލައިބްރަރީގެ ފަހު މުއްދަތު ހަމަވުމަށް .3.5

 ނެގި ފަރާތެއް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއްޗެއްމަނާ ފައިސާ، އެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖޫރި
ބުރާ ލައިބްރަރީއަށް ގެންނަ ނއެއް އަާ ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ މެޓީރިއަލްފައިސ ތަކެތީގެޖޫރިމަނާވެފައިވާ  ށްމިގޮތަ .3.6

 ވަގުތުއެވެ.
ބުރާ ނލައިބްރަރީއަށް އައެއްޗެއް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ، އެ  އެއްޗެއްގެލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ  .3.7

ދަކު، ލައިބްރަރީއިން އިތުރު ނއެރި ޖޫރިމަނާ ނުދައްކާހާހި ދެއްކުން ލަސްވުމުންއަނބުރާ ގެންނަންދެން އަދި 

 އެއްޗެއް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ލިބުމުން އަމަލު ކުރާނެގޮތް ގެއްލުމެއްލައިބްރަރީއިން ނަގާފައިވާ ތަކެތި ގެއްލުމުން ނުވަތަ  .4
ނެގިފަރާތުގެ  އެ އެއްޗެއްގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ  އެއްޗަކަށްވާ ފައިލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ނަގާ .4.1

 ޒިންމާއެކެވެ. 
އް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ލައިބަރަރީއެއްގައި ގެއްލުމެމެޓީރިއަލްއަކަށް ފައިވާ ބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ނަގާލައި .4.2

 ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ނެގި ފަރާތުން ދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު އަދި ޖޫރިމަނާ ވާޢިހަމަޖެހިފައިވާ ޤަ
ވަގުތުން ދުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު އަދި ޖޫރިމަނާ ވާޢިރަރީއެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަްއެ ލައިބމިގޮތަށް  .4.3

ގައިވާ ގޮތަށް  3.7އްކާނަމަ ަވަގުތުން ނުދކަނޑައެޅިފައިވާ އަގު އަދި ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް 

 ރަރީއިން އިތުރު މެޓީރިއަލްއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.ްލައިބ
ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބިއްޖެނަމަ، ަ، އިވާ މެޓީރިއަލްއެއް ގެއްލިޖެނަމފަލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ނަގާ .4.4

ލޫމަތު ުގެ އިތުރުން ގެއްލުނު މެޓީރިއަލްގެ މަޢމީއެލައިބްރަރީއެއްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ަރީއާ ހިއްސާކުރީ އެމެޓީރިއަލްއެއްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައިވާނަމަ، އެ މެޓީރިއަލްއެއް ގެއްލިގެން ލައިބްރ

 ާއެއް ނަގާނެއެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނ 3.5ޓް ކުރިދުވަހާ ހަމައަށް ރރިޕޯ
ގެ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  3.7އަމަލު ކުރާނީ ދަކު، ނފޮތެއްގެއްލިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާހާ ހި ށްމިގޮތަ .4.5

 ގޮތަށެވެ.
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ފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމާއެކު އެކަމެއްގެ ތަފްޞީލް ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާފަރާތް ނިސްބަތްވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4.4 .4.6

ތަފްޞިލާއެކު އަންގަންވާނެއެވެ.  ދުވަސްތެރޭގައި 3ލަސްވެގެން  މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީއަށް އީމޭލް މެދުވެރިކޮށް

މަލާތްތައް އާއެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް މުއަންގާ އެންގުމުގައި މިގޮތުން 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
ފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ ލައިބްރަރީއަކުން އެފަރާތަކާ ގައިވާ  4.6 .4.7

މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ 

 އެންމެހާކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ. 
ިބިއްޖެނަމަ އެމެޓީރިއަލްއެއްގެ ޒިންމާ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ މިގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުން ހައްލެއް ނުލ .4.8

ޓާއި މަޝްވަރާކޮށް އެ ްލައިބްރަރީއަކުން ނަގަންޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި ކަމާބެހޭ ސީނިއަރ މެނެޖްމަނ

ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10ު މަސައްކަތ ގިނަވެގެންމެޓިރިއަލްއެއް ގެއްލުން ލިބުނު ނުވަތަ ގެއްލުނު 

 ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.  މެޓީރިއަލްއެއްނުލިބޭނަމަ އެއާއި އެއްފަދަ އެހެން  އެ މެޓީރިއަލްސީދާ 
 

 ދުމަތްޚިފޮޓޯ ކޮޕީގެ .5
 .ދުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށެވެާޢިއްޖޭގެ ކޮޕީ ރައިޓް ޤާނޫނާއި ޤަވމިޚިދުމަތް ދެވޭނީ ދިވެހިރާ .5.1
ޮޕީ ހެއްދުމަށް ހަދައިފައިވާ ޓޯކފޮއެ ލައިބްރަރީއެއްގެ  އެއް ހެއްދޭނީލައިބްރަރީގައި ފޮޓޯކޮޕީލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން  .5.2

 ދާ އެއްގޮތަށެވެ.ާޢިޤަވ
 

 ދުމަތްޚިގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ވައިފައި .6
ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރތައް .6.1

 ވާނެއެވެ.ކޮށް ހިތަންދަށް ހުރުމަތްތެރިވާޢިބޭނުން ކުރާއިރު އެ ލައިބްރަރީއެއްގެ ޤަ ތައްމިގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ
ގެ ޚިދުމަތް އެލައިބްރަރީއެއްގައި ދޭނަމަ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވައިފައި .6.2

 ެވެ. ދޭންވާނެއއެ ޚިދުމަތް 
ހިފައިގެންއައިސް ލައިބްރަރީގެ ވައިފައި  ޕްްނަ ފަރާތްތައް އަމިއްލަ ލެޕްޓޮހޯދަންއަނ އްލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްތަ .6.3

 ކުރެވޭނެއެވެ.ކިޔެވުމުގެ މަސައްކަތް  ބޭނުންކޮށްގެން
 

 ބޭނުންކުރުންވަސީލަތްތައް ލައިބްރަރީގެ  .7
ގައި ހިމެނޭ މޭޒު، ލައިބްރަރީ ފަރާތްތައް ލައިބްރަރީގައި ތިބެގެން ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ .7.1

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.ގްރޫޕް ސްޓަޑީ ރޫމްސް ފަދަ އެންމެހާ ، ރަލްކެ ރީޑިންގ
ދުތަކާއި އުޞޫލްތަކާ ޢިލައިބްރަރީތަކުގައި ހުންނަ އެންމެހާ ވަޞީލަތް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެލައިބްރަރީގެ ޤަވާ .7.2

 ްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އެއްގޮތ
ދާ ވާޢިލައިބްރަރީގެ ޤަހުއްދަދެވޭނީ އެސްޓަޑީ ރޫމްސްތައް ބޭނުންކުރަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާސްޓަޑީ ހެދުމަށް  ޕްގްރޫ

 ް ވާ ގޮތަށެވެ. އެއްގޮތ
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 ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން  ލައިބްރަރީ ލޯންގެ-އިންޓަރ .8
ލޯންގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތްދެވޭނީ ރެޖިސްޓަރ ވާދުވަހުން ފެށިގެން  ލައިބްރަރީ .8.1

އަހަރަށް ވުރެ ދެތަކީ އަހަރުދުވަހަށެވެ. ދަރިވަރަކު ކޯސް ނިމުމާ ދެމެދު އޮންނަ މުއްދަ 2އެންމެގިނަވެގެން 

 ކުރުމުއްދަތެއްނަމަ އެމުއްދަތަށެވެ. 
އަހަރު ވުމުން އަލުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހަދަންވާނެއެވެ. ދެްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަހަރަށް ރެޖިސދެމުވައްޒަފެއްނަމަ  .8.2

މީގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށްބޭއްވުމެވެ. އަދި ލައިބްރަރީ 

 ކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ޙަރަބޭނުންކުރުމުގައި 
ދާއެއްގޮތަށް ކޯސް ނިމުނު ވާޢިއެޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ޤަި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރަކު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން ކޯހުގައ .8.3

ލައިބްރަރީ ލޯންގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ -އިންޓަރންސް ފޯރމް" ފުރިހަމަ ކުރާއިރު ރަލިއަް"ކކަމުގެ ފޯރމް 

ގައި 2.5 އިން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ކުރިން،ލައިބްރަރީމި ފޯރމް ދަރިވަރެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޫގުލް ޝީޓް ޗެކްކުރުމަކީ އެ ލައިބްރަރީއެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
ދުމަތް ހޯދަން ޚިުރަން އަންނަ ދަރިވަރަކީ ލައިބްރަރީ ލޯން ުރިހަމަކގޫގުލް ޝީޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ފޯރމް ފ .8.4

ދުމަތް ޚިަމަ، އެ ދަރިވަރެއްގެ ފޯރމްގައި ސޮއެކުރުމުގެ ކުރިން ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ދަރިވަރެއްނ

ނަގާފައިވޭތޯ އެއްޗެއް ލައިބްރަރީގެ އެއްވެސް ހޯދަން ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ ލައިބްރަރީއަށް ގުޅާ، އެ ދަރިވަރު އެ 

ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ލައިބްރަރީއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދަންކަންޖެހޭތޯ ޗެކްކުރަން ވާނެއެވެ. 

ގިނަ މިގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާއާ ގުޅިގެން ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް ހޯދާ ލައިބްރަރީއަކުން އީމޭލް މެދުވެރިކޮށް 

 ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި ތު ދެދުވަސް( )މަސައްކަދުވަސް ދެވެގެން 
ޒަފަކާއި އެމުވައްޒަފަކު ވައްގޫގުލް ޝީޓްގެ ރިމާރކްސް ކޮލަމްގައި ގުޅި ދުވަހަކާއި ގަޑި އަދި ވާހަކަދެއްކި މު .8.5

 ފޮނުވި އީމޭލް ގެ ތާރީޚް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
ކުރުމަށް ފަހު، ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ދަށުން ދަރިވަރަކު ކޯސް ނިމުމުން ފުރާފޯރމްގައި ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން ސޮއެ .8.6

ފަހުން  ،ނެތްކަމަށް އީމޭލް ކުރުމަށް ފަހުނަގާފައިވާ ފޮތެއް ނުވަތަ ލައިބްރަރީއަށް ދަންކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއް 

ނަމަ، މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ އެދަރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ ލައިބްރަރީއަކުން ވާ ތަކެތި ހުރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނުދައްކާ

 މުވައްޒަފެކެވެ. ދިން އީމޭލްއިން ޖަވާބު
މުވައްޒަފަކު އެ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދަރިވަރަކު ނުވަތަ ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ރެޖިސްޓަރވެފައިވާ  .8.7

ދަރިވަރަކު އަޕްޑޭޓްކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިކޮށްފައިވާ ގޫގުލް ޝީޓް ައި ބަޔާންގ 2.5، ކަން އެނގިއްޖެނަމަވަކިވެއްޖެ

ދަރިވަރަކު ދަދުވެސް އެ ވަކިވި ޢައަދި ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާގެ  ތަކެތިމުވައްޒަފުން ނަގާފައިވާ ނުވަތަ މި

އެމުވައްޒަކު ނިސްބަތްވާ ެއަދިރަވަރުކ ުނަވަތ ، މަސައްކަތް މުގެމުވައްޒަފުގެ ފަރާތުން ހޯދަނުވަތަ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ލައިބްރަރީން 
 ،ި ނަމައިފަނުދައްކބުރާ އެ ލައިބްރަރީއަކަށް ނފައިސާ ނުވަތަ ލައިބްރަރީއިން ނަގާފައިވާ މެޓީރިއަލް އަ ށްމިގޮތަ .8.8

 ލައިބްރަރީ އަދި ޔުނިވަރސިޓީއަކުންއެވެ.މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރަކު ނުވަތަ އެމިކަމުގެ ޒިންމާނަގާނީ އެ
 

 
 


