
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ 
 އުޞޫލު

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހ)( 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލެވެ. 

މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްދޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ  (ށ)  

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މި  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން

ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް 

ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެްއ  ،ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންވެއްެޖނަމަ

ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް 

 ވީއްލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެވެ.

ހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި އުޞޫލުގެ ނަމަކީ، "ދިވެ (ނ)  

 މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުުމގެ އުޞޫލު" އެވެ.

މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ   2 މަޤުޞަދު

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މި  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން

ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގައި 

ނުވަތަ ފަންނީ ތަޖުރިާބ ، ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ދިވެހި ޤައުމަްށ ، ހިއްސާކުރުމުގެ

މަންފާކުރާނެ ޢިލްމީ ދިރާާސ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް 

 މެވެ. ފަހިކޮށްދިނު



 

 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން 

 މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީާއއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިާވ   3

އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިާރސާއެއްކުރުމަށް ،ކުރުމަށް

ފުން ވީއްލުމުގައި ޢަމަުލ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަ

 ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ  (ހ)  

މުއައްސަސާއަކުން އެކަމަށް އެދި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރަސްމީކޮށް 

 ލިޔަން ވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވެގެްނ  (ށ)  

މުއައްސަސާއަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި އެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވާ 

 މުއްދަތު ސާފުކޮށް ލިޔަން ވާނެއެވެ. ،ސަބަބާއި

ޔުނިވަރސިޓީން މުވައްޒަފު އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި  (ނ)  

އެ މުވައްޒަފަކު  ،ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވީއްލަންވާނީ

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ 

އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

 ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ  (ރ)  

ހުރެގެން މަސައްކަތް މުއައްސަސާއެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން، ވީއްލަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސްގެ ޑީން ެގ 

ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.



 

 

ޤައުމު ތަމްސީލު 

ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ދޫ 

 ކުރުން

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ނުވަތަ   4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މުބާރާތެއްގައި ޤައުމު ތަމްސީލު ކުރުމަށް

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެއްޖެ 

ލާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޞީއެކަމެއްގެ ތަފް  ،ލަތެއްގައިޙާ

ރާ އިދާރާ ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ަމސައްކަތްކު ،ހުށައެޅުމުން

އެކަމެއް  ،ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތީން ކުއްލިއްޔާ/

 .ހިންގާ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ

ވީއްލާ މުވައްޒަފުންގެ 

 މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ވީއްލާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުެވ  ހ)( 5

އެ މުވައްޒަފެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގައެވެ.  ،ސޮއި ކުރާނީ

 ،ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ

ޚިދުމަތް  ،އެ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ރިކޯޑް

ލިބިގަންނަ މުއައްސަސާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވަްނ 

 ވާނެއެވެ.

ވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް ވީއްލާފައިވާ މު ށ)(  

ވެ. ނެންޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި މަޤާމާ ގުޅިފައިވާ

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ފަދަ އެެހނިހެން ިޢނާޔަތްތައް ދޭނީ ެއ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފު  ،ހަމަވުމުންވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު  ނ)(  

ނުކުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަެށވެ. އަދި ވީއްލާފައިހުިރ 

ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ރިކޯޑާއި، އެ މުވައްޒަފާ 

ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ކުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު ބަޔާންކުާރ 

ން ރިޕޯޓެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް މުއައްސަސާއަކު

 މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.



 

 

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 6

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިަވރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިުޢ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިާމވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނ   7

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

    

 

 

 


	ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލު

