
 

 

ކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި 

 ދުޢިޤަވާ

 

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

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

  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ

 އަދާ ކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ 

ރަކަށް ދިއުމުން މުސްކުޅި ކުރަން ޖެހޭގޮތް މުޢުމުވައްޒަފުން ވަކި 

 ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "މި  (ށ)  

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

އަހަރު ވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  65މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އުމުރުން  (ނ)  

މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

ވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި އަހަރު  55

މި ދެ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި ޤަވާޢިދުގެ  ،ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުން މުސްކުޅި ކުރެވިއްޖެނަމަ

އަންނަނިވި މާއްދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކޮށް މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު ވުމުން  65

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި 

 ކުރުން

 65ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  )ހ( 2

އަހަރުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.



 

 

އަހަރުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް  65އުމުރުން  (ށ)  

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  1ދުގެ ޖަދުވަލު ޤަވާޢި

އޭނާގެ ، އަހަރުވުމުން 65އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއް އުމުރުން  (ނ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް  ،މަސައްކަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ށް ލިބިގެންވެއެވެ.މަޖިލީހަބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އަހަރު ވުމުން  55

އަމިއްލައަށް އެދިގެން 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަކި ކުރުން

 55ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  (ހ) 3

އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް  ،އަހަރުވުމަށްފަހު

އެ މުވައްޒަފެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް  ،އެދޭނަމަ

 .  ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 55ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ އުމުރުން  (ށ)  

 ،އަހަރުވެގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭއިރު

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ އެކަމަށް 

 ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން  ،އަހަރުވުމުން 55އުމުރުން  (ނ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް 

ގައި  2ގެ ޖަދުވަލު ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި ޤަވާޢިދު 

 ނެއެވެ.ވާ

އަހަރު ވުމުން  55

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ 

ދަށުން އިޚްތިޔާރުގެ 

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް 

 ވަކި ކުރުން

 ،ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާ އަންނަނިވި  )ހ( 4

އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް މުސްކުޅި ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ  55އުމުރުން 

ލިޔުންތަކާއި އެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި 

އެ މަޝްވަރާގައި ނިންމި ގޮތެއް ލިޔުމުން ހިއުމަން  ،މަޝްވަރާކޮށް

 ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.



 

 

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ  .1

 މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވުން.

ލަތު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޙާމުވައްޒަފުގެ ބަލި .2

ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާ  ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ

ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ 

ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް 

 ލިޔުމެއް ދޫ ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ  .3

ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވެ، މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި 

ވައްޒަފުން އިތުރުވެ، އިތުރުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި މު

 އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް ހުރުން. 55އުމުރުން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  .4

ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، 

ހުނަރެއް  ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ

ތު ޔުނިވަރސިޓީން ތަނަވަސްކޮށް ޞަ މުގެ ފުރުލިބިގަތު

ދިނުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން 

ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުސަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ 

 މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވުން.

ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިންގުން ހަރުދަނާ  .5

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވި 

ދާނެކަމަށް ނުވަތަ ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި 

 ކުރަން ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވުން.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ އިޚުތިޔާރުގެ  ،އަހަރު ވުމުން 55އުމުރުން  (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ  ،ދަށުން

 މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި ޤަވާޢިދުގެ 

 ގައި ވާނެއެވެ. 2ޖަދުވަލު 



 

 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭ  5 ޕެންޝަން

ެއ  ،) އާއ2009/8ިޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް 

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ މި ޤަވާޢިދުގައި   6

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

    

 

 



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތައް



ޖަދުވަލު 1



 އިނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  65އުމުރުން 

މުރުން ޢު ގޮތުގެ މަތީންގަިއވާ ދުމުސްކުޅިކުރުމުގެ ޤަވާޢިޒީފާއިން ވަ މުވައްޒަފުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ  ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރުޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރުވުމުން  65

  .ޔަތް ދެވޭނެއެވެނާޢި ގޮތުން ކުރެ، އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތިންދެށްވެސް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުވައްޒަފަކަ

އަހަރު ދުވަސް  2  ސްންވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަ ) 1(

ނަމަ، ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  ޕެންޝަނަރެއްދައުލަތުގެ (މިފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު  ވަންދެން ލިބުން

) ގައިވާ 2އަހަރުދުވަސްވުމުން އޭގެ ފަހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަންބަރު ( 2އަދި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 )ހަމަޖައްސަވާ ޢިނާޔަތެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތެކެވެ.ޔުނިވަރސިޓީން 

 ނާޔަތް ލިބުން.ޢިހަމަޖައްސަވާ ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް  )2(

  ިނަމަ،  ނާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕެންޝަނަރެއްޢި(މި  ނާޔަތްޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅ

ދޫކޮށްލާގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 

ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބު 

 ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ނުހިމަނައެވެ.)

 ިނާޔަތް މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދެވޭ އ 

 މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް:ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި 

މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު  .1

މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަހަކަށް  65އެމީހަކަށް 

ވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުމަހުން މަހަށް 

 ރުފިޔާއެވެ. 500ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ  500

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ މަހު .2

އަހަރު ފުރުމުގެ  65ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުވައްޒަފަށް 

ލައިގެން، ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޢަދާކުރި އަހަރު ގެ ޢަރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާ

 40/1އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  65 ،އެ އަދަދާ

ޝަންތަކާ ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެން  ،ދަދުޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ

ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތް  ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،މަހަކު ދަދު އެއީ ކޮންމެ ޢަލަ ޖެހޭ ޖުމްއެއްކުރުމުން

 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. 

މުޅި.3 މަހަށް މުވައްޒަފުޢުމަހުން ދަމަހައްޓަން މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މުރަށް

މުވައްޒަފަށްބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 65،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ

މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުއްޢަކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެއަހަރު ދަތުދަދު އެއީ

ބަލައިގެން، އެ މުސްކުޅި ކުރެވ65ޭދަދާޢަކަމުގައި ފުރުމުގެ ސަބަބުން  އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައިއަހަރު

ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ(ސާޅީސްބައިކުޅ40/1ަމުސާރައިގެ ދުނިޔޭގައިޢައެއް މަހަކު، އެމީހަކު ދަދު އެއީ ކޮންމެ

ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭހުރި ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިހާ

އިނާޔަތް ދެވޭ :އެއްފަހަރާ

މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނ1.65ީ މުސްކުޅި ކުރެވޭ ފުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރަށްވުރެ ކުރ30ުއަހަރު

ފުރުމުގެ ސަބަބުނ65ްމުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް އަހަރު

މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިމުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް އެއްފަހަރާ(1/3)ލިބެމުން އައި

ލިބިދެވޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނ2.65ީ މުސްކުޅި ކުރެވޭ ފުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު ނުވަތ30ައަހަރު

މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަ ދިގު އަހަރ65ުތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްއެއަށްވުރެ

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މުސާރައިގެ މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި (1/2)ފުރުމުގެ ސަބަބުން

އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.



ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުނ65ްއުމުރުން އިސްލާމީ މުސްކުޅިކުރެވޭއިރުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮތްވަޒީފާއިން ދެވޭނޭ އިނާޔަތް

ޤަވާޢިޒީފާއިންވަމުވައްޒަފުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަތީންގަިއވާދުމުސްކުޅިކުރުމުގެ މުރުންޢުގޮތުގެ
މުސްކުޅިކުރެވޭއިރުޔުނިވަރސިޓީގެއަހަރުވުމުނ65ް މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ،ވަޒީފާއިން

މިދަންނަވާމުވައްޒަފަކަ މަތިންދެށްވެސް ތިރީގައި ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ ފަރާތަކުން ދެވޭނެއެވެނާޢިގޮތުން ކުރެ، އެ .ޔަތް

އެލަވަ)1( އެއްވަރުގެ މުސާރައާއި ލިބޭ ވަކިކުރެވުނުއިރު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދުވަސ2ްސްންވަޒީފާއިން އަހަރު

ލިބުން ފައިސާޕެންޝަނަރެއްދައުލަތުގެ(މިފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރުވަންދެން ނަމަ، ޕެންޝަންގެ

ފަހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަންބަރު (2އަދިލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ) ގައިވ2ާއަހަރުދުވަސްވުމުން އޭގެ

ޢިނާޔަތެކެވެ.ޔުނިވަރސިޓީން ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތެވެ. ނުވަތަ )ހަމަޖައްސަވާ

މުވައްޒަފުންނަށް)2( މުސްކުޅިކުރެވޭ ލިބުން.ޢިހަމަޖައްސަވާޔުނިވަރސިޓީންވަޒީފާއިން ނާޔަތް

ިމުޅ މަހަށް ދެވޭޢުމަހުން ނަމަ، ނާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕެންޝަނަރެއްޢި(މިނާޔަތްޢިމުރަށް

ފައިސާ ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައިޕެންޝަންގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ދޫކޮށްލާގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަންގެ

ޢިނާޔަތް ހިސާބު މަހަށް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށްދެވޭނެއެވެ. މަހުން ފައިސާ ބޭނުންވާ ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނުގެ

މުއްދަތު ނުހިމަނައެވެ.) ޕެންޝަނުގެ

ިދެވޭ އ ނާޔަތްމުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ

މުޅި މަހަށް އިނާޔަތް:ޢުމަހުން ދެވޭ މުރަށް

މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު.1 ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުޅި އުމުރަށް މަހަށް މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާމަހުން

ޢިނާޔަތް ޖެހޭ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ

މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަހަކަށ65ްއެމީހަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި ފުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު

މަހަށް މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުމަހުން މިންވަރަކީ އެ ޢިނާޔަތުގެ ދެވޭ ޖެހޭވަރުމުޅިއުމުރަށް ވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން

ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކ500ީ ދެވޭ މަހަށް މަހުން މީހަކަށް ރުފިޔާއެވެ.500ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ

ދެވޭމަހު.2 މުޅި އުމުރަށް މަހަށް މުވައްޒަފު،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިން ދަމަހައްޓަން މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން

މުވައްޒަފަށް ފެށިގެން ދެވުނު ތާރީޚުން ފަހު ޕެންޝަން ފުރުމުގ65ެބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ އަހަރު

މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޢަދާކުރި އަހަރު ގެޢަރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާސަބަބުން ލައިގެން، ދަދު

މުސާރައިގ65ެ،އެ އަދަދާ މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި ފުރުމުގެ ސަބަބުން 40/1އަހަރު

ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ(ސާޅީސްބައިކުޅަ ޝަންތަކާލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެން،ދަދުޢައެއް

ޖުމްއެއްކުރުމުން ދުވަހަކު،މަހަކުދަދު އެއީ ކޮންމެޢަލަޖެހޭ ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތް،އެމީހަކު

ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. 

މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި  .3

 65 ،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފަށް ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 

ދަތު ދަދު އެއީ މުއްޢަ ކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރު 

 އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  65ދަދާ ޢަކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ 

ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ 40/1މުސާރައިގެ 

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ހުރި

 :އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް

އަހަރަށްވުރެ ކުރު  30އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  65 .1

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން  65މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

އެއްފަހަރާ  (1/3)ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު ނުވަތަ  30އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  65 .2

އަހަރު  65ތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަ

 (1/2)ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.



ޖަދުވަލު 2

ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުނ55ްޢުމުރުން އިސްލާމީ މުސްކުޅިކުރުމުގެފަރާތްތަކަށްމުސްކުޅިކުރެވޭވަޒީފާއިންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގޮތްޢި ދެވޭނޭ ނާޔަތް

ރުވެގެންއަހ55ަދަށުން ޢުމުރުންދުގައިވާޤަވާޢިމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެދިވެހި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތީ، އެފަދައިން މުސްކުޅި ކުރެވޭޔުނިވަރސިޓީގައިވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމުގެ ޙައްޤު

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލްތްނާޔަޢިމުވައްޒަފުންނަށް

ބަހާލެވެއެވެ. އެއީ،2ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެފަރާތްތައްއަހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވ55ޭޢުމުރުން ބަޔަކަށް

މުވައްޒަފުންއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅި ކުރެވ55ޭޢުމުރުން.1

މުވައްޒަފުންއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅި ކުރެވ55ޭޢުމުރުން.2

މުސްކުޅިކުރުން:މުވައްޒަފަކުއަހަރުވުމުނ55ްޢުމުރުން.1 ވަޒީފާއިން އެދިގެން އަމިއްލައަށް

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށްޔުނިވަރސިޓީގެއަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެނ55ްޢުމުރުން

ލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ތުގެ ތަފްޞީއިނާޔަމަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ. އެ

އިނާޔަތް:1.1 ދެވޭ އުމުރަށް މުޅި މަހަށް މަހުން

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއިޢިމުރަށް ދެވޭޢުމަހުން މަހަށް މުޅި(ހ)

ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތްޚިދުމަތުގެޖުމްލަސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާޔުނިވަރސިޓީ އަދި މުއްދަތަށް

ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ

ޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުންރުފ500ިމިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު

ރުފިޔާއެވެ.500މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭޢުމަހުން މަހަށް މުޅި(ށ)

ޔުނިވަރސިޓީތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށްބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު

ބަލައިގެން، އެދަދު މުއްޢައަހަރު ގެޖުމްލަވަޒީފާ އަދާކުރިގެސަރުކާރުއަދި މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު،ދަދާޢަދަތު ކަމުގައި

ބައި) ގުނ40/1ައެމުވައްޒަފަކަށް ިލބެމުން އައި މުސާރައިގެ ިލބެމުން އައި،ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް

،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު،ަދދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކުޢަތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަން

ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢިދެމުން ގެންދެވޭ

ބޭނުންމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތްޢުމަހުން މަހަށް މުޅި(ނ) ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު

މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާފުނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަ

ބަލައިގެން، އެޢަގެއަހަރުޖުމްލަސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރިޔުނިވަރސިޓީ އަދިހަމައަށް ދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި



މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭވަޒީފާއިން  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން 

 ނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތްޢި

ރުވެގެން އަހަ 55ދަށުން ޢުމުރުން ދުގައިވާ ޤަވާޢިމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތީ، އެފަދައިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމުގެ ޙައްޤު

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތް ނާޔަޢިމުވައްޒަފުންނަށް 

 ބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. އެއީ، 2ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެފަރާތްތައް އަހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން 

 މުވައްޒަފުން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  .1

 މުވައްޒަފުން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  .2

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:މުވައްޒަފަކު އަހަރުވުމުން  55 ޢުމުރުން . 1

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55ޢުމުރުން 

  ލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ތުގެ ތަފްޞީއިނާޔަ މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ. އެ

 މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް: 1.1

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ހ) 

މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް  ޚިދުމަތުގެޖުމްލަ ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ 

ޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުން ރުފި 500މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

 ރުފިޔާއެވެ. 500މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،ދަދާޢަދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ދަދު މުއްޢައަހަރު ގެ ޖުމްލަ ވަޒީފާ އަދާކުރި  ގެ ސަރުކާރުއަދި 

ިލބެމުން އައި  ،ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް ބައި) ގުނަ 40/1އެމުވައްޒަފަކަށް ިލބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ަދދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކުޢަތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަން

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދެމުން ގެންދެވޭ 

ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން  މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތްޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ނ) 

މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ފު ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަ

ދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ޢަގެ އަހަރުޖުމްލަ ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހަމައަށް 



(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން  40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ،ދަދާޢަ

ތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ނާޔަޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި

 ގޮތަށެވެ. 

 ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:އަށް ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން  . 2

 2ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،އަހަރުވުމުން 55ޢުމުރުން  ންގެމުވައްޒަފު

 ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 :އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް 2.1

މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،ވުމުންއަހަރު 55 ންމުވައްޒަފު (ހ) 

އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު  30ކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ސަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި  ،ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަަލއި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަުފ ގެ އަށްވާ ފައިސާ (1/3)މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. ވަކިކުރާއިރު ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު

ނިވަރސިޓީ އަދި ޔުމުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަހަރުވުމުން  55(ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު  30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

ސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ، މުސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްއަދި 

އަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަލައި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަފު ވަކިކުރާއިރު  (1/2)އްބައި ދެބައިކުޅަ އެ

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު 

 ނާޔަތް:ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި  2.2

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ހ) 

ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

ތުގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަ އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި

މަހުން ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް  500ދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު ޢަމިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ 

 ރުފިޔާއެވެ. 500ދަދަކީ ޢަމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭޢުށް މުޅިމަހުން މަހަ(ށ)

ޔުނިވަރސިޓީބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް

ބަލައިގެން، އެ އަދަދާސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރު ގެ އައަދި މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު،ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި

ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ(ސާޅީސްބައިކުޅ40/1ައެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ިލބެމުން އަިއ،ދަދުޢައެއް

،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު،ހަކުޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ އަަދދު އެއީ ކޮންމެ މަ

ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ޢިދެމުން ގެންދެވޭ

ބޭނުންޢިރަށް ދެވޭމަހުން މަހަށް މުޅި އުމު(ނ) ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު

ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ

ބަލައިގެން، އެގެ އަދަދު އެއީ މުއްސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދިހަމައަށް ދަދާ،ޢަދަތު ކަމުގައި

ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ(ސާޅީސްބައިކުަޅ40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ އެއް

 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތްޢަ



ބައި) ގުނަކުރުމުނ40/1ްމުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ،ދަދާޢަ (ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް

ތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާނާޔަޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި

ގޮތަށެވެ.

މުސްކުޅިކުރުން:އަށްޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުނ55ްޢުމުރުން.2 ވަޒީފާއިން ދަށުން އިޚްތިޔާރުގެ ލިބިދޭ

2ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށްޔުނިވަރސިޓީއަށް،އަހަރުވުމުނ55ްޢުމުރުންންގެމުވައްޒަފު

ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިނާޔަތ2.1ް ދެވޭ :އެއްފަހަރާ

މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިންޔުނިވަރސިޓީއަށް،ވުމުންއަހަރ55ުންމުވައްޒަފު(ހ)

އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކ30ުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީސަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި،ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްޔުނިވަރސިޓީ އަދި

ބަަލއި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަުފގެއަށްވާ ފައިސާ(1/3)މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު

އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ވަކިކުރާއިރު ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު

ނިވަރސިޓީ އަދިޔުމުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފުލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިންޔުނިވަރސިޓީއަށްއަހަރުވުމުނ55ް(ށ)

ޔުނިވަރސިޓީއަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކ30ުސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ

ސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ، މުސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްއަދި

ބަލައި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަފު ވަކިކުރާއިރު(1/2)އްބައިދެބައިކުޅަ އެ އަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު

އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު

މުޅ2.2ި މަހަށް ދެވޭޢުމަހުން ނާޔަތް:ޢިމުރަށް

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއިޢިމުރަށް ދެވޭޢުމަހުން މަހަށް މުޅި(ހ)

ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތްޔުނިވަރސިޓީ އަދި ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް

ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔައެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި ތުގެމުސާރައަށްވުރެ

މަހުންރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށ500ްދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރުޢަމިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ

ރުފިޔާއެވެ.500ދަދަކީޢަމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުށް މުޅި މަހުން މަހަ(ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރު ގެ އައަދި 

ިލބެމުން އަިއ  ،ދަދުޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ 40/1އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ހަކުޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ އަަދދު އެއީ ކޮންމެ މަ

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދެމުން ގެންދެވޭ 

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ޢިރަށް ދެވޭ މަހުން މަހަށް މުޅި އުމު(ނ) 

ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ 

ދަދާ، ޢަދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ގެ އަދަދު އެއީ މުއްސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހަމައަށް 

އެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ  40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

  ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތްޢަ



 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 55އުމުރުން 

 
 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭގޮތް: (ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާށެވެ.)

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން

 ށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދައަށް ޔުނިވަރސިޓީ

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:

 ފުރިހަމަ ނަން:

 :ދާއިމީ އެޑްރެސް

 ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު:

 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 :އުފަން ތާރީޚު 

 ގުޅޭނެ ފޯނު / މޯބައިލް ނަންބަރު:

 އާބެހޭ މައުލޫމާތު:މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

 :ސްޕައިން ޕޮއިންޓް /ރޭންކް/ ކްލެސިފިކޭަޝންއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ 

 އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 މުސާރަ:

 އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގިންތި:

 ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަށް ވަން ތާރީޚް:ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ 

 ނާޔަތް ހަމަޖެއްސެވި ލިޔުންތައް މުވައްޒަފަށް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:މުސްކުޅިކޮށް އި

ގޭގެނަން: 

 އަތޮޅާއި ރަށް:

 އެޑްރެހަށް ރައްދުނުވެއްޖެނަމަ، ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

އަަހރުުވމަށްަފހު، ައމިއްަލއަްށ ެއިދގެްނ ވަޒީާފއިްނ މުސްުކޅިކޮްށ ވަިކާވްނ  55ުމވައްަޒެފއްެގ ުޢމުރުްނ ލާމީ ުޔނިަވރސިޓީެގ ރާްއޭޖގެ ިއސްދިެވހި

ިބޭދ ޔުިނވަރސިީޓެގ ިހއުަމްނ ރިސޯްސ ޑިޕާރޓްަމންޓަެށވެ. ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލި  ުހށަހަާޅނީ  ،ައމިއްަލއަްށ ިމ ފޯުމ ުފރުމަްށފަހު ބޭނުްނނަމަ، ުމަވއްޒަފު 

 ނެވެ.  ިއން ިހއުަމން ރިޯސސް ޑިާޕރޓްަމންޓް ފޯުމ ފުާރނީ މި އިޚްިތޔާުރގެ ދަުށން ވަޒީާފއިްނ ުމސްކުޅިކޮށް ވަކިާވނަމަ،

ގޮޅީގަ (ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު: ބެހޭ ސަބަބާ އެދޭ ވަކިކުރުމަށް މުސްކުޅިކޮށް ޖަހާށެވެ.)ވަޒީފާއިން ފާހަގައެއް ރަނގަޅު އި

(މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަމިއްލައަށް އެދިގެން

މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު.1

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ

ދަށްވުން.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބަޔާނުގައި މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ

ތެރެއިން، މުވައްޒަފަށް އަދާ ނުކުރެވޭ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަފްޞީލް، އެކަމާއި ގުޅިގެން

ބިނާވާމުވައްޒަފު ޖަވާ ބުދާރީ ވެފައިވާ ލިޔުން، މިކަންތައްތައް ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން

ބަޔާންތަކެއްވާނަމަ އެބަޔާންތައް މުވައްޒަފުގެ،ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިންގެ

ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ލިޔުންތައް އަދި

ހިއުމަން ރިސޯސްޔުނިވަރސިޓީގެސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްވަޒީފާއިން މު

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން.2 މުވައްޒަފުގެ

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ

ސަބަބުން، ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ

ރުމަށް ނުކުޅެދުން.ވަޒީފާ އަދާ ކު

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްޔުނިވަރސިޓީގެވަކިކުރުމަށް

ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އަދި ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ

ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މަސަ އްކަތްތެރިއަކު އެކަން

އޮނިގަނޑަށްޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ.3

ބަދަލެއް ނުވަތަ ހިންގުމަށް ގެނެވޭ

ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ގެނެވޭ

މަސައްކަތް އުނިވުން.

ސަބަބާިއމަސައްކަތް،އުވާލެވުނު މަގާމުތަކާއި،މަދުކުރެވުނުމިހާލަތުގައި މަދުވި

ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ޔުނިވަރސިޓީ އިންތަފްޞީލް ލިުޔންތައް،

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ އެކަން،ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

ގެޔުނިވަރސިޓީބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް އަދި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް

އުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންހި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ.4

ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ކުރުމަށް

ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުން.

ލިބިގަތުމުގެމިހާލަތުގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް

މުވައްޒަފު އެފުރުޞަތުގެ،ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްފަހުޔުނިވަރސިޓީ އިންފުރުޞަތު

ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން

ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓްޔުނިވަރސިޓީގެއިން ވަކިކުރުމަށްށް ވަޒީފާމުސްކުޅިކޮ

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިދާރީ ހިންގުންޔުނިވަރސިޓީގެ.5

ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެށްކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަމިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން

ވާނެއެވެ.



ފޯމ55ުއުމުރުން އެދޭ މުސްކުޅިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން އަހަރުވުމުން

ޖަހާށެވެ.) ފާހަގައެއް ރަނގަޅު ގޮޅީގައި (ބޭނުންވާ އެދޭގޮތް: މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް ވަޒީފާއިން

އަމިއްލައަށް އެދިގެން

ށުންލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދައަށްޔުނިވަރސިޓީ

މަޢުލޫމާތު: މުވައްޒަފުގެ އެދޭ މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް ވަޒީފާއިން

ފުރިހަމަ ނަން:

:ދާއިމީ އެޑްރެސް

ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު:

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

:އުފަން ތާރީޚު

ގުޅޭނެ ފޯނު / މޯބައިލް ނަންބަރު:

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައުލޫމާތު:މުވައްޒަފު އާބެހޭ

އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

:ސްޕައިން ޕޮއިންޓް/ރޭންކް/ ކްލެސިފިކޭަޝންއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ

އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:ވަޒީފާ އަދާކުރާ

މުސާރަ:

އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގިންތި:

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަށް ވަން ތާރީޚް:ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ

އި މައުލޫމާތު:މުސްކުޅިކޮށް ބެހޭ އެޑްރެހާއި ފޮނުވަންވީ މުވައްޒަފަށް ލިޔުންތައް ހަމަޖެއްސެވި ނާޔަތް

ގޭގެނަން:

އަތޮޅާއި ރަށް:

އެޑްރެހަށް ރައްދުނުވެއްޖެނަމަ، ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

މުސްުކޅިކޮްށ ވަިކާވްނ55ުމވައްަޒެފއްެގ ުޢމުރުްނލާމީ ުޔނިަވރސިޓީެގރާްއޭޖގެ ިއސްދިެވހި އަަހރުުވމަށްަފހު، ައމިއްަލއަްށ ެއިދގެްނ ވަޒީާފއިްނ

ޑިޕާރޓްަމންޓަެށވެ. ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ިލުހށަހަާޅީނ،ައމިއްަލއަްށ ިމ ފޯުމ ުފރުމަްށފަހުބޭނުްނނަމަ، ުމަވއްޒަުފ ިހއުަމްނ ރިސޯްސ ިބޭދޔުިނވަރސިީޓެގ

ދަުށން ވަޒީާފއިްނ ުމސްކުޅިކޮށް ވަކިާވނަމަ، ޑިާޕރޓްަމންްޓފޯުމ ފުާރނީމިއިޚްިތޔާުރގެ ނެވެ. ިއންިހއުަމން ރިޯސސް

 އި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާށެވެ.)ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު: (ބޭނުންވާ ގޮޅީގަ

 (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަމިއްލައަށް އެދިގެން

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .1

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ 

 ދަށްވުން.

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ތެރެއިން، މުވައްޒަފަށް އަދާ ނުކުރެވޭ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަފްޞީލް، އެކަމާއި ގުޅިގެން

ބުދާރީ ވެފައިވާ ލިޔުން، މިކަންތައްތައް ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބިނާވާމުވައްޒަފު ޖަވާ

މުވައްޒަފުގެ، ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިންގެ ބަޔާންތަކެއްވާނަމަ އެބަޔާންތައް

ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ލިޔުންތައް އަދި

ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިވަރސިޓީގެސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން މު 

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން  .2

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން، 

 ރުމަށް ނުކުޅެދުން.ވަޒީފާ އަދާ ކު

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެވަކިކުރުމަށް 

ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އަދި ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ

 އްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މަސަ

އޮނިގަނޑަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ .3

ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ ހިންގުމަށް 

ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

 މަސައްކަތް އުނިވުން.

މަދުވި ސަބަބާިއ މަސައްކަތް ،އުވާލެވުނު މަގާމުތަކާއި ،މަދުކުރެވުނު މިހާލަތުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީ އިން ތަފްޞީލް ލިުޔންތައް، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް 

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ އެކަން ،ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

ގެޔުނިވަރސިޓީ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް އަދި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް 

އުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންހި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ .4

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް 

 ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުން.

ލިބިގަތުމުގެމިހާލަތުގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް 

މުވައްޒަފު އެފުރުޞަތުގެ ،ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުރުޞަތު 

ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ

ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެއިން ވަކިކުރުމަށް ށް ވަޒީފާމުސްކުޅިކޮ

 އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިދާރީ ހިންގުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  .5

 ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ށް ކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަމިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން

 ވާނެއެވެ.



 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު: (މިބައި ފުރާނީ އަމިއްލައަށް މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ ފަތާތްތަކުންނެވެ.)

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. މި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ދިވެހިމަތީގައި އަޅުގަނޑު ދީފަ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.ތަކުޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ސޮއި:

 ތާރީޚް:

ގެ އިޤްރާރު (މިބައި ފުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށްސެންޓަރު/ކުއްލިއްޔާއިދާރާ/ށް ދިނުމަށް އެދޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮ

 ނެވެ).ސެންޓަރުން/ކުއްލިއްޔާއިދާރާ/ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔާރުގެ ދަށުންލިބިދޭ އިޚްތި

ޤާނޫނާއި  ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެރާއްވެހިދިމަތީގައިވާ މުވައްޒަފާމެދު ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. 

 ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ މި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.ގައިވާ ތަކުގަވާއިދު

 ސޮއި:

 ނަން:

 އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:

 :ތާރީހް


