
 

 

 ޤަވާޢިދު ބެހޭ ސްޓާފުންނާ އެކަޑެމިކް ޮއނަރަރީ އަދި ވިޒިޓިންގ
 

 

 މީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާ 2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   1 ުތަޢާރުފ

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން  22ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 

 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް   2 ނަން

 ސްޓާފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު' އެވެ.

ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު  'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ (ހ)  މާނަކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11ނަންބަރު 

ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

 މާނައަކީ، 'ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ  (ށ)  

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި  ،ކުރުމާއިޞާ އްޙިޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

ދިރާސާކުރުމުގައި، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ،ވަތުދީގެންޢުއިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީން ދަ ބަ

މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ 

ސާއެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް  މުވައްސަނުވަތަ ދިރާސާކުރާ 

 ދުމަތެއްދޭ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެކެވެ. ޚި

 މާނައަކީ، 'އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ (ނ)  

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި  ،ކުރުމާއިޞާ އްޙިޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

ޢިލްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި  ނުވަތަ މިނޫންވެސް، ދިރާސާކުރުމުގައި

ކަނޑައެޅޭ ވަކި  ،ވަތުދީގެންޢުއިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީން ދަ ބަ

މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ 



 

 

ވާފައިވާ އަދި/ އް ދުމަތްތައް ކުރަޚިފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޢިލްމީ  ،ތެރެއިން

  ހުނަރު ހުރިފަރާތެކެވެ. ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަޖުރިބާ ނުވަތަ

ދިރާސާކުރުމާއި ސްކޮލަރޝިޕާއި އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން   3 މަޤުޞަދު

ކުރުމުގެ ޞާ އްޙިޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ  ،ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި

ޔުނިވަރސިޓީން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް  ،ބޭނުމަށްޓަކައި

ކުރެއެވެ. މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ވިޒިޓިންގ  ޢައްޔަންސްޓާފުން 

ކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢައްޔަންއަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން 

ކުރެވުނު ޢައްޔަން ކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި ޢަމަލު

 ފަރާތާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 

ސްޓާފުންގެ  އެކަޑެމިކް

 ގިންތިތައް

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ގިންތި  (ހ) 4

ކުރެވޭނީ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ މުވައްސަސާ ނުވަތަ މަރުކަޒެއްގައި 

އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމާއި ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރަށްބަލާ، 

އިން އެފަރާތަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތިރީގައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެ

 ގިންތިއަކަށެވެ.

 . ވިޒިޓިންގ ޕްރޮފެސަރ 1

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . ވިޒިޓިންގ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ4

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

 

 ސްޓާފުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް  (ށ)  

ނުވަތަ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ، ދުމަތަށްޚިލްމީ ޢިގިންތިކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ 

ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހުރި މިންވަރަށްބަލާ، ތިރީގައިވާ ގިންތިތަކުގެ 

 ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގިންތިއަކަށެވެ.



 

 

 . އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ1

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . އޮނަރަރީ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . އޮނަރަރީ ލެކްޗަރަރ4

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

 

  ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް (ހ) 5 ލުތައްޞޫމައިގަނޑު އު

މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭ ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ. 

 ވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނޫނެވެ. އެފަރާތަކީ ޔުނި 

މާއި ކުރުޢައްޔަން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު  (ށ)  

ތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚްވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

، ލުތަކާ އެއްގޮތަށްޞޫދުތަކާއި އުޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢި (ނ)  

 އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ވިޒިޓިންގ އަދި 

ވިޒިޓިންގ އަދި ޮއނަރަރީ 

އެކަޑެމިކް ސްޓާފް 

 ކުރުންޢައްޔަން

 

ކުރެވޭނީ ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކު  (ހ) 6

 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރއާއި  .1

ކުރުމުގައި، ކުއްލިއްޔާގެ ޑީން،  ޢައްޔަންހަމަޔަށް 

ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކަޑަމިކް 

އެފައަރޒް) ނުވަތަ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ހުއްދަ 

 ދެވިދާނެއެވެ.

 ޢައްޔަން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ  .2

 އްދަދޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ.ކުރުމަށް ހު



 

 

 (ށ)   

 

 4ކުރެވޭނީ ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު 

(ހަތަރެއް) އަހަރާއި ހަމަޔަށެވެ. ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް 

(ހަތަރެއް) އަހަރަށްވުރެ އިތުރު  4ކުރެވޭ މުއްދަތު  ޢައްޔަންސްޓާފު 

ކުރެވޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ. 

މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން ، ކުރެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޢައްޔަން

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާގޮތަށް އަލުން 

ކުރުމަށް އެދި  ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް  )(ނ  

ހުށައަޅާ ސިޓީ ފޮނުވާނީ، އެކަމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައާއެކު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިޔުމަން ރިސޯސް 

 ޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ.

 (ރ)   

 

 ޢައްޔަން ގައި ވިޒިޓިންގް އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތު 

ވަތުގެ ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޢު އްދަދެވުނު ފަރާތަށް ފޮނުވާ ދަކުރުމަށް ހު

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އެފައާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ވަތުގެ ލިޔުމާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންޓަލެކްޗުއަލް ޢު ދަ (ބ)  

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހުއްޓުމާ، މާތު މަޢުލޫޕްރޮޕަޓީ ރައްކާތެރިކުރުމާ، 

ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޞޫނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުއަދި ޔު

ކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް، އޭގެ ކޮޕީއެއް ޢަމަލު

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވުމުން، ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ 

 ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. 

ންގ އަދި އެކަޑެމިކް ވިޒިޓި

ކުރުމުގައި ޢައްޔަންސްޓާފް 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް ވާންވާނީ،  (ހ) 7

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ 

ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. ނުވަތަ ޙާޞި ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު 

ކެއް ނުވަތަ ތަޖުރިބާތަކެއް އެދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތަ

 ލުކޮށްފައިވާ އެދާއިރާގެ މާހިރަކަށެވެ. ޙާޞި

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފްގެ ކިބައިގައި  (ށ)  

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ އަދި/ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމުގެ ދާއިރާގެ 

ތަޖުރިބާ ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ 



 

 

މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަ 

 ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ޙާޞި ތަކެއް ކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީ 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ހަމަޖައްސާނޭ ގިންތި  (ނ)  

ބިނާވެގެންވަނީ އެފާރާތެއްގެ ޢިލްމީ ފެންވަރާ، ޢިލްމީ ތަޖުރިބާއާއި 

ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބަލާފައެވެ. އެހެން މުވައްސަސާއެއްގައި ކުރީން 

މަޤާމެއް އަދާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތް ގިންތި 

އިވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރުމުގައި، އެފަރާތަކުން އެންމެ ފަހުން އަދާ ކޮށްފަ

 މުގެ ގިންތިއަށްވުރެ މަތީން ގިންތިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ޤާކުރަމުންދާ މަ 

ަރަރީ ވިޒިޓިންގ އަދި ޮއނ

އެކަޑެމިކް ސްޓާފުގެ 

ޒިންމާތަކާއި ތަކާއި ޙައްޤު

 ލިބިދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް

ނާޔަތެއް ނުވަތަ ޖީބު ޢި ފަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާ (ހ) 8

ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދޭނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީއާއި ވިޒިޓިންގ 

ދަދެއް ދެވިދާނެއެވެ. ޢަ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު އެއްބަސްވާ  އަދި

އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުގެ ދަތުރުގެ މީގެއިތުރުން، ވިޒިޓިންގ 

ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއިން ބުއިމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 

 ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން  (ށ)  

އެހެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ، އެފަރާތަކީ 

ވަޒީފާ އަދާ ، މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާނަމަ

ކުރާ މުއައްސަސާއިން އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން 

 ށެވެ.ކަ ފޯރުކޮށްނުދޭ ފަރާތަ

ކޮންފަރެންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޔުނިވަރސިޓީން ހުއްދަދޭ  (ނ)  

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޙަ

ސްޓާފު ކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 

 ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ކް ސްޓާފު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމި  (ރ)  

ޓަރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. އްޞަ ޖާގައެއް ކުއްލިއްޔާ/ ސެން ޚާ

ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްފަދަ، ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ، މީގެ އިތުރުން

 ސެންޓަރުން ތަނަވަސް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. /ޚިދުމަތްތައް ކުއްލިއްޔާ



 

 

-ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އީ (ބ)  

ންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާއި ލައިބްރަރީ ޔޫޒަރ މެއިލް އެކައުންޓަކާއި އި

 އެކްސެސްގެ ހިދުމަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުގެ ލަޤަބު ބޭނުން  (ޅ)  

 ކުރަންވާނީ، ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ކުރިއަށް ލައިގެންނެވެ. 

އެތެރޭގެ ރިސާޗް އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ކ)  

ގްރާންޓްސްތަކާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން 

 ކުރިއަށްގެންދާ ބޭރުގެ ރިސާޗް ގްރާންޓްސްތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

 ޢައްޔަން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު، އެ ސްޓާފަކު  (އ)  

ސްވެރިޔާއަށް  ކޮށްފައިވާ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އި

ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ 

އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދަންވާނެއެވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ 

ޑަމިކް އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަ

 ސްޓާފު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި  (ވ)  

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

 ޚިދުމަތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީއާއި ގުޅޭ 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފާއި  ،އެގްރީމެންޓެއްގައި

 ޔުނިވަރސިޓީން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ  9
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