
 

 

 އުޞޫލު ގުޅޭ ކުރުމާ ޢައްޔަން ޗާންސަލަރުން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ

 

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

އިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހެދިފަ މާއްދާގެ ވަނަ 12ވަނަ މާއްދާއާއި  9  ގެ

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓިގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން ޢައްޔަނު ކުރުމާއި ވަކިކުރުމާއި 

 ލް އެވެ. އުޞޫއެމީހުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅާ 

އެކަމުގެ  މިއުޞޫލުގައި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރުން ޢައްޔަން ކުރާނެ ގޮތާއި

މިންގަނޑުތަކާއި އެ މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތު ފެންވަރު 

ބަލާނެގޮތާއި މިނޫނަސް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރުން ޢައްޔަން ކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހާ 

 ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ އެވެ. 

 ޗާންސަރުން ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު" އެވެ.މިއުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޑެޕިއުޓީ ވައިސް  )ށ(  

މިއުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްސަދަކީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެ  2 މަޤްސަދު

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާނެ ގޮތާއި، ދަށްވެގެން ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ ޤާބިލިއްޔަތު ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، 

ރު ބަލާނެގޮތާއި އަދި މި ނޫނަސް ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ފެންވަ

 އެހެނިހެން ކަންކަން ބަޔާން ކުރުމެވެ.  

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 

 ޗާންސަލަރުން

 އުޞޫލުތަކާ ސިޔާސަތާއި ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ،ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންނަކީ )ހ( 3

މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށްޓަކައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި މަތީން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 ،އެއްބާރުލައި އެހީތެރިވެ ފުރިހަމައަށް ހިންގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް

ރޭވުމާއި  ކަންތައްތައް އެ އެއްގޮތަށް ޗާންސަލަރއާއި ވައިސް ޗާންސަލަރގެ އިރުޝާދާ



 

 

ވާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީގެން އެކަންކަން ހިންގުމުގައި ބައިވެރި ތަންފީޒުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތު ކޮށްގެން ތަރައްގީ  ތަންފީޒުކުރުމާއި 

 .އިސްވެރިޔާއެވެ ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރިސިޓީގެ މަޖްލިހުންނެނެވެ.  )ށ(  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާގޮތަށް ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުން އިތުރު އަދި 

 ކުރުމާއި މަދުކުރުމަކީ މަޖްލިހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެކެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާއިރު އެއިން ކޮންމެ މަޤާމްއެއްގެ  )ނ(  

މަސައްކަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން ނަންތައްވެސް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ނަންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖްލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އަންނަނިވި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން އެމީހުންގެ  )ރ(  

 މަޤާމްގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ. 

 ަމިކް އެފެއާޒް(ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރ )އެކަޑ .1

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރ )ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން( .2

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް( .3

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
ޗާންސަރުންގެ 

 ދަރަޖައާއި މުސާރަ

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބަލާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންގެ މަޤާމުގެ ދަރަޖައެއްގެ ގޮތުގައި  )ހ( 4

 އެއްފަންތީގެ މިނިސްޓަރާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޑެޕިއުޓީ

 މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާނީ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ ފަރާތުގެ  )ށ(  

ައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ އަށް ބަލ



 

 

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް 

ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން އެ އޮނިގަނޑުގައިވާ އަސާސީ މުސާރައާއި ސާރވިސް 

 15000އެލަވަންސް ގެ އިތުރުން ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

)އެއްހާސް( ރުފިޔާ  1000)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއާއި ފޯނު އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 ދެވިދާނެ އެވެ.  

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
ޗާންސަލަރުންގެ 
 މަޤާމުގެ ޝަރުތު

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންގެ މަޤާމްގެ އަސާސީ ޝަރުޠަކީ މި ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްތަކާ  5

 ސަނަދެއް ގެ 9ލެވެލް  އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން

 ؛ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ،ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި

 ިބާތަޖުރ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހު އަހަރު 5 މަދުވެގެން ދާއިރާގައި ހިންގުމުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ

 ލިބިފައިވުމެވެ.

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް 
ޗާންސަލަރުންގެ 

މަޤާމްގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ޒިއްމާތައް

ޒިއްމާތައް ބެހިވެގެންވަނީ އަންނަނިވި  ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަރުންގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި 6

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 އެފެއާރޒް އެކަޑަމިކް – ޗާންސަލަރ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ހ(  

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ރާވަން ޖެހޭ  .1

 ރޭވުންތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ވައިސްޗާންސެލަރ އަށް އެހީތެރިވުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް  .2

 ުންގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކުލަވާލ



 

 

ތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާޢިދު .3

ޔާރު އުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާއާތުތައް ފަދަ ހިންގުމާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ތައް

 ކުރުމާއި އިޞްލާހު ކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން.

 ކަޑައެޅިފައިވާ ޔުނިޓްތައް އެކެޑެމިކް މަޖްލީހުން އުފައްދާ ޔުނިވަރސިޓީގެ .4

 .ހިންގުން ސިޔާސަތާއެއްގޮތަށް

 ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިސްވެރިންގެ ޔުނިޓްތަކުގެ އެކެޑެމިކު .5

 .އިރުޝާދުދިނުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން އަދާކުރާގޮތްބަލައި

ރޭވުމާއި މަންހަޖު ފަރުމާ ކުރުމާއި  ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމުތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ .6

. އިންތިޒާމުތަކާއި އެމް މާއްދާތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ އެންމެހާކޯސްތަކާއި 

 އިންތިޒާމުތައް ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ފާސްކޮށް އެކްރިޑެޓް އިން އޭ. ކިޔު

 .ހަމަޖެއްސުން

ކޯސްތަކުން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ މަގުސަދުތައް  ކިޔަވައިދޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި  .7

 ް. ހާސިލުވޭތޯ ބަލައި އިޞްލާހު ކޮށް ތަރައްގީކުރުނ

 ކުއްލިއްޔާގެ ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅުން ކޮލެޖުތަކާ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ބޭރުގެ .8

 .ހިންގުން ރާވައި މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރުމުގެ އެތަންތަނުން ކޯސްތައް

 ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގައި ތަޢުލީމީ ބޭރުގެ ހުއްދަލިބިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ .9

 .ވިލަރެސްކުރުން ކޯސްތައް

ޔުނިވަރސިޓީގައި އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ކަންކަން  .10

 ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލައި މުރާޖަޢާކޮށް ތަރައްގީކުރުން. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ  .11

މަސައްކަތްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޒިންމާވާ އެހެނިހެން އިމްތިހާނުތަކުގެ 



 

 

ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި އިސްލާހުކޮށް އެކަންކަން ތަރައްގީ  ކަންކަން

 ކުރުން.

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ކުއްލިއްޔާތަކާއި .12

 .އެހީތެރިވެދިނުން ސެންޓަރުތަކަށް

ލެކްޗަރާރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ .13

 .ކަށަވަރުކުރުން އެއްގޮތަށް ކަން ލިސީއާއިޕޮ ވޯކްލޯޑް ޔުނިވަރސިޓިގެ

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ކުރިއެރުން މަތި ކުރުމަށްޓަކައި  .14

 .އިންތިޒާމުކުރުން ބައްދަލުވުންތައް ޢިލްމީ

 ގޮތުން ކުރުމުގެ އިތުރު ޤާބިލްކަން ހުނަރާއި ޢިލްމީ ސްޓާފުންގެ ކިޔަވައިދޭ .15

 އަކު ސެމިސްޓަރ ކޮންމެ މަދުވެގެން ކޮށް ފަރުމާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުނަރު

 .ހިންގުން އެއްފަހަރު

 ބޭރުގެ އެނޫންވެސް ލެކްޗަރާރުންނާއި ކިޔަވައިދެއްވާ ޔުނިވަރސިޓީގައި .16

 އިންތިޒާމެއް ހޯދޭނޭ ލަފާ މަޝްވަރާއާއި ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރުވެރި ޢިލްމީ

 .ހަމަޖެއްސުން

 މަދުވެގެން ،ައިމަޤްޞަދުގ މަތިކުރުމުގެ ފެންވަރު ޢިލްމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ .17

 އެކެޑެމިކު ދަށުން ލަފާގެ ޗާންސްލަރގެ ވައިސް އެއްފަހަރު އަހަރަކު

 އޮޑިޓެއްކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ  .18

ކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ދަސްވެނި ކުރުމުގެ 

އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލައި މޮނީޓަރ ކޮށް އެކަންކަން 

 ތަރައްގީ ކުރުން 



 

 

ކޯޑުތައް ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ރެ ދަރިވަރުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ .19

ް އޮޓޮމޭޓު ބެލެހެއްޓުން ޒަމާނީ ކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައ

 ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން

ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް  .20

 ހަމަޖެއްސުންކުރިއަރުވައި އެކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް 

ކޯސްތަކުގައި ދަރިވަރުން އުނގެނޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން އުނގެނުމުގެ  .21

ހުނަރުތަކާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އިސްނަގައިގެން ކަންކަން 

ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ހުނަރުތައް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 

 ރާވައި ބެލެއްޓުން  އިންތިޒާމުތައް ކަމާ ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓު ތަކާ ގުޅިގެން

ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމާއި ދިރިއުޅޭ ތަނެއް  .22

ހަމަޖެއްސުން ފަދަ ސަޕޯޓް ސަރވިސަސްތައް ހަމަޖައްސައދިނުމުގެ 

 އިންތިޒާމުތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމާއި އެކަންކަން ތަރައްގީ ކުރުން 

 ދަރިވަރުންގެ ގައިއަޚްލާޤާ ގުޅޭކަންކަމު ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުންގެ .23

 އަޑުއަހައި  ޝަކުވާތައް އެދަރިވަރުންގެ ބައްދަލުކޮށް މަންދޫބުންނާ

 ހަމަޖެއްސުން. އިންތިޒާމު ޖަވާބުދާރިވެވޭނެ

ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ކްލަބްތައް ހިންގުމާއި ކުޅިވަރާއި ސަގާފީ  .24

 ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ލަފާއާއި މަޝްވަރާ ދިނުން

 ،ނަތީޖާތައް ތަޢުލީމީ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވާ ކޯސްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީގެ .25

 މަޖްލިސުން އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ފާސްކުރުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ހުށަހެޅުން. މަޖްލިސަށް ،ތަޞްދީޤުކުރުމަށްޓަކައި



 

 

 މުއައްސަސާތަކުން ތަޢުލީމި ބޭރުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ .26

 އެހީތެރިވުން.  ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަގު ލިބޭނޭ ސްކޯލަރޝިޕް

ަސްވެނިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ވަޒީފާގެ ހާލަތު  .27

ބެލުމާއި ދަސްވެނިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތް 

 ބަލައި އެކަންކަމުގައި މަޝްވަރާ ދިނުން 

ި ޤަވާޢިދުތަކާއި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއ .28

 އުޞޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުން 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި  .29

 ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން

 ޮމެޓީތަކުގެކ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ .30

 .ވިލަރެސްކުރުން އިންތިޒާމްކޮށް ބައްދަލުވުންތައް

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ އެކި ކަންކަމުގައި  .31

 އެހެން ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުންނާ ވިލަރެސް ކުރުން 

ވައިސްޗާންސެލަރ ނެތް ހާލަތެއްގައި އޭނާ ހަވާލު ކުރާ މަސައްކަތްތައް  .32

 ކުރުން

 އެކެޑަމިކު މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ .33

 ޙަވާލުކުރާ ޗާންސަލަރު ޗާންސެލަރު ނުވަތަ ވައިސް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން

  މަސްއޫލިއްޔަތެއް

 އިނޮވޭޝަން އެނޑް ރިސާރޗް – ޗާންސަލަރ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ށ(  



 

 

 ޢަށްމުޖުތަމަ ދިވެހި ދާއިރާތަކުންނާއި ފައިދާކުރަނިވި ޔުނިވަރސިޓީއަށް .1

 ާތުގެމަޢުލޫމ ޢިލްމާއި ،ދިރާސާތައްކޮށް ޢިލްމީ ދާއިރާތަކުން ފައިދާހުރި

 ތަރައްޤީކުރުމާއި ރާވައި ރޭވުންތައް އިސްތިރާތީޖީ ދާއިރާއިން

 .ތަންފީޛުކުރުން

 އިނޮވެޝަންގެ އެންޑް ރިސަރޗް ހުއްދައާއެކު ކައުންސިލުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ .2

 އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތާ ކަޑައެޅިފައިވާ ޔުނިޓްތައް ފައިވާ އުފައްދާ ދަށުން

 ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި އިސްވެރިންގެ ހިންގުމާއި އެ ޔުނިޓްތަކުގެ

 .އިރުޝާދުދިނުން ކަންކަމާބެހޭގޮތުން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އަދާކުރާގޮތްބަލައި

 މަގްސަދުތައްއާއި  އިސްތިރާތީޖީ އިނޮވޭޝަން ރިސަރޗާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ .3

 ހިއްސާކުރުން އާ ކައުންސިލް މިންވަރު ހާސިލުވާ

 ފެންވަރު ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި އިނޮވޭޝަންގެ ރިސާރޗާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ .4

 .އެކުލަވައިލުން މިންގަޑުތައް  ހަރުދަނާ ދެމެހެއްޓޭނޭ

 އެހީތެރިކަންހޯދައިގެން ޑިޕާރޓްމެންޓުގެ ފައިނޭންޝަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ .5

 ބަޖެޓާ ލިބިފައިވާ ،އެކަށައެޅުމާއި ބަޖެޓް އަހަރީ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ޔުނިޓް

 ބަޖެޓްގެ ޚަރަދުކުޑަގޮތަކަށް އެންމެ އަދި ،ފައިދާހުރި އެންމެ އެއްގޮތަށް

 ލަޑުދަޑިތަކަށް ހިމެނިފައިވާ ރޭވުމުގައި އިސްތިރާތީޖީ ،ބޭނުންކުރުމާއި

 ދުވަހުން ތަންފީޛުކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ޔުނިޓްގެ ވާސިލުވުމަށްޓަކައި

 .ހިންގުން ރާވައި މަސައްކަތްތައް ދުވަހަށް

 ފަންޑު ބޭނުންވާ ހިންގުމަށްޓަކައި އިނޮވޭޝަންގެ ދާއިރާ އެންޑް ރިސާރޗް .6

 ހޯދުމަށްޓަކައި ފަންޑު ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީ ހޯދުމުގެ

 .ތަންފީޛުކުރުން މަޝްރޫޢުތައް ރޭންވުންތަކާއި އެކުލަވައިލެވޭ



 

 

 ޯރަމްތަކާއިފ ކަމާބެހޭ އިންތިޒާމުކުރެވޭ ބޭރުގައި ރާޢްޖެއިން އަދި ރާއްޖޭގައި .7

 އިނޮވޭޝަންގެ އެންޑް ރިސާރޗް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގައި

 .އަދާކުރުން ފުރިހަމަގޮތުގައި ދައުރު މަންދޫބެއްގެ

 ބަދަހިގުޅުމެއް ސެންޓަރުތަކާއެކު ކުއްލިއްޔާތަކާއި ތަފާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ .8

 މައްސަލަތައް ،ހޯދައި ކަންކަން އައު ދިރާސާކުރުމާއި ،މުކޮށްޤާއި

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެ އުފެއްދުމުގައި ވިސްނުމެއް ޙައްލުކުރުމުގެ

 .ހޯދުން އެއްބާރުލުން ސެންޓަރުތަކުގެ

 ފައިދާހުރި އުންމަތަށް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއަށާއި ދިވެހި ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި .9

 ދިރާސާކުރުމާބެހޭ އެކަށައެޅުމާއި ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރުމަށް ދިރާސާތައް

 އެކުލަވައިލުން. މަޝްރޫޢުތައް

 މަޖައްލާއަށް އެ ،ޝާޢިކުރުމާއި އެއްފަހަރު އަހަރަކު މަޖައްލާއެއް ރިސާރޗް .10

 އެއްކުރުން. ކަރުދާސްތައް ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ބޭނުންވާނޭ

 ،ޝާއިޢުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިރާސާތަކާބެހޭ ޢިލްމީ ވެބްސައިޓްގައި .11

 ހާމަކުރުން. މަސައްކަތްތައް ސެންޓަރުންކުރާ

 އެކި އެކި އިންޓަރނެޓްގައި މަޖައްލާތަކާއި އަޤުވާމީ ބައިނަލް އަދި ޤައުމީ .12

 ޝާއިޢުކުރުން. މަޟްމޫނުތައް ދިރާސާތަކާއި

 ހޮވާލެވޭ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ޢިލްމީ ދަރިވަރުންކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ .13

 މަޖައްލާގައި ޢިލްމީ ނެރޭ ކުއްލިއްޔާއިން ޮށްއެއްކ މަސައްކަތްތައް

 .ޝާއިޢުކުރުން



 

 

 ޑުފަން ބޭނުންވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ޔުނިޓް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ރިސާރޗް .14

 ހޯދުމަށްޓަކައި ފަންޑު ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީ ހޯދުމުގެ

 ތަންފީޛުކުރުން. މަޝްރޫޢުތައް ރޭންވުންތަކާއި އެކުލަވައިލެވޭ

 ލަޑުދަޑިތައް ތަޞައްވުރާއި އިނޮވޭޝަން ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި .15

 .ރުންއިޝްތިހާރުކު މަސައްކަތްތައް ސެންޓަރުންކުރާ ތަޢާރަފުކޮށްދިނުމާއި

 ހާމަކޮށްދިނުމަށާއި ރޭވިފައިވާގޮތް މަސައްކަތްތައް ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ .16

 ސެންޓަރުގެ ،އެކުލަވައިލުމާއި ލުއިފޮތްތައް ގޮތުން އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ

 އެ އިންތިޒާމުކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތައް ޢާންމުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތައް

 ފަތުރާ ބަރުަޚ ،ތަމްޘީލުކުރުމާއި ސެންޓަރު ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު ވަސީލަތްތަކަށް

 މަސައްކަތްކުރާ މައިދާނުގައި ހޯދުމުގެ އުފެއްދުންތައް އައު ދިރާސާކުރުމާއި .17

 ،މަންހަޖާގުޅުންހުރި  ރިސާލަތާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ްތަކުގެފަރާތ

 ބަދަހިގުޅުމެއް ސެންޓަރުތަކާއެކު ރިސާރޗް ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ރާއްޖެއާއި

 .އުފެއްދުން

 އައު ޕްލޭންކުރުމާއި ދިރާސާކުރުމާއި ފާސްކުރާ މަޖްލިހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ .18

 .ތަންފީޛުކުރުން ސިޔާސަތުތައް އުފެއްދުންތަކާބެހޭ

 އިނޮވޭޝަން ރިސާރޗާއި ޙަވާލުކުރާ ޗާންސަލަރު ވައިސް ޔުނިވަރސިޓީގެ .19

 މަސައްކަތްކުރުން. ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާއި

 ފަންޑުލިބިގެން ބޭރުގެފަރާތްތަކުން އަދި ބަޖެޓުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ .20

 ފޮތްތައް އެ ޗާޕުކުރުމާއި ފޮތްތައް ދިރާސާތަކާއި ޝާއިޢުކުރެވޭ

 ،އިންތިޒާމުކުރުމާއި މަޢުރަޟުތައް ގޮތުން ވިއްކުމުގެ ކޮށްއިޝްތިހާރު



 

 

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޢުރަޟުތަކުގައި ފޮތް އިންތިޒާމުކުރާ އެކިފަރާތްތަކުން

 ގަންނަށް ފޮތްތައް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޗާޕުކުރެވޭ ގޮތުން ތަމްޘީލުކުރުމުގެ

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމުތައް ލިބޭނޭ

 ބުކުޝޮޕުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ފޮތްތައް ދިރާސާތަކާއި ޗާޕުކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީން .21

 ލިބޭނޭ ގަންނަށް ފަސޭހައިން މީހުންނަށް ތިބި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމުތައް

 އެންޑް ޕްލޭނިން ޕޮލިސީ ގްރާންޓް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ،ރިސާޗް .22

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވިލެރެސްކުރުމާއި ރާވައި ޕްރޮގްރާމުތައް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 މަސައްކަތްކުރުން. ހޯދުމަށް ގްރާންޓްތައް ރިސާރޗް

 ޢަމަލީ ހޯދުމުގެ ފެލޯޝިޕް އަދި ސްކޯލަރޝިޕް ޔުނިވަރސިޓީއަށް .23

 ފެލޯޝިޕްތަކާއި ލިބޭ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ،ހިންގުމާއި ރާވައި މަސައްކަތްތައް

 ވިލެރެސްކުރުމާއި ންމަތީ ލަފާގެ ޗާންސްލާރގެ ވައިސް ،ސްކޯލަރޝިޕްތައް

 ފަރާތްތަކުގެ ފޮނުވާ ޔުނިވަރސިޓީން ފެލޯޝިޕަށް އަދި ޝްކޮލަރޝިޕް

 އެންމެހާ ކޮމެޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް ބެލެހެއްޓުމާއި ގޮތް ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތް

 .މަސައްކަތްކުރުން

 ފަހުމުނާމާތައް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއާ .24

 އެހީތެރިވެދިނުން. ޗާންސްލަރއަށް ވައިސް ތަންފީޛުކުރުމުގައި

 ޗާޕުކޮށް މަސައްކަތްތައް ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި .25

 ހަމަޖެއްސުން. އިންތިޒާމު ބެހެއްޓޭނޭ ލައިބްރަރީގައި

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ލައިބްރަރީއާއި މައި ޔުނިވަރސިޓީގެ .26

 ހިގާ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ އަދި ޢިލްމީ ލައިބްރަރީތަކުގެ ސެންޓަރުތަކުގެ



 

 

 އިދާރީ އަދި ޢިލްމީ ޖެހޭ ގެންނަށް އެތަންތަނަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި ނުހިގާގޮތް

 .އެހީތެރިވެދިނުން ޗާންސްލަރއަށް ވައިސް ގެނައުމުގައި ތަރައްޤީތައް

 މުހިއްމު ގެ ދިރާސާ އަށް މިޝަން ލަރނިން އަދި ޓީޗިން ޔުނިވަރސިޓީގެ .27

 ކުރުން ޕްރޮމޯޓު ކަން

 ދާއިރާއަކަން އެ ،ކަޑައަޅައި ދާއިރާތައް ޚާއްޞަކުރެވޭ ދިރާސާކުރުމަށް .28

 .ޤާއިމުކުރުން ބަދަހިގުޅުމެއް ފަރާތްތަކާއެކު ފަންޑުދޭނޭ

 ގުޅިގެން ތަކާ ސެންޓަރ އަދި ތަކާ ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވާރސިޓިގެ .29

 ހޯދައި، ގޮތްތައް ދެމެހެއްޓޭނެ ދިރާސާވެރިން މޮޅު ގައި ޔުނިވާރސިޓީ

 ފަހި އަށް ދިރާސާ އަދި އީޖާދީ ކޮށް ގާއިމް ފެސިލިޓީސް ެކުރާނ ދިރާސާ

 ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާއިމު މާހައުލެއް

 އެތިކަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަކަކީ މިންގަޑު ކަޑައެޅިފައިވާ ކުރުމަށް ދިރާސާ .30

 ތަކާ ސްޓޭންޑަޑް އަގްވާމީ ބައިނަލް އަދި ތަކާ ސްޓޭންޑަޑް

 ކުރުން ކަށަވަރު ތަކެތިތޯ ހުރި އެއްފެންވަރެއްގައި

 ޗާޕުކޮށް މަސައްކަތްތައް ޢިލްމީ ދިރާސާތަކާއި ކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި .31

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބެހެއްޓޭނޭ ލައިބްރަރީގައި

 ހިގާ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ އަދި ޢިލްމީ ލައިބްރަރީގެ މައި ޔުނިވަރސިޓީގެ .32

 އިދާރީ އަދި ޢިލްމީ ޖެހޭ ގެންނަށް އެތަންތަނަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި ނުހިގާގޮތް

 ދީ ލަފާ  ޗާންސްލަރއަށް ވައިސް ގެނައުމުގައި ތަރައްޤީތައް

 .އެހީތެރިވެދިނުން

 ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން – ޗާންސަލަރ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ނ(  



 

 

 އަމަލު ޤަވާޢިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ .1

 ،އަންގައިދީ އުސޫލުތައް ޤަވާޢިދުތަކާއި  އެހެނިހެން ކުރަންޖެހޭ

 އެއްގޮތަށް ކޮންޑަކްޓާ އޮފް ކޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޤަވާޢިދުތަކާއި

 ކަތްްމަސައ  މުވައްޒަފުންގެ  ،ބައްޓަންކޮށް މަސައްކަތް މުވައްޒަފުންގެ

 .ކުރުން ސްޕަވައިޒް ޤަވާއިދުން

 ރާވައި ކަންކަން މެހައިއެން އެޕްރެއިޒަލްގެ ޕާޕޯމަންސް މުވައްޒަފުންގެ .2

 .ހިންގުން

 އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމްތަކާ އެކަށައެޅޭ ކުރުމަށް ތަމްރީން މުވައްޒަފުން .3

 .ހިންގުން ބަލަހައްޓާ އެކަންކަން

 މައްސަލަތަކާއި އެކިކަހަލަ ދިމާވާ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން .4

 .ހައްލުކުރުން ދަތިތައް

 .ކުރުން ތައްޔާރު ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސް ހިޔުމަން ޔުނިވަރސިޓީގެ .5

 މަސައްކަތް އެންމެހާ އެކުލަވާލުމުގެ ޕޮލިސީ ފައިނޭންޝަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ .6

 .ތައްކުރުން

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކަންކަންކަމުގައި ގުޅުންހުރި ފައިސާއާއި މާލިއްޔަތާއި .7

 .ދިނުން ލަފާ ކަންކަމަށް މިފަދަ ބެލެހެއްޓުމާއި އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ

 ބޭނުންވާނެ އެކުލަވާލުމަށް ބަޖެޓް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީން .8

 ބަޖެޓް ބިނާކޮށް މައްޗަށް އެމަޢުލޫމާތުގެ އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި

 ހެދުން.

 ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުން ހަރުދަނާކޮށް ބައި ފައިސާއާބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ .9

 .ކުރުވުން



 

 

 ަކާއެކުފަރާތްތ ހުރިހާ ބާއްވަންޖެހޭ ،ގުޅޭގޮތުން ކާމުޢާމަލާތްތަ ފައިސާގެ .10

 ތަކަށްގޮ އެއްބަސްވާ ދެފަރާތުން މައްސަލަތައް ދިމާވާ ،ބަދަހިކޮށް ގުޅުން

 .ބިނާކުރުން މާހައުލެއް ނިންމޭފަދަ

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ
ޗާންސަލަރުންނަށް 

 އިއުލާންކުރުން

މަސް ދުވަސް ކުރިން ނުވަތަ  3ޗާންސަލަރުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ 8

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެއިން މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް އެމަޤާމަށް މިހަކު ހޯދުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެ އެވެ. 

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ
ޗާންސަލަރުން 

 އައްޔަންކުރާނެގޮތް

ޗާންސަލަރުން އައްޔައްކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައިވާ މާއްދާތަކުގައި ތަފްޞީލްކޮށް  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ 9

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 ޗާންސަލަރުންގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢާންމުކޮށް ހޮވާނީ އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ.  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ހ(  

ބަޔާން ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި އުސޫލްގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އެގޮތަށް  9މި އުސޫލްގެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް  11

ބެލުމަށްފަހު، ހުސްވާ މަޤާމުގައި ހުރި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރ އެ މަޤާމަށް އަލުން 

 ގެންވެއެވެ.ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލިސް އަށް ލިބި

އިއުލާންކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެޒެޓް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ގެޒެޓް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ  )ށ(  

 ޖޮބް ޕޯރޓަލްގައެވެ.

 :ކުރުން ސްކްރީން )ނ(  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ބޭނުމަކީ ކުރުމުގެ ސްކްރީން .1

 ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ވަޒީފާއަށް މާއްދާގައިވާ ވަނަ 7 ޤަވައިދުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ

 އަސާސީ މަގާމުގެ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އެދި ވަޒީފާއަށް ،ޝަރުތުތަކާއި



 

 

 ވެފައިވޭތޯ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ،ޝަރުތުތަކާއި

 އެންމެ. ކުރުމެވެ ޔަޤީން ބަލައި ގޮތެއްގައި ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު އިންސާފުވެރި

 ،ފުރިހަމަތޯއާއި ހުށަހެޅުން ފަރާތުގެ އެ ،ނަމަވެސް ވީ ކުރިމަތިލާފައި ފަރާތަކުން

 .ކުރެވޭނެއެވެ ސްކްރީން ބެލުމަށް ހަމަވޭތޯ ޝަރުތު

 ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ އެދި މަގާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .2

 ކަން ހަމަނުވާ ރުޠުޝަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަނުވާ ޝަރުޠު އަސާސީ މަގާމުގެ

 .އަންގާނެއެވެ ލިޔުމުން ޔުނިވަރސިޓީން ބަޔާންކޮށް

 :ކަންތައްތައް ބަލާނެ ކުރުމުގައި ސްކްރީން )ރ(  

 ފޯމާއެކު އެދޭ ވަޒީފާއަށް ތާރީޚަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި މަގާމަށް އިޢުލާނުގައިވާ .1

 .ކަށަވަރުކުރުން ހުށަހަޅާފައިވާކަން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ޝަރުތުތައް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ  5ޤަވާއިދުގެ މި  .2

 .ކަށަވަރުކުރުން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ

 ހުށަހަޅާ އިންޓަރވިއުއާއެކު މީހުންނަށް ހަމަވާ ޝަރުޠު ކުރުމަށްފަހު ސްކްރީން .3

 .އަންގާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީން މަޢުލޫމާތު ގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 ކުށުގެ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީންކުރެވޭ މަގާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .4

 .ސާފުކުރެވޭނެއެވެ ރެކޯޑު

 ދިނުން މާކުސް ތަޖުރިބާއަށް އަދި ތަމްރީން ،ތަޢުލީމާއި )ބ(  

 ދިނުން މާކުސް ތަޢުލީމަށް ލިބިފައިވާ



 

 

 ރެވިފައިވާކު އެކްރެޑިޓް ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ހުށަހަޅާ ބެލުމަށް ފެންވަރު ތަޢުލީމީ .1

 ަސްމީރ އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ ބަޔާންކޮށް ލެވެލް ކުރެވޭނެ އެކްރެޑިޓް ނުވަތަ

 .ވާންވާނެއެވެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 2016 ސެޕްޓެންބަރު 1 .2

 މޯލްޑިވްސް ،މަރުކަޒުތަކުން ދޭ ތަޢުލީމު މަތީ ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

 ތަޢުލީމާއި ރާއްޖޭގެ ގެންދާ ކުރިއަށް ހުއްދައާއެކު އޮތޯރިޓީގެ ލިފިކޭޝަންސްކޮ

 އެކްރެޑިޓް ސެޓްފިކެޓްތައް ދޭ ކުރުމުން ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން

 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ ނެތަސް ކޮށްފައި

 ކޯސް ،ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލިޔުން ކަމުގެ ފާސްވެފައިވާ ކޯހުން .3

 ފެންވަރެއްގައި ވަކި ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ ކޯހުން ލިޔުމާއެކު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

 އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ކަމަށް ކުރެވޭނެ އެކްރެޑިޓް

 އެއީ ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަޒީފާ ،ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ ލިޔުން ދޫކުރައްވާފައިވާ

 .ދެވޭނެއެވެ މާކުސް ޙައްޤުވާ ،ބަލައި ފަރާތެއްކަމުގައި ހުރި އެފެންވަރު

 އެންމެ ދެވޭނީ މާކުސް ތެރެއިން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ހުށަހަޅާ .4

 އެއް ދިނުމުގައި މާކުސް. ސެޓްފިކެޓަށެވެ ލެވެލްގެ ހުށަހަޅާފައިވާ މަތިން

 1 ދެވޭނީ މާކުސް ،ކަމުގައިވިޔަސް ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓް 2 ފެންވަރެއްގެ

 އޮތް ސެޓްފިކެޓް ދާއިރާއެއްގެ 2 ފެންވަރެއްގެ އެއް އަދި. ސެޓްފިކެޓަށެވެ

 .ސެޓްފިކެޓަށެވެ 1 ދެވޭނީ މާކުސް ވީނަމަވެސް ކަމުގައި

 .މިންގަނޑުންނެވެ ތިރީގައިވާ ދޭނީ މާކުސް ސެޓްފިކެޓްތަކަށް .5

 )%( ލެވެލް               އިންސައްތަ ސެޓްފިކެޓް

 16         9 ލެވެލް އެފް.ކިޔޫ.އެން.އެމް



 

 

 20       10ލެވެލް  އެފް.ކިޔޫ.އެން.އެމް

 ދިނުން މާކުސް އަށް ތަޖުރިބާ މަސައްކަތު ލިބިފައިވާ   

 ގޮތުން ދިނުމުގެ ހާމަކޮށް ތަޖުރިބާ ،ދޭނީ މާކުސް އަށް" ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ" .1

 މުއްދަތާއި އަދާކުރި ވަޒީފާ ،މައްޗަށްބަލައި ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފަކު އެ

 .ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކުގަ އެވެ އަދަދަށް ސްޓާފުންގެ މެނޭޖުކުރި

 ވަޒީފާ ދާއިރާގައި ހިންގުމުގެ ދޭނީ މާކުސް މުއްދަތަށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ .2

އެންމެ  ތަޖުރިބާއަށް ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ މިގޮތުން. އަދާކޮށްފައިވާނަމައެވެ

 އަށް ބާތަޖުރި ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެ. އެވެ މާކުސް 20 ގިނަވެގެން ދެވޭނީ

 .ނެވެްމިންގަނޑުނ ތިރީގައިވާ ދޭނީ މާކުސް

 ެމާކުސް 2އަހަރަކަށް  ކޮންމެ އަދާކޮށްފައިވާ ދާއިރާގައި ހިންގުމުގ 

 އެ ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފު ،ބަލާނީ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ .3

 .ބަޔާނަށެވެ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުގެ ނުވަތަ ލިޔުމަށާއި ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން

 ނުވާނޭ އިތުރު ވުރެ މާކުސްއަށް މަތީ އެންމެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް .4

 ތަޖުރިބާއަށް ވަޒީފާތަކުގެ ހުރިހާ އަދާކޮށްފައިވާ ދާއިރާގައި ހިންގުމުގެ ގޮތަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ މާކުސް

 ލެކްޗަރަރުން ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުން ބަލާނީ ހުރިކަމަށް ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ .5

 .ތަޖުރިބާއެވެ މަސައްކަތު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ރޭންކުގައި މަތީގެ ފެށިގެން

 ޚިދުމަތުގެ ދިނުމުގައި މާކުސް މުއްދަތުތަކަށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ .6

 .ބަލައިގެންނެވެ މަހަށް އަހަރާއި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ހިސާބުކުރާނީ މުއްދަތުތައް

 ކުރުން އިންޓަރވިއު )ޅ(  



 

 

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމަށްފަހު އިންޓަވިއު އަށް  .1

ފަރާތެކެވެ.  5ޝޯޓްލިސްޓު ކުރާނީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 

ވަނަ ފަރާތް ހޮވާއިރު މާކްސް އެއްވަރު ވާނަމަ މާކްސް އެއްވަރުވާ ހުރިހާ  5

 ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއު ދެވޭނެ އެވެ.  

 ކަނޑައަޅާ މަޖްލިސުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެންދާނީ ކުރިޔަށް ްޓަރވިއުއިނ .2

 . ޕެނަލްއަކުންނެވެ

ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަކާއި ކުރެވޭ  ދޭނީ މާކުސް އިންޓަރވިއުއަށް .3

ސުވާލުތަކަށް ދޭ ޖަވާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން އިންޓަވިއުއަށް 

 ެ. މާކުހެވ 50އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބެނީ 

އިންޓަވިއުއަށް މާކުސް ދިނުމުގައި އަސާސަކަށް ބަލާނީ އަންނަނިވި   .4

 މިންގަނޑެވެ.

  މާކުސް ޤާބިލިއްޔަތުތައް 
 ގުޅުންހުންނަ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ،ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމާއި ލިބިފައިވާ

 މިންވަރު

12 
 އަހުލުވެރިވެފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ޤަވާޢިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ތަނުގެ

 މިންވަރު

10 
 8  ގާބިލުކަން ކުރުމުގެ މެނޭޖް ރިސޯސް ހިންގުމާއި
 8  ހުނަރު ކުރުމުގެ މުވާސަލާތު

 8 މީހުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު
 8 ތަރައްގީގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒުތައް ކަނޑައަޅާ ގޮތް 

 6 ލީޑަރުކަން ކުރުމުގެ ހުނަރު    

   

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައި  .5

 ކުރެވޭނެ އެވެ. 

 ޢައްޔަނުކުރުން ހޮވުމާއި )އ(  



 

 

ހޮވުމަށްޓަކައި ބަލާނެ  މީހަކު މަގާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .1

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކާއި އެއިން ކޮންމެ ކަމެއް ފުރިހަމަވާ މިންވަރު 

 ހޮވުމަށް މީހަކު މަގާމަށް. ހިމެނިފައިވާނެ އެވެ އުސޫލުގައި މާކްސް ދޭނެ ގޮތްމި

 ދޭނީ އެއާ އެއްގޮތަށެވެ.  މާކުސް

 އިންޓަރވިއުގެ ކުރެވޭނީ ޢައްޔަނު މަގާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .2

 ޢައްޔަނު މަގާމަށް ،ލިބި އިންސައްތަ 60% ޖުމުލަ މަދުވެގެން މަރުހަލާއިން

 އިންސައްތަ 50% މަދުވެގެން އިން އިންސައްތަ ޖުމުލަ ކްރައިޓީރިއާގެ ކުރުމުގެ

 .ތެކެވެާފަރ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ލިބިފައިވާ

 ކުރާނީ ޢައްޔަނު މީހަކު މަގާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .3

 .މަޖިލިހުންނެވެ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ހޮވުނު ވަޒީފާއަށް ފަރާތަށް ހޮވޭ މަގާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .4

 .ފޮނުވޭނެއެވެ  ޔުނިވަރސިޓީން ލިޔުން ކަމުގެ

ކްރައިޓީރިއާ  ހޮވުމުގެ މީހަކު މަޤާމަށް ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .5

 ( ގައި ވާނެއެވެ.8)އެނެކްސް 

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ
 ވަކި ޗާންސަލަރ

 ކުރުން

އުސޫލްތަކާ  ޤަވާޢިދާއި ޤާނޫނާއި ،ވަކިކުރާނީ ވަޒީފާއިން ޗާންސަލަރ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ހ( 10

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުންނެވެ. ،މަތީން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ

 ސަބަބު ވަކިކުރާ ވަޒީފާއިން ،ކުރާނަމަ ވަކި ވަޒީފާއިން ޗާންސަލަރއަކު ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ށ(  

 .ވާނެއެވެ އަންގަން ޗާންސަލަރަށް ލިއުމުން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ،ސަބަބުތައް ނުވަތަ

 .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި ސަބަބުތައް ވަކިކުރެވިދާނެ ޗާންސަލަރ ވަޒީފާއިން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ނ(  



 

 

 ކޯހަކުން ނުތަމްރީ ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އަދާ ވާޖިބުތައް ވަޒީފާގެ .1

 .ނުކުރުން ފުރިހަމަ ކޯސް ނުވަތަ ،ފާސްނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި .2

 ޚިލާފުވިކަން އޮފްކޮންޑަކްޓާ ކޯޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ސާބިތުވުން

 ،ލިބިފައިވަނީ ޒީފާޗާންސަލަރގެ ވަ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ މުވައްޒަފަކަށް އެ .3

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ޚިލާފަށްކަމަށް ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ 

 .ސާބިތުވުން ތަޙުޤީޤަކަށް ޔުނިވަރސިޓީން ކުރި

 .ނިޔާވުން .4

 ޢާންމު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނާއަސާސީގައި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .5

 ޗާންސަލަރ އެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ގަސްތުކުރާ ކުރުމަށް ވާދަ އިންތިޚާބެއްގައި

 ނުދީ އިސްތިޢުފާ ކުރިން މަސްދުވަސް 6 މީލާދީ ތާރީޚުގެ ބާއްވާ އިންތިޚާބެއް

 .ކުރިމަތިލުން އިންތިޚާބަކަށް ހުރެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ދަށުން ޤާނޫނެއްގެ އެހެން ކުރާ ޢަމަލު ދިވެހިރާއްޖޭގައި .6

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ހާލަތެއް ނުކުރެވޭނޭ އަދާ ވަޒީފާ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ ވަޒީފާއިން ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޗާންސަލަރ އަކަށް

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ
ޗާންސަލަރުންގެ 

 ދައުރު

ދައުރަކަށް )ޓެނުއަރ( ހޮވާ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންނަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި  )ހ( 11

 ބައެކެވެ.



 

 

)ހަތަރެއް(  4 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންގެ ދައުރަކީ ޢައްޔަނު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން )ށ(  

 އަހަރު ދުވަހެވެ.

ދައުރު ހަމަވެގެން ވަކިވާ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންނަށް އަލުން ކުރިމަތި ލުމުގެ  )ނ(  

ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލިހުން ވަކި ކުރާ ޑެޕިއުޓީ ތު ފުރުސަ

ވައިސް ޗާންސަލަރުންނަށް އަލުން ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީ ުންނަކީހޢައްޔަނު ކުރެވޭ މީޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރުންނަށް  )ރ(  

ކޮށް ވަކިވެގެން ދާނަމަ، އެމީހުން މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ެމީހުންގެއ މުވައްޒަފެއްނަމަ، 

ކުރިން ހުރިމަޤާމް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެކަށީގެންވާ އެހެން މަޤާމަކަށް 

ނުވަތަ ފާ ދީފިނަމަ، ައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދ

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރގެ މަޤާމުން ވަކި ކޮށްފިނަމަ، ކުރިން 

 ހުރި މަޤާމް ދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލިހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ
ޗާންސަލަރުންގެ 

މަސައްކަތު 
 ފެންވަރު ބެލުން

 ބަލައި ގާތުން އެންމެ ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތް ވައިސް ޑެޕިއުޓީ މާހައުލުގައި މަސައްކަތުގެ 12

ޗާންސަލަރުންގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ،ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑަށް އަދި

 އާންމުކޮށް. އެވެ" އެޕްރައިސަލް މަލްޓިސޯސް" ،ގޮތަކީ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ މަސައްކަތުގެ

 .މެތަޑް ބޭނުންކުރުމެވެ" އެޕްރައިސަލް ޑިގްރީ 360" ،ނަމަ ކިޔާގޮތަށް

 :މުއްދަތު ބަލަންވީ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ފޯމު ފެންވަރުބަލާ މަސައްކަތުގެ )ހ(  



 

 

 ްއެޕްރައިސަލ މަލްޓިސޯސް ،ބޭނުމަށް ބެލުމުގެ ފެންވަރުސައްކަތުގެ މަ .1

 ންއި 1 ޖަނަވަރީ އަހަރެއްގެ އެ ބަލާނީ އަހަރު މަސައްކަތު ނިޒާމުގައި

 .އަށެވެ 31 ޑިސެންބަރު ފެށިގެން

 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުބެލުމަށް މަސައްކަތުގެ .2

ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ އައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީފާއަށް

 ތާރީޚުން ކުރެވުނު ހަވާލު މަސްއޫލިއްޔަތު މުވައްޒަފަކާ އެ ،ބަލާނީ ފެންވަރު

 ،ނަމަވެސް. ނިޔަލަށެވެ ގެ 31 އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރު އެ ފެށިގެން

 ،ނަމަ ކުރު ވުރެ މަސްދުވަހަށް 6 މުއްދަތު ބެލޭ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ފުރިހަމަކުރަން ފޯމު ބެލުމުގެ ފެންވަރު އަހަރެއްގެ މަސައްކަތުގެ އެ

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ބައިވެރިވާނީ ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެޗާންސަލަރުންގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ށ(  

 .ފަރާތްތަކެވެ ތިރީގައިވާ

 ވައިސް ޗާންސަލަރ .1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް .2

 ސަބޯޑިނޭޓުން )ސީދާ ރިޕޯރޓް ކުރާ މުވައްޒަފުން( .3

 މުވައްޒަފުން .4

 ޗާންސަލަރ )ސެލްފް އެސެސްމަންޓް( ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .5

 ފޯމުތަކުގެ ބޭނުންކުރާނެ ފެންވަރުބެލުމުގައި މަސައްކަތު ޗާންސަލަރުން ގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ (ނ)  

 ތިރީގައިވާ އިންސައްތަ ނަގާނެ ފޯމުތަކުން ހޯދުމުގައި ޖުމުލަ މާކުސް، މައުލޫމާތާއި

 އެވަނީއެވެ.



 

 

 (1 )ޖަދުވަލް 20% ފޯމު ފީޑްބެކް ވައިސް ޗާންސަލަރ ފުރާ .1

 މަންޓްއެޗީވް ޓާގެޓް ޗާންސަލަރ ފުރާ ވައިސް ޑެޕިއުޓީވައިސް ޗާންސަލަރ އަދި  .2

 (2 )ޖަދުވަލް 25% ފޯމު

 ފީޑްބެކް ފުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން .3

 (3 )ޖަދުވަލް %10 ފޯމު

 (4)ޖަދުވަލް  20% ފޯމު ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން .4

 (5)ޖަދުވަލް  15% ފޯމު ހޮވާލެވޭ( ފުރާ މުވައްޒަފުން )ރެންޑަމްކޮށް .5

 10% ފޯމު ޗާންސަލަރ )ސެލްފް އެސެސްމަންޓް( ފުރާ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .6

 (6)ޖަދުވަލް 

 މަސައްކަތު
 ފެންވަރު

ބެލުމުގައި ބަލާނެ 
 މިންގަނޑު

 ،ފޯމު ފީޑްބެކް ވައިސް ޗާންސަލަރ ފުރާ ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތު .1 13 

 ފީޑްބެކް ފުރާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ހޮވާލެވޭ( ފުރާ މުވައްޒަފުން )ރެންޑަމްކޮށް ،ފޯމު ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުން ،ފޯމު

 ފޯމަށް ޗާންސަލަރ )ސެލްފް އެސެސްމަންޓް( ފުރާ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ފޯމު އަދި

މިންގަނޑުން މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައިވާ ޓޭބަލްއާއި  ބަލާނެ ގޮތާއި ދޭނެ މާކުސް

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

 މާކުސްދޭ ރޭންޖުގައި ދެމެދު( މި އާ 3 ން 1) "މިންވަރަކަށް ކުޑަ "ވަރަށް .2

 .ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ" ކޮމެންޓް" ސަބަބު ދިން މާކުސް އެ ،ނަމަ

 ދިނުމުގައި މާކުސް ގޮތަށް މަތީގައިވާ ބެލުމަށްޓަކައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ .3

 ވާނެއެވެ. (7ތަފްޞީލް )ޖަދުވަލް  ބައިތަކުގެ މިންގަނޑުގެ ބަލާނެ



 

 

ދުވަލް މިންގަނޑު )ޖަ ބަލާނެ ގޮތާއި މާކުސްދޭނެ ފޯމަށް އެޗީވްމަންޓް ޓާގެޓް .4

 ވާނެއެވެ.  (9

 ކޮންމެ އަރިމަތީގައި ވައަތު ޞަފުޙާގެ މާކުސްދޭއިރު ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތު .5

 ލިބޭ މިންގަނޑަކަށް ަށް ކަނޑައަޅާފައިވާމަސައްކަތ އެ ދިމާވާގޮތަށް މަސައްކަތަކާ

 މުއްދަތުގައި ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ. ލިޔަންވާނެއެވެ ގަލަމުން މާކުސް

 ކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތްތައް މަސައްކަތްތަކާއި މަގާމުގެ މައިގަނޑު

 ނުވަތަ ބަޖެޓް ނުލިބުން ނުވަތަ ބަދަލުވުން މެންޑޭޓް ޓާގެޓްތަކުން ކަނޑައެޅުނު

 ޓާގެޓަކަށް ނުލައި އިހުމާލަކާ ޗާންސަލަރުގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ

 އެކަން ކޮލަމްގައި "މިންވަރު ހާސިލްކުރެވިފައިވާ" ،މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނަމަ

 ތެރޭގައި އަހަރު މަސައްކަތުގެ އަދި. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނުކުރެވޭކަން

 ޓާގެޓްތައް މިފަދަ ޖުމުލަ ކަނޑައެޅުމުގައި ނަތީޖާގެ ހާސިލުކުރެވުނު

  .އުނިކުރަންވާނެއެވެ

 މަސައްކަތުގެ
 ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ

 ކަންތައްތައް
 ހިނގާނެގޮތް

 ހިނގާނެގޮތުގެ ކަންތައްތައް ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ 14

 )އެސް.އޯޕީ( ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.  ޕްރޮސީޖަރތައް އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް

 ފެންވަރު ޗާންސަލަރގެ މަސައްކަތުގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ )ހ(  

 ހަވާލުކުރުން.  މަސައްކަތް ބެލުމާއި

 ކޮންމެ ބެލުމަށްޓަކައި ފެންވަރު ޗާންސަލަރގެ މަސައްކަތު ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .1

 ،ރިވިއުކޮށް ވަޒީފާބަޔާން މަސްއޫލިއްޔަތަށްބަލައި ،ފެށޭއިރު އަހަރެއް މަސައްކަތު

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ފޯމުތަކުގައި އެޗީވްމަންޓް ޓާގެޓް އަހަރުގެ ޓާގެޓްކަނޑައަޅައި



 

 

 މި. ކުރަންވާނެއެވެ ސޮއި ޗާންސަލަރ އެއްބަސްވެ ޗާންސަލަރ އާއި ވައިސް

 ޓާގެޓް ޗާންސަލަރ ފުރާ ވައިސް ވައިސް ޗާންސަލަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ކަމަށްޓަކައި

 .ވާނެއެވެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަން އެޗީވްމަންޓް

ޗާންސަލަރގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ނިމުމުން އަހަރެއް މަސައްކަތު ކޮންމެ .2

 ކަމަށް އެ ފަރާތަކުން ހުރިހާ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފެންވަރު މަސައްކަތު

 ފުރިހަމަކޮށް މަތިން ގޮތުގެ ޭހިފެހެއްޓޭނ ސިއްރު ފޯމުތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 .ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ފޯމުތައްބަލައި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން އެ އަދި .3

 ވައިސް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށާއި ޑެޕިއުޓީ ޗާންސަލަރގެ ނަތީޖާ

 .ޗާންސަލަރއަށް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ

 ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ ފެންވަރު އަދި މިންވަރު ކުރާ ޗާންސަލަރ މަސައްކަތް ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ށ(  

 މަސައްކަތްތައް ޗާންސަލަރއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި

 .މިންކުރެވޭނެއެވެ ކަންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިންކުރުމުގައި

 މުއްދަތުގައި ބެލޭ ފެންވަރު ތުގެ މަސައްކަ :މިންވަރު މަސައްކަތްކުރާ .1

 މިންވަރު އަދި ނިންމާ މަސައްކަތް ބަލައި މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 މިންވަރު. ބަލާ ގޮތް ނުހިނގާ ހިނގާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް

 އަދި ފަރުވާތެރިކަމާއި ،ކަމާއިފުރިހަމަ މަސައްކަތުގެ :ފެންވަރު ކުރާ މަސައްކަތް .2

 .ސާފުތާހިރުކަން

 :މިންވަރު ނިންމާފައިވާ ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތް .3

 .ނިންމުން މަސައްކަތް ތެރޭގައި ވަގުތެއްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ



 

 

ންޓްގެ ޗާންސަލަރ އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް، ވައިސް )ނ(  

 ދައުރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ.

 ކަންތައް ފެންވަރުބެލުމުގެ ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .1

 ގޮތެއްގެ އިންސާފުވެރި، މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ޙަޤީގަތުގެ ހިނގަމުންދަނީ

 .ކަށަވަރުކުރުން މަތިންކަން

 މަސައްކަތް ބެލުމުގެ ފެންވަރު ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .2

 .ބެލުން ގަވާއިދުން ކުރިޔަށްދޭތޯ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ގުޅޭގޮތުން ބެލުމާ ފެންވަރު ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .3

  .ޙައްލުކުރުން ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ

 ބަދަލު ބަޔާނަށް ވަޒީފާ ބަލައި ޗާންސަލަރުންގެ މަސައްކަތް ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .4

 .ގެނައުން ބަދަލު އެ، ނަމަ ގެންނަޖެހޭ

މިންގަނޑުތައް  ގޮތުގެ ކުރާނެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ބަޔާނުގައި ވަޒީފާ .5

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ޗާންސަލަރއާއި މަޝްވަރާކޮށް ވައިސް، )ސްޓޭންޑަޑް(

 .ކަނޑައެޅުން ބިނާކޮށް މައްޗަށް ކުގެސްޓްރެޓެޖީތަ އަދި މިޝަން ،ވިޝަން

، ޓާގެޓްތަކަކީ ކަނޑައެޅުނު އަހަރަކަށް ޗާންސަލަރުންނަށް އެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .6

 .ކަށަވަރުކުރުން ޓާގެޓެއްކަން ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ އަސާސީ ޓާގެޓްތަކުގެ

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ،ފެށުމާއެކު އަހަރު ބެލުމުގެ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ .7

 .ކަނޑައެޅުނުކަން ޔަގީންކުރުން ޓާގެޓް ޗާންސަލަރުންގެ

 މެދު މަސައްކަތްތަކާ ރާވައިފައިވާ ކުރަން އަހަރު އެ ،ކުރިން އަހަރުފެށުމުގެ މަސައްކަތުގެ )ރ(  

 ޓާގެޓްތަކާ މައްޗަށް ކަނޑައެޅޭ މިޝަންގެ ވިޝަންއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވިސްނައި



 

 

 ޗާންސަލަރުން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ޙާޞިލުކުރުމަށް ނަތީޖާ މަސައްކަތްކޮށް އެއްގޮތަށް

 :ގޮތުން އެ. ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ގަދައަޅައި

 އެކު ޗާންސަލަރ ވައިސް ޔުނިވަރސިޓީގެ، ޗާންސަލަރުން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .1

 ލަނޑުދަނޑިތައް ޓާގެޓްތަކާއި މަސައްކަތުގެ އަހަރަށް ،މަޝްވަރާކޮށް

 .ކަނޑައެޅުން

 މައްސަލަތަކާ ދިމާވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، ޗާންސަލަރުން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .2

 އެކަންކަން މަޝްވަރާކޮށް އެކު ޗާންސަލަރ ވައިސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެހޭގޮތުން

 .މަސައްކަތްކުރުން ޙައްލުކުރުމަށް

 ބޭނުންވާ ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ، ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .3

 ިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ކަނޑައެޅިފައިވާހ މައުލޫމާތުތައް

 ޗާންސަލަރުން ފޮނުވަން ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ގޮތުން މި. ފޮނުވުން ތާރީޚުތަކަށް

 ؛ތަކަކީ ފޯމު ޖެހޭ

 ީފޯމު  ފުރާ( އެސެސްމަންޓް ސެލްފް) ޗާންސަލަރ ވައިސް ޑެޕިއުޓ

 (6)ޖަދުވަލް 

 ްޓާގެޓް ފުރާ ޗާންސަލަރ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ އަދި ޗާންސަލަރ ވައިސ 

 (2ފޯމު )ޖަދުވަލް  އެޗީވްމަންޓް

 ޓާގެޓް މަޝްވަރާކޮށް ޗާންސަލަރ އެކު  ވައިސް ނިމުމުން އަހަރު މަސައްކަތުގެ .4

 .ފުރިހަމަކުރުން ފޯމު އެޗީވްމަންޓް



 

 

ޒަރުގެ ސުޕަވައި ބެލުމުގައި ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ޗާންސަލަރުންގެ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ބ(  

 ޮތުންޗާންސަލަރއެވެ. މިގ ފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް މަސްއޫލިއްޔަތުއަދާކުރާ

 :ޗާންސަލަރ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ ވައިސް

ންސަލަރ ޗާ ފޯމުތަކުގައި ވައިސް ،ޗާންސަލަރއަށް އެހީތެރިވެދީ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .1

 .ފުރިހަމަކުރުން ބައިތައް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ

 ،ކަނޑައެޅުމުގައި ޗާންސަލަރުންގެ ޓާގެޓްތައް ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .2

 ތިއްބަވާ ޔުނިޓްތައް ހިންގަން ނުވަތަ ސެކްޝަންތައް ،ޑިޕަރޓްމަންޓްތައް

 .މަޝްވަރާކުރުން މުވައްޒަފުންނާ

 ދޭތޯ އެއްގޮތަށް ޓާގެޓްތަކާ ބަލައި ޗާންސަލަރގެ މަސައްކަތް ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .3

 .ގެންދިއުން މަޝްވަރާކުރަމުން އިރުޝާދު ދީ ލަފަޔާއި ބޭނުންވާ ބެލުމާއި

 މަސައްކަތުގެ ޗާންސަލަރގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ނިމުމުން އަހަރު މަސައްކަތުގެ .4

 ،ބޭނުންކޮށްގެން ފޯމު އެޗީވްމަންޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާގެޓް ބެލުމަށް ފެންވަރު

ޗާންސަލަރގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ޗާންސަލަރއާއި މަޝްވަރާކޮށް ވައިސް ޑެޕިއުޓީ

 ގޮތުން: މި. ބެލުން ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ

 ެއަދި ޕްލޭން ސްޓްރެޓެޖިކް އަދި މިޝަން ،ވިޝަން ޔުނިވަރސިޓީގ 

 .ބެލުން ހާސިލުކުރޭތޯ ލަނޑުދަނޑިތައް އެކުލަވާލައި އެކްޝަންޕްލޭން

 ީޔުނިވަރސިޓީގެ ،ތަރައްޤީކޮށް ހޯދައި ވަޞީލަތްތައް އިންސާނ 

 .ދެނެގަތުން ޮތްރާވައިފައިވާގ ކުރުމަށް ކަންތައްތައް



 

 

 ިއެކުލަވައި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް ސިޔާސަތުތަކާއ 

 ަރާއިމިންވ ލިބޭ އެހީތެރިކަން ލަފަޔާއި އެކަށައެޅުމާއި ހިންގުމުގައި

 .މިންވަރު ދެނެގަތުން ޖަވާބުދާރީވާ

 ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ،ބަލައި މަސައްކަތްތަކަށް ޗާންސަލަރގެ  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .5

 ޗާންސަލަރ ފުރާ ވައިސް ވަޒަންކުރުމަށް ފެންވަރު މަސައްކަތު ޗާންސަލަރގެ 

 .ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުން ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ފީޑްބެކް

 ހޮވާލެވޭ( ގެ ދައުރު: ސަބޯޑިނޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުން )ރެންޑަމްކޮށް )ޅ(  

 ،ސަބޯޑިނޭޓުންނާއި ސުޕަރވައިޒުކުރާ ޗާންސަލަރ ސީދާ ވައިސް ޑެޕިއުޓީ .1

 އެހެން ނުޖެހޭ ސުޕަރވައިޒްކުރަން ސީދާކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގައި

 ރަނގަޅަށް ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ،ވެސް ދެނެގަތުމަކީ މުވައްޒަފުން ދެކޭގޮތް

 .ކަމެކެވެ މުހިންމު ވަޒަންކުރުމުގައި

 ނެއެވެ.މުވައްޒަފުން ފުރަންވާ 2ސަބޯޑިނޭޓުންގެ ގޮތުގައި ފުރާ ފޯމް  .2

މުވައްޒަފުން  5ހޮވާލެވޭ( މުވައްޒަފުން ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުން )ރެންޑަމްކޮށް .3

މުވައްޒަފުން ނަގާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް  5ފޯމް ފުރަންވާނެއެވެ. މި 

 ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ރެންޑަމްކޮށެވެ.

 ގެ ތެރެއިން( ހޮވާލެވޭ ރެންޑަމްކޮށް) މުވައްޒަފުން ސަބޯޑިނޭޓުންނާއި .4

 މުއްދަތު ބެލޭ ފެންވަރު މަސައްކަތުގެ ،މުވައްޒަފުން ހޮވާލެވޭ ރެންޑަމްކޮށް

ހިއުމަން  ،ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެ މުވައްޒަފުން ،ނިމުމުން

 .ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ



 

 

 ފޯމުތައްޭ ގެ ފުރަންޖެހ( ހޮވާލެވޭ ރެންޑަމްކޮށް) މުވައްޒަފުން ސަބޯޑިނޭޓުންނާއި .5

މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި މުވައްޒަފުންގެ އެހެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރުމުގައި

 ަމެއްސަމާލުކ ޚާއްޞަ ފުރުމަށް ފޯމުތައް އެއްގޮތަށް ހަޤީޤަތާ ،ލިބިގަތުމާއި

  .ދޭންވާނެއެވެ

 މަސައްކަތުގެ ފަރާތްތަކުން އެކި :ހޯދުން މާކުސް ޖުމްލަ ބަލައި ފެންވަރަށް މަސައްކަތުގެ )ކ(  

ހިއުމަން ރިސޯސް  ،ފޯމުތައް ފުރަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ހުރިހާ ،ބެލުމަށްފަހު ފެންވަރު

( ގައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގިތަށް ފުރިހަމަ 10)އެނެކްސް  ،ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިބުމުން

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ކުރިން ނިމުމުގެ މަސް އެޕްރީލު ކުރުމަށްފަހު އެ އަހަރެއްގެ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން

 :އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި މައްޗަށް ނަތީޖާގެ ލިބުނު ބެލުމުން ފެންވަރު މަސައްކަތު )ބ(  

 މަސައްކަތް މަސައްކަތުގައާއި ބަލައި ނަތީޖާތައް ލިބުނު ބެލުމުން ފެންވަރު މަސައްކަތު

 ބަދަލުގެންނަން މާޙައުލުގައި އަދި ޗާންސަލަރގެ ކިބައިގައި ވައިސް ޑެޕިއުޓީ ކުރާގޮތުގައި

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުގެ ،ކަނޑައަޅައި އެކަންތައްތައް ހުރިނަމަ ކަންކަން ޖެހޭ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ކުރިން މަހުގެ ޖޫން އަޅައި ފިޔަވަޅު ކަންކަމާމެދު އެ ލަފާގެމަތިން

އެހެން މަސައްކަތް 
 ނުކުރުން

ޔުނިވަސިޓީގެ ވަޒީފާ ޗާންސަލަރގެ މަގާމުގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުން  ވައިސް ޑެޕިއުޓީ )ހ( 15

ފިޔަވައި އެހެން ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

ޑީ.ވީ.ސީންގެ ވަޒީފާގެ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ މަސައްކަތެއް އެހެންފަރާތަކަށް ކޮށްދީގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

އެކަޑަމިކް މަސައްކަތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާން ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް )ށ(  

ކުރުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި 



 

 

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުން މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އުޞޫލަށް 
ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށް މި އުޞ 16

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

 

2020ނޮވެމްބަރ  26   :ރީޙްތާ ފާސްކުރި ޢުޞޫލް 

2020ޑިސެމްބަރ  3   :ދުވަސް ޢަމަލުކުރަން ފެށިޞޫލަށް ޢު 

ފައިނޭންސް ިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑްއެޑްމ   :ބެލެނިވެރި ފަރާތްޢުޞޫލުގެ  

 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ފޯމު( ފ ޑ ބެކ   ފުރާ  ޗާނ ސަލަރ : )ވައިސ  1ޖަދުވަލު 
  



 

 

               ` 
 

 ުލނ  ބެެފނ ވަރު މަސައ ކަުތގެާޗނ ސަލަރގެ  ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

 

  ފޯމު ފ ޑ ބެކ  ފުރާ ޗާނ ސަލަރ ވައިސ 

 
 (----ޑިެސނ ބަރު  31ިއނ   ----ޖަަނވަރ   1)

 

 

 

 

 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ާޗނ ސަލަރުގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

           :ނަނ ބަރު. ކ.ރ      : ނަނ 

      : ވަޒ ފާ އަދާކުރަނ ފެށި ތާރ ޚު      : ނަނ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓ 

 

 

 

މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރު  ވާކޮށ ފައިމަސައ ކަތ   މަސައ ކަތު އަހަރުގައި،، ބަލައިސައ ކަތަށ  މަ ގެ ޗާނ ސަލަރު ވައިސ  ޑެޕިއުޓ ފޯމު ފުރާނ ،  މި

ރުމުގައި ހުރިާހ މި ފޯުމ ފު .އެވެ ޗާނ ސަލަރ  ވައިސ  މިނ ގަނޑަށ  ބަލައިގެނ މާކުސ ދިނުމުގެ އަދި ވަގުތުގެ މައ ޗަށ  ރިއާޔަތ ކޮށ  

  .ބައެއ ގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ އެ ،ކޮނ މެ ނަނ ބަރެއ ގައި ވެސ  އިތުރު ތަފ ސ ލު ދިނުމަށ  ބޭނުނ  ނަމަ. ސެކ ޝަނ ތަކެއ  ފުރިހަމަކުރަނ  ވާނެއެވެ 

 )ނިމުނު އަހަރުގެ( ގެ ކުރިނ   15ޖަނަވަރ  ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ : ޚު ފޮނުވަނ ވާ އެނ މެ ފަހުގެ ތާރ  

 mvedu.ium@hr.: ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއ  ފޮނުވާނ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ



 

 

 ޕ ޭލނ   އެކ ޝަނ  /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ެރޓެިޖކ   /ިމޝަނ  /ވިަޝނ  ާދއިރާގެ : 1 ސެކ ޝަނ  

އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، /ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ  /މިޝަނ /ވިޝަނ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.1
 .ހިއ ސާކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރުޗާނ ސަލަރ އަދި ވައިސ  ޗާނ ސަލަރ އާއި ލަފާ ހޯދައިފައިވާ މިނ ވަރާއި 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ރާވައި ނަތ ޖާ ހާސިލުކުރުމަށ    ޕ ލޭނ  އެކ ޝަނ /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ރެޓެޖިކ  /މިޝަނ /ވިޝަނ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.2

 .މަސައ ކަތ  ރާވައި ޙިއ ސާކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރު 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .ިހނ ގުމުަގިއ ލަފާދ  ެއހ ތެރިުވނ  ުޅމާއި ސިޔާސަުތތަާކއި ަމޝ ޫރއުތައ  އެކުލަަވިއ ެއކަށައެ: 2 ސެކ ޝަނ  

ވާލުމުގައި ލަފާދ  އަދި ސިޔާސަތު ތަނ ފ ޒުކުރުމުގައި ލަފާހޯދައި، އެ ސިޔާސަތުތައ  އެކުލަޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1

ތަނ ފ ޒުކުރުމަށ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތ ތައ  ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި ގައިޑ ލައިނ ތަކާއި މަސައ ކަތު ތާވަލ  އެކުލަވާލައި ސިޔާސަތުތައ  
 .ތަނ ފ ޒުކޮށ  ހިނ ގައި މޮނިޓަރކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ލޫމާތާއި އިރުޝާދާއި ޢުމަޝ ރޫއުތައ  ރޭވުމަށ  ބޭނުނ ވާ މަޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  2.2
 . ލިބޭ މިނ ވަރާއި އެ މަޝ ރޫޢުތައ  ހިނ ގުމުގައި ނަތ ޖާ ހާޞިލ ކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރު ލަފާ

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 



 

 

ދޭ ިމނ ވަުރ ޖަވާުބދާރ  ާވނ ެޖހޭ ަކނ ކަާމއި ހާލަތ ތަުކަގއި ެއހ ތެިރވެވައިސ  ޗާނ ސަލަރަށ  : 3 ސެކ ޝަނ 

 އަމިއ ަލއަށ  ޖަާވބުދާރ ވުނ  

 ޗާނ ސަލަރަށ  ވައިސ ޚިދުމަތ ތަކާ ގުޅުނ  ހުރި މައ ސަލަތަކުގައާއި މ ޑިއާގައާއި އާނ މުނ ގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި ބެހޭގޮތުނ   3.1
 .ޖަވާބުދާރ ވުމަށ  އެހ ތެރިވެދޭ މިނ ވަރު ޗާނ ސަލަރަށ  ވައިސ ކުރިއަށ  މަޢުލޫމާތުދ  އެ ކަމުގައި 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށ  އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިނ ވަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓ އަށ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.2
 އިސ ލާމ   ދިވެހިރާއ ޖޭގެމިނ ވަރު އަދި މަސައ ކަތ ތަކާއި ގުޅުނ ހުރި އެހެނ  ފަރާތ ތަކާއި އޮނ ނަ ގުޅުމާއި އެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުނ  

 . މަސައ ކަތަށ  ފައިދާކުރާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ިއނ ާސނ  ވަޞ ލަތ ތައ  ޯހދަިއ ތަަރއ ޤ ކުރުނ   :4 ސެކ ޝަނ  

ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެޤާބިލ  މުވައ ޒަފުނ  ހޯދުމާއި ތަމ ރ ނުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ   ،މަސައ ކަތަށ  ބޭނުނ ވާ 4.1
 . މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ވަޒ ފާގައި ކުރިއަށ ދެވޭނެ މަގުތައ  ހޯދައިދ  އެހ ތެރިކަނ  ފޯރުކޮށ ޭދ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ، މަސައ ކަތަށ  އެކަށޭނަ މާހައުލެއ  ޤާއިމ ކޮށ ދިނުމަށ  ގޮތ ތަކެއ  ރާވައިޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.2
 .މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ޝައުޤުވެރިކުރުވަނ  މަސައ ކަތ  ކުރާ މިނ ވަރުޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 



 

 

 ައއު ގޮތ ތައ  ޯހދުނ   :5 ސެކ ޝަނ  

ޞ ލަތ ތައ  ހޯދައި ވައުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާނެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެމުވައ ޒަފުނ ނާއި  5.1
  .މިނ ވަރުބޭނުނ ކޮށ ، ޓެކ ނޮލޮޖ އާއި އައު ގޮތ ތައ  ހޯދައިގެނ  ސިޔާސަތުތައ  ތަނ ފ ޒުކުރާ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަގައާއި، ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަނ ތައ ތައ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.2
  .ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއ ގައި ތަނ ފ ޒުކުރުމުގައި އަދާކުރައ ވާފައިވާ ދައުރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  ޭބުނނ ާވ ތަމ ރ ނ  :  6 ސެކ ޝަނ  
 . ބޭނުނ ވާ ދާއިރާތައ  މި ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމ ރ ނު

 ސަބަބު  ތަމ ރ ނ 

      

 

      

 

 ސޮއި : 7 ސެކ ޝަނ  
 . މަތ ގައިވާ ބައިތަކަށ  މާކުސ  ދިުނމަށ ފަހުއެވެސެކ ޝަނ  ފުރާނ   މި

 .......................................................................................................... : ނަނ 

 .......................................................................................................... :ސޮއި 

 .......................................................................................................... :ތާރ ޚު

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފޯމު   އެޗ ވ މަނ ޓ   ޓާގެޓ   ފުރާ  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ   އަދި  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ : 2 ޖަދުވަލު

 

 

  



 

 

` 

 

 ުލނ  ބެެފނ ވަރު ާޗނ ސަލަރގެ މަސައ ކަުތގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

 

 ޓާގެޓ  ފުރާ ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ  އަދި  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ 

 ފޯމު އެޗ ވ މަނ ޓ 

 (----ޑިސެނ ބަރު  31އިނ   ----ޖަނަވަރ   1)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :ލޫމާތުމަޢުާޗނ ސަލަރގެ  ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

           :ނަނ ބަރު. ކ.ރ      : ނަނ 

      : ވަޒ ފާ އަދާކުރަނ ފެށި ތާރ ޚު      : ދާއިރާ

ޗާނ ސަލަރ  ވައިސ  ޑެޕިއުޓ އާއި  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ ސައ ކަތުގެ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިނ  މަފޯމުގައިވާ ޓާގެޓ ތައ  ކަނޑައަޅާނ ،  މި

ލައިފި މަޝ ވަރާކޮށ ގެނ ނެވެ. މަސައ ކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓާގެޓަކަށ  އެއ ވެސ  ބަދަލެއ  އަތުވެއ ޖެނަމަ ނުވަތަ އައު ޓާގެޓެއ  އެކުލަވާ

ގެ  1ރ  ޓާގެޓ ތައ  ކަނޑައަޅައި ފޮނުވަނ ވާ އެނ މެ ފަހުގެ ތާރ ޚު: ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ ޖަނަވަ ނަމަ، އެ ކަނ  މި ފޯމުގައި ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. 

 ކުރިނ  

ގެ ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ މަޝ ވަރާކޮށ ގެނ   ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  އާއި ދާއިރާގެ  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ އަހަރު ނިމުމުނ ، 

ޓ މަނ ޓަށ  މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު ވަޒަނ ކޮށ  މާކުސ ދިނުމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިގައި މާކުސ  ލިޔެ، ފޯމު ފުރިހަމަކޮށ  ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިޕާރ

)ފާއިތުވި  ކުރިނ   ގެ  10: ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ ޖަނަވަރ  ޚު ދިނުމަށ  ފަހު ފޮނުވަނ ވާ އެނ މެ ފަހުގެ ތާރ  މާކުސ  ޓާގެޓ  ފޯމަށ  ފޮނުވަނ ވާނެއެވެ. 

 އަހަރުގެ(

 mvedu.ium@rh.: ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއ  ފޮނުވާނ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ



 

 

 : )މަަސއ ަކތުެގ ާޓގެޓ  ަކނަޑއެޅުމާިއ ެފނ ވަރު ެދެނގަުތނ (1ސެކ ޝަނ  

 .ެޓާގެޓ  ކަނޑައަޅަނ ވާނެއެވެ( 10)ޖުމ ލަ  މަސައ ކަތުގެ ޓާގެޓ  ކަނޑައަޅާނ  އަހަރު ފެށޭއިރުގައެވ 

  ިޓާގެޓުތަކަށ  ބަދަލެއ  ނުވަތަ އުނިއިތުރެއ  ގެނ ނަނ  ޖެހޭނަމަ، މި ފޯމުގައި އެކަނ  މަސައ ކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައ

 ބަޔާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ.

  ުމަސައ ކަތުގެ ޓާގެޓ ތައ  ޙާޞިލ ވި މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރު އަދި ވަގުތު ދެނެގަނެ މާކުސ ދިނުމާއެކު ފޯމު ފުރިހަމަކުރާނ  މަސައ ކަތ

 އަހަރު ނިމުމުނ ނެވެ.

   ދޭއިރު ކޮނ މެ މަސައ ކަތަކާއި ދިމާވާގޮތަށ  އެ މަސައ ކަތަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ މިނ ގަނޑަކަށ  ލިބޭ މާކުސ  ލިޔާށެވެ.  މާކުސ

މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ ޓަކައި ކަނޑައެޅުނު  ފެނ ވަރު ބެލުމުގެ މުއ ދަތުގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައ ކަތ ތަކާއި އެ ގެމަސައ ކަތު

ކަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ ފައި  ބަދަލުވުނ  ނުވަތަ ބަޖެޓ  ނުލިބުނ  ނުވަތަ މުވައ ޒަފުގެ އިހުމާލަކާ ނުލައި ޓާގެޓަޓާގެޓ ތަކުނ  މެނ ޑޭޓ 

  ބަޔާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ.ސަބަބާއެކު ކަނ  ނުކުރެވޭކަނ   ގައި އެ"ހާސިލ ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު" ކޮލަމުނުވާނަމަ 
 

 1ޓާގެޓު 

 (ޓާގެޓު /މަސައ ކަތ  )

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

   
 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 2ޓާގެޓ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ (

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 



 

 

 3ޓާގެޓ  

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

   

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 4ޓާގެޓ  

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

 

 

 

 

 

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 5ޓާގެޓ  

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

  

 

 

 

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު  6ޓާގެޓ  

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  



 

 

  

 

 

 

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 7ޓާގެޓ  

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

 

 

 

 

 

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 8ޓާގެޓ  

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

 

 

 

 

 

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 9ޓާގެޓ  

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު 

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު

 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 
 (10އިނ  

 

 

  

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )



 

 

 

 

    މާކުސ  

 )މަސައ ކަތ  / ޓާގެޓ ( 

 ވަގުތު ފެނ ވަރު މިނ ވަރު  10ޓާގެޓ  

ކުރެވިފައިވާ ހާސިލު
 1 މިނ ގަނޑު)މިނ ވަރު 

 (10އިނ  

 

 

 

 

 

  

 (ޓާގެޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސ  )

    މާކުސ  

  :ކަނޑައެޅުނ  ޓާގެޓު އަހަރުގެ މަސައ ކަތާއި  ގެ މަސައ ކަތު: ސޮއި

 ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ 

 :ސޮއި 

      : ތާރ ޚު

      :  ނަނ 

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރ ޚު

 ނިމުމުނ  ޓާގެޓުތަކަށ  މާކުސ ދިނުނ : އަހަރު  ގެ މަސައ ކަތު: ސޮއި

 ޗާނ ސަލަރ  ވައިސ  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ 

 :ސޮއި 

      : ތާރ ޚު

      :  ނަނ 

      : މަޤާމު

       : ސޮއި

      : ތާރ ޚު
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޯމު  ފ ޑ ބެކ  ފުރާ ެމމ ބަރުނ  ަމޖިލިސ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ: 3ޖަދުވަލު   

 

 

 

 

 

  



 

 

` 

 

 ުލނ  ބެެފނ ވަރު ާޗނ ސަލަރގެ މަސައ ކަުތގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

 

 މެމ ބަރުނ  މަޖިލިސ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

   ފޯމު  ފ ޑ ބެކ  ފުރާ
  (----ޑިސެނ ބަރު  31ިއނ   ----ަޖަނވަރ   1)

 

 

 

 

 

 

 :ލޫމާތުމަޢުާޗނ ސަލަރގެ  ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

           :ނަނ ބަރު. ކ.ރ      : ނަނ 

      : ވަޒ ފާ އަދާކުރަނ ފެށި ތާރ ޚު      : އިދާރާގެ ނަނ 

 

 

 

މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރު އަދި  މަސައ ކަތަށ ބަލައި، މަސައ ކަތު އަހަރުގައި، މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާގެ ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ ފޯމު ުފރާނ ،  މި

 ޗާނ ސަލަރ ޔުނިވަރސިޓ ގެ) ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެދިނުމުގެ މިނ ގަނޑަށ  ބަލައިގެނ  މައ ޗަށ  ރިއާޔަތ ކޮށ  މާކުސ ގެ ވަގުތު

ވެސ  އިތުރު  ރެއ ގައިކޮނ މެ ނަނ ބަ. ފުރިހަމަކުރަނ  ވާނެއެވެ  ތަކެއ މި ފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކ ޝަނ . އެވެ( އ ކަނޑައަޅުއ ވާ ފަރާތެ

 ގެ ކުރިނ   15އ ގެ ޖަނަވަރ  ކޮނ މެ އަހަރެ : ޚު އެނ މެ ފަހުގެ ތާރ  ފޮނުވަނ ޖެހޭ . ބައެއ ގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ އެ ،ނަމަ ދިނުމަށ  ބޭނުނ ސ ލ ތަފ 

 )ފާއިތުވި އަހަރުގެ(

 mvedu.ium@rh.: ފޮނުވާނ ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއ  ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

 



 

 

 ޕ ޭލނ   އެކ ޝަނ  /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ެރޓެިޖކ   /ިމޝަނ  /ވިަޝނ  ާދއިރާގެ : 1 ސެކ ޝަނ  

 ޔުނިވަރސިޓ ގެ މަޖިލިހާއި  ޕ ލޭނ  އެކ ޝަނ /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ރެޓެޖިކ  /މިޝަނ  /ވިޝަނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.1
 .ހިއ ސާކުރުނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  ތަނ ފ ޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ /ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ  /މިޝަނ /ވިޝަނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.2
  ސަމާލުކަމަށ  ގެނ ނަ މިނ ވަރު؟ޔުނިވަރސިޓ ގެ މަޖިލިހުގެ ދަތިތަކާއި ހުރަސ ތައ  

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ާދއިރާެގ ަކނ ަތއ ަތއ  ކުރުމަށ  ރާަވއިަފިއވާޮގތ   :2 ސެކ ޝަނ  

 .މަސައ ކަތަށ  ބޭނުނ ވާ ވަޞ ލަތ ތައ  ހޯދުމަށ  މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ ދާގޮތ  މޮނިޓަރ ކޮށ  ބެލެމުނ ދާނެ ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުނ  ނަތ ޖާ  2.2
 ނެރެވުނު މިނ ވަރު؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މަސައ ކަތ ތައ  ކުރުމަށ  ފަސޭހަ، އަވަސ ، ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތ ތައ  ހޯދުމަށ  ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުނ  ނަތ ޖާ  2.3
 ނެރެވުނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 

 

މަސައ ކަތ ކަތާއި ގުޅުނ ހުރި އެހެނ  ފަރާތ ތަކާއި ގުޅުނ  ބަދަހިކުރަނ  ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުނ  ނަތ ޖާ  2.4
 ނެރެވުނ  ކިހާ  މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ިއނ ސާނ  ަވޞ ލަތ ަތއ  ހޯަދއި ތަަރއ ޤ ކުރުނ    :3 ސެކ ޝަނ  

 .މަސައ ކަތަށ  ބޭނުނ ވާ، ޤާބިލ  މުވައ ޒަފުނ  ތަމ ރ ނުކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރުނ  3.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .މަސައ ކަތަށ  އެކަށޭނަ މާހައުލެއ  ޤާއިމ ކޮށ ދިނުމަށ  ކަނ ތައ ތައ  ރޭވިފައިވާގޮތ ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .ގެނ ދިއުނ   މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތު ފެނ ވަރު ބެލުމުގެ މަސައ ކަތ  ކުރިޔަށ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .ސުޕަރވައިޒު ކުރަނ ޖެހޭ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތު ފެނ ވަރު ބެލުމުގެ މަސައ ކަތ ކުރުނ   3.4

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 
 



 

 

 .މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ޝައުޤުވެރިކުރުވަނ  ރާވާ ހިނ ގިފައިވާ ކަނ ތައ ތައ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.5

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .މުވައ ޒަފުނ ގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ އަޑުއެހުނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.6

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ައއު ގޮތ ތައ  ޯހދުނ   :4 ސެކ ޝަނ  

 .ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކުގެ ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރުނ ޔުނިވަރސިޓ ނ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރު ރަނގަޅުކޮށ  ތަރައ ޤ ކުރުމަށ  ޓެކ ނޮލޮޖ އާއި އައު ގޮތ ތައ  ހޯދައި އޭގެ ބޭނުނ ކުރުނ   4.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .މުވައ ޒަފުނ  އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ ތަކުގެ ނަތ ޖާ 4.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 
 
 



 

 

 .ކުރިމަގު ބިނާކުރުމާއި، ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލުނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.4

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ާޤނޫާނއި ަގވާޢިދު އަދި ުއޞޫލުތަާކއި ިމނ ަގނޑުަތއ   ުޔނިވަރިސޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިެވހިާރއ ޖޭގެ  :5 ސެކ ޝަނ  

ޒިނ މާތަކާއި ޑެޕިއުޓ  ވައިސ  ޗާނ ސަލަރގެ ޤަނޫނާއި ގަވާޢިދުގައި ބަޔާނ  ކޮށ ފައިވާ،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.1
 މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާ ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު؟ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 . ބައ ދަލުވުނ ތަކަށ  ހާޒިރުވުމާއި ހިއ ސާކުރުނ  ޔުނިވަރސިޓ  މަޖިލިހުގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .އިނ ތިޒާމ ކުރާ ރަސ މ  އަދި އެހެނިހެނ  ބައ ދަލުވުނ ތަކަށ  ހާޒިރުވުމާއި ހިއ ސާކުރުނ ޔުނިވަރސިޓ ނ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މުވައ ޒަފުނ  ހޯދުމާއި، ވަޒ ާފ ދިނުމުގައި . ބޭނުނ ވާ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޤާުމ އުފެއ ދުމާއިޔުނިވަރސިޓ އަށ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.4
 .ޤަވާއިދަށ  ހުރުމަތ ެތރިކޮށ  ހިތުނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 



 

 

ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެހުށަހަޅާ މައ ސަލަތައ  ހުށަހެޅުމުގައި ޔުނިވަރސިޓ ގެ މަޖިލިހަށ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.5
 .ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށ  އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ހުރިމަތ ތެރިކޮށ  ހިތުނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، އޭގެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެމުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.6
 .ދަށުނ  ލާޒިމ ކުރާ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  އަނ ގައިދިނުނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  ޭބނުނ ވާ ތަމ ރ ނ : 6 ސެކ ޝަނ  
 . ބޭނުނ ވާ ދާއިރާތައ  މިބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެތަމ ރ ނު

 ސަބަބު  ތަމ ރ ނ 

            

 

 ސޮއި : 7 ސެކ ޝަނ  
 . ަމތ ަގއިާވ ަބއިތަަކށ  ާމކުސ  ދިުނމަށ ފަުހެއވެސެކ ޝަނ  ފުާރނ   މި

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއ  ޗާނ ސަލަރ 

 

 .......................................................................................................... : ނަނ 

 .......................................................................................................... :ސޮއި 

 .......................................................................................................... :ތާރ ޚު



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޯމ  ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުނ  :4ޖަދުވަލު   
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 ެފނ ވަރުބެުލނ   މަސައ ކަުތގެ ާޗނ ސަލަރގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

 

  ފޯމު ފުރާ ސަބޯޑިނޭޓުނ 

 (----ޑިސެނ ބަރު  31އިނ   ----ޖަނަވަރ   1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ާޗނ ސަލަރގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

           :ނަނ ބަރު. ކ.ރ      : ނަނ 

      : ވަޒ ފާ އަދާކުރަނ ފެށި ތާރ ޚު      : އިދާރާގެ ނަނ 

 ވައިސ   ޑެޕިއުޓ ހަރުގައި މަސައ ކަތާއި މަސ އޫލިއ ޔަތަށ  ބަލައި، މަސައ ކަތު އަ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެފޯމު ފުރާނ ،  މި

 ޑެޕިއުޓ   ގަނޑަށ  ބަލައިގެނ މާކުސ ދިނުމުގެ މިނ މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރު އަދި ވަގުތުގެ މައ ޗަށ  ރިއާޔަތ ކޮށ  ޗާނ ސަލަރ މަސައ ކަތ ކޮށ ފައިވާ 

ޝަނެއ  ވެސ  މި ފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކ  .އަމިއ ލައަށެވެ (ސަބޮޑިނޭޓ ސ )ޗާނ ސަލަރއަށ  ރިޕޯޓުކުރާ މުވައ ޒަފުނ   ވައިސ 

މި ޯފމުގެ . ޔެވިދާނެއެވެ ބައެއ ގައި ލި ކޮނ މެ ނަނ ބަރެއ ގައި ވެސ  އިތުރު ަތފ ސ ލ  ދިނުމަށ  ބޭނުނ  ނަމަ، އެ. ފުރިހަމަކުރަނ ވާނެއެވެ

ސ އެއ  ދިނުމަށ  މާކުސ  އިނ  ދަށުނ ދޭ ނަމަ، އެ ފަދަ މާކު 4އާ ދޭތެރޭގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަށ   6އިނ   1ސެކ ޝަނ  

ކުރަނ ވާ ބައިތައ  އިސ ލާހު  ފަރާތުނ  ޗާނ ސަލަރގެ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ މި ގޮތަށ  ބަޔާނ ކުރުމުނ  . ނިނ މި ސަބަބު ބަޔާނ ކުރަނ ވާނެއެވެ

 )ނިމުނު އަހަރުގެ( ރިނ  ގެ ކު  28ފެބުރުވަރ  ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ : ޚު ފޮނުވަނ ވާ އެނ މެ ފަހުގެ ތާރ   . ދެނެގަތުމަށ  ފަސޭހަ ވެގެނ ދާނެއެވެ 

 v.medu.ium@hr :ފޮނުވާނ ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއ  ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ

 

 



 

 

 ޕ ޭލނ   އެކ ޝަނ  /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ެރޓެިޖކ   /ިމޝަނ  /ވިަޝނ  ާދއިރާގެ : 1 ސެކ ޝަނ  

އިސ މުވައ ޒަފުނ ނާއި ހިއ ޞާކުރެވި ވިޝަނ އާއި މިޝަނ  އެކުލަވާލެވި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.1
 .އޮޅުނ ފިލުވައިދެވިފައިވާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އެކުލަވާލުމުގައި އިސ ފަރާތ ތަކާއި މުވައ ޒަފުނ ގެ  ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނާއި އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.2
 .ބައިވެރިވުނ  އޮތ  މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ވިޝަނ ، މިޝަނ ، ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ  އަދި އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނާ ގުޅިގެނ  ކުރަނ  ރާވާފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.3
  .ކަނ ތައ ތައ  އިސ މުވައ ޒަފުނ ނާ ހިއ ސާކުރާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ިވޝަނ ، މިަޝނ ، ސ ޓ ެރޓެިޖކ  ޕ ޭލނ ެގ މަަސއ ަކތ  ދާއިާރަގިއ އޮތ  ހާލަުތ އެނޭގ : 2 ސެކ ޝަނ  

 މިނ ވަރު 

ޕ ލޭނ ގެ ދަށުނ  ކުރަނ ވ  ކަނ ތައ ތަކާއި  އެކ ޝަނ /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ރެޓެޖިކ  /މިޝަނ /ވިޝަނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1

  . ހިއ ސާކުރެވި ނަތ ޖާ ހާސިލުކުރުމަށ  ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ  ކުރެވޭ މިނ ވަރުމިސ ރާބު 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 
 



 

 

ޕ ރޮސ ޖަރތައ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިނ ވަރާއި އެ /ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމަށ ، ގައިޑ ލައިނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.2
 .ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ ކުރުމަށ  މަގުފަހިކުރާ މިނ ވަރު ޕ ރޮސ ޖަރތަކުގެ ސަބަބުނ /ގައިޑ ލައިނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .އިދާރ  އޮނިގަނޑުތައ  ރޭވިފައިވާގޮތުނ  ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ ވުމަށ  މަގުފަހިވާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ކަނ ަތއ ަތއ  ކުރުމަށ  ާރވައިަފިއވާޮގތ   ުޔނިވަރިސޓ ގެ  އިސ ލާމ  ިދވެހިާރއ ޭޖގެ: 3 ސެކ ޝަނ  

ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ވަސ ލަތ ތަކާއި އާލާތ ތައ  ހޯދުމާއި، ފަސޭހަ، އަވަސ ، ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތ ތައ  ބަލައި  3.1

  .މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރުބޭނުނ ކުރުމަށ  

................................................................................................................................................................ 

 ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ  ވަރަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 . މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ ދާގޮތ  މޮނިޓަރކޮށ  ބެލެހެއ ޓުމާއި ބޭނުނ ވާ އެހ ތެރިކަނ  ލިބޭ މިނ ވަރު 3.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ިއނ ާސނ  ވަޞ ލަތ ތައ  ޯހދަިއ ތަަރއ ޤ ކުރުނ  : 4 ސެކ ޝަނ  

 . ބޭނުނ ވާ، ޤާބިލ  މުވައ ޒަފުނ  ހޯދުމާއި ތަމ ރ ނުކޮށ  ތަރައ ގ ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރު 4.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 

 

މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ޝައުޤުވެރިކުރުވަނ  މަސައ ކަތ  ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރާއި މަސައ ކަތަށ  އެކަށޭނަ މާހައުލެއ   4.2
 .ޤާއިމ ކޮށ ދިނުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .މުވައ ޒަފުނ ގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ އަޑުއަހާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ައއު ގޮތ ތައ  ޯހދުނ  : 5 ސެކ ޝަނ  

ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ަތކުގެ ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ  ކުރެވިފައިވާ މަސައ ކަތުނ  ނަތ ޖާ ޔުނިވަރސިޓ އިނ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.1

 .ހާސިލުކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .ޓެކ ނޮލޮޖ އާއި އައު ގޮތ ތައ  ހޯދުމަށ  ރޭވި މަސައ ކަތ  ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު 5.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .މުވައ ޒަފުނ  އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާނެ ވަޞ ލަތ ތައ  ހޯދުމަށ  ރޭވި މަސައ ކަތ  ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު 5.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 



 

 

 ާޤނޫާނއި ަގވާޢިދު އަދި ުއޞޫލުތަާކއި ިމނ ަގނޑުަތއ   ުޔނިވަރިސޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިެވހިާރއ ޖޭގެ : 6 ސެކ ޝަނ  

ނ މާތަކާއި ޒި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަނ ފ ޒުކުރުމުގައި، ޒިނ މާދާރު އިސ ވެރިޔާގެ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.1
 .އަދާކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރާ މިނ ވަރުމަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 ޔުނިވަރސިޓިގެ މުވައ ޒަފުނ ގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ރަނގަޅުކުރުމަށ ޓަކައި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.2

  . އިސ މުވައ ޒަފުނ ގެ މަޝ ވަރާޔާ ލަފާހޯދާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، އޭގެ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެމުވައ ޒަފުނ ނަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.3
ބަދަލުތަކާއި  ދަށުނ  ލާޒިމ ކުރާ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  އަނ ގައިދޭނ  މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކަށ  ގެނެވޭ

  . އަލަށ  ތަޢާރަފ ކުރެވޭ ގަވާޢިާދ އުސޫލުތައ  ހިއ ސާކުރާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މުވައ ޒަފުނ ނާއި، އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައ  ބަލައި ފިޔަވަޅު  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.4
  .އަޅަމުނ ގެނ ދާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 
 

 



 

 

 ސޮއި : 7 ސެކ ޝަނ  
 

 .މަތ ގައިވާ ބައިތަކަށ  މާކުސ  ދިުނމަށ ފަހުއެވެސެކ ޝަނ  ފުރާނ   މި

 (ސަބޮޑިނޭޓ )ސ ނިއަރ މުވައ ޒަފު 

 

 .........................................................................................: ަމޤާމު  ................................................................................................. : ނަނ 

 ........................................................................................ :ާތރ ޚު  .................................................................................................. :ސޮއި 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޯމު  ފުރާ( ހޮވާލެވޭ ރެނ ޑަމ ކޮށ ) މުވައ ޒަފުނ : 5ޖަދުވަލު   

  



 

 

` 

 

 ެފނ ވަރުބެުލނ   މަސައ ކަުތގެ ާޗނ ސަލަރގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

 

  ފޯމު ފުރާ މުވައ ޒަފުނ  އިދާރާގެ

 (----ޑިެސނ ބަރު  31ިއނ   ---- ޖަަނވަރ   1)

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ލޫމާތުމަޢު ާޗނ ސަލަރގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

           :ނަނ ބަރު. ކ.ރ      : ނަނ 

      : ވަޒ ފާ އަދާކުރަނ ފެށި ތާރ ޚު      : އިދާރާގެ ނަނ 

 

 

 ވައިސ   ޑެޕިއުޓ މަސައ ކަތާއި މަސ އޫލިއ ޔަތަށ  ބަލައި، މަސައ ކަތު އަހަރުގައި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެފޯުމ ފުރާނ ،  މި

 ޑެޕިއުޓ   ދިނުމުގެ މިނ ގަނޑަށ  ބަލައިގެނ މާކުސ މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރު އަދި ވަގުތުގެ މައ ޗަށ  ރިއާޔަތ ކޮށ  ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތ  ޗާނ ސަލަރ 

މި ފޯމު ފުރުމުގައި ހުރިހާ ސެކ ޝަނެއ  ވެސ  . މުވައ ޒަފުނ ގެ ތެރެއިނ  ރެނ ޑަމ ކޮށ  ހޮވާލެވޭ މުވައ ޒަފުނ ނެވެ ޗާނ ސަލަރގެ ވައިސ 

މި ފޯމުގެ . މެ ނަނ ބަރެއ ގައި ވެސ  އިތުރު ތަފ ސ ލ  ދިނުމަށ  ބޭނުނ  ނަމަ، އެ ބައެއ ގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ ކޮނ . ފުރިހަމަ ކުރަނ ވާނެއެވެ 

ފަދަ މާކުސ  އެއ  ދިނުމަށ   ނަމަ، އެ  ދޭމާކުސ  އިނ  ދަށުނ   4އާ ދޭތެރޭގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަށ   6އިނ   1ސެކ ޝަނ  

ފަރާތުނ  އިސ ލާހުކުރަނ ވާ ބައިތައ  ދެނެގަތުމަށ   ޗާނ ސަލަރގެ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ މި ގޮތަށ  ބަޔާނ ކުރުމުނ   .ވެ ނިނ މި ސަބަބު ބަޔާނ ކުރަނ ވާނެއެ 

 )ނިމުނު އަހަރުގެ(  ގެ ކުރިނ   28ފެބުރުވަރ  ކޮނ މެ އަހަރެއ ގެ : ޚު ފޮނުވަނ ވާ އެނ މެ ފަހުގެ ތާރ  . ފަސޭހަ ވެގެނ ދާނެއެވެ 

 mvedu.ium@rh.: ފޮނުވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއ  ފޮނުވާނ ހިއުމަނ  ރިސޯސ  ޑިޕާރޓ މަނ ޓަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ



 

 

 ޕ ޭލނ   އެކ ޝަނ  /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ެރޓެިޖކ   /ިމޝަނ  /ވިަޝނ  ާދއިރާގެ : 1 ސެކ ޝަނ  

ޅުނ ފިލުވައިދިނުމާއެކު މުވައ ޒަފުނ ނާއި ހިއ ޞާކުރެވި އޮވިޝަނ އާއި މިޝަނ  އެކުލަވާލެވި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.1
  ކުރަނ ރާވާފައިވާ ކަނ ތައ ތައ  މުވައ ޒަފުނ ނާ ހިއ ސާކުރުނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ެއކ ަޝނ  /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ރެޓެިޖކ   /ިމޝަނ  /ވިަޝނ  ުޔިނވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ   ދިެވހިާރއ ޭޖގެ: 2 ސެކ ޝަނ  

 ޕ ލޭނ ެގ މަސައ ކަތ  ދާިއރާަގއި އޮތ  ހާލަުތ ެއނގޭ ިމނ ވަރު 

ޕ ލޭނ ގެ ދަށުނ  ކުރަނ ވ  ކަނ ތައ ތަކާއި  އެކ ޝަނ /ޕ ލޭނ  ސ ޓ ރެޓެޖިކ  /މިޝަނ /ވިޝަނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1
   . ގުޅިގެނ  މަސައ ކަތ  ކުރެވޭ މިނ ވަރުމިސ ރާބު ދާއިރާގެ ހުރިހާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  އެނގި، ނަތ ޖާ ހާސިލުކުރުމަށ  

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ޕ ރޮސ ޖަރތައ  އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިނ ވަރާއި އެ /ކަނ ތައ ތައ  ކުރުމަށ ، ގައިޑ ލައިނ ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  2.2
 .ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ ކުރުމަށ  މަގުފަހިކުރާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެޕ ރޮސ ޖަރތައ ، /ގައިޑ ލައިނ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .އޮނިގަނޑުތައ  ރޭވިފައިވާގޮތުނ  ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ ކުރުމަށ  މަގުފަހިވާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 



 

 

 ކަނ ަތއ ަތއ  ކުރުމަށ  ާރވައިަފިއވާޮގތ   ުޔނިވަރިސޓ ގެ  އިސ ލާމ  ިދވެހިާރއ ޭޖގެ :3 ސެކ ޝަނ  

ކުޑަ ގޮތ ތައ  ބަލައި  ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރު މަތިކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ވަސ ލަތ ތަކާއި އާލާތ ތައ  ހޯދުމާއި، ފަސޭހަ، އަވަސ ، ޚަރަދު 3.1
  .މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރުބޭނުނ ކުރުމަށ  

................................................................................................................................................................ 

 ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ  ވަރަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 . މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތ  ކުރަމުނ ދާގޮތ  މޮނިޓަރކޮށ  ބެލެހެއ ޓުމާއި ބޭނުނ ވާ އެހ ތެރިކަނ  ލިބޭ މިނ ވަރު 3.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ިއނ ާސނ  ވަޞ ލަތ ތައ  ޯހދަިއ ތަަރއ ޤ ކުރުނ   :4 ސެކ ޝަނ  

 . ބޭނުނ ވާ، ޤާބިލ  މުވައ ޒަފުނ  ހޯދުމާއި ތަމ ރ ނުކޮށ  ތަރައ ގ ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރު 4.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މަށ  މުވައ ޒަފުނ  މަސައ ކަތަށ  ޝައުޤުވެރިކުރުވަނ  މަސައ ކަތ ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރާއި މަސައ ކަތަށ  އެކަށޭނަ މާހައުލެއ  ޤާއިމ ކޮށ ދިނު 4.2
 .މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .މުވައ ޒަފުނ ގެ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ އަޑުއަހާ މިނ ވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 



 

 

 ައއު ގޮތ ތައ  ޯހދުނ   :5 ސެކ ޝަނ  

 .ރެވިފައިވާ މިނ ވަރުދާއިރާއިނ  ފޯރުކޮށ ދޭ ޚިދުމަތ ތަކުގެ ފެނ ވަރު މަތިކުރުަމށ  ކުރެވިަފއިވާ މަސައ ކަތުނ  ނަތ ޖާ ހާސިލުކު 5.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައ ޤ އަށ  ޓެކ ނޮލޮޖ އާއި އައު ގޮތ ތައ  ހޯދުމަށ  ރޭވި މަސައ ކަތ  ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު 5.2

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 .މުވައ ޒަފުނ ގެ އުފެއ ދުނ ތެރިކަނ  އިތުރުކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާނެ ވަޞ ލަތ ތައ  ހޯދުމަށ  ރޭވި މަސައ ކަތ  ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު 5.3

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ޤާޫނނާިއ ަގވާިޢދާިއ ުއޞޫލުތަާކއި މިނ ަގނޑުަތއ   ުޔނިވަރިސޓ ގެ  އިސ ލާމ  ިދވެހިާރއ ޭޖގެ :6 ސެކ ޝަނ  

 ވައިސ   ޑެޕިއުޓ ޤަނޫނާއި ގަވާޢިދު އަދި އުޞޫލުތަކާއި މިނ ގަނޑުތައ  ތަނ ފ ޒުކުރުމުގައި،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.1
    .ޒިނ މާތަކާއި މަސ އޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރާ މިނ ވަރުޗާނ ސަލަރގެ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މުވައ ޒަފުނ ގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ރަނގަޅުކުރުމަށ ޓަކައި ދާއިރާގެ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.2
 . މިނ ވަރުމުވައ ޒަފުނ ގެ މަޝ ވަރާޔާ ލަފާ ހޯދާ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 

 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، އޭގެ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެމުވައ ޒަފުނ ނަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.3
އުޞޫލުތަކާއި މިނ ގަނޑުތަކަށ  ދަށުނ  ލާޒިމ ކުރާ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  އަނ ގައިދޭނ  މަސައ ކަތ ކުރާ މިނ ވަރާއި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި 

    .އަނ ނަ ބަދަލުތަކާއި އަލަށ  ތަޢާރަފ ކުރެވޭ ގަވާޢިދާ އުސޫލުތައ  ހިއ ސާކުރާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މުވައ ޒަފުނ ނާއި، އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައ  ބަލައި ފިޔަވަޅު  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 6.4
 .އަޅަމުނ ގެނ ދާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 މިނ ވަރަކަށ   ވަރަށ  ކުޑަ  މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 ސޮއި : 7 ސެކ ޝަނ  

 . މަތ ގައިވާ ބައިތަކަށ  މާކުސ  ދިުނމަށ ފަހުއެވެސެކ ޝަނ  ފުރާނ   މި

 ފޯމު ފުރިހަަމ ކުރާ މުވައ ޒަފު 

 

 .......................................................................................................... : ނަނ 

 .......................................................................................................... :ސޮއި 

 .......................................................................................................... :ތާރ ޚު

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ފޯމު ފުރާ( އެސެސ މަނ ޓ  ސެލ ފ ) ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ : 6ޖަދުވަލު 



 

 

` 
 

 ެފނ ވަރުބެުލނ   މަސައ ކަުތގެ ާޗނ ސަލަރގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

 

 ފުރާ( އެސެސ މަނ ޓ  ސެލ ފ ) ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ 

   ފޯމު 
 (----ޑިސެނ ބަރު  31ިއނ   ----ަޖަނވަރ   1)

 

 

 

 

 

 

 :ލޫމާތުމަޢު ާޗނ ސަލަރގެ ަވއިސ  ޑެޕިއުޓ  

           :ނަނ ބަރު. ކ.ރ      : ނަނ 

      : ވަޒ ފާ އަދާކުރަނ ފެށި ތާރ ޚު      : އިދާރާގެ ނަނ 

 

 

ތު އަހަރުގައި އެ މަސައ ކަތ  މަސައ ކަތާއި މަސ އޫލިއ ޔަތަށ  ބަލައި، މަސައ ކަ ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެފޯމު ފުރާނ ،  މި

ޗާނ ސަލަރ  ވައިސ  ޑެޕިއުޓ  ނ މާކުސ ދިނުމުގެ މިނ ގަނޑަށ  ބަލައިގެކުރެވުނު މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރު އަދި ވަގުތުގެ މައ ޗަށ  ރިއާޔަތ ކޮށ  
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 މަސައ ކަުތ ައހަރުެގ ތެޭރގައި ޙާިޞލ ކުެރުވނު ނަތ ޖާއާއި ދިމާިވ ދަތިތައ ::  1ސެކ ޝަނ  
 ލ ކުރެވުނު މިނ ވަރު.މަސައ ކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޙާޞިލ ކުރުމަށ  ކަނޑައެޅުނު ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑިއެއ  އަހަރު ނިމުނު އިރު ޙާޞި  1.1
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ނު މަސައ ކަތުގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލަނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރުމުގައި ދިމާވި ހުރަސ ތަކާއި ދަތިތައ  އަދި ގޮނ ޖެހުނ ތަކުނ  އަރައިގަނެވު 1.2

 މިނ ވަރު.

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
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 މަސައ ކަތުގެ އަހަރުގައި ލަނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރުމަށ  އ ޖާދ ، އ ޖާބ  ގޮތ ތައ  ބޭނުނ ކުރުނ . 1.3
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މާޙައުލުގައި އެނ މެނ  ގުޅިގެނ  ނަތ ޖާ ހާޞިލުކުރުމަށ  ކުރި މަސައ ކަތުގައި ދިމާވި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 1.4
   ހުރަސ ތަކާއި ދަތިތައ  އަދި ގޮނ ޖެހުނ ތަކުނ  އަރައިގަނެވުނު މިނ ވަރު.
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 އިސ ނެުގނ  :  2ސެކ ޝަނ  
 ކުރިއަށ  ދާނ ވ  މިސ ރާބު އެނޭގ މިނ ވަރު  2.1

ލަނޑުދަނޑިތައ  އެނގޭނެގޮތަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެއެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިޝަނ އަކ  ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1.1
 ވިޝަނ އެއ ތޯ؟ކުރިމަގަށ  ވިސ ނާ އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ

................................................................................................................................................................ 

 މިނ ވަރަކަށ  ވަރަށ  ކުޑަ  މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 



 

 

 
ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ތަފާުތ ފަނ ތިއާއި ގިނ ތިތަކުގެ އެނ މެނ  ގުޅިގެނ  އެކުވެރި ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1.2

ވަސ ލަތ ތައ  ބޭނުނ ކުރެވެމުނ ދަނ  ގޮތެއ ގައި މަސައ ކަތ  ކުރެވޭނެ މާހައުލެއ  ގާއިމުކޮށ  ދެމެހެއ ޓެމުނ ދާ މިނ ވަރާއި، ލިބިހުރި 

 އެކަށ ގެނ ވާ ގޮތަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ޔުނިވަރސިޓ ގެނިނ މަވާ ކަނ ތައ ތަކަކ  ދެމެހެއ ޓެނިވި ތަރައ ޤ އަށ  މަގުފާހިވާނެ، ޔުނިވަރސިޓ ނ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1.3
 ލަނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ ވާނެ ފަދަ ނިނ މުނ ތަކެއ ތޯ؟
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
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އެނ މެ  ޔުނިވަރސިޓ އަށ ދިމާވާ ދަތިތަކަށ  ޙައ ލު ހޯދުމަށ  ކުރެވޭ މަސައ ކަތ ތާއި، ޔުނިވަރސިޓ އަށ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.1.4
ފައިދާ ހުރި ގޮތަށ  އެކަނ ތައ ތަކަށ  ހެޔޮބަދަލު ގެނ ނަނ  އެނގެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ އަނ ނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައ  ދެމެހެއ ޓެނ  

 ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ 
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 މަސައ ކަތ  ުކރުމަށ  ހިތ ވަރުދ ، ެއހެނ  މުަވއ ޒަފުނ ނަށ  ނަމޫނާ އަކަށ ވުނ   2.2

 ޔުނިވަރސިޓ ގެމަސައ ކަތުގެ ޘަޤާފަތާއި، އަޚުލާޤ  މިނ ގަނޑު ހިފެހެއ ޓިފައިވަނ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.2.1
 ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ  ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށ ތޯ؟
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 
 



 

 

މަސައ ކަތު މާޙަޢުލަކ  އިޚ ތިރާމ  ކުރާ، މުވައ ޒަފުނ ގެ އިތުބާރާއި ޔަޤ ނ ކަނ  އޮތ ،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.2.2
 ހިނ ގުނ ތެރި މާހަޢުލެއ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 .މުވައ ޒަފުނ ނާއި އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އަމިއ ލަ ނަފ ސަށ  އޮނ ނަ ޔަޤ ނ ކަނ   2.2.3
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 އެހެނ  ފަރާތ ތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝ ވަރާގެ ބޭނުނ  ހިފަނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ 2.2.4
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
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މަސައ ކަތ ތައ  އިތުރަށ  ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ކުރިއެރުވުމަށ  ހިތ ވަރުދ ، ދިމާވާ ދަިތތައ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.2.5

  މަސައ ކަތ ތަކުނ  ނެރެވޭ ހެޔޮނަތ ޖާތައ  ދަމަހައ ޓަނ  މަސައ ކަތ  ކުރެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ ޔުނިވަރސިޓ ގެހައ ލު ކޮށ ދ ، 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
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 ުމވައ ަޒފުނ  ިބނާކުުރނ    2.3

މަސައ ކަތ  ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަކ  ބޭނުނ ވާ ހުނަރާއި ތަމ ރ ނު ލިބިތިބި، އެ ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.3.1

ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ ކުރުމަށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެތަމ ރ ނުތަކާއި ހުނަރުތަކުގެ ބޭނުނ  އެނ މެ އެކަށ ގެނ ވާ ގޮތުގައި ހިފާ، 
 މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ތޯ؟
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 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
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މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ވަޒ ފާގައި ކުރިއަށ ދެވޭނެ މަގުތައ  ހޯދައިދ ، ކެރިއަރ ބޭސ ޑ  އުޞޫލަކުނ  މުވައ ޒަފުނ ގެ ކަނ ތައ ތައ   2.3.2
އެހ ތެރިވެދ ، މުވައ ޒަފުނ  ކުރިއެރުވުމަށ  ޤަވާޢިދު ތަނ ދޭ  މަޖިލިހަށ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެހިނ ގުމަށ  

 . އެނ މެ މަތ  ދަރަޖައަކަށ  މަސައ ކަތ ކުރެވޭ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ވަކިވަކި މުވައ ޒަފުނ ގެ ހުރި ހުނަރުތައ  ދެނެގަތުމާއި، މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.3.3
  ތަމ ރ ނާއި ހުނަރުތައ  ދެނެގަތުމާއި، އެ ތަމ ރ ނުތަކާއި ހުނަރުތައ  ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށ ދެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މުވައ ޒަފުނ ގެ ޙައ ޤުތައ  ހިމާޔަތ ކޮށ ދ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައ ސަލަތައ  ހައ ލުކޮށ ދ ، މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި  2.3.4

 ހަމަހަމަކަނ  ޤާޢިމ ކުރުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ލަނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ ކުރުމަށ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާނެ ތަމ ރ ނާއި،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 2.3.5

  ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ހުނަރުތަކާއި، ވަސ ލަތ ތައ  ދެނެގަތުމަށ  އެއ ވެސ  

................................................................................................................................................................ 

 ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ  ވަރަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  



 

 

 ސ ޓ ރެެޓޖ  :  3ސެކ ޝަނ  
 ސ ޓ ރެޓެޖ  ޕ ލޭެނއ  އޮތުާމއި ޭއގެ ނަތ ޖާއަށ  ސަމާލުަކނ  ދިނުނ  3.1

 މަޤުޞަދުތަކާއި، ބޭނުނ ވާ ލަނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ  ކުރެވޭނެ، އަދި ކުރިމަތި ވެދާނެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.1.1

ގޮނ ޖެހުނ ތަކަށ  ކުރިމަތި ލެވޭނެފަދަ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނެއ  އެބައޮތ ތޯ؟ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނެއ ވާނަމަ، ރިވިއުކޮށ  ގެނ ނަނ ޖެހޭ 
  . ބަދަލުތައ  ގެނެސ  ނަތ ޖާ ޙާޞިލ  ކުރެވޭ ގޮތަށ  ބައ ޓަނ  ކުރެވިފައިވާ މިނ ވަރު

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ސ ޓ ރެޓެޖ އަކ  ޤައުމުގެ މަސ ލަހަތާއި، ރައ ޔިތުނ ނާއި، މުވައ ޒަފުނ ނާއި، ޚިދުމަތުގެ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.1.2

ނެރެވެނި ފެނ ވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށ  އަމާޒުކުރެވި، އެކަނ ކަމަށ  ސަމާލުކަނ ދެވިގެނ  ބައ ޓަނ  ކުރެވިފައިވާ، މަނ ފާއާއި ފައިދާ 
  ސ ޓ ރެޓެޖ އެއ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ  ވަރަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އެކަށައެޅިފައިވާ ސ ޓ ރެޓެޖ އަކ  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅުނ ހުރި އެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއ ގޮތަށ  ބަދަލުގެނެވެމުނ ދާނެ  3.1.3
 ސ ޓ ރެޓެޖ އެއ ތޯ؟

............................................................................................................................................................... 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ސ ޓ ރެޓެޖ އަކ  އިސ ވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތާއި ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުނ  ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.1.4
 އެކަށައެޅިފައިވާ، އިސ ކަނ ދޭ ތަރުތ ބުނ ، ބޭނުނ ވާ ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ  ކުރެވޭނެ ސ ޓ ރެޓެޖ އެއ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 

 
 



 

 

 ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށ  ނިނ މުނ ތައ  ނިނ މުނ  3.2
ބައިވެރިވުނ  އޭގައި ހިމެނޭގޮތުނ ،  ދަރިވަރުނ ގެސިޔާސަތުތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކަކ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.2.1

ޚިދުމަތ  ލިބިގަނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ  އަމާޒުކުރެވިގެނ ، ދާއިރާއަށ  އެނ މެ އެކަށޭނެ ގޮތަށ  އެކަށައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި 
  ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ޕ ލޭނ  އެކުލަވާލެވިފައިވަނ ، ތަފާސ  ހިސާބާއި، ހެއ ކާއި،  ވިޝަނ  އަދި ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.2.2
  ތެދު މަޢުލޫާމތާއި، ހަޤ ޤަތަށ  ބުރަވެ، ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭފަަދ ގޮތަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އެކަނ ތައ ތައ  ކުރެވޭނެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ކަނ ތައ ތައ  ދެނެގަނެވި،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.2.3
  ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ އަދި ކުރެވެމުނ ދާ މަސައ ކަތ  ކުރެވެނ  އެދެވޭ ގޮތެއ ގައިތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
މަސައ ކަތުނ  ނުކުނ ނަ ނަތ ޖާ އާއި އޭގެ ސަބަބުތައ  ދެނެގަނެވި، އެއާއެކު  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.2.4

  ގެނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލުތައ  ގެނެވޭތޯ؟ސ ޓ ރެޓ ޖ އަށ  

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 

 
 



 

 

 ެއއ  ަބއެއ ެގ ޮގތުަގއި ެއއ  އަމާޒަަކށ  ަދތުރުކުުރނ   3.3
ރިޔާ އަދި އެހެނިހެނ  އިސ ވެ ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އެކަށައެޅިފައިވާ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނަކ  ސަރުކާރާއި  3.3.1

މާވާ ދަތިތައ  ހައ ލުކުމަށ  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަނ ފ ޒުކުރުމަށ  އެހ ތެރިވާނެ، މަސައ ކަތުގައި ދި ފަރާތ ތަކުގެ ލަފާގެ ަމތިނ 
  އެހ ތެރިވެދޭ ސ ޓ ރެޓެޖ އެއ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ލަފާޔާއި ސ ޓ ރެޓ ޖ  އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރާއި ދާއިރާގެ އިސ ވެރިޔާ އަދި ތަޖުރިބާކާރުނ ނާއި، އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކުގެ  3.3.2

 އިރުޝާދު ހޯދ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެޒިނ މާދާރު ކުރެވޭ ދާއިރާގައި އެކަށައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ސ ޓ ރެޓެޖ އަކ   ޗާނ ސަލަރގެ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ  3.3.3
  ބޭނުނ ކުރެވޭނެ ސ ޓ ރެޓ ޖ އެއ ތޯ؟އެހެނިހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ޚިދުމަތ   ދަރިވަރުނ ނާއި، އިސ ވެރިޔާއާއި، މުވައ ޒަފުނ ނާއި، ރައ ޔިތުނ ނާއި، ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 3.3.4
  ލިބިގަނ ނަނ  އަނ ނަ ފަރާތ ތަކަށ  ސ ޓ ރެޓެޖ ެގ ފުރިހަމަ އަމިއ ލަވަނ ތަކަނ  ލިބިދެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

  



 

 

 ޚިދުަމތ  ފޯުރކޮށ ޭދނ  ރާވާަފިއވާޮގތ  :  4ސެކ ޝަނ  

 ބިނާކުރުވަނިިވ އަުއ ގޮތ ތަކާިއ ޚިދުމަތުގެ ފެނ ަވރު މަިތކުރުނ   4.1
ބޭނުނ ވާ ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ ކުރެވޭނެ ގޮތުނ  ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ ، ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝ ރޫޢުތައ  އެކުލަވާލައި  4.1.1

އެކަށައަޅައި ހިނ ގުމުގަށ  ބޭނުނ ވާ ޤާބިލ  މުވައ ޒަފުނ ނާއި، ވަޞ ލަތ ތަކާއި، އެކަމަށ  އެކަށ ގެނ ވާ އޮނިގަނޑެއ  ޤާއިމ  
 ކުރެވިފައިވޭތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އިސ ސަފުގައި ހަރަކާތ ތެރިވާ ފަރާތ ތަކަކ  އެހެނ  މުވައ ޒަފުނ  އިތުބާރުކުރާ،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.1.2

ނިނ މުނ ތައ  ނިނ މުމަށ  ބިނާކުރުވަނިވި ޚިޔާލުތައ ދ ، ދަށުގައި މަސައ ކަތ ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ލަފަޔާއި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ
  ކުރިމަގަށ  މަސައ ކަތ  ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލ ކަނ  ލިބިފައިވާ ފަރާތ ތަކެއ ތޯ؟ ޔުނިވަރސިޓ ގެއިރުޝާދާއި ހިތ ވަރުދ ، 

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އުފެއ ދުނ ތެރިކަމާއި އައުގޮތ ތައ  ހޯދުނ  ބިނާވެފައިވަނ  ދެމެހެއ ޓެނިވި ގޮތެއ ގައި  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.1.3
  ކުރިމަގަށ  ރޭވުމާއި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ސ ޓ ރެޓ ޖ ތައ  ކުރިއަށ  ގެނ ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
ވަޒަނ ކުރަމުނ  ދިއުމާއި، ހާޞިލ  ކުރެވޭ ނަތ ޖާގެ މައ ޗައ  ބަލައި ކުރިމަގަށ  ފައިދާހުރި އުފެއ ދުނ ތެރިކަމާއި ކާމިޔާބ   4.1.4

 ގޮތ ގޮތަށ  ވަޞ ލަތ ތައ  ބޭނުނ ކުރާނެ އައުގޮތ ތައ  ހޯދުމަށ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 
 



 

 

 ބޭނުނ ުކރުނ  ވަޞ ލަތ ތައ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ިދވެހިާރއ ޖޭގެރޭވުނ ތެރިކަާމއެކު  4.2

ދެވިގެނ ، ސ ޓ ރެޓެޖިކ  މަސައ ކަތ ތައ  ރޭވިފައިވަނ  މުހިނ މު ކަނ ތައ ތަކަށ  އިސ ކަނ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.2.1

ވި އެބަދަލާ ތަކަށ  ބަދަލުގެނެ ޕ ލޭނ ގައިވާ ކަނ ތައ ތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކުރެވިގެނ ތޯ؟ އަދި ބޭނުނ ވެއ ޖެ ހިނދެއ ގައި އިސ ކަނ ދޭ ކަނ ތައ 
   އެއ ގޮތަށ  ނަތ ޖާ ޙާޞިލ  ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   މިނ ވަރަށ  ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މަސައ ކަތ ތައ  ރޭވިފައިވަނ  އެކަށައެޅިފައިވާ ސ ޓ ރެޓެޖ  އަށ  ިރޢާޔަތ ކޮށ   ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.2.2
  ކުރުވޭފަދަ ގޮތަކަށ ތޯ؟ދެމެހެއ ޓެނިވި ގޮތެއ ގައި ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ  

................................................................................................................................................................ 

 މިނ ވަރަކަށ  ވަރަށ  ކުޑަ  މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ފައިދާ ހުރި  ޔުނިވަރސިޓ އަށ ވަޞ ލަތ ތަކުގެ ބޭނުނ  ހިފެމުނ ދަނ  ރޭވިފައިވާގޮތަށ ،  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.2.3
 ރަގަޅު ގޮތުގައިތޯ؟ މިކަނ ތައ ތަކަށ  ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ އަނ ދާޒާތަކެއ  ކުރެވިފައިވޭތޯ އަދި އެއިނ  ކަމަށ  ބަދަލެއ  އަތުވެއ ޖެނަމަ

  ތެރެއިނ  އެކަނ ތައ  ޙައ ލު ކުރުމަށ  ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ ޔުނިވަރސިޓ ގެ

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މަސައ ކަތ ތައ  ކުރިއަށ  ދަނ  ރަނގަޅު ގޮތުގައި  ދޔުނިވަރސިޓ ގެމަޝ ރޫޢުތަކާއި ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި/ހިނ ގުމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  4.2.4
 ބެލެހެއ ޓިގެނ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 

 
 



 

 

 ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމުގަިއ ވަކިަވކި ފަރާތ ަތކުގެ ދަުޢާރއި ޒިނ މާތައ  4.3

 ގޮތ ތަކެއ  ރޭވިފައިވޭތޯ؟ ލަނޑުދަނޑިތައ  ޙާޞިލ  ކުރެވޭނެ ގޮތ ގޮތުނ  ޚިދުމަތ  ފޯރުޮކށ ދޭނެ ފުރިހަމަ، ފަސޭހަސ ޓ ރެޓެޖިކ   4.3.1

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދޭނ  ރާވާފައިވާ ގޮތ ތަކާއި، ހަރަކާތ ެތރިވާނެ ފަރާތ ތަކާއި، ެއ ފަރާތ ތަކުގެ ދަުޢރާއި، ޒިނ މާތަކާއި  4.3.2
މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ފުރިހަމައަށ  އަނ ގައިދެވި އެކަނ ކަމަށ  މުވައ ޒަފުނ  ތައ ޔާރު ކުރެވިފައިވަނ  ކިހާ 

 މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

އެފަރާތ ތަކަށ   އެއ ބަޔަކު އަނެއ  ބަޔަކާއި ގުޅިގެނ  ފޯރުކޮށ ދޭނ  ޖެހޭ ޚިދުމަތ ތައ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.3.3
 އަނ ގައިދ ، އެކަމުގެ އިނ ތިޒާމ  ހަމަޖައ ސައިދ ، އެކަމުގައި ހުރެދާނެ ދަތިތައ  ނައ ތާލެވިފައިވަނ  ކިހާވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 
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ރޫޙެއ  އެތެރޭގެ މާޙައުލަކ  އެނ މެނ  ގުޅިގެނ  ހެޔޮގޮތުގައި މަސައ ކަތ  ކުރުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.3.4

  ޤާޢިމ ވެފައިވާ ތަނެއ ތޯއާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ މިނ ވަރާއި ފެނ ވަރަށ  ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދެވެމުނ ދޭތޯ؟

................................................................................................................................................................ 
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 މަސައ ކަތުގެ ފެނ ަވރު ެބލުމާއި ޚިދުމަތުެގ ފެނ ވަުރ މަިތކުރުނ   4.4
އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނ އާއި އެކ ޝަނ  ގުޅޭގޮތުނ  ޔުނިވަރސިޓ އާއި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.4.1

 ޕ ލޭނ  ތަނ ފ ޒުކުރުމުގައި މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އެކަށ ގެނ ވާ މިނ ގަނޑުތަކެއ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 
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 އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެފޯރުކޮށ ދެވޭ ޚިދުމަތ ތަކާއި، ޚިދުމަތ ތައ  ފޯރުކޮށ ދެވޭ ފެނ ވަރާއި، މިނ ވަރާމެދު ހިތ ހަމަޖެހޭތޯ؟  4.4.2
 ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރާއި މިނ ވަރު ހުރިމިނ ވަރު އެނގިވަޑައިގަނ ނަވަނ  ކިހާމިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ ޔުނިވަރސިޓ ގެ

................................................................................................................................................................ 
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ގޮތެއ ގައި މުވައ ޒަފުނ ގެ މެދުގައި އިސ ނެގުމުގެ ރޫހާއި، ހިތ ވަރާއި، ފޯރި އިތުރުކޮށ ، ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި ދެމެހެއ ޓެނެވި  4.4.3
މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވެމުނ  ދޭތޯ؟ ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ތެރެއިނ  ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާޞިލ  ކުރުމަށ  

  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކުރެވޭތޯ؟

................................................................................................................................................................ 

 ވަރަށ  ކުޑަ މިނ ވަރަކަށ   މެދުމިނ ވަރަކަށ   ބޭނުނ ވާ ނަތ ޖާ ހާޞިލ  ކުރެވޭ މިނ ވަރަށ  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

މަސައ ކަތ  ކުރާ މުވައ ޒަފުނ ގެ ކުރިމަގަށ  ވިސ ނާ މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭނުނ ވާ ހުނަރާއި، ޔުނިވަރސިޓ ގައި  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 4.4.4

ތަމ ރ ނ ތައ  ހޯދައިދ  މުވައ ޒަފުނ ގެ މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު ކުރިއެރުވުމަށ ޓަކައި މަސައ ކަތ  ކުރެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ 
ޚިދުމަތުގެ ފެނ ވަރު މަތިކޮށ ، ލަނޑުދަނޑިތައ  ހާސިލ  ކުރުމުގެ އެނ މެ ބޮޑު ޒިނ މާ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ އިސ ލާމ  ހިރާއ ޖޭގެދިވެ

ޤަބޫލުކުރައ ވަނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ އާއި އެކަމުގެ ޒިނ މާ ނަނ ގަވަނ  ކިހާ ކަމަށ   ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ އޮތ ފަރާތަކ  
 މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 
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 ސިިވލ  ަސރވިސ ގެ ޤާނޫނާިއ ޤަވާޢިދު :  5ސެކ ޝަނ  

 ގެ ޤާނޫނާިއ ގަާވިއދު ތަނ ފ ޒު ކުރުނ  ޔުިނވަރސިޓ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޭޖގެ 5.1

ޒިނ މާތަކާއި  ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގައި ބަޔާނ ކުރާ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.1.1
  މަސ ޢޫލިއ ޔަތުތައ  އަދާކުރެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 
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މުވައ ޒަފުނ ގެ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  ހަރުދަނާކޮށ  ރަގަޅު ކުރުމަށ ޓަކައި ބާއ ވަވާ ޔުނިވަރސިޓ ގެ  އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.1.2
ކޮމިޓ ގެ ބައ ދަލުވުނ ތަކަށ  ޙާޒިވެ ވަޑައިގެނ ނެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ އަދި ބައ ދަލުވުނ ތަކުގައި ބައިވެރިވެ  އެސ .އެމ .ޓ 

 ވަޑައިގެނ  ޚިޔާލާއި މަޝ ވަރާދެއ ވައި ކަނ ތައ ތައ  ރަގަޅު ކުރެއ ވުމަށ  މަސައ ކަތ  ކުރެވެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟

................................................................................................................................................................ 
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ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާއި، އޭގެ ޔުނިވަރސިޓ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެމުވައ ޒަފުނ ނަށ  ޔުނިވަރސިޓ   އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 5.1.3
މުވައ ޒަފުނ ނާއި، އެހެނިހެނ  ޔުނިވަރސިޓ ދަށުނ  ލާޒިމ ކުރާ އެނ މެހައި ކަނ ތައ ތައ  އަނ ގައިދެވިފައިވަނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ 

 މައ ސަލަތައ  ހުށަހެޅެނ  ކިހާ މިނ ވަރަކަށ ތޯ؟ފަރާތ ތަކުނ  ޝަކުވާއާއި 

................................................................................................................................................................ 
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  ބޭނުނ ވާ ތަމ ރ ނ  : 6ސެކ ޝަނ  
 .ބައިގައި ފާހަގަކުރާށެވެ ތަމ ރ ނު ބޭނުނ ވާ ދާއިރާތައ  މި

 ސަބަބު  ތަމ ރ ނ 

      

 

      

 

  



 

 

 ސޮއި : 7ސެކ ޝަނ  
 . ސ  ދިުނމަށ ފަހުއެވެކުސެކ ޝަނ  ފުރާނ  މަތ ގައިވާ ބައިތަކަށ  މާ މި

 ޗާނ ސަލަރ ވައިސ  ޑެޕިއުޓ 

 

 ..........................................................................................................: ނަނ  

 .......................................................................................................... :ސޮއި 

 ..........................................................................................................: ތާރ ޚ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މިނ ގަނޑު( ބަލާނެ ދިނުމުގައި  މާކުސ   ބެލުމަށ ޓަކައި  ފެނ ވަރު  : )މަސައ ކަތުގެ 7ޖަދުވަލު   

 

  



 

 

މިނ ގަނޑު( ބަލާނެ ދިނުމުގައި  މާކުސ   ބެލުމަށ ޓަކައި  ފެނ ވަރު  )މަސައ ކަތުގެ : 7ޖަދުވަލު   

 މިނ ވަރު  މިނ ގަނޑުތައ   ބަލާނެ 
 .ނ ހޯދު ގޮތ  ދެމެހެއ ޓޭނެ  އަރުވާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކުރި .1
 ތަކެއ  ގޮތ  ަމށ ޓަކައި ބިނާކުރު ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ ކުރިމަގު  .2

 .އެކަށައެޅުނ 

 މަށ ޓަކައިބެލު ކުރިއަށ ދާގޮތ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ މަސައ ކަތ ތައ  .3
 ަމސައ ކަތ ތައ  ިމނ ގަނޑުތަކުގެ ތެރެިއނ  އެ  ،ކަނޑަެއޅި ތަކެއ  މިނ ގަނޑު 

  .ގެނ ދެވިފައިވުނ  ކުރިޔަށ  ގޮތަށ  ރާވައިފައިވާ މޮނިޓަރކުރުމަށ 

 މ ރ ނާއި ތަ ބޭުނނ ވާނެ ކުރިއެރުވުމަށ ޓަކައިދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  .4
 ރޭވިފައިވުނ . ގޮތ ތަކެއ  ހޯދުމަށ  ވަޞ ލަތ ތައ 

 ރުމަށ ހާޞިލ ކު މަގުޞަދު ކަނޑަެއޅިފައިވާދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ނ   .5
 އިސ ލާމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެސަބަބުނ   ކުރެވެމުނ ދިއުމުގެ  އަމަލު ،ކަނޑައެޅި ގޮތ ތަކެއ 
  .ހާޞިލުވަމުނ ދިއުނ  މަގުޞަދުތައ ސިޓ ގެ ޔުނިވަރ

 ނ ޑަކ ޓ ކޮ އޮފ  ކޯޑ  އަދި ޤަވާޢިދު ޤާނޫނާއިދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  .6
  .ދިއުނ  ފުރިހަމަގޮތުގައި ތަނ ފ ޒުކުރެވެމުނ 

 
 
 
 
 

 ނަތ ޖާ ބޭނުނ ވާ
 ޙާޞިލ ކުރެވޭ
 މިނ ވަރަށ 
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 ކުރިއެރުވުމަށ ޓަކައި ޚިދުމަތ ތައ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ާލމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  .2
 އެޅިފައިވުމާއެކު ގޮތ ތަކެއ  ަކނޑަ ،ކުރުމަށ ރޭވި ކަނ ތައ ތަކެއ  ތެރޭގައި ކުރުމުއ ދަތެއ ގެ

 .ދިއުނ  ހާޞިލ ވަމުނ  ކަނ ތައ ތައ  ގިނަ

 ނ ޑަކ ޓ ގެ ކޮ އޮފ  ކޯޑ  އަދި ޤަވާޢިދު ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމ  ޔުނިވަރސިޓ ގެ  .3
 .ދިއުނ  ގިނަބައިތައ  ތަނ ފ ޒުކުރެވެމުނ 

 
 
 
 

 މެދުމިނ ވަރަކަށ 
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މިނ ގަނޑު( ބަލާނެ  ގޮތާއި މާކުސ ދޭނެ  ފޯމަށ   އެޗ ވ މަނ ޓ   : )ޓާގެޓ  9ޖަދުވަލު   

  



 

 

މިނ ގަނޑު( ބަލާނެ  ގޮތާއި މާކުސ ދޭނެ  ފޯމަށ   އެޗ ވ މަނ ޓ   : )ޓާގެޓ  9ޖަދުވަލު   

 މިނ ވަރު  ފެނ ވަރު  ވަގުތު 
 މިނ ގަނޑު  ތަފ ސ ލ   މިނ ގަނޑު  ތަފ ސ ލ   މިނ ގަނޑު  ތަފ ސ ލ  

ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި
 ވަގުތު ޙާޞިލު ފައިވާ

 ނެތ  ކުރެވިފައި
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ޓާގެޓ ގައި ކަނޑައެޅި 

 ޙާޞިލު ފައިވާ ފެނ ވަރު
 ނެތ  ކުރެވިފައި
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 ޓާގެޓ ގައި ކަނޑައެޅި
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ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި
 ޙާޞިލުވަގުތު  ފައިވާ

 ވޭ ކުރެވިފައި
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ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި
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ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި  
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 ވަނ  ޙާޞިލު ބައެއ 
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ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި

 ބޮޑު ފައިވާ މިނ ވަރުގެ
 ވަނ  ޙާޞިލު ބައެއ 
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ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި  
 ޙާޞިލު ފައިވާ ފެނ ވަރު

 ކުރެވިފައިވޭ 
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ކަނޑައެޅި  ޓާގެޓ ގައި

 ޙާޞިލު ފައިވާ މިނ ވަރު
 ކުރެވިފައިވޭ 
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