
 

 

 
  1 ތައާރަފާއި ނަނ  

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11ޤާނޫނު ަނނ ބަރ:  މިއީ،
މާއ ދާ ގެ ވަނަ  55ޤާނޫނު( އަށ  ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސ ލާޙާ އެކު އެ ޤާނޫނުގެ 

އިނ  ބާުރލިބިގެނ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސ ޓަރާރ ގެ މަޤާމަށ  މީހަުކ  10)ށ( ގެ 
ހަމަޖެއ ސުމާއި އެ މަޤާމުގެ މުއ ދަތާއި ޝަރުޠުތަކާއި މަޤާމުނ  ވަކި ކުރެވޭނެ ގޮތ ތައ  
ފަދަ ކަނ ކަނ  ކަނޑައެޅުމަށ  ެއކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. ިމ އުޞޫލަށ  ކިޔާނީ 

 ޢައ ޔަނު ކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު" އެވެ. "ރެޖިސ ޓ ރާރ
    

މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤ ަޞދަކީ ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާއި އެ މަޤާމަށ    2 މަޤުސަދު 
މީހަކު ހޮވާނެ ގޮތާއި، ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ ޝަރުތުތަކާއި ޤާބިލިއ ޔަތު ތަކާއި، 
މަސައ ކަތު ފެނ ވަރު ބަލާނެގޮާތއި އަދި މި ނޫނަސ  އެ މަޤާމާ ގުޅޭ އެހެނިހެނ  

 ކަނ ކަނ  ބަޔާނ  ކުރުމެވެ.   

ރެޖިސ ޓ ރަރ މަޤާމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުނ ގެ އިދާރީ ޚިދުމަތ ތަކާ ބެޭހ  )ހ( 3 ޖިސ ޓ ރާގެ މަޤާމު ރެ 
އެނ މެހާ ކަނ ކަނ  ހިނ ގުމާ ހަާވލުވާ މަޤާމެކެވެ. އެހެނ ނަމަވެސ  މި ޚިދުމަތ ތަކަކީ 
އެކަޑެމިކ  އިދާރީ ޚިދުމަތ ތަކަކަށ  ވާތީ ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ  
ހަމަޖައ ސާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކ  މުވައ ޒަފުނ ގެ އޮނިގަނޑަށ  ފެތޭ ގޮތަށެެވ. 
މީގެ އިތުރުނ  މި މަޤާމުގައި ހުނ ނަ މީހަކަށ  ޓެނުއަރޝިޕ  އެލަަވނ ސެއ  ދެވޭނެއެވެ. 
ރެޖިސ ޓ ރަރގެ މަސައ ކަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސ ތަކަށ  އިޢުލާނުކުރުމާއި، ދަރިވަރުނ  ހޯދާ 

މާއި، ރެކޯރޑުތައ  ބެލެހެއ ޓުމާިއ، ދަރިވަރުނ ެގ ޕ ރޮގ ރެޝަނ ގެ ރެޖިސ ޓަރީ ކުރު
 މަސައ ކަތާއި، ދަސ ވެނިވުމުގެ މަސައ ކަތ  ހިމެނެއެވެ.

ރެޖިސ ޓ ރާރގެ 
 މަޤާމުގެ ދައުރު 

ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަޤާމަކީ ވަކި މުއ ދަތަކަށ  ޢައ ޔަނ  ކުރާ ޓެނުއަރޝިޕ  މަޤާމެކެވެ.  )ހ( 4
މުއ ދަތަީކ ޢައ ޔަނ  ކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިެގނ  ހަތަރު އަހަުރ މިގޮތުނ  މި މަޤާމުގެ 

 ދުވަހެވެ.

 



 

 

ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަޤާމަށ  މީހަކު ޢައ ޔަނު ކުރެވޭނީ، އެ މަޤާމަށ  ކުރިމަތިލާ  )ށ(  
ފަރާތ ތަކާ ވާދަކޮށ ގެނ ނެވެ. ނަަމވެސ  ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު، 

ކުރުމުނ ، މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތަށ  އޭނާގެ މަސައ ކަތ   އޭނާގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ
ވަޒަނ ކުރުމަށ  ފަހު އޭނާގެ ޤާބިިލއ ޔަތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ، އެ މަޤާމަށ  އަލުނ  ޢައ ޔަނ  

 ކުރެވިދާނެ އެވެ.

މި މާއ ދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދަިއނ  ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު އަލުނ   )ނ(  
ޙާލަތެއ ގައި އޭނާ އަކީ ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަޤާމުގެ ކުރިނ  އެމަޤާމަށ  ނުހޮވޭ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައ ޒަފެއ  ނަމަ ކުރިނ  އެހުރި މަޤާމަށ  ނުވަތަ އޭނާ އާ އެކަށީގެނ ާވ 
އެހެނ  މަޤާމަކަށ  ހަމަޖައ ސައިދޭނ  ވާނެ އެވެ. ނަމަވެސ  އެއ ވެސ  ސަބަބަކާ ހުރެ 

އ ދަތު ހަމަނުަވނީސ  އިސ ތިޢުފާ ޓެނުއަރޝިޕ އިނ  ވަކި ކޮށ ފިަނމަ، ނުވަތަ މު
ދީފިނަމަ ދާއިމީ މަޤާމު ދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ އިޚ ތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީ އަށ  ލިބިެގނ  

 ވެއެވެ.

ރެޖިސ ޓ ރަރގެ 
 ޒިނ މާތައ  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤ ޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށ  ތައ ޔާރުކޮށ ފައިވާ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ،  )ހ( 5
އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ ގައިވާ ގޮތަށ  ކޯސ ތަކަށ  ދަރިވަރުނ  ބިޒ ނަސ  ޕ ލޭނ ، އަދި 

 ހޯދުމުގައި ކިޔަވާދޭ މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެނ  އިސ ވެ ޙަރަކާތ ތެރިވުނ .

އެކެޑެމިކ  ކަލަނ ޑަރާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއ ގޮަތށ  ޯކސ ތަކަށ  ދަރިވަރުނ   )ށ(  
އި ދަރިވަރުނ ގެ ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ހޮވުމުގައި އިދާރީގޮތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ކުރުމާ

 ކަނ ތައ  ބެލެހެއ ުޓނ .

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސ ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުނ ގެ ޕާރސަނަލ  އަދި އެކެޑެމިކ   )ނ(  
ރެކޯޑުތައ  ބެލެހެއ ޓުނ  އަދި ޔުިނވަރސިޓީގެ ކޮމިޔުނިޓީއަށ  ދަރިވަރުނ ގެ މަޢުލޫމާުތ 

 ރިސޯސެއ ގެ ގޮތުނ  ޚިދުމަތ  ކުރުނ . ބަލަހައ ޓާ ނިޒާާމބެހޭ ކަނ ކަމުގައި 



 

 

ޑުތައ  ސ ޓޫޑެނ ޓ  އިނ ފޮމޭޝަނ  ިސސ ޓަމުނ  ދަރިވަރުނ ނަށ  އޮނ ަލއިނ ކޮށ  ރެކޯ )ރ(  
 ފެނ ނާނެ ރަނގަޅު އިނ ޒާމެއ  ަހމަޖެއ ސުނ . 

ދަރިވަރުނ ގެ އެކެޑެމިކ  ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ ތައ  ތައ ޔާރުކޮށ  ދޫކުރުމާއި ދަރިވަރަކު  )ބ(  
ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު ލިބިފައިވާ ސެޓ ފިކެޓ  ގެއ ލުމުނ  ނުވަތަ ހަލާކުވުމުނ ، ކޯހެއ  

ނުވަތަ ބަަދލެއ  ގެނ ަނނ  ޖެިހގެނ  ހުށަހަޅައިފަނަަމ އޭގެ ބަަދލުގައި ސެޓ ފިކެޓ  
 ހަދާދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫުލތައ  ހިނ ގުމާއި ސެޓިފިކެޓ ތައ  ހަދައިދިުނނ .

މަޢުޫލމާތު ރައ ކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއ ޓުމާއި ދަރިވަރުނ ގެ  އެވޯޑުތައ  ލިބޭ ފަރާތ ތަކުގެ )ޅ(  
ރެކޯޑުތައ  ގިނަދުވަހު ރައ ކާކުރެވޭ ތަނެއ ގައި ބެހެއ ޓުމުގެ ިއނ ތިާޒމ  ހަމަޖެއ ސުމާއި 
ފަހަށ  ރައ ކާކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑުތައ  އެކިއެކި ކަނ ކަމަށ  ބޭނުނ ވުމުނ ، ފަސޭހައިނ  

 ސުނ .އަވަހަށ  ލިބޭނޭޮގތެއ  ހަމަޖެއ 

ކުރީގެ ދަރިވަރުނ ނާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ތަނ ތަނަށ  އަނ ނަ ބަދަުލތަކާިއ  )ކ(  
ޔުނިވަރސިޓީއިނ  ހިނ ގާ ކޯސ ތަކުގެ ސ ޓ ރަކ ޗަރ އަދި އެކ ރެޑިޓ ކުރުމުގެ 

 ކަނ ތައ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައ ކާެތރިކަމާއެކު ބަލެހެއ ޓުނ .

ލޫމާތު ަބލަހައ ޓާ ނިޒާމާ ުގޅިގެނ  ކުރަނ ޖެހޭ ކޯސ ތަކާއި ދަރިވަރުނ ގެ މަޢު  )އ(  
މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމުގައި އިސ ނެގުނ . މިކަމުގެ ތެރޭގައި، ސިސ ޓަމ  ޑިޒައިނ  
ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ބެކަޕ  މަސައ ކަތ ކުރުނ  ކަށަވަރުކުރުމާއި ޑޮކިއުމަނ ޓ  

 ކުރުމާއި އަޕ ޑޭޓ  ކުރުނ  ހިމެނެއެވެ.

އެކެޑެމިކ  ކަނ ތައ ތަކާ ގުޅިގެނ  ހަމަޖެހިފައިާވ ޤަވާޢިދުތަކާިއ ކޯސ ތަކާއި  )ވ(  
ސިޔާސަތުތައ  ތަނ ފީޒުކުރުނ . މި މަސައ ކަތު ތެރޭގައި، ދަރިވަރުނ ގެ އެކެޑެމިކ  
ސ ޓޭނ ޑިނ ގ ބެލުމާއި ދަރިވަރުނ  ވަކިކުރުމާއި ވެއ ދުމާއި އެއ ޓާމުނ  އަނެއ  ޓާަމށ  

ނ ނާއި ސެނ ޓަރުތަކުގެ ވެރިނ ގެ އޮނަރ ލިސ ޓު ދަރިވަރުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމާއި ޑީނު
 އެކުލަވާލުނ  ހިމެނެއެވެ.



 

 

ދަރިވަރުނ ގެ ޚިދުމަތ ތަކާބެހޭ ަބއިގައި މަސައ ކަތ  ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތ   )މ(  
އޯވަރސީ ކުރުމާއި އެ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  މަސައ ކަތ  ޙަވާލުކުރާމާއި ތަމ ރީނުކުރާމާއި 

ޙައ ކުރުމާއި ފެނ ވަރު ވަޒަނ ކުރުމާއި އެކަމާގުޅިގެނ  ޕާރސަނަލ  މައ ސަލަތައ  
ސެކ ޝަނަށ  ހުށަހެޅުނ ތައ  ުހށަހެޅުނ ، މުވައ ޒަފުނ ގެ ފަރާުތނ  އެނ މެ އެދެވޭ 
ޚިދ މަތ  ނެރުމަށ  އެމުވައ ޒަފުނ ގެ ރޫޙު މަތިކޮށ  ހިތ ވަރު ިދނުމަކީ މި މަސައ ކަތުގެ 

 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.

ކަޑެމިކ  ޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓ  ޕ ރޮސެސ  ކުރުމާއި ދަސ ވެނިވުމަށ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫާމުތ އެ )ފ(  
ވިލަރެސ  ކުރުމާއި ޚާއ ޞަ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާ ބެހޭ ސަނަދުތައ  ތައ ޔާރުކުރުމާއި ތަފާސ  

 ހިސާބުތައ  އެއ ކޮށ  ރިޕޯޓ ތައ  އެކުލަވާލުނ .

ޭބނުނ ވާ ފަރާތަަކށ  ޖަވާބުދާރީވުމާިއ  ދަރިވަރުނ ގެ ގ ރޭޑ ތަކާ ބެހޭގޮުތނ  މަޢުލޫމާތު )ދ(  
 ދަރިވަރުނ ގެ ރެކޯޑުތަކާ ބެހޭގޮތުނ  އުފެދޭ މައ ސަލަތައ  ޙައ ލުކުރުނ .

ދަރިވަރުނ ގެ ޚިދ މަތ ތަކާބެހޭ ބައި އެނ މެ އެދެވޭގޮތަށ  ހިނ ގުމަށ ަޓކައި މަސައ ކަތުގެ  )ތ(  
ށ  މިބައިތައ  އުޞޫލުތައ  އެކުލަވާލައި އިސ ކަނ ދޭ ކަނ ތައ ތައ  ތަރުތީބުކޮ

  ތަރައ ޤީކުރުނ .

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޤ ޞަދުތަކާއި ރޭވުނ ތައ  ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވެ  )ލ(  
 މިކަނ ކަނ  ޙާޞިލ ކުރުމަށ  ކުދި މަޝ ރޫޢުތައ  އެކުލަވާލައި ހިނ ުގނ .

ޕ ރޮމޯޓުކުރުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އައު ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި މިހާރު ހިނ ގާ ޕ ރޮގ ރާމ ތައ   )ގ(  
އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ޖަލ ސާ ތަކުގައި ދަރިވަރުނ ގެ ޚިދ މަތ ތަކާ ބެހޭބައި ނުވަަތ 

 ޔުނިވަރސިޓީ ތަމ ޘީލުކުރުނ .

ދަރިވަރުނ ގެ ޚިދ މަތ ތަކާބެހޭ ބަިއގެ މަސައ ކަތ ތައ  ހަރުދަނާ ކުރުަމށ  އުފައ ދަނ ޖެޭހ  )ޏ(  
 ލުތައ  ކަނޑައަޅާ ތަރައ ޤީކުރުނ .ސިޔާސަތުތަކާއި މަސައ ކަތު އުޞޫ



 

 

ނޑައެޅިފައިވާ އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމާއި ަދރިވަރުނ ގެ ޚިދުމަތ ތަކާބެހޭ ބަަޔށ  ކަ )ސ(  
 ބަޖެޓު ހިނ ގުމުގައި އެހީތެރިވުނ .

ދަރިވަރުނ ގެ ރެކޯޑުތަކާބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މަޢުލޫމާތުަތއ   )ޑ(  
ހަރު ރިޕޯޓަށ  ބޭނުނ ވާ މަޢުލޫމާތުތައ  ޗާޕުކުރެވޭ ފެނ ވަރަކަށ  ތަފާސ ކުރުނ . އަ

ގެނެސ  ހުށަހެޅުނ . މަޤާމުގެ ަހއިސިއ ޔަތުނ  ކުރަނ ޖެހޭ އިސ ވެ ބަޔާނ ކުރެވުުނ 
 ކަނ ތައ ތައ  ފިޔަވައި ޙަވާލުކުރެވޭ އޮފީހުގެ އެހެނ  މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުނ .

 ތަޢުލީމީ ސިފަތައ   )ހ( 6 މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

ރެޖިސ ޓ ރަރކަމަށ  ހަމަޖެއ ސޭނީ ދަށ ވެގެނ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤަުއމީ ސަނަދުތަކުގެ 
ގެ ެފނ ވަރުގެ ސަނަދެއ  ޙާޞިލުކޮށ ފައިވާ މީހެކެވެ.  9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  

 ޓަރމިނަލ  ޑިގ ރީއެއ  ހަދާފައިވާ ފަރާތ ތަކަށ  އިސ ކަނ  ދެވޭނެއެވެ.

 ތަޖުރިބާ  )ށ(  

ދުަވހުެގ ހިނ ގުމުގެ ނުަވތަ ޓާރަޝރީ ފެނ ވަރުގައި މަދުވެގެނ  ތިނ އަހަރު 
 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުނ .

ރެޖިސ ޓ ރަރކަމަށ  
ޢައ ޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ 

މުސަރައާއި 
އެލަވަނ ސ  އާއި 
ޓެނުއަރޝިޕ  

 އެލެވަނ ސ  

ރެޖިސ ޓ ރަރގެ މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ  ކަނޑައެޅޭނީ ހޮވުނު ފަރާތ ، ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 7
އެކެޑެމިކ  އޮނިގަނޑަށ  ފެތޭ ަހރުފަތަކާ އެއ ވަރަށެވެ. މިގޮތުނ  ޔުނިވަރސިޓީއިނ  
ބޭރުގެ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އޭނާގެ ތަޢުލިމީ ކޮލިފިކޭޝަނ ައާށއި ކޮލިފިކޭޝަނ ގެ 
ފަހުނ  ހޭދަކޮށ ފައިވާ މުއ ދަަތށ  ބަލާ އެކެޑެމިކ  އޮނިގަނޑުގައި އޭނާ ފެތޭ މަޤާމަކާއި 

 މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ  ކަނޑައަޅަނ  ވާނެއެވެ.އެއ ވަރުގެ 



 

 

ރަޖިސ ޓ ރަރގެ ޓެނުއަރޝިޕ  އެލެވަނ ސަކީ ޑީނުނ ގެ ޓެނުއަރޝިޕަށ   )ށ(  
ނީ މަސައ ކަތ  ކަނޑައެޅިފައިވާ އެނ މެ މަތީ ޢަދަދެވެ. މި އެލަވަނ ސ  ހަމަޖައ ސާފައިވަ

 ނ ނެވެ.ނިނ މުމަށ  އިތުރުގަޑީގައިވެސ  މަސައ ކަތ  ކުރާނެކަމަށ  ބަލައިގެ

ރެޖިސ ޓ ރަރކަމަށ  
މީހަކު 

ޢައ ޔަނުކުރުމުގައި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ  

މަސ ދުވަސ  ކުރިނ  ރެޖިސ ޓ ރަ  3ރެޖިސ ޓ ރަރގެ މަޤާމު ހުސ ވުމުގެ  )ހ( 8
ޢައ ޔަނ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތ  ފަށަނ ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުނ  ރެޖިސ ޓ ރަރ ކަމުގެ 

ހުސ ވެއ ޖެނަމަ، ލަސ ނުކޮށ  އެކަމަށ  އިޢުލާުނ މަޤާމު އެއ ވެސ  ސަބަބަކާހުރެ 
 ކުރަނ ވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގެ ދަށުނ  ރެޖިސ ޓ ރާރ ގެ މަޤާމަށ  މީހަކު  4މި އުޞޫލުގެ  )ށ(  
ޢައ ޔަނ  ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ރެޖިސ ޓ ރަރ އަކަށ  މީހަކު ހޮވާނީ މި މާއ ދާގެ )ނ( 

 ގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކަމުގެ މަޤާމަށ  މީހަކު ހޮވުމަށ  ފުރަތަމަ ބަލާީނ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެޖިސ ޓ ރަރ  )ނ(  
މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި އިޢުލާނ  ކޮށ ގެނ  މީހަކު ހޮވުމަށެވެ. މި ޮގތަށ  ކުރާއިޢުލާުނނ  
ޝަރުޠުހަމަވާ މީހަކު ނުިލބެއ ެޖނަމަ ދެނ  މީހަކު ހޮާވނީ ާޢނ މުކޮށ  އިޢުލާނ  

 ކޮށ ގެނ ނެވެ.

އުފެއ ދުމުގެ ހުއ ދަ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ ޑ  ޓ ރެޜަރީ އިނ   އައު މަޤާމެއ  )ރ(  
މިމާއ ދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިނ  ޢާއ މުޮކށ  ، ނުދެއ ވާ ޙާލަތެއ ގައި

ރެޖިސ ޓ ރަރ އަކަށ  މީހަކު ހޮވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،އިއުލާނ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
 ދާއިމީ މުވައ ޒަފުނ ގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ކޮށ ގެނ ނެވެ.

މި ވަޒީފާއަށ  ކުރިމަތިލާ ފަރާތ ތަުކނ  ބޭނުނ ވާ އެނ މެހާ މަޢުލޫާމތެއ  ޔުނިވަރސިޓީނ   )ބ(  
 ވެ.ފޯރުކޮށ ދޭނ  ވާނެއެވެ. މިކަނ  ިއޢުލާނުގައި އެނގެނ  އޮނ ަނނ ވާެނއެ



 

 

ވާ މެމ ބަރުނ  ރެޖިސ ޓ ރައަކަށ  ކުރިމަތިލާ މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  މީހަކު ހޮާވނީ ތިީރގައި )ޅ(  
 ހިމެނޭ ކޮމެޓީއަކުނ ނެވެ.

 ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ -
 ( ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ )އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އެނ ޑ  ފައިނޭނ ސ  -
 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ )އެކެޑެމިކ  އެފެއާރޒ ( -
 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ )ރިސަރޗ  އެނ ޑ  އިނޮވޭޝަނ ( -
ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީގުގައި ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ ޔުނިވަރސިޓީއިނ  ބޭރުގެ  -

 މެމ ބަރުނ . 3
މީގެ އިތުރުނ  އޮބ ޒާރވަރެއ ގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔުމަނ  ރިސޯސ ގެ ކަނ ތައ  

 އެވެ.ބަލަހައ ޓަވާ އިސ  މުވައ ޒަފަކު ހިމެނޭނެ

ރެޖިސ ޓަރަރ ޢައ ޔަނ ކުރެވޭނީ "ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ކ(  
"ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ  7އެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށ  މީހުނ  ހޮވުމާއި ޢައ ޔަނ  ކުރުމުގެ މިނ ގަނޑުތަކާއި 
 އުޞޫލުތައ " ގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ ނެވެ.

ޖިލީހަށ  ރެޖިސ ޓ ރަރއަކަށ  ޢައ ޔަނ ކުރެވޭ މީހެއ ގެ މަޢުލޫމާުތ ޔުނިަވރސިޓީ މަ )އ(  
 ހަފ ތާ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ. 2ލަސ ވެގެނ  

ރެޖިސ ޓ ރަރގެ 
މަސައ ކަތ  
 ރިވިއުކުރުނ  

ޓެނުއަރގެ ކޮނ މެ އަހަރެއ  ހުސ ވުމުގެ ކުރިނ  މަސައ ކަތ  އޮބ ެޖކ ޓިވ  ގޮތެއ ގައި   9
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއިނ  ވަޒަނ  ކުރަނ ވާނެއެވެ. އަދި އަހަރަކު އެއ ފަހަރު 
ރެޖިސ ޓ ރަރ ގެ ޕާފޯރމަނ ސ  އެޕ ރެއިސަލ  ހަދަނ ވާނެއެވެ. މި ވަޒަނ ކުރުމުގައި 
ހިމެނޭނެކަނ ތައ  އެމީހަުކ ަވޒީފާއާ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާއެކު 
ޙަވާލުކުރަނ  ވާނެއެވެ. ރެޖިސ ޓަރަރ ވަޒަނ  ކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ 

 )އެކަޑަމިކ  އެފެއަރޒ ( އެވެ.



 

 

ރެޖިސ ޓ ރަރ 
 މަޤާމުނ  ވަކިކުރުނ  

ތުނ ކުރެ މުއ ދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިނ  ރެިޖސ ޓ ރަރ ވަކިރުވެނޭ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަ  10
 ޙާލަތެއ  ދިމާވެގެނ ނެވެ.

 މަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ ޑެޕިއުޓީ ވަސ  ޗާނ ސެލަރުނ ގެ ރެކަމެނ ޑޭޝަނާއެކު  )ހ(  
 ޗާނ ސެލަ ސެލަރަށ  ހުށައެޅުމުނ  ވައިސ ރެޖިސ ޓ ރަރ ވަކިކުރުމަށ  އެދި ވައިސ  ޗާނ 

 މައ ސަލަ ބަލާ އެފަދަ ފިޔަވަޅެއ  އަޅަނ ޖެހޭކަމަށ  ފެނުނ .

ރެޖިސ ޓ ރަރކަމުގެ މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރިވިއުއިނ  އޭނާގެ މަސައ ކަތުގެ  )ށ(  
ފެނ ވަރު ދެރަކަމަށ  ފާހަގަ ކުެރވިގެނ  އިޞ ލާޙުކުރުމަށ  އަނ ގާ އެދެވޭ ބަދަލެއ  

 މަސައ ކަތައ  ނުގެނެވުނ .

މިއުޞޫލަށ  
ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމާއި 

 މުރާޖައާކުރުނ  

މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަާށނީ މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުނ  ފާސ ކުާރ   11
 އަހަރަކުނ  މުރާޖަޢާ ކުރަނ  ވާނެއެވެ. 2ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ ނެވެ. މި އުޫޞލު ކޮނ މެ 
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