
 

 

  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު( )ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާމީ 2015/11ޤާނޫނު ނަނ ބަރ:  މިއީ،  1 ތަޢާރަފާއި ނަނ  
 10ގެ )ށ( ގެ  މާއ ދާ ވަނަ 55އަށ  ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސ ލާޙާ އެކު އެ ޤާނޫނުގެ 

ކުއ ލިއ ޔާތަކާއި އެ ލެވެލ  ގެ އެހެނ  މަރުކަޒުތައ  ބާރުލިބިގެނ  ޔުނިވަރސިޓީެގ އިނ  
ހިނ ގުމާ ހަވާލުވާ ޑީުނނ ގެ މަާޤމަށ  މީހުނ  ހަމަޖެއ ސުމާއި އެ މަޤާމުގެ މުއ ދަތާިއ 
 ޝަރުޠުތަކާއި މަޤާމުނ  ވަކި ކުރެވޭނެ ގޮތ ތައ  ފަދަ ކަނ ަކނ  ކަނޑައެޅުމަށ  
އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. މި އުޞޫލަށ  ކިޔާނީ "ޑީނުނ  ޢައ ޔަނު ކުރުމާ ގުޅޭ 

   އުޞޫލު" އެވެ. 

މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤ ޞަދަކީ ކުއ ލިއ ޔާތަކާއި އެ ލެވެލ  ގެ އެހެނ    2 މަޤުޞަދު 
މަރުކަޒުތަކުގެ ޑީނުނ ގެ މަސ އޫލިއ ޔަތާއި  އެ މަޤާމަށ  މީހުނ  ހޮވާނެ ގޮތާއި، ދަށ ވެގެނ  
ފުރިހަމަވާނ  ޖެހޭ ޤާބިލިއ ޔަތު ތަކާއި، މަސައ ކަތު ފެނ ވަރު ބަލާނެގޮތާއި އަދި މި 

 ގުޅޭ އެހެނިހެނ  ކަނ ކަނ  ބަޔާނ  ކުރުމެވެ.    ނޫނަސ  އެ މަޤާމާ

ޔުނިަވރސިޓީގެ ކުއ ލިއ ޔާ ނުވަތަ ސެނ ޓަރު ނުވަަތ މަޤާމަކީ  ޑީނ  ކަމުގެ )ހ( 3 ޑީނުނ ގެ މަޤާމު 
ހިނ ގުމާއި ޙަވާލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމެވެ.  އިނ ސ ޓިޓިއުޓ  ނުވަތަ ސ ކޫލ  ފަދަ މަރުކަޒުތައ 

ހިނ ގުމުގައި ކުރަނ ޖެހޭ  ތަނ މަޤާމުގައި ހުނ ނަ މީހެއ ގެ މަސައ ކަތުގެ ތެރޭގައި  މި
އިދާރީ މަސައ ކަތާއި އެކެޑެމިކ  މަސައ ކަތ  ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ  
ހަމަޖެހިފައި އޮނ ނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކ  އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިނ ނެވެ. އޭގެ 

އި ދަރިވަރުނ  ތިބި ނިސ ބަތަކަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ގެނ  ޓެނުއަރޝިޕ  އިތުރުނ ، ތަނުގަ
 އެލެވަނ ސެއ  ދެވޭނެއެވެ.

ގޮތުގައި ހުނ ނަ މީހަކު އެކެޑެމިކ  މަސައ ކަތ  ޑީނ  ގެ ހިނ ގުމުގެ މަސައ ކަތުގެ އިތުރުނ   )ށ(  
ކުރަނ  ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މަސައ ކަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ކޯސ ތައ  
އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސ  ކުރުމާއި ޢިލ މީ ތަޙ ގީޤު ކުރުނ  ހިމެނިދާނެއެވެ. މި 



 

 

އެވެ. ކިޔަވައިނުދޭ ގަޑިއިރު ޝާމިލުވާނ  ވާނެ 3މަސައ ކަތުގައި މަދުވެގެނ  ހަފުތާއެކު 
އެހެނަސ  ފަނ ނީ އެެހނ  މަސައ ކަތެއ  ކުރާ ތަނެއ ނަމަ އެަފދަ ަކމެއ ގައި ޢަމަލީގޮތުނ  

 ބައިވެރިވާނ  ވާނެއެވެ.

ގެ މަޤާމުގެ ޑީނުނ 
 ދައުރު 

މިގޮތުނ  ޑީނ  ގެ މަޤާމަކީ ވަކި މުއ ދަތަކަށ  ޢައ ޔަނ  ކުރާ ޓެނުއަރޝިޕ  މަޤާމެކެވެ.  (ހ) 4
 ވެ.ހަތަރު ައހަރު ދުވަހެޢައ ޔަނ  ކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ   މުއ ދަތަކީމި މަޤާމުގެ 

 މަޤާމަށ  ޢައ ޔަނު ކުރެވޭނީ ދެ ދައުރަށެވެ. ޑީނ  ގެވިދިވިދިގެނ  ވަކި ފަރުދެއ   (ށ)  

މީހަކު ޢައ ޔަނު ކުރެވޭނީ، އެ މަޤާމަށ  ޢާއ މުކޮށ ، ކުރިމަތިލި  ޑީނ  ގެ މަޤާމަށ  )ނ(  
މީހަކު، އޭނާގެ  އެެހނ ނަމަވެސ  ޑީނެއ ގެ މަޤާމުގައި ހުރި ވާދަކޮށ ގެނ ނެވެ.ފަރާތ ތަކާ 

މަސައ ކަތ  އޭނާގެ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތަށ  މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމުނ ، 
އެ މަޤާމަށ  އަލުނ  ޢައ ޔަނ   ޤާބިިލއ ޔަތަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ ،އޭނާގެ ވަޒަނ ކުރުމަށ  ފަހު 

 ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ޑީނ  ގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު މި މާއ ދާގެ )ނ( ގައިވާ ަފދައިނ  ދެވަނަ ދައުރަކަށ   )ރ(  
ޭއނާ ކުރިނ  ޭއނާ އަކީ ުކރިނ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައ ޒަފެއ  ނަމަ،  ،ނުހޮވޭ ޙާލަތެއ ގައި

ހުރިމަޤާމަށ  ނުވަތަ އެފެނ ވަުރ އެހެނ  އެކަޑަމިކ  މަޤާމަކަށ  ބަދަލުކުރަނ ވާނެއެވެ. 
އެއ ވެސ  ސަބަބަކާހުރެ ޓެނުއަރޝިޕ އިނ  ވަކި ކޮށ ފިނަމަ، ނުވަތަ މުއ ދަތު ނަމަވެސ  

ހަމަނުވަނީސ  އިސ ތިޣ ފާ ދީިފަނމަ ދާއިމީ މަޤާމ  ދިނުމާއި ުނދިނުމުގެ އިޚ ތިޔާރު 
 ޔުނިވަރސިޓީއަށ  ލިބިގެނ ވެއެވެ.

 ޒިނ މާތައ   ގެ ޑީނުނ 
5  

ރު ދާއިރާއަކަށ  ޒިނ މާތައ  ތަފާތު ހަތައެކެޑެމިކ  ލީޑަރެއ ގެ ގޮތުނ  އަދާކުރަނ ޖެހޭ 
 :ފެތެއެވެ. އެއީ

 ހިނ ގުނ  އިދާރީ ލީޑަރޝިޕާއި )ހ(  

ކަމާގުޅޭ އެނ މެހާ ފަރާތ ތަކެއ ގެ ޙިއ ޞާއާއެކު، ފެކަލ ޓީ/ ސެނ ޓަރުގެ މަޤ ޞަދު  .1
ޙާޞިލު ކުރެވޭނޭހެނ  ސ ޓ ރެޓެޖިކ  ޕ ލޭނާއި ބިޒ ނަސ  ޕ ލޭނާއި އެކ ޝަނ  ޕ ލޭނ  



 

 

ނުވަަތ ކުރިނ  އެުކލަވާލައިފަ ހުރި އެފަަދ ޕ ލޭނ ަތއ  މުރާޖަޢާކޮށ  އެކުލަވައިލާ، 
 އެއާ އެއ ގޮތ ވާ ގެތޮގެމަތިނ  ތަނ  ހިނ ގުނ .

ޓ  އެކ ސަލަނ ސާއި އެފިޝަނ ސީ )ފުރިހަމަކުމާއި ނަތީޖާ ނެރެވޭ( މެނޭޖ މަނ  .2
 ނިޒާމެއ  މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކުރުނ .

ށ  އިސ ވެ ޙަރަކާތ ތެރިވުމާއި، ތަނ  ހިނ ގުމާއި މައ ސަލަތައ  ޙައ ލުކުރުމަ .3
އިނ ސ ޕަޔަރިނ ގ ލީޑަރޝިފެއ  ދިނުމާއި، އެކި ކަނ ކަމާ ގުޅިގެނ  ޖަލ ސާތައ  

 ބާއ ވާ ކަނ ކަމާމެދު ގޮތ ތައ  ނިނ މުނ .
މަސ އޫލިއ ޔަތު އުފުލުމާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށ  ޙުރުމަތ ެތރިކޮށ  ހިތުމުެގ  .4

 ކަލ ޗަރެއ  ތަނުގައި އަށަގެނ ނެުވނ .
ފެކަލ ޓީ/ ސެނ ޓަރުގެ ދުވަހީ ޙަރަކާތ ތައ  ހިނ ގުމަށ  ފަސޭހަ އަދި ފުރިހަމަ އިދާރީ  .5

 އޮނިގަނޑެއ  ހަމަޖެއ ސުނ .
އެކި ކަނ ކަމާގުޅިގެނ  އަމިއ ލަ ަފރާތ ތަކާއި ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީ އިދާރާއިނ  އެދޭ  .6

 ރިޕޯޓ ތައ  ވަގުތަށ  ތައ ޔާރުކޮށ  ފޮނުވުނ .
ރޓ މަނ ޓ ތަކުގެ މަސައ ކަތ  ވިލަރެސ ކުރުމާއި ސެނ ޓަރުގެ ޑިޕާ/ކުއ ލިއ ޔާ .7

 ޕ ރޮގ ރާމ ތައ  ހިނ ގުމުގައި ވާނުވާ ބެލުނ .
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތައ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށ ޓަކައި އިދާރާގެ މުއައ ޒަފުނ ނަށ   .8

 އިރުޝާދު ދިނުނ .
ކަނޑައެޅޭ މުއ ދަތެއ ގެ ތެރޭގައި ފެކަލ ޓީ/ސެނ ޓަރުގެ އެނ މެހާ ކަނ ކަނ   .9

ކ ޓިވ  ގޮތެއ ގައި ރިވިއުޮކށ  ގެނ ނަނ ެޖހޭ އިޞ ލާޙީ ބަަދލުތައ  އަވަހަށ  އޮބ ޖެ
 ގެނައުނ .

 ގުޅުނ ތައ   މުޢާމަލާތާއި )ށ(  

ސިޓީގެ އިސ  ރސެނ ޓަރުގެ އެނ މެހާ މުވައ ޒަފުނ ނާއި ޔުނިވަ/ކުއ ލިއ ޔާ .1
 ފަރާތ ތަކާއެކު ގާތ  ގުޅުމެއ  ޤާއިމުކުރުނ .

އިސ ވެ ޙަރަކާތ ތެރިވުމާއި ތަުނގައި ކިޔަވާދޭ ކޯސ ތަކަށ  ދަރިވަރުނ  ހޯދުމުގަިއ  .2
ދަރިވަރުނ  ކޯސ ތަކުގައި ކުރިޔަށ  ދިއުމަށ  އެހީތެރިވުމާއި އެ މީހުނ ނަށ  ޖެޭހ 

 މައ ސަލަ ތަކުގައި އަޅާލުނ .
ދަރިވަރުނ ނަށ  ޕ ލޭސ މަނ ޓ  ހޯދުމަށާއި މުވައ ޒަފުނ ނަށާިއ ދަރިވަރުނ ނަށ   .3

ށާއި ތަނުގެ ޤަދަރާއި ވަޞީލަތ ތައ  ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައ  ހޯދުމަ
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤ ޞަދުގައި ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ މުހިނ މު މުއައ ސަސާތަކާ 

 ގުޅުނ ތައ  ޤާއިމުކުރުނ .



 

 

ސައ ކަތ  ސެނ ޓަރުގެ މަ /ކުއ ލިއ ޔާޓަރުގެ އެޑ ވައިޒަރީ ބޯޑާއި ސެނ /ކުއ ލިއ ޔާ .4
ޅުމެއ  ތ  ޕ ރޮެފޝަނަލ  ގުކުރިޔަށ  ގެނ ދިއުމަށ  ފަހިކުރެވިދާނެ ފަރާތ ތަކާ ގާ

 އުފެއ ދުނ .
ކަނ ތައ   ސެނ ޓަރަށ  މޮޅު ދަރިވަރުނ  ހޯދުމާއި ޕަބ ލިކ  ރިޭލަޝނ ސ  /ކުއ ލިއ ޔާ .5

 އޯވަރސީކޮށ  ބެލެހެއ ޓުނ .
 ކޯސ ތައ  އިޝ ތިހާރުކުރުމާއި މާރކެޓ ކުރުނ . .6
 /އ ލިއ ޔާކުބޭރުގެ އެޖެނ ސީތަކާއި އޮފީސ ތަކާއި ޖަމާޢަތ ތަކާއި ޢާނ މު ފަރާތ ަތކަށ   .7

 ސެނ ޓަރ ތަމ ސީލުކުރުނ .
ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއެކު ގުޅުނ  ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތ ތައ  ހޯދާ ވައިސ   .8

 ޗާނ ސެލަރަށ  ހުށަހަޅައިގެނ  ތަަނށ  ފައިދާހުރި ގުޅުނ ތައ  ކުރިޔަށ  ގެނ ދިއުނ .
 ސެނ ޓަރު ތަޢާރުފުކޮށ ، ޔުނިވަރސިޓީގެ /ކުއ ލިއ ޔާބިދޭސީ ދަރިވަރުނ ނަށ   .9

އެކަމަށ  އޮތ  ސިޔާސަތާ އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެ މަތިނ  ބިދޭސީ ދަރިވަުރނ ނަށ  ފުރުޞަުތ 
 ދިނުނ .

ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީނ  ބޭރުގައި ބައިވެރިވާނ ޖެހޭ އެނ މެހާ ކޮމިޓީތަކާއި  .10
 ގ ރޫޕ  ތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުނ  ބަިއވެރިވުނ .

 ތަރައ ޤީކުުރނ  ހޯދައި ވަޞީލަތ ތައ  )ނ(  

ތަނަށ  މުވައ ޒަފުނ  ލެއ ވުަމށާއި، ރަނގަޅު ފަރާތ ތައ  މަޤާމުގައި ބޭތިއ ބުމަށާިއ،  .1
ފެނ ވަރު ބެލުަމށާއި، ކުރިއެރުވުމަށާއި، ތަނުެގ މިޝަނ އަށ  އެއ ބާރުލުނ  ުނޭދ 
މީހުނ  ވަކި ކުރުމަށާއި އުޖޫރަތަކާއި އެލަވަނ ސ ތައ  ކަނޑައެޅުމަށ  ބޭނުނ ވާ 

 ކުރުމަށ  އިސ ވެ މަސައ ކަތ ކުރުނ .ރެކަމެނ ޑޭޝަނ ތައ  ތައ ޔާރު
ތަނުގެ މުއައ ޒަފުނ ނަށ  ބޭުނނ ވާ ތަމ ރީނުތަކާއި ތަޖުރިބާތައ  ހޯދައި  .2

 ތަނަވަސ ކޮށ ދީ އެފަރާތ ތަކުގެ ާޤބިލުކަނ  އިތުރުކުރުނ .
ތަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ އިނ ވެނ ޓ ރީ ބެލެހެއ ޓުމާއި ޢިމާރާތާއި މެޝިނަރީފަަދ  .3

ލަހައ ޓައި އެ ތަނ ތަނާއި ަތކެތީގެ ފުރިހަމަ ވަޞީލަތ ތައ  މަރާމާތުކޮށ  ބަ 
 ބޭނުނ ކުރުނ ، އަދި އައު ޖާގަތައ  ޕ ލޭނ ކޮށ  ހޯދައި ހަމަޖައ ސެމުގައި އެހީތެރިވުނ .

ތަނުގެ ބަޖެޓ  އެކުލަވައިލުމުގައ ޔާއި ބަޖެޓަށ  ވާނުވާ ބެލުމުގައ ޔާއި ތަނަށ  ބޭުނނ ވާ  .4
 އެހީތެރިވުނ .ވަޞީލަލ ތައ  ހޯދުމަށ  ބަޖެޓުނ  ޚަރަދުކުރުމަށ  

ތަނުގެ ސ ޓ ރެޓެޖިކ  މަޤ ޞަުދ ޙާޞިލ ވާގޮތަށ  އައި.ޓީ. ނިާޒމ  ހަރުދަނާކޮށ   .5
 ބެލެހެއ ޓުނ .



 

 

ހޯދޭެނ  އަށާއި ސެނ ޓަރަށ  ފައިސާއާއި ވަޞީލަތ ތައ ކުއ ލިއ ޔާއެކި ގޮތ ގޮތުނ   .6
 މަގުތައ  ފަހިކުރުނ .

 

 މީ ޙަރަކާތ ތައ ތައުލީ )ރ(  

ޕ ރޮގ ރާމ ތަކާއި އައު ޙަރަކާތ ތައ  ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި އައު އެކެޑެމިކ   .1
 އުވާލުމަށ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ  ހިނ ގުނ .

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށާއި ޤައުމީ ކުރިއެރުމަށ  ބޭނުނ ވާ ފެނ ވަރު ރަނގަޅު ކޯސ ތައ   .2
އުފައ ދައި ހިނ ގުމާއި، ހަރުަދނާ އެކެޑެމިކ  ސ ޓޭނ ޑަރޑ ތައ  ތަނުގައި 

 ޤާއިމުކުރުނ .
 ކޯސ ތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެކެޑެމިކ  ޙަރަކާތ ތަކުގައި ބައިވެރިވުނ . .3
ގެ ތަޢުލީމީ އަދި ދަރިވަރުނ ނަށ ދޭ އެކެޑެމިކ  އެހީއާެބހޭ ޕ ރޮގ ރާމ  ކުއ ލިއ ޔާ .4

 ތަރައ ޤީކޮށ ، ހިނ ގައި ޕ ރޮމޯޓ ުކރުނ .
ތައ  ހިނ ގުމަށ  މީހުނ  މާއ ދާތައ  ކިޔަވާދޭނޭ މުދައ ރިސުނ ނާއި އެކިއެކު ޙަރަކާ .5

 ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެނ ވަރު ބެލުމާއި ިއތ މިޙާުނތައ  ހިނ ގުނ .
ދަރިވަރުނ ނާއި މުއައ ޒަފުނ ގެ ރެކޯޑުތައ  ބެލެހެއ ޓިފައި ހުނ ނަީނ ހަމައަށ ކަމާއި  .6

 ތެދުކޮށ ކަނ  ކަށަވަރުކުރުނ .
، ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައ  ހުށައަޅައިދިމާވާ މައ ސަލަތައ  ޙައ ލުކުރުމުގައި އައު  .7

 ފާސ ކޮށ  ތަނ ފީޒު ކުރުމުގައި އިސ  ދައުރެއ  އަދާކުރުނ .
 ދާއިރާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައ ކޮށ  ދިރާސާތައ  ޢާނ މުކުރުނ . .8
ސެނ ޓަރުތަކާއެކު ގުޅުނ  ބަދަހިކޮށ  އެހެނ   /ކުއ ލިއ ޔާޔުނިވަރސިޓީ އެހެނ   .9

 މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެނ  ކޯސ ތައ  ހިނ ގުނ .

މަޤާމުގެ ޑީނުނ ގެ 
 ޝަރުޠު 

 )ހ( 6
 ހަމަޖެއ ސޭނީ ދަށ ވެގެނ ، ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ޤައުމީ ކަމަށ   އ ގެ ޑީނ އެކުއ ލިއ ޔާ

ގެ ފެނ ވަރުގެ ސަނަދެއ  ޙާޞިލުކޮށ ފައިވާ  9ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެެވލ  
 /ކުއ ލިއ ޔާމީހެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައ ކަތުގެ ތެރޭގައި 

ސެނ ޓަރަކާއި ގުޅުނ ހުރި ދާއިރާއަކުނ  ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށ ފައިވުމަށ  
 ބަލާނެއެވެ.

 )ށ(  
ގެ ފެނ ވަރުގެ ފާހެއ އޮތ   9ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ 

މަޤާމަށެވެ. އެކ ޓިނ ގ ޑީނ ގެ  މީހަކު އެވަގުތު ނުލިބިއ ޖެނަމަ ަހމަޖެއ ސޭނީ އެކ ޓިނ ގ



 

 

އަހަރު ދުވަހުގެ  1މަޤާމަށ  މީހަކު ޢައ ޔަނުކުރާނަމަ ޢައ ޔަނ  ކުރެވޭނީ ޑީނ ގެ 
 މުއ ދަތަށެވެ.

 )ނ(  
 

މަދުވެގެނ  ތިނ  އަހަރު ދުވަހުގެ ހިނ ގުމުގެ ނުވަތަ ޑީނ  ކަމަށ  ޢައ ޔަނ  ކުރާ މީހަކީ 
 ވާނ ވާނެ  މީހަކަށ ވާ ޙާޞިލުކޮށ ފައިޓާރޝަރީ ފެނ ވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ 

 އެވެ.

 
ޑީނުނ ގެ މުސާރައާއި 

ޓެނުއަރޝިޕ  
 އެލަވަނ ސ  

 

 )ހ( 7
މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ  ކަނޑައެޅޭނީ  ޑީނުނ  ގެސެނ ޓަރުތަކުގެ  ކާއިތަކުއ ލިއ ޔާ

 އ ގެ މައ ޗަށެވެ. އެހެނ ކަމުނ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަނ ނީ އޮނިގަނަޑށ  އެމީހަކު ފެތޭ ހަރުަފތެ
ނަށ  ލިބޭނީ އެކި މުސާރައާއި އެލަވަނ ސެވެ. ޑީނުނ ތަކުގެ ކުއ ލިއ ޔާ/ސެނ ޓަރުއެކި 

ހިނ ގުމުގެ ޒިނ މާ އުފުލާތީއާއި ތަނުގެ  މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ ގެ އިތުރުނ  ތަނ 
އެވެ. މިދެވޭ  ހިނ ގުމުގެ ޒިނ މާ ނަގާތީ ެޓނުއަރޝިޕ  އެލަވަނ ސެއ  ދެވޭނެ

 މ  އެއ ގައި ނުވަތަ ސެނ ޓަރެއ ގައި ކިޔަވާ ފުލ ޓައިއ ޔާކުއ ލި ، ޓެނުއަރޝިޕ  އެލަވަނ ސ 
 އެވެ. އިކުވިވެލަނ ޓ  ކުދިނ ގެ ނިސ ބަުތނ  ތަފާތުވާނެ

 
 )ށ( 

 ތަޢުލީމީ  އޭނާގެ ނަމަ ކުރިމަތިލައިފިޑީނ  ގެ މަޤާމަކަށ   މީހަކު ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއިނ 
 ގުޅުނ ހުރި ދާއިރާއެއ ގެ މަސައ ކަތުގައި  ފަހުއެ ފެނ ވަރަށ  ވާސިލު ވުމަށ   ފެނ ވަރަށާއި 

އެކެޑެމިކ  އޮނިގަނޑުގައި އެމީހަކު ފެތޭ މަޤާމަކާއި  އި ހޭދަކޮށ ފައިވާ މުއ ދަތަށ  ބަލަ
 އެވެ. އެއ ވަރުގެ މުސާރައާއި އެލަވަނ ސ  ކަނޑައެޅޭނެ

 

 )ނ(  
 މިއީ . އެވެ ރ12000/- ޢަދަދަކީ އެނ މެބޮޑު އެލަވަނ ސ ގެ ނުއަރޝިޕ ޓެ ނ ގެޑީނު

ނުނ ގެ އެލަވަނ ސ  އެވެ. ޑީ 50ށ  ސީނިއަރ ލެކ ޗަރާރެއ ގެ މުސާރައިގެ %ގާތ ގަނޑަކަ
އި ބޭނުނ  ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ މިނ ގަނޑެވެ. ދަރިވަރުނ ގެ ޢައަދު ކަނޑައެޅުމުގަ
ކިޔަވާ ދަރިވަރުނ ގެ ކ ރެޑިޓ  ޕޮއިނ ޓަށ  ބަލައި، ކުއ ލިއ ޔާ/ ސެނ ޓަރުގައި ކަނޑައަޅާނީ 

 ކ ވިވެލަނ ޓ  ދަރިަވރުނ ނަށެވެ.ޓައިމ  އި-ފުލ 
 

ރުފިޔާގެ  12000/- ޑީނެއ  ނަމަ ގެސެނ ޓަރެއ /ކުއ ލިއ ޔާއެއ ދަރިވަރުނ  ނުހިމެނޭ  .1
 ރ ދިނުނ .6000/-ދިނުނ ، މިގޮުތނ  މިފަދަ ތަނެއ ގެ ވެރިއަކަށ   %50
 



 

 

އަށ ވުރެ މަދު  300އިމ  އިކ ވިވެލަނ ޓ  ަދރިވަރުނ ގެ ޢަދަދު ޓަ-ފުލ  .2
ނ  މިފަދަ ދިނުނ . މިގޮތު 75މިޢަދަދުގެ % ނަމަޑީނެއ  ސެނ ޓަރެއ ގެ/އެއ ކުއ ލިއ ޔާ

 .ރ ދިނުނ 9000/-ތަނެއ ގެ ޑީނަކަށ / ވެރިއަކަށ  
 

ދެމެދުގެ  600އާއި  300ޓައިމ  އިކ ވިވެލަނ ޓ  ދަިރވަރުނ ގެ ޢައަދު -ފުލ  .3
 83.5އަދުގެ %މި ޑީނެއ ނަމަ ސެނ ޓަރެއ ގެ/އެއ ކުއ ލިއ ޔާދަރިވަރުނ  ތިބި 

 ރ ދިނުނ .10000/-  ޑީނަކަށ . މިގޮތުނ  މިފަދަ ަތނެއ ގެ ދީނުނ 
 

ައށ ވުރެ ގިނަ  600ޓައިމ  އިކ ވިވެލަނ ޓ  ަދރިވަރުނ ގެ ޢަދަދު -ފުލ  .4
ިދނުނ ، މިގޮުތނ   100މިއަދުދުގެ % ޑީނެއ ނަމަ ސެނ ޓަރެއ ގެ/އެއ ކުއ ލިއ ޔާ

 ރ ދިނުނ .12000/-މިފަދަ ތަނެއ ގެ ޑީނަކަށ / ވެރިއަކަށ  
 

 )ރ(  
 ހަމަޖައ ސާނީ އެލަވަނ ސ  ރޝިޕ ެޓނުއަ ފަރާތަކަށ  ޢައ ޔަނ ކުރެވޭ  ޑީނަކަށ  އެކ ޓިނ ގ
 .މަތިނ ނެވެ ގޮތުގެ އެއ ގޮތ ވާ އުޞޫލާ މަތީގައިވާ

 )ބ(  
ނީ ލިބޭ އިތުރު އާމ ދަ މީހުނ  ތިބޭ ގޮތުގައި ގެޑީނުނ  ގެތަކުސެނ ޓަރު/ކުއ ލިއ ޔާ

ހުއ ދަ މަޖިލީހުގެ މަސައ ކަތެއ  ޔުނިވަރސިޓީއިނ  ބޭރުގައި ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ލިބިގެނ ނެވެ.

 

 )ޅ(  
 އިތުރު  ނިނ މުމަށ  މަސައ ކަތ  ަހމަޖައ ސާފައިވަނީ އެލަވަނ ސ  ޓެނުއަރޝިޕ 
 .ބަލައިގެނ ނެވެ ކުރާނެކަމަށ  މަސައ ކަތ  ގަޑީގައިވެސ 

 
ޑީނުނ  

ޢައ ޔަނުކުރާނޭ 
 ޢުޞޫލު 

 

 )ހ( 8
 ތަނަަކށ   އެ ކުރިނ  ދުވަސ  މަސ  3 ހުސ ވުމުގެ މުމަޤާ ޑީނ ގެ އެއ ގެކުއ ލިއ ޔާ
 ކުރަނ   ޗާނ ސެލަރ ވައިސ  މަސައ ކަތ  ޢައ ޔަނ ކުރުމުގެ ޑީނ  ސެނ ޓަރެއ ގެ/ކުއ ލިއ ޔާ
ސަބަބަކާހުރެ އ ވެސ   ޑީނ  މަޤާމު އެއެއ ގެކުއ ލިއ ޔާގެ އިތުރުނ  މީ. ވާނެއެވެ ފަށަނ 

 ހުސ ވެއ ޖެނަމަ، ލަސ ނުކޮށ  އެކަމަށ  އިޢުލާނު ކުރަނ ވާނެއެވެ.
 

 )ށ(  
ވަނަ މާއ ދާގެ )ނ( ގެ ދަުށނ  ޑީނ  ގެ މަޤާަމށ  މީހަކު ޢައ ޔަނ   4މި އުޞޫލުގެ 

 .ކޮށ ގެނ ނެވެ އިޢުލާނު  ޢާނ މުކޮށ  ހޮވާނީ މީހަކު ޑީނ  އަކަށ ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި 



 

 

 )ނ(  
ޑ  ޓ ރެޜަރީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އެނ  ހުއ ދަ އުފެއ ދުމުގެ މަޤާމެއ   އާ ނަމަވެސ 

ކޮށ  ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިނ  ޢާއ މުށމިމާއ ދާގެ )، އިނ  ނުދެއ ވާ ޙާލަތެއ ގައި
ީނ މީހަކު ހޮވާ ޑީނަކަށ  ސެނ ޓަރުގެ/ކުއ ލިއ ޔާ ،އިއުލާނ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

 ނ ނެވެ.ޒަފުނ ގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ކޮށ ގެމުވައ  ދާއިމީ އެކަޑެމިކ   ޔުނިވަރސިޓީގެ
 

 )ރ(  
މި ވަޒީފާއަށ  ކުރިމަތިލާ ފަރާތ ތަކުނ  ބޭނުނ ވާ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީނ  

 ފޯރުކޮށ ދޭނ  ވާނެއެވެ. މިކަނ  ިއޢުލާނުގައި އެގެނ  އޮނ ނަނ  ާވެނއެވެ.
 

 )ބ(  
މީހުނ ގެ ތެރެއިނ  މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ރިމަތިލާ ޑީނަކަށ  ކުއ ގެ ސެނ ޓަރެ/ކުއ ލިއ ޔާ

 މެމ ބަރުނ  ހިމެނޭ ސިލެކ ޝަނ  ކޮމެޓީއަކުނ ނެވެ.
 ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ -
 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ )އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އެނ ޑ  ފައިނޭނ ސ ( -
 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ )އެކެޑެމިކ  އެފެއާރޒ ( -
 ()ރިސާރޗ  އެނ ޑ  އިނޮވޭޝަނ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ  ޗާނ ސެލަރ  -
 މެމ ބަރުނ . 3ކައުނ ސިލ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަނ ނަވާ ޔުނިވަރސިޓީނ  ބޭރުގެ  -

މީގެ އިތުރުނ  އޮބ ޒާރވަރެއ ގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަނ  ރިސޯސ ގެ 
 މުަވއ ޒަފަކު ހިމެނޭނެއެވެ.އިސ  ކަނ ތައ  ބަލަހައ ޓަވާ 

 (ޅ)  
މީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ އިސ ލާ" ޢައ ޔަނ ކުރެވޭނީ ޑީނުނ ސެނ ޓަރުތަކުގެ /ކުއ ލިއ ޔާ

"ދިވެހިރާއ ޖޭގެ  7ދުގެ ޖަދުވަލު އެ ޤަވާޢި ،" އާއިދުޢިވާޤަޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 
 ކުރުމުގެ  އ ޔަނ ޢަ ހޮވުމާއި މީހުނ  އިސ ލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށ 

 ނ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ ނެވެ.ލުތައ " ަގއި ބަޔާއުޞޫ މިނ ގަނޑުތަކާއި
 

 (ކ)  
 އިނ ޓަރވިޔު  ެކނ ޑިޑޭޓުނ ނާ ހުރިހާ ކުރެވޭ ޝޯޓ ލިސ ޓ  ފަރާުތނ  ކޮމެޓީގެ ސިލެކ ޝަނ 
ވަނަ މާއ ދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(  3މި އުޞޫލުގެ  ،އިނ ޓަރވިއުގައި. ކުރަނ ވާނެއެވެ

ބަޔާނ ކުރެވުނު ާދއިރާގެ އިތުރުނ ، ަތނުގެ ސ ޓ ެރޓެޖިކ  ވިސ ނުމާއި،  ގައި އަދި )ރ(
 ތަނުގެ މިޝަނ  އަދި ވިޝަނ ގެ މައ ޗަށ  ރިޢާޔަތ  ކުރަނ ވާނެއެވެ.

 



 

 

 (އ)  
 ލޫމާތުމަޢު މީހުނ ގެ ޢައ ޔަނ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ސެނ ޓަރުތަކުގެ ޑީނުނ ގެ/އ ލިއ ޔާކު

 .ހަފުތާ ތެރޭގައި ހުށަހަަޅނ  ވާނެއެވެ 2ލަސ ވެގެނ  ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށ  
 

ގެ މަސައ ކަތ   ޑީނުނ  
 ރިވިއުކުރުނ  

 )ހ( 9
އިވެލުއޭޓ  ޓެނުއަރގެ ކޮނ މެ އަހަރެއ  ުހސ ވުމުގެ ކުރިނ  ތަނުގެ ަމސައ ކަތ  

އަދި އަހަރަކު އެއ ފަހަރު ޑީނުނ ގެ ޕާފޯރމަނ ސ  އެޕ ރެއިސަލ  ކުރަނ ވާނެއެވެ. 
ހިމެނޭނެކަނ ތައ  އެމީހަކު ވަޒީފާާއ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ  މި ރިވިއުގައިހަދަނ ވާނެއެވެ. 

ޕ ރެއިސ  ކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސ  މަސ އޫލިއ ޔަތާއެކު ޙަވާލުކުރަނ  ވާނެއެވެ. ޑީނުނ  އެ
  އެވެ.( އެފެއަރޒ  އެކަޑަމިކ ) ރޗާނ ސެލަ

 )ށ(  
ޔުނިވަރސިޓީ ިރޕޯރޓ  އިވެލުއޭަޝނ  ަހފުތާގެ ތެރޭގައި  2ކުރާތާ ގިނަވެެގނ  ވެލުއޭޓ  އި

 މަޖިލީހަށ  ހުށަހަޅަނ  ވާނެއެވެ.

މަޤާމުނ   ޑީނަކު 
 ވަކިކުރުނ  
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ކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތުނ ކުރެ ޙާލަތެއ  ނ  ޑީަނކު ވަމުއ ދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރި

ނ  އެމީހަކު މަޖިލީހުގައި އެކަމާމެދު މަޝ ވަރާ ކުރެވި ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހު ދިމާވެގެނ  
 ފާސ ވުމުނ ނެވެ.ވަކިކުރުމަށ  

 )ހ(  
އޭނާގެ އިވެލުއޭޝަނ އިނ  އ ދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ގެ މުޑީނ  ގެތަކުސެނ ޓަރު/ކުއ ލިއ ޔާ

މަސައ ކަތުގެ ފެނ ވަރު ދެރަކަމަށ  ފާހަގަ ކުރެވިގެނ  މަޤާުމނ  ަވކިކުރުމަށ  މަޖިލީހަށ  
 ހުށަހެޅުނ .

 

 )ށ(  
ގެ ކުއ ލިއ ޔާސެނ ޓަރެއ ގެ ތިނ ބައިކުޅަ ދެބައި މުއައ ޒަފުނ ގެ ފަރާތުނ   /ކުއ ލިއ ޔާ އެ

ޑީނ  ނުވަތަ ސެނ ޓަރެއ ގެ ވެރިޔަކު ވަކިކުރުމަށ  އެދި ޕެޓިޝަނެއ  ހުށަހެޅުމާއެކު 
 ށ  ުހށައެޅުނ .މަޖިލީހަވައިސ  ޗާނ ސެލަރ އެމައ ސަލަ ބަލާ 

 

 )ނ(  
ޚިލާފ  ވުނ  ނުވަތަ ޖިނާއި ކުށެއ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑ  އޮފ  ކޮނ ޑަކ ޓ  އާއި 

 ސާބިތުވުމުނ  މާޤާމުނ  ވަކިކުރުަމށ  މަޖ ލީހަށ  ހުށަހެޅުނ .

މިއުޞޫލަށ  
ޢަމަލުކުރަނ  ފެށުމާއި 

 މުރާޖައާކުރުނ  
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މި އުޞޫލަށ  ޢަމަލުކުރަނ  ފަށާނީ މި އުޞޫލު ފާސ ކުރާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ ނެވެ. މި 

 ކުރަނ  ވާނެއެވެ.އަހަރަކުނ  މުރާޖަޢާ  2އުޞޫލު ކޮނ މެ 
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 ފުރަތަމަ އިޞ ލާޙ  ގެނެވުނު ތާރީޚ :

)މި އިޞ ލާޙާއެކު އުޞޫލުގެ ނަނ  
 ބަދަލުކުރެވިފައި(

 )މި އިޞ ލާޙާއެކު އުޞޫލުގެ ނަނ  ބަދަލުކުރެވިފައި( 2021ޖަނަވަރީ  14

 އެޑ މިނިސ ޓ ރޭޝަނ  އެނ ޑ  ފައިނޭނ ސ   ސިޔާސަތުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތ : 

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިސ   ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ފަރާތ : 

 
 


