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 ހިންގުމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގެ އަހުރާމު 
 

/  ގެޒެޓު ކުރުން 
 ޝާއިޢު ކުރުން 

 ފާސް ކުރުމާއި ބަދަލު  ތަޞްދީޤު ކުރުން   
 ނައުމުގެ ބާރުލިބޭ ފަރާތް ގެ 

 ތަޢާރަފް  ސިފަތައް  ކޮށްލެވޭ ފާހަގަ 
 )ޔުނިވަރސިޓީން މާނަ ކުރާ ގޮތް(

 ލިޔުމުގެ ބާވަތް 

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ  ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު 
 
 

ޤާނޫނަކީ އޭގެ ބާރުން ޔުނިވަރސިޓީ އުފެދި އަދި   ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް
 ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮނިގަނޑު ރޭވި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބާރުތަކާއި

  ކެވެ. ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައިދޭ ޝަރުޢީ ލިޔުމެ
  ީޤާނޫނު ފާސް ކުރެވޭނީ އަދި އެއަށް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނ

  ނެވެ.ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން
 ީލިޔުމެކެވެ.  އާންމު ޤާނޫނަކީ ދާއިމ 
 .ެޤާނޫނު ތަޞްދީޤު ކޮށް ގެޒެޓު ުކރަން ޖެހޭނެ އެވ 
  ުކޯޓުންތަންފީޒު ކުރަން  ނުކުރެވި ދާނަމަ ޤާނޫނު ތަންފީޒ 

 އެވެ. ނެނެރެވޭއަމުރު 

 ޔުނިވަރސިޓީޤާނޫނަކީ 
އެކުލަވާލުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ބާރުތަކާއި ޒިންމާތައް 
ޝަރުޢީ އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ޤާނޫނީ އެންމެ މަތީ ލިޔުން 
 : ޤާނޫނުޔުނިވަރސިޓީގެ ) 

، 2015/11ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
، 2015/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
 (2019/8ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ޤާނޫނު 
Act 
 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
 އަދި / ނުވަތަ

 
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓު

)ތަޞްދީޤު ކުރަން 
 ނުޖެހޭ(

 
  

ވާ ފައިބަޔާން ކޮށްޤާނޫނުގައި  ނީޤަވާޢިދު ހަދާއާންމުގޮތެއްގައި   ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް 
 ކަންކަމަށެވެ. 

 ްޖެހޭނެ ކަންކަން އޮންނަން ޖެހޭ ގޮތާއި އެކަންކަން ކުރިއަށް ދާނ
 ތައް ބަޔާން ކުރުމަކީއަދަބުކަންކަމަށް އޮންނަ ގޮތާއި އެ 

 ޢިދުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ހިެމނޭ ކަމެކެވެ.ޤަވާ
 

 

ޤަވާޢިދަކީ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބިެގން، 
ޤާނޫނު އިތުރަށް ޝަރަޙަ ކުރުމަށް 
ނުވަތަ ޤާނޫނު ަތންފީޒު ކުރުމަްށ 
ތައްޔާރު ކުރެވޭ ލިޔުމެއް. މީގައި 
ހުއްދަ ކަންކަމާއި ހުއްދަ ނޫން 

ކަންކަމާއި، އަދަބުތަކާއި، ބައެއް 

 ޤަވާޢިދު
Regulation 
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 ައި ޤަވާޢީދުތައް ބައެއް ފަހަރަށް ަތްފސީލުވެގެން ގޮސް އޭގ
 ބައެއް ކަންކަމުގެ އިޖުރާއާތުވެސް ހިމެނިދާނެ އެވެ. 

  ާކަމެއްނަމަ އެވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއްޤަވާޢިދުގައި ބުނ 
 އެވެ.ބާޠިލުވާނެ 

 ެޙައްޤު  ޤަވާޢިދު ތައް ފާސްކުރުމާއި އެއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގ
 ވެ. ކަނި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލީހަށެލިބިގެންވަނީ ހަމައެ

  ްއް ހެދިޔަސް އެއަށްޤަވާިޢދުތަ ޤާނޫނުން ބާރުިލބިގެނ 
 އެވެ. ނުޖެހޭނެގެ ރުހުން ހޯދާކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހު

 ައެއްޗަކަށް ކުރު" ށް ވުރެ "އުމުރުޤަވާޢިދު ތަކަކީ ޤާނޫނ 
މު އަދި ގެޒެޓް ކުރެވޭ އާން ،ދާއިމީވިއަސް އެއީ ހަމަ 

 ކެވެ. ލިޔުމެ
 ުރު ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ޔުނިަވރސިޓީ މަޖްލީހުން އަމ

 އެވެ. ނެ ނެރެވޭ

ކަންކަމަށް އިޖުރާއާތު ތައް ވެސް 
 ހިމެނިފައި ހުރެދާނެ 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 
 އަދި / ނުވަތަ

 
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓު

)ތަޞްދީޤު ކުރަން 
 ނުޖެހޭ(

 
 

ޓީގެ ޔުނިވަރސިމުޅި ހިމެނޭނީ އާންމު ގޮތެއްގައި  ގައިސިޔާސަތު  ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް 
 ގައިމައިގަނޑު މަސައްކަތުގައި އެކުލެވޭ ވަކި އުންސުރެއް 

 ތަކެވެ. ގައި ޔުނިވަރސިޓީން ގެންގުޅޭނެ ހަމަނުވަތަ ވަކި ހާލަތެއް
 ީހުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލެވިގެންދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖްލ

ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން ނުވަތަ ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވް 
ލައިގެން އަސްލަކަށް ބަ ހިންމު ގަރާރުތަކެއްމު ފާސްކުރާޓީމަކުން 

 ވެ.މައްޗަށެއޭގެ 
  ީހާސިލުކުރަންއުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސަތެއްގައި އޭގެ ފަލްސަފ 

މުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަންކަ ތަކާއިބޭނުންވާ އަމާޒު
 އެވެ.ވާނެ ބަޔާންކުރަންއް މިޢުޔާރުތަ

  ްސިޔާސަތުގައި ޢަމަލުތަކުގެ ތަފްސީލު ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮތުނ
މައިގަނޑު  . އެހެންނަމަވެސްއެވެ ލާޒިމެއް ނުވާނެކޮންމެހެން 

އެވެ. އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ 

ސިޔާސަތަކީ ޤަވާޢިދެއް ހެދުމަށް 
ޤާނޫނުން ސީދާކޮށް ުބނެފައި ނުާވ 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީމުޅި ވަކި ކަމެއްގައި 
ރަސްމީ ސްޓޭންޑާއި އެކަމެއް 

ކުރިއަށް ގެންދަން ޔުނިވަރސިޓީން 
ހުއްދަ ކުރާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ 

 ލިޔުމެއް 
 

 ސިޔާސަތު 
Policy 
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ބޭނުންނަމަ ތަބާވާން ޖެހޭ އިރުާޝދުތަކާއި އިދާރީ އިޖުރާއާތު 
 ހިމެނިދާނެ އެވެ. 

 ަކީ ސިޔާސަތާއި ޤަވާޢިދު ތަފާތުވާ އެންމެ މުހިންމު ޕޮއިންޓ
 ށްބާރު ލިބިގެން ހަދާ އެއްޗަކަސީދާކޮށް ސިޔާސަތަކީ ޤާނުން 

އް ށް ވެސް ސިޔާސަތެނުވުމާއި ޤަވާޢިދެއްގައި ހިމެނޭ ކަމަކަ
 މުގެ ފުރުސަތު އޮތުމެވެ. އެކުލަވާލު

 ިފައެއް ސިޔާސަތެއްގައި އެއްވެސް ކަހަލަ އަދަބެއް ބަޔާން ކުރެވ
 އެވެ. ނޯންނާނެ

  ްއް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ކަމެއްގައި ސިޔާސަތެއެއްވެސ
  ވެ. އެ ހިމެނޭ ނަމަ އެކަމެއް ބާޠިލުވާނެ

  ީވޭއްޗަށް ތަންފީޒު ކުރެމަ މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތަކ 
 އެއްޗެކެވެ.

  ުފަރާތްތަކުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވާ  ގެސިޔާސަތ
 ވެ.އަުމރު ކުރެވޭނެ އެމަޖުލީހުން ތަންފީޒުކުރުމަށް 

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓު
 
 

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް 
 ނުވަތަ 
 

އުޞޫލާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ 
ޒިންމާ މަޖްލީހުން 

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް 
)މިސާލު: އެކަޑެމިކް ބޯޑު، 
އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ، 
 ފައިނޭންސް ކޮމެޓީ، ....( 

 ުވަކި ތައް އެކުލަވާލެވިގެންދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލ
ކަމަކާ  ގުނަވަނަކުން ނުވަތަ ުގނަވަންތަަކކުން ކުރާ ވަކި ޚާއްޞަ

 ވެ.ނިންމާ މުހިންމު ގަރާރުތަެކއްގެ މައްޗަށެމެދު 
 ިއުޞޫލުތައް ތަންފީޒު ވާނީ މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަދަލުގައ 

 ށެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަކި ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަންތަކަކަ
 ަވާ ލަަހއްޓާނީ އެކަމެއް ޚާއްޞައުޞޫލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބ

 ގުނަވަނަކުން ނުވަތަ ުގނަވަންތަަކކުންނެވެ. 
  ިދެން ހުރިމަތީގައި މި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަން ފިޔަވައ 

  އެވެ.  އުޞޫލުތައް ސިޔާސަތުތަކާ ހަމަ އެއްގޮތްވާނެކަންކަމުގައި 

ކަމެއްގައި ޚާއްޞަ ވަކި  އުޞޫލަކީ
ގެ ވަކި ގުނަވަނަކުން ޔުނިވަރސިޓީ

 ވަތަ ގުނަވަންތަކަުކން ގެންގުޅޭނު
ރަސްމީ ސްޓޭންޑާއި އެކަމެއް 

ކުރިއަށް ގެންދަން ހުއްދަ ކުރާ ގޮތް 
 ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް

 
 
 

 އުޞޫލު 
Rule 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 އިންޓްރާނެޓް 

 އަދި

ޔުނިވަރސިޓީ ) 
މަޖްލިސް ނޫން 

ފާސްކުރި ފަރާތަކުން 

އިޖުރާއާތުގައި ހިމެނޭ 
ކަމެއްގެ ޒިންމާ މަޖްލީހުން 

 ތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާ

  ްއޭގެ މަތީ ހަރުފަތްތަކުގައި އޮންަނ، އިޖުރާއާތަކީ އަބަދުވެސ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމާގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުމަކާ )ސިޔާސަތަކާ 

އިޖުރާއާތަކީ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ 
ނުވަތަ )ބައެއް އުޞޫލެއް 

ތަންީފޒު ހާލަތްތަކުގައި( ޤަވާޢިދެއް 

 އިޖުރާއާތު
Procedure  
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އެހެން ލިޔުމެއްގެ 

ޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނޭ 
ނަމަ އެ ލިޔުމަކާ 
 އެއްހީރަސް ކުރުން

 ނުވަތަ 
 

ފާސްކުރާ ފަރާތުން 
 ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް 

ތަޞްދީޤު ކުރަން ނަމަ 
ޖެހޭނެ ކަމަށް 

އެފަރާތުން 
ކަނޑައަޅައިފި 
ހާލަތެއްގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 މަޖްލީހުން(

 
 

)މިސާލު: އެކަޑެމިކް ބޯޑު، 
އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ، 
 ފައިނޭންސް ކޮމެޓީ، ....(

 ނުވަތަ 
 

އެހެން ލިޔުމެއްގެ 
ޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނޭ ނަމަ 
 އެ ލިޔުން ފާސްކުރާ ފަރާތް 

ގުޅިފައިވާ  ނުވަތަ އުޞޫލަކާ ނުވަތަ ބައެއް ފަހަރު ޤަވައިދަކާ(
 އެއްޗެކެވެ. 

  ްތެއް އެއީ އެ އިޖުރާއާއިޖުރާއާތުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައ
ތްތަކަށް ވެފައިވާ މަސައްކަބަޔާންގުޅިފައިވާ، ރަސްމީ ލިޔުމުގައި 

 ވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
 ީއިޖުރާއާތުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ޚާއްޞަ ވެފައިވާނ 

 ވަކި ގުނަވަނަކަށެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީގެ އާންމުކޮށް 
  ީތަށް އެއް އިޖުރާއާލިޔުންތަކަށް ބައެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ ރަސްމ

 ވުރެ ގިނަ އިޖުރާއާތުވެސް ހަދަން ޖެހިދާނެ އެވެ.
 ީއޭގައި  އިޖުރާއާތުތަކަކީ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި އެއްޗަކަށްވާތ

ތަކަށް މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުވެފައި ުހންނަންވާނީ މަްނޠިޤީ ގޮ
 އެއިން ނަތީޖާތައް ނެރެވޭ ގޮތަކަށެވެ. އަދި 

  ިކުލެވޭ އެއިޖުރާއާތެއްގެ ތަފްސީލު ބިނާވާީނ އެ އިޖުރާއާތެއްގައ
ކުރަން ފްސީލު މަސައްކަތް ބަޔާންމައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި ތަ

 ޖެހޭ މިންވަރަކަށެވެ. 
 ުގައި އިޖުރާއާތެއް އިތުރަށް ޝަރަޙަ ކުރުމަށްޓަކައި އެއާ އެކ

ރާއާތު ޑައިގްރާމްތައް ނުވަތަ ފްލޯޗާޓުތަްއ ބޭނުންކުރުމަކީ އިޖު
 ފަހުމްވުމަށް ވަރަށް ބޭުނންތެރި ަކމެކެވެ. 

  ޭރަސް އެއްހީ ޔުމާ ރަސްމީ ލިކޮންމެ އިޖުރާއާތެއްވެސް އެއާ ގުޅ
 ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. 

ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި 
މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
އެކި ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެއްސުމާއި އެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 
ވީގޮތް ުބނެދިނުމަށް ގެންދަން

 އެކުލަވާލެވޭ ލިޔުމެކެވެ. 
 
 

ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއްގެ 
ގޮތުން ގެޒެޓު ކުރުމާއި 

 އާންމުކުރުން
)ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓު ނުވަތަ 
 އިންޓްރާނެޓް(

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖްލިސް )
ނޫން ފަރާތަކުން 
ފާސްކުރި ނަމަ 

ތަޞްދީޤު ކުރަން ޖެހޭނެ 
ކަމަށް އެފަރާތުން 

ކަނޑައަޅައިފި 

ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި 
ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ޒިންމާ 

މަޖްލީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ 
 ފަރާތް 

 ަކި ސުލޫކީ ހަމަތަކުގައި ހުންނާނީ ަވކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވ
ބައެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިަގއި ހުންނަން ޖެހޭނެ 

 ސުލޫކުތަކެވެ. 
 ޫކީ ހަމަތައް އެކުލަވާލާނީ އެއާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ ޒިންމާސުލ 

 ހަވާލުވެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ފަރާތުންނެވެ.

ސުލޫކީ ހަމަތަކަކީ ނުވަތަ ސުލޫކީ 
މިންގަޑަކީ ވަކި ކަމެއްގައި ނުވަތަ 
ވަކި ބައެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަްނ 

ޖެހޭ ނުވަތަ ހުރުމަށް އުންމީދު 
ކުރެވޭ ސުލޫކުތަކެއް ބަޔާންކޮށް 

 /ސުލޫކީ ހަމަތައް 
 ސުލޫކީ މިންގަނޑު

Code of 
Conduct 
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ހާލަތެއްގައި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 މަޖްލީހުން(
 
 

)މިސާލު: އެކަޑެމިކް ބޯޑު، 
އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ، 
 ފައިނޭންސް ކޮމެޓީ، ....(

 ނުވަތަ 
 

އެހެން ލިޔުމެއްގެ 
ޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނޭ ނަމަ 
 އެ ލިޔުން ފާސްކުރާ ފަރާތް 

 ެބާރުން  ސުލޫކީ ހަމަތަކަކީ ޝަރުޢީ ބާރުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދުތަކުގ
 ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބާރު ލިބޭނެ ިލޔުމެއް ނޫނެވެ. 

 ާތުގައި ނީ ދެފަރާއާންމުގޮތެއްގައި ސުލޫކީ ހަމަތައް ތަންފީޒު ކުރ
 ވެ. ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެ

  ްސުލޫކީ ހަމަތައް އެ ސުލޫކާ ގުޅުންހުރި އެންމެންނަށ
 ފަސޭހަކަމާ އެކު ފެންނަން ހުންަނން ޖެހޭނެ އެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން 
 އެކުލަވާލާ ލިޔުމެކެވެ.  

ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއްގެ 
ގޮތުން ގެޒެޓު ކުރުމާއި 

 އާންމުކުރުން
)ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ގެޒެޓު ނުވަތަ 
 އިންޓްރާނެޓް(

 
 

މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
ކަމެއްގެ ޒިންމާ 

މަޖްލީހުން 
 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް 
)މިސާލު: އެކަޑެމިކް 

ބޯޑު، އެޗް.އާރ.އެމް.ޑީ 
ކޮމެޓީ، ފައިނޭންސް 

 ކޮމެޓީ، ....(
 
 

މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ 
ކަމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ 
 ކަންކަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތް
)މިސާލު: އެޑްމިޝަން 

ކޮމެޓީ، ލައިބްރަރީ ކޮމެޓީ، 
ޑީންސް ކޮމެޓީ، 

 އެސް.އެމް.ޓީ، ...( 
 ނުވަތަ 
 

އެހެން ލިޔުމެއްގެ 
ޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނޭ ނަމަ 
  އެ ލިޔުން ފާސްކުރާ ފަރާތް

  ްހެން އެމިންގަނޑަކީ ކަމެއްގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ނުވަތަ ކަމެއ
ރުޖިޢީ ކަމަކާ އަޅާކިޔުމަށް އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަ

 ލިޔުމެކެވެ. 
 ުތަކަކީ ވެސް އާންމު ގޮތެއްގައި، ހިންގުމާ ގުޅޭމިންގަނޑ  

ހީއެއްގެ ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައިވާ ކަންކަން 
 އި ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. ގޮތުގަ

 ެހެން މިންގަނޑުތައް އަމިއްލައަށް އެކުާލލުމުގެ ބަދަލުގައި އ
 ތަނަކުން އެކަށައަޅާފައި އޮންނަ ިމންގަނޑެއްވެސް އެއަށް
މަރުޖިޢީ ހައްގު ދިނުމާ އެކު ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. 

 މިސާލަކަށް އައި.އެސް.އޯ މިންގަނޑުތަކެވެ. 

ޢުޔާރަކީ މިންގަނޑަކީ ނުވަތަ މި
ކަމެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ފަންަވރު 
ނުވަތަ ހާސިލުވާން ޖެހޭ ފެންވަުރ 

 ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެކެވެ. 
 

 /މިންގަނޑު 
 މިޢުޔާރު

Standard 
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 އިންޓްރާނެޓް 

 އަދި
 

އެހެން ލިޔުމެއްގެ 
ޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނޭ 

އިރުޝާދާ ގުޅުންހުރި 
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޒު 

ކުރުމުގެ ކަންކަން 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތް

)މިސާލު: އެޑްމިޝަން 
ކޮމެޓީ، ލައިބްރަރީ 

މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ 
 ހަވާލުވެފައިވާ ސީދާ ފަރާތް 

)މިސާލު: އެކަޑެމިކް 
އެފެއަރޒް، އެޗް.އާރ، 

 ސްޓޫޑެންޓް އެފެއަރޒް،...(
 ނުވަތަ 

  ީހަޔާތުން  ހިންގުމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެއިރުޝާދަކ
ޅޭ ބައެއްގައި އެ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއާގު

ދިރާސާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހޯދައިގަނެވޭ މައުލޫމާތު 
 ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ލިުޔމެކެވެ. 

 ްނަށް އިރުޝާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަީކ އެއާ ގުޅުންހުރި މީހުނ
  މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ފޯރުޮކށްދިނުމެވެ. 

ހިންގުމާ ގުޅޭ ރަސްމީ އިރުޝާދަކީ 
ތަންފީޒު ލިޔުމެއްގައިވާ ކަންކަން 

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ ހާލަތެއް 
ބަޔާންކުރުމަށް ނުވަތަ އޭގެ ތާރީޚު 

ކަމުގެ ތަފްސީލު  އެރައްކާކުރުމަށް
 ލިޔުމެކެވެ. ބަޔާންކުރާ 

 އިރުޝާދު 
Guideline 
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ނަމަ އެ ލިޔުމަކާ 
އެކުގައި ނުވަތަ 

ފާސްކުރާ ފަރާތުން 
 ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް 

 

ކޮމެޓީ، ޑީންސް ކޮމެޓީ، 
 އެސް.އެމް.ޓީ، ...(  

 
 

 
އެހެން ލިޔުމެއްގެ 

ޖަދުވަލެއްގައި ހިމެނޭ ނަމަ 
 އެ ލިޔުން ފާސްކުރާ ފަރާތް 

 ާއިރުޝާދު އެކުލަވާލާނީ އަދި ފާސްކުރާނީ ވެސް އެ އިރުޝާދ 
 އެފަރާތަކަށް ރަސްީމ ލިޔުމުން ގުޅުންހުރި، ހިންގުމާބެހޭ

 ކުންނެވެ.ލުވާ ފަރާތަކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޒިންމާއާ ހަވާ
  ޭއިރުޝާދުތަކުގައި އާދަވެގެން ވަކި ބަޔަކު ކުރަންޖެހ

ޅުމެއް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ކަނޑައެ
ގައި ނަމަވެސް ހާލަުތ ނިޔާކުރާގޮތުން ފަހަރެއްއެވެ.  ނޯންނާނެ

 މިފަދަ ކަމެއް ހިމަނަން ޖެހިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް
 ގެން އިރުޝާދުގައި ހިމަނާ ބައެއް ވާން ޖެހޭނީމެދުވެރިވެ

 ވެ. މަށެރަސްމީ ލިޔުމުމައި ބަޔާންވެފައިވާ ކަންކައިރުޝާދާ ގުޅޭ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އިންޓްރާނެޓް 
ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަންފީޒު 
ކުރުމުގެ ކަންކަން 
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތް

)މިސާލު: އެޑްމިޝަން 
ކޮމެޓީ، ލައިބްރަރީ 

ކޮމެޓީ، ޑީންސް ކޮމެޓީ، 
 އެސް.އެމް.ޓީ، ...( 

 

މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ 
 ހަވާލުވެފައިވާ ސީދާ ފަރާތް 

)މިސާލު: އެކަޑެމިކް 
އެފެއަރޒް، އެޗް.އާރ، 

 ސްޓޫޑެންޓް އެފެއަރޒް،...(

  ހިންގުމާ ގުޅޭ ރަސްމީ މަސައްކަތު ލިސްޓުގައި ހުންނާީނ
ދަށުން އަދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުމެއްގެ 

 ވެ. ކި ތަރުތީބަކުންނެއަދާކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްަތއް ވަ
 ާތުގެ ނަގާނެ ފަރާތާއި މަސައްކަ މަސައްކަތު ލިސްޓުގައި ޒިންމ

 ކެވެ. ސުންގަނޑި ލިޔުމަކީ އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެ
 ާމަސައްކަތު ލިސްޓު އެކުލަވާލާނީ އެ މަސައްކަތުގެ ޒިންމ 

 ހަވާލުވާ ފަރާތަކުންނެވެ. 
 ާއްޞަ ލިޔުމެކެވެ. މަސައްކަތު ލިސްޓަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚ

 . އާންމުންނަށް ކޮންމެެހން ފެންަންނ ޖެހޭ ލިޔުމެއް ނޫނެވެ

ހިންގުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ލިސްޓަކީ 
ދަށުން ވަކި  ރަސްމީ ވަކި ލިޔުމެއްގެ

ފަރުދަކު ނުވަތަ ގުނަވަނަކު 
 ދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުއަ

 އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމުގައި ހިމެނޭ
އް ވަކި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަ

ތަރުތީބަކުން އަތުރާލައިެގން ހަދާ 
 ލިސްޓެކެވެ.  

 

  ލިސްޓުމަސައްކަތު
Task List 

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 އިންޓްރާނެޓް 

)ތަޞްދީޤު ކުރަން 
 ނުޖެހޭ(

 
 

މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ 
 ހަވާލުވެފައިވާ ސީދާ ފަރާތް 

)މިސާލު: އެކަޑެމިކް 
އެފެއަރޒް، އެޗް.އާރ، 

 ސްޓޫޑެންޓް އެފެއަރޒް،...(

 ަތު ޗެކުލިސްޓުގައި ހިމެނޭނީ އިޖުރާއާތުތައް ނުވަތަ މަސައްކ
 ލިސްޓުތަކުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒުވޭތޯ އަދި
ން ތަންފީޒުވަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލެޭވނެ ފަދަ ތަފްސީލީ ކަންކަ

 ތަރުތީބަކުންނެވެ. 
 ާޗެކުލިސްޓު އެކުލަވާލާނީ އެމަސައްކަތެއް ހަވާލުވެފައިވ 

 ފަރާތަކުންނެވެ. 
  .ެޗެކު ލިސްޓަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚާއްޞަ ލިޔުމެކެވ

 .އާންމުންނަށް ކޮންމެެހން ފެންަންނ ޖެހޭ ލިޔުމެއް ނޫނެވެ

ޗެކު ލިސްޓަކީ އިޖުރާއާތެއްގައި 
ނުވަތަ މަސައްކަތު ލިސްޓެއްގައި 

ށްދާގޮތް ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރިއަ
 ބަލައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އެކުލަވާެލވޭ

 ލިސްޓެކެވެ. 
 

 ޗެކު ލިސްޓު
Checklist 

  



Page 7 of 7 
 

ޚިދުމަތަށް އެދޭ 
ފަރާތްތަކަށް 

ފަސޭހަކަމާއެކު 
ލިބޭގޮތަށް 

)ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވެބްސައިޓް ނުވަތަ 

 އިންޓްރާނެޓް(

)ތަޞްދީޤު ކުރަން 
 ނުޖެހޭ(

 
 

މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ 
 ހަވާލުވެފައިވާ ސީދާ ފަރާތް 

)މިސާލު: އެކަޑެމިކް 
އެފެއަރޒް، އެޗް.އާރ، 

 ސްޓޫޑެންޓް އެފެއަރޒް،...(

 ޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައި ސީދާކ
އް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ވެސް ބަޔާންވެފައި ނުވާ އެއްވެސް ކަމެ

 ނެ އެވެ.ފޯމެއްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާ
 ީއިރުޝާދާ ފޯމެއްގައި އިރުޝާދެއް ހިމެނިއަސް އެ ވާންޖެހޭނ 
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