
 

 

 ހެޑް ޮއފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮހވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1 ާއި ނަންތަޢާރުފ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 އުޞޫލެކެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހޮވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ ' (ށ)  

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު' އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ  ،މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ  2 މަޤުޞަދު

ސެންޓަރުން އުފައްދާ  އެކަޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ އެންމެ 

އިސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމާއި 

ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި އެފަރާތުގެ ޒިންމާތަކާއި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ. 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ   3 ޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްހެ

ސެންޓަރެއްގެ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި، 

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެ 

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ، ދިނުމަށް

 ތެރެއިން އިސްކުރެވޭ މުވައްޒަފަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ 

 މުއްދަތު

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މުއްދަތަކީ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ ދުވަހުން   4

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.  2ފެށިގެން މީލާދީ 



 

 

ް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހެޑ

ހޮވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް

 ޢަމަލުކުރާނީ  އިގައާއި ވަކިކުރުމުގަހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހޮވުމު   5

 ވެ.ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެ ތިރީގައި 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހޮވާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުން  (ހ)  

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ  3އެކަމަށް އެކުލަވާލާ 

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ  3ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި 

ހެޑް އޮފް ، ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ޑީންގެ އިތުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުން އެވަގުތަކު 

ފަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ކުއްލިއްޔާ ވާދަނުކުރާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަ

 ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެކެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ  (ށ)  

 ސެންޓަރުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ހޮވަންވާނީ، އެމަ (ނ)  

ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ކޮމިޓީން ރަގަޅަށް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، 

 އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކުސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ. 

(އެކެއް) މަސް  01ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ  (ރ)  

 އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.މަށް ދުވަސް ކުރިން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ހަވާލު  (ބ)  

ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަދާ ކުރަމުން 

ނުދާކަމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، 

މަންޓުގެ މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ބާރު އެފަރާތެއް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓް

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް މަޤާމުން ވަކި 



 

 

ކުރަންވާނީ އެފަރާތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

  ނާންނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމައެވެ. އެޅުމަށްފަހު އެދެވޭ ބަދަލެއް

މި މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  (ޅ)  

ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަން ވާނެއެވެ. އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 ހަތްތެރިވުން ޞޭ. އަނގަބަހުން ނަ 1

 ހަތްތެރިވުން ޞޭ ލިޔުމުން ނަ. 2

 . މަޤާމުން ވަކިކުރުން 3

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރާ  (ހ) 6 މަޤާމުގެ ޢިނާޔަތްތައް

ފަރާތަކަށްވާތީ، އޭނާ ކުލާހަށްވަދެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާގަޑީގެ 

މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތާ ޢަދަދު، އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަދު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި  (ށ)  

ރ. (ދެހާސް ރުފިޔާ) ދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފޯނު -/2000މަހަކު 

މި އެލަވަންސްތައް ރ. ދެވޭނެއެވެ. -/250އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 

ދެވޭނީ އެކަމަށް މިނިސްޓަރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 

 ހުއްދަލިބުމުންނެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ކުއްލިއްޔާ  (ހ) 7 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސީނިއަރ 

އް ނުވަތަ ލެކްޗަރާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ލެކްޗަރާރެ

 ވާންވާނެއެވެ.

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގައި ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއް ނުވަތަ  (ށ)  

ލެކްޗަރާރެއްގެ މަޤާމުގައި މީހަކު ނެތްނަމަ، އެސޯސިއޭޓް 



 

 

ލެކްޗަރާރަކަށްވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި 

 ވިދާނެއެވެ. ލެ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ، މަޤާމުގެ  (ނ)  

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއް 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

މަޤާމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުން

 

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ ހެޑް އޮފް  (ހ) 8

 ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  (ށ) 

ބަޔާނުގައި، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

 މާއި މުރާޖަޢާ ކުރުންފެށު

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ   9

 2މި އުޞޫލު ކޮންމެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް 

 ދިމާވުމުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ   10

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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