
 

 

 ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  1 ތަޢާރުފް 

ވަނަ މާއްދާގެ ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން  22

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

 

 މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު' އެވެ. 2 ނަން 

 2015/11ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު (ހ) 'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

(ށ) 'ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ާމނައަކީ، ޢިލްމާއި ތަޖުިރބާ 

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގައި، ނުވަަތ މިނޫންވެސް  ،ހިއްސާކުރުމާއި

ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ،ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީން ދައުވަތުދީގެން

 މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ދިރާސާކުރާ 

 މުވައްސަސާއެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތެއްދޭ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެކެވެ. 

(ނ) 'އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާަނއަކީ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިާބ 

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގައި، ނުވަަތ މިނޫންވެސް  ،ހިއްސާކުރުމާއި

ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ،ލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިެވރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީން ދަޢުަވތުދީގެންޢި

 ،މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭެގ ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ  ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ ހިދުމަތްތައް ކުރައްވާފައިވާ އަދި

 ހުނަރު ހުރިފަރާތެކެވެ. ނުވަތަ 

 

ދިރާސާކުރުމާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި އުނގެނުމާއި އުނގަްނަނއިދިނުން ހަރުދަނާކޮށް  3 މަޤްޞަދު 

ުޔނިވަރސިޓީން ވިޒިޓިންގ  ،ކުރިއެރުވުމާއި ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި

ޢިދުެގ މަޤްޞަދަކީ ވިޒިޓިންގ ވެ. މިޤަވާއެއަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން އަޢްޔަންކުރެ

އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން އަޢްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމުަގއި އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި 



 

 

އަޢްޔަންކުވޭނެ ހާލަތްތަކާއި އަޢްޔަންކުރެވުނު ފަރާތާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒިންމާތައް 

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 

ސްޓާފުންގެ  އެކަޑެމިކް 

 ގިންތީތައް 

(ހ) ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަްތކުރާ ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ގިްނތީ ކުރެވޭނީ  4

އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ މުވައްސަސާ ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގައި އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމާއި ޢިލްމާިއ 

އެކަށީގެންވާ  ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރަށްަބލާ، ތިރީަގއިވާ ގިންތީތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ

 ގިންތީއަކަށެވެ.

 . ވިޒިޓިންގ ޕްރޮފެސަރ 1

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . ވިޒިޓިންގ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ4

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

(ށ) ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ގިންތީކުރެވޭީނ 

ނުވަތަ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހުރި ، ފަރާތެއްގެ އިލްމީ ހިދުމަތަށްއެ

މިންވަރަށްބަާލ، ތިރީގައިވާ ގިންތީތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

 ގިންތީއަކަށެވެ.

 . އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ1

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 ރަރ. އޮނަރަރީ ސީނިއަރ ލެކްޗ3ަ

 . އޮނަރަރީ ލެކްޗަރަރ4

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

 

މަސައްކަތެއްކޮށްދޭ   (ހ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 5 މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް 

 ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަާރތެކެވެ. އެފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއް ނޫނެވެ. 

(ށ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު އަޢްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 

 އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި ، (ނ) ޔުނިވަރސިޓީން ަކނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް

 ވާނެއެވެ.އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް  ޢަމަލުކުރަން



 

 

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 

އެކަޑެމިކް ސްޓާފް 

 އަޢްޔަންކުރުން 

 

(ހ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަަރރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކު އަޢްޔަންކުރެވޭނީ ތިރީގައި  6

 ބަޔާންކޮށްވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ހަމަޔަށް އަޢްޔަން ކުރުމުގައި، . ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ ެއސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރއާއި 1

ކުއްލިއްޔާގެ ޑީން ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކަޑަމިކް އެފެއާޒް) ނުވަތަ 

 ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

 . ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ އަޢްޔަންކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.2

(ހަތަރެއް) އަހަރާ  4އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު އަޢްޔަންކުރެވޭނީ  (ށ) ވިޒިޓިންގ އަދި

 4ހަމަޔަށެވެ. ވިޒިޓިންގ އަދި ޮއަނރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު އަޢްޔަން ކުރެވޭ މުއްދަތު 

ހުއްދައެއް  ރެވޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ޚާއްޞަ(ހަތަރެއް) އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ކު

މި ޤަވާޢިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ، މުއްދަތު ހަމަވުމުންލިބިގެންނެވެ. އަޢްޔަން ކުރެުވނު 

 ގޮތަށް އަލުން އަޢްޔަން ކުރެވިދާެނއެވެ.

(ނ) ވިޒިިޓންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް އަޢްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ ސިޓީ 

ފޮނުވާނީ، އެކަމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ޑް ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ. އެން

(ރ) ވިޒިޓިންގް އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި އަޢްޔަންކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނު 

ފަރާތަށް ފޮނުވާ ދަޢުވަތުގެ ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް އެފެއާޒް 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ. 

ޮފނުވާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ (ބ) ދައުވަތުގެ ލިޔުމާއެކު 

ރައްކާތެރިކުރުމާ، މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހުއްޓުމާ، އަިދ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަްސވާކަމުގެ ލިޔުމުގައި 

މުން، ވިޒިޓިްނގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ސޮއިކޮށް، އޭގެ ނަކަލެއް ޔުނިަވރސިޓީއަށް ފޮނުވު

 ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެްނދާނެއެވެ. 

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އެކަޑެމިކް 

ސްޓާފް އަޢްޔަންކުރުމުގައި 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

(ހ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަީރ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް ވާންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ  7

މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ިޚދުމަތުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީުމ ހާސިލުކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެ ދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުވަތަ 

 ކޮށްފައިވާ އެދާއިރާގެ މާހިރަކަށެވެ. ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލު



 

 

(ށ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ ެއކަޑެމިކް ސްޓާފްގެ ކިބައިގައި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ 

އަދި/ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ުހންަނންވާނެއެވެ. ނުވަަތ 

ތުގެ ދާއިރާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަ

 ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.

(ނ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ހަމަޖައްސާނޭ ގިންތީ ބިނާވެގެންަވނީ 

 އެފާރާތެއްގެ ޢިލްމީ ފެންވަރާއި ޢިލްމީ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބަލާފައެވެ.

އެހެން މުވައްސަސާއެއްގައި ކުރީން މަޤާމެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނުަވތަ އަދާކުރަމުންދާ 

ފަރާތް ގިންތީ ކުރުމުގައި، ެއފަރާތަކުން އެންމެ ފަހުން އަާދކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 

 އަދާކުރަމުންދާ މަގާމުގެ ގިންތީއަްށވުރެ މަތީން ގިންތީއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 

ކަޑެމިކް ސްޓާފުގެ އެ 

ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

 ލިބިދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް 

 

(ހ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަށް އިނާޔަތެއް ނުވަތަ ޖީބު ފައިސާއެއްގެ  8

ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދޭނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީއާއި ވިޒިޓިންގ އަދި އެކަޑެމިކް ސްޓާފު އެއްބަސްވާ 

ނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުގެ ދަތުރުގެ އަދަދެއް ދެވިދާ

ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއިން ބުއިމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޔުނިަވރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ގައި އިސްކަންދޭނީ، (ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ، އެފަރާތަކީ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާނަމަ

 މުއައްސަސާއިން އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދޭ ފަރާތަށެވެ.

ހަރަކާތްތަކުގައި (ނ) ޔުނިވަރސިޓީން ހުއްދަދޭ ކޮންފަރެންސްތަކާއި އެހެނިހެން 

ބައިވެރިވުމަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެކަންކަމާއި 

 ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ޖާގައެއް  (ރ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ލައިބްރަރީެގ 

ޚިދުމަތްފަދަ، ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން 

 ތަނަވަސްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މެއިލް އެކައުންޓަކާއި -އީ(ބ) ވިޒިިޓންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާއި ލައިބްަރރީ ޔޫޒަރ އެކްސެސްގެ ހިދުމަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.



 

 

(ޅ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުގެ ލަޤަބު ބޭނުން ކުރަންވާނީ، ވިޒިޓިންގ 

 ނުވަތަ އޮނަރަރީ ކުރިއަށް ލައިގެންނެވެ. 

ންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގެ ރިސާޗް ގްރާންޓްސްތަކާއި (ކ) އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު

އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޭރުގެ ރިސާޗް 

 ގްރާންޓްސްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެެއވެ.

(އ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު، އެ ސްޓާފަކު އަޢްޔަން ކޮށްފައިވާ 

ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް  ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކުއްލިއްޔާ/ ކުއްލިއްޔާ/ 

ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދަންވާނެއެވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް 

އަދި އޮނަަރރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ޢަމަލުކުރާ ވިޒިޓިންގ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

(ވ) ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދީފައިވާ 

މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އިންޓަލެކްޗުއަލް 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފާއި  ،ރޮޕަޓީއާއި ގުޅޭ އެގްރީމެންޓެއްގައިޕް

 ޔުނިވަރސިޓީން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

މި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ފާސްކުރާ  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަާށނީ 9

 ވެ.ދުވަހުން ފެށިގެްނނެ

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން 
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