
 

 

 އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު 
 

  1 ތަޢާރުފު 
 ޔުިނވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11ޤާނޫނު ނަްނބަރ:  މިއީ،

އިން ގެ )ށ(  ވަނަ މާއްދާ 55އަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާޙާ އެކު އެ ޤާނޫނުގެ 
ބާރުލިބިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެަކޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަން ކަނޑައެޅުމާ 

  ބެހޭގޮތުން ހަާދފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.

ސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު" މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ، "އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަ  2 ނަން 
 އެވެ.

 މާނަކުރުން 

 

 2015/11'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ( 3
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން އުފައްދާފައިާވ  އިސްލާމީ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

'އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ާމނައަކީ އެަކޑެމިކް އޮނިގަނޑުގައި  )ށ(  
 ނަން ގަނެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ުހންނަ ކޮންމެ މީހެކެވެ. 

 ހިއުމަން  ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މާނައަކީ ތަނެއްގެ ކޮންމެ ލިޔެފައިވާ' ކޮމެޓީ ޑީ.އެމް.އާރ.އެޗް' ނ((  
 .އެވެ ކޮމިޓީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެނެޖްމަންޓް ރިސޯސް

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަީކ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ -'ޓީޗިން )ރ(  
މަތީ ފެންވަރަކަށް އުނގެނުމާއި  ތުގެ ގޮތުގައިމައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަ

ތަޢުލީީމ  ،ފޯރުޮކށްދިނުމާއިތަޢުލީީމ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް އި، އުނގަންނައިދިނުމާ
އަދި ޚާްއޞަ ހާލަްތތަކެއްގައި  60މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ މަދުވެގެން % މުގައިއިސްނެގު
އިން ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީހޭދަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް  %80

 މުވައްޒަފެވެ.

ވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ، ެއ ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައި-އެންޑް ރިސާޗް 'ޓީޗިން )ބ(  
މަތީ ފެންވަރަކަށް އުނގެނުމާއި  ތުގެ ގޮތުގައިމުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަ

ތަޢުލީީމ  ،ތަޢުލީީމ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް ފޯރުޮކށްދިނުމާއިއި، އުނގަންނައިދިނުމާ



 

 

އެކު ޢިލްީމ ހޭދަުކރުމާއި  50މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ މަދުވެގެން % މުގައިއިސްނެގު
ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ދިރާސާ ގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް 

 އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެވެ.

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ -'ރިސާޗް )ޅ(  
ން ޖެހުމާއި، އުނގެނުމާިއ ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރަ ގެ ގޮތުގައިމައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް  30އުންގަންނައިދިނުމުގައި މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ މަދުވެގެން %
 އިން ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެވެ. އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،މާނަައކީ ގެތަނެއް ކޮންމެ ލިޔެފައިވާ' މުވައްޒަފު ރިސާރޗް ކޮންޓްރެކްޓް' (ކ)  
 ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ  ކުރުމަށް މަސައްކަތް ހުރި ގުޅުން އާ  ރިސާރޗް  ،މުއްދަތަކަށް ވަކި

 .މުވައްޒަފެކެވެ ވަގުތީ ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީން ޑީ.އެމް.އާރ.އެޗް ދިނުމަށް ވަޒީފާ ދަށުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް 'ކޮންޓެކްޓް ގަޑި' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  )އ(  
ދިނުމަށް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ދަރިވަރުންނާ ސީދާ ބައްދަލުކޮށް އިމާއްދާއެއް ކިޔަވަ

މިނެޓް އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެވެ. އޮްނލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭ  60އާއި  މިނެޓް 50ހޭދަކުރާ 
ކުރެިވގެން އެއްވަގުތެއްގައި  ހާލަތުގައި ސީދާކޮށް ބައްދަލުކުުރން ކަމުގައި ބަލާނީ ތާވަލު

)ރިއަލް ޓައިމް ގައި( ދަރިވަރުްނނާ މުވާޞަލާުތ ކުރެވިގެން ކިޔަވައިދޭ ކަމަށް ވާނަަމ 
އެވެ. ނަމަވެސް ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި އެކުލަވާލެވޭ ބަދީލީ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން މި ނޫން 

 ވެއެވެ. ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލިބިގެން

'ކޮމިޓީ މަސައްކަތް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ  (ވ)  
ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގައި ނުވަަތ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ބޭރު ތަނެއްގައި ހަފުތާއަުކ 

 އެއްފަހަރު މަދުވެގެން އެއް ގަޑިއިރު ބައްދަލު ކުރާ ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވުމެވެ. 

މި ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރުސިޓީގައި   4 މަޤުޞަދު 
މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި 
ހަވާލުކުރުމާއި، އެކިއެކި މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކުގެ ބުރަދަން 

އި، މުވައްޒަފުންނަްށ އިންސާފްވެރިކަމާއެކު  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަމަހަމަކުރުމާ
 ހަވާލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. 



 

 

މަސައްކަތުގެ 
ބުރަދަން 

ކަނޑައެޅުމުގެ 
 ޢާންމު އުޞޫލުތައް 

 އެކަޑެމިކް  ކޮންމެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަކާއި ޔުނިވަރުސިޓީގެ )ހ( 5
 މަސައްކަތު ަހމައަކުން އިންސާފުވެރިވާނެ ،މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ ހަވާލު މުވައްޒަފަކާ
 ފަރާތްތަކުން  ހަވާލުވެފައިވާ ހިންގުމާ ސެންޓަރުތައް/  ކުއްލިއްޔާ  ،ޕްލޭނެއް ބުރަދަނުގެ

 ހަވާލުވެފައިވާ ހިންގަން ސެންޓަރުތައް /ކުއްލިއްޔާ ކުރާނީ މިކަން. އެވެ ހަމަޖައްސަންވާނެ
 އެކަޑެމިކް " ޖަދުވަލުގައިވާ ސިޔާސަތުގެ މި އާއި ޕްލޭން  މި އަދި. ތްތަކެވެފަރާ

 ކުރަންވާނެ ގިންތި މުވައްޒަފުން ގޮތަށް ގައިވާ" އިޖުރާއާތު ކުރުމުގެ ގިންތި މުވައްޒަފުން
 .އެވެ

 ބުރަދަން  މަސައްކަތުގެ ކުރާ އަދާ މުވައްޒަފުން ،ވުމުން ތަފާތު ގިންތި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން )ށ(    
 އަށް ( ކޮންޓެކްސްޓް) ވެށި ކިޔަވައިދިނުމުގެ މުަވއްޒަފުގެ އަދި. ކުރެވިދާނެއެވެ ތަފާތު

 ކިޔަވައިދޭ  މާނަކުރަނީ ވެށިން. އެވެ ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ބުރަދަން މަސައްކަތު ރިއާޔަތްކޮށް
 މާއްދާގެ  ޢަދަދާއި ދަރިވަރުންގެ ކިލާހުގެ  އާއި ނޫްނތޯ ނުަވތަ އަލަށްތޯ ކިޔަވައިދެނީ މާއްދާ
 ބެހުމުގައި ބުރަދަން މަސައްކަތު ކޮށް އިކްވިޓަބްލް ނޫންވެސް  މި އާއި ލެވެލް

 .ކަންކަމަށެވެ ޖެހޭ ރިއާޔަތްކުރަން

 ކޮންމެ މަދުވެގެން ،ވެސް މުވައްޒަފެއް ކޮންމެ ކަނޑައަޅާނީ ބުރަދަން މަސައްކަތުގެ )ނ(  
 ކުރަން  މަސައްކަތް( މިނެޓް 30 ގަޑިއިރާ 5 ދުވާލަކު) ،ގަޑިއިރު 1265 އަހަރަކު
 އެކި  ،ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ. ބަލައިގެންނެވެ ކަމަށް ޖެހޭނެ

 އެކިކަންކަމަށް  ނިސްބަަތކުން ބަދަލުވި  ،ނަމަ ލުވެއްޖެ ބަދަ ހުރެ ސަބަބުތަކާ
 ކުރަން  މަސައްކަތް މަދުވެގެން  އަދި. އަންނާނެއެވެ ބަދަލު  ގަޑިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ރާއްޖޭގެ  ،ގޮތުގައި ގަޑީގެ އިތުރު ،އިތުުރން މިންވަރުގެ މި ޖެހޭ
 ހަމައަށް  އިރާ ގަޑި 48 ހަފްތާއަކު ކަމަށްވާ މިންވަރު މަތީ އެންމެ ކުރާ ހުއްދަ ޤާނޫނު

 .ވެއެވެ ލިބިގެން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ހަވާލު މަސައްކަތް މުވައްޒަފަށް

 ޝާއިޢުކޮށް  ޕްލޭން ބުރަދަނުގެ މަސައްކަތު ހަމަޖައްސާ ސެންޓަރުތަކުން/  ކުއްލިއްޔާ )ރ(  
 އެމީހުންނާ  އެކުލަވާލާނީ ބުރަދަން މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ ވަކި. ވާނެއެވެ ހާމަކުރަން
. ގޮތަށެވެ އެއްބަސްވާ އެމީހުން  ބޮޑަކަށް އެންމެ އޮތް ފުރުޞަތު ކުރެވިގެން މަޝްވަރާ
 އެންމެ  މުވައްޒަފު ހެދުމަށްޓަަކއި ފަހިވާގޮތް ހިންގުމަށް ކުރުމަށާއި  އިކްވިޓަބްލް ،ނަމަވެސް



 

 

 ތަން  އިޚްތިޔާރު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބުރަދަން މަސައްކަތު ގޮތަަކށް އެހެން ނޫން އެދޭގޮތް
 އަންނަ  ބުރަދަނަށް މަސައްކަތު ތެރޭގައި އަހަރު . އެވެ އޮންނާނެ  ވެރިއަކަށް ހިންގަންހުރި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރެކޯޑު އްބަސްވެއެ ދަލުތަކަށްބަ

ކުރިއަށް އޮތް ސެމިސްޓަރުގެ  މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ޕްލޭން، ހިނގަމުންދާ ސެމިސްޓަރު   )ބ(  
 ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރީ ހިންގުމާއި ރިސާޗް ފަދަ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ ފަރާްތތަކަށް  )ޅ(  
ތަޢުލީމީ ކަންތަްއތައް ހަވާުލ ކުރުމުގައި، އެފަރާތްތަކުްނ މި މިސައްކަތްތަކަށް 
ތައްޔާރުވުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރަން ފުރުޞަތުދިނުމަށާއި ދުަވސްވީ މުވައްޒަފުންގެ 

 އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ވާނެއެވެ.

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގައި އޭނާގެ މައިަގނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  )ކ(  
މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ބަދަލެއް ެގްނނަނަމަ، ެއބަދަލަކަށް 
އެއްބަސްވެ، އަލަށް ހަވާލުވާ ޒިންމާތަކާއި ދޫކޮށްލާ ޒިންމާތަްއ ބަޔާން ކުރެވިފައި 

މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި، ، ވާނެއެވެ. މިކަންކަްނ އޮންނަންވާނީއޮންނަން
 ރެކޯޑުކުރެވި، އަދި ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުގެ ތާއީދު ހޯދާފައެވެ.

މަސައްކަތު ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންސީއެއް މުވައްޒަފާ  )އ(  
ކަމާ ެމދު ދެގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެެއވެ. އެއީ މަސައްކަތު ހަވާލު ކުރެވޭނަމަ، އެކަން

ބުރަދަނުގައި އެ މަސައްކަތް ހިމެނުމެވެ. ނުވަތަ މަސައްކަުތ ބުރަދަނުން ބޭރުެގ 
މަސައްކަތެއްގެ  ގޮތުގައި ހިމެނުމެވެ. މަސައްކަތު ބުރަދަނުން ޭބރުގެ މަސައްކަތެއްގެ 

ކަތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އުޖޫރައެއް ގޮތުގައި ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ ފަދަ މަސައް
 ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. 

 އެންމެ  ،ކުރާއިރު ހަާވލު ކިޔަވާދިނުމަށް ުބރަދަނުގައި މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފަކަށް )ވ(  
 މަސައްކަތުގެ މާއްދާއިން 4. އެވެ މާއްދާ( ހަތަރެއް) 4 ތަފާތު ކުރެވޭނީ ހަވާލު ގިނަވެގެން
 .ގަޑިއަށެވެ ކިޔަވައިދޭ އިސްކަންދޭނީ ،ައތުވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ހަމަނުކުރެވޭ ބުރަދަން



 

 

)ފަނަރަ( ގަޑި ޕްރޮފެޝަނަލް  15ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު  )މ(  
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން ވާނެއެވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ އެކަޑަމިކް ހުއްދަދޭ ސްޓާފް 
)ފަސްދޮޅަސް( ގަޑިއިރު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ  60ސްޓާފަކަށް ގިނަވެގެން އަހަރަކު 

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތު ހިމެނޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މަދުވެގެން 
 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ.  1265 އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

 ފޯކަސްޑް -ރިސާރޗް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އުސޫލުން އާންމު މަސައްކަތަށް ރިސާރޗް )ފ(  
 ފޯކަސްޑް -ރިސާރޗް އެންޑް  ޓީޗިންގ. އިރެވެ ގަޑި 632 އަހަރަކު ނަމަ މުވައްޒަފެއް
 ،ނަމަ މުވައްޒަފެއް ފޯކަސްޑް -ޓީޗިންގ އަދި. އިރެވެ ގަޑި  379 ނަމަ މުވައްޒަފެއް

 253 ،ހާލަތުގައި ނުވާ އިތުރު ވުރެ އަށް 60% ބުރަދަނުގެ މަސައްކަތު ކިޔަވައިދިނުމަށް
 .އިރެވެ ގަޑި

 ކޮންމެ  އެކަޑެމިކް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި  އުސޫލުން އާންމު ހަރަކާތްތަކަށް ހިންގުމުގެ އިދާރީ  )ދ(  
 .އިރެވެ ގަޑި 250 އަހަރަކު ވެސް މުވައްޒަފަކަށް

މަސައްކަތުގެ 
ބުރަދަން 

 ކަނޑައަޅާނެގޮތް 

 )ހ( 6
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްވެސް، އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން، ތިްނ 

 ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ވާނެއެވެ. އެއީ:
 ( ކިޔަވާދިނުމާއި މުޤައްރަރު އެކުލަވާލުމާއި، 1)
 ޝާއިޢުކުރުމާއި، ( ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތަކާއ2ި)
( އިދާރީ ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސިޓީއާއި ތަޚައްޞުޞް ދާއިރާއާއި މުޖުތަމަޢުއަށް 3)

 ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ. 

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެވުނު ކޮންމެ  )ށ(  
އެކަމުގައި އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ، ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނަސް

 އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނޯވެދާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ރޭންކްައްށ  )ނ(  
( 1-ނީ އަންނަނިވި ތާވަލާ )ތާވަލު ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތު ބުރަދަން ކަނޑައަޅާ

އެއްގޮތަށެވެ. މިއީ އަންދާޒީ ަޢދަދު ތަކެކެވެ. އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ބަރާބަރަްށ 



 

 

މިޢަދަދުތަކެއް ހަމައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޢަދަދުތަކާ މުވައްޒަފެއްގެ 
ތުވާނަމަ، )ދިހައެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަފާ 10މަސައްކަތު ބުރަދަން %

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އެކަޑަމިކް އެފައާރޒް ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ. 

 : އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަން ކަޑައަޅާނެ ގޮތް 1-ތާވަލު 

މުވައްޒަފުގެ 
 ގިންތި 

ކިޔަވައިދިނުމާއި 
މުޤައްރަރު 
 އެކުލަވާލުން 

 ދިރާސާކުރުމާއި
 ތައްޢިލްމީޙަރަކާތް

އިދާރީ 
 ހިންގުން 

 %20 %20 - %0 %80 - %60 ފޯކަސްޑް-ގޓީޗިން

ގ އެންޑް ޓީޗިން
 ފޯކަސްޑް -ރިސާޗް

50% 30% 20% 

  %20 %50 %30 ފޯކަސްޑް -ރިސާޗް

ހެޑް ޮއފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ފަދަ ، ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުން، ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރީން )ރ(  
ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ، ެއމީހުންގެ މަސައްކަތު އްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޚާ

ބުރަދަން ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އިންސައްތަ ބޮުޑ 
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ގަޑި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެްޓ  1265މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އަހަރަކު  )ބ(  
 ( އުޫޞލެވެ.2-ތިރީގައިވާ ތާަވލުގައިވާ )ތާވަލު ކުރުމުގައި ބަލާނީ

 : މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ އުޞޫލު 2-ތާވަލު 

 -ޓީޗިންގ ޙަރަކާތް 
  ފޯކަސްޑް 

 ޓީޗިންގ
އެންޑް 
-ރިސާރޗް 
  ފޯކަސްޑް 

ރިސާރޗް 
  ފޯކަސްޑް 



 

 

  ކިޔަވައިދިނުން 

ސްޕަވައިޒް ކުރުން ފިޔަވައި )
 (އެހެން ކަންކަން 

759 632 380 

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
 ސްޕަރވިޜަން 

0- 42 42 42 

 ޢިލްމީ ދިރާސާ 
0- 253 

379 632 

 253 253 253 އިދާރީ ހަރަކާތްތައް 

 ކޯސްކޯޑިނޭޓަރ/އެޑްވައިޒަރު 
 މަދު  ދަރިވަރުންނަށްވުރެ  50
 ދެމެދު  އާ  100 – 50

 ދެމެދު  އާ  200 – 100
                                          މަތި  އަށްވުރެ  200

 
120 
150 
175 
230 

މާއި ފަންނީ ކުރިއެރު 
 އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް 

 އަށް  60 އިން 15

 235  ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް 
 

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބުރަދަނަށް ގަޑި ކަނޑައަޅާއިރު، ކިޔަވައިދޭ ކިލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ  )ޅ(  
ފިލާވަޅަކީ އެހެން ކިލާހެއްގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ ތަކުރާރުާވ ޢަދަދާއި، ކިޔަވައިދޭ 

 ފިލާވަޅެއްތޯ ފަދަ ކަންކަމަށް ރިާޢޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 )ކ(  
 ޑައެޅުމުަގއި ތިރީގައި ލިސްޓުނމަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ކައެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ 

އްޔަތުން މުޖުތަމަޢުެގ ހައިސިއެވެ. އަމިއްލަ  ކަންކަން ހިމެނިދާނެމިވާ ފަދަ ކުރެވިފައިވާ 
މަސައްކަތު ބުރަދަނުގަިއ  ންކަންކައަށް ކުރާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އަމިއްލަ 

 އެވެ. ނުހިމެނޭނެ
 
 
 
 



 

 

  ކިޔަވައިދިނުން 
ހީ ތައްޔާރު އެން )ސްކީމް ރޭވުން، މެޓީރިއަލް ތައްޔާރު ކުރުން، ތައްޔާރުވު)ހ( ރޭވުމާއި 

 އާރ ތައްޔާރުކުރުން، އެކްޓިވިޓީ ތައްޔާރު ކުރުން، އެސެސްމަންޓް ޕްލޭން ރޭުވްނ، ޓީ.އޯ.
   ކުރުން، ޓެސްޓް ޕޭޕަރާއި މާކިން ސްކީމް ހެދުން(  

ކަލް ފަދަ ގަޑިތައް ކްލިނި، ޕްރެކްޓިކަލް، ޓިއުޓޯރިއަލް)ށ( ކިޔަވައިދިނުން )ލެކްޗަރ، 
 ނެގުން( 

)ނ( ފެންވަރު ެބލުމާއި ފީޑްބެްކ ދިނުން )މޮޑެރޭޝަން އަށް އެީހތެރިވުން، އިމްތިޙާނު 
 ބެލެހެއްޓުްނ، މާކު ކުރުން، ޢަަމލީ ތަޖުރިބާ އޮބްޒާވް ކުރުން، ީފޑްބެކް ދިނުން(  

 ކުރުން  ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕް)ރ( 

)ސްކޫލް އެކްސްޕީރިއަންސް، ކްލިނިކަލް  ގައި ބައިވެރިވުން ލްޑް ވާރކް)ބ( ފީ
 (ސްޕަރވިޜަން އަދި ފީލްޑް ދަތުރު ފަދަ ކަންކަން

އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ވާނަމަ އެ އޮންލައިން ކޮށް ކިޔަވައިދޭތީ )ޅ( 
 މަސައްކަތް ކުރުން 

 ކޮށްދިނުން ( މަތީ ޑިގްރީތަކަށް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް )ކ
ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  )އ( ކިޔަވައިދިނުމުގެ

 ކުރުން 
 
 
 

  ޙަރަކާތްތައް އާއި ސްކޮލަރޝިޕް ރިސާރޗް 
 ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާތަކަށް)ހ( 
އައު މައުލޫމާތު )މިސާލަކަށް  ބާވަްތތަކުގެ ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި)ށ( 
ކަމާ އެުކ މިނިވަންށާއި، ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަަތ ޕްރޮގްރާމެއް އާންމު ކުރުމަށާއި، ހޯދުމަ

  ( ދިރާސާތައްގެންދާ 
 ޕްރޮޖެކްޓް ތައް ޓްޕައިލެ)ނ( ދިރާސާތަކާ ގުޅޭ 

 ޝާއިޢު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާތައް)ރ( 
 ޢިލްމީ ކަރުދާސް ހުށަހެޅުން ކޮންފަރަންސް ފަދަ ަތންތަުނގައި )ބ( 

 )ޅ( ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތް ކުރުން 
 މަޖައްލާ އެޑިޓް ކުރުން)ކ( 

 



 

 

 
  އިދާރީ ޙަރަކާތްތައް 

 )ހ( ކޯސްތައް ނުވަތަ މާއްދާތަްއ ކޯޑިނޭޓް ކުރުން
 ކޮމިޓީތަކާއި ވާރކިންގ ގްޫރޕްތައް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބަިއވެރިވުން)ށ( 
 ތެރިވުންތްގައި ޙަރަކާކޯހަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި ދަރިވަރުން ވެއްދުމު)ނ( 
 މަގުދެއްކުން ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސެިލންގ ދިނުމާއި )ރ( 

 )ބ( ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ ކަންަކން މޮނީޓަރ ކުރުމާއި ނަސޭހަތް ދިނުން 
ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާ ތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގައި މަރުކަޒު ތަމްސީލު )ޅ( 
 ކުރުން
 

  ޙަރަކާތްތައް  ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ 
 ހަަރކާތްތައްސްޓާފް ޑިވެލޮޕޮމަންޓް )ހ( 
 ސެޝަންތައް  ރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕް)ށ( 
 

 ޚިދުމަތްތައް  އިޖުތިމާޢީ 
 ބައިވެރިވުން ާބއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން )ހ( 

ބާއްވާ ހަރަކާތް ތަކުގައި  )ށ( ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކުން
 ބައިވެރިވުން 

 .ސްކޫލް ތަކުން ބާއްވާ ގުުޅން ހުރިހަރަކާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން)ނ( 
 މާއި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން މީޑިއާގައި ޝާއިއުކުރު)ރ( 

 ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ތަކުގައި ބައިވެރިވުން )ބ( އެކިއެކި 
 ކުގައި ބައިވެރިވުން ހަރަކާތް ތަ)ޅ( އެކިއެކި ޑެވެލޮޕްމަންޓް 

އަމާޒުކޮށްގެން ހިންޭގ ހަރަކާތް ތަކުގައި  )ކ( މުޖުތަމައުގެ ޚާއްޞަ ގިްނތި ތަކަށް
 ބައިވެރިވުން 

 )ހ( 7 
ޢާންމު އުޞޫލުން ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުންނަށް ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި 

އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ކިޔަވައިދޭން ހަފްތާ އަކަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ ކޮންޓެކްޓް ގަޑީގެ 
 އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

 )ފަނަރަ( ގަޑި 15ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް -ޓީޗިންގ -1



 

 

 )ބާރަ( ގަޑި 12ކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ފޯ-ޓީޗިންގ އެންޑް ރިސާޗް -2
 )ހައެއް( ގަޑި 6ކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ފޯ-ރިސާޗް -3
 )ތިން( ގަޑި  3ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިއަކަށް  -4
 )ހައެއް( ގަޑި 6ޓްމަންޓް / ޔުނިޓްގެ ވެރިއަކަށް އިދާރީ ޑިޕާ -5
 )ނުަވއެއް( ގަޑި 9އެކަޑެމިކް ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ ވެރިއަކަށް )އެޗް.އޯ.ޑީ އަކަށް(  -6

ނާދިރު  ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަށް އިތުރު އުޖޫރައެއް ނެތި،-މީގެ ތެރެއިން ޓީޗިންގ
)އަށާރަ( ގަޑިއިރު  18ޙާލަތްތަކެއްގައި، ދިމާވާ ސަަބުބތަކަކާ ހުރެ، ހަުފތާއަކު 

 ކިޔަވައިދިނުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބިގެން
ގަޑި އިރު ހަމަޖައްސާ ހާލަތުގައި ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކުރުން މި  18ވެއެވެ. މިގޮތަށް 

ން ސުޕަވައިޒް ނަމަވެސް ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓު ދަރިވަރު  މުވައްޒަފަށް ލާޒިމެއް ނުވާނެ އެވެ.
 ކުރުން މީގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާއެއް ނުވާނެ އެވެ.

 ވުރެ  ގަޑިއަށް 540 އަހަރަކު  ގަޑި  ކޮންޓެކްޓް ރަސްމީ ޖުމްލަ މުވައްޒަފަކަށް  އެއްވެސް )ށ(  
 ގޮތަކަށް  ނޫން  ހާޒިރުކޮށްެގން ކިލާހަށް ަދރިވަރުން. ނުާވނެއެވެ ވެގެން އިތުރު

 18 ޖުމުލަ ގަޑީގެ  ކިޔަވައިދޭ  ހަފުތާއަކު ،އިރު ކިޔަވައިދޭ( މޯޑުގައި އޯލްޓަރނޭޓިވް)
 ކިޔެވުމުގެ  އަހަރުގެ  ދިރާސީ ގެ . އޭ.ކިޔު.އެމް ،ނަމަވެސް. ވެދާނެއެވެ ގިނަ ވުރެ  ގަޑިއިރަށް

 18 ހަފުތާއަކަށް އިރު ކުރާ ނިސްބަތް ހަފުތާއަށް 30 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުކަމަށް
 އެކެޑެމިކް  ،ދުވަހެއްގައި އެއްވެސް އަދި. ނުވާނެއެވެ ގިނަވެގެން ވުރެ ގަޑިއިރަށް

 .  ނުވާނެއެވެ ގިނަވެގެން ވުރެ ގަޑިއިރަށް 8 ،ގަޑި ކޮންޓެކްޓް މުވައްޒަފެއްގެ

 ހާލަތުގައި ޚާއްޞަ ނުވަތަ ،ގަޑިތައް ދެވޭ އުސޫލުން އާންމު ގަޑީގައި ރަސްމީ )ނ(  
 ގަޑީގައި  ނުރަސްމީ ،ފަހު ނެގުމަށް މުވައްޒަފަކު ގަޑިތައް ހުރިހާ ދެވޭ އިތުރުކޮށްގެން

 ކިޔަވައިދޭން ޓައިމްކޮށް ޕާރޓް ހަމަޖައްސާނީ އުޖޫރަ އޭނާއަށް ،ނަމަ ކިޔަވައިދޭއިތުރަށް 
 ޕާރޓް  މިގޮތަށް. ރޭޓުންެނވެ ޖައްސާ ހަމަ އުޖޫރަ މުވައްޒަފުންަނށް  ގަޑިފުރާ ގެންނަ
 މިގޮތަށް އަދި . އެވެ ނުދެވޭނެ  އުޖޫރައެއް އޯވަރޓައިމް ،ދޭނަމަ އުޖޫރަ ރޭޓުން ޓައިމް
 ޚާއްޞަ  ވަރަށް ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއަށެވެ.( ހައެއް) 6 ގިނަވަގެން ދެވޭނީ އުޖޫރަ  އިތުރު
 ހުއްދަ ގެ އެފެއަރޒް އެކަޑެމިކް ވައިސްޗާންސެލަރ އުޓީޑެޕި ނަމަ ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއް

ޓް ރޕާ. އެވެ ހަމަޖެއްސިދާނެ ގަޑިކޮންޓެްކޓް ( ތިނެއް) 3 އިތުރުގެން ގިނަވެ އެކު އާ
 ތެރެއަށް  ގަޑީގެ ރަސްމީ މުވައްޒަފެއްގެ އެ ގަޑިތައް ނަގާ ޓައިމް އުޞޫލުން މިގޮތަށް 

 މުވައްޒަފެއްގެ  އެ ނަމަ ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއް ނެތް ުކރެވެން ތާވަލް ގޮތަކަށް ނޫން ލައިގެން
 .   އެވެ ފަހު ކަނޑާލުމަށް ގަޑިތައް މި  ކުރަންވާނީ ހަމަ ގަޑި ރަސްމީ



 

 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އާންމު މުވައްޒަފުންނަށް ގިންތީގެ އެކި  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ބުރަދަނުގެ މަސައްކަތު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އޮތަސް މިންވަަރށް އެ ގަޑިތައް ކޮންޓެކްޓް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ސިޔާސަތުގެ މި ކަމަށް ހިމެނޭނެ ތެރޭގައި

 ހިމެނޭ  ގައި( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ސިޔާސަތުގެ މި ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް
 .  އެވެ ކުރަންޖެހޭނެ ޭހދަ ވަގުތު  މަދުވެގެން ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ މިންވަރަށް  ވާ ތާވަލުގައި

 ހާލަތުގައި ޚާއްޞަ ނުވަތަ ،ގަޑިތައް ދެވޭ އުސޫލުން އާންމު ގަޑީގައި ރަސްމީ )ބ(  
 ތާވަލު  ތެރެއަށް ގެގަޑީ ރަސްމީ  މުވައްޒަފެއްގެ އެ ގަޑިތައް ހުރިހާ ދެވޭ އިތުރުކޮށްގެން

 މުވައްޒަފު  ގަޑިތަކެއް ތެރެއިން ގަޑީގެ ނުރަސްމީ ދިމާވެެގން ހާލަތެއް ނެތް ކުރެވެން
 އުޞޫލުން ދޭ އުޖޫރަ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ ގަޑީގައި އިތުރު ޑިތަކަށްގަ އެ ،ނަގާނަމަ
މަދުވެގެން ނަމަވެސް އަހަރަކު މުވައްޒަފު  .އެވެ ދެވޭނެ ހަމަޖައްސައި އުޖޫރަ

 ނުހިމެނޭނެ އެވެ.  މިގަޑިތައް  ގުނުމުގައި ގަޑި 1265ހަމަކުރަންޖެހޭ 

ޝަކުވާ އާ 
ގުޅިގެން 

މަސައްކަތު 
ބުރަދަން މުރާޖަޢާ 

 ކުރުން 

މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނާގުޅޭ މައްސަލަތައް އެ މުވައްޒަފެއްގެ  )ހ( 8
 ސުޕަރވައިޒަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތު ބުރަދަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބުރަކަމަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް  )ށ(  
ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތު ބުަރދަން އަލުން މުރާޖަޢާ ޮކށްދިނުމަްށ އެދި ކުއްލިއްޔާ / 

 ސެންޓަރުގެ ޑީންއަށް ހުށަހެޅިދާެނއެވެ.

 )ނ(  
ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ޑީން މަސައްކަތު ބުރަދަން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު، ނިުމނުގޮތް 
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ައންގަން ވާނެއެވެ. މުރާޖަޢާ ކުުރމަށްފަހު، މަސައްކަތު 

މައްސަލަ ނިްނމާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ، ބުރަދަނުގެ ޕްލޭން ރަގަޅު ނޫންކަމަށް ފެންނަނަމަ
  ގޮތުން ޮގތެއް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.އަންނަނިވި
 . މަސައްކަތް މަދުކޮށްގެން މަސައްކަތު ބުރަދަން ކުޑަކުރުނ1ް
 . މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުނ2ް
 . މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަދަލުކުރުނ3ް
 . މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގިނަކުރުން 4



 

 

ޞޫލުގެ ދަށުްނ އުމުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ ބެލުާމބެހޭ ، މުރާޖާޢާ ދޭތެރޭ ހިްތހަމަ ނުޖެޭހަނމަ )ރ(  
 މުވައްޒަފަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސިޔާސަތު 
ހިންގުމުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 

މި ސިޔާސަތު ހިންގުމަކީ ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރު ހިންގަން ހުންނަ ޑީންއެއްގެ   9
 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ތައް މިގޮތުން، ޭއނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމިމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

  އެވަނީއެވެ.

ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންަނށް މި ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތު ބުރަދަން  )ހ(  
 ހަވާލުކުރުން.

 މި ސިޔާސަތަށް ހުރިހާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން. )ށ(  

މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ  ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން )ނ(  
 ރިޕޯޓު ބެލުމަށްފަހު ސެމިސްޓަރ ނިމުމުން އެ ރިޕޯޓު ޞައްޙަތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.

މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގައި އެ ސެމިސްޓަރެއްގައި  )ރ(  
މަސައްކަތު ބުރަދަން ހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ ކުއްލިއްޔާ/ ކަޑައެޅިފައިވާ އުގަންނައިދިނުމުގެ 

 ސެންޓަރުތަކުން މަސައްކަތު ބުރަދަން ހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.

ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ނިމުމުން ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ ހުރިހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ  )ބ(  
 މަން ރިސޯސަސް ބަޔަށް ފޮނުވުން.މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ރިޕޯޓު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއު

 މަސައްކަތު ބުރަދަން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން. )ޅ(  

މި ސިޔާސަތަށް 
 ޢަމަލު ކުރަންފެށުން 

މި  ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީއަދި މި ސިޔާސަތަށް ހުށަހެޅޭ އިސްލާހުތަކަށް މި ސިޔާސަތަށް   10
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ނުވަތަ އިސްލާހުތައް ސިޔާސަތު 
 ފެށިގެންނެވެ.

ސިޔާސަތު 
 އިސްލާހުކުރުން 

 މި ސިޔާސަތަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.  11



 

 

 

 ސިޔާސަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:

 2021ޖަނަވަރީ  7 ތާރީޚް: ފާސްކުރެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙް 

 2019އޮކްޓޯބަރ  16 ތާރީޚް: ފާސްކުރެވުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙް 

 2016ސެޕްޓެންބަރު  6 ފާސްކުރި ތާރީޚް: ސިޔާސަތު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް  ބަލަދުވެރި ފަރާތް: 

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިސް  ފަރާތް: ގެނައުމުގެ ވެރި  ބަދަލު 
 

ސިޔާސަތުގައި 
 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

ޑަމިކް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު ކުރާނީ އެކަމި ސިޔާސަތުގައި ނެތް ކަމެއް   12
 ބޯޑުންނެވެ.



 

 

 ގެ  "ސިޔާސަތު ބުަރދަުނގެ ަމަސއްކަތު މުަވއްޒަުފންގެ އެކެޑެމިކް"

 1 ޖަދުވަލު:
 
 

 އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުމުގެ އިޖުރާއާތު 

  ތަޢާރުފު  .1
"އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

)ފަސް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، އެކަޑެމިކް  5ގެ  ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު"
މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ 

 އިޖުރާއާތެވެ. 
 

 މާނަކުރުން .2

 

 
މި އިޖުރާއާތުގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާން ނުކުރާނަަމ 'ޔުނިވަރސިޓީ' އާއި 'އެކަޑެމިކް 

-ފޯަކސްޑް މުވައްޒަފު' އާއި 'ޓީޗިންގ އެންޑް ރިސާރޗް-މުވައްޒަފު' އާއި 'ޓީޗިންގ
ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' އާއި 'ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާޗް -ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' އާއި 'ރިސާރޗް

 'އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ' މިއިން ކޮންމެ ލަފުޒެއް ލިޔެފައިވާ ތަނެއްގައި މުވައްޒަފު' އާއި
"އެކަޑެމިކް އެ ލަފުޒެއް މާނަކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގައި އެ ލަފުޒުތައް މާނަ ކޮށްފައިާވ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަަދނުގެ ސިޔާސަތު"
 ގޮތަށެވެ.

 

  މަޤުޞަދު .3
މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ރާއާތުގެ މި އިޖު

ގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުންއެކެޑަމިކު 
މުވައްޒަފުން ގިންތިކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތާއި ގިންތި ކުރުމުގައި 

 ނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.ބަލަން ޖެހޭ މިންގަ
 

މުވައްޒަފުން  .4
 ގިންތިކުރުން 

 )ހ(
)އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. މިގޮތުން  1ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރާނީ އަހަރަކު 

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކަށް މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުން އެ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން 
 ނިންމަންވާނެ އެވެ.  



 

 

 )ށ(   
 ިނންމުންތަާކ މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން ނިންމާ

އުމަން ސެންޓަރުތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހި / ގުޅޭގޮތުން ކުއްލިއްޔާ
 ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

 

ގިންތިކުރުން ކުރިއަށް  .5
 ގެންދާނެ ގޮތް 

 )ހ(
ގިންތި ކުރެވޭ ފޯމު ތައްޔާރު ކުރުމާއި އިސްލާހު ކުރުމާއި ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުތަކާ އެ 

 ހިއްސާ ކުރުމަކީ އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ޒިންމާ އެކެވެ.   

 )ށ(
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން، ގިންތި ކުރެވޭ ފޯމު، އެުމވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ 

 ސެންޓަރަށް، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.ކުއްލިއްޔާ / 

 )ނ( 
މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ގިންތި ކުރެވޭ ފޯމު  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، 

އެކެޑެމިކް ޑީވީސީ ގެ ލަފަޔާ އެކު، ، ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިޔާ
އެކަމަށް އެއްބަސްވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންާވނެ އެވެ. އަދި މިކަން 

 ކުރުމުގައި ގިންތި ކުރެވޭ މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެ އެވެ. 

 )ރ( 
ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ކަނޑަޅާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ ފޯމު ހުށަހަޅަްނވާނެ އެވެ.

 )ބ( 
މެދު  މުވައްޒަފެްއގެ ގިންތިކުރުމާ އެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަްށ ފޯމު ލިބުުމން

 ކޮމިޓީން އެ އަދި  މުމަށް  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާންވާނެ އެވެ.ނިން ގޮތެއް
 ސެންޓަރަށާއި އެކަޑެމިކް  / ނިންމާގޮތް މުވައްޒަފަށާއި މުވައްަޒފު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ

 .  އެވެ އަންަގންވާނެހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން  އެފެއާރޒް އަށް

 )ޅ( 
ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާޗް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފު ގެންގުޅެން ބޭނުންާވ 
މުއްދަތު އެނގޭ ގޮަތށް އެކަމަށް ެއދި  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ ސެންޓަރ 

 ފޮރ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ގެ ފަރާތުންނެވެ. 
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އް ކަމަށް މުވައްޒަފެ

ޑައަޅާނެ ކަނ
 މިންގަނޑު

 )ހ(
 3 ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު" ގެ  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުޔުނިވަރސިޓީގެ "
( ގައިވާ ޮގަތށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާޗް މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ރވަނަ މާއްދާގެ )

 ހަމަޖެހިފައި އޮތުން. 

 )ށ(
ހާލަތުަގއި، ޔުނިވަރސިޓިެގ ގައި ހަމަޖައްސާ  60ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބުރަދަން %

މަޒުމޫނު ލިޔެ ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ކޮށް ޝާއިޢު ކުރަްނ  )އެކެއް( 1މަޖައްލާއެއްގައި ޢިލްމީ 
 )އެކެއް( ޗެޕްޓަރު ލިޔުން ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ކުރުން.  1ހުށަހެޅުން، ނުަވތަ ފޮތެއްގެ 
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  ފޯކަސްޑް-ރިސާޗް

އް ކަމަށް މުވައްޒަފެ
ކަނޑައަޅާނެ 

 މިންގަނޑު

 )ހ(
( ބ) " ގެ ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުޔުނިވަރސިޓީގެ "

 އި އޮތުން. ގައިވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާޗް މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ހަމަޖެހިފަ

 )ށ(
އޯތާރ އެއްގެ -ޕްރިންސިޕަލް އޯތާރ ނުވަތަ ކޯ ،ރިސާޗް މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި

 ، )އެކެއް( ދިރާސާ ޝާއިޢުކުރަން ހުށަހެޅުން 1ހައިސިއްޔަތުން މަދުވެގެން އަހަރަކު 

)ދޭއް( މަޒުމޫނު ލިޔެ ނުވަތަ ތަރުޖަމާ  2 ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓިގެ މަޖައްލާެއއްގައި ޢިލްމީ
ޗެޕްޓަރެއް ލިޔުން ނުވަތަ ތަރުޖަމާ  2ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ، ކޮށް ޝާއިޢު ކުރަން ހުށަހެޅުން

 ކުރުން.
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އް ކަމަށް މުވައްޒަފެ

ކަނޑައަޅާނެ 
 މިންގަނޑު

 )ހ(
 3 ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު" ގެ  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުޔުނިވަރސިޓީގެ "
( ގައިވާ ގޮަތށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާޗް މަސައްކަތުގެ ބުރަދަްނ ޅވަނަ މާއްދާގެ )

 ހަމަޖެހިފައި އޮތުން. 

 )ށ(
ޕްރިންސިޕަލް އޯތާރ އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަދުވެގެން  ،ރިސާޗް މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި

)ދޭއް( ިދރާސާ ޝާއިޢު ކުރަން  2)އެކެއް( ދިރާސާ ހިމެނޭ ގޮަތށް އަހަރަކު ޖުމްލަ  1
 ނުވަތަ ޮފތެއް ލިޔެ ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށް ޝާއިޢު ކުރުްނ. ، ހުށަހެޅުން
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އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގޮތް ގެންދާނެ 

 )ހ(
ޔުނިވަރސިޓީ އަށް މަންފާ އެއް ުނލިބޭ ގޮަތށް ހަދާ ދިރާސާ އާއި، ުމވައްޒަފަށް ފައިސާގެ 
އެހީއެއް ނުވަތަ ގްރާންޓްސްއެއް ލިބިގެން ހަދާ ދިރާސާއާއި،  މުވައްޒަފުގެ ކޯހެއްގައި 

ާވ ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ހަދާ ދިރާސާ މި އިޖުރާއާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި
 ދިރާސާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ އެވެ. 

 )ށ(
ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި އިޖުރާއާތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު  ދިރާސާ ކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   ފްލޯޗާޓުތަކާ އިރުޝާދުތަކާއި  ކުރާ

 )ނ( 
ފޯކަސްޑް -ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް، ނުވަތަ ރިސާޗް-ޓީޗިންގ އެންޑް ރިސާޗް

މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ 
ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ގިންތި ބަދަލު ކުރަން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރު 

 މް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. ތަކުން އެޗް.އާރ.އެ
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ކުރުމާއި އިސްލާހު 

 ގެނައުން 

 )ހ(
 ބުރަދަނުގެ  ތުމަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ އެކެޑެމިކް"މި އިޖުރާއާތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ 

 ށިގެްނނެވެ. ފާސްކުރެވޭ ހިސާބުން ފެމި އިޖުރާއާތު " ގެ ޖަދުވަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިޔާސަތު

 )ށ( 
ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވައިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާ 

ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ،  މި އިޖުރާއާތުގެ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މި އިޖުރާއާތާއި 
ލިޔުންތަކަށް ބަދަލުެގނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން ހިންގުމާ ގުޅޭ 

 އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 



 

 

 " ގެ ސިޔާސަތު  ބުރަދަނުގެ  މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންގެ އެކެޑެމިކް "
 1ޖަދުވަލު: 

 
 

 އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުމުގެ އިޖުރާއާތު 
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"އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

)ފަސް( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ، އެކަޑެމިކް  5ގެ  ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު"
މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ 

 އިޖުރާއާތެވެ. 
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މި އިޖުރާއާތުގައި އެހެން ޮގތަކަްށ ބަޔާން ނުކުރާނަަމ 'ޔުނިވަރސިޓީ' އާއި 'އެކަޑެމިކް 

-ފޯަކސްޑް މުވައްޒަފު' އާއި 'ޓީޗިންގ އެންޑް ރިސާރޗް-މުވައްޒަފު' އާއި 'ޓީޗިންގ
ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' އާއި 'ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާޗް -ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' އާއި 'ރިސާރޗް

 'އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ' މިއިން ކޮންމެ ލަފުޒެއް ލިޔެފައިވާ ތަނެއްގައި މުވައްޒަފު' އާއި
"އެކަޑެމިކް އެ ލަފުޒެއް މާނަކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގައި އެ ލަފުޒުތައް މާނަ ކޮށްފައިާވ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަަދނުގެ ސިޔާސަތު"
 ގޮތަށެވެ.

 

  މަޤުޞަދު .13
މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ރާއާތުގެ މި އިޖު

ގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުވައްޒަފުންއެކެޑަމިކު 
މުވައްޒަފުން ގިންތިކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޮގތާއި ގިންތި ކުރުމުގައި 

 ނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.ބަލަން ޖެހޭ މިންގަ
 

މުވައްޒަފުން  .14
 ގިންތިކުރުން 

 )ހ(
)އެކެއް( ފަހަރުއެވެ. މިގޮތުން  1ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރާނީ އަހަރަކު 

ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކަށް މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުން އެ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން 
 ނިންމަންވާނެ އެވެ.  



 

 

 )ށ(   
 ިނންމުންތަާކ މުވައްޒަފުން ގިންތި ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން ނިންމާ

އުމަން ސެންޓަރުތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހި / ގުޅޭގޮތުން ކުއްލިއްޔާ
 ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

 

ގިންތިކުރުން ކުރިއަށް  .15
 ގެންދާނެ ގޮތް 

 )ހ(
ގިންތި ކުރެވޭ ފޯމު ތައްޔާރު ކުރުމާއި އިސްލާހު ކުރުމާއި ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުތަކާ އެ 

 ހިއްސާ ކުރުމަކީ އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ޒިންމާ އެކެވެ.   

 )ށ(
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން، ގިންތި ކުރެވޭ ފޯމު، އެުމވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ 

 ސެންޓަރަށް، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.ކުއްލިއްޔާ / 

 )ނ( 
މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ގިންތި ކުރެވޭ ފޯމު  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން، 

އެކެޑެމިކް ޑީވީސީ ގެ ލަފަޔާ އެކު، ، ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރާ ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިޔާ
އެކަމަށް އެއްބަސްވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންާވނެ އެވެ. އަދި މިކަން 

 ކުރުމުގައި ގިންތި ކުރެވޭ މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެ އެވެ. 

 )ރ( 
ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ކަނޑަޅާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެ ފޯމު ހުށަހަޅަްނވާނެ އެވެ.

 )ބ( 
މެދު  މުވައްޒަފެްއގެ ގިންތިކުރުމާ އެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަްށ ފޯމު ލިބުުމން

 ކޮމިޓީން އެ އަދި  މުމަށް  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާންވާނެ އެވެ.ނިން ގޮތެއް
 ސެންޓަރަށާއި އެކަޑެމިކް  / ނިންމާގޮތް މުވައްޒަފަށާއި މުވައްަޒފު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ

 .  އެވެ އަންަގންވާނެހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން  އެފެއާރޒް އަށް

 )ޅ( 
ކޮންޓްރެކްޓް ރިސާޗް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާ ނަމަ އެ މުވައްޒަފު ގެންގުޅެން ބޭނުންާވ 
މުއްދަތު އެނގޭ ގޮަތށް އެކަމަށް ެއދި  އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ ސެންޓަރ 

 ފޮރ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ގެ ފަރާތުންނެވެ. 
 

 ފޯކަސްޑް-ޓީޗިންގ .16
އް ކަމަށް މުވައްޒަފެ

ޑައަޅާނެ ކަނ
 މިންގަނޑު

 )ހ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާޗް  3މި އިޖުރާއާތުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ހަމަޖެހިަފއި އޮތުން. 

 )ށ(
ގައި ހަމަޖައްސާ ހާލަތުަގއި، ޔުނިވަރސިޓިެގ  60ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބުރަދަން %

މަޒުމޫނު ލިޔެ ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ކޮށް ޝާއިޢު ކުރަްނ  )އެކެއް( 1މަޖައްލާއެއްގައި ޢިލްމީ 
 )އެކެއް( ޗެޕްޓަރު ލިޔުން ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ކުރުން.  1ހުށަހެޅުން، ނުަވތަ ފޮތެއްގެ 

  



 

 

ޓީޗިންގ އެންޑް  .17
  ފޯކަސްޑް-ރިސާޗް

އް ކަމަށް މުވައްޒަފެ
ކަނޑައަޅާނެ 

 މިންގަނޑު

 )ހ(
ޗް ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާ  3މި އިޖުރާއާތުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ހަމަޖެހިަފއި އޮތުން. 

 )ށ(
އޯތާރ އެއްގެ -ޕްރިންސިޕަލް އޯތާރ ނުވަތަ ކޯ ،ރިސާޗް މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި

 ، )އެކެއް( ދިރާސާ ޝާއިޢުކުރަން ހުށަހެޅުން 1ހައިސިއްޔަތުން މަދުވެގެން އަހަރަކު 

)ދޭއް( މަޒުމޫނު ލިޔެ ނުވަތަ ތަރުޖަމާ  2 ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓިގެ މަޖައްލާެއއްގައި ޢިލްމީ
ޕްޓަރެއް ލިޔުން ނުވަތަ ތަރުޖަމާ ޗެ 2ނުވަތަ ފޮތެއްގެ ، ކޮށް ޝާއިޢު ކުރަން ހުށަހެޅުން

 ކުރުން.
 
 

 ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް  .18
އް ކަމަށް މުވައްޒަފެ

ކަނޑައަޅާނެ 
 މިންގަނޑު

 )ހ(
ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ރިސާޗް  3މި އިޖުރާއާތުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ހަމަޖެހިަފއި އޮތުން. 

 )ށ(
ޕްރިންސިޕަލް އޯތާރ އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަދުވެގެން  ،ގޮތުގައިރިސާޗް މަސައްކަތުގެ 

)ދޭއް( ިދރާސާ ޝާއިޢު ކުރަން  2)އެކެއް( ދިރާސާ ހިމެނޭ ގޮަތށް އަހަރަކު ޖުމްލަ  1
 ނުވަތަ ޮފތެއް ލިޔެ ނުވަތަ ތަރުޖަމާކޮށް ޝާއިޢު ކުރުްނ. ، ހުށަހެޅުން

   

ރިސާޗް މަސައްކަތާއި  .19
އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދާނެ ގޮތް 

 )ހ(
ޔުނިވަރސިޓީ އަށް މަންފާ އެއް ުނލިބޭ ގޮަތށް ހަދާ ދިރާސާ އާއި، ުމވައްޒަފަށް ފައިސާގެ 
އެހީއެއް ނުވަތަ ގްރާންޓްސްއެއް ލިބިގެން ހަދާ ދިރާސާއާއި،  މުވައްޒަފުގެ ކޯހެއްގައި 

ންކޮށްފައިާވ ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ހަދާ ދިރާސާ މި އިޖުރާއާތުގައި ބަޔާ
 ދިރާސާ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ އެވެ. 

 )ށ(
ދިރާސާ ކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި އިޖުރާއާތާ ގުޅިގެން ތައްޔާރު 

 ކުރާ އިރުޝާދުތަކާއި ފްލޯޗާޓުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   

 )ނ( 
ފޯކަސްޑް -ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް، ނުވަތަ ރިސާޗް-ޓީޗިންގ އެންޑް ރިސާޗް

މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ 
ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ގިންތި ބަދަލު ކުރަން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރު 

 މް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. ތަކުން އެޗް.އާރ.އެ
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ކުރުމާއި އިސްލާހު 

 ގެނައުން 

 )ހ(
 ބުރަދަނުގެ  ތުމަސައްކަ މުވައްޒަފުންގެ އެކެޑެމިކް"މި އިޖުރާއާތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ 

 ށިގެްނނެވެ. " ގެ ޖަދުވަލެއްގެ ގޮތުގައި މި އިޖުރާއާތު ފާސްކުރެވޭ ހިސާބުން ފެސިޔާސަތު

 )ށ( 
ހާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވައިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާ 
ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މި އިޖުރާއާތާއި މި އިޖުރާއާތުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ، 
ހިންގުމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކަށް ބަދަލުެގނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަޑެމިކް 


