
 

 

 މިންގަނޑުމުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11ނޫނު ނަންބަރު ޤާމިއީ،  (ހ) 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

ަވނަ މާއްދާެގ  48އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

(ހ) ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެވެ. 

 

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު"  (ށ)  

 އެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ މި (ހ) 2 މަޤްޞަދު

ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތުގެ ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެކު، 

ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ެއންމެހާ 

ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި  ،ފަރާތްތަކާމެދު

އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް 

ޙާޞިލުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތް ސާފުކޮށް 

 އަންގައިދިނުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރު އެންމެ  (ށ)  

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ 

މުވައްޒަފެއްގެވެސް އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ވަކި ޚާއްޞަ 

ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިެގން ކަމުގައިވާތީ، މި 'ސުލޫކީ 



 

 

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް މިންގަނޑު' ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ 

 ހިންގޭނެއެވެ. 

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު އަސާސްތައް   3 މައިގަނޑު އަސާސްތައް

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 

އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ތަރަހައިގެ މަތީގައި 

ޤާއިމުކުރެވި އެގޮތުގައި ުކރިއަށް ގެންދާ 

މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލާޤީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ މަތިވެރި އަޚްއިސްލާމް

އަގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ ުމވައްޒަފެއްކަމުގައި 

 ވުމަށެވެ.

(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވާހިނދު، 

އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަނީ ަސރުކާރާއި އަމިއްލަ 

ފަރުދުންނާއި ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކާއި 

ސިޓީން ޚިދުމަތް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޔުނިވަރ

ލިބިގަންނަ ފަރާްތތަކުގެ އެހީެތރިކަން ލިބިގެން 

ކަމުގައި ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ ދެކެނީ މާލީ އަދި 

އަޚްލާޤީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީން އެންމެ 

މަތީ ދަރަޖަތައް ހިަފހައްޓާަކމުގެ ޔަޤީންކަން 

 އެފަރާތްތަކަށް އޮންނަން ެޖހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ (ނ) ދިވެހިރާއް

ދަރު އުފުލިގެންވާ ަހއިބަތު ހުިރ ޤަ

މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީގައި 

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ އަސަރު 



 

 

މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ބަޔަކާ ސީާދ ގުޅިފައިވެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ އެކުގައި  ،ވުމާއެކު

 ،ދަރިވަރުންނާއި ،ފަރާތްތަކާއިމަސައްކަތްކުރާ 

 ،ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ފަރާތްތަކާއި

އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢާ ގުޅިފައިވާ މި ގުޅުމަށް 

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަަދ އެއްވެސްކަމެއް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނުކުރުމަށެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފައިވާޮގތުން، ޤަވާޢިދުގައި އެ ޢިބާރާތެްއ  މި  4 މާނަކުރުން

 ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭަހނުވާނަމަ:

'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފަިއވާ ކޮންމެ ތަނެއްެގ (ހ) 

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2015/11މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ 

އުފައްދާފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ.

، 'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ(ށ) 

ވަގުތީ، ދާއިމީ، ނުވަތަ ކޮންޓްރެްކޓަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ   ކޮންމެ 

 މީހެކެވެ.

'ދަރިވަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ (ނ) 

ލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސް

ރަޖިސްޓްރީވެގެން ތަޢުލީމު ހާޞިލުކުރަމުންދާ ކޮންމެ 

 ދަރިވަރެކެވެ.

) 'ސުޕަވައިޒަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ (ރ

މާނައަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުްނ 



 

 

ބެލުމާ ހަވާލުވެ ހުރި، އަދި އެމުވައްޒަފަކު 

 ވެ. ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެ

' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްެގ އްދުޙަ'ސަރަ) (ބ

މާނައަކީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގޯތި ތެރެއާއި ޔުނިވާސިޓީގެ 

(ިދހައެއް) ފޫޓުގެ ދުުރ  10ގޯތީގެ އިންފާރުން ބޭރުން 

 މިނަށެވެ. 

) 'ޢާއިލީ ގުޅުން' ލިޔެފައިާވ ކޮންމެ ތަނެއްެގ (ޅ

މާނައަކީ މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީާހ، ފިރިމީހާ، އަިދ 

 އެމުވައްޒަފަކާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ.

 

 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެކަކު  (ހ) 5 ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން

 އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ. 

، ޡަޤާފަތަކަށް، ވަކި ޖިންސަކަށް، ނަސްލަކަށް، ދަރިކޮޅަކަށް (ށ)  

މަޤާމަަކށް، ނުަވަތ ، ޢުމުރުކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަކަށް ެބލުމެއްނެިތ، 

އެންމެންގެ މެދުގައިވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާއެކު 

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުރުމާއި ގަނާ

 ފުރައްސާރަކުރުން
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މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަަތ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް  (ހ)

ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ ޔުިނވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް 

އް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެ

ކުުރމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ލިބިގަންނަ ފަރާތަކާމެދު ގަނާ

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. 



 

 

ކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ގަނާ (ށ)  

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

އަދި އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަްށ އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުަމށް ހިތްަވރު ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޖިންސީ 

 ފުރައްސާރަކުރުން

 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަަތ  (ހ) 7

ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްޭދ 

ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންަނ 

ފަރާތަކާމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 

ދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު އަދި އެފަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް  (ށ)  

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިީޓގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

 އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 

މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  (ނ)  

ޖިންީސ  - 2014/16އަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަުރ 

    /2014ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާިއ، 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން ހެޭދ  -17

 ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތީންނެވެ.

ޞިއްޙަތާއި 

 ރައްކާތެރިކަން

8 

 

ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހުންނަންވާނީ ތަނުެގ  (ހ)

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 



 

 

ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ ފަރުދުންެގ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން  

 ނުވާނެ ގޮތަށެވެ.

ސަލާމަތާއި މުވައްޒަފުން ހިންގާ ކޮންެމ ޙަރަކާތަކީ  (ށ)  

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަްށ 

ވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް  

ހަރުދަނާކުރުމުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް ޒިންމާ 

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

މެނޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ތެރޭގައާއި، ކެމްޕަސް ހި (ނ)  

ސަރަޙައްދުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ 

ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ 

 މަނާކަމެކެވެ. 

ވައްޒަފުންނާއި މު

ދަރިވަރުންގެ ދެމެދުގައި 

 ޮއންނަ ގުޅުން

 

މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާީނ  (ހ) 9

އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ. ކުލާހުގެތެރޭގައާއި 

ކުލާހުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތު ތަކުގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް 

 އިޙްތިރާމުކޮށް ހަމަހަމަކަން ހިފަަހންޓަންވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ދެމެދުގައި، ޢިލްމީ  (ށ)  

މުނާޤަާޝތައް ކުރުާމއި، އުނގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި  ބަޙުޡްތަކާއި

ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދެފަރާތަށްވެްސ 

ލިބިގެންވާިހނދު، މިފަދަ ކަްނކަމަކީ ދަރިވަރުންގެ ޢިލްމީ 

ފެންވަރު ރަގަޅުވާނޭ ކަންތައްތައްަކން ދެނެިތބެ، މިފަދަ ކަންކަްނ 

 ކުރުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. 



 

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރިފަދަ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން  (ނ)  

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާލު 

ތަފާތުވުމެއް އެއީ ޒާތީ ކަމެއްކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.  އަިދ 

އެފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރާމެދު އިހާނެތިކޮްށ 

 އޭނާގެ ހައްޤަކަށް އުިނކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެްއ ހިތުމާއި

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު  (ރ)  

ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރު ލައްވާ ހިންގޭ ޙަރަކާތުން ލިޭބ 

ނޭދެވޭ (ނެެގޓިވް) ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރާމެދު އިާހނެިތ 

ނުވަތަ ިލބޭ އެދެވޭ (ޕޮިޒޓިވް) ނަތީޖާއެއްގެ ަސބަބުްނ ކުރުން 

 ދަރިވަރަށް އިނާޔަތްތެރިވުން ފަަދ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނަިއދިނުމުގައާއި ދަރިވަރުންގެ  (ބ)  

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން 

 އިންސާފުވެރިވާންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން  (ޅ)  

ނުވާނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އުފައްދާ 

ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަތަކެތީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ދަރިވަރުގެ 

  ނުވާނެއެވެ. ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ބަޔާންނުޮކށް ހާމަކޮށްގެން

ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ދޭއިރު މުވައްޒަފުން ވަކި  (ކ)  

 ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތެދުވެރިވާން ވާނެއެވެ. 



 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު ޢާއިލީ ގުޅުމެއް  (އ)  

އޮންނަނަމަ އެފަދަ މީހަކު، އެދަރިވަރެއްގެ މަސައްކަތް 

 ވަޒަންކުރުންފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ހުއްދަނެތި،  (ވ)  

 ޔުނިޓެއްގެ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚާއްޞަ

ދަރިވަރުންާނ  ،ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަނެތި

ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޢާންމު ކޮށްގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ. 

ދުގައި މުވައްޒަފުންގެ މެ

 ޮއންނަ ގުޅުން

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންާވީނ  (ހ) 10

 އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙުތިރާމާއެކުއެވެ.

ހެދިފައިވާ  ،މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިންއެއް  (ށ)  

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ކުރަން 

 އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަްށ  (ނ)  

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ކަމަކާ 

 ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.  

ކަކާ ޢާއިީލ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން އެކަކު އަނެ (ރ)  

ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މީހަުކ، އެކަކު އަނެކަކުގެ މަސައްކަތް 

ސުޕަވައިޒުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުންފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން 

 ނުވާނެއެވެ. 



 

 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއ  )(ބ  

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި، އެކަމަކަށް 

އެއްގޮތަށް، ިބނާކުރަނިވި ފާޑުިކޔުމުގެ ނަޒަރުން ފިޔަވައި، 

ސިއްރުގައި ނުވަތަ ފާޅުގައިވިޔަސް، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ 

ފަންނީ ނުަވތަ ޢިލްީމ ޤާބިލުަކްނ ނިކަމެތިކޮށް ާވހަކަދައްކައި 

 ނުވަތަ ލިޔެހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ ތަފާތު  ޔުނިވަރސިޓީގެ (ޅ)  

ބައްދަލުވުންތަުކން ލިޭބ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު 

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް  (ކ)  

އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ބޭނުްނ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

އެހެން މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަ 

ތަކެތި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙިއްޞާ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންނުކޮްށ 

 ވާނެއެވެ. ހާމަކޮށްގެން ނު

މުވައްޒަފުންނާއި 

ިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ޔުނ

 ޮއންނަ ގުޅުން

އެވަޒީފާއެއްގެ ،  ހިނދުޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް ޤަބޫލުކުރާ (ހ) 11

ބާވަތުން މުވައްޒަފު އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި 

ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންވާނެއެވެ. ުމވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ 

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލާބައާއި މަންާފ ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި  (ށ)  

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ދެނެަގނެ އަދި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ 

 ންމާއެކެވެ.ޒިމުވައްޒަފުންގެ 



 

 

މަސައްކަތު މާޙައުލުން 

ބޭރުގައި ބަހައްޓަންވީ 

 އަޚުލާޤު

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތު  (ހ) 12

މާޙައުލުން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާިއ ހައިބަތައް އުނިކަމެްއ 

އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް 

ގުޅުންހުރި ކަމަކާއި މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ 

 ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)  

ހިންގުމަށާއި ހައިަބތައް އުނިކަެމއް އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކުެގ 

 ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިޖުތިމާޢީ  . ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކުރ1ާ

މީޑިއާ އެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި 

ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެާދެނފަދަ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި 

 އެފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުން.

. ޔުނިވަރސިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުެރ، 2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް 

 ވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންުގން.އަތު

. ޔުނިވަރސޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިފައިގެންހުރެ، 3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް 

 އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންުގން.

އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމާއި ކޮންސަލްޓޭޝަން  (ނ)  

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ ވާޖިުބތަްއ 

އަދާކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބަޔާނެއް ދޭއިރު، 

އޭނާގެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން ުކރަންވާނެއެވެ. އެބަހީ އަމިއްަލ 



 

 

އްގެ ހައިސިއްޔަތުތޯ ސާފުކޮށް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެ 

 ބުނަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

 ބެލުން

މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  (ހ) 13

 ގޮތުގައި ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ.

މަސައްކަތް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ  (ށ)  

ސުޕަވައިޒްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ 

 އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާާވންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ  )(ނ  

ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަްށ 

ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެފަަދ މައްސަލަތައް ބަާލ 

 އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

ހެދުން އެޅުމާއި 

 ބޭރުފުށުން ފެންނަ ގޮތް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުން ހުންނަންާވީނ  (ހ) 14

ތިރީގައި އެވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެެވ. 

މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަންވީ 

 ހެުދން އަޅަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ގޮތާއި، ފިރިހެނުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)  

ކެމްޕަސްތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު 

 ހެދުން އަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ އެއްގޮތަށެވެ. 

'އޮފީސް ހެދުން' ފާހާފައި ހުންނަންވާނީ އޮފީސް މާޙައުލާ ގުޅޭ  (ނ)  

ފޮއްޗަކުންނެވެ. އެއީ ޓީޝާޓު ޮފއްޗާއި އެތެރެ އެނގޭފަދަ ތުިނ 



 

 

ފޮއްޗާއި ކާޓޫނާއި ކުރެހުމާއި ެއކަށީގެން ނުވާފަަދ ލިޔުންތަްއ 

 ލިޔެފައިވާ ފޮއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫުލތަާކ އަންހެން މުވައްޒަފުން ހެުދން  (ރ)  

 ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

) އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދިގު 1(

ހެދުން، ދިެވހި ލިބާސް، އަދި އޮފީސް ހެދުން ޭބނުްނ 

ްނ ހުންނަންާވނީ ފައިެގ ކުރެވިދާނެއެވެ. މި ހެދު

ޓަށްވުރެ ކުރުނުވާޮގތަެށވެ. އަދި މި ހެދުމަީކ ތަނބިކަށް 

ފީހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އޮ

 ހެދުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ފަޓުޫލނު، ހަރުވާޅު އަދި ޖެކެޓާއެކު ލާ ފަޓުޫލނަީކ 2(

އޮފީހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

 އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ންނަންވާީނ ) ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެދުމެއްގެވެސް ކަރު ހ3ު(

މުޖުތަމަޢުގެ އަދަބާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަރުވަޅު ނިވާވާ 

ގޮތަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ހެދުމެއްނަމަ އަތް ހުންނަންާވީނ 

 އެމީހެއްގެ އުޅަނބޮށްޓަށްވުރެ ކުުރނުވާ ގޮތަށެވެ. 

) މަތީބައި، ގަމީސް އަދި ސޫޓު ނުވަތަ ޖެކެޓުގެ 4(

ގަހުން އަދި މަތީބައިގެ އަރިމަތީން، ކުރިމަީތން، ފުރަ

ފަޅާފައި ހުްނނަބަިއ ، ތިރިން ފަޅާފައި ހުްނނަނަމަ

ހުންނަންވާީނ މައްޗަށް އަތްދަމާީލމާ ތިރީބަޔާއި މަތީބައިެގ 

ދެމެދުން ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ 

ވަރަށެވެ. މިފަދަ ހެދުމުގެ ދިގުިމން ހުންަނންވާނީ ބުޑުެގ 

ރެ ހެދުން ކުރުނުާވ ތިރީކައިރިން ފެށިގެން ދެއިންޗި ައށްވު



 

 

ވަރަށެވެ. އަދި ފޮތި ާވންވާނީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭ 

 ފޮއްޗަކަށެވެ.

) އޮފީހުގައި އުޅޭއިރުއާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި 5(

ހުންނަންވާނީ އޮފީސް ޫބޓުަގއި ނުވަތަ އޮފީހާއި 

 އެކަށީގެންވާ ފައިވާނުގައެވެ.

 ) އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރީިތކޮށް ނަލަކޮށެވެ. 6(

) އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭގޮތަށް، އިސްތަށިގަނުޑ 7(

އިސްތަށީގައި ފާޑުފާޑުގެ ރީތިކޮށް ބަލަހަްއޓަން ވާނެއެވެ. 

ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ފައި، ހުޅިޖެހުމާއި، އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށް

 ވަކިބައެއް ބާލާފައި ބެހެްއޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

) ހަށިގަނޑުގެ ވަާނތައް ފާޅުވާ ފަދަ ގަޔަށްބާރު 8( 

 ހެދުމާއި ކުރުހެދުން ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ހެުދން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫުލތަާކ  )(ބ  

 ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

ފިރިހެން މުވައްޒަފުންެގ ހެުދމުގެ ގޮތުގައި އަތްދިގު، ) 1(

އަތްކުރު ގަމީސް، ނުވަތަ ބުސް ގަމީސް ބޭނުން 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

) ގަމީހުގެ އަތް ހުންނަންާވީނ އަތްދިގު ގަމީހެއްނަމަ 2(

އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ގަމީހެއްނަމަ 

ދެއިންޗި ކުރުނުވާ  އަތް ހުންނަންާވނީ އުނޅަބޮއްޓަްށވުރެ

 ވަރަށެވެ.



 

 

) ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެުދމުގެ ފަޓުލޫންގެ ގޮތުގަިއ 3(

ބޭނުން ކުރަންާވނީ ދިގު ފަުޓލޫނެވެ. މި ފަޓުޫލނަީކ 

އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

 ފަޓުލޫނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

ފީސް ގަމީހުގެ ގޮތުގަިއ ) ބޭަރށް ަބހައްޓާގޮތަްށ، އޮ 4(

އެހެން ، ފަހާފައި ހުްނނަ އަތްދިގު ބުސް ގަމީސް ފިޔަވައި

. ދަށަށް ޖަހާފަިއ ގަމީސްތައް ދަށަށް ޖަހަންާވެނއެވެ

ހުންނައިރު ހުންނަންާވނީ ބެގީަބއިން ކަމަރު އެއްކޮށް 

ނުފޮރުވޭ ވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު 

 ކަަމރަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ

) ރަސްމީ ގަޑިއާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، އަތްދިުގ 5(

އަދި އަތްކުރު ގަމީހާއިއެކު ދަށަށް ޖަހައި ޓަީއ 

ބޭނުންކުރަން ާވނެއެވެ. ޓައީަގއި އަޚުލާޤީ ގޮތުްނ 

މަންަޒރު، ކުރެހުން، ކާޓޫނު ، ބަސްއެކަށީގެންނުވާފަދަ 

ޓައީގެ ގޮތުގައި ވާކޮޅެއް  ނުވަތަ ފޮޓޯ ހުރެގެން ނުާވނެއެވެ.

ކަރުގައި އެޅުމަކުން އެއީ ޓައީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ރަސްމީ ގަޑީގައި ތިބެންވާނީ  މުވައްޒަފުންފިރިހެން ) 6(

ވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަވައި އެހެން ބޫޓުގައެއޮފީސް 

ގަޑިތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތެއްގައި އުޅޭއިރު ބޫޓު 

  ޭބނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ކަށީގެންވާ ފައިވާނެއްއެނުވަތަ 

ބުޅި މަތިމަސް ނ) ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ތ7ު(

 ބަހައްޓަންާވނީ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހާޒިރުވާންވާީނ  ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު) 8(

 ފާޅުކަން ބޮޑު ފިރިހެން މުވައްޒަފަކު ސާފުތާހިރުކޮށެވެ. 



 

 

ފިޔަވައި)  އެއްމޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް (ގަޑިއާއި އަނގޮޓި

ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެްއ ނޫނެވެ. ބޮލުެގ 

އިސްތަށިގަނޑު ހުންަނންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށައި ުފާނ 

އަޅާފައެވެ. އިސްތަށީގައި ފާޑުފާޑުގެ ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮށް 

ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅިޖެހުމާއި، 

ނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށްފައި، ވަކިބައެްއ އިސްތަށިގަ

ބާލާފައި ބެހެްއޓުމަކީ ހުއްދަަކމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުެގ 

އިސްތަށިގަނޑު ގިރުވާނުެގ މަތީ ކައިރިއަށްވުރެ 

 ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ.

 ނަޒާހަތްތެރިކަން

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައާއި   15

 ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ  ދިރާސާތަކުގައި، އަދި

ންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުަމްށ ޚިދުމަތްތަކުގައި އެންމެ މަތީ މި

ޔުނިވަރސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ. ވުމާއެކު 

ޔުނިވަރސިޓީ ޤަބޫލުކުރާ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ 

މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ނުވަަތ އޭގެ ފެންވަރު ަދށްވެދާފަަދ 

 މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ގޮތަކަށް އެއްވެސް

ސިޔާސީ ނުފޫޒުން 

 އެއްކިބާވުން

 

ޔުނިވަރސޓީގެ މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ،  (ހ) 16

އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ދިާރސާ ކުރުމުގައާއި ޢިލްމު 

ސިޔާސީ ނުފޫޒުން  ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ޚިދުމަތް ިދނުމުގައި

އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެޭހނޭ ބަޔަކަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މުވައްޒަފަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދައެއް 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު،  (ށ)  

ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް މަސައްކަްތ 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޢާންމު ފޯރަމްތަކާއި 



 

 

ރު ފާޅުކޮށްގެންވެސް ންތަކުގައި މިފަދަ ގޮތަަކށް ޝުޢޫބައްދަލުވު

 ނުވާނެއެވެ.

ން ހިންގާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސީ ފަރާތަކު (ނ)  

ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ވިޔަސް ޢިލްމީގޮތުން 

މުވައްޒަފުގެ ރައުޔު ހާމަކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި، އެކަމަށް 

ބޭނުންޖެުހނު މިންވަރަށް އެފަދަ ރައުޔެއް ހާމަކުރުމާއި، ޢިލްމީ 

ކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ޙަޤީޤަތްތައް ހާމަކުރުމަކީ ސިޔާސީ ޙަރަ

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޮއފީހަށް ހާޒިރުވުމާއި 

 ވަގުތަށް ފަރުވާތެރިވުން

 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެިތ އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުމާއި މަޤުޫބުލ  (ހ) 17

އުޒުރެއްނެތި އޮފީހަށް ސަލާްމ ބުނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަިދ 

ގޮތުގައި އެފަދަ ކަންކަން ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޚުލާޤީ މައްސަލައެއްގެ 

 އެޅޭނެއެވެ.

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެްއ  (ށ)  

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި 

ފެށުމުގެ ކުރީން އެކަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯޓު 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ  (ނ)  

ޒިންމާތައް އެކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި 

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި،  (ރ)  

އުނގަންނައިދޭ އެއްޗަކާ ގުޅުމެއްނެތް އެހެން ވާހަކަތައް 

ދެއްކުމާއި އެހެނިހެން ކަންަތއްތައް ކުރުމުގައި ވަގުތު 

 ދުއްވާލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްޫނނެވެ.



 

 

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެހެނިހެްނ  (ބ)  

 ޙަރަކާތްތަކަށް ގަޑިނުޖެހި ޤަވާޢިދުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.  

އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި 

ނަތީޖާނެރުމާއި މާލީ 

 ޤަވާޢިދުތަކަށް ތަބާވުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް  (ހ) 18

ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާފުނުކޮށް އިޤުތިޞާދު ކުރުމާއެކު ނަތީޖާ 

ނެރުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ގަދައަޅާ 

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 މާއްލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ޢާންމުކޮށް ހެދިފައިވާ މާލީ  (ށ)  

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީްނ އެކުލަވާލާފައިވާ އެފަދަ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަްށ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.

 

ފިކުރީ މުދާ 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

 ޮކޕީރައިޓު

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފިކުރީ މުދަލާއި އެހެން   19

ލިބިފައިވާ ފިކުރީ މުދާ، ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮޕީރައިޓު 

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަްށ 

 ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ.

އްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ ޙައިޞި (ހ) 20 މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުން

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ 

 އެއްވެސް ކަމެއް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ކުރަން ޤަޞްތުުކރާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)  

މަޞްލަޙަތާއި ޒާތީ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށް 



 

 

ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރީން އެމީހަކު 

 ސްޕަވައިޒްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ  ލިބިދާނެނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް  (ނ)  

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި، ނިންމުްނތައް ނިންމުމުެގ 

މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަްށ ތަނާޒުލުވެ، އެފަދަ އަމިއްަލ 

ތާ ފުށުއަރާ ފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަޞްލަޙަ

ނުކޮށް ދެވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސިއްރުއެއްވެސް ޙާލަތެއް މެ

 އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ާފޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

(ހ) މުވައްޒަފަށް ހުއްދަ ލިބިެގން މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީެގ   21

އެއްވެސް ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކަށް ވާޞިލުވުމާއި އެފަަދ 

މާތެއް ތިންވަަނ އެފަދަ މަޢުލޫމަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރުމާއި 

 ކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ފަރާތަކާ ހިއްސާ

އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކިއެކި ފަރާތް ފަރާތުން ހަދިޔާ  (ހ) 22 ހަދިޔާ

 ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ބޭުނން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސެމިނާ، ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި  (ށ)  

ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމް ތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުން 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހަދިޔާއާއި ހަނދާނީ ފިލާފަދަ ތަކެިތ 

 އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ސެމިނާ، ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން ވަކި  (ނ)  

ޝަރުޠުނުކޮށް މުަވއްޒަފަށްދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫުލ ކަމަކަށް 

ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ހަދިޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ 

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

 



 

 

މަސައްކަތާއި ނުގުޅޭ 

ކަންކަމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަސީލަތްތައް 

 ބޭނުންކުރުން

ބޭުނންކުރަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް  (ހ) 23

ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި، ެއ 

ވަޞީލަތްތަކަށް ޤަޞްދުގަިއ ގެއްލުން ދިނުމާއި، 

އިސްރާފުކުރުންފަދަ ކަންކަން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު 

 ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ކޯލުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެްނ  (ށ)  

 ނުވާނެއެވެ.

އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކާއި 

އިންޓަނެޓާއި އިޖުތިމާޢީ 

 މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔޫޒަރ  (ހ) 24

ފަރާތަކާމެނުވީ  ނޭމާއި ޕާސްވޯޑުފަދަ ތަކެތި، ހުއްދަ ދެވިފައިވާ

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޙިއްސާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމާއި، ޑޭޓާއާިއ  (ށ) 

ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓުވޯކުތައް ހެކުކުރުމާއި އެފަދަ ކަމަކަށް 

އެހީތެރިވެދޭފަދަ ޢަމަލެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް 

 މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވާ ވެބްސައިޓުތަކަްށ ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީޮގތުން މަާނކުރެވިފައި (ނ)  

ނިވަރސިޓީގެ އިންޓަނެޓު ފެސިލިޓީއާއި ވަނުމަށް ޔު

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުްނ މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް  (ރ)  

މަންޒަރެއް، ފޮޓޯއެއް، އަޑެއް، ނިޝާނެއް، ލިޔުމެއް، ނުވަަތ 

މިނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްތަުންނ 



 

 

އަނެއްތަނަށް ެގންދިޔުމަށް ޔުނިަވރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް 

 ވެ. ބޭނުންކޮށްެގން ނުވާނެއެ

އެ ވިއުގައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަށާއި  (ބ)  

ހައިބަތަށް ުއނިކަން އައުން ނުަވތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަްށ 

ބުރޫ އެރުންފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، އިޖުތިމާޢީ ވިއުގަތަކުން ބައެްއ 

ނުވަތަ އެފަދަ ވިއުގައެއް ކެމްޕަސްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން 

ރުން ނުވަތަ ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް މަނާކު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުވާގޮތަށް، ނުވަަތ  (ޅ)  

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުވާގޮތޮށް، މީޑިއާގެ އެއްވެސް 

ނުވަތަ އެފަދަ  ވަސީލަތެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ،

ލޫމާތެްއ ފޯރުޮކށްދޭންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތަކަށް މަޢު

ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިެގންނެވެ. އަދި މިފަދައިން ހުއްަދ 

ލިބިގެން މަޢުލޫާމތެއް ހާމަކުރާނަަމ، ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް، 

 އެކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފުން، އެ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުވާ ކަންކަމުގައި އެ   25 ޖަވާބުދާރީވުން

މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އިސްވެރިންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންެޖހޭނެއެވެ. 

 

ޤާނޫނުތަކާއި 

ޤަވާޢިދުތަކަށް 

 ޙުރުމަތްތެރިޮކށް ހިތުން

ިއ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ  26

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގަިއ ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، 

ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫުލތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

 ހިތަންވާނެއެވެ. 



 

 

 

މައްސަލަ ރޯިޕޓުކުރުމާއި 

 އެއްބާރުލުން ދިނުން

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުާވ  (ހ) 27

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލައެއްގެ  (ށ)  

ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ސުވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ 

މެއް މަ އެކަމުވައްޒަފަކަށް ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ސިއްރުނުކޮށް ޙިއްސާ

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާީނ ހެޔޮ  (ނ)  

ޅުމުގައި އެއްވެސް އެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެނިޔަތުގަ

 ކަހަލަ ޒާތީކަމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ  (ރ)  

މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ސިއްރުކޮށް އެ ފަރާތްތައް 

ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

 ދޭނެއެވެ. 

ޢަމަލުކުރުމާއި 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން

މުވައްޒަފަކުވެސް މި ސުލޫކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ  (ހ) 28

މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭެނއެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ 

ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

އެޅޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވެސް 

 ހިމެނެއެވެ.

 މައްސަލަ ރިޕޯޓު ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުގެ (ށ)  

 ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށެވެ. 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ  (ނ)  

 ޓީންނެވެ. ސުލޫކީ ކޮމެ

 



 

 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ވަިއސް ޗާންސެލަރެވެ. މިކޮމެޓީ  (ހ) 29 ސުލޫކީ ޮކމެޓީ

(ފަހެއް)  5ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ އެކުލަވާލަންވާނީ ވައިސް 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީެގ  (ށ)  

މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ެމންަބރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 

) ތިރީސް( 30ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ  (ނ)  

ތަްނފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންާވ  ޤަވާޢިދު ތެރޭގައި މިދުވަހުގެ 

 މަޖިލީހުންއެންމެހައި އުޞޫލުތަށް ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.  (ހ) 30 އިސްތިއުނާފު ޮކމެޓީ

(ހަތެއް)  7އެކުލަވާލަންވާނީ މަޖިީލހުން ކަނޑައަޅާ މިކޮމެޓީ 

 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ  އިސްތިއުނާފުޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)  

މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ެމންަބރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 30ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ  އިސްތިއުނާފުޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)  

ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކަިއ  ޤަވާޢިދު) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިތިރީސް(

ބޭނުންވާ އެންމެހައި އުޞޫލުަތްށ ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހުން

 



 

 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު 

 ކުރަންފެށުން

 

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުަރންފަށާނީ   31

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ 

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު   32 ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން

 ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިީލހަށެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 

 ދިމާވުން

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު   33

 ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.
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