
 

 

ޚިދުމަތް ދަރުމަވެރިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
 ލިބިގަތުމުގެ އުޞޫލު

 

 ހ) ( 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުްނ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް 

ކުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަ

 މަލުކުރާނޭ ގޮތުެގ އުޞޫލެވެ.ޢަލިބިގަތުމުގައި 

މި އުޞޫލަށް ކިޔަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ށ)  

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ 

 އުޞޫލު" އެވެ.

ދަރުމަވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ހ( 2 މާނަކުރުން

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް 

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަްށ  ޔުނިވަރސިޓީއާ އެ މީހަކާ 

ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތަަކްށ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. ދަރުމަވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 .ވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މު

 ) ށ(  

 

މީގެތެރޭގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި 

އެޕްރެންޓިސްޝިޕްގެ ގޮތުގައި ވޮލަންޓަރީ ސަރވިސްދޭ 

ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރުމަވެރިން 



 

 

ބޭނުންކޮށްެގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ 

 .މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް، ބޭނުން ކުރެވި ދާނެއެވެޚިދުމަތެއް، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްގެ   3 ދަރުމަވެރިން ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ދަރުމަވެރިން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނަށާއި އެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހެިދފައިާވ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ޤަވާޢިދުތަކަށާއި

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެިދފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް 

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށާއި، އެންމެހާ އުޞޫލުތަކަށާއި، 

 .ބަޢަވާން ޖެޭހެނއެވެއެންގުންތަކަށް ތަ 

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް   4 ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން

 .ލިބިގަނެވޭނެ ގޮްތތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  ހ) (  

ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަކު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މަޤާމަކަށް 

 ގެން ދަރުމަވެރިއެއް ހޯދުން.ބިނުލި

ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީާފ އަދާ ކުރުމުގެ މާޙައުލަްށ  ށ) (  

 .އަހުލުވެރިވުމަށް ބޭނުންވެ އެކަމަްށ އެދޭ ފަރާތްތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓްގެ ތާށިަކމާހުރެ މުވައްޒަފަކު ނެގެން  ނ) (  

 .މަޤާމެއްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށްނެތްނަމަ، އެ ފަދަ 

އުމެއްގެ މުއައްސަސާއަކުން ޤަވެހި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ ދި (ރ)  

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުްނ.



 

 

މި ޔުނިވަރސިޓީ އާއެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާ  (ބ)  

ތަކުން، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުްނ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ  ހ) ( 5 ދަރުމަވެރިން ކުރާ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ކޮންމެ ދަރުމަވެރިއަކަށް އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް 

 އިރުޝާދު ދޭނެ ސުޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

 ށ) (  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި، 

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުާވ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަުލ 

މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަށް އުޖޫރައެއް ކުރުމަށާއި، ކުރާ 

ނުލިބޭގޮަތށް ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދަރުމަވެރިން ސޮއި 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ނ) (  

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާިއ 

އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އިޙްތިރާމް ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް ކޯޑު 

ކުރުމާއެކު، އެ ފަރާތާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަަކށް ޢަމަލު ކުރޭތޯ އެ 

 .ދަރުމަވެރިންގެ ސުޕަވައިޒަރު ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ

 ރ) (  

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ 

ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކޮށް ބަލައި އެ ފަރާތުގެ 

މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަން ވާނެއެވެ



 

 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި  ބ)(  

އިސްލާމީ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއް ހަމައަކުން މުޢާމަލާތު 

 .ކުރުމާއެކު، ބައިވެރި ކުރަން ވާނެއެވެ

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހުްނ ހޮވުމުގަިއ   6 ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތަށް މީހުން ޮހވުން

 .ވި ދާނެއެވެތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަަކށް ޢަމަލު ކުރެ

 ހ) (  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްދޭ 

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރެއްގައި ދަރުމަވެރިންގެ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަާރތެއް ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ 

އިޢުލާނުކޮްށ، މެރިޓް އެފަދަ ފަރާތެއް ހޯދާނީ އެކަމަށް ާޢންމުކޮށް 

 .އުޞޫލުންނެވެ

 ށ) (  

 

ދަރުމަވެރި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ އެދޭފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަްތ 

ރިސޯސަސް ލިބިގަތުމަށް ނިންމަވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ

 ނ) (  

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވޭ ފަރާތާއެުކ 

ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މި އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ، 

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުްނ ، ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި

 .ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮްތ 

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   7 ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން ހުއްޓާލުން

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ 



 

 

ގަުތން ވަގުުތްނ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުޮކށް ޚިދުމަތް ލިބި

 :ލަތްތަކަކީޙާހުއްޓާލެވޭނެ 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަރުމަވެރިއަކާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ  ހ) (  

 .އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިަގނެ، ޚިދުމަްތ  ށ) (  

ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ހުރަސް އެޭޅފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުަވތަ 

 .ކުރަމުންދާކަން ސާބިތުވުން

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިިބގަންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ނ) (  

 .ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވުން

 ރ) (  

 

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި 

މަލުކޮްށ، ޢަލާފަށް ޚިޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަާކ 

އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރިކަން، ނުވަތަ ެއ 

ދަރުމަވެރިއަރު ފޮނުވި ޖަމާޢަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހިންގާ 

ޖަމާޢަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވުން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތަކީ ދިވެިހ 

 ދައުލަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ޖަމާަޢަތކަށްވުން.

ަތުމުގައި ޚާއްޞަ ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގ

 ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް

ން ދަރުމަވެރިންގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހި  8

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ތިރީގަިއ މިވާ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްަޞ 

 .ސަމާލުކަމެއް ދޭން ވާނެއެވެ

 ހ) ( 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ ދަރުމަވެރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 



 

 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން ކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.

 ށ) (  

 

ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެޭހ ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި ޚަރަދެއް ނުވަތަ 

 .ހޭދައެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުން

 ނ) (  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްގެ 

ޚިދުމަތް ހޯދަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ދަރުމަވެރިންގެ 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން އިންޓިމިޑޭޓްކޮށް ވަކި ކަމަކަށް 

 .މަޖުބޫރު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ނުވުން

 ރ) (  

 

ޚިދުމަތް ލިބޭތީވެ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ދަރުމަވެރިއެއްގެ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް 

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއް 

އުވާލުމުގެ މަޤުޞަދެއް އެކުލެވޭ ސިޔާސަތެއް އޮވެގެން ކުރެވޭ 

 .ކަމަކަށް ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ،މަލުކުރަން ފަށާިއރުޢަމިއުޞޫލަށް   9 އިތުރު ކަންކަން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރުމަވެރި ޚިދުމަތެއްދޭ ނުވަަތ ހިލޭސާބަަހށް 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުްނ  ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު

 މަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަ

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 10 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

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

މިއުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ   11

 ންނެވެ.މަޖިލީހުޔުނިވަރސިޓީގެ 
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