
 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ  ސިޔާސަތު
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މި ސިޔާސަތަކީ  1 ުފާއި ނަންތަޢާރ

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮްށ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އެދެވޭ 

ށްޓަކައި، ލުކުރުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަހާޞިނަތީޖާ 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް

 2015/11ާޤޫނނު ނަންބަރ: ، ބެހޭގޮތުންއި ގެންދިއުމާ

ވަަނ  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

މި  ހަާދފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. ،މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން

ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ފަންީނ ކުރިއެރުމުގެ  ޔާސަތަށްސި

 ސިޔާސަތެވެ". 

މި ޤަވާޢިދުގައި އެ ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮުތން،   2 މާނަކުރުން

 ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭަހނުވާނަމަ؛

(ހ) [މުވައްޒަުފންގެ ފަންނީުކރިއެރުން] ލިޔެފައިާވ 

މުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެ ވަޒީފާއާ 

ދޭތެރޭ އޮންނަ ިހތްހަމަޖެހުމާއި ިޚދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަްށ 

އެހީތެރިވެދޭނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުވާ އެންމެހާ 

 ޙަރަކާތްތަކެވެ.

 (ށ) [ސްޕަރވައިޒަރު] ލިޔެަފއިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ 

 މާނައަކީ މުވައްޒަފު ސީދާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ.

 3 މަޤްޞަދު

 

މި ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އައިޔޫއެމްގެ ކުރު އަދި  

ދުރުރާސްތާގެ ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެންމެ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން، އައިޔޫއެމްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް، ހުނަރުވެރި އަދި އިލްމީގޮތުން 

ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްހަދައި، އެކަންދެމެހެއްޓުމަށްޓަާކ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޭދންޖެހޭ އެްނމެހާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުެގ 

އިންސާފްވެރިކަމާއިއެކު ދިނުމާއި، ފުރުސަތުތައް ހަމަހަމަކަމާއި 

 މިކަމާގުޅޭ އެންމެހާކަންކަން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައިކުރުމެވެ. 

ބެލެނިވެރިފަރާތް އަދި 

ސިޔާސަތު 

 ތަންފީޒުކުރުން

މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާނީ ހިއުމަންރިސޯސް   4

 ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.

ސިޔާސަތު އަމާޒުކުރެވޭ 

 ފަރާތްތައް

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިގުމުްއދަތުގެ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުެގ  )ހ( 5

ފުރުސަތުތައް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ 

( އެކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 1ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ތަްމރީނުކުރެވޭ ފުރުސަތަށް އެދޭ 

ކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ( އ1ެމުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ކުރިމަިތލާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ 

އަހަރުނުވާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  1ތެރޭގައިހިމެނޭ 

 އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު އެ ފުރުަސތު ދެވިދާނެއެވެ. 

 ކުރުމުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމުގައި )ށ(  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރްުނ  

ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަްށ 

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި  ރާއްޖެއާއި 

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުފަހިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. 



 

 

ސިޔާސަތުގެ 

 އަސާސްތައް

ޔަތްކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު ޢާސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ރިމި  6

 އަސާސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ަފންނީުކރިއެރުމުގެ އެންމެހާ 

ޙަރަކާތްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް 

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަިހ 

 ކުރެވެންވާނެއެވެ.

(ށ) މުވައްޒަފަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ބޭުނންވާކަްނ 

ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ 

 ބާވަތަށް ަބލާ ނީޑް އެނަލަސިސް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ. 

(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަްނީނކުރިއެރުމަކީ ވަޒީފާގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބައެކެވެ.

 ސިޔާސަތެއްގެ ސަބަބުން ނުަވަތ (ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުްނ 

ދާއިރާ މުވައްޒަފުންގެ  ބައެއް ބާވަތުގެ 

ފަންނީކުރިއެރުމަކީ ކޮންމެހެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް 

 ވެދާނެއެވެ. 

(ބ) މުވައްޒަފުންެގ ފަންނީކުރިއެރުމުެގ 

 މުވައްޒަފާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި

 ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ޙިއްޞާވާންވާނެއެވެ.

(ޅ) މުވައްޒަފުން، އެމީހުންގެ އުނގެނުމުގެ ޒިންމާ 

އަމިއްލައަށް ނަގައި،  ަލނޑުަދނޑިތައް ކަނޑައަޅައި،  

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ކާމިޔާބުތައް ރެކޯޑުކޮށް 



 

 

ތަމްރީނު ދިނުމުގަިއ އަދި  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް 

 އެހީތެރި ވާންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުިރއެރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް  (ކ)

ލިއްބައިދޭންޖެހޭނީ ހުރިހާ މުވައްަޒފުންނަށް އިންސާފުވެިރ 

 އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

(އ) މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  ފުރުސަތުދެވޭ ފަރާތްތަކުްނ 

ތަމްރީނު ހޯދުމަށްަފުހ ޔުނިވަރސިޓީން 

 ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތިން ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.  

ސިޔާސަތުގެ 

 ލަނޑުދަނޑިތައް

މި ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކުން ޙާޞިލްކުރަން   7

 ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ: 

(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤުޞަދުތަްއ 

 ޙާޞިލްކުރުމަށް އެހީވުން. 

 (ށ) މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުްނެތރިކަން އިތުރުކުރުން.

(ނ) މުވައްޒަފުންެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަްށ 

 ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ުހނަރު ލިއްބަިއދިނުން.

އި (ރ) ފެންވަރު ރަނގަޅު ުމވައްޒަފުން ވަޒީފާގަ

 ދެމިތިބުމަށް އެހީތެރިުވން. 

(ބ) ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންާވ ދާއިރާތަކުން މީހުްނ 

ބިނާކުރުމާއި، އެމީހުންެގ ޤާބިލިްއޔަތުތައް އިތުރުކުރުމަްށ 

 އެހީތެރިވުން.

 (ޅ) ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިުތރުކުރުން. 



 

 

(ކ) އުފެއްދުންތެރި އައު ކަންަކމާއި ހެޔޮ ބަދަލުތަކަްށ 

ންކަމަށް އިާޖބަ ދިނުމުގެ ޤާިބލްކަްނ ހޭނި އެކަ

    އިތުރުކުރުން.

(އ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮްށ، 

 ދެމެހެއްޓުން.

ޒިންމާއާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  8.1 8

(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަްނނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރާކާތްތަކުގެ 

މަޤްޞަދުތަކާއި، އެ ޙަރަކާތްތަުކން ނެރެން ބޭނުްނާވ 

ނަތީޖާތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާ 

 ޙިއްސާކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިެއރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ  (ށ)

 ހިންގުން. 

(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަްނނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

ބެހޭ ރިޕޯުޓ ވަޒަންކޮށް، ިހންގުނު ޙަަރކާތްތަކާ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑާއި ޙިއްސާކުރުން. 

(ރ) މުވައްޒަފުންގެ ަފންނީކުިރއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

 ވިލަރެސްކުރުން.، ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްޮކށް

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  8.2  

ބޭނުންތަްއ (ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީުކރިއެރުމުގެ 

ދެނެގަނެ، މުވައްޒަފުންގެ ަފްނނީކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭން 

އެ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަްނ ، އެކުލަވާލައި

 ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުުވން.



 

 

(ށ) ބަޖެޓް ަހދާއިރު އެކަށީގެންވާ ފައިސާ މި 

 ޙަރަކާތްތަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާ ދިނުން.

ކުރިއެރުމަށް ހިންޭގ (ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ 

 ޙަރަކާތްތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން.

ތުތަްއ ޞަފުންގެ ފަންނީކުިރއެރުމުގެ ފުރުމުވައްޒަ (ރ)

ޕްރޮމޯޓްކޮށް، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިރުޝާދުދީ، އަދި އަލަްށ 

ދަސްވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު އޮފީސް މާޙައުލުގައި 

 ބޭނުންކުރުމަށް ިހތްވަރުދީ އެހީެތރިވުން.

ަފންނީ ކުރިއެރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކުން އަލަށް ދަސްާވ (ބ) 

ޢިލްމާއި ހުނަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރެވޭނެ 

 މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ  8.3  

(ހ) އެމީހަކަށް ބޭނުންާވ ހުނަރު ދެނެގަތުމުގަިއ 

ވާހަކަދައްކައި ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއި 

 ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.

(ށ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީުކރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތުން 

ބޭނުންވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްނުވާަނމަ، އެކަން ކުއްލިއްޔާ 

 ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް އެންގުން. /

(ނ) އެމީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

އި ހުނަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯާދ އިތުރު ޢިލްމާ

 ބަލައި އެފުރުޞަތުތައް ިލބިގަތުަމށް މަސައްކަތްކުރުން.



 

 

(ރ) މުވައްޒަފުގެ ފަންނީކުރިއެުރމުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެޭހ 

ގޮތުން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއި މަޢުލޫމާތު 

 ޙިއްސާކުރުން.

މަތީ ތަޢުލީމު 

އުނގެނުމަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް 

 ެހީތެރިވެދިނުންއ
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 އެހީ ލިބުމަށް ޝަރުތުހަމަވުން  9.1

(ހ) މަތީ ަތޢްލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީ ލިބޭީނ 

 ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ަފރާތްތަކަށެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.  .1

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުން  .2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި  .3

(އެކެއް) އަހަުރ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ 1

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިން އެހީ ލިބިފައިވާނަމަ،  .4

އެހީ ލިބިގެން ބައިވެރިވި ޯކސް ފުރިހަމަކޮށް، 

(އެކެއް)  1ދުމަތްކުރާތާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚި

 އަހަރުވެފައިވުން.

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް  .5

 ނުވުން.

(ށ) މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ެއހީ ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަްށ 

 އިސްތިސްނާ ދެވިދާނެއެވެ.

ގަިއ އެގޮތަށް ބަޔާން  3މި މާއްދާގެ (ހ)ެގ  .1

ފުރުސަތަކަށް އެ ކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ހުޅުވާލެވޭ 

 1ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(އެކެއް) އަހަރު ހަމަނުވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ 

މުވައްޒަފަކަށް ފުރުޞަތު ދެިވދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ 

ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެ މުވައްޒަެފއްގެ ހާޒިރީ އާއި 

 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްަފހު ގައެވެ. 

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނުގެ ފުރުސަތުތައް  .2

ދިނުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ 

އިތުރުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވެއްެޖ 

ހިނދެއްގައި ރާއްޖޭގައި ނުވަަތ ރާއްޖޭންބޭރުގައި 

ރާމްތަުކގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގް

 ފުރުސަތުފަހިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.

މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ަހމަވެގެން ސްކޯލަރޝިޕް ތަކަްށ  9.2  

ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ގައިވާ " 4މުވައްޒަފުން ނަގާނީ ޖަދުވަލު 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ " ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް 

 މަތިންނެވެ.

 އެހީގެ ބާވަތްތައް  9.3  

  ފުލް ސްކޮލަޝިޕް: 9.3.1

މިއީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޭބނުންވާ ދާއިރާތަކުްނ 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލާ 

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުަޞތުތަކެވެ. މި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޮޭވ 

  ފަރާތްތަކަށް ތިރީގައިވާ އެހީތައް

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 



 

 

(ހ) ޓިއުޝަން ފީއާއި ޔުނީވަރސިޓީއަށް 

 ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް 

(ށ) ސްޓައިޕެންޑް (ޔުނިވަރސިޓީން 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން)

(ރ) ކޯހަށް ދިޔުމަށާއި ކޯސް ނިންމާފައި އެނބުރި 

 އައުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު 

 (ބ) ބުކް އެލަަވންސް

 (ޅ) އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލަަވންސް

ފަރާތްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ އެހެން  9.3.2

 ފުރުޞަތު:

މިއީ ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކެވެ. މިގޮތުން ލިޭބ 

އެހީގެ ބާވަތަށް ބަލައި، މި ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތްތަަކްށ 

ރޝިޕް ނުވަތަ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް ފުލް ސްކޮލަ

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

  -މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ހޯދާ ފުރުޞަތުތައް: 9.3.3

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ ފަރާްތތަކަްށ 

އެހީ ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް   ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުްނ 

ކަށް ފުލް ކިޔަވާނަމައެވެ. މި ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތްތަ

ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް 

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.



 

 

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 ޚިދުމަތްކުރުން 

 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމަށް އެހީދެވޭ ފަރާތްތަުކްނ   10

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. މި ގޮތުން 

މުއްދަތު ކަނޑައެޅޭނީ ބޮންޑުގެ މުއްދަުތ ޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 2އާއި  1އަންގައިދޭ ޖަދުވަލު 

ޕޭ ލީވް (އަސާސީ 

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

 އެލަވަންސް) ދިނުން

 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަސާސީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ   11

މިންވަރަކުން، އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ 

 ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ަފރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  .1

 (އެކެއް) އަހަރުވެފައިވުން.1ޚިދުމަތް ކުރާތާ 

އަށްވުރެ  75މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލްއިން % .2

 މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން.

މުވައްޒަފު ތަމްރީނުވުމަށް ާދ ދާއިރާއަކީ  .3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިންމު ދާއިރާ 

 އެއްކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގައި ތިބެގެން 

ކިޔަވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 

ފަހެލި ފުރުސަތުތައް 

 އިނާޔަތްތައް/

 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ލިބިގެން ަތޢުލީމު ޙާޞިލުކުާރ  (ހ) 12

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފަހެލި ފުރުސަުތ 

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ "ހ" ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ  )ށ( 

ފަހެލިވަގުތު ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ، އެ ފަދަ 

މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔެވުމަށް ފުުރސަތުދެވޭނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑުްނ 

 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 



 

 

ންގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާއިރު މުވައްޒަފު  13 ބަޖެޓް

ފަންނީކުރިއެރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ބަޖެޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

މުވައްޒަފާދެމެދު ވެވޭ 

 އެއްބަސްވުން

14 

 

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ  

 ގައިވާއިްޤރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  4މުވައްޒަފު، ޖަދުވަލު 

ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ 

 ތަރީޚާ މުރާޖަޢާ ކުރުން

މި ސިޔާސަތައް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ސިޔާސަތު  (ހ) 15

ފާސްކުރާ ދުވަހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކު ބޯޑުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

(އެކެއް) އަހަުރ 1(ދޭއް) އަހަރުން  2މި ސިޔާސަތު ކޮންމެ  (ށ)  

އެކަޑެމިކު ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުރާޖަޢާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

    

 

 

 

 

 

 



ޒިންމާގެޢާސަލާމުގައާއި ބަޔާންކުރާ ފޯމުއިލީ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު

ބައިމުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

(ދޭއް)2:ދުވަސް(އެކެއް)1:ދުވަސް

އެންގި ގަޑި:ތާރީޚު:އެންގި ގަޑި:ތާރީޚު:

ލު ލިޔަންދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތަފުޞ02ީ

:ސަބަބު

އިގުރާރު:މުވައްޒަފުގެަނން:މުވައްޒަފުގެ
ލޫމާތެވެ. އަދި އެމަުއލޫމާތަކީ އެއްވެްސުއމަތީގައި އެވަީނ އަުޅގަނޑާބެޭހ ތެދު މަ

ަމޢުލޫމާތެވެ.  ދީފައިވާ ަސލާމުެގއާއިލީ ޒިންމާގެމަޖުބޫރުކަމެްއނެތި ައޅުގަނޑު

ަބލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖބަލަްނޖެހޭ މީހަކުޗުއްޓީގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ އަޅުގަނޑު

ަމއްޗަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަޅުގަނޑު ބޫލުކުރަމެވެ.ގަނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ

އެޑްރެސް:މިހާރު ދިރި އުޅޭ

މް:ޤާމަ

ސޮއި:

ބައިކުރަންޖެހޭފުރިހަމަވައިޒަރރސުޕަ
2-ދުވަސ1ް-ދުވަސް

އެންގި ގަޑި::އެންގި ތާރީޚުއެންގި ގަޑި::އެންގި ތާރީޚު

މަގާމް:ވައިޒަރުގެ ނަން:ރސުޕަ

:ތާރީޚުސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި:ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

:ޔުނިޓް

ބައިމުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަ ންޖެހޭ
ބަލައިގަތްޯފއިދާރާއަށް :މު

ަނން:މުވައްޒަފުގެ

ގަޑި:މަގާމު:

ތާރީޚު:ސޮއި:

އިރުޝާދު:

ެޖހޭ ނަމަމުވައްޒަފުގެ މަސައްަކތުގެ.1 ވެ. ޒިްނމާއެކެއެ ކަްނ ހަަމެޖއްސުމަކީ ސުޕަވައިޒަރ ގެ،ބަދަލު އިންތިާޒުމ ހަމަޖައްަސން

ދުވަހުއާއިލީ ޒިންމާގެ.2 ވަގުތުމުަވއްޒަފު މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ސުޕަވައިޒަރ ގެ ސޮއި ހޯދައި، މަސައްކަތް، ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުަވއްޒަފު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ

ެބހޭބަޔަށްނިމުމުގެ ކުރިްނ ، ނަަމވެސް މެިޑކަލްވާނެއެވެ. މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާަނމަ މި ފޯމު ފުރާކަްށ ނުޖެޭހނެއެވެ.ހަާވލުކުރަްނހިއުމަން ރިސޯސްއާ

ސެޓްފިކެޓްވެސް މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަަހޅަން ޖެޭހނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ޖަދުވަލުތައް



  1ޖަދުވަލު 

  ފުލް ސްކޮަލރޝިުޕ ޮބންޑުެގ މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޖަުދވަލު  

 Aކެޓަގަރީ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު
އަސާސީ މުސާރައިގެ 
އެލެވެންސް ނުދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޮންޑުގެ 
  މުއްދަތު

 Bކެޓަގަރީ   
އަސާސީ މުސާރައިގެ 

އެލެވެންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ  3
  މުްއދަތު 

  ަމސް 6އަހަާރއި  1  އަހަރު  1

 3 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  1
  މުްއދަތު  ެދމެުދގެއަަހރާ  1މަހާ 

  އަހަރު  3  އަހަރު  2

 1 ނުަވތަ އަހަރު ުދވަސ2ް
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 2އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  އަހަރު  6  އަހަރު  4

 2 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  4
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 4އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  ަމސް 6އަހަާރއި  7  އަހަރު  5

  މަސް  6އަހަާރއި  10  އަހަރު  7  އަހަަރށްުވރެ ިދގު މުްއދަތު  4

2ޖަދުވަލު

ޖަުދވަލު މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޮބންޑުެގ ޕަރޝަްލ ސްކޮަލރޝިުޕ

މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމުގެ Aކެޓަގަރީތަމްރީން
މުސާރައިގެ އަސާސީ
ނުދެވޭ އެލެވެންސް

ބޮންޑުގެ ފަރާތްތަކުގެ
މުއްދަތު

Bކެޓަގަރީ
މުސާރައިގެ އަސާސީ

ފަރާތްތަކުގެ ދެވޭ އެލެވެންސް
މުއްދަތު ބޮންޑުގެ

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ3
މުްއދަުތ

މަްސ9މަްސ6

ދުވަްސ1 3ުނވަަތއަހަުރ
މުްއދަުތއަަހރާ ެދމެުދގ1ެމަހާ

ަމސ6ްއަހަާރއ1ިއަހަުރ1

1ނުަވތައަހަރު ުދވަސ2ް
އަަހާރ ެދމެުދގ2ެއަހަާރއި
މުްއދަުތ

އަހަުރ3އަހަުރ2

ދުވަްސ4 2ުނވަަތއަހަުރ
އަަހާރ ެދމެުދގ4ެއަހަާރއި
މުްއދަުތ

ަމސ9ްއަހަާރއ3ިަމސ6ްއަހަާރއ2ި

މުްއދަުތ4 ަމސ3ްއަހަާރއ5ިަމސ6ްއަހަރާިއ3އަހަަރށްުވރެ ިދގު



1ޖަދުވަލު

ޖަުދވަލު މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޮބންޑުެގ ފުލް ސްކޮަލރޝިުޕ

މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމުގެ Aކެޓަގަރީތަމްރީން
މުސާރައިގެ އަސާސީ
ނުދެވޭ އެލެވެންސް

ބޮންޑުގެ ފަރާތްތަކުގެ
މުއްދަތު

Bކެޓަގަރީ
މުސާރައިގެ އަސާސީ

ފަރާތްތަކުގެ ދެވޭ އެލެވެންސް
މުއްދަތު ބޮންޑުގެ

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ3
މުްއދަުތ

ަމސ6ްއަހަާރއ1ިއަހަުރ1

ދުވަްސ1 3ުނވަަތއަހަުރ
މުްއދަުތެދމެުދގެއަަހރ1ާމަހާ

އަހަުރ3އަހަުރ2

1ނުަވތައަހަރު ުދވަސ2ް
އަަހާރ ެދމެުދގ2ެއަހަާރއި
މުްއދަުތ

އަހަުރ6އަހަުރ4

ދުވަްސ4 2ުނވަަތއަހަުރ
އަަހާރ ެދމެުދގ4ެއަހަާރއި
މުްއދަުތ

ަމސ6ްއަހަާރއ7ިއަހަުރ5

މުްއދަުތ4 މަްސ6އަހަާރއ10ިއަހަުރ7އަހަަރށްުވރެ ިދގު

  2ޖަދުވަލު 

ޕަރޝަްލ ސްކޮަލރޝިުޕ ޮބންޑުެގ މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޖަުދވަލު 

 Aކެޓަގަރީ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު
އަސާސީ މުސާރައިގެ 
އެލެވެންސް ނުދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޮންޑުގެ 
  މުއްދަތު

 Bކެޓަގަރީ   
އަސާސީ މުސާރައިގެ 

އެލެވެންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ  3
  މުްއދަތު 

  މަސް  9  މަސް  6

 3 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  1
  މުްއދަތު  އަަހރާ ެދމެުދގެ 1މަހާ 

  ަމސް 6އަހަާރއި  1  އަހަރު  1

 1 ނުަވތަ އަހަރު ުދވަސ2ް
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 2އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  އަހަރު  3  އަހަރު  2

 2 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  4
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 4އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  ަމސް 9އަހަާރއި  3  ަމސް 6އަހަާރއި  2

  ަމސް 3އަހަާރއި  5  ަމސް 6އަހަރާިއ 3  އަހަަރށްުވރެ ިދގު މުްއދަތު  4



  3ޖަދުވަލު 

 ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

އަދާކުަރމުްނދާ މުަވއްޒަފުްނނަްށ އިސްލާީމ މިއީ، ިއސްލާީމ ޔުިނވަރސިީޓގައި ވަޒީާފ 

ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލިބޭ / އިސްާލީމ ޔުިނވަރސިީޓއިްނ ޯހދާެދޭވ (ެސިމނަރ، ުކރު/ ިދުގމުްއދަުތގެ 

ފުރުަޞތުތަަކށް ުމވައްޒަުފން ހޮވުުމަގއި  ރޮެފަޝނަލް ޑިވޮޮލޕްަމްނޓް)ޓްރޭނިން، އަދި ޕް، ކޯސް

  ޞޫެލވެ. ޕޮިއންޓްިދނުަމށް އެކުލަވާެލވިފަިއާވ އު

އަމާޒު ކުރެވޭ  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން
 ފަރާތް:

ދިެވއްސަކަްއުވން (ހުޅުވާެލޭވ ފުުރޞަތަކާިއ ުގޅިެގްނ މިަޝރުުޠ ހިަމަނން 
 ޖެހިާދެނއެވެ).

 އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ރަޖިސްްޓރީގަިއ އޮތް ުމވަްއޒަފަކަށް ވުން.
އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ފަރާުތން ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ީމގެ ުކރިްނ 

 އެުމވައްޒަފަަކށް ުފރިހަމަކޮްށ ދެވިަފިއވާ ުފރުސަެތއްކަުމގަިއ ުނވުން.
ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ެއހެންަފރާަތކާއި ގުޅިެގްނ ކުިރއަށް ެގންާދ ކަެމްއނަަމ 

 އެފަރާެތްއގެ ޝަުރޠަކާއި ަތޢާރުުޟ ނުުވން.

 ޝަރުޠު:

20 
  ޕޮިއންޓް 

ފޯރުކޮްށދެޭވ ޚިދުަމތެްއ ނުަވަތ ެއއްޗެްއމިއުޞޫުލެގ ދަުށން 
ދެޭވނީ މަީތގަިއާވ ޝަރުުޠތައް ަހމަވާ ަފރާްތތަކަްށ ޕޮިއންޓް

  ދީެގންެނވެ.
ޕޮިއންޓް 2ޚިދުަމތުެގ ުމްއދަތަްށ ކޮްނެމ އަަހރަކަށް 

ޚިދުަމތުގެ މުްއަދތު ުގނާނީ ާޤނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްަފއިވާ ގޮުތެގ(
 ުދމަތްކޮށްަފއިާވ ުމްއދަތަެށވެ)މަތިްނ ިމ ުމއަްއސަސާ ަގއި ޚި

ައހަރަެށވެ. 10ޚިދުަމތުގެ މުްއދަަތށް ޮޕއިންްޓެދވޭނީ ގިަނެވގެން 

ކުރިމަތިާލ 
ފަރާތްތަަކށް 

ޕޮިއންޓް ެދވޭެނ 
 ގޮތް:

16 
  ޕޮިއންޓް 

ހޯދާަފއިާވ ަސނަަދށް: ިމނަންަބރުްނ ޕޮިއންޓް ެދވޭީނ ހަމަ 
ަނތީާޖއަެށވެ. އެކަނި ހޯާދފަިއވާ އެްނމެ ަމތީ ސަަނދުެގ 

  މިޮގތުްނ ޮޕއިންްޓ ެދވޭެނ ިމްނގަުޑ ތިީރގަިއ ިމަވީނއެވެ.

 ޮޕއިންޓް  1އަްށ  2.9 – 2.5ސީޖީީޕއޭ 
 ޮޕއިންޓް  3އަްށ  3.4 – 3.0ސީޖީީޕއޭ 
 ޮޕއިންޓް  5އަްށ  3.9 – 3.5ސީޖީީޕއޭ 
 ޕޮިއންޓް  7ައށް  4.0ސީޖީީޕއޭ 

  ނުަވތަ 

ޮޕއިންްޓ1[ޖަްއިޔދު] 
ޖިްއދަްނ]  ޕޮިއންްޓ3[ޖަްއިޔދު

ޮޕއިންްޓ5[މުްމތާޒް] 
މަުރތަަބތުއްަޝރަފް]  ޕޮިއންްޓ7[މުްމތާޒް

ނުަވތަ
]B+ [1ްޕޮިއްނޓ
]A- [3ްޮޕިއްނޓ
]A  [5ްޕޮިއްނޓ
]A+ [7ްޕޮިއްނޓ

13
ޕޮިއންްޓ

ދެޭވނީ % މާކުސް ފެށިެގނ75ްއެޕްޭރޒަލް: (މިކެޓަގަީރން
މަތިްނ ލިޭބ ފަރާްތތަކަށެވެ)

ޮޕއިންްޓ5ައްށ80ނ75ް
ޮޕއިންްޓ7ައްށ85ނ81ް
ޮޕއިންްޓ9ައްށ90ނ86ް
ޕޮިއންްޓ11ައްށ95ނ91ް
ޮޕއިްންޓ13ައށ100ްނ96ް

19
ޕޮިއންްޓ

އިލްީމދިރާާސއާިއ ޕަބްލިކޭަޝްނ ( މިަބޔަްށާމކުސް ދޭނީ
މަިތްނ ޮކންެމ ިދރާސާއަަކށް ނުަވަތ ތިރީަގިއވާ ގޮުތގެ

ޭދ ުއޞޫުލންެނވެ)ޕޮިއންޓ1ްހުށަެއޅުމަކަްށ
. ޤައުީމ / ަބިއނަލްއަްޤވާީމ ކޮްނފަރެންެސއްެގ އުެފއްުދންތެިރ1

ިހަމނަިއގެްނ ައމިްއލަ ކަރުދާްސ ދިާރސާ ޚިޔާލާިއ އިްލީމ
ޕޮިއންެޓވެ.)3ހުށަހެުޅން. ( މިަބޔަްށ ިގނަެވެގން

. ޕަބްލިޝްކުެރވިފަިއާވ ކުދިޮފތް/ އިްލމީ ުކދިކުިދ ިދރާސާ/2
ިހމެިނދާެނއެވެ. ( މިަބޔަްށއެޑިޓްކުރެވިަފިއާވ  ފޮްތތަްއ
ޮޕއިންެޓވެ.)6ގިަނެވގެްނ ެދޭވީނ

. އިލްީމ ަމޖައްލާތަާކއި/ ޮކންފަެރންސްތަުކަގއި ހުށަަހޅ3ާ
ދެޭވނީ 5ލިޔުްނތައް/ ފޮްތަތއް/ ޮފތުެގ ޗެޕްަޓރތަްއ (މިަބޔަްށ

ޕޮިއންޓެވެ.)
. ކުިދ ިދރާާސ/ ިވޔަާފރީެގ ޮގތުަގއި ޕަބްިލްޝކުރެވިފަިއވ4ާ

މަަސއްކަތްަތއް/ ދިރާސާ/ ުއފެއްުދންެތރި ފޮތްތައް/ ަހގީގީ އިލްމީ
ދެޭވީނ 5އަިދ އެާއ އެއްަފަދ އެެހނިެހްނ ަމސައްކަތް.(މިަބޔަްށ

ޕޮިއންޓެވެ.)



3ޖަދުވަލު

އުޞޫލް ދިނުމުގެ ޕޮއިންޓް ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް

ޔުިނވަރސިީޓގައި ވަޒީާފ މުަވއްޒަފުްނނަްށ އިސްލާީމމިއީ، ިއސްލާީމ އަދާކުަރމުްނދާ

ޯހދާެދޭވ (ެސިމނަރ، ުކރު/ ިދުގމުްއދަުތގެ ޔުިނވަރސިީޓއިްނ / އިސްާލީމ ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލިބޭ

ޑިވޮޮލޕްަމްނޓް)ޓްރޭނިން، އަދި ޕް، ކޯސް ފުރުަޞތުތަަކށް ުމވައްޒަުފން ހޮވުުމަގއިރޮެފަޝނަލް

ޞޫެލވެ. ޕޮިއންޓްިދނުަމށް އެކުލަވާެލވިފަިއާވ އު

މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ އަމާޒު ކުރެވޭ
ފަރާތް:

މިަޝރުުޠ ހިަމަނން ދިެވއްސަކަްއުވން (ހުޅުވާެލޭވ ފުުރޞަތަކާިއ ުގޅިެގްނ
ޖެހިާދެނއެވެ).

އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ރަޖިސްްޓރީގަިއ އޮތް ުމވަްއޒަފަކަށް ވުން.
އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ފަރާުތންހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ީމގެ ުކރިްނ

ދެވިަފިއވާ ުފރުސަެތއްކަުމގަިއ ުނވުން. އެުމވައްޒަފަަކށް ުފރިހަމަކޮްށ
ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ެއހެންަފރާަތކާއި ގުޅިެގްނ ކުިރއަށް ެގންާދ ކަެމްއނަަމ

ޝަުރޠަކާއި ަތޢާރުުޟ ނުުވން. އެފަރާެތްއގެ

ޝަރުޠު:
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ދަުށން ފޯރުކޮްށދެޭވ ޚިދުަމތެްއ ނުަވަތ ެއއްޗެްއމިއުޞޫުލެގ
ަހމަވާ ަފރާްތތަކަްށ ޕޮިއންޓް ޝަރުުޠތައް މަީތގަިއާވ ދެޭވނީ

ދީެގންެނވެ.
ޕޮިއންޓ2ްޚިދުަމތުެގ ުމްއދަތަްށ ކޮްނެމ އަަހރަކަށް

ަބޔާންޮކށްަފއިވާ ގޮުތެގ( ާޤނޫުނގައި މުްއަދތު ުގނާނީ ޚިދުަމތުގެ
ުދމަތްކޮށްަފއިާވ ުމްއދަތަެށވެ)މަތިްނ ިމ ުމއަްއސަސާ ަގއި ޚި

މުްއދަަތށް ޮޕއިންްޓެދވޭނީ ގިަނެވގެން ައހަރަެށވެ.10ޚިދުަމތުގެ

ކުރިމަތިާލ
ފަރާތްތަަކށް

ޕޮިއންޓް ެދވޭެނ
ގޮތް:
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ހޯދާަފއިާވ ަސނަަދށް: ިމނަންަބރުްނ ޕޮިއންޓް ެދވޭީނ ހަމަ
ަނތީާޖއަެށވެ. އެކަނި ހޯާދފަިއވާ އެްނމެ ަމތީ ސަަނދުެގ

މިޮގތުްނ ޮޕއިންްޓ ެދވޭެނ ިމްނގަުޑ ތިީރގަިއ ިމަވީނއެވެ.

ޮޕއިންްޓ1އަްށ2.9–2.5ސީޖީީޕއޭ
ޮޕއިންްޓ3އަްށ3.4–3.0ސީޖީީޕއޭ
ޮޕއިންްޓ5އަްށ3.9–3.5ސީޖީީޕއޭ
ޕޮިއންްޓ7ައށ4.0ްސީޖީީޕއޭ
ނުަވަތ

 ޮޕއިންޓް  1[ޖަްއިޔދު] 
 ޕޮިއންޓް  3[ޖަްއިޔދު ޖިްއދަްނ] 

 ޮޕއިންޓް  5[މުްމތާޒް] 
 ޕޮިއންޓް  7[މުްމތާޒް މަުރތަަބތުއްަޝރަފް] 

  ނުަވތަ 
]B+ [1 ްޕޮިއްނޓ 
]A- [3 ްޮޕިއްނޓ 
]A  [5 ްޕޮިއްނޓ 
]A+ [7 ްޕޮިއްނޓ  
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  ޕޮިއންޓް 

ފެށިެގން   75އެޕްޭރޒަލް: (މިކެޓަގަީރން މާކުސް ދެޭވނީ %
 މަތިްނ ލިޭބ ފަރާްތތަކަށެވެ)

 ޮޕއިންޓް  5ައްށ  80ން  75
 ޮޕއިންޓް  7ައްށ  85ން  81
 ޮޕއިންޓް  9ައްށ  90ން  86
 ޕޮިއންޓް  11ައްށ  95ން  91
  ޮޕއިްނޓް  13ައށް  100ން  96
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އިލްީމދިރާާސއާިއ ޕަބްލިކޭަޝްނ ( މިަބޔަްށާމކުސް ޭދނީ
ތިރީަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތްނ ޮކންެމ ިދރާސާއަަކށް ނުަވަތ

 ޭދ ުއޞޫުލންެނވެ)ޕޮިއންޓް 1ހުށަެއޅުމަކަްށ 
. ޤައުީމ / ަބިއނަލްއަްޤވާީމ ކޮްނފަރެންެސއްެގ އުެފއްުދންތެިރ1

ޚިޔާލާިއ އިްލީމ ދިާރސާ ިހަމނަިއގެްނ ައމިްއލަ ކަރުދާްސ
  ޕޮިއންެޓވެ.) 3ހުށަހެުޅން. ( މިަބޔަްށ ިގނަެވެގން 

. ޕަބްލިޝްކުެރވިފަިއާވ ކުދިޮފތް/ އިްލމީ ުކދިކުިދ ިދރާސާ/2
 ފޮްތތަްއ ިހމެިނދާެނއެވެ. ( މިަބޔަްށއެޑިޓްކުރެވިަފިއވާ 

  ޮޕއިންެޓވެ.) 6ގިަނެވގެްނ ެދޭވީނ 
. އިލްީމ ަމޖައްލާތަާކއި/ ޮކންފަެރންސްތަުކަގއި ހުށަަހޅ3ާ

5ލިޔުްނތައް/ ފޮްތަތއް/ ޮފތުެގ ޗެޕްަޓރތަްއ (މިަބޔަްށ ދެޭވނީ 
  ޕޮިއންޓެވެ.)

. ކުިދ ިދރާާސ/ ިވޔަާފރީެގ ޮގތުަގއި ޕަބްިލްޝކުރެވިފަިއވ4ާ
ފޮތްތައް/ ަހގީގީ އިލްމީ ދިރާސާ/ ުއފެއްުދންެތރި މަަސއްކަތްަތއް/
5އަިދ އެާއ އެއްަފަދ އެެހނިެހްނ ަމސައްކަތް.(މިަބޔަްށ ދެޭވީނ 

 ޕޮިއންޓެވެ.)



  4ޖަދުވަލު 

 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށްދާ މީހުންގެ އިޤްރާރު

  ------------------------- ކޯސް ދެވުނު ފަރާތުގެ ނަން:

  ------------------------- އެޑްރެސް:

 ------------------------- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ކޯހަށް ހޮވުނުއިރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން:

  ------------------------- :/ ކުރާ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ މަޤާމު

  ------------------------- ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު:

  ------------------------- ކޯހުގެ ނަން:

  ------------------------- ސްކޮލާރޝިޕް ބާވަތް:

  ------------------------- ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް:

  ------------------------- ކޯހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު:

ކޯހުގައި ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ނަން:

-------------------------  

ކޯްސ  ބަާޔންކުެރވިަފއިވާައށް ަމތީަގއި  ނަާމިއ އެޑްރެސް / ައއިޑީ ކާރޑް ނަްމބަރު)(އަޅުަގނޑު 

ފުރިހަަމ ކުރުަމްށޓަކައި ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިޓީްނ ިދން ސްކޮލަރިޝްޕ ޤަބޫލުކޮށް ިކޔަަވން މިަދީނ 

  ތިރީަގއި ިމވާޮގތުެގ މަިތން ޢަމަލުުކރުމަްށ ެއއްބަްސެވ އިޤްރާުރުވމަްށ ަފހުަގއެވެ.

އަުޅގަނަޑށް ޚަަރދުުކރާީނ ) -------------------------ސްކޮލަރޝިްޕ ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން ( .1

ޤަާވޢިދުތަާކ ެއއްޮގްތވާ ޮގތުެގމަިތްނ ައޅުަގނޑަްށ އެކަނިކަްނ އަޅުަގނުޑ  އެފަރާުތްނ ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ެއގޮުތން އަުޅގަނަޑށް އެފަރާުތން ޭދނެ މާލީ އެީހއާއި ދޭނެ ިމްނވަރު ިތރީގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

1.1  ------------------------- 

ޭދެނ ާމލީ ެއހީާއިއ ޭދނެ މިްނވަުރ ިތރީގަިއ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީއިްނ އަުޅަގނޑަްށ  .2

 ބަޔާންކުެރވިަފއި މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

2.1  -------------------------  

މުްއދަުތގަިއ ފުިރަހަމދިެވހިރާްއޖޭެގ ިއސްާލމީޅުަގނޑަްށއަ.3 ދިްނ ކޯސް ކަނޑައެޅިަފއިާވ ޔުިނވަރސިީޓން

ުހރިާހ ޚަަރދެްއ އަުޅަގނޑު ައމިއްަލއަްށ ކުރާނަެމވެ. މުްއަދތުަގއި ކުރަންެޖހޭ ނުކުރެިވެގން އިުތރުާވ

ަބަދލުކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ައޅުަގނޑަލިިބފައިާވއަޅުަގނޑަްށ.4 ްށ ލިބިގެްނ ުނެވއެވެ.ކޯސް

މިކޯްސ އަޅުަގނޑު ުފރިހަމަ ނުކޮށްިފނަމަ، .5 ސްކޮލަރޝިްޕޔުިނވަރސިީޓން ޤަބޫލުކުރާ ޢުޛްރެއްނެިތ

ުޔިނވަރސިީޓއަްށިދވެހިާރއްޭޖގެ އިްސލާމީއަޅުގަނަޑށް ކުިރުހރިހާ ޚަަރެދއްސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން

ަދއްކައިިފނަމަ ަމސްއަލަ ަޝރީޢަަތށް ހުަށހެޅުުމގެ ބާރުއަޅުަގނޑު ައނުބރާ ަދއްކާނަެމވެ. މިފައިސާ ުނ

ޔުިނވަރސިޓީއަްށ ލިބިެގްނވާކަްނ ޤަބޫލުކުަރމެވެ.ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ

ުހްނނަ ހުރުުމގަިއވެސް ިއސްލާމްީދ.6 ަދއުލަުތގެ ައމުުރތަކަށް، ނަާށއިސްކޮލަރޝިްޕަގއި ގޮސް ރާްއޖެިއން ބޭރުަގއި

ަޤުއމެްއގެ ސިޔާަސތާެބހޭ އެްއވެސް ޙަަރކާތެއްަގކިޔަމަްނތެރިަކން އަދާކުާރނަ އި ބަިއވެިރއެްއެމވެ. ައދި ެއއްވެްސ

ނުވާނަެމވެ.

ނަީތޖާ ސްިލްޕެގލިޭބތާ އެްއހަފުާތގެ ތެޭރގަިއ ެއކޮންމެ ސެމިސްަޓރެއް ނިުމމުްނ ެއސެމިސްޓަުރގެ ަނތީޖާ.7

ުހށަައާޅނަެމވެ.ުޔނިަވރސިޓީެގ ްސކޮލަރޝިްޕދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީކޮޕީއެްއ ސެްކޝަނަްށ

ިހނެދއްަގއި، ކޯސްފުރިަހމަކޮްށ ިނމޭާތދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ.8 ޭބުނންެވއްެޖ (ިތނެއް) 03ުޔނިަވރސިޓީން

ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ުމއްަދތަްށ ިޚުދމަްތ ކުރާަނމެވެ. ިމ)-------------------------(މަސްުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ

ޔުިނވަރިސ ީޓގަިއ ިޚދުމަތްުކުރމުެގ ފުރުަސތު ނެްތނަަމ ިދވެިހ ަދއުލަަތށް ިޚުދމަްތމުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި

ކުރާނަެމވެ.

މިިއން ާމއްާދއަާކ ޚިލާފުެވއްެޖނަަމ އަުޅގަނުޑގެ ްސކޮލަރޝިްޕ ކެްނސަލްކުރުމުެގ ބާުރ ނުަވތަ އަުޅގަާޑމެުދ.9

 ލިިބގެްނވާކަން އަުޅަގނޑުޔުިނަވރސިޓީއަްށދިެވހިާރއްޭޖގެ އިސްލާމީއިތުރުިފަޔވަޅު ެއޅުމުގެ އިްޚތިޔާުރ

ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

(ތާރީޚް)

-------------------------ސޮއި:

ނަން: ފަރާތުގެ -------------------------ކޯހުގައިދާ

ނަންބަރު: ކާޑު އަންގައިދޭ -------------------------ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

-------------------------އެޑްރެސް:

ނިޝާން: -------------------------އިނގިލީގެ
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އިޤްރާރު މީހުންގެ ކޯހަށްދާ ޓްރޭނިންގ ނުވަތަ ފެލޯޝިޕް ސްކޮލަރޝިޕް،

ނަން: ފަރާތުގެ ދެވުނު -------------------------ކޯސް

-------------------------އެޑްރެސް:

ނަންބަރު: ކާޑު އަންގައިދޭ -------------------------ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ތަން: ވަޒީފާއަދާކުރާ ހޮވުނުއިރު ޔުިނވަރސިޓީކޯހަށް ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ

މަޤާމު މަސައްކަތްވަޒީފާގެ ކުރާ /:-------------------------

ނަންބަރު: ކާޑު ރެކޯޑު -------------------------ޚިދުމަތުގެ

ނަން: -------------------------ކޯހުގެ

ބާވަތް: -------------------------ސްކޮލާރޝިޕް

ތާރީޚް: ފެށޭ -------------------------ކޯސް

މުއްދަތު: ކަނޑައެޅިފައިވާ -------------------------ކޯހަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ކިޔަވަން ކޯހުގައި

ނަން:

-------------------------

ކޯްސބަާޔންކުެރވިަފއިވާައށް ަމތީަގއިނަާމިއ އެޑްރެސް / ައއިޑީ ކާރޑް ނަްމބަރު)(އަޅުަގނޑު

މިަދީނ ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިޓީްނ ިދން ސްކޮލަރިޝްޕ ޤަބޫލުކޮށް ިކޔަަވން ފުރިހަަމ ކުރުަމްށޓަކައި

މަިތން ޢަމަލުުކރުމަްށ ެއއްބަްސެވ އިޤްރާުރުވމަްށ ަފހުަގއެވެ. ތިރީަގއި ިމވާޮގތުެގ

އަުޅގަނަޑށް ޚަަރދުުކރާީނ) -------------------------ސްކޮލަރޝިްޕ ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން (.1

ޤަާވޢިދުތަކާ ެއއްޮގްތވާ ޮގތުެގމަިތްނ ައޅުަގނޑަްށ އެކަނިކަްނ އަޅުަގނުޑއެފަރާުތްނ ކަނޑައަޅާފަިއާވ

ަބޔާންކުެރވިފަިއޤަބޫލުކުރަމެވެ. ދޭނެ ިމްނވަރު ިތރީގަިއ މާލީ އެީހއާިއ ެއގޮުތން އަުޅގަނަޑށް އެފަރާުތން ޭދނެ

މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

1.1-------------------------

މިްނވަުރ ިތރީގަިއދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީއިްނ އަުޅަގނޑަްށ.2 ޭދެނ ާމލީ ެއހީާއިއ ޭދނެ

މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ. ބަޔާންކުެރވިަފއި

2.1-------------------------

ޔުިނވަރސިީޓން ދިްނ ކޯސް ކަނޑައެޅިަފއިާވ މުްއދަުތގަިއ ފުިރަހަމ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ިއސްާލމީ ޅުަގނޑަްށ އަ .3

 ނުކުރެިވެގން އިުތރުާވ މުްއަދތުަގއި ކުރަންެޖހޭ ުހރިާހ ޚަަރދެްއ އަުޅަގނޑު ައމިއްަލއަްށ ކުރާނަެމވެ.

 ްށ ލިބިގެްނ ުނެވއެވެ.ކޯސް ަބަދލުކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ައޅުަގނޑަ ލިިބފައިވާ އަޅުަގނޑަްށ  .4

ސްކޮލަރޝިްޕ ޔުިނވަރސިީޓން ޤަބޫލުކުރާ ޢުޛްރެއްނެިތ މިކޯްސ އަޅުަގނޑު ުފރިހަމަ ނުކޮށްިފނަމަ،  .5

ުޔިނވަރސިީޓއަްށ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިްސލާމީ އަޅުގަނަޑށް ކުިރުހރިހާ ޚަަރެދއް ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން 

ަދއްކައިިފނަމަ ަމސްއަލަ ަޝރީޢަަތށް ހުަށހެޅުުމގެ ބާރު އަޅުަގނޑު ައނުބރާ ަދއްކާނަެމވެ. މިފައިސާ ނު 

 ޔުިނވަރސިޓީއަްށ ލިބިެގްނވާކަްނ ޤަބޫލުކުަރމެވެ.ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ 

ަދއުލަުތގެ ައމުުރތަކަށް ، ނަާށއިސްކޮލަރޝިްޕަގއި ގޮސް ރާްއޖެިއން ބޭރުަގއި ުހްނނަ ހުރުުމގަިއވެސް ިއސްލާމްދީ  .6

އި ބަިއވެިރއެްއ ެމވެ. ައދި ެއއްވެސް ަޤުއމެްއގެ ސިޔާަސތާެބހޭ އެްއވެސް ޙަަރކާތެއްގަ ކިޔަމަްނތެރިަކން އަދާކުާރނަ

 ނުވާނަެމވެ.

ނަީތޖާ ސްިލްޕެގ ލިޭބތާ އެްއހަފުާތގެ ތެޭރގަިއ އެ  ކޮންމެ ސެމިސްަޓރެއް ނިުމމުްނ ެއސެމިސްޓަުރގެ ަނތީޖާ .7

 ސެްކޝަނަްށ ުހށަައާޅނަެމވެ.ުޔނިަވރސިޓީެގ ްސކޮލަރޝިްޕ ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ކޮޕީއެްއ 

(ިތނެއް)  03ުޔނިަވރސިޓީން ޭބުނންެވއްެޖ ިހނެދއްަގއި، ކޯސްފުރިަހމަކޮްށ ިނމޭާތ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ  .8

ުމއްަދތަްށ ިޚުދމަްތ ކުރާަނމެވެ. ިމ  )-------------------------(މަސްުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ ޔުިނވަރސިީޓއަްށ 

ީޓގަިއ ިޚދުމަތްުކުރމުެގ ފުރުަސތު ނެްތނަަމ ިދވެިހ ަދއުލަަތށް ިޚުދމަްތ މުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި ޔުިނވަރސި 

 ކުރާނަެމވެ.

މިިއން ާމއްާދއަާކ ޚިލާފުެވއްެޖނަަމ އަުޅގަނުޑގެ ްސކޮލަރޝިްޕ ކެްނސަލްކުރުމުެގ ބާުރ ނުަވތަ އަުޅގަާޑމެުދ  .9

 ލިިބގެްނވާކަން އަުޅަގނޑު ޔުިނަވރސިޓީއަށް ދިެވހިާރއްޭޖގެ އިސްލާމީ އިތުރުިފަޔވަޅު ެއޅުމުގެ އިްޚތިޔާުރ 

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

  (ތާރީޚް)

  ------------------------- ސޮއި:

  ------------------------- ކޯހުގައިދާ ފަރާތުގެ ނަން:

  ------------------------- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ------------------------- އެޑްރެސް:

  ------------------------- އިނގިލީގެ ނިޝާން:



 މިހާރު ހުރި މަޤާމުގެ މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަން އެދޭނަމަ ސޮއި ކުރަންޖެހޭ އިޤުރާރު

ގަިއ ުހރިމަޤާުމެގ މުާސރަ، ުޔިނވަރސިޓީ ިމހާުރ އަުޅަގނޑު ިމ ިކޔަަވީނ  /ިމދަނީއަޅުަގނުޑ މިސްޮކލަރޝިްޕަގއި 

ލިބޭޮގތަށް އެިދެގންެނެވ. އަިދ  ކިޔަވާ މުްއދަުތެގ ތެޭރގައި /ގޮސްުހްނނަ ުމއްަދތުެގ ތެޭރގައިސްކޮލަރޝިްޕަގިއ 

އިުތރުން އެުމއްަދތުެގ  (.....) އަހަރުގެ 00 ަގއި އެވާ ިޚދްަމތުގެ ުމއްަދތު  8އެކަމަށްޓަަކއި މި އިޤްރާުރގެ ނަންަބރު 

 (.....) މަްސ ދުަވހު 00ިއ އަހަރާ  .....)(00މުޅިުޖމްަލ ، މަސް  00ައހަރާިއ  00އްަބިއކަމުގަިއާވ ދެބައިކުަޅ އެ

ަކނޑަައޅާ ަތނެްއގަިއ ަސރުކާރަށް ިޚްދމަްތކުރުންަމތީަގއި ެދމިހުުރމަށް  ުޔނިަވރސިޓީންުނވަތަ  ޔުިނވަރސިީޓަގއި 

  އެއްބަްސވަެމވެ.

  (ތާރީޚް)

  .......................................ސޮއި: ............................

 ކޯހުގަިއާދ ފަރާުތެގ ަނން: .....................................

  ދރކއ ަނންބަރު: .....................

  އެޑްރެސް: ...........................................

  އިގިީލގެ ނިާޝން..............................


	މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ  ސިޔާސަތު

