
 

 

 އްޒަފުންަމުވ ކިޔަވާ ލުންޫޞުއ މޯޑް ބްލޮކްޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ި ޯކސްތަކުގައ
 ުޫލޞުއ ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫކުރުމަށް

 

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި  (ހ) 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، އިތުރު ތަމްރީނު ހެދުމަށް

 ދޫކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް  2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، އަިދ  6ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ފަންީނ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ

ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެްނ 

 ލެކެވެ. އުޞޫއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ކޯސްތަކުގައި ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކް  (ށ)  

މޯޑް އުޞޫލުން ކިޔަވާ މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

 އުޞޫލު" މިހެންނެވެ.

ތަމްރީނަށް ދޫކުރުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ޯކސްތަކާއި 

 ދާއިރާތައް

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން، އިތުރު ތަްމރީނަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަްށ  (ހ) 2

ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ  ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން

ގެ،  10ލެވަލް އިން ފެށިގެން  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކް މޯޑަްށ ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކަށެވެ.

އިތުރު ތަމްރީނަށް މުވައްޒަުފން ދޫކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  (ށ)  

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުެގ 



 

 

ދާއިރާގެ ކޯސްތަކަށެވެ. މިކަން ަކށަވަރުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ފުރުސަތަށް އެދި 

 ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ކޮންމެ   3

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް އެިދ އުޞޫލުމުވައްޒަފަކަށް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތު ޯހދުމަށް އެދި ޞަފުރު

 ހުށަހެޅުން

، ތު ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދިޞަފުރު އުޞޫލުގެ ދަށުންމި   4

ކޯހަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިއުމާއި ޓައިމްޓޭބަލާ އެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ުހށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

ތަމްރީނަށް ދޫކުރުމަށް 

 ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަްށ ގެ ދަށުްނ ތަމްރީނުުވމަށް އުޞޫލުމި  (ހ) 5

ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ 

މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެކަމަށް އެ އިދާރާ ނުވަތަ 

 ދަދަށެވެ.ޢަރުގެ އިސްވެރިޔާ ޔަގީންކޮށްދޭ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަ

ރުގެ ލަތެއްގައި އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަޙާއެއްވެސް  (ށ)  

މަސައްކަތަށް  ބުރޫއަރާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނަްށ 

 ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަމްރީނަށް 

 އިސްކަންދޭންޖެހޭ ގޮތް

ގެދަށުން ތަމްީރނުވުމަށް ފުރުޞަތުދޭއިރު، އުޞޫލުމި   6

 އިސްކަންދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

އެންޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  (ހ)  

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަިތ ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ

 ދާއިރާތަކާއި، ފަންނުތަކާިއ، މަާޤމުތަކަށް.



 

 

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ  (ށ)  

 މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް.

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތައް.މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގައި  (ނ)  

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާއިރު ހޯދާ  (ރ)  

 ޖުމްލަ މާރކުހަށް.

ތަމްރީނަށް މުވައްޒަފުން 

 ދޫކުރުން

ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުމި   7

 ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަުހގައެވެ.

ގެދަށުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންވާނީ، ކޯހަްށ އުޞޫލުމި  (ހ)  

 ހޮވުނުކަމުގެ ލިއުން އަދި ޓައިމްޭޓބަލް ހުށައެޅުމުންނެވެ.

ކޯހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން ކޯހަށް ޙާޒިރުވާކަްނ  (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަށަވަރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިުރ ހާކޯހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު، ކޯހަށް ޤަވާޢިުދން  (ނ)  

ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޯހުެގ 

ސެމެސްޓަރއަކުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ދޫކޮްށފައިވާ 

 ދޫކުރުން އެހިސާބުން ނިމުމަކަމަްށ ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

މި އުޞޫލްގެދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް، އޭާނ  (ރ)  

 ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 



 

 

ގެ ދަށުން ކޯހަށް ދިުއމަށް ދޫކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުމި  (ބ)  

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ހަރަށް ގެދަށުން، މުވައްޒަފުން ދެވަނަ ފައުޞޫލުމި  (ޅ)  

އަހަރު  2ނީ ކުރީ ކޯސް ނިންމިތާ ދެވޭތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތު 

 ފަހުންނެވެ.

ކޯހަށް ދޫކުރާ 

 ދުވަސްތައް

ގެދަށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހަށް ދޫކުާރ އުޞޫލުމި  (ހ) 8

 ދުވަސްތަކާއި ވިދިގެން އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގެ ގަޑިތައް ގެދަށުން އުޞޫލުމި  (ށ)  

 ޒިރު ވާންވާނެއެވެ.ހާން، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ަލސްނުވެ ނިމުމު

ގެދަށުން ކޯހަށް ޫދކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ރަސްމީ އުޞޫލުމި  (ނ)  

 ވީއްލުމެކެވެ.

ގެދަށުން ކޯހަށް ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގެ އުޞޫލުމި  (ރ)  

ޗުއްޓީނަގައި، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓިއަށް ދުވަސްތަކާއި ވިދިގެން 

ޙާޒިރުވުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާނަމަ، އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުން 

ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަމްރީނަށްފަހު 

ޔުނިވަރސިޓިއަށް  

 ޚިދުމަތްކުރުން

ކޯހަްށ ީވއްލާ މުވައްޒަފުން، ތަމްރީަނށް  ،ގެ ދަށުންއުޞޫލުމި   9

ފަހު، ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް މިޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރަން 

 ޖެހޭނެއެވެ.



 

 

އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ނަމަ، 

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

 އެޅުން

ގެދަށުްނ ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، މި އުޞޫާލ ޚިލާފުާވ އުޞޫލުމި   10

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަ، ލަސްނުކޮށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ 

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

މިފަދަ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް އިތުރު 

 އަހަރު ފަހުންނެވެ. 2ފުރުޞަތެއް ދެވޭނީ 

ބްލޮކް ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ  ،މަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢައުޞޫލަށް މި  11 އިތުރު ކަންކަން

މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،މޯޑް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ

ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ޯކސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ 

މުވައްޒަފުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހުއްދަ ހޯދައިެގން، ކޯސް ނިމެންެދން ިމ 

 އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިދާނެއެެވ.

ލަށް ޢަމަލުކުރަން އުޞޫ

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤަވާޢިދުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫމި  (ހ) 12

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިަވރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިުޢ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)  

ގައި ނެތް ކަމެއް އުޞޫލު

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އުޞޫލުމި  13

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 
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