
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
 ލުޞޫކުރުވުމުގެ އު

 

މި އުޞޫލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާއި  ހ) ( 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ،  26ޤަވާޢިދުގެ ބެހޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް 

 އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އުޞޫލެވެ.

ލަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޞޫއު   

 ލު" އެވެ.ޞޫ އަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އުމުވައްޒަފުން ވަޒީފާ

އަލަށް ވަޒީފާ ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ހ)(  މަޤުޞަދުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި، ޤާނޫނާއި، 

  .އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި ކޮށްދިނުން ،ޤަވާޢިދުތަކާއި

މާތަކަށް އަދި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިން (ށ)  

އުލާއި، މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަކަށް ޙަމަސައްކަތުގެ މާ

 .އަހުލުވެރި ކޮށްދިނުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވައި، މަސައްކަތުގައި  (ނ)  

 އިސްނަގާ ލީޑަރޝިޕް ރޯލު އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

ތަޢާރަފްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފު  (ރ)  

އޮމާންކަމާއި ޔަގީންކަމާއެކު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި 

 ކޮށްދިނުން.



 

 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދީ،   (ބ)  

 މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު ދިނުން.

މުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލު (ޅ)  

 އިތުރުކޮށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން. ޙުރޫ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުވުމުގެ ޕޮްރގްރާމްގައި 

ބައިވެރި ކުރާނެ 

ފަރާތްތަކާއި ފުރިހަމަ 

 ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ދެވޭ ހުރިހައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހ)( 2

އެ ވަޒީފާގެ ފަންތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،މުވައްޒަފުންވެސް

މިންވަރަށް ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން 

 ޖެހޭނެއެވެ. 

(އެކެއް)  1 މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ)(  

އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތާ ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު އަލުން 

ވަޒީފާއާ ގުޅިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ 

 ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  ނ)(  

މި  ،ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ކަމަށް ވުމާއެކު ،އިވަނީހަމަޖެހިފަ

(ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ފިޔަވަހިތައް ވަޒީފާއަށް ވަންނަތާ 

 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން މި  ރ)(  

 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ކުރާކަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،މި ޕްރޮގްރާމަކީ ބ)(  

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ  26ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ފަދައިން ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 



 

 

ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގަސްތުގައި މަޤްބޫލު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ނުކޮށްފިނަމަސަބަބެއްނެތި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ 

ވަނަ މާއްދާގެ  31އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

(މ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިތުރު ނޯޓިހަކާ ނުލައި މުވައްޒަފު 

 ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ. 

 މުވައްޒަފު ބަލިވުންފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން  ޅ)(  

މުވައްޒަފު  ،މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ނުނިމި ހުރި ފިޔަވަހިތައް ނުވަތަ ބައިތައް  ،ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމާއެކު

މުވައްޒަފު ލައްވައި ފުރިހަމަ ކުރުވަން ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

ގު މުއްދަތަކަށް ހޭދަކުރާ މުއްދަތަކީ މުޅި ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަށްވުރެ ދި 

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުވުމުގެ ޕޮްރގްރާމް 

 ހިންގުން

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ  ހ)( 3

ތަފްޞީލާއި ޗެކްލިސްޓެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

މި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. 

މުވައްފަޒު ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް 

ގެންދާނެ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ 

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ މުރުޝިދެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

 ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ހިންގޭނީވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ށ)(  

ތަފާތު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެން 

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ  ،ކަމުގައި ވުމާއެކު

އަދާ ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ޝާމިލުވުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުން

 އެވެ.ދުން އަދާ ކުރަން ވާނެޤަވާޢި އާއި ދައުރު ޒިންމާ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފިޔަވަހިތައް ފުރިހަމަކޮށް  (ނ)  

ނިމުމުން މުވައްޒަފަށް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީން  

ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ 



 

 

 މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި 

 ލު ރައްކާ ކުރަން ވާނެއެވެ.ޞް ފައިލްގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ އަ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުވުމުގެ ޕޮްރގްރާމް 

 ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

 ،މުވައްޒަފު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު (ހ) 4

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ 

ބާ ޙަމުވައްޒަފަށް މަރު ،ނުވަތަ އެ ބަޔާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިސްވެރިޔާ

ގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި  ،ކިޔައި

ރަފެއް ދޭން ވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު މުވައްޒަފާ ހަވާލުވެ އޭނާ ޢާތަ

ށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ ވަޒީފާއަ

ވުމުގެ ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރު  ،މުރުޝިދެއް ހަމަޖައްސަވައި

 ވާލު ކުރަން ވާނެއެވެ.ޙަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ  (ށ)  

 ،އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ މުރުޝިދުނުވަތަ އެ ބަޔާއި ހަވާލުވެ ހުރި 

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ  ،މުވައްޒަފަކުނުވަތަ ކަނޑައަޅާ 

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަންވަނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް 

(ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފިޔަވަހިތައް  3ވަންނަތާ 

 ނެއެވެ.މުވައްޒަފު ލައްވައި ފުރިހަމަ ކުރުވަން ވާ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މުރުޝިދުގެ އެހީގައި  (ނ)  

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އައު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ 

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިޔާ/ސެންޓަރުގެ  ،މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް

ގެ މުވައްޒަފަކު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތް އަންގާނީ އެ 

 ސުޕަވައިޒަރެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުވުމުގެ ޕޮްރގްރާމް 

ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް 

 ވަޒަން ކުރުން

އައު  ،ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ނިމުމުން  5

މުވައްޒަފު އަދި އެ ފަރާތުގެ މުރުޝިދު ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 

ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވަޒަން ކުރަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފު 

އެ  ،ޕްރޮގްރާމް ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރުމާއި



 

 

ރާނީ ޢަމަލު ކު ،މުވައްޒަފުގެ މުރުޝިދު ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރާ ނިމުމުން

 26ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢި މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ) 6

ވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނި 

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 މި އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 ކުރާނެ ގޮތްޢަމަލު

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް  7

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީންނެވެ.
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