
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭ 
 އުޞޫލު

 

 (ހ) 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

 

 12(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާ  13 އާއި މާއްދާ ވަނަ

 .މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލެވެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭ ށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލަމި  (ށ)  

 އެވެ." އުޞޫލު 

 ތަކުގެ  ވަޒީފާ ހިމެނޭ ފަންތިތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި (ނ)  

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް  ގެނައުމަކީ  ބަދަލު އޮނިގަނޑަށް އެ ކަނޑައެޅުމާއި އޮނިގަނޑު

 .ކަމެކެވެ ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

އާއި ޢިނާޔަތްތައް 

 ކަނޑައެޅުން

 މާލީ  އެހެނިހެން  މުސާރައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ  )ހ( 2

މިޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް  ކަނޑައަޅާނީ ޢިނާޔަތްތައް 

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީންނެވެ.

 ދޭއިރު  ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)  

. އޮންނަންވާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާފައި  ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި އެވަޒީފާއެއްގެ

 ވަޒީފާ  ކުރެވޭ ޢައްޔަން މުވައްޒަފަކު އެ ވާންވާނީ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ކަނޑައެޅޭ މިގޮތުން

 މުސާރައާއި އޮނިގަނޑުގައިވާ   ކަނޑައަޅާފައިވާޔުނިވަރސިޓީން ފަންތިއަށް މުގެމަޤާ ހިމެނޭ

 .ޢިނާޔަތްކަށެވެ

 އެ  އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާގެ ޗިޓުގަޔާއި އަންގާ  ވަޒީފާދިންކަން މުވައްޒަފަކަށް  ކޮންމެ (ނ)  

 ބަދަލުކުރެވޭ  މަކަށް މަޤާ އެހެން. ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި  ގެމުވައްޒަފަކު 



 

 

 އާއި މުސާރަ ގެމުވައްޒަފަކު އެ ޗިޓުގައި އަންގާ  ބަދަލުކުރިކަން މަޤާމް  ނަމަ މުވައްޒަފަކު

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް

 ޢިނާޔަތަށް  މުސާރައާއި ،އަތުވެއްޖެނަމަ ބަދަލު ޢިނާޔަތަށް މުސާރައާއި ގެމުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް (ރ)  

. ދޭންވާނެއެވެ  ޗިޓެއް ބަދަލުވިކަމުގެ  ޢިނާޔަތް  މުސާރައާއި މުވައްޒަފަކަށްމެ ކޮންމެ ގެނެވޭ  ބަދަލު 

 .ވާނެއެވެބަޔާންކުރަން  އެކަން އެއްބަސްވުމުގައިވެސް  ވަޒީފާގެ ގެމުވައްޒަފަކުއެ އަދި

 ރާއްޖޭގެ  ،ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރު ދެވޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާ މުހިންމު ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން (ބ)  

 ދެވޭ  ގުޅިގެން ދަތުރުތަކާ ބޭރަށްކުރާ ރާއްޖެއިން ،ދަތުރުތަކާއި ކުރާ ރަށްރަށަށް އެކިއެކި

 ކަނޑައަޅާފައި  ޓްރެޜަރީން އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ޢިނާޔަތްތައް ޚަރަދުތަކާއި

  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ދު ޤަވާޢިމި ދިނުމަކަށް  މަތިން އުޞޫލުގެ އޮންނަ

 މުސާރަ  ދުވަހެއްގައެވެ. ދުވަހުންކުރެ ދެ ފަހު އެންމެ މަހެއްގެ މީލާދީ ކޮންމެ ދޭނީ މުސާރަ (ޅ)  

 އެންމެފަހު  ބަންދުނޫން އެމަހެއްގެ  ދޭނީ މުސާރަ ،ދިމާވާނަމަ ދުވަހަކާ ބަންދު ދޭންޖެހޭ ދުވަސް

 .އެއްދުވަހަކުއެވެ ކޮންމެވެސް ދުވަހުންކުރެ ދެ

 މުސާރަދޭނީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ވަކިކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން (ކ)  

 ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް. ހަމައަށެވެ ތާރީޚާ  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން ،ޗިޓުގައިވާ ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން

 ނުކުމެ  އޮފީހަށް މުވައްޒަފު ސަބަބުން ނުކުރެވުމުގެ  ރައްދު ޗިޓް  ތާރީޚުގައި ވަކިކުރި  ޗިޓުގައިވާ

 މުސާރަ  މީހަކަށް އެ ހަމައަށް ތާރީޚާ ސޮއިކުރި ނުކުމެ ފަހުން އެންމެ ،ށްފައިވާނަމައަދާކޮ ވަޒީފާ

 .  ދޭންވާނެއެވެ

ބަންދުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ 

 މުސާރަ

 ތަންފީޒީ  ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު  3

 ދުވަސްތަކުގެ  ދެމެދުގައިވާ ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ބަންދުކުރުމާއި ،ބަންދުކޮށްފިނަމަ އިދާރާއަކުން

ދުވަސްތަކުގެ  ދެމެދުގައިވާ ދޫކޮށްލުމާ ބަންދުކުރުމާއި ،ވަކިނުކުރާނަމަ ވަޒީފާއިން ،މުސާރައާއި

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ތިރީގައިމިވާ މަލުކުރާނީޢަ މުސާރައާމެދު



 

 

 ބަންދުގައިހުރި  ،އަތުވެއްޖެނަމަ ހުކުމެއް ސާބިތުވެ  ކުށް ޝަރީޢަތަށް މައްޗަށް ގެ މުވައްޒަފަކު އެ (ހ)  

 .ނުދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކުގެ

 ،ނިމިއްޖެނަމަ މައްސަލަ ސާބިތުނުވެ ކުށް  މައްޗަށް ގެމުވައްޒަފަކު  އެ ހުށަހެޅުމުން  ޝަރީޢަތަށް (ށ)  

 އެ  ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލަ ހުށަނާޅައި ޝަރީޢަތަށް  އެމައްސަލައެއް ފަރާތުން  ނުވަތަ ކަމާބެހޭ 

 .ދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކުގެ  ހުރި ބަންދުގައި މީހަކު

 ކުށް  ޝަރީޢަތުން މައްޗަށް  ގެމުވައްޒަފަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)  

 ކުށް  ،އިސްތިއުނާފުކޮށް ކޯޓެއްގައި މަތީމަރުޙަލާގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ

 މުސާރަ  ދުވަސްތަކަށް  ހުރި  ބަންދުގައި މީހަކު  އެ ،ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލަ  ސާބިތުނުވާކަމަށް

 .  ދިނުން

 ވަޒީފާ  ނުވަތަ ޗިޓުގައިވާ  ދިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒީފާ ދޭނީ  މުސާރަ (ހ) 4 މުސާރަދޭ ތާރީޚު

 ،އަތުވެއްޖެނަމަ ބަދަލު މުސާރައަށް ގެމުވައްޒަފަކު . ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުކުރި

 މުސާރަ ،ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުވިކަމުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ބަދަލުގެނެވުނު

 .ފެށިގެންނެވެ  ތާރީޚުން ބަދަލުވި

 އެނޫން  ނުވަތަ  ކުރެވިގެން ބަދަލު  ފަންތިއަކަށް އެހެން ވަޒީފާ  ގެ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް (ށ)  

ހަމައަށް  ތާރީޚަކާ ގެނެވުނު ބަދަލު އެ ،ގެނެވިއްޖެނަމަ ބަދަލެއް  މުސާރައަށް ގޮތަކުންވެސް 

 އަދި . މުސާރައެވެ ލިބެމުންދިޔަ  ހަމަޔަށް ދުވަހާ މުވައްޒަފަށް ދެވޭނީ ބަދަލުގެނެވުނު

 .މުސާރައެވެ ހަމަޖެހުނު  ބަދަލާއެކު ގެނެވުނު ދެވޭނީ ފެށިގެން ތާރީޚުން ބަދަލުގެނެވުނު

 ބޭންކު  އޮންނަ ނަމުގައި ގެ މުވައްޒަފަކު  ޖަމާކުރާނީ އެ މުސާރަ  ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް   5 މުސާރަ ޙަވާލުކުރުން

 މުސާރަ  އަތަށް މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. މިގޮތަށް މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަކީ

 އި ތިރީގަ މުސާރަޔާއެކު އެ  ،ދޭއިރު މުސާރަ  މުވައްޒަފުންނަށް . ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި ޙަވާލުކުރުން 

 .ދޭންވާނެއެވެ އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު  އެވާ

 .  ޢަދަދު ޖުމުލަ މުސާރައިގެ ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ މުއްދަތުގައި ދެވޭ މުސާރަ (ހ)  



 

 

 އެ ޢަދަދާއި ކެނޑި އެގޮތުން ،ކަނޑާފައިވާނަމަ ޖުމުލައިން މުސާރައިގެ ޢަދަދެއް އެއްވެސް (ށ)  

 .ސަބަބު ޖެހުނު ކަނޑަން ޢަދަދު

 .ޢަދަދު  އަސްލު ދެވޭ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފަށް ،މުއްދަތުގައި ދެވޭ މުސާރަ (ނ)  

 .ޢަދަދު ދެވޭ ގޮތުގައި އެލަވަންސްތަކުގެ އެކިއެކި އާއި ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ (ރ)  

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް 

ކުރުވުމާ އިތުރުގަޑީގެ 

 ފައިސާ ދިނުން

 ކުރާ  އާދަވެގެން  ދުވަހަށް ދުވަހުން ނެރެންވާނީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުވުމަށް އިތުރުގަޑީގައި (ހ) 6

 ،ކުރުވުމަށާއި އެމަސައްކަތްތައް ނުނިންމޭނަމަ އެކަނިކޮށްގެން ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްތައް

 ނުނިންމޭނަމަ  ން ކޮށްގެ އެކަނި ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމަންޖެހޭ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި 

ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވައްޒަފަކު ކުރަވުމަށާއި އަދި މުވައްޒަފަކީ އެކަޑެމިކް  އެމަސައްކަތްތައް

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތުގައި 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 ހުއްދަ  ނުކުންނަންވާނީ ލިބޭގޮތަށް ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުގަޑީގައި (ށ)  

އިދާރާ ނުވަތަ  ރިކޯޑް މަސައްކަތުގެ ކުރި މުވައްޒަފަކު އިތުރުގަޑީގައި މިގޮތުން. ލިބިގެންނެވެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ޝީޓްގައި ހުއްދަދޭ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން 

 އުޖޫރަދެވޭނީ  މަސައްކަތަށް ކުރާ އިތުރުގަޑީގައި މަސްމަހު އެހެން  ފިޔަވައި މަސް  ރަމަޟާން (ނ)  

 ރަމަޟާންމަހު . ގަޑިތަކަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ އިތުރަށް (ހައެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ  6 ދުވާލަކު

 ރަށް އިތު  ގަޑިއިރަށްވުރެ (ހަތަރެއް) 4 ދުވާލަކު އުޖޫރަދެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރާ އިތުރުގަޑީގައި

 . ޑިތަކަށެވެގަ މަސައްކަތްކުރާ

 މިންވަރުގެ  ޖެހޭ  ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން  ގެމުވައްޒަފަކު އެ ކުރުވާނަމަ  މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި (ރ)  

 އަދި އެފަދަ .  ދެވޭނެއެވެ ފައިސާ އަށްވާ އެއްބައި) ހަތަރުބައިކުޅަ (އެކެއް 1 ¼ މަދުވެގެން

 މީހެއްގެ އެ ،ނަމަ ދުވަހެއްގައި ބަންދު  ރަސްމީ ނުވަތަ ދުވަހެއް ހުކުރު ކުރުވީ މަސައްކަތެއް

 ފައިސާ  އަށްވާ އެއްބައި) ދެބައިކުޅަ  (އެކެއް 1 ½ މިންވަރުގެ  ޖެހޭ  ގަޑިއަކަށް  މުސާރައިން

 .ދޭންވާނެއެވެ ގޮތުގައި އިތުރުގަޑީގެ



 

 

 އިން  30 މުސާރަ ބަލާނީމަހު ދަދުޢަ  ޖެހޭ މިނެޓަކަށް . މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ  ވަގުތު  އިތުރުގަޑީގެ (ބ)  

 އަދަދުން  ގަޑީގެ އޮންނަ ހަމަޖައްސާފައި  ކަމަށް ގަޑި ރަސްމީ ދަދުޢަ އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި

 .  ގެއްލައިގެންނެވެ  ން  60 ދަދުޢަ  އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި

  ،ފައިސާދޭނީ އެ  މިގޮތުން. އެއްފަހަރާއެވެ ،ފައިސާ މަސްދުވަހަކަށްވާ ،ފައިސާދޭނީ އިތުރުގަޑީގެ (ޅ)  

 ،ފައިސާ އިތުރުގަޑިއަށްވާ ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ  ވަނަ  15 ހިނގާމަހުގެ ނ16ް ކުރީމަހުގެ

 .އެކުގައެވެ މުސާރައާ ދުވަހު މުސާރަދޭ ހިނގާމަހުގެ

 ގޮތުގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ނުކުމެ މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  ނެރޭ  މަސައްކަތަށް އިތުރުގަޑީގެ (ކ)  

 ވާނެއެވެ. ބަލަހައްޓަން ސިސްޓަމުން އާރު.އެޗް ރެކޯޑް

 ދޭން  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  އަހަރު މަސައްކަތު މުވައްޒަފު އަކީ  އެލަވަންސް ސާރވިސް (ހ) 7 ސާރވިސް އެލަވަންސް

 ނެގޭ  ވާޢިދުން ޤަ  ޚިދުމަތް އެ އިނާޔަތެއްކަމުން ދެވޭ  ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ

 ޚިދުމަތް  ފިޔަވައި، ސަބަބުން ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތެއްގައިރަސްމީ  ނުވަތަ ޗުއްޓީއެއް ވަކި 

 އެލަވަންސް  އެ ދުވަސްތަކަށް  ހުންނަ  ސަލާމުގައި  ނުދެވިދާ  ޚިދުމަތް ނުވަތަ  މެދުކެނޑިއްޖެ

 އުނިކުރެވޭނެ  ދޭއިރު މުސާރަ   ޢަދަދު ޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް އެ  ނޯންނާނެތީ ކަނޑައެޅިފައި

 ޚިދުމަތުގެ  އެއްބަސްވާ ދޭން  ތެރޭގައި އަހަރުގެ  މަސައްކަތު މުވައްޒަފުގެ . އެކެވެ އެލަވަންސް 

 އާއި  ޗުއްޓީ އަހަރީ ޙައްޤުވާ  މުވައްޒަފަށް  އެ ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ  މަސައްކަތު  އެ މުއްދަތަކީ 

 ހަފުތާ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަށް ތަކާއި  ޗުއްޓީ  އެހެނިހެން ހަމަޖެހިފައިވާ ނަގަން  ރޭވިގެން ދުރާލާ 

 ދުވަސްތައް  ބަންދު ނުޖެހޭ ނުކުންނަން މަސައްކަތަށް ދުވަސްތަކާއި އޮފް ޑިއުޓީ ނުވަތަ ބަންދު

 .ޢަދަދެވެ ދުވަސްތަކުގެ  ވެވޭ  އެއްބަސް ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު އެ ނުލައި

 ޙާޟިރު  ނުނަގައި ޗުއްޓީ ނުވަތަ ސަލާމްނުބުނެ ދުވަސްތަކާއި ހުންނަ ސަލާމުގައި މުވައްޒަފު (ށ)  

 ޢާއިލީ  ،ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ. ނުލިބޭނެއެވެ  އެލަވަންސެއް ސާރވިސް ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ ނުވެ

 ،ޗުއްޓީއާއި ދޭ ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ ،ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެންދޭ ވިހެއުމާ ،ޗުއްޓީއާއި ޒިންމާގެ

 ޙައްޖާއި ދެވޭ ޗުއްޓީތަކާއި، ޚާލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ ،ޗުއްޓީއާއި ދޭ ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު 

  .ދެވޭނެއެވެ އެލަވަންސް ސާރވިސް ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ ޗުއްޓީގައި ޢުމުރާގެ



 

 

 ސާލާމްބުނެ  މުވައްޒަފު އެ ދުވަހެއްގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފު (ނ)  

 އުޖޫރަ  މިންވަރު އިންޖެހޭ އެލަވަންސް ދުވަސްތަކަށް  އެ ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފު  ހަމައެފަދައިން  އަދި . އުނިކުރެވޭނެއެވެ ދޭއިރު

 އިން  އެލަވަންސް މި ވަގުތަށްވާ މިންވަރުވެސް ނުލިބިދާ ޚިދުމަތް ހާޒިރުނުވެ، ގަޑީގައި

 .  އުނިކުރެވޭނެއެވެ

 ސާވިސް  ކަނޑައަޅާނީ އެލަވަންސް ޖެހޭ ދުވަހަކަށް  އުނިކުރުމުގައި އެލަވަންސް ސާރވިސް  (ރ)  

 ބަލާނީ  މިނެއްޓު ލަސްވުމުން، ޚިދުމަތްދިނުން . ގެއްލައިގެންނެވެ  އިން  30 އެލަވަންސް ޖުމްލަ

 .ނިސްބަތުންނެވެ ގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހު  އެއް

 ،ކުރާއިރު މަސައްކަތްތައް ބޮޑެތި ޚާއްޞަ ކުރުވަންޖެހޭ ލައްވާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން  8 ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދު

 ޚަރަދު  ސައިގެ ކެއުމާއި ،ކުރާނަމަ މަސައްކަތް ދިމާވާގޮތަށް ގަޑިއަކާ  ކެއުމުގެ ނުވަތަ  ސައި

 ދުގައި ޤަވާޢި މާލިއްޔަތުގެ  ދިވެހި ދައުލަތުގެ  ދޭނީ  ސައި ކެއުމާއި މިގޮތުން . ދެވިދާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހަމަޖައްސައިދޭނީ ސައި ކެއުމާއި އަދި. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ށްފައިވާބަޔާންކޮ

 .ދިނުމުންނެވެ ހުއްދަ  އެކަމަށް  އިދާރާއިން

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ހުރުމާއި   ،ދަތުރުތަކުގައި

ކެއުމުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު 

 އެލަވަންސް ދިނުން

 ކުރާ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތެއްގައި  9

 ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ ދޭނީ އެލަވަންސް  ދަތުރު ޚަރަދާއި ކެއުމުގެ ހުރުމާއި ،ދަތުރުތަކުގައި

 .މަތިންނެވެ ލުގެ އުޞޫ  އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ޓްރެޜަރީން އެންޑް

ޕެންޝަން އަދި 

 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

 (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭނީ  ޕެންޝަން މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 10

 ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ޤަވާޢިދާ  ހެދިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ ،އާއި )8/2009 ނަންބަރ

 .މަތީންނެވެ

 ،މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކޮންމެ  ،މުނާސަބަތުގައި މަހުގެ ރަމަޟާން އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ (ށ)  

. ންވާނެއެވެ ދޭ  މަތީންގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  ބެހޭ ވަޒީފާއާ  ،ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ



 

 

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ،ފައިސާދޭނީ ޢިނާޔަތުގެ  މުނާސަބަތުގައިދޭ  ރަމަޟާންމަހުގެ

 .މަތިންނެވެ އުޞޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް ފައިސާ ޜަރީންޓްރެ

 ނުވަތަ  ،އުޅެނިކޮށް މަސައްކަތުގައި އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަކު  (ނ)  

 ،އުޅެނިކޮށް  ދަސްކުރަން  ހުނަރެއް ޞަޚާއް  ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް  ޔުނިވަރސިޓީން ފޮނުވައިގެން 

 ޖާނަށް  ގެމުވައްޒަފަކު  ،ގެއްލުމެއް ނޫޅެވޭވަރުގެ  ކޮށް  މަސައްކަތް ވަޒީފާގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް ،އިތުރުން ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ  އެކަމަކަށް ،ލިބިއްޖެނަމަ ޞިއްޙަތަށް  ވަތަނު

 ކުރެވޭވަރު  މަސައްކަތެއް ލިބޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް އަދި ،ވަންދެން ކުރެވޭވަރު މަސައްކަތެއް

 މާ ލިބު ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ  މުވައްޒަފަކަށް އެ، ނުވާނަމަ

 އަސާސީ  ލިބެމުންއައި އެމީހަކަށް އެއިރަކު ،ގޮތުގައި ފައިސާގެ  އެހީގެ ޚާއްޞަ ،ހަމަޔަށް

 ކޮންމެ  ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ މަހު  ،ފައިސާ އަދަދެއްގެ އެއްވަރު އެއްބަޔާ ދެބައިކުޅަ މުސާރައިގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ވެސް މަހަކު

 ،ގަޑީލާރި ކެނޑުމާއި

 ޖޫރިމަނާ

 އެވަގުތަށްވާ  ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ ނުވެ  ޙާޟިރު ރަސްމީގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އޮފީހަށް މުވައްޒަފު (ހ) 11

 .   ކަނޑަންވާނެއެވެ  މުސާރައިން އަސާސީ އެމުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ގަޑީލާރީގެ ،މިންވަރު

 ،ނުކޮށްފިނަމަ މަސައްކަތް ގަޑިއިރު (ހައެއް) 6 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު މުވައްޒަފު (ށ)  

. ކަނޑަންވާނެއެވެ އެލަވަންސުން ސާރވިސް  ގެ މުވައްޒަފަކުއެ މިންވަރު  ވަގުތަށްވާ  މަދުވާ 

 .(ހަތަރެއް) ގަޑިއިރަށެވެ 4 ބަލާނީ  ގަޑި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު ރަމަޟާންމަހު

 ނުވަތަ  މުސާރަ މަހު ބަލާނީ އަދަދު ޖެހޭ މިނެޓަކަށް. މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ ވަގުތު ގަޑީލާރީގެ (ނ)  

 ކަމަށް  ރަސްމީގަޑި ދަދުޢަ  އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި އިން  30 އެލަވަންސް ސަރވިސް

 ން  60 އަދަދު  އަންނަ  ގެއްލީމާ  ،ގެއްލައި ދަދުންޢަ  ގަޑީގެ އޮންނަ ހަމަޖައްސާފައި

 .ވެގެއްލައިގެންނެ

ޯފނު އަދި ފިއުލް 

 އެލަވަންސް

 ރީ ޓްރެޜަ  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ  12

 ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި. ދެވޭނެއެވެ ންސްއެލަވަ ފޯނު މަތިން އުޞޫލެއްގެ ހަމަޖައްސާ އިން

 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ގެންދިޔުމަށް  އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި



 

 

 ކޮންމެ ،މީހެއްނަމަ ދުއްވާ  އުޅަނދެއް އެއްގަމު އިންޖީނުލީ އެމީހަކީ ،މުވައްޒަފުންނަށް

 .ދެވޭނެއެވެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ލްފިއު ރުފިޔާ 200/- އެމީހަކަށް މަހަކުވެސް

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް  އުޞޫލުޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  އުޞޫލަށްމި  (ހ) 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ އުޞޫލުމި  (ށ)  

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

 ކުރާނެ ގޮތްޢަމަލު

 ނެވެ.މަޖިލީހުންމި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   

 
  



 

 

ސަލާމް ޗުއްޓީގައި 

ހުއްޓާ މުސާރަދޭ 

 ދުވަސް އައުން

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، މުސާރަދޭ ދުވަހު ސެޓްފިކެޓް   16

ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުމުން މެނުވީ، އެ މަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ 

ސަލާމުގައި ހުރި ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް އުނި ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އޮފީހަށް ނިކުންނަ 

ޑި މުސާރަ ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅައިފިނަމަ ސަލާމުގެ މުއްދަތަށް ކެނ

 .އަންނަ މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭން ވާނެއެވެ

ޤަވާޢިދަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި 

 މުރާޖަޢާކުރުން

ދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިމި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ) 17

ޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސި

 ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 

ކުރާނެ ޢަމަލުނަމަ 

 ގޮތް

 މަޖިލީހުންނެވެ. މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  18
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