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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ކަނޑައަޅާނެ 
 ގޮތުގެ އުޞޫލު 

 

ޓާފުންނާ ބެޭހ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ "ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސް 1  ތަޢާރުފު 

 ގަވައިދުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ އުސޫލެކެވެ.

ޞުބުްނ މިއުސޫލްގެ މަޤްޞަދަކީ، ހަަމހަމަކަމާއެކު ދެފުށްފެންނަ ޮގަތށް، ނުފޫޒާއި ަތޢައް 2 މަޤްސަދު 

އިމް އެއްކިބާވެފައިވާ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޕާރޓް ޓަ

 ލެކްޗަރާރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް  ނަގާނެ ގޮތުގެ ުއސޫލެވެ. 

ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް 
ޢުލާންކުރުމުގައި އި 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 
 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާރޓް ޓައިމް ެލކްޗަރާރުން ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ަކންކަން ފުރިހަމަ 3

 ޓްއިންނެވެ.ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަން )ހ( 

ނެވެ. ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރާނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން )ށ( 

 )ޔުނިވަސިޓީގެ ވެބްސައިޓް ނުވަަތ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައެވެ(. 

 ސެމިސްޓަރ) ރުކޮންމެ އަަހރަކު އެއްފަހަ ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ ސެންޓަރަކުން ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ )ނ( 

 އިއުލާން ކުރުމަށް މިމައްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.   އެއްފަހަރު( އަކު

(ރ)    ވާނެއެވެ.ގައި 2ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިއުލާންގެ ފޯމެޓް އެނެކްސް  )ރ( 

ވަގުތީ ވަޒީފާ 
 ދިނުން 

ސޯސް ރިޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ވަގުތީ ވަޒީފާދިނުމުގެ މަސައްަކތްކުރާނީ ހިއުމަން  4

 ޑިޕާރޓްމަންޓްއިންނެވެ.  
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ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް 
މުވައްޒަފުން 

 ހޮވާނެގޮތް 

 ވެ.ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ 5

ވާނެއެވެ. ޕޫލްެގ ވަގުތީ ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލުމުްނ އެލިބޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ޕޫލެްއ އެކުލަވާލަން )ހ( 

ދޭން ތެރެއިން ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްަޗރާރުން އިޚްތިޔާރުކުރާނީ އެ ސެމިސްޓާރގައި ކިޔަވައި

 ކަޑައެޅިފައިވާ މޮޑިއުލްތަކަށް ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުންނެވެ.  

ނުން އެމާއްދާއެއް ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ޕޫލްގެ ތެރެއިން ލެކްޗަރާއަކު އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ޑީ )ށ( 

 ކިޔަވައިދެވޭނެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ލެކްޗަރާއެކެވެ.  

ސްޓަރއަްށ ދުވަސް ކުރިން، ުކރިއަށް އޮތް ސެމި 45ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ އެއް ކިޔެވުން ފެށުމުގެ  )ނ( 

ފްސީލް  ހިއުމަން ކިޔަވައި ދިނުމަށް ޕޫލްގެ ތެރެއިން ހޮއްވެވި ލެކްޗަރާރުންގެ ތަޔުނިވަރސިޓީގައި 

 ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ކުއްލިއްޔާއިން ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.

ކުރާކަށް  ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ހޯދާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ އެކްރިޑިޓް ނުވަތަ ވެލިޑޭޓް )ރ( 

ލިޑޭޓް ކުރަްނ ރާއްޖެއިން ބޭރު މަރުކަޒަކުން ނަމަ އެކްރިޑިޓް ނުވަތަ ވެނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ޖެހޭނެއެވެ.

 .ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ސެޓްފިކެޓްަތއް އެޓެސްޓް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ )ބ( 

(ޅ)    މިންގަނޑަށެވެ.ލީމާއި ތަޖްރިބާއަށް މާކްސްިދނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާތަޢު 

 ލިބިފައިވާ ތައުލީމް 70%

 ތައުލީމަށް މާރކްސް ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަޑަށެވެ 

ޕޮއިންޓް  60ޑިގްރީ   

ޕޮއިންޓް  75މާސްޓާރސް   

ޕޮއިންޓް 85ޕީއެޗްޑީ   

ޕޮއިންޓްއެވެ. 85އެންމެ މަތިވެގެން މިކެޓަގަރީއަށް ދެވޭނީ   
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 ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ 30%

ންމެ އަހަރަކަށް ކޮ .މާރކްސް ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމންގަޑަށެވެލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާއަށް 

 .ޕޮއިންޓްއެވެ 60ގަރީއަށް ދެވޭނީ ޕޮއިންޓް، އެންމެ މަތިވެގެން މިކެޓަ 3

ޓައިމް -ޕާޓް 
ލެކްޗަރަރ އިންނަށް 
ދެވޭ އެންމެ މަތީ 

(ން ބުރަދަ   

 ޓެކްޓް ޮކން 12 ހަފްތާއަކު ހަމަޖެއްސޭނީ ގަޑި އަކަށްވެސް ލެކްޗަރަރ ޓައިމް-ޕާރޓް ކޮންމެ 6

 .ގޮަތށެވެ ނުވާ ގިނަ މޮޑިއުލްއަށްވުރެ 4 ސެމިސްޓަރއަކު ނުވަތަ. ގޮތަށެވެ ނުވާ ގިނަ ގަޑިއަށްވުރެ

ހޭންޑް ޕިކްކޮށް 
ވަގުތީ ލެކްޗަރާރުން 

 ހޮވުން 

ހަމަޖައްސަންވާނީ  އެޅޭ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރުދެއް ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ގޮތުގައިކަނޑަ 7

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އިޢުާލންކޮށްގެން ެއްނމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެްއ  )ހ( 

އިމް ކުރިމަތިލާފައިނުވާނަމަ ކުއްލިްއޔާ/ސެންޓަރަކުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މީހަކު ޕާރޓް ޓަ

 ލެކްޗަރާރަކަށް ނެގިދާނެއެވެ.

އް ތައްޔާރުކޮށް ދަށުން ލެކްޗަރާއަކު އިޚްތިޔާރުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯރޓެ މިމާއްދާގެ )ށ( 

ސެޓްފިކެޓްތަްއ  އެޗްއާރުއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ިމ ރިޕޯޓްގައި އެ މީހެއްގެ ވަނަވަރާއި ތަޢުލީމީ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)  ޔާރުކުރަންޖެހިއްޖެ ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބޭފުޅަކު ޔުނިވަރސިޓީން އިޚްތި 

ތިން އިއުާލްނ މަގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެ  (ށވަނަ މައްދާގެ ) 3ވާއިދުގެ ޤަމި ހާލަތެއްގައި 

ސިދާނެއެވެ. ހަމަޖެއްކުރުމެއް ނެތި  އެ މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބޭފުޅަކު 

 ތައްޔާރުކޮށް މިމާއްދާގެ ދަށުން ލެކްޗަރާއަކު ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެކަމުގެ ތަްފސީލީ ރިޕޯރޓެއް

 އެޗްއާރުއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އުޞޫލަށް 
މަލްކުރަން ފެށުން ޢަ   

މިއުޞޫލަށް އަމަލްކުރަން ފަށާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްއިން ފާސްކުރާ ދުވަހުން  8

އިން  2020ފެށިގެންނެވެ. އަދި މިއުސޫލަށް ޢަމަލްކުރަން ފަށާއިރު ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖޫން 

ވަަނ  3ފަށައިގެން ކިޔަވައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން މި އުސޫލް ގެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6މާއްދާއަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އިސްތިސްނާވާނެ އެވެ. އަދި މި އުސޫލްގެ 

 އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕޫލް" ގައި އޮޓަމެޓިކުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.ގަ

ވަޒީފާގެ 
 އެއްބަސްވުން 

ނިވަރސިޓީއާ ޔުޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް ވަގުތީ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެފަރާތަކާއި  9

 ( ގައި ާވނެއެވެ.1ދެމެދު އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެގްރިމަންޓްގެ ފޯމެޓް )އެނެކްސް 

 ދޭނީ ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއަކަށެވެ. ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް ވަޒީފާ  )ހ( 

 ،ބެލުމަށްފަހު ރުފެންވަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ލެކްޗަރާގެ ޓައިމް ޕާރޓް އެއްގައި ސެމިސްޓަރ ކޮންމެ )ށ( 

 ކޮންމެ އެގްރިމަންޓް އޭނާގެ ލެކްޗަރާރެއްނަމަ ރަނގަޅު މަސައްކަތަށް ލެކްޗަރާރަކީ އެ

.ލިބިގެންވެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ އައު ސެމިސްޓަރއަކު  

ރަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުވަގުތީ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާދުވަހު ވަގުތީ ވަޒީފާގެ  )ނ( 

ސޯސް ރިއެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ ހިއުމަން 

 ޑިޕާރޓްމަންޓްއިންނެވެ.

އުޞޫލު 
 މުރާޖާކުރުން 

.ފަހަރު މުރާޖަޢާ ކުރެވިދާނެއެވެމިއުޞޫލް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް 10  

 
 

 2019ޑިސެމްބަރ  17 ތާރީޚް:އުޞޫލު ފާސްކުރެވުނު 

 2019 ޑިސެމްބަރ29  :ތާރީޚް  ގެޒެޓުކުރި  އުޞޫލު 
 2021ޖަނަވަރީ  7 އިޞްލާޙް ގެނެވުނު ތާރީޚް: ފުރަތަމަ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް  ސިޔާސަތުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތް: 

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިސް  ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ފަރާތް: 
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 ގައި އަމަލްކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއިން ނެގުމު  1އެނެކްސް 
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 ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއިން ނެގުމުގައި އަމަލްކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް 

 ފެށުން 

ޓައިމް  ޕާރޓްވަނަ ސެމިސްޓާއަށް ބޭނުންވެގެން  2ވަނަ އަހަރުގެ  2019ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން 

ންކުެރވިފައިއެވެ.އިއުލާ ލާން ަނންބަރު އަދި ތާރީހް(ޢު)އިހޯދުމަށް ވަނީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން  ރުންލެކްޗަރާ  

ލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައް ޢު އި   

ލް ތިރީގައި ޟީގެ ތަފް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކު ންނަށްޓައިމް ލެކްޗަރުހަވާލާ ދެވިފައިވާ އިއުލާންއާއި ގުޅިގެން ޕާރޓް

 އެވަނީއެވެ.

 # ނަން އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް  އައިޑީ ނަންބަރު  ފޯން ނަންބަރު  ކިޔަވައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މޮޑިއުލް 

     

     

     

     

     
 

ތަފްސީލް ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއިން ވަޒީފާއަށް ނެގުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތުގެ   

ކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ހުަށހެޅުއްވި ފަރާތްތަ ރުންނަށްއިމް ލެކްޗަރާޓައިއުލާންއާއި ގުޅިގެން ޕާރޓް ވުނުހަވާލާ ދެންނެ

ރާރަކު ނެގުމުގައި އަށް ލެކްޗައެންމެ ރަނގަޅު މީހެއް ނެގުމުގައި ބަލާފައިވަނީ މެރިޓް އުސޫލަށެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާ

ލީމް އަދި ތަޖްރިބާއަށެވެ.  ޢު ބެލިފައިވަނީ ތަ  

ގައި ބަޔާކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.ލް ތިރީޞީގުޅުގެން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިަފއިވާ ގޮތުގެ ތަފް އިޢުލާނާއި މިއ  

 

 

 ރޭންކް 

 

ޖުމްލަ 

(%100)  

 ތަޖްރިބާ 

(%30)  

(--/60)x30% 

ލީމް ޢު ތަ  

(%70)  

(--/85)x70% 

 

 

 ނަން އަދި ދާއިމީ އެޑްރެސް 

 

 

 

# 
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 ނިންމުން 

އުސޫލަށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެ  ހަވާލާދީފައިވާ އިއުލާންއާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން މެރިޓް

މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު )ލިބިފަިއވާ ޕޮއިންޓް( ފަރާތްކަމުގައިވާ )ކެންޑިޑޭޓްގެ ނަން( މިކުއްލިއްޔާގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 

 2 ސެމިސްޓާގައި ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަޒީފާ ނެގުމަށް ނިންުމެނވެ.

 

 ހުއްދަ ދެއްވި 

 ނަން:

 މަޤާމް:

 ތާރީހް:

 

ންވާނެެއވެ. ބަހައްޓަ ނޯޓް: މިރިޕޯޓާއެކު ތިރީގައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް އެޓޭޗްކޮށް ފައިލްޮކށްފައި ތަރުތީުބން   

   ްއިއުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމ 

 ާވަޒީފާއަށް ނެގުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިން ގޮުތގެ ޝީޓް  ރުންޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރ 

  ީޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރާއިންގެ އެގްރިމަންޓް ކޮޕ 
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ލެކްޗަރާރުންގެ އެއްބަސްވުން( ދިވެހި ލެކްޗަރާރުންނަށް )ޕާރޓް ޓައިމް  2އެނެކްސް   
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   CNT/2016/144-170 ނަންބަރު:

 ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން 
ޓްޓައިމް ޕާރ ކިޔަވާދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ، މިއީ

މެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުލެކްޗަރާރުންނާއި 
 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާދެއްވާ ކޮންމެ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރާރަކު މިއެއްބަސްވުމުގައި

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 ނިވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތް:  .1

 މަސައްކަތް ޙަވަލުވާ ފަރާތް:  .2

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:  .3

 ކިޔަވައިދިނުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް:  .4
ންގާ ތަފާތު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހި 

އި ތަމްރީނު ދިނުމެވެ. ރސިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކިޔަވާ ދިުނމާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަ ކޯސްތަކުގައި
ނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މިއެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުހަމަވުމާއެކު މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ޔު

ވެއެވެ. ނެއްނުތަށް ލިބިގެ ވުމުގެ ދަށުން ކިޔަވާދޭ ފަރާމުވައްޒަފުންނަށް ިލބެމުންާދ އެއްވެސް ޚާއްޞަ އިމްތިޔާޒެއް މިއެއްބަސް
 އިމް ލެކްޗަރާރެކެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާރޓްޓަ

 މަސައްކަތުގެ ވަގުތު: .5
ރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަމަސައްކަތުގެ ވަގުތު ބިނާވެފައިަވނީ ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހިާރއް 5.1

 ގަޑިތަކަށް ބަދަލެްއ ޓައިމްޓޭބަލާއި އެކަޑަމިކް ކަލަންަޑރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަިދ މިއާޚިލާފަށް ކިޔަވާދޭ
 މަށްފަހުގައެވެ.ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެބަަދލެްއގެންނަން ވާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި އިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދު

އުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވައިދިނުމަށް ދެވިފައިވާ ޓައިމްޓޭބަލަށް ބަދަލެއް ގެންަނން ޖެހިއްޖެނަމަ މިބަދަލު ގެނަކިޔަ 5.2
ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެކަމަކު މިގެނެވުނުބަދަލު ދިވެހި

 ހަށް ލިޔުމުްނ އަންގަންވާނެއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީން މަސައްކަތްކުރާފަރާތަށް ދުވަހުން ދުވަ
ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢާއްމު އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ކިލާހެއް 5.3

އިދާރާއަށް  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ،ގަޑިއެއް ކެންސަލްކުރުމަށް ނުވަތަ ފަސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެަކމެއް
ތުްނ ނަގައިދޭނޭ ވަގުތެްއ ދެފަރާ ގަޑި އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކެންަސލްކުރި ގަޑީގެ ބަދަލުގައި އެ 

 ވާހަކަދައްކައިގެން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 މަސައްކަތުގެ އަގާއި އުޖޫރަ:  .6
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 އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އަންނަނިވި  6.1
 50  ްގެ  4ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  1ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް )  ރުފިޔާ 200/-މިނިޓްގެ  ކިޔަވައިދޭ ގަޑިއަކަށ

 ކޯސްތަކަށް(
 50  ްގެ ކޯސްތަކަށް( 6ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  5ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ) ރުފިޔާ  225/-މިނިޓްގެ ލެކްޗަރަކަށ 
 50  ްގެ ކޯސްތަކަށް( 8ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  7ރުފިޔާ  )ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  275/-މިނިޓްގެ ލެކްޗަރަކަށ 
 50  ްގެ ޯކސްތަކަށް( 10ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  9ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ) ރުފިޔާ  500/-މިނިޓްގެ ލެކްޗަރަކަށ 
 ަރުފިޔާ   700/-ކު ޕީއެޗްޑީ މޮޑިއުލްއެއް ނަންގަވާނަމަ ޕްރޮފެސަރ 
 50 ަރުފިޔާ  75/-ށް  މިނިޓްގެ ޓިއުޓޯރިއަލަކ 
  ެސްޓްޭޕޕަ އަކަށް ޓެކޯސް އައުޓްލައިންގައި ކަޑައެޅިފައިވާ އެސެސްމެންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން ކިލާސް ޓެސްޓް ތަކުގ

 ރުފިޔާ 15/-
  ްރުފިޔާ 35/-ފަހު  އިމްތިޙާން ކަރުދާސް އަދި އެސައިންމަންޓ 

އިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޔަވައިދިނުމާއި، ކިޔަވަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޖޫރައަކީ ކި 6.1އުޖޫރަދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން  6.2
ންވަރު ބެުލމަށްކުރެވޭ ކިޔަވައިދޭ ކޯހާއި ގުޅޭގޮތުން ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ފެ ،އެންމެހައި ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި

ކަނޑައެޅިފައިވާ  އިމްތޙާނުތައް ފަދަ ކަންކަމަށްޭބނުންވާ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނޭގޮތުގެމަތިން ދިނުަމށް
ށާނީ މަސައްކަތް އުޖޫރައެކެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި މި އުޖޫރަދެވޭނީ މަހަކު އެއްފަހަރުއެވެ. އުޖޫރަ ހިނގަން ފަ

 ފެށިދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ.
 ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާންތައް: .7

 މިންގަޑުތައް މާކުސް ދެވޭނެ ވަނަ ހަފުތާ ިނމުމުގެ ކުރިން އެސައިންމެންޓް ަގއިޑްލައިން އަދި 2ސެމިސްޓަރގެ  7.1
 ލިޔުމުން ދަރިވަރުންނާ ހަވާލު ކުރަވަންވާނެއެވެ.  

އި ފީޑްބެކް އެސައިންމަންޓްތަކާއި ކްލާސްޓެސްޓްތަކާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުން ދަރިވަރުންނަށްލިބޭ ނަތީޖާއާ  7.2
 ކުއްލިއްޔާއާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންނާ ހިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  މާކު ކުރާ 

 ވެ. ޙަވާލުކުރަންވާނެއެރިވަރުންނާދައެސައިންމެންޓްތަކާއި ކްލާސްޓެސްޓް ތަކުގެ ޖަވާބުކަރުދާސް 
ކީމް ކުއްލިއްޔާއިން  ފަހު އިމްތިޙާނަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާހާއި މާކިންގް ސް ސެމިސްޓަރގެ 7.3

ވަރު ކަނޑައެޅުމާއި ކަޑައަޅާތާރީޚަކަށް އިދާރާއާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފެން
އްވާނަމަ ވަގުތުއޮއްވާ އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތައް ބަލައި ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާޙެބެހޭ ކޮމިޓީން 

 އެ އިސްލާޙެއް ގެނައުމެވެ.
 އަށް ހުށަހަޅަން ފަހުއިމްތިޙާނުގެ ޖަވާބުކަރުދާސްތައް މާކުކުރުމަށްފަހު އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާތާރީޚަށް އިދާރާ 7.4

 ވާނެއެވެ. 
ލަތެއްގައި ޙާ ކުން އިތުރު ޚާއްޞަ އިމްތިޙާނެއް ނުވަތަ ރީސިޓް އިމްތިޙާނެއް ދޭންޖެހޭކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަ 7.5

ތާރީޚަށް ހުށަހަޅަން  އެއިމްތިޙާން/އިމްތިޙާންތަކަށް ބޭުނންވާ ސުވާލުކަރުދާސް ކުއްލިއްޔާގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ
 ވާނެއެވެ. 

 އިލް ކުރަންވާނެއެވެ.ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ވެރިޔާއަށް  މެ އިމްތިޙާނު ކަރުދާހުގެ ވޯޑްފައިލް އާއި ޕީޑީއެފް ފައިލް އެ 7.6
 ޢާއްމުކަންތައްތައް: .8



 
 

Page 11 of 27 
 

ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އަންގާ އެންގުންތަކަށް  ޢަމަލުކުރަން  8.1
 ވާނެއެވެ.

 ވެ.ކޮށްގެން ނުވާނެއެގަޑީގައި މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން  އެމަޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ކިޔަވާދޭ 8.2
 މިނިޓް ތެރޭގައި  ޙާޒިރީ މާކް ކުރަންވާނެއެވެ.  10ކްލާސް ފެށިގެން ފުރަތަމަ  8.3
 އެކުއްލިއްޔާއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަކަށް ހާޟިރުވެވެން ނެތްނަމަ އެގަޑިއެއް ފެުށމުގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިން 8.4

އި އެކަންއަންގައި ނަމަ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލި ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ
ްނބޭރަށް ދާންޖެހުމުގެ އެގަޑީގެ ބަދަލުގައި އެގަޑިނަގާނެ އެހެން ވަގުތެއް ކަނޑައަޅައި އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ރަށު

 . ވާނެއެވެސަބަބުން ކިޔަވައިދޭ ގަޑި ނެގުމަށް ޢުޛްރުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެކަން ދެދުވަސް ކުރިން އަންގަން
ން ކުރަންާވނީ ކަމާބެހޭ ކިޔަވާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަުނން ބޭރަށް ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން ދާންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަ 8.5

 ކުއްލިއްޔާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
ގެ ޤަވާޢިދުތަކާ ލެކްޗަރާރުންގެ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤު ހުންނަން ޖެޭހނީ އިސްލާމީ މިްނގަނޑު ތަކަށާއި ޔުނިވަރސިޓީ 8.6

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 ސަމާލުކަންދޭްނވާނެއެވެ. ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް މުޤައްރަރު ނިންމުމާއި، ކިޔެވިދިޔަ ބައިތައް ުމރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް 8.7
، އަދި ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ މެޓީރިއަލްސް ) ޕްރެޒެންޓޭޝަން، ލެކްޗަރނޯޓްސް، ޓިއުޓޯިރއަލް 8.8

އެވެ. އަދި އެތަކެތި އިމެންޓް ގައިޑްލައިން އާއި މާކިން ރުބްރިކް( ކުއްލިއްޔާގެ އިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެސަ
. އަދި ސެމިސްޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ

 ރެވެން ވާނެއެވެ.އްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކުނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ މެޓީރިއަލްތަކެއް ދިވެހިރާ
 މަސައްކަތް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން: .9

ރިން ުކއްލިއްޔާގެ ހަފްތާ ކު 1 ކިޔަވައި ދިނުމަށް އުޒުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް ލެކްޗަރާ އާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން 9.1
 އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކަށީގެންވާ އެ ވަޒަން ކުރުމަށްފަހު، ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ލެކްޗަރާގެ މަސައްކަތް  9.2
ކަންކަން އިސްލާހް ފެންވަރުގައި ނެތްކަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ލެކްޗަރާއަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެ

އްބަސް ވުމުގެ ދަށުން މުގެ ބާރު މިއެނުކޮށްފިނަމަ އިތުރު ެއންގުމަކާުނލައި އެލެކްޗަރާރެއް މަސައްކަތުން ވަކިކުރު
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ިމި އެއްބަސްވުމާއެކު  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަްނތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ރުިހޤަބޫލުވެ ސޮއިކުރަމެވެ. އަދ
 ވަރުކޮށްދެމެވެ. ކޮޕީއަކީ ސައްޙަ ލިޔެކިޔުންކަން ކަށައެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ އަޅުގަޑުގެ ސީވީ އާއި އައިޑީ ކާޑުގެ

 
 މަސައްކަތް ޙަވަލުވާ ފަރާތް:            ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން:

              ސޮއި:                                              ސޮއި:

  ނަން:                                              ނަން:
 

  ދާއިމީ އެޑްރެސް:                                             މަޤާމް:
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  މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:                                            އޮފީސް: 

 ދ.ރ.ނަންބަރު:                                               ތާރީޚް:

   ބޭންކް އެކައުންޓް ނަންބަރު:                                                  

 މޯބައިލް:                                                  

  އީމެއިލް:                                                  
 

  ތާރީޚް:                                                  

 

 )ނިމުނީ(                                  
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)ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ އެއްބަސްވުން( ރާއްޖެއިން ބޭރު ލެކްޗަރާރުންނަށް  2އެނެކްސް   
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Ref. no: 170-LLC/CNT/2018/10 

Date: 21 January 2018 

PART-TIME LECTURERS EMPLOYMENT CONTRACT 

This employment contract is made and entered into on the day set out in this contract by and 

between the “Employer” (whose details are given in Section 1) hereafter referred to as “the 

university”, and the “Employee” (whose details are given in Section 2) hereafter referred to as 

“lecturer”. It is agreed that the Employer hereby employs the Employee according to the 

employment details given in Section 3 and the terms and conditions of this agreement (which 

shall be deemed as an integral part of this contract), and the Employee accepts and agrees to 

such employment as defined herein. This employment contract is between the university and 

employees mentioned under Section 2, working at the university regarding their teaching 

period with the university. Thereby, every part-time lecturer of the university must sign this 

employment contract.  

1.   Details of the Employer   

      1.1.   Name:    Islamic University of Maldives 

1.2.   Address:     Violet Magu, Male’ 200037 

1.3.   Registered nation:    Republic of Maldives 

1.4.   Nature of work:    Education  

2.  Details of the Employee 

      2.1.   Name:                                              

2.2.   Permanent Address:                         

      2.3.   Identity card / Passport number:        

2.4.   Date of birth:                                      

2.5.   Nationality:                                        

2.6.   Present address:                                 

2.7.   Contact numbers:                           
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2.8.   Next of kin:              

3.  Details of Employment 

3.1.   Job title:                          Lecturer      

3.2.   Job starting date:                         21st January 2018 To 30th November 2018  

3.3.   Place of work:                         Islamic University of Maldives   

3.4.   Minimum working hours per day:  4 Hours 

3.5.   Entitled leave categories:    

3.6.   Employment Type:                    Part Time  

4. Work Timing: 

4.1. Work timing would be as per the schedules outlined by the university in accordance 

with the respective Kulliyyah/Centre and academic calendar of the university. If any 

amendments are required for such timing, the lecturer shall consult with their respective 

Kulliyyah/Centre and get approval for such amendments by the Kulliyyah/Centre. 

4.2. The university reserves the right to bring changes to the work timing of part-time 

lecturer, even after finalizing the timings for the lecturer. Such changes shall be communicated 

to the lecturer promptly in writing. 

4.3. In cases where the lecturer needs to postpone or cancel any scheduled class(es), the 

respective Kulliyyah/Centre must be notified. Further, a new time should be discussed and 

finalized with the respective Kulliyyah/Centre to retake the cancelled class(es). 

5. Remuneration: 

5.1. Remuneration for the part-time lecturers are scheduled as follows: 

5.1.1. Fifty-minute lecture (for Certificate 1 to Certificate 4 levels courses)

 MVR200.00 

5.1.2. Fifty-minute lecture (for Certificate 5 to Certificate 6 levels courses)

 MVR225.00 
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5.1.3. Fifty-minute lecture (for Certificate 7 to 8 Certificate 8 levels courses)

 MVR275.00 

5.1.4. Fifty-minute lecture (for Certificate 9 to Certificate 10 levels courses)

 MVR500.00 

5.1.5. Class test paper and assignment marking (per paper) MVR 15.00 

5.1.6. Final Exam Paper marking and assessment (per paper) MVR 35.00 

5.2. The remuneration package outlined in 5.1 includes teaching, preparation of material 

required for the classes, and preparation of materials for student assessments. Remuneration 

shall be paid monthly, and would commence from the date the lecturer is hired. 

6. Student Assessments: 

6.1. By the end of the second week of the semester, students must be assigned assignments 

and/or assessment guidelines and details, and students must be notified of the due dates of the 

assignments. Further, the students should be informed that assignments submitted after the due 

dates would not be accepted. 

6.2. The respective Kulliyyah/Centre must be notified of the marks scored by the students 

on their class tests, exams, assignments, and presentations. Such marks contribute to 40% 

(undergraduate courses) and 50% (postgraduate courses) of the marks scored by the students 

in their final exams. The students should be notified of the marks they have scored on their 

class tests, exams, assignments and presentations, before the marks are submitted to the faculty.  

6.3. The exam paper and its marking scheme must be prepared and submitted to the 

respective Kulliyyah/Centre as scheduled by the Kulliyyah/Centre. The purpose of such 

submission is to assist the committee assigned with quality control, to check and amend the 

question papers in accordance with the university requirements, in a timely manner. 

6.4. The respective Kulliyyah/Centre must be notified of the 60% marks scored by the 

students on their final exams, as scheduled by the respective Kulliyyah/Centre. This is to 
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facilitate the assessment committee to ensure that students have received the correct marks in 

accordance with their performance. 

6.5. In such cases where students need to be given an additional special assessment, or a 

retest, the exam papers for such assessments must be submitted to the respective 

Kulliyyah/Centre prior to one week of such exams or assessments. 

6.6. All exam papers and other material must be prepared in Microsoft Word format, and a 

soft copy should be emailed to the email assigned for such purposes by the Kulliyyah/Centre. 

7. Related Information: 

7.1. Lectures should follow the policies made by the university.  

7.2. Mobile phones of the lecturers should be switched off or put on silent mode once 

entered into the class room. 

7.3. Attendance of the students have to be marked within the first 10 minutes of the class.  

7.4. For the students who attend the class after 10 minutes from the starting time, (L) should 

me marked in the attendance as a symbol of late attendance. 

7.5. Lecturer must be present in the class on time in accordance with timetable. And the 

full time in the class should be spent on educational purposes.  

7.6. Lecturer must be present in their classes on time in accordance with the timetable and 

in case being unable to attend a session, either the course coordinator or the subject coordinator 

should be informed before 1 hour. But in case of sudden illness or emergencies the missed 

session should be taken as soon as possible. Also, if lecturer is to go out of the country or city 

and is unable to be present for a particular session, the course coordinator should be notified at 

least two working days in advance.  

7.7. If the lecturer has a necessary need to take the students outside the university, this 

should be done with the authorization of the Kulliyyah/Centre Dean.  
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7.8. Lecturer behavior must be in accordance to the Islamic policies and the rules and 

regulations of the university. 

7.9. Lecturer must be aware of their responsibilities as role models to the students and must 

address them in a manner that earns their respect.  

      7.10. Lecturer must demonstrate highest example of professional behavior. This includes 

teaching and non-teaching hours at Faculty.  

7.11. Lecturer must ensure that the contents of the modules that they have been assigned to 

teach are completed. 

7.12. All materials (including PowerPoint presentations, lecture notes and tutorials) 

prepared for teaching and learning should be handed over to the respective Kulliyyah/Centre. 

These materials may be used to teach in these courses in future. 

8. Termination of the Contract 

8.1. If lecturer objects to continue his/her service under any circumstance, it shall be 

notified to the respective Kulliyyah/Centre 1 week in advance. 

8.2. If the performance of the lecturer is deemed unfit to teach based on the evaluation of 

teaching, lecturer shall be notified and given an opportunity to improve. If an improvement is 

not shown in their performance, the university has the right to terminate this contract. 

The Employee ACKNOWLEDGES that he/she has read this Agreement, understood it and 

agrees to be bound by its terms and conditions. The Employee agrees that this Agreement and 

(including its attachments) is the complete and exclusive statement of the agreement between 

Employer and the Employee, and that his agreement supersedes any proposal or prior 

discussions, agreements or representations, oral or written, and any other communications 

between Employer and the Employee relating to the subject matter of this agreement. 

 

SIGNED AND AGREED: 
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EMPLOYER 

Signature: 

Name:                

Designation:      

Date:                  

 

EMPLOYEE 

Signature: 

Name:               

Designation: 

A/C Number:     

Date:                 

 

 End 
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)ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިއުލާން(  3އެނެކްސް   
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 --------------ނަންބަރު:    

 އިޢުލާން 

 ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

)އަހަރު( ވަނައަހަރު މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން ކޮންޓްރެކް އުސޫލުން ކިޔަވައިދެއްވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ރު ލެކްޗަރާ 

)ޕާރޓް ޓައިމް(ލެކްޗަރަރ  މަޤާމު:  
 )މިތާންގައި ބޭުނންވާ އަދަދު ލިޔުއްވާ( ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
މުސާރަ އަދި 
އެހެނިހެން 
 އިނާޔަތްތައް:

އަށް  4އިން ސެްޓފިކެޓް ލެވަލް  1ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  .1 200/-  06-50ގުމިން ުރފިޔާ )ގަޑީގެ ދި 
 މިނެޓް(

އަށް  6އިން ސެްޓފިކެޓް ލެވަލް  5ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  .2 225/-  50-60 ުރފިޔާ )ގަޑީގެ ދިގުމިން 
 މިނެޓް(

އަށް  8އިން ސެްޓފިކެޓް ލެވަލް  7ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  .3 275/-  06-50ގުމިން ުރފިޔާ )ގަޑީގެ ދި 
 މިނެޓް(

އަށް  10އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  8ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  .4 500/- -50ގުމިން ރުފިޔާ )ގަޑީގެ ދި 
މިނެޓް(  60  

ރުފިޔާގެ  15/-އެސައިމެންޓް: މާރކު ކުރާ އެސައިންމެންޓަކަށް  .5  
ރުފިޔާގެ  35/-ޕޭޕަރމާރކިން: މާރކު ކުރާ ފައިނަލް އިމްތިޙާން ޕޭޕަރަކަށް  .6  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޤާމު އޮތް އޮފީސް 

މަސައްކަތް 
 ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން:

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 )މިތާންގައި ކުއްލިއްޔާ ސެންޓަރުގެ ނަން ލިޔުއްވާ( ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް 

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ނަން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި 
 ވާޖިބުތައް:

 ކަޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކި ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން. -1
.ރުންކިޔަވައިދޭ މާއްދާ ތަކުގެ އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެސެސް ކު  -2  
 ކިޔަވައިދޭ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުްނވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން. -3
ރިވަރުންގެ    ދަ  ޓިއުޓޯރިއަލާއި، ޢަމަލީ ކްލާސްތަކާއި، ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާއި، ވަރކްޝޮޕްތަކާއި،  -4

 ސެޝަންތައް ހިންގުން. ފީލްޑް   ވިޒިޓްތަކާއި ކްލިނިކަލް 
ދޭ މާއްދާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަާރތައް ބޭއްވުން . ދަރިވަރުންނާއެކު ކިޔަވައި -5  
ދި ޖިސްމާނީ  ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގާއި އުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ނަފްސާނީ އަ -6

 ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަޅާލުން.
ރާވައި ޓީސް ތައް ކުއްލިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ކޯކަރިއުލަރ އާއި އެކްސްޓްރާކަރިކިއުލަރ އެކްޓިވި -7

 ހިންގުމުގައި ކުއްލިއްޔާ އަށް އެހީތެރިވުން.

 9 ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު -1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ގެ ސަނަދެއް  ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.   10ނުވަތަ   

ންވާނެއެވެ.ރަބި ނުވަތަ އިނގެރޭސި ބަސް އެގެޔުނިވަސިޓީގެ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަ -2  

ދަދު 
ާ ޢަ

ާއިރ
ާ ދ

ުންވ
ބޭނ

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު  މާއްދާ 

   

އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ 
 ކަންތައްތައް:

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 

ސިޓީގެ އިދާރާއިން ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ "ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް" )ޔުނިވަރފު -1
 ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.( 

ޔުންތަކާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަްށ ލިިބަފއިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްީރނު ދެެނގަތުމަށް ޭބނުންވާ ލި -2
ވާ ކޮޕީ( އަދި ޑިޓްކޮށް ފައި ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ އެކްރި)ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ހަދާފައިވާ

އިވާ ލިޔުންތަކުެގ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެަގތުަމށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާާރއަކުން ދޫކޮށްފަ
 ކޮޕީ.
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ފަރަންސް ރެތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް ދިނުމުގަިއ ބަލާީނ ހުށަހަޅާފައިވާ ރެފެަރްނސް ސިޓީތަކަށެވެ.  -3
ސައްކަތް ފެށި އެންގެން އޮންަނންާވނެއެވެ. ސާފުކޮށް މަޚް ސާފުކޮށް މަސައްކަތް ފެށި ތާރީސިޓީގައި 

ލޭނެއެވެ.އެނގެން ނެތްނަމަ އެ ރެފަރެންސް ސިޓީ ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ނުބެ ޚްތާރީ  
 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނޭ ލިޔުންތައް ކިޔަން ެއނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް -4
 ވަނަވަރު )ސީވީ( -5

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 
 ފޮނުއްވަންވީ  ތާރީޚު:

16 ޑިސެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކު ރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާ އަށް ފޯްމ 
 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ން އެދެމެވެ.އަށް ގުޅުއްވު 3022148އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަންބަރު  އިތުރު މަޢުލޫމާތު   
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)ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް(  4އެނެކްސް   
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 ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  

Job Application Form – Part Time Lecturer 

 (Lecturer Information)ލެކްޗަރާރގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ ނަން 
Name 

 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 
Passport Number 

 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް 
Permanent Address 

 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
Current Address  

 

 އުފަން ތާރީޙް 
Date of Birth 

 

 މޯބައިލް ނަންބަރު 
Mobile number 

 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް 
Email address 

 

 ފޭސްބުކް އައިޑީ 
Facebook ID 

 

 

  (Bank Information)ބޭންކް މަޢުލޫމާތު 

  ބޭންކް ނަން 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
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Bank Name 
 އެކައުންޓް ނަން 
Account Name 

 

 އެކައުންޓް ނަންބަރު 
Account Number 

 

 (Educational Qualification)  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

 ހާޞިލްކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް 
Highest Educational Qualification 

 

 ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 
Certificate Level 

 

ކަޒު ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް/މަރު   
University/College  

 

ގައުމު ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލްކޮށްފައިވާ   
Country 

 

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ 
Experience 

 

 

 (Experience)ތަޖުރިބާ 
 މަސައްކަތްކުރި/ކުރާ ޔުނިވަސިޓީ/ކޮލެޖް 

University/College worked/working 
 މަޤާމް 

Designation 
 މުއްދަތު 

Number of years 
   

   

   

   

   

 

 (Academic Publish Books and Research)ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް އަދި އެކަޑަމިކް ދިރާސާތައް 
 ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް/ދިރާސާގެ ނަން 
Name of Book/Research  

 އަހަރު 
Year 

 ޕަބްލިޝާރ/ޖާރނަލްގެ ނަން 
Publisher/Journal Name 
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މަޢުލޫމާތު  ކިޔަވައިދެއްވުމަށް އެދޭ މާއްދާގެ  (Applying Faculty/Center) 

 ކުއްލިއްޔާގެ ނަން 
Faculty/Center Name 

 

 ކިޔަވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކޯސް 
Course Name 

 

 ކޯސް ލެވަލް 
MNQF Level 

 

 މާއްދާގެ ނަން 
Modules Name 

1.  

2.  

3.  
 ގެނެސްދެއްވުން އެދެމެވެމި ތަކެތި ފޯމާއި އެކީ 

Following documents should be attached with application form 

 އައިޑީކާޑު ކޮޕީ  .1
 ID card copy - Local or Passport Copy – foreign national 

 ވަނަވަރު )ސީވީ( .2
 Curriculum Vitae 

 ދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްލީމީ ސެޓްިފކެޓްގެ ކޮޕީ އެޓެސްޓްކޮށްފައި އަޢުހާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަ .3
 All Educational Qualification Certificate attested, including transcript  

 

 -------------------------------------- 

 

 


