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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިސް ހިންގާ 

  ޤަވާޢިދު 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2015/11: ނަންބަރު މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު   )ހ(  1 އި ނަންފާތަޢާރު

)ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  48ގެ ) އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 

އިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ،  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިްސ

،ކެންސަލް ކުރުމާއި، ފަސްކުރުމުގެ ގޮތްތަކާއި ،ބޭއްވުމާއި

ޖަލްސާގައި ،ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނާއި

ރިޔާސަތަށް މީހުން ،ވޯޓުދޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާއި

،މީހުންގެ ބާރުތަކާއި އެ ،ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި

،ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާނެގޮތާއި، އެކިއެކި ކޮމެޓީތައް ޖަލްސާތަކުގެ

 .ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ އިކަނޑައަޅައުފައްދާނެގޮތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،   )ށ(   

 .އެވެ" ޤަވާޢިދުޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް ހިންގާ 

މަޖިލިސް ގެޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީެގ މަޤުޤަވާޢިދުމި     2  މަޤުޞަދު

 .ލަކުން ހިންގުމެވެސޫއު  ހަރުދަނާގޮތެއްގެމަތިން އެއް

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  މަޖިލިސް

ވަނަ  14 ޤާނޫނުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    3

މަޖިލިހުން  ދާއިމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް ދާޤަވާޢި މި

ްނގެމެންބަރު ،ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއިޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  4 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

/ނެމެންބަރުން ކަނޑައަޅާ ތަކާއި،ޝަރުޠުހުންނަންޖެހޭ  ކިބާގައި

2015/11 ގޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ގައި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު(

 .ވާނެއެވެށްފައިބަޔާންކޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ( 2015/11 ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(   

)1(ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު

މިކް ބޯޑުންރެވިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެގައި ބަޔާން ކު

އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު ވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ

ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރީންގެ ތެރެއިންކުއްލިއްޔާ

 .އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރަކަށެވެ

މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި 

  ޒިންމާ

ޒިންމާތައް  ،ބާރުތަކާއި  ލިބިދީފައިވާ މަޖިލީހަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ    5

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2015/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 .ވާނެއެވެށްފައިބަޔާންކޮ ގައި ) ޤާނޫނު ޔުނިވަރސިޓީގެ

3ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިގެންވަނީ   )ހ(  6  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަތއް

،ނުރަސްމީ ޖަލްސާއާއި ،އެއީ ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި. ބަޔަކަށެވެ

 .ކުއްލި ޖަލްސާއެވެ

މަދުވެގެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް  )ށ(    

 .މަހަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ

ހިންގާ  މަޖިލިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަވާޢިދު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މަޖިލިސް ހިންގާ 

  ޤަވާޢިދު 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2015/11: ނަންބަރު މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު   )ހ(  1 އި ނަންފާތަޢާރު

)ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  48ގެ ) އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު 

އިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ،  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިްސ

،ކެންސަލް ކުރުމާއި، ފަސްކުރުމުގެ ގޮތްތަކާއި ،ބޭއްވުމާއި

ޖަލްސާގައި ،ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނާއި

ރިޔާސަތަށް މީހުން ،ވޯޓުދޭނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާއި

،މީހުންގެ ބާރުތަކާއި އެ ،ޢައްޔަންކުރާނެ ގޮތާއި

،ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ރެކޯޑު ބަލަހައްޓާނެގޮތާއި، އެކިއެކި ކޮމެޓީތައް ޖަލްސާތަކުގެ

 .ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ އިކަނޑައަޅައުފައްދާނެގޮތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ"މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ،   )ށ(   

 .އެވެ" ޤަވާޢިދުޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިސް ހިންގާ 

މަޖިލިސް ގެޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީެގ މަޤުޤަވާޢިދުމި     2  މަޤުޞަދު

 .ލަކުން ހިންގުމެވެސޫއު  ހަރުދަނާގޮތެއްގެމަތިން އެއް

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  މަޖިލިސް

ވަނަ  14 ޤާނޫނުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    3

މަޖިލިހުން  ދާއިމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް ދާޤަވާޢި މި

ްނގެމެންބަރު ،ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއިޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  4 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

/ނެމެންބަރުން ކަނޑައަޅާ ތަކާއި،ޝަރުޠުހުންނަންޖެހޭ  ކިބާގައި

2015/11 ގޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު ނެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ގައި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު(

 .ވާނެއެވެށްފައިބަޔާންކޮ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ( 2015/11 ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(   

)1(ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު

މިކް ބޯޑުންރެވިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެގައި ބަޔާން ކު

އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު ވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ

ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރީންގެ ތެރެއިންކުއްލިއްޔާ

 .އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މެންބަރަކަށެވެ

މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި 

  ޒިންމާ

ޒިންމާތައް  ،ބާރުތަކާއި  ލިބިދީފައިވާ މަޖިލީހަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ    5

އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2015/11 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 .ވާނެއެވެށްފައިބަޔާންކޮ ގައި ) ޤާނޫނު ޔުނިވަރސިޓީގެ

3ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބެހިގެންވަނީ   )ހ(  6  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަތއް

،ނުރަސްމީ ޖަލްސާއާއި ،އެއީ ރަސްމީ ޖަލްސާއާއި. ބަޔަކަށެވެ

 .ކުއްލި ޖަލްސާއެވެ

މަދުވެގެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް  )ށ(    

 .މަހަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ
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ޖަލްސާ ބާއްވާ 

  ކަންކަމާއި މަޤުޞަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ    7

ހިންގުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭމަތިން ޔުނިވަރސިޓީ 

ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް ލުމާއި، އެއިކޮމިޓީތައް އެކުލަވަ

ގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައްތަކުކޮމިޓީ ބޭއްވުމާއި، އެ

ހުށަހެޅުންތައް ،ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ނިންމުމާއި، އެ 

މުމަށްޓަކައި،ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިން

ްނޤަވާޢިދުޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކުރުމަށް .ބާއްވަންވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގައި

ްނ މަޖިލީހުންޤަވާޢިދުކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން 

 .ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ ރަސްީމ 

  ޖަލްސާ

އަދި ޤާނޫނީގޮތުން، ރުމަށްޓަކައިގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުޤަވާޢިދުމި     8

ޢަމަލުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މި ޤަވާޢިދަށް

 .މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ ،ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ  ނުރަސްމީ 

  ލްސާޖަ

ދެކޭގޮތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މެންބަރުން ކަމަކާބެހޭގޮތުން   )ހ(  9

ގައިާވޤަވާޢިދުމި ، ހަމައެކަނި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި

ބާއްވާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ، ފުރިހަމަ ނުކޮށް  ތުތައްއިޖުރާއަ

   މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ.

ނުވަތަ ނެތިބައިވެރިވުމެއްޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ   )ށ(    

ރުހުމެއްނެތި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް

 .ނުބޭއްވޭނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގެ  )ނ(    

ކުރެވޭނެޒުނިންމުންތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީ

 .ނިންމުންތަކެއްނޫނެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި 

  ޖަލްސާ

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ، ކުއްލިއަކަށް ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  10

ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭ

ގެ ގޮތުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުތުގައިވާ އިޖުރާއަ ޤަވާޢިދުގޮތުން މި 

.ބާއްވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ

ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭގޮތުން، ބާއްވާ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައިމިގޮތުން 

އެހެން ހުރިާހ ގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފިޔަވައިޤަވާޢިދުމި 

  ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. ތައްތު އިޖުރާއަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމާ  )ށ(    

ތަންފީޛުކުރެވޭނެނިންމުންތަތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން 

 .ނިންމުންތަކެކެވެ

 ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ

 ޖަލްސާއަށް ނިންމުމާއި

  ދަޢުވަތުދިނުން 

ޖަލްސާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ންމުގޮތެއްގައި އާ  )ހ(  11

މަޖިލީހުގެ  މަޝްވަރާއާއެކު ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ ދަޢުވަތުދޭނީ،

ލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެހާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް . ސެކްރެޓަރީއެވެ

 .ނާއިބު ރައީސްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ

ގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުެގ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ބަރުން މަޖިލީހުެގންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންމެ

ލިޔުމުްނއެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
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ޖަލްސާ ބާއްވާ 

  ކަންކަމާއި މަޤުޞަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ    7

ހިންގުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭމަތިން ޔުނިވަރސިޓީ 

ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތައް ލުމާއި، އެއިކޮމިޓީތައް އެކުލަވަ

ގެ މަސައްކަތާބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައްތަކުކޮމިޓީ ބޭއްވުމާއި، އެ

ހުށަހެޅުންތައް ،ކޮމިޓީތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ނިންމުމާއި، އެ 

މުމަށްޓަކައި،ތަންފީޒުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިން

ްނޤަވާޢިދުޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކުރުމަށް .ބާއްވަންވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގައި

ްނ މަޖިލީހުންޤަވާޢިދުކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން 

 .ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ ރަސްީމ 

  ޖަލްސާ

އަދި ޤާނޫނީގޮތުން، ރުމަށްޓަކައިގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުޤަވާޢިދުމި     8

ޢަމަލުކުރެވޭނެ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބާއްވާ މި ޤަވާޢިދަށް

 .މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ ،ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ  ނުރަސްމީ 

  ލްސާޖަ

ދެކޭގޮތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މެންބަރުން ކަމަކާބެހޭގޮތުން   )ހ(  9

ގައިާވޤަވާޢިދުމި ، ހަމައެކަނި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި

ބާއްވާ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކީ، ފުރިހަމަ ނުކޮށް  ތުތައްއިޖުރާއަ

   މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ.

ނުވަތަ ނެތިބައިވެރިވުމެއްޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ   )ށ(    

ރުހުމެއްނެތި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް

 .ނުބޭއްވޭނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއްގެ  )ނ(    

ކުރެވޭނެޒުނިންމުންތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީ

 .ނިންމުންތަކެއްނޫނެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި 

  ޖަލްސާ

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއަކީ، ކުއްލިއަކަށް ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  10

ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭ

ގެ ގޮތުންތައް ފުރިހަމަކުރުމުތުގައިވާ އިޖުރާއަ ޤަވާޢިދުގޮތުން މި 

.ބާއްވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއެކެވެ

ނޯޓިސް ދިނުމާބެހޭގޮތުން، ބާއްވާ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައިމިގޮތުން 

އެހެން ހުރިާހ ގައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފިޔަވައިޤަވާޢިދުމި 

  ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ. ތައްތު އިޖުރާއަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމާ  )ށ(    

ތަންފީޛުކުރެވޭނެނިންމުންތަތަކަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން 

 .ނިންމުންތަކެކެވެ

 ބޭއްވުމަށް ޖަލްސާ

 ޖަލްސާއަށް ނިންމުމާއި

  ދަޢުވަތުދިނުން 

ޖަލްސާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ންމުގޮތެއްގައި އާ  )ހ(  11

މަޖިލީހުގެ  މަޝްވަރާއާއެކު ރައީސްގެ މަޖިލީހުގެ ދަޢުވަތުދޭނީ،

ލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެހާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް . ސެކްރެޓަރީއެވެ

 .ނާއިބު ރައީސްގެ މަޝްވަރާއާއެކު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ

ގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުެގ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ބަރުން މަޖިލީހުެގންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންމެ

ލިޔުމުްނއެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިދިނުމަށް

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
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ނަމަ،ލަތެއްގައިހާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް . ބާއްވަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ،އިބު ރައީސްމަޖިލީހުގެ ނަ

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

އެހެން ،ފިޔަވައި ޖަލްސާ ކުއްލި މަޖިލީހުގެ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  12  ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

ދުވަހުގެ  2 ރަސްމީ މަދުވެގެން އެއްގެ ނޯޓިސް،ޖަލްސާ ކޮންމެ

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މެންބަރުންނަށް ކުރިން

ޖަލްސާއަށް މެންބަރަކު  ފޮނުވުމަށްފަހު ނޯޓިސް  )ށ(    

މެންބަރަކު  އެ  ނީ ބެލޭ ހިނދަކު އިނާންގާހަ ހާޒިރުނުވެވޭނެކަން

 .ރުވާނެކަމުގައެވެހާޒި ޖަލްސާއަށް އެ

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި 

  އެހެނިހެން ލިޔުން 

ގޮތެްއގެ ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ކަނޑައަޅާޔުނިވަރސިޓީގެ މަ  )ހ(  13

އެކުލަވައިލާނީ، މަޖިލީހުގެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ މަތިން، 

ސެކްރެޓެރީއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްމެންބަރަކު އެދިފައިވާނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމެއް އެޖެންޑާގައި ކަނޑައަޅާ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ މެންބަރުން ގައި ހިމެނުމަށް އެޖެންޑާ  )ށ(    

މަޖިލީހުގެ ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ ނުވަތަ  ސިޓީއަކުން  ،ފޮނުވާނީ

 .ސެކްރެޓަރީއަށެވެ 

ފަިއވާ ހުށަހަޅާ ބަރަކު ންމެ މަޖިލީހުގެއެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް   )ނ(    

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ވޭނީ،ދޫކޮށްލެ ނުކޮށް އެޖެންޑާ މައްސަލައެއް

، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ބަރަކާންމެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ

 .ނަމައެވެވާއެއްބަސް އެގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރު

ގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުން) ނ(މި މާއްދާގެ ) ރ(    

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ނިންމަންެޖހޭ

ބަލާފައި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ކަމުގެ މައްޗަށްއަވަސް

ތިޔާރުމައްސަލައެއް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚު

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާތައް ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ  )ބ(    

އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެކުލަވައިލެވިފައި

ޖަލްާސ ،ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި، އެޖެންޑާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް  )ޅ(    

ކުރިން، އިލެކްޓްރޯނިކް ގެގަޑިއިރު 24ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ، ގެންކޮށްވަސީލަތެއް މެދުވެރި

 .މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ،މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ބޭއްވޭނީ    14 ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު 

ރުވެހާޒި ތިންބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން 

 .ތިބެގެންނެވެ

ރިޔާސަތު ޖަލްސާތަކުގެ މަޖިލީހުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ     15  ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 

މަޖިލީހުގެ. ރައީސެވެ މަޖިލީހުގެ ގެޔުނިވަރސިޓީ ،ބަލަހައްޓާނީ

މަޖިލީހުެގ ގެޔުނިވަރސިޓީ  ނެތްނަމަ،ރުވެވެން ހާޒިރައީސަށް 
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ނަމަ،ލަތެއްގައިހާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނެތް . ބާއްވަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ،އިބު ރައީސްމަޖިލީހުގެ ނަ

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ

އެހެން ،ފިޔަވައި ޖަލްސާ ކުއްލި މަޖިލީހުގެ ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  12  ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް 

ދުވަހުގެ  2 ރަސްމީ މަދުވެގެން އެއްގެ ނޯޓިސް،ޖަލްސާ ކޮންމެ

  ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މެންބަރުންނަށް ކުރިން

ޖަލްސާއަށް މެންބަރަކު  ފޮނުވުމަށްފަހު ނޯޓިސް  )ށ(    

މެންބަރަކު  އެ  ނީ ބެލޭ ހިނދަކު އިނާންގާހަ ހާޒިރުނުވެވޭނެކަން

 .ރުވާނެކަމުގައެވެހާޒި ޖަލްސާއަށް އެ

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި 

  އެހެނިހެން ލިޔުން 

ގޮތެްއގެ ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ކަނޑައަޅާޔުނިވަރސިޓީގެ މަ  )ހ(  13

އެކުލަވައިލާނީ، މަޖިލީހުގެޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ މަތިން، 

ސެކްރެޓެރީއެވެ. އަދި އެޖެންޑާގައި ކަމެއް ހިމެނުމަށް މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްމެންބަރަކު އެދިފައިވާނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގޮތެއްގެ މަތިން އެކަމެއް އެޖެންޑާގައި ކަނޑައަޅާ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ މެންބަރުން ގައި ހިމެނުމަށް އެޖެންޑާ  )ށ(    

މަޖިލީހުގެ ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ ނުވަތަ  ސިޓީއަކުން  ،ފޮނުވާނީ

 .ސެކްރެޓަރީއަށެވެ 

ފަިއވާ ހުށަހަޅާ ބަރަކު ންމެ މަޖިލީހުގެއެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް   )ނ(    

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ވޭނީ،ދޫކޮށްލެ ނުކޮށް އެޖެންޑާ މައްސަލައެއް

، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ބަރަކާންމެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ

 .ނަމައެވެވާއެއްބަސް އެގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރު

ގައި މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުން) ނ(މި މާއްދާގެ ) ރ(    

ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ނިންމަންެޖހޭ

ބަލާފައި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ކަމުގެ މައްޗަށްއަވަސް

ތިޔާރުމައްސަލައެއް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކުރުމުގެ އިޚު

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ޖަލްސާތައް ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ  )ބ(    

އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެޖަލްސާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެކުލަވައިލެވިފައި

ޖަލްާސ ،ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާއާއި، އެޖެންޑާއާގުޅޭ ލިޔުންތައް  )ޅ(    

ކުރިން، އިލެކްޓްރޯނިކް ގެގަޑިއިރު 24ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން 

ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ، ގެންކޮށްވަސީލަތެއް މެދުވެރި

 .މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ،މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެއް ބޭއްވޭނީ    14 ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު 

ރުވެހާޒި ތިންބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން 

 .ތިބެގެންނެވެ

ރިޔާސަތު ޖަލްސާތަކުގެ މަޖިލީހުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ     15  ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 

މަޖިލީހުގެ. ރައީސެވެ މަޖިލީހުގެ ގެޔުނިވަރސިޓީ ،ބަލަހައްޓާނީ

މަޖިލީހުެގ ގެޔުނިވަރސިޓީ  ނެތްނަމަ،ރުވެވެން ހާޒިރައީސަށް 
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ރުވެވެންހާޒިށް އި ނައިބު ރައީސަރައީސާ. ނައިބު ރައީސެވެ 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނެތްނަމަ،

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސްއެވެ

  ބާއްވާ ތަންޖަލްސާ 

 

ޔުނިވަރސިޓީން  ބާއްވާނީ  ޖަްލސާތައް މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ    16

 .ތަނެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާ

ޖަލްސާތަކުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ 

 މިންގަނޑުތައް

)ހ(  17

   

ރިޔާސަތުން ،ދައްކާނީ ވާހަކަ ޖަްލސާތަކުގައި މަޖިލީހުގެ

 .ދިނުމުންނެވެ ފުރުޞަތު

ޖަްލސާތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުން އެދޭމަޖިލީހުގެ   )ށ(  

ތަރުތީބުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު

 ދޭންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކުގައި މޯބައިލްފޯނުން ވާހަކަދެއްކުމާއި،  )ނ(    

.ފަދަ ކަންކަމުން މެންބަރުން ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ ކުރުންމެސެޖު

އެއިން ކޮންމެ ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާނިންމުންތައް  )ރ(    

ނިންމުމެއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން އެ ނިންމުން

އިއްވެވިގޮތަށް އަދި ރިޔާސަތުން އެ . އިއްވަންވާނެއެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެކޯޑުޔައުމިއްޔާގައި ރި 

އެކަމަށްމަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާމެދު މެންބަރަކު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން   )ބ(    

މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން ތާއީދުނުކުރާކަން އެ

 .ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ،  )ޅ(    

އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން .  ޖަލްސާއަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވެސް  )ކ(    

އި މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅަ މެންބަރަކު އަނެއް

އަދި މިފަދަ ޢަމަެލއް ހިނގާނަމަ. އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 .ހުއްޓުވަންވާނެއެވެރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން 

ނީ،ކުރިއަށްގެންދަ  ރިޔާސަތުން ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގެ  )އ(    

،ތަކާއިޤަވާޢިދު މަޖިލީހުގެޔުނިވަރސިޓީގެ  އާއި،ޔުނިވަރސިޓީ

އެ، ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި މެންބަރަކަށް ކަމަށްޚިލާފަށް ލުތަކާޞޫއު

ން،ބަޔާންކުރުމުޚިލާފުވި ކަމަކާއި، ގޮތެއް  ،މެންބަރަކު

އިތުރަށް ޖަލްސާ ނުނިންމައި ގޮތެއްވަކި ރިޔާސަތުން މެދުކާއެކަމަ

 .ނުވާނެއެވެ ގެންގޮސްގެން ކުރިއަށް

 .ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓުންނެވެ  )ހ(  18  ވޯޓު ދިނުން 

.ންމުގޮތެއްގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެއާ  )ށ(    

ވަކި ކަމެއްގައި ސިއްރު ވޯޓުދޭން މެންބަރަކު ،އެހެންނަމަވެސް

ހުށަހަޅައި، ތާއީދުކޮށް އެގޮތަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 .ވޯޓެކެވެ އެކަމެއްގައި ދޭނީ ސިއްރު

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ،ނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި  )ނ(    

  ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ.
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ރުވެވެންހާޒިށް އި ނައިބު ރައީސަރައީސާ. ނައިބު ރައީސެވެ 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސްލަރ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނެތްނަމަ،

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސްއެވެ

  ބާއްވާ ތަންޖަލްސާ 

 

ޔުނިވަރސިޓީން  ބާއްވާނީ  ޖަްލސާތައް މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ    16

 .ތަނެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާ

ޖަލްސާތަކުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ 

 މިންގަނޑުތައް

)ހ(  17

   

ރިޔާސަތުން ،ދައްކާނީ ވާހަކަ ޖަްލސާތަކުގައި މަޖިލީހުގެ

 .ދިނުމުންނެވެ ފުރުޞަތު

ޖަްލސާތަކުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުން އެދޭމަޖިލީހުގެ   )ށ(  

ތަރުތީބުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު

 ދޭންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކުގައި މޯބައިލްފޯނުން ވާހަކަދެއްކުމާއި،  )ނ(    

.ފަދަ ކަންކަމުން މެންބަރުން ދުރުހެލިވާންވާނެއެވެ ކުރުންމެސެޖު

އެއިން ކޮންމެ ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ނިންމާނިންމުންތައް  )ރ(    

ނިންމުމެއް ނިމުމުން، ރިޔާސަތުން އެ ނިންމުން

އިއްވެވިގޮތަށް އަދި ރިޔާސަތުން އެ . އިއްވަންވާނެއެވެ

 .ކުރަންވާނެއެވެކޯޑުޔައުމިއްޔާގައި ރި 

އެކަމަށްމަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކާމެދު މެންބަރަކު ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން   )ބ(    

މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަން ތާއީދުނުކުރާކަން އެ

 .ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ޔައުމިއްޔާގައި ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ،  )ޅ(    

އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން .  ޖަލްސާއަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ

 .ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވެސް  )ކ(    

އި މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަޅަ މެންބަރަކު އަނެއް

އަދި މިފަދަ ޢަމަެލއް ހިނގާނަމަ. އުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 .ހުއްޓުވަންވާނެއެވެރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން 

ނީ،ކުރިއަށްގެންދަ  ރިޔާސަތުން ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުގެ  )އ(    

،ތަކާއިޤަވާޢިދު މަޖިލީހުގެޔުނިވަރސިޓީގެ  އާއި،ޔުނިވަރސިޓީ

އެ، ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި މެންބަރަކަށް ކަމަށްޚިލާފަށް ލުތަކާޞޫއު

ން،ބަޔާންކުރުމުޚިލާފުވި ކަމަކާއި، ގޮތެއް  ،މެންބަރަކު

އިތުރަށް ޖަލްސާ ނުނިންމައި ގޮތެއްވަކި ރިޔާސަތުން މެދުކާއެކަމަ

 .ނުވާނެއެވެ ގެންގޮސްގެން ކުރިއަށް

 .ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވޯޓުންނެވެ  )ހ(  18  ވޯޓު ދިނުން 

.ންމުގޮތެއްގައި ވޯޓު ދޭނީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެއާ  )ށ(    

ވަކި ކަމެއްގައި ސިއްރު ވޯޓުދޭން މެންބަރަކު ،އެހެންނަމަވެސް

ހުށަހަޅައި، ތާއީދުކޮށް އެގޮތަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 .ވޯޓެކެވެ އެކަމެއްގައި ދޭނީ ސިއްރު

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ،ނެގޭ ކޮންމެ ވޯޓެއްގައި  )ނ(    

  ދެވޭނީ އެއް ވޯޓެވެ.
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ކޯޑުކުރާނީ މަޖިލީހުގެރި ލުތައްތަފުޞީއޭގެ  އި،ވޯޓު ގުނަ   )ރ(    

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާނީ ،ނަމަވެސް. ސެކްރެޓެރީއެވެ

 .ރިޔާސަތުންނެވެ

އެއި ކަމެއް ނިންމޭނީ،  ޖަްލސާއެއްގަމަޖިލީހުގެ ގެޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  19  މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް

އަޣްލަބިއްޔަތުްނމެންބަރުންގެ ހާޒިރުވެ ތިބި ޖަލްސާއަކަށް 

 .އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ

އެއްވެސް  ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތެއް އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް  )ށ(    

މެންބަރަކު އެ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް

އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެ . ނުވާނެއެވެ ބައިވެރިވެގެން

މެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން ރިޔާސަތަށާއި މަޖިލީހުގެ

މައްސަލައަކާ އެންގުމާއެކު، އެ އެކަން އެހެން މެންބަރުންނަށް 

.ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާން ވާނެއެވެ

ތެރެއިން ސިއްރު ނިންމުންތައް މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކުގެ  )ނ(    

ގައިއެހެން ނިންމުންތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުފިޔަވައި 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ޔައުމިއްޔާއާ ރިކޯޑު 

  ބެލެހެއްޓުން 

ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ ،ސެކްރެޓެރީ ހުގެމަޖިލީ  )ހ(  20

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމަކަށް،  )ށ(    

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ

 .ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ  )ނ(    

ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ

އިޞްލާޙުކޮށް،ކުށެއް  ބަލައި، ކުށެއް އޮތްނަމަ އެ

 .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި   )ރ(    

 .ފަރާތާއި، ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

،ކޮޕީ ޔައުމިއްޔާގެ ރާފާސްކު ގައިޖަްލސާތަކު މަޖިލީހުގެ  )ބ(    

ެމންބަރުންނަށް  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  މެންބަރުންގެ

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ޖަލްސާ

 ކެންސަލްކުރުމާއި

  ފަސްކުރުން

  

ވަރަށް މިން ހަމަވާ ދަދުއަ ޤާނޫނީ ޖަްލސާގެ މަޖިލީހުގެ  )ހ(  21

އެ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ލަތެއްހާ ނުވެވޭ ރުޒިހާ މެންބަރުންނަށް

ބަލަހައްޓާ  ރިޔާސަތު ޖަލްސާގެ ކެންސަލްކުރީކަމުގައި ޖަލްސާއެއް

ހުގެ މަޖިލީ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ، ކަނޑައަޅައި ފަރާތުން

އަދި ކެންސަލްކުރަން. އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން މެންބަރުންނަށް

 .ކުރަންވާނެއެވެކޯޑު ރިއެކަން ޖެހުނު ސަބަބާއެކު 

، ގައި ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭއްވެވުމަށް ޖަލްސާއެއްމަޖިލީހުގެ   )ށ(    

އެގޮތަށް. ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ  ނުބާއްވައި އެޖަލްސާއެއް

ފަސްކުރެވޭނީ، އެ ވަގުތުގައި އެޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވުމަށް

ނަމަވެސް،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމައެވެ. 

ވަކިގޮތެއް މެންބަރުންނަށް ން ޖަލްސާގެ ެސކްރެޓޭރިއޭޓު
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ކޯޑުކުރާނީ މަޖިލީހުގެރި ލުތައްތަފުޞީއޭގެ  އި،ވޯޓު ގުނަ   )ރ(    

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރާނީ ،ނަމަވެސް. ސެކްރެޓެރީއެވެ

 .ރިޔާސަތުންނެވެ

އެއި ކަމެއް ނިންމޭނީ،  ޖަްލސާއެއްގަމަޖިލީހުގެ ގެޔުނިވަރސިޓީ  )ހ(  19  މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް

އަޣްލަބިއްޔަތުްނމެންބަރުންގެ ހާޒިރުވެ ތިބި ޖަލްސާއަކަށް 

 .އެކަމެއް ފާސްވުމުންނެވެ

އެއްވެސް  ހިމެނޭ މަޞްލަޙަތެއް އަމިއްލަ މެންބަރެއްގެ އެއްވެސް  )ށ(    

މެންބަރަކު އެ  މިންވަރަކަށް  އެއްވެސް ނިންމުމުގައި މައްސަލައެއް

އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން އެ . ނުވާނެއެވެ ބައިވެރިވެގެން

މެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން ރިޔާސަތަށާއި މަޖިލީހުގެ

މައްސަލައަކާ އެންގުމާއެކު، އެ އެކަން އެހެން މެންބަރުންނަށް 

.ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާން ވާނެއެވެ

ތެރެއިން ސިއްރު ނިންމުންތައް މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކުގެ  )ނ(    

ގައިއެހެން ނިންމުންތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓުފިޔަވައި 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

ޔައުމިއްޔާއާ ރިކޯޑު 

  ބެލެހެއްޓުން 

ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާތަކުގެ  މަޖިލީހުގެ ،ސެކްރެޓެރީ ހުގެމަޖިލީ  )ހ(  20

 ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމަކަށް،  )ށ(    

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ

 .ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ  )ނ(    

ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ

އިޞްލާޙުކޮށް،ކުށެއް  ބަލައި، ކުށެއް އޮތްނަމަ އެ

 .ފާސްކުރަންވާނެއެވެ

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި   )ރ(    

 .ފަރާތާއި، ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

،ކޮޕީ ޔައުމިއްޔާގެ ރާފާސްކު ގައިޖަްލސާތަކު މަޖިލީހުގެ  )ބ(    

ެމންބަރުންނަށް  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  މެންބަރުންގެ

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ޖަލްސާ

 ކެންސަލްކުރުމާއި

  ފަސްކުރުން

  

ވަރަށް މިން ހަމަވާ ދަދުއަ ޤާނޫނީ ޖަްލސާގެ މަޖިލީހުގެ  )ހ(  21

އެ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ލަތެއްހާ ނުވެވޭ ރުޒިހާ މެންބަރުންނަށް

ބަލަހައްޓާ  ރިޔާސަތު ޖަލްސާގެ ކެންސަލްކުރީކަމުގައި ޖަލްސާއެއް

ހުގެ މަޖިލީ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ، ކަނޑައަޅައި ފަރާތުން

އަދި ކެންސަލްކުރަން. އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން މެންބަރުންނަށް

 .ކުރަންވާނެއެވެކޯޑު ރިއެކަން ޖެހުނު ސަބަބާއެކު 

، ގައި ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭއްވެވުމަށް ޖަލްސާއެއްމަޖިލީހުގެ   )ށ(    

އެގޮތަށް. ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ  ނުބާއްވައި އެޖަލްސާއެއް

ފަސްކުރެވޭނީ، އެ ވަގުތުގައި އެޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވުމަށް

ަނމަވެސް،މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމައެވެ. 

ވަކިގޮތެއް މެންބަރުންނަށް ން ޖަލްސާގެ ެސކްރެޓޭރިއޭޓު
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ނީ އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ވަގުތުގައިހިނދަކު ބެލޭހައިނާންގާ

  .ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެކަމުގައެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  މަޖިލީހުގެ ސެކްރެަޓރީ

ންގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ،މަޖިލީހުގެ ސެްކރެޓަރީއަކީ   )ހ(  22

ުދވަހުން ދުވަަހށް ކުރަންޖެހޭ އިނުހިމެނޭ، މަޖިލީހުގަ

،ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ

މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ށ(    

ލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީންސީއަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަ 

 .އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

މަޤާމުގަިއ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ  )ނ(    

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ

އޭނާއަށް މަޤާމުގެމީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އިތުބާރުހިފޭ 

ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭ އެއްވެސް މަޢުލޫާމތެއް، މަޤާމުގެ

ގޮތުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ

 ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ރެަޓރީގެ މަޖިލީހުގެ ސެކް

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތިރީގައި  ޒިންމާތައް ސެްކރެޓަރީގެ މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ    23

 މިވަނީއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި  )ހ(  

 .ނިންމުންތައް ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން އަންގަންޖެހޭމަޖިލީހުގެ   )ށ(    

 .އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

މަޖިލީހުން  ،ގުޅިގެންން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ މަޖިލީހު  )ނ(    

 .ކުރުން ކަންތައްތައްކުރުމަށް އަންގާ 

މަޖިލީހުގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި  

  މަސައްކަތު ގަޑި 

،މަސައްކަތްކުރާނީ  ރަސްމީކޮށް ގައިސެކްރެޓޭރިއެޓު މަޖިލީހުގެ    24

ޤައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް

ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް ފިޔަވަިއ

މުހިއްމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ނަމަވެސްއެހެން ދުވަސްތަކުގައެވެ. 

އުމީ ބަންދުކެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޤަމަސައްކަތްތަ

މަސައްކަތަށް ކުގައި ދުވަސްތަ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު 

 .އެންގިދާނެއެވެ މަޖިލީހުން ނުކުތުމަށް 

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫާމުތ 

  ދިނުން 

މަޢުލޫމާތު  އާޔާމީޑި  މަކާބެހޭ ގޮތުންނިންމު ނިންމި މަޖިލީހުން  )ހ(  25

އެ  ނުވަތަ، ނިންމާފައިނުވާނަމަ ޖަލްސާގައި  އްސާކުރުމަށްޙި

ރިޔާސަތުން އްސާކުރުމަށްޙި މީޑިއާއާ މަޢުލޫމާތެއް

އަދި  ކު،މެންބަރަ އެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ ،އަންގާފައިނުވާނަމަ

މަޢުލޫމާތެއް އެ  ނުވަތަ ނިންމުމެއް އެ ން ޓުސެކްރެޓޭރިއެ 

 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން އަށްޔާމީޑި

ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ނިންމާ މަޖިލީހުން  )ށ(    

ނިންމުތަކާބެހޭގޮތުން މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު،

ރައީސް ނެތް މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. 
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ީނ އެޖެންޑާކުރެވިފައިވާ ވަގުތުގައިހިނދަކު ބެލޭހައިނާންގާ

  .ޖަލްސާ ބޭއްވޭނެކަމުގައެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  މަޖިލީހުގެ ސެކްރެަޓރީ

ންގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ،މަޖިލީހުގެ ސެްކރެޓަރީއަކީ   )ހ(  22

ުދވަހުން ދުވަަހށް ކުރަންޖެހޭ އިނުހިމެނޭ، މަޖިލީހުގަ

،ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ

މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް ގެ ޔުނިވަރސިޓީ  )ށ(    

ލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީންސީއަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވަ 

 .އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

މަޤާމުގަިއ، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ  )ނ(    

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރެވޭ ފަދަ

އޭނާއަށް މަޤާމުގެމީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އިތުބާރުހިފޭ 

ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭ އެއްވެސް މަޢުލޫާމތެއް، މަޤާމުގެ

ގޮތުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ

 ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ރެަޓރީގެ މަޖިލީހުގެ ސެކް

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ތިރީގައި  ޒިންމާތައް ސެްކރެޓަރީގެ މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ    23

 މިވަނީއެވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި

މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި  )ހ(  

 .ނިންމުންތައް ލިޔެ ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ިނންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން އަންގަންޖެހޭމަޖިލީހުގެ   )ށ(    

 .އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

މަޖިލީހުން  ،ގުޅިގެންން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ މަޖިލީހު  )ނ(    

 .ކުރުން ކަންތައްތައްކުރުމަށް އަންގާ 

މަޖިލީހުގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓާއި  

  މަސައްކަތު ގަޑި 

،މަސައްކަތްކުރާނީ  ރަސްމީކޮށް ގައިސެކްރެޓޭރިއެޓު މަޖިލީހުގެ    24

ޤައުމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް

ކަމުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތައް ފިޔަވަިއ

މުހިއްމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ނަމަވެސްއެހެން ދުވަސްތަކުގައެވެ. 

އުމީ ބަންދުކެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ޤަމަސައްކަތްތަ

މަސައްކަތަށް ކުގައި ދުވަސްތަ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ސަރުކާރު 

 .އެންގިދާނެއެވެ މަޖިލީހުން ނުކުތުމަށް 

މީޑިއާއަށް މަޢުލޫާމުތ 

  ދިނުން 

މަޢުލޫމާތު  އާޔާމީޑި  މަކާބެހޭ ގޮތުންނިންމު ނިންމި މަޖިލީހުން  )ހ(  25

އެ  ނުވަތަ، ނިންމާފައިނުވާނަމަ ޖަލްސާގައި  އްސާކުރުމަށްޙި

ރިޔާސަތުން އްސާކުރުމަށްޙި މީޑިއާއާ މަޢުލޫމާތެއް

އަދި  ކު،މެންބަރަ އެއްވެސް  މަޖިލީހުގެ ،އަންގާފައިނުވާނަމަ

މަޢުލޫމާތެއް އެ  ނުވަތަ ނިންމުމެއް އެ ން ޓުސެކްރެޓޭރިއެ 

 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން އަށްޔާމީޑި

ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ނިންމާ މަޖިލީހުން  )ށ(    

ނިންމުތަކާބެހޭގޮތުން މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު،

ރައީސް ނެތް މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. 
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ނުވަތަ ރިޔާސަތު. ލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސެވެހާ

 .ބެލެހެއްޓި ފަރާތެކެވެ

މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށް ވަކިފަރާތެއްބެހޭ މައްސަލައަކާ ވަކި  )ނ(    

މައްސަލައަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެ

ދޭނީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީންމަޢުލޫމާތު

 .އެފަރާތަކުންނެވެ

ލެްއގެ މަތިން މެނުވީ މަޖިލީހުެގސޫމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އު  )ހ(  26  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ކަމެއް، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖަލްސާއެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް 

 .އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްހައިސި މަޤާމުގެ   )ށ(    

އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ކުމެންބަރަ ނުވަތަ އެ 

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށްލުޙާޞިނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

 .މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް  )ނ(    

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން

އެމަޢުލޫމާތެއްފިޔަވައި، ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

 .ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ދަށް ޢަމަލުުކރަން ޤަވާޢި

  ފެށުން

ޤަވާޢިދު މި  ،ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީޤަވާޢިދަމި   )ހ(  27

.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެދިވެހި

އެއް އަހަރު އަހަރަކުން  ދެ ކޮންމެ  މަދުވެގެން ،ޤަވާޢިދު މި  )ށ(   

 .މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ

ގައި ނެތް ކަމެއް ޤަވާޢިދު

  މެދުވެރިވުން 

،ލަތެއްގައިހާ މެދުވެރިވެއްޖެ  ކަމެއް  ނެތް  ގައިޤަވާޢިދު މި  )ހ( 28

ނިންމުމުގެ  ގޮތެއްއެކަމަކާމެދު  މަތިން މަްޝވަރާގެ މަޖިލީހުގެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ  ށްޗާންސެލަރަ ބާރު
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ނުވަތަ ރިޔާސަތު. ލަތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސެވެހާ

 .ބެލެހެއްޓި ފަރާތެކެވެ

މަޢުޫލމާތު ދިނުމަށް ވަކިފަރާތެއްބެހޭ މައްސަލައަކާ ވަކި  )ނ(    

މައްސަލައަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުން ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެ

ދޭނީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީންމަޢުލޫމާތު

 .އެފަރާތަކުންނެވެ

ލެްއގެ މަތިން މެނުވީ މަޖިލީހުެގސޫމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އު  )ހ(  26  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ކަމެއް، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ޖަލްސާއެއްގައި ހިނގާ އެއްވެސް 

 .އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

އްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްހައިސި މަޤާމުގެ   )ށ(    

އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ކުމެންބަރަ ނުވަތަ އެ 

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށްލުޙާޞިނާޖާއިޒު މަންފާއެއް 

 .މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

މަޤާމުގެ ޙައިޘިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް  )ނ(    

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން

އެމަޢުލޫމާތެއްފިޔަވައި، ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

 .ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ދަށް ޢަމަލުުކރަން ޤަވާޢި

  ފެށުން

ޤަވާޢިދު މި  ،ށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީޤަވާޢިދަމި   )ހ(  27

.ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެދިވެހި

އެއް އަހަރު އަހަރަކުން  ދެ ކޮންމެ  މަދުވެގެން ،ޤަވާޢިދު މި  )ށ(   

 .މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ

ގައި ނެތް ކަމެއް ޤަވާޢިދު

  މެދުވެރިވުން 

،ލަތެއްގައިހާ މެދުވެރިވެއްޖެ  ކަމެއް  ނެތް  ގައިޤަވާޢިދު މި  )ހ( 28

ނިންމުމުގެ  ގޮތެއްއެކަމަކާމެދު  މަތިން މަްޝވަރާގެ މަޖިލީހުގެ

 . ލިބިގެންވެއެވެ  ށްޗާންސެލަރަ ބާރު
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ލޯގޯގެ ދޭހަ

 
 

ޝަޚުޞިއްޔަތާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ    1  ތަޢާރުފު 

އަމާޒާއި، މިޞްރާބު ދޭހަކޮށްދޭ ޢުންޞުރުތައްމަޤުޞަދާއި، 

އެކުލެވޭގޮތަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ޔުނިވަރސިޓީއިންވަނީ އައު ލޯގޯއެއް ފަރުމާކޮށްފައެވެ.

މި ޢުންޞުރުތައްމިކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ 

 މާނަތަކެވެ. ފަރުމާކުރެވުނު ގޮތާއި، މި ޢުންޞުރުތަކުން ދޭހަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔާނީ ' ކަރުދާހަށްމި    2  ނަން 

 ' އެވެ.ލޯގޯގެ ދޭހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީމަޤުޞަދަކީ،  ކަރުދާހުގެމި    3  މަޤުޞަދު

ލޯގޯގައި ހިމަނާފައިވާ ޢުންޞުރުތަްށޔުނިވަރސިޓީގެ 

ފަރުމާކުރެވުނު ގޮތާއި، މި ޢުންޞުރުތަކުން ދޭހަވާ މާނަތައް

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 

ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެމިތިރީގައި    4  ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯޯގ

 މަޖިލީހުން ފާްސކޮށްފައިވާ ލޯގޯއެވެ.

 

ލޯގޯގައި ހިމެނޭ 
  ޢުންޞުރުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ގައި ހިމެނެނީދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   (ހ) 5

 (ހަތަރެއް) ޢުންޞުރެވެ. އެ ޢުންޞުރުތަކަކީ: 4އަސާސީ 

 އިސްލާމީ ތަރި  .1

 ވާފަށެއް .2

 ވަށްބޮޅެއް .3

 ޚަތިމެއް  .4

ލެވިގެން ރަމްޒުކޮށްދެނީ،އެމުނިއެކު ތައްޢުންޞުރުމަތީގައިވާ   (ށ)   

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ އެވެ. އެއީ،ރާއްޖޭގެ އިސްލާދިވެހި

އަމާޒާއި،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި، މަޤުޞަދާއި، 

 މިޞްރާބު ދޭހަކޮށްދޭ ރަމްޒެވެ.

އިސްލާމީ ތަރީގެ ފަރުމާ ބިނާވެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގެ  (ހ) 6  އިސްލަމީ ތަރި 

 ފުރަތަމަ އަކުރު ކަމުގައިވާ، "ދ" ގެ މައްޗަށެވެ.

"مالديفޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކިޔާ ނަން ކަމުގައިވާ "  (ށ)   

  ގެ ހުރިހައި އަކުރެއް ތަރީގައި ހިމެނެ އެވެ.

 

ލޯގޯގައިވާ އިސްލާމީ ތަރީގެ ފަރުމާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، އޭގައި  (ނ)   

ޢަރަބި އަކުރުގެ ދާލު ތަކުރާރުވުމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ދާލަކީ،

"مالديفފުރަތަމަ އަކުރެވެ. އަދި އެއީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގެ 

 ގެ ހަތަރުވަނަ އަކުރެކެވެ.

އޭގެ މަތީގައިވާ، ކޮންމެ ދެ ދާލެއްގެ ދެމެދު ވަކިކޮށްދޭ ކެނޑުމާއި  (ރ)   

ތީރު ބައްޓަމަށްދާ  ،ދާލުގެ އެތެރެ ފަރާތް ގުޅިގެން އުފެދޭ

 އެކުލެވޭ ރަމްޒެކެވެ. އެއީ،ކުރިއަކީ، ވަރަށް މުހިންމު މާނައެއް

ޔުނިވަރސިޓީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްވުރެ އިތުރަށް ހެދިބޮޑުވެ ދުރަށް

 ފެތުރިގެންދާނެ ކަމުގެ ރަމްޒެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޯލޯގގެ ދޭހަ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ލޯގޯގެ ދޭހަ

 
 

ޝަޚުޞިއްޔަތާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ    1  ތަޢާރުފު 

އަމާޒާއި، މިޞްރާބު ދޭހަކޮށްދޭ ޢުންޞުރުތައްމަޤުޞަދާއި، 

އެކުލެވޭގޮތަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ޔުނިވަރސިޓީއިންވަނީ އައު ލޯގޯއެއް ފަރުމާކޮށްފައެވެ.

މި ޢުންޞުރުތައްމިކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ 

 މާނަތަކެވެ. ފަރުމާކުރެވުނު ގޮތާއި، މި ޢުންޞުރުތަކުން ދޭހަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔާނީ ' ކަރުދާހަށްމި    2  ނަން 

 ' އެވެ.ލޯގޯގެ ދޭހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީމަޤުޞަދަކީ،  ކަރުދާހުގެމި    3  މަޤުޞަދު

ލޯގޯގައި ހިމަނާފައިވާ ޢުންޞުރުތަްށޔުނިވަރސިޓީގެ 

ފަރުމާކުރެވުނު ގޮތާއި، މި ޢުންޞުރުތަކުން ދޭހަވާ މާނަތައް

 ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 

ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެމިތިރީގައި    4  ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯޯގ

 މަޖިލީހުން ފާްސކޮށްފައިވާ ލޯގޯއެވެ.

 

ލޯގޯގައި ހިމެނޭ 
  ޢުންޞުރުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ގައި ހިމެނެނީދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   (ހ) 5

 (ހަތަރެއް) ޢުންޞުރެވެ. އެ ޢުންޞުރުތަކަކީ: 4އަސާސީ 

 އިސްލާމީ ތަރި  .1

 ވާފަށެއް .2

 ވަށްބޮޅެއް .3

 ޚަތިމެއް  .4

ލެވިގެން ރަމްޒުކޮށްދެނީ،އެމުނިއެކު ތައްޢުންޞުރުމަތީގައިވާ   (ށ)   

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ އެވެ. އެއީ،ރާއްޖޭގެ އިސްލާދިވެހި

އަމާޒާއި،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި، މަޤުޞަދާއި، 

 މިޞްރާބު ދޭހަކޮށްދޭ ރަމްޒެވެ.

އިސްލާމީ ތަރީގެ ފަރުމާ ބިނާވެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގެ  (ހ) 6  އިސްލަމީ ތަރި 

 ފުރަތަމަ އަކުރު ކަމުގައިވާ، "ދ" ގެ މައްޗަށެވެ.

"مالديفޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކިޔާ ނަން ކަމުގައިވާ "  (ށ)   

  ގެ ހުރިހައި އަކުރެއް ތަރީގައި ހިމެނެ އެވެ.

 

ލޯގޯގައިވާ އިސްލާމީ ތަރީގެ ފަރުމާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ، އޭގައި  (ނ)   

ޢަރަބި އަކުރުގެ ދާލު ތަކުރާރުވުމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ދާލަކީ،

"مالديفފުރަތަމަ އަކުރެވެ. އަދި އެއީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގެ 

 ގެ ހަތަރުވަނަ އަކުރެކެވެ.

އޭގެ މަތީގައިވާ، ކޮންމެ ދެ ދާލެއްގެ ދެމެދު ވަކިކޮށްދޭ ކެނޑުމާއި  (ރ)   

ތީރު ބައްޓަމަށްދާ  ،ދާލުގެ އެތެރެ ފަރާތް ގުޅިގެން އުފެދޭ

 އެކުލެވޭ ރަމްޒެކެވެ. އެއީ،ކުރިއަކީ، ވަރަށް މުހިންމު މާނައެއް

ޔުނިވަރސިޓީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްވުރެ އިތުރަށް ހެދިބޮޑުވެ ދުރަށް

 ފެތުރިގެންދާނެ ކަމުގެ ރަމްޒެވެ.
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(އަށެއް) ކަން އެކުލެވޭ ތަރީގެ އަޞްލަކީ، ހަތަރެސްކަން 8  (ބ)   

ގޮޅި އެވެ. ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއްގެ މަރުކަޒުގައި ބައިވެރިވާ

އި، ވަށްބޮޅެއްގެއެހެން ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއް އޭގެ މަތީގަ 

ޑިގްރީ ދަރަޖައަށް) 45އަށްބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް (ނުވަތަ 

(އަށެއް) ކަން އެކުލެވޭ ތަރި އުފެދެ 8އަނބުރާލައިފިނަމަ، 

(އަށެއް) ބިތަށް 8އެވެ. އަދި މި ތަރީގެ ފިޔަތައް، ދުނިޔޭގެ 

އިޝާރާތްކުރެ އެވެ. އެއީ، މައިގަނޑު ހަތަރު ބިތް ކަމުގައިވާ،

ނގާއި، އުތުރާއި، ދެކުނާއި، އަދި މިއިން ކޮންމެ ދެހުޅަ، އިރާއި

(އަށެއް) ބިތެވެ. ނުވަތަ 8ބިތެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ބިތެވެ. ޖުމުލަ 

(އަށެއް) ފަރާތެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްލާމީ ތަރިއަކީ، މުޅި 8

 ދުނިޔެ އޭގައި ޝާމިލުވާ ބާރުގަދަ އެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ.

ގެފުޅު ބައިވެރިވާ ބަހާތަކުގެهللا އިސްލާމީ ތަރި އާއި، ކަޢުބަތު  (ޅ)   

ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އިޝާރާތްކުރުން ހިމެނޭކަމީ

ގެފުޅުގެهللا ފާހަގަކޮށްލަންޖެޭހ ނުކުތާއެކެވެ. އެހެނީ، ކަޢުބަތު 

ރުކުންތަކުން އިޝާރާތްކުރެއްވެނީ، ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކަށެވެ.

ފާރުކޮޅުތައް ސީދާކުރެއްވިފައިވަނީ،ގެފުޅުގެ هللا ކަޢުބަތު

 ބިތަށެވެ. (ހަތަރެއް) 4ދުނިޔޭގެ 

އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ އާއި، އިސްލާމީ، އިސްލާމީ ތަރިއަކީ  (ކ)   

 .ފަރުމާގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސީ ޢުންޞުރެކެވެ

އިސްލާމީ ތަރިން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި  (އ)   

 ވަނީއެވެ.މި

 ޝަޚުޞިއްޔަތު.އިސްލާމީ  .1

 އިސްލާމީ ހިދާަޔތުގެ އަލިކަން. .2

 ބާރުގަދަކަން. .3

 ގުޅިލާމެހުން. .4

103ވާފަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ، އާލު ޢިމްރާން ސޫރަތުގެ   (ހ) 7  ވާފަށް

هللاވަނަ އާޔަތުގެ އިލްހާމުންނެވެ. އެ އާޔަތުގައި މާތް 

 ވަޙީކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

يًعا َوَال تـََفرَُّقواَواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ  [   ] مجَِ

ގެ ދީނެވެ.هللا މި އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާފަށަކީ، މާތް 

އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނެވެ. އެހެންކަމުން، އެއް

ގެ ދީން ކަމުގައިވާهللا ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ވާފަށަކީ، މާތް 

 އިސްލާމް ދީނަށް އޮތް ރަމްޒެކެވެ.

ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އެއީ، ދިވެހިވަންތަކަމާއި، ދިވެހިއަނެއް   (ށ)   

ސަގާފަތަށް އޮތް ރަމްޒެކެވެ. އެހެނީ، ވާވެލާވެއްޔަކީ، ދިވެހިންގެ

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތަޞްވީރަކީ،

ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.

މާރާތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި،ދިވެހިންގެ ގެދޮރާއި ޢި

 ވާވެލާވެލީގެ ކުރެހުންތައް ކުރެހިފައި ވެ އެވެ.

އަދި އެހެން ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ވަލަކީ ދިވެހިންގެ  (ނ)   

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަން ވެސް ދައްކައިދޭ

އެކިވަރުވަރުގެރަމްޒެކެވެ. ދިއްގާގަހުގެ ވަކައިން ނުވަތަ ރޯނުން 

ވާވެލާވެލި އުެފއްދުމަކީ، ދިވެހިންގެ އަޞްލީ މަސައްކަތެކެވެ.

ވާވެލާވެލި އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލަތްތަކަކީ ވެްސ

ދިވެހިން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗިއްސެވެ. އެތަކެތި

ބޭނުންކޮށްގެން ވާވެލާވެލި އުެފއްދުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ފަރުދީ

އްކަތެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، އެއީ، ޖަމާޢީ މަސައްކަތެކެވެ.މަސަ

އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބަޔެއްވަންތަކަން

 ރަމްޒުކޮށްދޭ މަސައްކަތެކެވެ.
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(އަށެއް) ކަން އެކުލެވޭ ތަރީގެ އަޞްލަކީ، ހަތަރެސްކަން 8  (ބ)   

ގޮޅި އެވެ. ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއްގެ މަރުކަޒުގައި ބައިވެރިވާ

އި، ވަށްބޮޅެއްގެއެހެން ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއް އޭގެ މަތީގަ 

ޑިގްރީ ދަރަޖައަށް) 45އަށްބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް (ނުވަތަ 

(އަށެއް) ކަން އެކުލެވޭ ތަރި އުފެދެ 8އަނބުރާލައިފިނަމަ، 

(އަށެއް) ބިތަށް 8އެވެ. އަދި މި ތަރީގެ ފިޔަތައް، ދުނިޔޭގެ 

އިޝާރާތްކުރެ އެވެ. އެއީ، މައިގަނޑު ހަތަރު ބިތް ކަމުގައިވާ،

ނގާއި، އުތުރާއި، ދެކުނާއި، އަދި މިއިން ކޮންމެ ދެހުޅަ، އިރާއި

(އަށެއް) ބިތެވެ. ނުވަތަ 8ބިތެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ބިތެވެ. ޖުމުލަ 

(އަށެއް) ފަރާތެވެ. އެހެންކަމުން، އިސްލާމީ ތަރިއަކީ، މުޅި 8

 ދުނިޔެ އޭގައި ޝާމިލުވާ ބާރުގަދަ އެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ.

ގެފުޅު ބައިވެރިވާ ބަހާތަކުގެهللا އިސްލާމީ ތަރި އާއި، ކަޢުބަތު  (ޅ)   

ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އިޝާރާތްކުރުން ހިމެނޭކަމީ

ގެފުޅުގެهللا ފާހަގަކޮށްލަންޖެޭހ ނުކުތާއެކެވެ. އެހެނީ، ކަޢުބަތު 

ރުކުންތަކުން އިޝާރާތްކުރެއްވެނީ، ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކަށެވެ.

ފާރުކޮޅުތައް ސީދާކުރެއްވިފައިވަނީ،ގެފުޅުގެ هللا ކަޢުބަތު

 ބިތަށެވެ. (ހަތަރެއް) 4ދުނިޔޭގެ 

އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ އާއި، އިސްލާމީ، އިސްލާމީ ތަރިއަކީ  (ކ)   

 .ފަރުމާގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސީ ޢުންޞުރެކެވެ

އިސްލާމީ ތަރިން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި  (އ)   

 ވަނީއެވެ.މި

 ޝަޚުޞިއްޔަތު.އިސްލާމީ  .1

 އިސްލާމީ ހިދާަޔތުގެ އަލިކަން. .2

 ބާރުގަދަކަން. .3

 ގުޅިލާމެހުން. .4

103ވާފަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ، އާލު ޢިމްރާން ސޫރަތުގެ   (ހ) 7  ވާފަށް

هللاވަނަ އާޔަތުގެ އިލްހާމުންނެވެ. އެ އާޔަތުގައި މާތް 

 ވަޙީކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

يًعا َوَال تـََفرَُّقواَواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ  [   ] مجَِ

ގެ ދީނެވެ.هللا މި އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާފަށަކީ، މާތް 

އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނެވެ. އެހެންކަމުން، އެއް

ގެ ދީން ކަމުގައިވާهللا ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ވާފަށަކީ، މާތް 

 އިސްލާމް ދީނަށް އޮތް ރަމްޒެކެވެ.

ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އެއީ، ދިވެހިވަންތަކަމާއި، ދިވެހިއަނެއް   (ށ)   

ސަގާފަތަށް އޮތް ރަމްޒެކެވެ. އެހެނީ، ވާވެލާވެއްޔަކީ، ދިވެހިންގެ

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތަޞްވީރަކީ،

ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުރެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.

މާރާތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި،ދިވެހިންގެ ގެދޮރާއި ޢި

 ވާވެލާވެލީގެ ކުރެހުންތައް ކުރެހިފައި ވެ އެވެ.

އަދި އެހެން ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ވަލަކީ ދިވެހިންގެ  (ނ)   

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަން ވެސް ދައްކައިދޭ

އެކިވަރުވަރުގެރަމްޒެކެވެ. ދިއްގާގަހުގެ ވަކައިން ނުވަތަ ރޯނުން 

ވާވެލާވެލި އުެފއްދުމަކީ، ދިވެހިންގެ އަޞްލީ މަސައްކަތެކެވެ.

ވާވެލާވެލި އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލަތްތަކަކީ ވެްސ

ދިވެހިން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެއްޗިއްސެވެ. އެތަކެތި

ބޭނުންކޮށްގެން ވާވެލާވެލި އުެފއްދުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ފަރުދީ

އްކަތެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، އެއީ، ޖަމާޢީ މަސައްކަތެކެވެ.މަސަ

އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބަޔެއްވަންތަކަން

 ރަމްޒުކޮށްދޭ މަސައްކަތެކެވެ.
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ލޯގޯގައި ވާ ކުރަހާފައިވަނީ، ފެށުމެއް، ނިމުމެއް ނުވާ ވަލެއްގެ  (ރ)   

ގެهللا ގޮތުގަ އެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، މާތް 

އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢަޤީދާ އެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާ

އަށް ފެށުމެއް،هللا އެވެ. އިސްލާމީ ޢަޤީދާގައި ަވނީ، މާތް 

ނިމުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. އިސްލާމީ ފަންނުގައި، ފެށުމެއް

ނިމުމެއް ނުވާ ކުރެހުންތައް ތަޞްވީރުކުރުމުގެ ފިކުރު

 ވެ.ބިނާވެފައިވަނީ، މި ޢަޤީދާގެ މައްޗަށެ

ބަޔެވެ. މިއީ، އަހަރުދުވަހުގައިވާ 24ލޯގޯގައިވާ ވަލުގައި ވާނީ،   (ބ)   

މަސްދުވަުހގެ ދެގުނަ އެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، 12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތާރީޚެވެ. އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢުމުރާއި ތާރީޚުން އަހަރުތައް ފަށްފަށްވެގެންދާނެ

ގެ ވާގިފުޅާއެކު، މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިގުهللا މާތް ކަމެވެ. 

އި ކުރެވޭ އުންމީދެވެ.ޢުމުރެއް ލިބިގެންވާނެ ކަމެވެ. އެކަމަށްޓަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އިސްލާމީ ހިދާަޔތު ފަތުރައިދޭ

ދަންމަރެއްގެ ގޮތުގައި، މި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މުންދާ ދުޢާތަކުގެ ރަމްޒެއްލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ތަކުރާރުކޮށް ކުރަ

 ކަމަށް ވެސް މި ވާފަށް ފުދެ އެވެ.

 ވާފަށުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  (ޅ)   

 ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރާ ޢަޤީާދ.هللا މާތް  .1

 އިސްލާމްދީން. .2

 އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބަޔެއްވަންތަކަން. .3

އާދަކާދަ އާއި މަސައްކަތްތެރިކަން.ދިވެހި ސަގާފަތާއި  .4

ވަށްބޮޅަކީ، ނުހަނު ގިނަގުނަ މާނަތައް އޭގައި އެކުލެވޭ  (ހ) 8  ވަށްބޮޅު

އެއްޗެކެވެ. ވަށްބޮޅަކީ ވެސް ހަތަރެސްކަން ބައްޓަން ފަދައިން

ސާބިތު ބައްޓަމެކެވެ. އޭގެ މަރުކަޒާއި ދާރައާ ދެމެދުގައިވާ

ހިސާބެއްގައި ބަދަލެއްމިނަކަށް، އޭގެ އެތެރޭގެ އެއްވެސް 

 ނާންނާނެ އެވެ.

ލޯގޯގައި ވަށްބޮޅު ރަމްޒުކޮށްދެނީ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު  (ށ)   

މުންނާރެވެ. އެހެނީ، އެ މުންނާރުގެ ހުރަސް ސެކްޝަނަކީ،

 ވަށްބޮޅެކެވެ.

ލޯގޯގެ ތެރެއަށް މުންނާރު ވަދެގެން ދިއުމުން، ލޯގޯގެ ވާހަކަ  (ނ)   

މާނަތައް މުއްސަނދިވެގެންދެ އެވެ.ދިގުވެ، ޝަރަޙަ އިތުރުވެ، 

އިންސާނީ ޙަޟާރަތުގެ އެންމެ ދުރު ހިސާބުތަކުގައިވާ އާސާރީ

ތަރިކައާއި، މި ލޯގޯ ގުޅި ލާމެހިގެންދެ އެވެ. މިކަންކަން

ހިނގަނީ، މުންނާރުގެ ފަރުމާއާ ގުޅިފައިވާ ތާރީޚީ ދިގު ވާހަކައިގެ

 ތެރެއިންނެވެ.

ާނރަކީ، ޢަރަބިކަރައިެގޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، މުން  (ރ)   

މުންނާރެއް، ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ އުްސ

ބިނާއެކެވެ. ޢަރަބިކަރައިގެ މުންނާރުގެ އަޞްލަކީ، ޢިރާޤުގެ

ސާމައްރާގެ ބޮޑު މިސްކިތުގެ މުންނާރެވެ. އެއީ، މަލްވިއްޔާގެ

ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބިޔަ، އުސް މުންނާރެވެ. މަލްވިއްޔާގެ

އަޞްލަކީ، އިހުޒަމާނުގައި ޢިރާޤުގައި ބިނާކުރެވުނު ޒިގުރަޓް

)Zigguratެސް ދީނީ) އެވެ، ކިއުނު އުސް ބިނާތަކެވެ. އެއީ ވ

 އެވެ.ބިނާތަކެއް ކަމުގައި ވި

 ވަށްބޮޅުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  (ބ)   

 މުންނާރު. .1

މިހާރާއިއިންސާނީ ޙަޟާރަތުގެ އެހާރާއި  .2

 މުސްތަޤުބަލު.

ދިނުމުގައި ދީނުގެތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު .3

 މުހިންމުކަން.
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ލޯގޯގައި ވާ ކުރަހާފައިވަނީ، ފެށުމެއް، ނިމުމެއް ނުވާ ވަލެއްގެ  (ރ)   

ގެهللا ގޮތުގަ އެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، މާތް 

އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢަޤީދާ އެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާ

އަށް ފެށުމެއް،هللا އެވެ. އިސްލާމީ ޢަޤީދާގައި ަވނީ، މާތް 

ނިމުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. އިސްލާމީ ފަންނުގައި، ފެށުމެއް

ނިމުމެއް ނުވާ ކުރެހުންތައް ތަޞްވީރުކުރުމުގެ ފިކުރު

 ވެ.ބިނާވެފައިވަނީ، މި ޢަޤީދާގެ މައްޗަށެ

ބަޔެވެ. މިއީ، އަހަރުދުވަހުގައިވާ 24ލޯގޯގައިވާ ވަލުގައި ވާނީ،   (ބ)   

މަސްދުވަުހގެ ދެގުނަ އެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، 12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތާރީޚެވެ. އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢުމުރާއި ތާރީޚުން އަހަރުތައް ފަށްފަށްވެގެންދާނެ

ގެ ވާގިފުޅާއެކު، މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިގުهللا މާތް ކަމެވެ. 

އި ކުރެވޭ އުންމީދެވެ.ޢުމުރެއް ލިބިގެންވާނެ ކަމެވެ. އެކަމަށްޓަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އިސްލާމީ ހިދާަޔތު ފަތުރައިދޭ

ދަންމަރެއްގެ ގޮތުގައި، މި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މުންދާ ދުޢާތަކުގެ ރަމްޒެއްލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ތަކުރާރުކޮށް ކުރަ

 ކަމަށް ވެސް މި ވާފަށް ފުދެ އެވެ.

 ވާފަށުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  (ޅ)   

 ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރާ ޢަޤީާދ.هللا މާތް  .1

 އިސްލާމްދީން. .2

 އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބަޔެއްވަންތަކަން. .3

އާދަކާދަ އާއި މަސައްކަތްތެރިކަން.ދިވެހި ސަގާފަތާއި  .4

ވަށްބޮޅަކީ، ނުހަނު ގިނަގުނަ މާނަތައް އޭގައި އެކުލެވޭ  (ހ) 8  ވަށްބޮޅު

އެއްޗެކެވެ. ވަށްބޮޅަކީ ވެސް ހަތަރެސްކަން ބައްޓަން ފަދައިން

ސާބިތު ބައްޓަމެކެވެ. އޭގެ މަރުކަޒާއި ދާރައާ ދެމެދުގައިވާ

ހިސާބެއްގައި ބަދަލެއްމިނަކަށް، އޭގެ އެތެރޭގެ އެއްވެސް 

 ނާންނާނެ އެވެ.

ލޯގޯގައި ވަށްބޮޅު ރަމްޒުކޮށްދެނީ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތު  (ށ)   

މުންނާރެވެ. އެހެނީ، އެ މުންނާރުގެ ހުރަސް ސެކްޝަނަކީ،

 ވަށްބޮޅެކެވެ.

ލޯގޯގެ ތެރެއަށް މުންނާރު ވަދެގެން ދިއުމުން، ލޯގޯގެ ވާހަކަ  (ނ)   

މާނަތައް މުއްސަނދިވެގެންދެ އެވެ.ދިގުވެ، ޝަރަޙަ އިތުރުވެ، 

އިންސާނީ ޙަޟާރަތުގެ އެންމެ ދުރު ހިސާބުތަކުގައިވާ އާސާރީ

ތަރިކައާއި، މި ލޯގޯ ގުޅި ލާމެހިގެންދެ އެވެ. މިކަންކަން

ހިނގަނީ، މުންނާރުގެ ފަރުމާއާ ގުޅިފައިވާ ތާރީޚީ ދިގު ވާހަކައިގެ

 ތެރެއިންނެވެ.

ނާރަކީ، ޢަރަބިކަރައިެގޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، މުން  (ރ)   

މުންނާރެއް، ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ އުްސ

ބިނާއެކެވެ. ޢަރަބިކަރައިގެ މުންނާރުގެ އަޞްލަކީ، ޢިރާޤުގެ

ސާމައްރާގެ ބޮޑު މިސްކިތުގެ މުންނާރެވެ. އެއީ، މަލްވިއްޔާގެ

ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބިޔަ، އުސް މުންނާރެވެ. މަލްވިއްޔާގެ

އަޞްލަކީ، އިހުޒަމާނުގައި ޢިރާޤުގައި ބިނާކުރެވުނު ޒިގުރަޓް

)Zigguratެސް ދީނީ) އެވެ، ކިއުނު އުސް ބިނާތަކެވެ. އެއީ ވ

 އެވެ.ބިނާތަކެއް ކަމުގައި ވި

 ވަށްބޮޅުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  (ބ)   

 މުންނާރު. .1

މިހާރާއިއިންސާނީ ޙަޟާރަތުގެ އެހާރާއި  .2

 މުސްތަޤުބަލު.

ދިނުމުގައި ދީނުގެތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު .3

 މުހިންމުކަން.
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 ދުނިޔެ. .4

 ދިވެހި އިސްލާީމ ޝަޚުޞިއްޔަތު. .5

އިވާ މުންނާރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައްލޯގޯގަ  (ޅ)   

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

އިންސާނީ ޙަޟާރަތު، ދީނާ ގުޅިލާމެހިފައި ވާ ކަމެވެ. .1

ދީނާ ނުލައި، ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު .2

 ނުދެވޭނެ ކަމެވެ.

މާތްވެގެންވާ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހީންގެ ދީނަކީ .3

 އިސްލާމްދީން ކަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ވެށީގެ އެންމެ މުހިންމު .4

 ލޭންޑްމާކަކީ މުންނާރު ކަމެވެ.

ދިވެހިންގެ ވަޙުދަތާއި ސިޔާދަތު ބިނާވެފައިވަނީ .5

 މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް ކަމެވެ.

  މުޞްޙަފް 

  

އާނެވެ.ތް ތަޞްވީރުކޮށްދެނީ، ކީރިތި ޤުރްލޯގޯގައިވާ ފޮ  (ހ) 9

އާނަށްލުކޮށްދެނީ، ދިވެހިން ކީރިތި ޤުރްފޮތްގޮނޑި ތަމްސީ

ކަމޭހިތާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމެވެ. ޚަތިމުގެ މެދުގައިވާ ވަށްބޮޅު

ތެދުމަގާއި ހިދާޔަތާއި އުޖާލާކަމާއިރަމްޒުކޮށްދެނީ، 

، ނޫރާނިއްޔަތުގެ މަޞްދަރެވެ. ޚަތިމުގެ ޞަފުޙާތައް ދައްކައިދެނީ

 .އެ ނޫރާނީ މަޞްދަރުން ފެތުރިގެންދާ ދޯދިތަކެވެ

މުޞްޙަފުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  (ށ)   

 އާން.ކީރިތި ޤުރް .1

ފައިާވއާނަށް ދީ ކީރިތި ޤުރްދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި  .2

 މަތިވެރި ދަރަޖަ.

 ހިދާޔަތާއި ނޫރާނިއްޔަތުގެ މަޞްދަރު. .3

 ތެދުމަގު. .4

 ޢިލްމު. .5

ލޯގޯގައިވާ ޚާއްޞަ 

  ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯއިން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަންކަން ތިރީގައި   

 އެވަނީއެވެ.

 ޔުނިވަރސިޓީއާ މުނާސިބު މާނަތަކެއް އެކުލެވުން. .1

 ހިމެނުން. ޢުންޞުރުތައް އިސްލާމީ .2

 އެމުނިއެކުލެވުން. .3

 ގުޅިލާމެހުން. .4

 ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވުން. .5

 ދުރަށް ފެތުރިގެންދާކަން ރަމްޒުވުން. .6

ދިވެހިވަންތަ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު .7

 ދައްކައިދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ އެކި މުނާސަބަތް
ގައި 1މާ ބެހޭ ތަފްޞީލު މީގެ ޖަދުވަލު ތަކުގައި ބޭނުންކުރު

 ވާނެއެވެ. 
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 ދުނިޔެ. .4

 ދިވެހި އިސްލާީމ ޝަޚުޞިއްޔަތު. .5

އިވާ މުންނާރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައްލޯގޯގަ  (ޅ)   

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

އިންސާނީ ޙަޟާރަތު، ދީނާ ގުޅިލާމެހިފައި ވާ ކަމެވެ. .1

ދީނާ ނުލައި، ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު .2

 ނުދެވޭނެ ކަމެވެ.

މާތްވެގެންވާ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހީންގެ ދީނަކީ .3

 އިސްލާމްދީން ކަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ވެށީގެ އެންމެ މުހިންމު .4

 ލޭންޑްމާކަކީ މުންނާރު ކަމެވެ.

ދިވެހިންގެ ވަޙުދަތާއި ސިޔާދަތު ބިނާވެފައިވަނީ .5

 މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް ކަމެވެ.

  މުޞްޙަފް 

  

އާނެވެ.ތް ތަޞްވީރުކޮށްދެނީ، ކީރިތި ޤުރްލޯގޯގައިވާ ފޮ  (ހ) 9

އާނަށްލުކޮށްދެނީ، ދިވެހިން ކީރިތި ޤުރްފޮތްގޮނޑި ތަމްސީ

ކަމޭހިތާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމެވެ. ޚަތިމުގެ މެދުގައިވާ ވަށްބޮޅު

ތެދުމަގާއި ހިދާޔަތާއި އުޖާލާކަމާއިރަމްޒުކޮށްދެނީ، 

، ނޫރާނިއްޔަތުގެ މަޞްދަރެވެ. ޚަތިމުގެ ޞަފުޙާތައް ދައްކައިދެނީ

 .އެ ނޫރާނީ މަޞްދަރުން ފެތުރިގެންދާ ދޯދިތަކެވެ

މުޞްޙަފުން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  (ށ)   

 އާން.ކީރިތި ޤުރް .1

ފައިާވއާނަށް ދީ ކީރިތި ޤުރްދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި  .2

 މަތިވެރި ދަރަޖަ.

 ހިދާޔަތާއި ނޫރާނިއްޔަތުގެ މަޞްދަރު. .3

 ތެދުމަގު. .4

 ޢިލްމު. .5

ލޯގޯގައިވާ ޚާއްޞަ 

  ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯއިން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަންކަން ތިރީގައި   

 އެވަނީއެވެ.

 ޔުނިވަރސިޓީއާ މުނާސިބު މާނަތަކެއް އެކުލެވުން. .1

 ހިމެނުން. ޢުންޞުރުތައް އިސްލާމީ .2

 އެމުނިއެކުލެވުން. .3

 ގުޅިލާމެހުން. .4

 ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވުން. .5

 ދުރަށް ފެތުރިގެންދާކަން ރަމްޒުވުން. .6

ދިވެހިވަންތަ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު .7

 ދައްކައިދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ އެކި މުނާސަބަތް
ގައި 1މާ ބެހޭ ތަފްޞީލު މީގެ ޖަދުވަލު ތަކުގައި ބޭނުންކުރު

 ވާނެއެވެ. 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1  ރުފާއި ނަންތަޢާ

11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  7ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  16ވަނަ ނަންބަރާއި 

ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދެެވ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

 އެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން)ނ(   

ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި، އެއް ވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް

ބަދަލު ކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކި

ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ދުގައި ކަނޑައެޅިފައިާވޤަވާޢި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި މި 

މިމަސައްކަތްތައް .އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ތަންފީޒު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

 ޑީޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ފެންނަ ގޮތަށް،ށް މިޤަވާޢިދުގެ މަްޤޞަދަކީ، ހަމަހަމަކަމާއެކު ދެފު  2  މަޤްޞަދު

އްކިބާވެފައިވާ ހަރުދަނާނުފޫޒާއި ތަޢައްޞުބުން އެ

އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ

،އުފެއްދުމާއި، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ އުވާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ނަންބަރު ޤާނޫނު  (ހ) 3  އަސާސީ އުޞޫލުަތއް

11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  7ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  16ވަނަ ނަންބަރާއި އާއި 

ަނންވަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ

ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ އުވާލުމުގެ އެންމެހައި ،ދިނުމާއި

ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 .މަޖިލީހަށެވެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)   

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) 9ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް އޮފިސަރުން

 ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި، ވަޒީފާއަށް(ނ)   

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ،މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި

ވަޒީފާ އުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް

ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދަންވާނީ ނުވަތަ ޢައްޔަން (ރ)   

އެރުންކުރަން ވާނީ، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރި 

ގެ މަޤާމު ބަދަލު ކުރަންވާނީމުވައްޒަފަކު ދޭންވާނީ، ނުވަތަ 

ނުފޫޒާއި ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެ، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެކަހެރި

ވެފައިވާ ގޮތެއްގައި، މެރިޓަކީ އަސާސީ މިންގަނޑު ކަމަށް

ބަލައިގެންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މަޤާމެއް އުފައްދަން ވާނީ،

މުވައްޒަފަކުން ވާނީ، ނުވަތަ މަޤާމަކުން ނުވަތަ މަޤާމެއް އުވާލަ

ވަކި ކުރަން ވާނީ ވެސް ނުފޫޒާއި ތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާވެ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1  ރުފާއި ނަންތަޢާ

11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  7ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  16ވަނަ ނަންބަރާއި 

ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދެެވ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

 އެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން)ނ(   

ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި، އެއް ވަޒީފާއިން އަނެއް ވަޒީފާއަށް

ބަދަލު ކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކި

ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ދުގައި ކަނޑައެޅިފައިާވޤަވާޢި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި މި 

މިމަސައްކަތްތައް .އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ތަންފީޒު ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

 ޑީޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ފެންނަ ގޮތަށް،ށް މިޤަވާޢިދުގެ މަްޤޞަދަކީ، ހަމަހަމަކަމާއެކު ދެފު  2  މަޤްޞަދު

އްކިބާވެފައިވާ ހަރުދަނާނުފޫޒާއި ތަޢައްޞުބުން އެ

އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން،  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ

،އުފެއްދުމާއި، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ އުވާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތް

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ނަންބަރު ޤާނޫނު  (ހ) 3  އަސާސީ އުޞޫލުަތއް

11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  7ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  16ވަނަ ނަންބަރާއި އާއި 

ަނންވަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ

ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ވަޒީފާ އުވާލުމުގެ އެންމެހައި ،ދިނުމާއި

ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 .މަޖިލީހަށެވެ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)   

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) 9ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް އޮފިސަރުން

 ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާ އުފެއްދުމާއި، ވަޒީފާއަށް(ނ)   

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، ،މީހުން ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި

ވަޒީފާ އުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް

ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމަކަށް މީހުން ހޯދަންވާނީ ނުވަތަ ޢައްޔަން (ރ)   

އެރުންކުރަން ވާނީ، ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މަޤާމުގެ ކުރި 

ގެ މަޤާމު ބަދަލު ކުރަންވާނީމުވައްޒަފަކު ދޭންވާނީ، ނުވަތަ 

ނުފޫޒާއި ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވެ، ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެކަހެރި

ވެފައިވާ ގޮތެއްގައި، މެރިޓަކީ އަސާސީ މިންގަނޑު ކަމަށް

ބަލައިގެންނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މަޤާމެއް އުފައްދަން ވާނީ،

މުވައްޒަފަކުން ވާނީ، ނުވަތަ މަޤާމަކުން ނުވަތަ މަޤާމެއް އުވާލަ

ވަކި ކުރަން ވާނީ ވެސް ނުފޫޒާއި ތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާވެ،
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ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެކަހެރިވެ، މި ޤަވާޢިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

 .މަތީންނެވެ

މަޤާމު އުފެއްދުމާއި 

  އުވާލުން 

އެންމެހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ  (ހ) 4

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތައް އުފެއްދުމާއި މަޤާމެއް އުވާލަންވާނީ،

ލީުހންޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިދިވެހިރާއް

ފާސްކޮށްފައިވާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ތައިދާރާ ނުވަ  ހުށަހަޅަންވާނީ އުފައްދަން މަޤާމެއް (ށ)   

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަށް އަލަށް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުވެގެން ނުވަތަ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަޤާމެްއ

 އުފައްދަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.

އެ ،އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މަޤާމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ)  5 ވަޒީފާ ބަޔާން

ތައް އަދި ވަޒީފާގެޒިންމާމަޤާމެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

އަސާސީ ޝަރުތުތައް ބަޔާން ކުރާ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް އޮންނަން

ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ޙަވާލުކުރާއިރު، އެ

ކަށްމުވައްޒިފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، އެ މުވައްޒަފަ

05އޮޅުންފިލުވައިދީ، ވަޒިފާދޭ ދުވަުހން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފުލައްވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިފަހެއް(

 ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ.

ގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅުންހުރި، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންމުވައްޒަފަކު (ށ)   

މަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ވަކިކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދު

ގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެމުވައްޒަފަކު  ،ކަމެއް ކުރުމަށް 

ވެރިއަކު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަމަކީ

ގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ނެތްކަމެއްކަމުގައިމުވައްޒަފަކުއެ 

ްނގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިމުވައްޒަފަކުވިޔަސް، އެ 

އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އެކަމެއް ކުރުމާއި، އެކަމެއް ކުރުމުގައި

އަށް ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމަފުރިހަ

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނީ މި ޤަވާޢިދުެގ (ނ)   

ގެ ނަމޫނާގައި ވާ ބައިތައް ގައިވާ "ވަޒީފާ ބަޔާން" 1ޖަދުވަލު 

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަކު (ރ)   

ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ ނުވަތަ ބަދަލެއްއިދާރާ އަށް 

އަތުވެއްޖެނަމަ އެއައި ބަދަލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުގެ

 .އެވެވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަލު ގެންނަން ވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން (ހ) 6  ވަޒީފާ ދިނުން

ޢައްޔަން ކުރާނީ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަންރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

މަޤާމަކަށް މީހަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   

ލައްވަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި

މިންގަނޑުތަކުގެ މަތީން، އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

މީހާ ހޮވުމަށްފަހު، އެކަން އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކަށް އަންގާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

ންޓުން ފޮނުވާ ޗިޓަކުންނެވެ. އަދި އެކަންރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަ

އެ މުވައްޒަފަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ

 .ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ
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ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެކަހެރިވެ، މި ޤަވާޢިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

 .މަތީންނެވެ

މަޤާމު އުފެއްދުމާއި 

  އުވާލުން 

އެންމެހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ  (ހ) 4

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތައް އުފެއްދުމާއި މަޤާމެއް އުވާލަންވާނީ،

ލީުހންޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިދިވެހިރާއް

ފާސްކޮށްފައިވާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ތައިދާރާ ނުވަ  ހުށަހަޅަންވާނީ އުފައްދަން މަޤާމެއް (ށ)   

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަށް އަލަށް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުވެގެން ނުވަތަ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަަތ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަޤާމެްއ

 އުފައްދަން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.

އެ ،އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މަޤާމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ)  5 ވަޒީފާ ބަޔާން

ތައް އަދި ވަޒީފާގެޒިންމާމަޤާމެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

އަސާސީ ޝަރުތުތައް ބަޔާން ކުރާ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް އޮންނަން

ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ޙަވާލުކުރާއިރު، އެ

ކަށްމުވައްޒިފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، އެ މުވައްޒަފަ

05އޮޅުންފިލުވައިދީ، ވަޒިފާދޭ ދުވަުހން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފުލައްވާ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިފަހެއް(

 ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ.

ގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅުންހުރި، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީންމުވައްޒަފަކު (ށ)   

މަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ވަކިކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދު

ގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެމުވައްޒަފަކު  ،ކަމެއް ކުރުމަށް 

ވެރިއަކު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެކަމަކީ

ގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާނުގައި ނެތްކަމެއްކަމުގައިމުވައްޒަފަކުއެ 

ްނގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިމުވައްޒަފަކުވިޔަސް، އެ 

އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އެކަމެއް ކުރުމާއި، އެކަމެއް ކުރުމުގައި

އަށް ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެމަފުރިހަ

 ގެ ޒިންމާއެކެވެ.މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނީ މި ޤަވާޢިދުެގ (ނ)   

ގެ ނަމޫނާގައި ވާ ބައިތައް ގައިވާ "ވަޒީފާ ބަޔާން" 1ޖަދުވަލު 

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަކު (ރ)   

ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ ނުވަތަ ބަދަލެއްއިދާރާ އަށް 

އަތުވެއްޖެނަމަ އެއައި ބަދަލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުގެ

 .އެވެވަޒީފާ ބަޔާނަށް ބަދަލު ގެންނަން ވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން (ހ) 6  ވަޒީފާ ދިނުން

ޢައްޔަން ކުރާނީ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަންރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

މަޤާމަކަށް މީހަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   

ލައްވަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި

މިންގަނޑުތަކުގެ މަތީން، އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

މީހާ ހޮވުމަށްފަހު، އެކަން އިދާރާތަކަށް ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކަށް އަންގާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

ންޓުން ފޮނުވާ ޗިޓަކުންނެވެ. އަދި އެކަންރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަ

އެ މުވައްޒަފަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ

 .ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ
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ވަޒީފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ(ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު

ގެ ޕާރސަނަލްމުވައްޒަފަކު އަދި އެ  .ދެވޭނެއެވެނަންބަރެއް 

ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

އެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ

ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއާވފެއް ވަޒީފައިލުގައި އެ މުވައްޒަ

ޓްފިކެޓްތަކާއިވަނަވަރު، ތަޢުލީމީ ސެ، ލިކޭޝަން ފޯމާއިޕްއެ

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް، ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ޗިޓް، ވަޒީާފ

ބަޔާން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން، ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް،

ސަލާމް ޗުއްޓީ ޗިޓް، ނަސޭހަތް، އިންޒާރު އަދި މިނޫނަސް ެއ

މުވައްޒަފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާތަކުން ދޭ އެންމެހާ

އެ މުވައްޒަފު ޔުނިވަރސިޓިއަށް ފޮނުވާލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކުރެވިފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކުވަޒީފާ ދިނުމުގައި، މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެ  (ރ)   

އަދާކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކަށް ބުރަބޮޑު

ނުވާނޭ އުޞޫލަކުން ކަންކޮށް، ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާުފ

ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުިއ

ކުރުމަށާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ލުއި ފަސޭހަކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން

 .ވާނެއެވެ

އަށް ޢައްޔަން ވަޒީފާ

  ކުރުމުގެ ޝަރުޠުަތއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް (ހ) 7

ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

 .އެ މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މީހުންނެވެ

 އަހަރު ފުރިފައިވުން. 18. އުމުރުން 1

 ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.. ބުއްދި 2

. އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއ3ް

ޓެކުން، މަކަރާއި، ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން 

ގުން، ތޫނުޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް ހިން، ޙީލަތްހެދުން

އަިދ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން މާރާމާރި ހިންގުން 

(ފަހެއް) އަހަރުގެ 5ޚިޔާނާތް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ 

ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި، އެ ޙުކުމުގެ

އެއްވެސް މިންވަރެއް ތަންފީޒުނުވެއޮތް މީހަކު ކަމުގައި

 ން.ނުވު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް 3ރ ނަންބަ. 4

3ވޭތުވެދިޔަ  ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކުށެއް ކުރިކަން 

) އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށްތިނެއް (

ސާބިތުވެފައި، އެ ޙުކުމުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް

ކުށަށް ން.ތަންފީޒުނުވެއޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވު 

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާދިނުމުގައި މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން

ން ވާނެއެވެ.ކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަ 

މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ

 .ގައި ވާނެއެވެ 2ފޯމު މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

. ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަރީއަތުނ5ް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެމްބަރެއް ކަމުގަިއ

 .ނުވުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ6ެ

ޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެްއދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަ

 .ކަމުގައި ނުވުން

. ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކ7ު

 ކަމުގައިނުވުން.
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ވަޒީފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ(ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑްކާޑު

ގެ ޕާރސަނަލްމުވައްޒަފަކު އަދި އެ  .ދެވޭނެއެވެނަންބަރެއް 

ފައިލެއް ތައްޔާރުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

އެވެ. މިޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ

ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއާވފެއް ވަޒީފައިލުގައި އެ މުވައްޒަ

ޓްފިކެޓްތަކާއިވަނަވަރު، ތަޢުލީމީ ސެ، ލިކޭޝަން ފޯމާއިޕްއެ

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް، ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ޗިޓް، ވަޒީާފ

ބަޔާން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން، ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް،

ސަލާމް ޗުއްޓީ ޗިޓް، ނަސޭހަތް، އިންޒާރު އަދި މިނޫނަސް ެއ

މުވައްޒަފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާތަކުން ދޭ އެންމެހާ

އެ މުވައްޒަފު ޔުނިވަރސިޓިއަށް ފޮނުވާލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކުރެވިފައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކުވަޒީފާ ދިނުމުގައި، މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެ  (ރ)   

އަދާކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކަށް ބުރަބޮޑު

ނުވާނޭ އުޞޫލަކުން ކަންކޮށް، ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާުފ

ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތް ހަލުިއ

ކުރުމަށާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ލުއި ފަސޭހަކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން

 .ވާނެއެވެ

އަށް ޢައްޔަން ވަޒީފާ

  ކުރުމުގެ ޝަރުޠުަތއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް (ހ) 7

ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

 .އެ މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠުތައް ހަމަވާ މީހުންނެވެ

 އަހަރު ފުރިފައިވުން. 18. އުމުރުން 1

 ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.. ބުއްދި 2

. އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއ3ް

ޓެކުން، މަކަރާއި، ކުރިކަން ނުވަތަ ވައްކަން 

ގުން، ތޫނުޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލެއް ހިން، ޙީލަތްހެދުން

އަިދ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެން މާރާމާރި ހިންގުން 

(ފަހެއް) އަހަރުގެ 5ޚިޔާނާތް ކުރިކަން، ވޭތުވެދިޔަ 

ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައި، އެ ޙުކުމުގެ

އެއްވެސް މިންވަރެއް ތަންފީޒުނުވެއޮތް މީހަކު ކަމުގައި

 ން.ނުވު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް 3ރ ނަންބަ. 4

3ވޭތުވެދިޔަ  ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކުށެއް ކުރިކަން 

) އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށްތިނެއް (

ސާބިތުވެފައި، އެ ޙުކުމުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް

ކުށަށް ން.ތަންފީޒުނުވެއޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވު 

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާދިނުމުގައި މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާން

ން ވާނެއެވެ.ކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަ 

މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ

 .ގައި ވާނެއެވެ 2ފޯމު މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

. ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަރީއަތުނ5ް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޖަމާޢަތެއްގެ މެމްބަރެއް ކަމުގަިއ

 .ނުވުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގ6ެ

ޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެްއދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަ

 .ކަމުގައި ނުވުން

. ސިޔާސީ ާޕޓީއެއްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކ7ު

 ކަމުގައިނުވުން.
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. ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަުކ8

 ކަމުގައި ނުވުން.

 . އިފްލާސް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.9

މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކުރިން، އެ މީހަކީޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް  (ށ)   

އެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޞިއްޙަތު ހުރި މީހެއްޯތ

އެ ފަދަ މީހެްއ، ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ

ނޫންކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާހޯދައި، ކަމާބެހޭ

ސް މެނޭޖްމަންޓްލިޔުންތަކާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯ 

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމެޓީގައި

މަޝްވަރާކޮށް، އެ މަޤާމަށް އެ މީހާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމެޓީން

ހެއްކާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން، ނިންމެވި ގޮތެއް

 .ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކުރިން، އެ މީހަކީޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް (ނ)   

އަޚްލާޤީ ގޮތުން، ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ

ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި

އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ،

ރސިޓީގެއެކަށީގެން ނުވާ މީހެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ޔުނިވަ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ްނމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމެޓީ (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮ

ނިންމެވިގޮތެއް، ހެއްކާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުަމން

 .ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

ކުރިން، އެ މީހަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް މީހަކަށް ދިނުމުގެ (ރ)   

ކުރިން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަ،

އެމީހަކު އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެން، ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ

ހިއުމަން ނުވާ މީހެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

ސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ)ރި

ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމެޓީއިން ނިންމެވިގޮތެއް، ހެއްކާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަން

 .ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް 

މަޤާމުތަކަށް މީހުން 

 ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 8

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 9ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް އޮފިސަރުން (ށ)

 ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

/ސެންޓަރު ތަކުގެ އެންމެކުއްލިއްޔާ އިދާރާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)    

އިސް މަޤާމު ތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ

އަދި އެ ،މަސައްކަތް ކުރާނީ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

މަޤާމަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް(ނ)   

އޮފިސަރުންގެ މަޤާމަށް ފިޔަވާ އެހެން މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދަން

އެ މަޤާމެއް ބޭނުންވާ އިދާރާ ނުވަތަބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު އެކަންކުއްލިއްޔާ/ޑިޕާރޓްމަންޓުން، 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 .. މަޤާމުގެ ނަންބަރ1ު
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. ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަުކ8

 ކަމުގައި ނުވުން.

 . އިފްލާސް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން.9

މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކުރިން، އެ މީހަކީޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް  (ށ)   

އެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޞިއްޙަތު ހުރި މީހެއްޯތ

އެ ފަދަ މީހެްއ، ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ

ޫނންކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާހޯދައި، ކަމާބެހޭ

ސް މެނޭޖްމަންޓްލިޔުންތަކާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯ 

އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމެޓީގައި

މަޝްވަރާކޮށް، އެ މަޤާމަށް އެ މީހާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމެޓީން

ހެއްކާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން، ނިންމެވި ގޮތެއް

 .ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

މީހަކަށް ދިނުމުގެ ކުރިން، އެ މީހަކީޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް (ނ)   

އަޚްލާޤީ ގޮތުން، ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ

ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި

އެ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ،

ރސިޓީގެއެކަށީގެން ނުވާ މީހެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ޔުނިވަ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ްނމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމެޓީ (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮ

ނިންމެވިގޮތެއް، ހެއްކާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުަމން

 .ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓަށް އަންގަން ވާނެއެވެ

ކުރިން، އެ މީހަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް މީހަކަށް ދިނުމުގެ (ރ)   

ކުރިން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއް ނަމަ،

އެމީހަކު އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެކަށީގެން، ވާނެއެވެ. އަދި އެ މީހަކީ

ހިއުމަން ނުވާ މީހެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

ސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ)ރި

ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމެޓީއިން ނިންމެވިގޮތެއް، ހެއްކާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް އަންގަން

 .ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް 

މަޤާމުތަކަށް މީހުން 

 ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 8

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި 9ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  

ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް އޮފިސަރުން (ށ)

 ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

/ސެންޓަރު ތަކުގެ އެންމެކުއްލިއްޔާ އިދާރާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)    

އިސް މަޤާމު ތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ

އަދި އެ ،މަސައްކަތް ކުރާނީ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން

މަޤާމަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް(ނ)   

އޮފިސަރުންގެ މަޤާމަށް ފިޔަވާ އެހެން މަޤާމަކަށް މީހަކު ހޯދަން

އެ މަޤާމެއް ބޭނުންވާ އިދާރާ ނުވަތަބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު އެކަންކުއްލިއްޔާ/ޑިޕާރޓްމަންޓުން، 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 .ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 .. މަޤާމުގެ ނަންބަރ1ު
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. މަޤާމުގެ ނަމާއި ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތ2ަ

 .ސްޕައިން ޕޮއިންޓް

 .މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު. 3

.. މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚ4ް

. މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެ އަހަރަކަށ5ް

ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހޭނެކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ

 .ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އަންގަވާފައިވާކަން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު، ޔުނިވަރސިޓީެގ (ރ)   

ސީނިއަރ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލާ ޢާންމު ކުރެވިފައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮންނަން ވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ތަކުގެ ޑީނުން  ސެންޓަރު /ކުއްލިއްޔާ  އަދ ޖިސްޓްރަރރެ

ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު ހިމެނެއެވެ. މި ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން

.އެއްގޮތަށެވެޢައްޔަން ކުރެވޭނީ އެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ 

 18އުޖޫރައެއްނެތި 

އަހަރުނުފުރޭ ކުދިން 

މަސައްކަތު ތަޖުިރބާ 

  ލިބިގަތުމަށް ގެންުގޅުން

 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އުޖޫރައެއް ނެތި  9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާތަކުގައި މީލާީދ

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. 18ގޮތުން 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ބަލާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18

ޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)(ކުޑަކުދިންގެ ޙައް 91/9

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަްށ 18ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ، ތިރީގައިވާ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

، އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންވާނީ 18 .1

ބަލަދުވެރިޔާގެއެކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

 ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހު ގައެވެ.

 

ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބޭނުމަކަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ .2

،އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ 18ހޯދުމަށް 

އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި

 ނެވެ.ހުށަހެޅުމުންލިޔުމަކުން 

 

، ކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭއިރުއަހަރު ނުފުރޭ  18 .3

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ

އަޚްލާޤަށް ބުރޫ އަރާފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން

 ނުވާނެއެވެ.

 

11އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލައްވައި ރޭގަނޑު  18 .4

(އެގާރަ) ޖެހުމުގެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން

 ނުވާނެއެވެ.

 

ރު ނުފުރޭ ކުދިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގަިއއަހަ 18 .5

ގެންގުޅޭނަމަ، އެ ކުދިންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި

އުފަންތާރީޚް އެނގޭނެ ފަދަ ދަފްތަރެއް ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ިޑޕާރޓްމަންޓުން ލިޔެ ބަަލހައްޓަން

 ވާނެއެވެ.

 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމި ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)10  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

ވަޒީފާ ދެވޭ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި މި ޤަވާޢިާދ، ގާނޫނާއި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
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. މަޤާމުގެ ނަމާއި ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތ2ަ

 .ސްޕައިން ޕޮއިންޓް

 .މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު. 3

.. މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚ4ް

. މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެ އަހަރަކަށ5ް

ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހޭނެކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ

 .ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އަންގަވާފައިވާކަން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު، ޔުނިވަރސިޓީެގ (ރ)   

ީސނިއަރ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވައިލާ ޢާންމު ކުރެވިފައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮންނަން ވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ތަކުގެ ޑީނުން  ސެންޓަރު /ކުއްލިއްޔާ  އަދ ޖިސްޓްރަރރެ

ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު ހިމެނެއެވެ. މި ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން

.އެއްގޮތަށެވެޢައްޔަން ކުރެވޭނީ އެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ 

 18އުޖޫރައެއްނެތި 

އަހަރުނުފުރޭ ކުދިން 

މަސައްކަތު ތަޖުިރބާ 

  ލިބިގަތުމަށް ގެންުގޅުން

 

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އުޖޫރައެއް ނެތި  9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާތަކުގައި މީލާީދ

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެވިދާނެއެވެ. 18ގޮތުން 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ބަލާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 18

ޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)(ކުޑަކުދިންގެ ޙައް 91/9

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަްށ 18ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ، ތިރީގައިވާ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

، އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެންވާނީ 18 .1

ބަލަދުވެރިޔާގެއެކުއްޖާގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

 ހުއްދަ، ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހު ގައެވެ.

 

ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ބޭނުމަކަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ .2

،އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާ ދޭންވާނީ 18ހޯދުމަށް 

އެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި

 ނެވެ.ހުށަހެޅުމުންލިޔުމަކުން 

 

، ކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭއިރުއަހަރު ނުފުރޭ  18 .3

ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ

އަޚްލާޤަށް ބުރޫ އަރާފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން

 ނުވާނެއެވެ.

 

11އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ލައްވައި ރޭގަނޑު  18 .4

(އެގާރަ) ޖެހުމުގެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން

 ނުވާނެއެވެ.

 

ރު ނުފުރޭ ކުދިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގަިއއަހަ 18 .5

ގެންގުޅޭނަމަ، އެ ކުދިންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި

އުފަންތާރީޚް އެނގޭނެ ފަދަ ދަފްތަރެއް ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ިޑޕާރޓްމަންޓުން ލިޔެ ބަަލހައްޓަން

 ވާނެއެވެ.

 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމި ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)10  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

ވަޒީފާ ދެވޭ ހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި މި ޤަވާޢިާދ، ގާނޫނާއި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
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ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކުއެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރުވައި ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ

މުވައްޒަފަކުވެސް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން

ސޮއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި

  .އި ވާނެއެވެގަ 3މާއްދާތައް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަުލ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރާނީ، ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

 .ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ

ދެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަުހ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި (ނ)   

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްފައިލަށް ލާން

ވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން

 .ވާނެއެވެ

އެއް މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)11  ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރުން

މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ

އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކުމި މާއްދާގެ ދަށުން  (ށ)   

އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ހިމެޭނ މުވައްޒަފަކު ބަދަލު ކުރާއިރު، އެ 

ފަންތިއަށްވުރެ ދަށް ފަންތިއަކަށް ތިރީގައިވާ ހާލަތުތަކުގައި

 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

. ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގ1ެ

 .ށުން އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުންދަ

ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު . 2

މު ޝަރުޠެއް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިންން ބޭނުންވާ މުހި

 .އުނިވުން

. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުއިރު، އ3ެ

ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ މުވައްޒަފަކު

 . ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުންމިންވަރަށް ނުވަތަ

. ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރ4ި

ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ހުރި ފަންތީގެ

.މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

އެދިގެން، މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ނ(   

އެ މީހަކު ހުރި މަޤާމާ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ

ގޮތުން އެއްވަރު މަޤާމަކަށް، ނުވަތަ އެ މީހަކު ހުރި މަޤާމަށްވުރެ

ދަށް މަޤާމަކަށް ބަދަލު ކޮށްދެވޭނީ، އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުން

 އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

 ވަގުތީ ގޮތުން

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ 

ބަދަލު ކުރުން އަދި 

އިދާރީ ބަދަލުތައް 

  ގެނައުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ (ހ)12

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ އެހިނދަކަށް މުވައްޒަފަކު

ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ވަގުތީ ގޮތުން ،ށްފައިވާ ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެންކޮ

ވަކި އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރެއްގައި ނުވަތަ

ކެމްޕަހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

   .އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ލައްވައި ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކުއެ 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރުވައި ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ

މުވައްޒަފަކުވެސް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތުން

ޮސއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި

  .އި ވާނެއެވެގަ 3މާއްދާތައް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަުލ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރާނީ، ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

 .ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ

ދެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރުމަށްފަުހ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި (ނ)   

އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ރެކޯޑްފައިލަށް ލާން

ވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަށް ދޭން

 .ވާނެއެވެ

އެއް މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)11  ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރުން

މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފަކު

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ

އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކުމި މާއްދާގެ ދަށުން  (ށ)   

އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާ ހިމެޭނ މުވައްޒަފަކު ބަދަލު ކުރާއިރު، އެ 

ފަންތިއަށްވުރެ ދަށް ފަންތިއަކަށް ތިރީގައިވާ ހާލަތުތަކުގައި

 ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

. ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފް ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގ1ެ

 .ށުން އަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުންދަ

ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު . 2

މު ޝަރުޠެއް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިންން ބޭނުންވާ މުހި

 .އުނިވުން

. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުނުއިރު، އ3ެ

ހުރި ފަންތީގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާ މުވައްޒަފަކު

 . ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުންމިންވަރަށް ނުވަތަ

. ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރ4ި

ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ހުރި ފަންތީގެ

.މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

އެދިގެން، މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ނ(   

އެ މީހަކު ހުރި މަޤާމާ ފެންވަރުގެ ގޮތުން ނުވަތަ މުސާރައިގެ

ގޮތުން އެއްވަރު މަޤާމަކަށް، ނުވަތަ އެ މީހަކު ހުރި މަޤާމަށްވުރެ

ދަށް މަޤާމަކަށް ބަދަލު ކޮށްދެވޭނީ، އެގޮތަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުން

 އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

 ވަގުތީ ގޮތުން

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ 

ބަދަލު ކުރުން އަދި 

އިދާރީ ބަދަލުތައް 

  ގެނައުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ (ހ)12

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން ނުވަތަ އެހިނދަކަށް މުވައްޒަފަކު

ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ވަގުތީ ގޮތުން ،ށްފައިވާ ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެންކޮ

ވަކި އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރެއްގައި ނުވަތަ

ކެމްޕަހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

   .އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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މެދުވެރިކޮށް ކުއްިލ. ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 1

ގޮތަކަށް އަދި އަވަސް ގޮތަކަށް ދިނުމަށް ވަކި

، ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެއް

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުހިންމު ހަރަކާތެއް އެއްފަހަރާ

 .ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ދޭންޖެހުން

ރުމަށް އިތުރު. ވަކި ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކ2ު

ތަޖުރިބާ އާއި ފަންނީ އެހީއަށް އެދި އެއް އިދާރާއަކުން

ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކުން އަނެއް އިދާރާއަކަށް

 .ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކަށް ހުށައެޅުމުން

. އެ ޚިދުމަތެއްގެ ބާވަތުން އެކަމުގެ ޢިލްީމ3

ިލޤާބިލުކަމާއި، ފަންނު ހުރި މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ ކުއް

ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ލަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި އެަފދަހާތިވާ ދަ

ގެމުވައްޒަފަކުޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް އެއިދާރާގައި އިތުރު

ނެތިގެން އެކަމަށް ޤާބިުލ މުވައްޒަފަކުއެހެން 

އެހެން އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަްނ ވައްޒަފަކުމު

 .ޖެހުން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން (ށ)   

ހަމަޖެއްސުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

ްނޤީވެރިޔާ އަންނަނިވި ކަންކަން ޔަޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް

 .ކުރަން ވާނެއެވެ

ފޮނުވާ މުވައްޒަފު ހުރި އިދާރާގެ. ޚިދުމަތަށް 1

މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެްއ

 .ކުރިމަތި ނުވާނެކަން

. ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤު މުސާރައާއ2ި

 .ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭކަން

. ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ3

ންތިޒާމްވަޞީލަތްތަކާއި ތަމްރީނު ލިބިދެވޭނެ އި

 ހަމަޖެހިފައިވާކަން.

. ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރ4ު

ބެލުމާއި، ޗުއްޓީ ދިނުމާއި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތު

މުވައްޒަފާއި ސީާދ، މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމާއި 

، ގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވާ އެފަދަ އެންމެހާ ކަންކަން

 މަޖެހިފައިވާކަން.ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި އިންތިޒާމް ހަ 

. އެއް ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ ގިނ5ަ

މުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ވަކި 

ބަދަލުކުރާ ހާލަތެއްގައި، އެ މުވައްޒަފު ބަދަލު ކުރުމަްށ

ކަނޑައެޅުމުގައި މަތީގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް

ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ހަމަހަމަ އަދި ހާަމ

ކުން މުވައްޒަފުން ބަދަލު ކުރުމަށް ވަކިއުޞޫލަ

މިންގަނޑުތަކާއް އެކުލަވައިލައި އެ މިންގަނޑުތަކެ

 .އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފު ކަނޑައަޅާފައި ވާކަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ(ނ)   

ނިޒާމީ ބަދަލުތަކާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެން ހުށައެޅިއްެޖ

ހިނދެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފަކު
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މެދުވެރިކޮށް ކުއްިލ. ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 1

ގޮތަކަށް އަދި އަވަސް ގޮތަކަށް ދިނުމަށް ވަކި

، ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެއް

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުހިންމު ހަރަކާތެއް އެއްފަހަރާ

 .ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ދޭންޖެހުން

ރުމަށް އިތުރު. ވަކި ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކ2ު

ތަޖުރިބާ އާއި ފަންނީ އެހީއަށް އެދި އެއް އިދާރާއަކުން

ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކުން އަނެއް އިދާރާއަކަށް

 .ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކަށް ހުށައެޅުމުން

. އެ ޚިދުމަތެއްގެ ބާވަތުން އެކަމުގެ ޢިލްީމ3

ިލޤާބިލުކަމާއި، ފަންނު ހުރި މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ ކުއް

ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މުވައްޒަފަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ލަތުގައި އެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުގައި އެަފދަހާތިވާ ދަ

ގެމުވައްޒަފަކުޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް އެއިދާރާގައި އިތުރު

ނެތިގެން އެކަމަށް ޤާބިުލ މުވައްޒަފަކުއެހެން 

އެހެން އިދާރާއަކުން ހަމަޖައްސަްނ ވައްޒަފަކުމު

 .ޖެހުން

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުން (ށ)   

ހަމަޖެއްސުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

ްނޤީވެރިޔާ އަންނަނިވި ކަންކަން ޔަޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސް

 .ކުރަން ވާނެއެވެ

ފޮނުވާ މުވައްޒަފު ހުރި އިދާރާގެ. ޚިދުމަތަށް 1

މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެްއ

 .ކުރިމަތި ނުވާނެކަން

. ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤު މުސާރައާއ2ި

 .ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭކަން

. ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ3

ންތިޒާމްވަޞީލަތްތަކާއި ތަމްރީނު ލިބިދެވޭނެ އި

 ހަމަޖެހިފައިވާކަން.

. ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރ4ު

ބެލުމާއި، ޗުއްޓީ ދިނުމާއި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތު

މުވައްޒަފާއި ސީާދ، މާޙައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމާއި 

، ގޮތެއްގައި ގުޅިފައިވާ އެފަދަ އެންމެހާ ކަންކަން

 މަޖެހިފައިވާކަން.ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި އިންތިޒާމް ހަ 

. އެއް ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާ ގިނ5ަ

މުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ވަކި 

ބަދަލުކުރާ ހާލަތެއްގައި، އެ މުވައްޒަފު ބަދަލު ކުރުމަްށ

ކަނޑައެޅުމުގައި މަތީގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމަށް

ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ހަމަހަމަ އަދި ހާަމ

ކުން މުވައްޒަފުން ބަދަލު ކުރުމަށް ވަކިއުޞޫލަ

މިންގަނޑުތަކާއް އެކުލަވައިލައި އެ މިންގަނޑުތަކެ

 .އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފު ކަނޑައަޅާފައި ވާކަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގެންނަންޖެހޭ(ނ)   

ނިޒާމީ ބަދަލުތަކާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިގެން ހުށައެޅިއްެޖ

ހިނދެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފަކު
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ކަށް ނުވަތަ އެއްއެއް އިދާރާއަކުން އަނެއް އިދާރާއަ 

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކުން އަނެއް ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކަށް

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ރ(   

އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާ މުވައްޒަފަކުއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުރާ ތަން ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ ބަދަުލ

ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން

އި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަންނިންމައިފި ހިނދެއްގަ

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެ ނިންމުން އެހެން ގޮތަކަށް

މުވައްޒަފަކުކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ 

 .ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން )ބ(   

ކޮށްފިނަމަ، އެ މުވަޒަފެއްގެނިންމައިފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު

އެޢަމަލަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުްނ ކަމަށްބަލައި، ޤަވާޢިދުގައިާވ

ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަްނ

 .ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ނިންމުމާ )ޅ(   

އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން މުވައްޒަފު ހުށައަޅައިފިނަމަ،

އެކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމާނީ

.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީންނެވެ. އަދި އެފަދަޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް

ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން، އެ ގެނައި ބަދަލު އިއާދަކުރަން ނިންމުމުގެ

ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

  ދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް (ހ)13

ތައްޒިންމާވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ 

ފުރިހަމައަށް އުފުލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް

ބަހައްޓައި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުވެގެން އެ ކަންކަން

 ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށްސާބިތުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންގެ

ުނވަތަ، އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެ މަީތ

މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެއްވެސް

ނުއުފުލާ، މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަ، ޒިންމާހާލެއްގައި، ވަޒީފާގެ 

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ދަށް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ

އެރުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިޞްލާހީ ފިޔަވަުޅކުރި

އެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް، އެ މީހާގެ ކިބައިން ފުރިހަމަ

އިޞްލާހެއް ސާބިތު ވެގެން ނޫނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ

 .ކުރިއެރުމަކަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ހުށައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް (ށ)   

އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކުމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، އެ 

ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް

މިގޮތުން އެކެޑެމިކް .ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެފުންނަށް މަޤާމުގެ މުއައްޒަ

ފުންނަށް މަޤާމުގެނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މުއައްޒައިސްލާމީ ޔު

ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި

އިދާރީ މުއައްޒިފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ
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ކަށް ނުވަތަ އެއްއެއް އިދާރާއަކުން އަނެއް އިދާރާއަ 

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކުން އަނެއް ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރަކަށް

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ރ(   

އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާ މުވައްޒަފަކުއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުރާ ތަން ބަދަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ ބަދަުލ

ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން

އި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަންނިންމައިފި ހިނދެއްގަ

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެ ނިންމުން އެހެން ގޮތަކަށް

މުވައްޒަފަކުކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެ 

 .ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން )ބ(   

ކޮށްފިނަމަ، އެ މުވަޒަފެއްގެނިންމައިފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު

އެޢަމަލަކީ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުްނ ކަމަށްބަލައި، ޤަވާޢިދުގައިާވ

ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަްނ

 .ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ނިންމުމާ )ޅ(   

އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން މުވައްޒަފު ހުށައަޅައިފިނަމަ،

އެކަމަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނިންމާނީ

.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީންނެވެ. އަދި އެފަދަޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް

ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން، އެ ގެނައި ބަދަލު އިއާދަކުރަން ނިންމުމުގެ

ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

  ދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް (ހ)13

ތައްޒިންމާވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ 

ފުރިހަމައަށް އުފުލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް

ބަހައްޓައި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުވެގެން އެ ކަންކަން

 ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށްސާބިތުކޮށްދޭ މުވައްޒަފުންގެ

ނުވަތަ، އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެ މަީތ

މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެއްވެސް

ނުއުފުލާ، މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަ، ޒިންމާހާލެއްގައި، ވަޒީފާގެ 

މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ދަށް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ

އެރުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އިޞްލާހީ ފިޔަވަުޅކުރި

އެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް، އެ މީހާގެ ކިބައިން ފުރިހަމަ

އިޞްލާހެއް ސާބިތު ވެގެން ނޫނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްެގ

 .ކުރިއެރުމަކަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ހުށައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް (ށ)   

އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކުމަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، އެ 

ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް

މިގޮތުން އެކެޑެމިކް .ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެފުންނަށް މަޤާމުގެ މުއައްޒަ

ފުންނަށް މަޤާމުގެނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މުއައްޒައިސްލާމީ ޔު

ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. އަދި

އިދާރީ މުއައްޒިފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ
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ފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގައިާވމުއައްޒަ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ 

  ކަންތައްތައް 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި، ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށ14ް

 .ބަލަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު(ހ) މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެ 

 .އެކަށީގެންވާ މިންވަރު

ހާޒިރީއަށާއި މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ މުވައްޒަފަކު(ށ) އެ 

 .ފަރުވާތެރިކަމާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 .ގެ ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާމުވައްޒަފަކު(ނ) އެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކު(ރ) އެ 

 .އުޅެފައިވާ މުއްދަތު

ުލ ކުރުމަށްޞި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާ(ބ) 

 .ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ޞާމުވައްޒަފު ހިއް

(ޅ) މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ކޮށްފައިވާ

 .މިންވަރާއި ފެންވަރު

(ކ) ވަޒީފާ ހިމެނޭ ޚިދުމަތުގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި

މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބޭގޮތަްށ

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އޮނިގަނޑެއްގައި ބުނާ މުއްދަުތ

ހަމަވެފައި ވުމާއެކު އެ މީހެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

 .ބެލުމުން އޭގެ ނަތީޖާއިން އެ ކަމަށް ބުރަވުން

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 

 ހޯދުން 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 15

ބިލްޤާއެ ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ  ،ކުރުމުގައި ޢައްަޔންހޮވުމާއި 

ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް، ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ވަޒީފާއަށް

ހަމަހަަމ ،އެކަށީގެންވާ ،ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި

އިމުޤާކަށްވެސް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ތު ހުރިާހ ފަރާތަޞަފުރު

ބިލްޤާއިން އެންމެ ދި މިނިޒާމުގެ ތެރެއެވެ. އަވާނެކުރަން 

ލުތަކެއްޞޫޖެއްސުމަށް، މިންގަނޑުތަކާއި އުފަރާތެއް ހަމަ

 އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަކީ ހާމަކަން (ހ)16  އިޢުލާނު ކުރުން 

ލަކުންޞޫހާ ފަރާތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުގޮތެއްގައި ހުރި ބޮޑު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ، ކަށް ހެދުމަށްޓަކައިކަ ދެވޭ ވަޒީފާތަ

ރެވިގެން، އެ ވަޒީފާއަކަށްލާން ކުޢުވަޒީފާއަކީވެސް އާންމުކޮށް އި

ުތޞަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުވެރިވާ ފަޤުޝައު

 ހުޅުވާލެިވފައިވާ ވަޒީފާއަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

އެހީދީގެންޔުނިވަރސިޓީން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ނުވަތަ މާލީ  (ށ)   

ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އިޢުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި

ވަޒީފާދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަދަ ވަޒީފާއަކަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ލުން އެޞޫމީހަކު ހޮވަންވާނީ "މެރިޓް" އު ވާދަކުރާނަމަ،

 ބިލް ފަރާތެކެވެ.ޤާ ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ

ކުރާ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގެވަކި މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަން(ނ)   

ޑީނުން ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމުތަކަށް، އާ މަޤާމެއް

ވާ ގޮތުގެއުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ނަމަ، މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި

ގެލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޔުނިވަރސިޓީޢުމަތިން ޢާއްމުކޮށް އި

ވެރިވެދާެނޤު ތެރޭގައި އެމަޤާމުތަކަށް ޝައުމުވައްޒަފުންގެ 
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ފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ އުޞޫލުގައިާވމުއައްޒަ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ 

  ކަންތައްތައް 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި، ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށ14ް

 .ބަލަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު(ހ) މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެ 

 .އެކަށީގެންވާ މިންވަރު

ހާޒިރީއަށާއި މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ މުވައްޒަފަކު(ށ) އެ 

 .ފަރުވާތެރިކަމާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 .ގެ ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާމުވައްޒަފަކު(ނ) އެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކު(ރ) އެ 

 .އުޅެފައިވާ މުއްދަތު

ުލ ކުރުމަށްޞި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާ(ބ) 

 .ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ޞާމުވައްޒަފު ހިއް

(ޅ) މުވައްޒަފު ހުރި މަޤާމުގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ކޮށްފައިވާ

 .މިންވަރާއި ފެންވަރު

(ކ) ވަޒީފާ ހިމެނޭ ޚިދުމަތުގެ އޮނިގަނޑުގައި ވަކި

މުއްދަތެއް ހަމަވުމުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބޭގޮތަްށ

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ އޮނިގަނޑެއްގައި ބުނާ މުއްދަުތ

ހަމަވެފައި ވުމާއެކު އެ މީހެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

 .ބެލުމުން އޭގެ ނަތީޖާއިން އެ ކަމަށް ބުރަވުން

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 

 ހޯދުން 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން 15

ބިލްޤާއެ ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ  ،ކުރުމުގައި ޢައްަޔންހޮވުމާއި 

ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް، ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ވަޒީފާއަށް

ހަމަހަަމ ،އެކަށީގެންވާ ،ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި

އިމުޤާކަށްވެސް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ތު ހުރިާހ ފަރާތަޞަފުރު

ބިލްޤާއިން އެންމެ ދި މިނިޒާމުގެ ތެރެއެވެ. އަވާނެކުރަން 

ލުތަކެއްޞޫޖެއްސުމަށް، މިންގަނޑުތަކާއި އުފަރާތެއް ހަމަ

 އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަކީ ހާމަކަން (ހ)16  އިޢުލާނު ކުރުން 

ލަކުންޞޫހާ ފަރާތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ އުގޮތެއްގައި ހުރި ބޮޑު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ، ކަށް ހެދުމަށްޓަކައިކަ ދެވޭ ވަޒީފާތަ

ރެވިގެން، އެ ވަޒީފާއަކަށްލާން ކުޢުވަޒީފާއަކީވެސް އާންމުކޮށް އި

ުތޞަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުވެރިވާ ފަޤުޝައު

 ހުޅުވާލެިވފައިވާ ވަޒީފާއަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

އެހީދީގެންޔުނިވަރސިޓީން ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ނުވަތަ މާލީ  (ށ)   

ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އިޢުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި

ވަޒީފާދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަދަ ވަޒީފާއަކަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ލުން އެޞޫމީހަކު ހޮވަންވާނީ "މެރިޓް" އު ވާދަކުރާނަމަ،

 ބިލް ފަރާތެކެވެ.ޤާ ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ

ކުރާ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގެވަކި މުއްދަތަކަށް ޢައްޔަން(ނ)   

ޑީނުން ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޤާމުތަކަށް، އާ މަޤާމެއް

ވާ ގޮތުގެއުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ނަމަ، މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި

ގެލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޔުނިވަރސިޓީޢުމަތިން ޢާއްމުކޮށް އި

ވެރިވެދާެނޤު ތެރޭގައި އެމަޤާމުތަކަށް ޝައުމުވައްޒަފުންގެ 
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މުވައްޒަފުންނަށްތިބިނަމަ އެ މުވައްޒަފުން ޝަރުތު ހަމަވާ 

އި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގައިތު ދިނުމަށްޓަކަ ޞަފުރު

ލާންކޮށްގެން އެމަޤާމަށް ޤާބިލް މީހަކު "މެރިޓް" އުޞޫލުްނޢުއި

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހޮވުމުގެ އިޙްތިޔާރު 

ވާ ގޮތުގެ މަތިން އާއްމުކޮށް(ށ) އަދި (ނ) ގައި، މިމާއްދާގެ (ހ) (ރ)   

ލާންކޮށްގެން އެމަގާމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްޢުއި

ްނނުލިބިއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކު 

އްޖެއިންޖެއާއި ރާލީމާ ތަޖުރުބާ ލިބިފައިވާ ަފރާތެއް (ރާއްޢުތަ

އްމުކޮށްޢާ ފުރިހަމަވާނަމަ މަކަށް ޝަރުތު ޤާބޭރުން) އެމަ

ލާންނުކޮށް "މެރިޓް" އުޞޫލުން ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރުޢުއި

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިިލްސ (ބ)   

އޮފިސަރުންގެމެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް 

ފިރިއަކަށް،، ބަކަށް ތްމަންމައަށް، ބައްޕައަށް، ދަރިއަކަށް، އަނ

ޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް، އެއްބަޑު މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްބަފާނއެއްބަ

މީހަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތަކަށް

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ލާނުގައި ތިރީގައިޢުމީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއަށް ވަޒީފާ ޅ)(   

މާތުތައް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމަޢުލޫމިދަންނަވާ 

ލާނު ބާތިލްޢުށް ހިމަނާފައި ނުހުންނަ އި އަމަމާތުތައް ފުރިހަމަޢުލޫ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 . މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން   1

(މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާާއ. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް 2

 ގުޅިގެން ލިބޭނެ އިނާޔާތްތައް ހިމެނުން)

ގެއިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު. މަޤާމު އޮތް 3

ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ

 އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން 

. މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގ4ެ

 ޚުލާސާއެއް

މަކަށް ކަނޑައަޅާފައިާވޤާއެމަނިވަރސިޓީން . ޔ5ު

 ޝަރުތުތައް 

ބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭެނޤާ. ވަޒީފާއަށް އެންމެ 6

 ކަންތައްތައް  

ގޮތާއި ސުންގަޑި (ވަޒީފާއަްށމަށް އެދެންވީ ޤާ. މ7ަ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ،ލާން ކުރެވޭއިރުޢުއި

އެ ވަޒީފާއަކަށް ،ވެރިވާ ފަރާތްތަކަށްޤުޝައު

7ލުމަށް، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކުރިމަތި

(ހަތެއް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް

 ދޭންވާނެއެވެ.)

،މާތެއް ސާުފކުރަން ބޭނުންނަމަމަޢުލޫ. އިތުރު 8

 ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު

ލާނުގައި ތިރީގައިވާޢުއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިވަޒީފާ ކ)(   

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ،މާތުތައްމަޢުލޫ

އިއުލާނުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ
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މުވައްޒަފުންނަށްތިބިނަމަ އެ މުވައްޒަފުން ޝަރުތު ހަމަވާ 

އި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގައިތު ދިނުމަށްޓަކަ ޞަފުރު

ލާންކޮށްގެން އެމަޤާމަށް ޤާބިލް މީހަކު "މެރިޓް" އުޞޫލުްނޢުއި

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހޮވުމުގެ އިޙްތިޔާރު 

ވާ ގޮތުގެ މަތިން އާއްމުކޮށް(ށ) އަދި (ނ) ގައި، މިމާއްދާގެ (ހ) (ރ)   

ލާންކޮށްގެން އެމަގާމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއްޢުއި

ްނނުލިބިއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކު 

އްޖެއިންޖެއާއި ރާލީމާ ތަޖުރުބާ ލިބިފައިވާ ަފރާތެއް (ރާއްޢުތަ

އްމުކޮށްޢާ ފުރިހަމަވާނަމަ މަކަށް ޝަރުތު ޤާބޭރުން) އެމަ

ލާންނުކޮށް "މެރިޓް" އުޞޫލުން ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރުޢުއި

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިިލްސ (ބ)   

އޮފިސަރުންގެމެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް 

ފިރިއަކަށް،، ބަކަށް ތްމަންމައަށް، ބައްޕައަށް، ދަރިއަކަށް، އަނ

ޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް، އެއްބަޑު މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްބަފާނއެއްބަ

މީހަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތަކަށް

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ލާނުގައި ތިރީގައިޢުމީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއަށް ވަޒީފާ ޅ)(   

މާތުތައް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމަޢުލޫމިދަންނަވާ 

ލާނު ބާތިލްޢުށް ހިމަނާފައި ނުހުންނަ އި އަމަމާތުތައް ފުރިހަމަޢުލޫ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 . މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން   1

(މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާާއ. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް 2

 ގުޅިގެން ލިބޭނެ އިނާޔާތްތައް ހިމެނުން)

ގެއިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު. މަޤާމު އޮތް 3

ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ

 އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން 

. މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގ4ެ

 ޚުލާސާއެއް

މަކަށް ކަނޑައަޅާފައިާވޤާއެމަނިވަރސިޓީން . ޔ5ު

 ޝަރުތުތައް 

ބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭެނޤާ. ވަޒީފާއަށް އެންމެ 6

 ކަންތައްތައް  

ގޮތާއި ސުންގަޑި (ވަޒީފާއަްށމަށް އެދެންވީ ޤާ. މ7ަ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ،ލާން ކުރެވޭއިރުޢުއި

އެ ވަޒީފާއަކަށް ،ވެރިވާ ފަރާތްތަކަށްޤުޝައު

7ލުމަށް، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކުރިމަތި

(ހަތެއް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް

 ދޭންވާނެއެވެ.)

،މާތެއް ސާުފކުރަން ބޭނުންނަމަމަޢުލޫ. އިތުރު 8

 ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު

ލާނުގައި ތިރީގައިވާޢުއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިވަޒީފާ ކ)(   

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް ،މާތުތައްމަޢުލޫ

އިއުލާނުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ
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މި ލިޔުންތައް ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު

 ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް .1

ލާ މަޤާމަްށކުރިމަތި ، އޮތް މުވައްޒަފުން

ދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުާމއަދާކުރަމުން ،ހޮވިއްޖެނަމަ

އެ މުވައްޒަފު ،ތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ޢުމެދު އި

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެްއ 

 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާިއ .2

ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި

އެއްގޮތް ކަމަްށ(އެކްރެޑިޓްކޮށް އަސްލާ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ

ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީެގވަކީލެއްގެ އޮފީުހން 

ލު) އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާޞްއަ

ްނމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކު  ،ދެނެގަތުމަށް

ލާ އެއްގޮތް ކަމަށްޞްދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް (އަ

ބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީސަރުކާރުގެ ކަމާ 

ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީެގވަކީލެއްގެ އޮފީުހން 

 ލު). ޞްއަ

 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ .3

ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނޭހެން ލިޔެފައިާވ

ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއަކާއި

ހޭ(އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުްނ

 ،ލު)ޞްތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީގެ އަ 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ).  .4

 

ލާންޢުމީހަކު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އ)(   

ލާނުެގޢުނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ. އަދި އިތައްޔާރު ކުރަންވާ

ބަހުން ތައްޔާރު ަޢަރބި ، ތަރުޖަމާއެއް އިނގިރޭސި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ހޯދުމުެގ 

  މަސައްކަތް ކުރުން

 

ވަކިވާން އެދުމުން، ވަކި މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)17

މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި

ނުވާނަމަ، މަޤާމު ހުސްނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މީހާގެ

 ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ދާނެއެވެ. 

ކަންކަމުގެމުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި  (ށ)   

 .ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާނީ، މި ޤަވާޢިދުެގ (ހ)18 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލުން

ގައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ 4ޖަދުވަލު 

ހުށައަޅައިގެންނެވެ.ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރުމަށްފަހު 

ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން މަޤާމަކަށް

 .ކުރިމަތިލާ ނަމަވެސް މިފޯމު ފުރައި ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ށ)(   

ފަސޭހައިން ިލބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ލާނުގައި ދީފައިވާޢުއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިވަޒީފާ(ނ)   

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯާމިއ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ޔުނިވަރސިޓީެގ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
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މި ލިޔުންތައް ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު

 ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ަސރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް .1

ލާ މަޤާމަްށކުރިމަތި ، އޮތް މުވައްޒަފުން

ދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުާމއަދާކުރަމުން ،ހޮވިއްޖެނަމަ

އެ މުވައްޒަފު ،ތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ޢުމެދު އި

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެްއ 

 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާިއ .2

ތަމްރީނު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއި

އެއްގޮތް ކަމަްށ(އެކްރެޑިޓްކޮށް އަސްލާ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ

ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީެގވަކީލެއްގެ އޮފީުހން 

ލު) އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާޞްއަ

ްނމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކު  ،ދެނެގަތުމަށް

ލާ އެއްގޮތް ކަމަށްޞްދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް (އަ

ބެހޭ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީސަރުކާރުގެ ކަމާ 

ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީެގވަކީލެއްގެ އޮފީުހން 

 ލު). ޞްއަ

 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ .3

ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނާނޭހެން ލިޔެފައިާވ

ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއަކާއި

ހޭ(އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުްނ

 ،ލު)ޞްތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީގެ އަ 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ).  .4

 

ލާންޢުމީހަކު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އ)(   

ލާނުެގޢުނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ. އަދި އިތައްޔާރު ކުރަންވާ

ބަހުން ތައްޔާރު ަޢަރބި ، ތަރުޖަމާއެއް އިނގިރޭސި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ހޯދުމުެގ 

  މަސައްކަތް ކުރުން

 

ވަކިވާން އެދުމުން، ވަކި މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)17

މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި

ނުވާނަމަ، މަޤާމު ހުސްނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މީހާގެ

 ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ދާނެއެވެ. 

ކަންކަމުގެމުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި  (ށ)   

 .ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާނީ، މި ޤަވާޢިދުެގ (ހ)18 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލުން

ގައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ 4ޖަދުވަލު 

ހުށައަޅައިގެންނެވެ.ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރުމަށްފަހު 

ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މީހަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން މަޤާމަކަށް

 .ކުރިމަތިލާ ނަމަވެސް މިފޯމު ފުރައި ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމު ށ)(   

ފަސޭހައިން ިލބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.

ލާނުގައި ދީފައިވާޢުއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިވަޒީފާ(ނ)   

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯާމިއ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ޔުނިވަރސިޓީެގ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
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އަދި ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި

ރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީމާތު ފުމަޢުލޫބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.   

ލާނުގެ ސުންގަިޑޢުއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިވަޒީފާ (ރ)   

ލާނާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީއަށްޢުއެ އި ،ހަމަވުމުގެ ފަުހން

ވަޒީފާއަށް އެދިގެން ހުށަހެޅޭ ފޯމްތައް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޓޭޗްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެްސއަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެ

 ލިޔުމެއްވެސް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކްރެޑިޓް ކުރުމާއި 

  އެޓެސްޓް ކުރުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގަިއ )(ހ19

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުތައް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ހުށައަޅަން ވާނީ،

ނުވަތަ އެ .ބަލައި، ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ އެވެ

ކުރުމަށް އާންމުކޮށް އަންގާފައިވާ އުޞޫލުތަކާޢަމަލުއޮތޯރިޓީން 

 އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓު ތަކުގެ ކޮޕީއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގަިއވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު،  (ށ)   

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އޭގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު

ކުރާނީ، އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭ މީހުންގެ އެކަންޏެވެ. އަދި އެކަން

ކަށަވަރު ކުރާނެ ގޮތަކީ، އިންޓަރވިއުއަށް އެ މީހަކު ހާޒިރު

ްނތައް އޭގެވާއިރު އެ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ގެނެސް ިލޔު

އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ކަށަވަރުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފު ކޮޕީ ލިޔުމުގަިއ

 .ސޮއިކޮށް ތާރީޚް ޖަހައިގެންނެވެ

މަޤާމުތަކަށް މީހުން 

  ހޮވުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މީހުން 20

.ހޮވުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ

ޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން، ސަނަދެއް (ހ)

ނުވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ، އެ ސަނަދެއް އޮތްކަން ކަށަވަރު

.ގެ އަސްލުތޯ ބަލައި ކަށަވަރު ކުރުންކުރުން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް

މި ޤަވާޢިދުެގ ،މުވައްޒަފަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރާ (ށ)   

ގައިވާ "ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު" މުވައްޒަފުގެ 5ޖަދުވަލު 

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚުން (ވަޒީފާ ދޭ ތާރީޚު) ފެށިގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ހުށައަޅަން 30

 .ވާނެއެވެ

ބައްދަލުކޮށް މަޤާމަށްވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ ވަކިވަކިން (ނ)   

އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއު ބޭއްވުން.

މި އިންޓަވިއު ބާއްވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު

 .ފުރައިގެން ގެނައުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ

10 ދަދުޢަ ފަރާތްތަކުގެ  ހަމަވާ ޝަރުތު އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ރ)   

ލިސްޓް ކުރުމުގެ ޝޯޓް އެފަރާތްތައް ،ގިނަނަމަ އަށްވުރެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިޚްތިޔާރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމާއި، (ބ)   

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި،

ުނ ކުރުމާއި އަދިޙާކަލްސް ހެއްދުން ނުވަތަ އިމްތިޕްރެކްޓި

އިންޓަރވިއު ކުރާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއިވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި 

ގައި ،7މި ޤަވައިދުގެ ޖަދުވަލު ، ލުތައް"ޞޫއު

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
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އަދި ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި

ރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީމާތު ފުމަޢުލޫބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.   

ލާނުގެ ސުންގަިޑޢުއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިވަޒީފާ (ރ)   

ލާނާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީއަށްޢުއެ އި ،ހަމަވުމުގެ ފަުހން

ވަޒީފާއަށް އެދިގެން ހުށަހެޅޭ ފޯމްތައް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

ޓޭޗްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެްސއަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެ

 ލިޔުމެއްވެސް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކްރެޑިޓް ކުރުމާއި 

  އެޓެސްޓް ކުރުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގަިއ )(ހ19

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުތައް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ހުށައަޅަން ވާނީ،

ނުވަތަ އެ .ބަލައި، ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ އެވެ

ކުރުމަށް އާންމުކޮށް އަންގާފައިވާ އުޞޫލުތަކާޢަމަލުއޮތޯރިޓީން 

 އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓު ތަކުގެ ކޮޕީއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުގަިއވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު،  (ށ)   

ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އޭގެ އަޞްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު

ކުރާނީ، އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭ މީހުންގެ އެކަންޏެވެ. އަދި އެކަން

ކަށަވަރު ކުރާނެ ގޮތަކީ، އިންޓަރވިއުއަށް އެ މީހަކު ހާޒިރު

ްނތައް އޭގެވާއިރު އެ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ގެނެސް ިލޔު

އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ކަށަވަރުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފު ކޮޕީ ލިޔުމުގަިއ

 .ސޮއިކޮށް ތާރީޚް ޖަހައިގެންނެވެ

މަޤާމުތަކަށް މީހުން 

  ހޮވުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް މީހުން 20

.ހޮވުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ

ޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން، ސަނަދެއް (ހ)

ުނވަތަ ފެންވަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް

ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއްނަމަ، އެ ސަނަދެއް އޮތްކަން ކަށަވަރު

.ގެ އަސްލުތޯ ބަލައި ކަށަވަރު ކުރުންކުރުން، ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް

މި ޤަވާޢިދުެގ ،މުވައްޒަފަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަވާލުކުރާ (ށ)   

ގައިވާ "ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު" މުވައްޒަފުގެ 5ޖަދުވަލު 

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚުން (ވަޒީފާ ދޭ ތާރީޚު) ފެށިގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ހުށައަޅަން 30

 .ވާނެއެވެ

ބައްދަލުކޮށް މަޤާމަށްވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންނާ ވަކިވަކިން (ނ)   

އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއު ބޭއްވުން.

މި އިންޓަވިއު ބާއްވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު

 .ފުރައިގެން ގެނައުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ

10 ދަދުޢަ ފަރާތްތަކުގެ  ހަމަވާ ޝަރުތު އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ރ)   

ލިސްޓް ކުރުމުގެ ޝޯޓް އެފަރާތްތައް ،ގިނަނަމަ އަށްވުރެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އިޚްތިޔާރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމާއި، (ބ)   

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި،

ުނ ކުރުމާއި އަދިޙާކަލްސް ހެއްދުން ނުވަތަ އިމްތިޕްރެކްޓި

އިންޓަރވިއު ކުރާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޢައްޔަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއިވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި 

ގައި ،7މި ޤަވައިދުގެ ޖަދުވަލު ، ލުތައް"ޞޫއު

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
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އިންޓަރވިއު ޕެނަލް 

  އެކުލަވައިލުން 

މްތަކަށް މީހުންޤާޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަދިވެހިރާއް ހ)(21

ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީގ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަތިންނެވެ. މިގޮތުން(އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ 

މި ޕެނަލުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

3ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކު ހިމެނޭގޮތަށް މަދުވެގެން 

މެއްގެޤާވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެ މަ ފަރާތެއް ހިމަނަން

މަސައްކަތް ސްޕަރވައިޒު ކުރުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ

 ލުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުވެސް އިންޓަރވިއު ޕެނެ

އިންޓަރވިއު ޕެނެލްއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިރު، މެންބަރުން ށ)(   

ޤާމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީކަނޑައަޅާނީ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ މަ

މެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.ޤާމަ

އެއްގައިއިންޓަރވިއު ކުރެވޭ މަޤާމަށްވުރެ ދަށް ލެވެލް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު

 ޕެނެލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން(ނ)   

 އް ހިމެނިދާނެއެވެ.ތައެހެން ފަރާތް

،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމާއި  (ރ)   

ޕްރެކްޓިކަލްސް ހެއްދުމާއި، އިމްތިހާނު ކުރުމާއި،

ށް ގެންގޮސް،ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއި އިންޓަރވިއު ކުރިޔަ

މަތިން، އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ ލުތަކުގެޞޫކަޑައެޅިފައިވާ އު

ކުރުމަށް މެރިޓް އުސޫލުން ޢައްޔަންބިލު ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ޤާ

 އޫލިއްޔަތެކެވެ.މީހަކު ހޮވުމަކީ އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގެ މަސް

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި 

ހިމަނައިގެން ނުވާނެ 

  ފަރާތްތައް

އިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި (މަންމަ،ޢާ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި  22

ދަރި، އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ،، ބައްޕަ

އެއްބަނޑު، އެއްބަފާ) ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގަިއ

 ނުވާނެއެވެ. ހިމަނައިގެން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

  މީހާ ހޮވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލީ (ހ)23

އެ ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ

ބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގޤާވަޒީފާއަށް އެންމެ 

މަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖް

(އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމެޓީއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ

ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން

ބިލްޤާބޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލި

އާ ގައި ހިމެނޭފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ. މިކްރައިޓީރި 

 ބައިތަކަކީ:

 ލީމާއި ތަމްރީނުޢު. ލިބިފައިވާ ތަ 1

 . ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ2ާ

 . ލިބިފައިވާ ހުނަރު 3

 

ނުޙާޕްރެކްޓިކަލްސް، އިމްތި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން، އިންޓަރވިއު  (ށ)   

ފޯމް) އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިީލ A1ސްކޯރޝީޓް (

ފޯމް) މA2ި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (

 ގައި ވާނެއެވެ.  8ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުަވލު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން،(ނ)   

އެ، މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރުން 

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ކުރިން ވަޒީފާމީހަކު

އަދާކުރި ތަނުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފާ އަދި
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އިންޓަރވިއު ޕެނަލް 

  އެކުލަވައިލުން 

މްތަކަށް މީހުންޤާޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަދިވެހިރާއް ހ)(21

ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނެލް އެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީގ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަތިންނެވެ. މިގޮތުން(އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ 

މި ޕެނަލުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

3ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔަކު ހިމެނޭގޮތަށް މަދުވެގެން 

މެއްގެޤާވާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެ މަ ފަރާތެއް ހިމަނަން

މަސައްކަތް ސްޕަރވައިޒު ކުރުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ

 ލުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުވެސް އިންޓަރވިއު ޕެނެ

އިންޓަރވިއު ޕެނެލްއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިރު، މެންބަރުން ށ)(   

ޤާމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީކަނޑައަޅާނީ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ މަ

މެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.ޤާމަ

އެއްގައިއިންޓަރވިއު ކުރެވޭ މަޤާމަށްވުރެ ދަށް ލެވެލް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު

 ޕެނެލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން(ނ)   

 އް ހިމެނިދާނެއެވެ.ތައެހެން ފަރާތް

،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމާއި  (ރ)   

ޕްރެކްޓިކަލްސް ހެއްދުމާއި، އިމްތިހާނު ކުރުމާއި،

ށް ގެންގޮސް،ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއި އިންޓަރވިއު ކުރިޔަ

މަތިން، އެ މަޤާމަކަށް އެންމެ ލުތަކުގެޞޫކަޑައެޅިފައިވާ އު

ކުރުމަށް މެރިޓް އުސޫލުން ޢައްޔަންބިލު ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ޤާ

 އޫލިއްޔަތެކެވެ.މީހަކު ހޮވުމަކީ އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގެ މަސް

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި 

ހިމަނައިގެން ނުވާނެ 

  ފަރާތްތައް

އިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި (މަންމަ،ޢާ އިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަރާތާއި  22

ދަރި، އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ،، ބައްޕަ

އެއްބަނޑު، އެއްބަފާ) ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގަިއ

 ނުވާނެއެވެ. ހިމަނައިގެން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

  މީހާ ހޮވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލީ (ހ)23

އެ ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ

ބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީގޤާވަޒީފާއަށް އެންމެ 

މަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖް

(އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމެޓީއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ

ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން

ބިލްޤާބޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލި

އާ ގައި ހިމެނޭފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ. މިކްރައިޓީރި 

 ބައިތަކަކީ:

 ލީމާއި ތަމްރީނުޢު. ލިބިފައިވާ ތަ 1

 . ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ2ާ

 . ލިބިފައިވާ ހުނަރު 3

 

ނުޙާޕްރެކްޓިކަލްސް، އިމްތި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން، އިންޓަރވިއު  (ށ)   

ފޯމް) އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިީލ A1ސްކޯރޝީޓް (

ފޯމް) މA2ި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (

 ގައި ވާނެއެވެ.  8ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުަވލު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން،(ނ)   

އެ، މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ އިތުރުން 

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ކުރިން ވަޒީފާމީހަކު

އަދާކުރި ތަނުގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފާ އަދި
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މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލަފާ އަދި މަޝްވަރާގެ

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގ ހިއުމަން ރިސޯސް

.އާރް.އެމް.ޑީ)މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް

ންމުން އިންޓަވިއު ޕެނަލްކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމެޓީގެ ނި

އްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެމީހަކު ޔުނިވަރސިޓީގެޙިއާއި 

ވަޒީފާއަށް ނަގަން ނުވަތަ ނުނަގަން ނިންމާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލް

 އިންނެވެ. 

ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު 

  ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ 24

މީހުންނަށް ނުހޮވޭކަން ސަބަބާއެކު، ލިޔުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނުކަން އަންގާ ލިޔުން" މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަުލ

 .ގައި ވާނެއެވެ  5

ބޭޝަން (ވަގުތީ ޕްޮރ

  މުއްދަތު)

ޕްރޮބޭޝަން ނުވަތަ ވަގުތީ މުއްދަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ (ހ)25

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ވަނުމާއެކު، މުވައްޒަފަކަށް

އެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަްނ

ށް ދެވޭ، އަދި އެތޯ ބެލުމަށް، އެ އިދާރާއަކަ މުވައްޒަފަކު ހުރި 

މުވައްޒަފަކަށް އެ ވަޒީފާ ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން 3ދެވޭ، ގިނަވެގެން 

 .(ވަގުތީ މުއްދަތު) އެކެވެ

މުވައްޒަފަކީ، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، (ށ)   

ތެރޭގައި އެކަން މުވައްޒަފަށްޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ 

ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ. ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

ޕްރޮބޭޝަން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

ރުމުއްދަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ،(ނ)   

ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ފަރާތް ވަޒީފާ ބޭނުން

ނުވާކަމަށް އެ ފަރާތުން އަންގާފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ

ހޯދި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތާޕޮއިންޓް 

ގުޅުމަށް ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވިނަމަ،

އެ މުވައްޒަފާ ވާދަކޮށް ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް އިތުުރ

އިންޓަވިއުއަކާ ނުލައި މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއަށް

ޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަންޢައްޔަން ކުރުމުގެ އިޚްތި

 ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ 

މުވައްޒަފާމެދު ަޢމަުލ 

  ކުރާނެ ގޮތް

26 

 

 (ހ)

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު،

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

.ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެއިސްވެރިޔާ އަންނަނިވި 

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ މުވައްޒަފަކުވުމަށްޓަކައި، އެ 

ކަންކަން، ވަޒީފާ އަދާ ކުރަން ފެށުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް

 .އެންގުން

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި، އެއްވެސް ތަމްރީނެއްމުވައްޒަފަކަށް  (ށ)   

 .ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ދިނުން
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މަޝްވަރާ ހޯދަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލަފާ އަދި މަޝްވަރާގެ

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގ ހިއުމަން ރިސޯސް

.އާރް.އެމް.ޑީ)މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެޗް

ްނމުން އިންޓަވިއު ޕެނަލްކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޮމެޓީގެ ނި

އްސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އެމީހަކު ޔުނިވަރސިޓީގެޙިއާއި 

ވަޒީފާއަށް ނަގަން ނުވަތަ ނުނަގަން ނިންމާނީ އިންޓަވިއު ޕެނަލް

 އިންނެވެ. 

ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނު 

  ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ 24

މީހުންނަށް ނުހޮވޭކަން ސަބަބާއެކު، ލިޔުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އަންގަން ވާނެއެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ނުހޮވުނުކަން އަންގާ ލިޔުން" މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަުލ

 .ގައި ވާނެއެވެ  5

ބޭޝަން (ވަގުތީ ޕްޮރ

  މުއްދަތު)

ޕްރޮބޭޝަން ނުވަތަ ވަގުތީ މުއްދަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ (ހ)25

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ވަނުމާއެކު، މުވައްޒަފަކަށް

އެ ވަޒީފާއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރެވޭވަރުގެ ޤާބިލުކަްނ

ށް ދެވޭ، އަދި އެތޯ ބެލުމަށް، އެ އިދާރާއަކަ މުވައްޒަފަކު ހުރި 

މުވައްޒަފަކަށް އެ ވަޒީފާ ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން 3ދެވޭ، ގިނަވެގެން 

 .(ވަގުތީ މުއްދަތު) އެކެވެ

މުވައްޒަފަކީ، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، (ށ)   

ތެރޭގައި އެކަން މުވައްޒަފަށްޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ 

ލިޔުމަކުން އަންގަން ވާނެއެވެ. ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ،

ޕްރޮބޭޝަން ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން

ރުމުއްދަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ،(ނ)   

ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ފަރާތް ވަޒީފާ ބޭނުން

ނުވާކަމަށް އެ ފަރާތުން އަންގާފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ

ހޯދި ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތާޕޮއިންޓް 

ގުޅުމަށް ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވިނަމަ،

އެ މުވައްޒަފާ ވާދަކޮށް ދެވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތް އިތުުރ

އިންޓަވިއުއަކާ ނުލައި މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއަށް

ޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަންޢައްޔަން ކުރުމުގެ އިޚްތި

 ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ 

މުވައްޒަފާމެދު ަޢމަުލ 

  ކުރާނެ ގޮތް

26 

 

 (ހ)

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާމެދު،

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

.ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެއިސްވެރިޔާ އަންނަނިވި 

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށް

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ މުވައްޒަފަކުވުމަށްޓަކައި، އެ 

ކަންކަން، ވަޒީފާ އަދާ ކުރަން ފެށުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކަށް

 .އެންގުން

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި، އެއްވެސް ތަމްރީނެއްމުވައްޒަފަކަށް  (ށ)   

 .ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ދިނުން
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ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި، އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި(ނ)   

ޑް ކުރުމާއި، މުވައްޒަފަށް އޭނާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރެކޯ

 .އްސާ ކުރުންޙިމުންދާ ގޮތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތް ކުރަ

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ (ރ)   

އަޚްލާގާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވާނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގައި ރެކޯޑް

 .ކުރުން

ދުވަސް ކުރިން 7މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  (ބ)   

ގައިވާ "ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގައި 6މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަން އަންގާ ލިޔުން" ފުރިހަމަކޮށް މުވައްޒަފާ

 .ހަވާލުކޮށް އަދި އޭނާގެ ޕަރސަލަން ފައިލްގައި ފައިލް ކުރުން

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުރި 

ވަޒީފާިއން  މުވައްޒަފަކު

  ވަކި ކުރުން 

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެ މީހަކު (ހ)27

އެކަށީގެން ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެ މީހަކަށް އެ ވަޒީފާ

ކަމުނުގޮސްގެން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ނަމަ، ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު

 .ވަކި ކުރަން ވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކުހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ 

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ (ށ)   

އަޚްލާގާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވާނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ

ށްފައި ނުވާނަމަ، މިކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކޮ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިތުރު ނޯޓިހަކާ 27ޤަވާޢިދުގެ 

 .ނުލާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ވާނެއެވެ

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި، 

  ވަކި ކުރުން 

28 

 

 (ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ، ނުވަތަ 

 ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ރާރެއް (ބޮންޑެއް) ނެތް ކޮންމެޤުޚިދުމަތުގެ އި 

މުވައްޒަފަކަށްވެސް ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން

 .ވަކިވެވި ދާނެއެވެ 

(އެކެއް) މަސް ދުވަހުެގ 1. އެންމެ މަދުވެގެން 1

ނޯޓިސް، ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމާއެކު، މަޤާމުްނ

 .އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވެއެވެ

މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިނަމަ، މުވައްޒަފަކު. 2

(އެކެއް) މަސްދުވަހުެގ 1ސިޓީލާތާ، ލަސްވެގެން 

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން މުވައްޒަފަކު ތެރޭގައި، އެ 

 .ވާނެއެވެ

. ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމ3ާ

ހަމަޔަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ.

ިސޓީލުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ޗުއްޓީއެްއ

15ހަމަޖެއްސުމަކާނުލައި ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު 

، ޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ(ފަނަރަ) ދުވަހު އޮފީހަށް ހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާިޢާދ

މުވައްޒަފަކުޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ 

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ގެމުވައްޒަފަކުނިޔާވުމުން، އެހިނދުން، އެ  ކުމުވައްޒަފަ (ށ)   

ިނމުމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ 

 އައީއެވެ.
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ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި، އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާއި(ނ)   

ޑް ކުރުމާއި، މުވައްޒަފަށް އޭނާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރެކޯ

 .އްސާ ކުރުންޙިމުންދާ ގޮތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތް ކުރަ

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ (ރ)   

އަޚްލާގާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވާނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގައި ރެކޯޑް

 .ކުރުން

ދުވަސް ކުރިން 7މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  (ބ)   

ގައިވާ "ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަންގައި 6މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަން އަންގާ ލިޔުން" ފުރިހަމަކޮށް މުވައްޒަފާ

 .ހަވާލުކޮށް އަދި އޭނާގެ ޕަރސަލަން ފައިލްގައި ފައިލް ކުރުން

ޕްރޮބޭޝަންގައި ހުރި 

ވަޒީފާިއން  މުވައްޒަފަކު

  ވަކި ކުރުން 

ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެ މީހަކު (ހ)27

އެކަށީގެން ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެ މީހަކަށް އެ ވަޒީފާ

ކަމުނުގޮސްގެން ވަކިވާން އެދިއްޖެ ނަމަ، ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު

 .ވަކި ކުރަން ވާނެއެވެ މުވައްޒަފަކުހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ 

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ (ށ)   

އަޚްލާގާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވާނަމަ، އެކަން މުވައްޒަފަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަންގާފައިވާ

ށްފައި ނުވާނަމަ، މިކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކޮ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިތުރު ނޯޓިހަކާ 27ޤަވާޢިދުގެ 

 .ނުލާ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ވާނެއެވެ

ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި، 

  ވަކި ކުރުން 

28 

 

 (ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނީ، ނުވަތަ 

 ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ރާރެއް (ބޮންޑެއް) ނެތް ކޮންމެޤުޚިދުމަތުގެ އި 

މުވައްޒަފަކަށްވެސް ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން

 .ވަކިވެވި ދާނެއެވެ 

(އެކެއް) މަސް ދުވަހުެގ 1. އެންމެ މަދުވެގެން 1

ނޯޓިސް، ލިޔުމަކުން ހުށައެޅުމާއެކު، މަޤާމުްނ

 .އިސްތިއުފާ ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވެއެވެ

މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިނަމަ، މުވައްޒަފަކު. 2

(އެކެއް) މަސްދުވަހުެގ 1ސިޓީލާތާ، ލަސްވެގެން 

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން މުވައްޒަފަކު ތެރޭގައި، އެ 

 .ވާނެއެވެ

. ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމ3ާ

ހަމަޔަށް މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުންނަން ވާނެއެވެ.

ސިޓީލުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ޗުއްޓީއެްއ

15ހަމަޖެއްސުމަކާނުލައި ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު 

، ޒިރުނުވެ ހުރެއްޖެނަމަ(ފަނަރަ) ދުވަހު އޮފީހަށް ހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާިޢާދ

މުވައްޒަފަކުޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ 

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ

ގެމުވައްޒަފަކުނިޔާވުމުން، އެހިނދުން، އެ  ކުމުވައްޒަފަ (ށ)   

ިނމުމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ 

 އައީއެވެ.
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ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ(ނ)   

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފަކު

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީާފ1

ދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

ވަޒީފާއަށްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  6ޤަވާޢިދުގެ 

ބުނެފައިވާ ޝަރުޠެއްޢައްޔަން ކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ގެ ކިބައިން އުނިވުން ނުވަތަ މަޤާމުެގމުވައްޒަފަކު

ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުެގޝަރުޠު 

މީގެ ތެރޭގައި އެ ،ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން

ވަޒީފާއަކަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙަތާއި، އަޚްލާޤާއި ޤައުީމ

ސަލާމަތާއި ރައްކަތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުން، ދަށްވުން

 .ހިމެނެއެވެ ނުވަތަ ބޭރުވުން 

. ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގ2ެ

ހުރި ފަންތީގެ މުވައްޒަފަކު ސަބަބުން އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާ

 .ކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަުލ ކުރާ ޤާނޫނުތަކާއ3ި

ަވީޒފާ ައާދ ، ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

 .ލަތެއް މެދުވެރިވުންޙާ◌ުކުރެވޭނެ ފަދަ ނ

. ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަަމ4

ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް

 .ފުރިހަމަ ނުކުރުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި،5

ވަރސިޓީެގމި ޤަވާޢިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނި

ޚިލާފްވިކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް

ސާބިތުވުމުން އެ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް

 .ބަލައިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

. އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައި ވަނީ ވަޒީާފ6

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގދިނުމުގައި ދިވެހި

ޤާނޫނާއި މި ޤަވާޢިދުގައި ުމވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް

ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަްނ

 .ޔުނިވަރސިޓީން ކުރި ތަޙުޤީގަށް ސާބިތުވުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ކޯޑް އޮްފ7

ތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިންކޮންޑަކްޓް" ގައި ބުނެފައިވާ ގޮ

 .ވަކި ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ނިންމުން

ގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްމުވައްޒަފަކު. 8

މުވައްޒަފަކު ސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ 

ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދު ކުރުން ނުވަތަ

 .އަރުވާލުން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  )ރ(   

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނީ ދާއިމީ

ފައިާވމަށް މި ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާމުވައްޒަފުން ވަކި ކުރު

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް

ށުން ވަޒީފާއެމްޕްލޯއިމަންޓް ނުވަތަ ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަ 

އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި ޢަމަލު

ކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފާއެކު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ

 .އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ
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ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ(ނ)   

 .ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ މުވައްޒަފަކު

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީާފ1

ދިނުމާއި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ

ވަޒީފާއަށްވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  6ޤަވާޢިދުގެ 

ބުނެފައިވާ ޝަރުޠެއްޢައްޔަން ކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ގެ ކިބައިން އުނިވުން ނުވަތަ މަޤާމުެގމުވައްޒަފަކު

ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުެގޝަރުޠު 

މީގެ ތެރޭގައި އެ ،ތެރެއިން ޝަރުޠެއް އުނިވުން

ވަޒީފާއަކަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙަތާއި، އަޚްލާޤާއި ޤައުީމ

ސަލާމަތާއި ރައްކަތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުން، ދަށްވުން

 .ހިމެނެއެވެ ނުވަތަ ބޭރުވުން 

. ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގ2ެ

ހުރި ފަންތީގެ މުވައްޒަފަކު ސަބަބުން އެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާ

 .ކުރުމަށް ނުކުޅެދުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަުލ ކުރާ ޤާނޫނުތަކާއ3ި

ަވީޒފާ ައާދ ، ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

 .ލަތެއް މެދުވެރިވުންޙާ◌ުކުރެވޭނެ ފަދަ ނ

. ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަަމ4

ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ކޯހަކުން ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯސް

 .ފުރިހަމަ ނުކުރުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި،5

ވަރސިޓީެގމި ޤަވާޢިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނި

ޚިލާފްވިކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް

ސާބިތުވުމުން އެ މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް

 .ބަލައިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

. އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ލިބިފައި ވަނީ ވަޒީާފ6

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގދިނުމުގައި ދިވެހި

ޤާނޫނާއި މި ޤަވާޢިދުގައި ުމވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް

ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަްނ

 .ޔުނިވަރސިޓީން ކުރި ތަޙުޤީގަށް ސާބިތުވުން

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ކޯޑް އޮްފ7

ތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިންކޮންޑަކްޓް" ގައި ބުނެފައިވާ ގޮ

 .ވަކި ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ނިންމުން

ގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުށްމުވައްޒަފަކު. 8

މުވައްޒަފަކު ސާބިތުވެ އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެ 

ގޭގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ބަންދު ކުރުން ނުވަތަ

 .އަރުވާލުން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  )ރ(   

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނީ ދާއިމީ

ފައިާވމަށް މި ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައަޅާމުވައްޒަފުން ވަކި ކުރު

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓް

ށުން ވަޒީފާއެމްޕްލޯއިމަންޓް ނުވަތަ ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަ 

އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި ޢަމަލު

ކުރާނީ، އެ މުވައްޒަފާއެކު ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ

 .އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާން ވެގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ
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ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ 

  ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 22ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ހ)29

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން، މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން

ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ނޯޓިސް، ނުވަތަ

ތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި މަޤާާމއެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަ

 .ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހައި ޢިނާޔަތެއް ދޭން ވާނެއެވެ

ހަޔެއް) މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި(  6. 1

(އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 1

(ދޭއް) 2ނަމަ  މުވައްޒަފަކުޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 

 .ހަފްތާގެ ނޯޓިސް ދިނުން

5އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި ( 1. 2

(ފަހެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ 1ނަމަ  މުވައްޒަފަކުކޮށްފައިވާ 

 .ނޯޓިސް ދިނުން

ފަހެއް) އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުެގ( 5. 3

2ނަމަ މުވައްޒަފަކުށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކަ

 .(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން

(ށ) މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފު ބޭނުން

ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެ ޗުއްޓީއެއްގެ މުއްދަތާއެކު

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ގުނޭގޮތަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން

 .ފައިވާ ނޯޓިހެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެކޮށް

(ނ) މި މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ    

މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް ދިނުމުގައި،

މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

ގުޅޭ ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ދިނުމާ

ގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް އެއިރަކު އޭނާ

 .ދޫކޮށްލުމަކަށް، މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

.(ރ) މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިސް ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ    

ނޯޓިސް ދިނުމުގެ 

ބަދަލުގައި ފައިސާ 

  ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 25ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  30

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުެގ

ބަދަލުގައި، އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް

ހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޔަށްލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އެ 

މުވައްޒަފަކުއޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، ޔުނިވަރސިޓީން އެ 

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވި ދާނެއެވެ

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި

  ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން 

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުމާއެކު، އޭނާ 31

ޓުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއް

23ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުފެންނަނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލަިއ

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފަކު

ވާ ކަމަށްގެ ޢަމަލު އެދެވިގެން ނުމުވައްޒަފަކު .ލިބިގެން ވެއެވެ

ލަތެއްޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާބެލެވޭނީ އަންނަނިވި 

 މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ. 

(ހ) މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އެއް ގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަްތ

ނުއުފުލުމުެގ ޒިންމާ ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު 

ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުެގ

 ބިރު އޮތުން.
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ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ 

  ކުރިން ނޯޓިސް ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 22ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ހ)29

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަކި ކުރުމުގެ ކުރިން، މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން

ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން ނޯޓިސް، ނުވަތަ

ތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި މަޤާާމއެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަ

 .ގުޅުވައިގެން ދެވޭ ހުރިހައި ޢިނާޔަތެއް ދޭން ވާނެއެވެ

ހަޔެއް) މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި(  6. 1

(އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް 1

(ދޭއް) 2ނަމަ  މުވައްޒަފަކުޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ 

 .ހަފްތާގެ ނޯޓިސް ދިނުން

5އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރު ނޫން އަދި ( 1. 2

(ފަހެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް

(އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ 1ނަމަ  މުވައްޒަފަކުކޮށްފައިވާ 

 .ނޯޓިސް ދިނުން

ފަހެއް) އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުެގ( 5. 3

2ނަމަ މުވައްޒަފަކުށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކަ

 .(ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުން

(ށ) މި ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއް މުވައްޒަފު ބޭނުން

ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެ ޗުއްޓީއެއްގެ މުއްދަތާއެކު

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ގުނޭގޮތަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން

 .ފައިވާ ނޯޓިހެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެކޮށް

(ނ) މި މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ    

މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް ދިނުމުގައި،

މުވައްޒަފާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

ގުޅޭ ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ދިނުމާ

ގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް އެއިރަކު އޭނާ

 .ދޫކޮށްލުމަކަށް، މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

.(ރ) މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިސް ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ    

ނޯޓިސް ދިނުމުގެ 

ބަދަލުގައި ފައިސާ 

  ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 25ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  30

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުެގ

ބަދަލުގައި، އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަހާ ހަމަޔަށް އެ މުވައްޒަފަކަށް

ހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޔަށްލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އެ 

މުވައްޒަފަކުއޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، ޔުނިވަރސިޓީން އެ 

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވި ދާނެއެވެ

ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި

  ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުން 

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުމާއެކު، އޭނާ 31

ޓުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަމަށްވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއް

23ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުފެންނަނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލަިއ

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފަކު

ވާ ކަމަށްގެ ޢަމަލު އެދެވިގެން ނުމުވައްޒަފަކު .ލިބިގެން ވެއެވެ

ލަތެއްޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާބެލެވޭނީ އަންނަނިވި 

 މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމައެވެ. 

(ހ) މުވައްޒަފުގެ ކިބައިން އެއް ގޮތަކަށްވެސް ޚިދުމަްތ

ނުއުފުލުމުެގ ޒިންމާ ނުލިބުން ނުވަތަ މުވައްޒަފު 

ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމުެގ

 ބިރު އޮތުން.
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(ށ) ވަޒީފާ ގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާޭދ

ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަނަށް ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިދާނެ

 ކަމަށް ފެނުން.

(ނ) ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މާޙައުލުގައި ނުރައްކާތެރި

ަފަދޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެ 

 ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން.

(ރ) މަސައްކަތަށް އައި އިރު ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެްއ

 ގެނައުން.

(ބ) މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް

 ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން.

 (ޅ) ސަރުކާރު މުދަލުން ވައްކަން ކުރުން.

 މުވައްޒަފަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެހެްނ(ކ) އެ

މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ހުރި

 ނުރައްކަލަކަށްވުން.

(އ) އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަުތ

ގެއްލޭފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ބޮޑުކަމެްއ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންެގ

 މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުން.

ގެ މައްޗަށް ކޯޓެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެްއމުވައްޒަފަކު (ވ) 

ާސބިތުވެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށް ލުމަްށ

  
   

ނުވަތަ އަރުވާލުމަށް ނުވަތަ ގޭބަންދު ކުރުމަށް ޙުކުމް

 ކުރުން.

(މ) ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ރީން ޕްރޮގްރާމް ގަސްތުގައި މަޤްބޫުލހަމަޖެހިފައިވާ ތަމް

 ސަބަބެއްނެތި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ނު ކުރުން.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)32

މަޖިލީހުން ާފސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ދުގައި ނެތް ކަމެއް ޤަވާޢި

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

ދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނޤަވާޢިމި 33

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 
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(ށ) ވަޒީފާ ގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާޭދ

ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ތަނަށް ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިދާނެ

 ކަމަށް ފެނުން.

(ނ) ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މާޙައުލުގައި ނުރައްކާތެރި

ަފަދޢަމަލެއް ނުވަތަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެ 

 ކަމެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދިނުން.

(ރ) މަސައްކަތަށް އައި އިރު ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެްއ

 ގެނައުން.

(ބ) މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެހެން މުވައްޒަފަކަށް

 ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން.

 (ޅ) ސަރުކާރު މުދަލުން ވައްކަން ކުރުން.

 މުވައްޒަފަކީ އެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެހެްނ(ކ) އެ

މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ހުރި

 ނުރައްކަލަކަށްވުން.

(އ) އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޞްލަޙަުތ

ގެއްލޭފަދަ ބޮޑުކުށެއް ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ބޮޑުކަމެްއ

ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންެގ

 މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުން.

ގެ މައްޗަށް ކޯޓެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެްއމުވައްޒަފަކު (ވ) 

ސާބިތުވެ ކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޖަލަށް ލުމަްށ

  
   

ނުވަތަ އަރުވާލުމަށް ނުވަތަ ގޭބަންދު ކުރުމަށް ޙުކުމް

 ކުރުން.

(މ) ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ރީން ޕްރޮގްރާމް ގަސްތުގައި މަޤްބޫުލހަމަޖެހިފައިވާ ތަމް

 ސަބަބެއްނެތި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ނު ކުރުން.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުން

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)32

މަޖިލީހުން ާފސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ދުގައި ނެތް ކަމެއް ޤަވާޢި

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

ދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާީނޤަވާޢިމި 33

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 
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މުސާރައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ 
 ލު ދޭ އުޞޫ ޢިނާޔަތްތައް

 

 (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ 13 އާއި މާއްދާ ވަނަ 12ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އިަފއިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެލަދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާ މާއްދާގެ

އި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާބެޭހމުސާރައާއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 .ލެވެއުޞޫ

ށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއުޞޫލަމި  (ށ)   

 " އެވެ.ލުމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭ އުޞޫ

ފަންތިތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި(ނ)   

އޮނިގަނޑަށް  އެ ކަނޑައެޅުމާއި އޮނިގަނޑު ތަކުގެ ވަޒީފާ ހިމެނޭ

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިޚްތިޔާރު ގެނައުމަކީ ބަދަލު

 .ކަމެކެވެ ލިބިގެންވާ

މުވައްޒަފުންގެ މުާސރަ 

އާއި ޢިނާޔަތްތައް 

  ކަނޑައެޅުން 

މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  )ހ( 2

ޔުނިވަރސިޓީގެމި ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތްތައް  މާލީ އެހެނިހެން

ަލާފގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑމަޖިލީހުގެ 

 ޓްރެޜަރީންނެވެ.

މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ށ)   

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި އެވަޒީފާއެއްގެ ދޭއިރު  ވަޒީފާ

މިގޮތުން . އޮންނަންވާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާފައި

މުވައްޒަފަކު އެ ވާންވާނީ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ކަނޑައެޅޭ

ޔުނިވަރސިޓީން ފަންތިއަށް  މުގެމަޤާ ހިމެނޭ ވަޒީފާ ކުރެވޭ ޢައްޔަން

 .ޢިނާޔަތްކަށެވެ މުސާރައާއި އޮނިގަނޑުގައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ

ވަޒީފާގެ  ޗިޓުގަޔާއި އަންގާ  ވަޒީފާދިންކަން  މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ(ނ)   

ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ގެމުވައްޒަފަކު އެ އެއްބަސްވުމުގައި

ބަދަލުކުރެވޭ  މަކަށް މަޤާ އެހެން. ވާނެއެވެ ބަޔާންކުރަން 

ޗިޓުގައި  އަންގާ ބަދަލުކުރިކަން މްމަޤާ ނަމަ މުވައްޒަފަކު

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް އާއިމުސާރަ ގެމުވައްޒަފަކުއެ

ބަދަލު  ޢިނާޔަތަށް މުސާރައާއި ގެމުވައްޒަފަކު އެއްވެސް (ރ)   

ކޮންމެ  ގެނެވޭ ބަދަލު ޢިނާޔަތަށް މުސާރައާއި ،އަތުވެއްޖެނަމަ

ިޗޓެއް ބަދަލުވިކަމުގެ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި  މުވައްޒަފަކަށްމެ 

އެއްބަސްވުމުގައިވެސް  ވަޒީފާގެ ގެމުވައްޒަފަކު އެ އަދި. ދޭންވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެބަޔާންކުރަން އެކަން

ދެވޭ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާ މުހިންމު ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން (ބ)   

ކުރާ ރަށްރަށަށް އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ ،ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރު

ދެވޭ  ގުޅިގެން ދަތުރުތަކާ ބޭރަށްކުރާ ރާއްޖެއިން ،ދަތުރުތަކާއި 

އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،ޢިނާޔަތްތައް ޚަރަދުތަކާއި

ދިނުމަކަށް މަތިން ލުގެއުޞޫ އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ޓްރެޜަރީން

  .ނާޅައެވެ ހުރަެހއް ދުޤަވާޢިމި

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

ދުވަަހކާ  ބަންދު ދޭންޖެހޭ ދުވަސް މުސާރަ ދުވަހެއްގައެވެ.

ދެ އެންމެފަހު ބަންދުނޫން އެމަހެއްގެ ދޭނީ މުސާރަ ،ދިމާވާނަމަ

 .އެއްދުވަހަކުއެވެ ކޮންމެވެސް ދުވަހުންކުރެ

މުސާރައާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އުޞޫލު ދޭ  ޢިނާޔަތްތައް 



67

 

މުސާރައާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ 
 ލު ދޭ އުޞޫ ޢިނާޔަތްތައް

 

 (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަަނ 13 އާއި މާއްދާ ވަނަ 12ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

އިަފއިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެލަދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާ މާއްދާގެ

އި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާބެޭހމުސާރައާއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 .ލެވެއުޞޫ

ށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއުޞޫލަމި  (ށ)   

 " އެވެ.ލުމުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ދޭ އުޞޫ

ފަންތިތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި(ނ)   

އޮނިގަނޑަށް  އެ ކަނޑައެޅުމާއި އޮނިގަނޑު ތަކުގެ ވަޒީފާ ހިމެނޭ

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް އިޚްތިޔާރު ގެނައުމަކީ ބަދަލު

 .ކަމެކެވެ ލިބިގެންވާ

މުވައްޒަފުންގެ މުާސރަ 

އާއި ޢިނާޔަތްތައް 

  ކަނޑައެޅުން 

މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  )ހ( 2

ޔުނިވަރސިޓީގެމި ކަނޑައަޅާނީ  ޢިނާޔަތްތައް  މާލީ އެހެނިހެން

ަލާފގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑމަޖިލީހުގެ 

 ޓްރެޜަރީންނެވެ.

މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ށ)   

ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި އެވަޒީފާއެއްގެ ދޭއިރު  ވަޒީފާ

މިގޮތުން . އޮންނަންވާނެއެވެ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާފައި

މުވައްޒަފަކު އެ ވާންވާނީ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ކަނޑައެޅޭ

ޔުނިވަރސިޓީން ފަންތިއަށް  މުގެމަޤާ ހިމެނޭ ވަޒީފާ ކުރެވޭ ޢައްޔަން

 .ޢިނާޔަތްކަށެވެ މުސާރައާއި އޮނިގަނޑުގައިވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ

ވަޒީފާގެ  ޗިޓުގަޔާއި އަންގާ  ވަޒީފާދިންކަން  މުވައްޒަފަކަށް ކޮންމެ(ނ)   

ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި ގެމުވައްޒަފަކު އެ އެއްބަސްވުމުގައި

ބަދަލުކުރެވޭ  މަކަށް މަޤާ އެހެން. ވާނެއެވެ ބަޔާންކުރަން 

ޗިޓުގައި  އަންގާ ބަދަލުކުރިކަން މްމަޤާ ނަމަ މުވައްޒަފަކު

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް އާއިމުސާރަ ގެމުވައްޒަފަކުއެ

ބަދަލު  ޢިނާޔަތަށް މުސާރައާއި ގެމުވައްޒަފަކު އެއްވެސް (ރ)   

ކޮންމެ  ގެނެވޭ ބަދަލު ޢިނާޔަތަށް މުސާރައާއި ،އަތުވެއްޖެނަމަ

ިޗޓެއް ބަދަލުވިކަމުގެ ޢިނާޔަތް މުސާރައާއި  މުވައްޒަފަކަށްމެ 

އެއްބަސްވުމުގައިވެސް  ވަޒީފާގެ ގެމުވައްޒަފަކު އެ އަދި. ދޭންވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެބަޔާންކުރަން އެކަން

ދެވޭ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާ މުހިންމު ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުން (ބ)   

ކުރާ ރަށްރަށަށް އެކިއެކި  ރާއްޖޭގެ ،ޢިނާޔަތްތަކާއި އިތުރު

ދެވޭ  ގުޅިގެން ދަތުރުތަކާ ބޭރަށްކުރާ ރާއްޖެއިން ،ދަތުރުތަކާއި 

އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،ޢިނާޔަތްތައް ޚަރަދުތަކާއި

ދިނުމަކަށް މަތިން ލުގެއުޞޫ އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ޓްރެޜަރީން

  .ނާޅައެވެ ހުރަެހއް ދުޤަވާޢިމި

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

ދުވަަހކާ  ބަންދު ދޭންޖެހޭ ދުވަސް މުސާރަ ދުވަހެއްގައެވެ.

ދެ އެންމެފަހު ބަންދުނޫން އެމަހެއްގެ ދޭނީ މުސާރަ ،ދިމާވާނަމަ

 .އެއްދުވަހަކުއެވެ ކޮންމެވެސް ދުވަހުންކުރެ
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ވަކިކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ކ)   

،ޗިޓުގައިވާ  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން މުސާރަދޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް 

ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް. ހަމައަށެވެ ތާރީޚާ  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން

ސަބަބުން ނުކުރެވުމުގެ ރައްދު ޗިޓް ތާރީޚުގައި ވަކިކުރި ޗިޓުގައިވާ

ފަހުން  އެންމެ  ،ށްފައިވާނަމައަދާކޮ ވަޒީފާ ނުކުމެ އޮފީހަށް މުވައްޒަފު

.ދޭންވާނެއެވެ މުސާރަ މީހަކަށް އެ ހަމައަށް  ތާރީޚާ ސޮއިކުރި  ނުކުމެ

ބަންދުކުރެވޭ 

  މުވައްޒަފުންގެ މުާސރަ

އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   3

،ބަންދުކޮށްފިނަމަ އިދާރާއަކުން ތަންފީޒީ  ސަބަބަކާހުރެ

ދުވަސްތަކުގެ  ދެމެދުގައިވާ ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ބަންދުކުރުމާއި 

ދޫކޮށްލުމާ  ބަންދުކުރުމާއި ،ވަކިނުކުރާނަމަ ވަޒީފާއިން ،މުސާރައާއި

ތިރީގައިމިވާ މަލުކުރާނީޢަ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު ދެމެދުގައިވާ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

ހުކުމެއް  ސާބިތުވެ ކުށް  ޝަރީޢަތަށް މައްޗަށް ގެ މުވައްޒަފަކު އެ (ހ)   

 .ނުދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކުގެ ބަންދުގައިހުރި ،އަތުވެއްޖެނަމަ

ކުށް މައްޗަށް ގެމުވައްޒަފަކު އެ ހުށަހެޅުމުން ޝަރީޢަތަށް (ށ)   

ފަރާތުން  ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ،ނިމިއްޖެނަމަ މައްސަލަ ސާބިތުނުވެ

ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލަ ހުށަނާޅައި ޝަރީޢަތަށް އެމައްސަލައެއް

 .ދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކުގެ ހުރި ބަންދުގައި މީހަކު އެ

މައްޗަށް ގެމުވައްޒަފަކުޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ނ)   

މަތީމަރުޙަލާގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށް ޝަރީޢަތުން

މައްސަލަ  ސާބިތުނުވާކަމަށް ކުށް ،އިސްތިއުނާފުކޮށް ކޯޓެއްގައި

މުސާރަ ދުވަސްތަކަށް ހުރި  ބަންދުގައި މީހަކު އެ ،ނިންމައިފިނަމަ

 .  ދިނުން

ދިން ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒީފާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ދޭނީ މުސާރަ (ހ) 4  މުސާރަދޭ ތާރީޚު 

ތާރީޚުން ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ޗިޓުގައިވާ

،އަތުވެއްޖެނަމަ  ބަދަލު މުސާރައަށް ގެމުވައްޒަފަކު. ފެށިގެންނެވެ

މުސާރަ ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ބަދަލުގެނެވުނު

.ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ބަދަލުވި މުސާރަ ،ިޗޓުގައިވާ ބަދަލުވިކަމުގެ

ބަދަލު  ފަންތިއަކަށް  އެހެން ވަޒީފާ ގެމުވައްޒަފަކު އެއްވެސް (ށ)   

ބަދަލެއް  މުސާރައަށް ގޮތަކުންވެސް އެނޫން ނުވަތަ ކުރެވިގެން

މުވައްޒަފަށްހަމައަށް  ތާރީޚަކާ  ގެނެވުނު ބަދަލު އެ ،ގެނެވިއްޖެނަމަ

.މުސާރައެވެ ލިބެުމންދިޔަ ހަމަޔަށް ދުވަހާ ދެވޭނީ ބަދަލުގެނެވުނު

ބަދަލާއެކު ގެނެވުނު ދެވޭނީ  ފެށިގެން ތާރީޚުން ބަދަލުގެނެވުނު އަދި

 .މުސާރައެވެ ހަމަޖެހުނު

ނަމުގައި  ގެމުވައްޒަފަކު ޖަމާކުރާނީ އެ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް  5  މުސާރަ ޙަވާލުކުރުން

އެކައުންޓަކަށެވެ. މިގޮތަށް މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަްށ ބޭންކު އޮންނަ

ކަމުގައި  ޙަވާލުކުރުން މުސާރަ އަތަށް މުވައްޒަފުގެ ޖަމާކުރުމަކީ

މުސާރަޔާއެކު  އެ ،ދޭއިރު މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް . ބެލެވޭނެއެވެ

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެވާ  އިތިރީގަ

 .ދޭންވާނެއެވެ

ޖުމުލަ  މުސާރައިގެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް އެ  މުއްދަތުގައި ދެވޭ މުސާރަ (ހ)   

 .  ޢަދަދު
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ވަކިކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ކ)   

،ޗިޓުގައިވާ  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން މުސާރަދޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް 

ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް. ހަމައަށެވެ ތާރީޚާ  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން

ސަބަބުން ނުކުރެވުމުގެ ރައްދު ޗިޓް ތާރީޚުގައި ވަކިކުރި ޗިޓުގައިވާ

ފަހުން  އެންމެ  ،ށްފައިވާނަމައަދާކޮ ވަޒީފާ ނުކުމެ އޮފީހަށް މުވައްޒަފު

.ދޭންވާނެއެވެ މުސާރަ މީހަކަށް އެ ހަމައަށް  ތާރީޚާ ސޮއިކުރި  ނުކުމެ

ބަންދުކުރެވޭ 

  މުވައްޒަފުންގެ މުާސރަ

އެއްވެސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   3

،ބަންދުކޮށްފިނަމަ އިދާރާއަކުން ތަންފީޒީ  ސަބަބަކާހުރެ

ދުވަސްތަކުގެ  ދެމެދުގައިވާ ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ބަންދުކުރުމާއި 

ދޫކޮށްލުމާ  ބަންދުކުރުމާއި ،ވަކިނުކުރާނަމަ ވަޒީފާއިން ،މުސާރައާއި

ތިރީގައިމިވާ މަލުކުރާނީޢަ ދުވަސްތަކުގެ މުސާރައާމެދު ދެމެދުގައިވާ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ

ހުކުމެއް  ސާބިތުވެ ކުށް  ޝަރީޢަތަށް މައްޗަށް ގެ މުވައްޒަފަކު އެ (ހ)   

 .ނުދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކުގެ ބަންދުގައިހުރި ،އަތުވެއްޖެނަމަ

ކުށް މައްޗަށް ގެމުވައްޒަފަކު އެ ހުށަހެޅުމުން ޝަރީޢަތަށް (ށ)   

ފަރާތުން  ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ،ނިމިއްޖެނަމަ މައްސަލަ ސާބިތުނުވެ

ނިންމައިފިނަމަ މައްސަލަ ހުށަނާޅައި ޝަރީޢަތަށް އެމައްސަލައެއް

 .ދިނުން މުސާރަ ދުވަސްތަކުގެ ހުރި ބަންދުގައި މީހަކު އެ

މައްޗަށް ގެމުވައްޒަފަކުޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ނ)   

މަތީމަރުޙަލާގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށް ޝަރީޢަތުން

މައްސަލަ  ސާބިތުނުވާކަމަށް ކުށް ،އިސްތިއުނާފުކޮށް ކޯޓެއްގައި

މުސާރަ ދުވަސްތަކަށް ހުރި  ބަންދުގައި މީހަކު އެ ،ނިންމައިފިނަމަ

 .  ދިނުން

ދިން ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒީފާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  ދޭނީ މުސާރަ (ހ) 4  މުސާރަދޭ ތާރީޚު 

ތާރީޚުން ޗިޓުގައިވާ ބަދަލުކުރި ވަޒީފާ ނުވަތަ ޗިޓުގައިވާ

،އަތުވެއްޖެނަމަ  ބަދަލު މުސާރައަށް ގެމުވައްޒަފަކު. ފެށިގެންނެވެ

މުސާރަ ދޭންވާނީ އެމުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ބަދަލުގެނެވުނު

.ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ބަދަލުވި މުސާރަ ،ިޗޓުގައިވާ ބަދަލުވިކަމުގެ

ބަދަލު  ފަންތިއަކަށް  އެހެން ވަޒީފާ ގެމުވައްޒަފަކު އެއްވެސް (ށ)   

ބަދަލެއް  މުސާރައަށް ގޮތަކުންވެސް އެނޫން ނުވަތަ ކުރެވިގެން

މުވައްޒަފަށްހަމައަށް  ތާރީޚަކާ  ގެނެވުނު ބަދަލު އެ ،ގެނެވިއްޖެނަމަ

.މުސާރައެވެ ލިބެުމންދިޔަ ހަމަޔަށް ދުވަހާ ދެވޭނީ ބަދަލުގެނެވުނު

ބަދަލާއެކު ގެނެވުނު ދެވޭނީ  ފެށިގެން ތާރީޚުން ބަދަލުގެނެވުނު އަދި

 .މުސާރައެވެ ހަމަޖެހުނު

ނަމުގައި  ގެމުވައްޒަފަކު ޖަމާކުރާނީ އެ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް  5  މުސާރަ ޙަވާލުކުރުން

އެކައުންޓަކަށެވެ. މިގޮތަށް މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަްށ ބޭންކު އޮންނަ

ކަމުގައި  ޙަވާލުކުރުން މުސާރަ އަތަށް މުވައްޒަފުގެ ޖަމާކުރުމަކީ

މުސާރަޔާއެކު  އެ ،ދޭއިރު މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް . ބެލެވޭނެއެވެ

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިޔުމެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެވާ  އިތިރީގަ

 .ދޭންވާނެއެވެ

ޖުމުލަ  މުސާރައިގެ  ލިބޭ  މުވައްޒަފަކަށް އެ  މުއްދަތުގައި ދެވޭ މުސާރަ (ހ)   

 .  ޢަދަދު
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،ކަނޑާފައިވާނަމަ ޖުމުލައިން  މުސާރައިގެ ޢަދަދެއް އެއްވެސް (ށ)   

 .ސަބަބު ޖެހުނު ކަނޑަން ޢަދަދު އެ ޢަދަދާއި ކެނޑި އެގޮތުން

ދެވޭ ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަށް ،މުއްދަތުގައި ދެވޭ މުސާރަ(ނ)   

 .ޢަދަދު އަސްލު

ދެވޭ ގޮތުގައި  އެލަވަންސްތަކުގެ އެކިއެކި އާއި  ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ (ރ)   

 .ޢަދަދު

އިތުރުގަޑީގައި 

މަސައްކަތް ކުރުވުާމ 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިާސ 

  ދިނުން 

ނެރެންވާނީ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުވުމަށް އިތުރުގަޑީގައި (ހ) 6

ރަސްމީގަޑީގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  އާދަވެގެން ދުވަހަށް ދުވަހުން

ވަކި ،ކުރުވުމަށާއި އެމަސައްކަތްތައް  ނުނިންމޭނަމަ އެކަނިކޮށްގެން

އެކަނި  ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްތައް  ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަކަށް

ކުރަވުމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތްތައް ނުނިންމޭނަމަ ންކޮށްގެ

ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީމުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފަކީ އެކަޑެމިކް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ

 ނެވެ.ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ލިބޭގޮތަށް ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުގަޑީގައި (ށ)   

އިތުރުގަޑީގައި މިގޮތުން. ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ނުކުންނަންވާނީ 

އިދާރާ ނުވަަތ ރިކޯޑް  މަސައްކަތުގެ ކުރި މުވައްޒަފަކު

އެނގެން  ޝީޓްގައި ހުއްދަދޭ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ 

ކުރާ  އިތުރުގަޑީގައި މަސްމަހު އެހެން ފިޔަވައި މަސް  ރަމަޟާން(ނ)   

(ހައެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ  6 ދުވާލަކު އުޖޫރަދެވޭނީ މަސައްކަތަށް

އިތުރުގަޑީގައި  ރަމަޟާންމަހު. ގަޑިތަކަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ  އިތުރަށް 

(ހަތަރެއް) 4 ދުވާލަކު އުޖޫރަދެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރާ

 . ގަޑިތަކަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްއިތު ގަޑިއިރަށްވުރެ

މުސާރައިން  ގެމުވައްޒަފަކުއެ ކުރުވާނަމަ މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައި (ރ)   

ހަތަރުބައިކުޅަ (އެކެއް 1 ¼ މަދުވެގެން މިންވަރުގެ ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް

މަސައްކަތެއް  އަދި އެފަދަ.  ދެވޭނެއެވެ ފައިސާ އަށްވާ  އެއްބައި)

،ނަމަ ދުވަހެއްގައި ބަންދު ރަސްމީ ނުވަތަ  ދުވަހެއް ހުކުރު  ކުރުވީ

(އެކެއް  1 ½ މިންވަރުގެ ޖެހޭ  ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން  މީހެއްގެއެ

ގޮތުގައި  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އަށްވާ  އެއްބައި) ދެބައިކުޅަ

 .ދޭންވާނެއެވެ

ދަދުޢަ ޖެހޭ މިނެޓަކަށް. މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ ވަގުތު އިތުރުގަޑީގެ (ބ)   

ދަދުޢަ އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި އިން 30 މުާސރަ ބަލާނީމަހު

އަދަދުން ގަޑީގެ އޮންނަ  ހަމަޖައްސާފައި  ކަމަށް ގަޑި ރަސްމީ

 .  ގެއްލައިގެންނެވެ ން   60 ދަދުޢަ އަންނަ  ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި

.އެއްފަހަރާއެވެ ،ފައިސާ މަސްދުވަހަކަށްވާ ،ފައިސާދޭނީ އިތުރުގަޑީގެ (ޅ)   

15 ހިނގާމަހުގެ ނ16ް ކުރީމަހުގެ  ،ފައިސާދޭނީ އެ މިގޮތުން

ހިނގާމަހުގެ  ،ފައިސާ އިތުރުގަޑިއަށްވާ ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ވަނަ

 .އެކުގައެވެ މުސާރައާ ދުވަހު މުސާރަދޭ

ނުކުމެ މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  ނެރޭ  މަސައްކަތަށް  އިތުރުގަޑީގެ (ކ)   

ބަލަހައްޓަން  ސިސްޓަމުން އާރު.އެޗް ރެކޯޑް ގޮތުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

 ވާނެއެވެ.

ސާރވިސް 

  އެލަވަންސް

ދުވަހުގެ އަހަރު  މަސައްކަތު މުވައްޒަފު އަކީ  އެލަވަންސް ސާރވިސް (ހ) 7

ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ދޭން ތެރޭގައި
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،ކަނޑާފައިވާނަމަ ޖުމުލައިން  މުސާރައިގެ ޢަދަދެއް އެއްވެސް (ށ)   

 .ސަބަބު ޖެހުނު ކަނޑަން ޢަދަދު އެ ޢަދަދާއި ކެނޑި އެގޮތުން

ދެވޭ ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަށް ،މުއްދަތުގައި ދެވޭ މުސާރަ(ނ)   

 .ޢަދަދު އަސްލު

ދެވޭ ގޮތުގައި  އެލަވަންސްތަކުގެ އެކިއެކި އާއި  ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ (ރ)   

 .ޢަދަދު

އިތުރުގަޑީގައި 

މަސައްކަތް ކުރުވުާމ 

އިތުރުގަޑީގެ ފައިާސ 

  ދިނުން 

ނެރެންވާނީ  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުވުމަށް އިތުރުގަޑީގައި (ހ) 6

ރަސްމީގަޑީގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރާ  އާދަވެގެން ދުވަހަށް ދުވަހުން

ވަކި ،ކުރުވުމަށާއި އެމަސައްކަތްތައް  ނުނިންމޭނަމަ އެކަނިކޮށްގެން

އެކަނި  ރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްތައް  ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތަކަށް

ކުރަވުމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތްތައް ނުނިންމޭނަމަ ންކޮށްގެ

ނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީމުވައްޒަފަކުމުވައްޒަފަކީ އެކަޑެމިކް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ

 ނެވެ.ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ލިބޭގޮތަށް ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުގަޑީގައި (ށ)   

އިތުރުގަޑީގައި މިގޮތުން. ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ނުކުންނަންވާނީ 

އިދާރާ ނުވަަތ ރިކޯޑް  މަސައްކަތުގެ ކުރި މުވައްޒަފަކު

އެނގެން  ޝީޓްގައި ހުއްދަދޭ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ 

ކުރާ  އިތުރުގަޑީގައި މަސްމަހު އެހެން ފިޔަވައި މަސް  ރަމަޟާން(ނ)   

(ހައެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ  6 ދުވާލަކު އުޖޫރަދެވޭނީ މަސައްކަތަށް

އިތުރުގަޑީގައި  ރަމަޟާންމަހު. ގަޑިތަކަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ  އިތުރަށް 

(ހަތަރެއް) 4 ދުވާލަކު އުޖޫރަދެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރާ

 . ގަޑިތަކަށެވެ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްއިތު ގަޑިއިރަށްވުރެ

މުސާރައިން  ގެމުވައްޒަފަކުއެ ކުރުވާނަމަ މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައި (ރ)   

ހަތަރުބައިކުޅަ (އެކެއް 1 ¼ މަދުވެގެން މިންވަރުގެ ޖެހޭ ގަޑިއަކަށް

މަސައްކަތެއް  އަދި އެފަދަ.  ދެވޭނެއެވެ ފައިސާ އަށްވާ  އެއްބައި)

،ނަމަ ދުވަހެއްގައި ބަންދު ރަސްމީ ނުވަތަ  ދުވަހެއް ހުކުރު  ކުރުވީ

(އެކެއް  1 ½ މިންވަރުގެ ޖެހޭ  ގަޑިއަކަށް މުސާރައިން  މީހެއްގެއެ

ގޮތުގައި  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އަށްވާ  އެއްބައި) ދެބައިކުޅަ

 .ދޭންވާނެއެވެ

ދަދުޢަ ޖެހޭ މިނެޓަކަށް. މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ ވަގުތު އިތުރުގަޑީގެ (ބ)   

ދަދުޢަ އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި އިން 30 މުާސރަ ބަލާނީމަހު

އަދަދުން ގަޑީގެ އޮންނަ  ހަމަޖައްސާފައި  ކަމަށް ގަޑި ރަސްމީ

 .  ގެއްލައިގެންނެވެ ން   60 ދަދުޢަ އަންނަ  ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި

.އެއްފަހަރާއެވެ ،ފައިސާ މަސްދުވަހަކަށްވާ ،ފައިސާދޭނީ އިތުރުގަޑީގެ (ޅ)   

15 ހިނގާމަހުގެ ނ16ް ކުރީމަހުގެ  ،ފައިސާދޭނީ އެ މިގޮތުން

ހިނގާމަހުގެ  ،ފައިސާ އިތުރުގަޑިއަށްވާ ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ވަނަ

 .އެކުގައެވެ މުސާރައާ ދުވަހު މުސާރަދޭ

ނުކުމެ މަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން  ނެރޭ  މަސައްކަތަށް  އިތުރުގަޑީގެ (ކ)   

ބަލަހައްޓަން  ސިސްޓަމުން އާރު.އެޗް ރެކޯޑް ގޮތުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

 ވާނެއެވެ.

ސާރވިސް 

  އެލަވަންސް

ދުވަހުގެ އަހަރު  މަސައްކަތު މުވައްޒަފު އަކީ  އެލަވަންސް ސާރވިސް (ހ) 7

ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ދޭން ތެރޭގައި
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ޗުއްޓީއެއް  ވަކި ނެގޭ ވާޢިދުންޤަ ޚިދުމަތް  އެ އިނާޔަތެއްކަމުން 

ފިޔަވައި، ސަބަބުން ބައިވެރިވުމުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި  ނުވަތަ

ސަލާމުގައި  ނުދެވިދާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ  މެދުކެނޑިއްޖެ ޚިދުމަތް

އެ ނޯންނާނެތީ ކަނޑައެޅިަފއި އެލަވަންސް އެ ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ

އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނެ ދޭއިރު ުމާސރަ  ޢަދަދު ޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް

އެއްބަސްވާ ދޭން ތެރޭގައި  އަހަރުގެ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުގެ. އެކެވެ

އެ  ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ މަސައްކަތު އެ މުއްދަތަކީ ޚިދުމަތުގެ

ނަގަން ރޭވިގެން ދުރާލާ އާއި ޗުއްޓީ އަހަރީ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަށް

ހަފުތާ  ލިބޭ މުވައްޒަފަށް ތަކާއި ޗުއްޓީ ެއހެނިހެން ހަމަޖެހިފައިވާ

ނުކުންނަން  މަސައްކަތަށް ދުވަސްތަކާއި އޮފް ޑިއުޓީ ނުވަތަ  ބަންދު

ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު އެ ނުލައި  ދުވަސްތައް ބަންދު ނުޖެހޭ

 .ޢަދަދެވެ ދުވަސްތަކުގެ ވެވޭ އެއްބަސް

ނުވަތަ ސަލާމްނުބުނެ ދުވަސްތަކާއި ހުންނަ ސަލާމުގައި މުވައްޒަފު (ށ)   

ސާރިވސް  ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ  ނުވެ  ޙާޟިރު ނުނަގައި  ޗުއްޓީ

ޒިންމާގެ ޢާއިލީ ،ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ. ނުލިބޭނެއެވެ އެލަވަންސެއް

ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ ،ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެންދޭ ވިހެއުމާ ،ޗުއްޓީއާއި

ޚާއްޞަ ،ޗުއްޓީއާއި ދޭ ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު ،ޗުއްޓީއާއި ދޭ

ޗުއްޓީގައި ޢުމުރާގެ ޙައްޖާއި ދެވޭ ޗުއްޓީތަކާއި، ޚާލަތްތަކުގައި

  .ދެވޭނެއެވެ ވަންސްއެލަ ސާރވިސް ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ

އެ  ދުވަހެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު(ނ)   

އެ ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތަށް ސާލާމްބުނެ މުވައްޒަފު

ދޭއިރު  އުޖޫރަ މިންވަރު  އިންޖެހޭ އެލަވަންސް ދުވަސްތަކަށް

ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު ހަމައެފަަދއިން އަދި. އުނިކުރެވޭނެއެވެ

ވަގުތަށްވާ ނުލިބިދާ ޚިދުމަތް  ހާޒިރުނުވެ، ގަޑީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .  އުނިކުރެވޭނެއެވެ އިން އެލަވަންސް މި  މިންވަރުވެސް

އެލަވަންސް  ޖެހޭ ދުވަހަކަށް އުނިކުރުމުގައި އެލަވަންސް ސާރވިސް (ރ)   

އިން 30 ޖުމްލަ އެަލވަންސް ސާވިސް ކަނޑައަޅާނީ

އެއް  ބަލާނީ މިނެއްޓު  ލަސްވުމުން، ޚިދުމަތްދިނުން. ގެއްލައިގެންނެވެ

 .ނިސްބަތުންނެވެ ގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހު

ކެއުމާއި ސައިގެ 

  ޚަރަދު 

ބޮޑެތި  ޚާއްޞަ ކުރުވަންޖެހޭ ލައްވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން  8

ގަޑިއަކާ ކެއުމުގެ ނުވަތަ  ސައި ،ކުރާއިރު މަސައްކަތްތައް 

ޚަރަދު  ސައިގެ ކެއުމާއި  ،ކުރާނަމަ މަސައްކަތް ދިމާވާގޮތަށް

ދައުލަތުގެދިވެހި  ދޭނީ ސައި ކެއުމާއި  މިގޮތުން. ދެވިދާނެއެވެ

އަދި. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ  ދުގައިޤަވާޢި މާލިއްޔަތުގެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައިދޭނީ ސައި  ކެއުމާއި

 .ދިނުމުންނެވެ ހުއްދަ އެކަމަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ،ދަތުރުތަކުގައި

ހުރުމާއި  ކެއުމުގެ 

ޚަރަދާއި ދަތުރު 

  އެލަވަންސް ދިނުން 

ނުވަތަ އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތެއްގައި  9

ޚަރަދާއި  ކެއުމުގެ ހުރުމާއި  ،ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ދޭނީ އެލަވަންސް ދަތުރު

 .މަތިންނެވެ ލުގެއުޞޫ އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ޓްރެޜަރީން

ޕެންޝަން އަދި 

އެހެނިހެން 

  ޢިނާޔަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭނީ ޕެންޝަން މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)10

އެ ،އާއި )8/2009 ނަންބަރ (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ

.މަތީންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ދާޤަވާޢި ހެދިފައިވާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ

ކޮންމެ ،މުނާސަބަތުގައި މަހުގެ ރަމަޟާން  އަހަރެއްގެ ކޮންމެ (ށ)   

ވަޒީފާއާ  ،ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ،މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ރަމަޟާންމަހުގެ. ންވާނެއެވެދޭ ގޮތުގެމަތީން  ޤާނޫނުގައިވާ ބެހޭ

އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،ފައިސާދޭނީ ޢިނާޔަތުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ 
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ޗުއްޓީއެއް  ވަކި ނެގޭ ވާޢިދުންޤަ ޚިދުމަތް  އެ އިނާޔަތެއްކަމުން 

ފިޔަވައި، ސަބަބުން ބައިވެރިވުމުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގައި  ނުވަތަ

ސަލާމުގައި  ނުދެވިދާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ  މެދުކެނޑިއްޖެ ޚިދުމަތް

އެ ނޯންނާނެތީ ކަނޑައެޅިަފއި އެލަވަންސް އެ ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ

އެލަވަންސް އުނިކުރެވޭނެ ދޭއިރު ުމާސރަ  ޢަދަދު ޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް

އެއްބަސްވާ ދޭން ތެރޭގައި  އަހަރުގެ މަސައްކަތު މުވައްޒަފުގެ. އެކެވެ

އެ  ތެރޭގައި އަހަރެއްގެ މަސައްކަުތ އެ މުއްދަތަކީ ޚިދުމަތުގެ

ނަގަން ރޭވިގެން ދުރާލާ އާއި ޗުއްޓީ އަހަރީ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަށް

ހަފުތާ  ލިބޭ މުވައްޒަފަށް ތަކާއި ޗުއްޓީ ެއހެނިހެން ހަމަޖެހިފައިވާ

ނުކުންނަން  މަސައްކަތަށް ދުވަސްތަކާއި އޮފް ޑިއުޓީ ނުވަތަ  ބަންދު

ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު އެ ނުލައި  ދުވަސްތައް ބަންދު ނުޖެހޭ

 .ޢަދަދެވެ ދުވަސްތަކުގެ ވެވޭ އެއްބަސް

ނުވަތަ ސަލާމްނުބުނެ ދުވަސްތަކާއި ހުންނަ ސަލާމުގައި މުވައްޒަފު (ށ)   

ސާރިވސް  ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ  ނުވެ  ޙާޟިރު ނުނަގައި  ޗުއްޓީ

ޒިންމާގެ ޢާއިލީ ،ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ. ނުލިބޭނެއެވެ އެލަވަންސެއް

ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ ،ޗުއްޓީއާއި ގުޅިގެންދޭ ވިހެއުމާ ،ޗުއްޓީއާއި

ޚާއްޞަ ،ޗުއްޓީއާއި ދޭ ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިފުޅު ،ޗުއްޓީއާއި ދޭ

ޗުއްޓީގައި ޢުމުރާގެ ޙައްޖާއި ދެވޭ ޗުއްޓީތަކާއި، ޚާލަތްތަކުގައި

  .ދެވޭނެއެވެ ވަންސްއެލަ ސާރވިސް ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ

އެ  ދުވަހެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު(ނ)   

އެ ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، މަސައްކަތަށް ސާލާމްބުނެ މުވައްޒަފު

ދޭއިރު  އުޖޫރަ މިންވަރު  އިންޖެހޭ އެލަވަންސް ދުވަސްތަކަށް

ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފު ހަމައެފަަދއިން އަދި. އުނިކުރެވޭނެއެވެ

ވަގުތަށްވާ ނުލިބިދާ ޚިދުމަތް  ހާޒިރުނުވެ، ގަޑީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .  އުނިކުރެވޭނެއެވެ އިން އެލަވަންސް މި  މިންވަރުވެސް

އެލަވަންސް  ޖެހޭ ދުވަހަކަށް އުނިކުރުމުގައި އެލަވަންސް ސާރވިސް (ރ)   

އިން 30 ޖުމްލަ އެަލވަންސް ސާވިސް ކަނޑައަޅާނީ

އެއް  ބަލާނީ މިނެއްޓު  ލަސްވުމުން، ޚިދުމަތްދިނުން. ގެއްލައިގެންނެވެ

 .ނިސްބަތުންނެވެ ގަޑީގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހު

ކެއުމާއި ސައިގެ 

  ޚަރަދު 

ބޮޑެތި  ޚާއްޞަ ކުރުވަންޖެހޭ ލައްވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން  8

ގަޑިއަކާ ކެއުމުގެ ނުވަތަ  ސައި ،ކުރާއިރު މަސައްކަތްތައް 

ޚަރަދު  ސައިގެ ކެއުމާއި  ،ކުރާނަމަ މަސައްކަތް ދިމާވާގޮތަށް

ދައުލަތުގެދިވެހި  ދޭނީ ސައި ކެއުމާއި  މިގޮތުން. ދެވިދާނެއެވެ

އަދި. މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ  ދުގައިޤަވާޢި މާލިއްޔަތުގެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސައިދޭނީ ސައި  ކެއުމާއި

 .ދިނުމުންނެވެ ހުއްދަ އެކަމަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ،ދަތުރުތަކުގައި

ހުރުމާއި  ކެއުމުގެ 

ޚަރަދާއި ދަތުރު 

  އެލަވަންސް ދިނުން 

ނުވަތަ އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތެއްގައި  9

ޚަރަދާއި  ކެއުމުގެ ހުރުމާއި  ،ދަތުރުތަކުގައި ކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ދޭނީ އެލަވަންސް ދަތުރު

 .މަތިންނެވެ ލުގެއުޞޫ އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ޓްރެޜަރީން

ޕެންޝަން އަދި 

އެހެނިހެން 

  ޢިނާޔަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޭނީ ޕެންޝަން މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)10

އެ ،އާއި )8/2009 ނަންބަރ (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު ޕެންޝަނާބެހޭ

.މަތީންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ދާޤަވާޢި ހެދިފައިވާ ދަށުން  ޤާނޫނުގެ

ކޮންމެ ،މުނާސަބަތުގައި މަހުގެ ރަމަޟާން  އަހަރެއްގެ ކޮންމެ (ށ)   

ވަޒީފާއާ  ،ފައިސާ ޢިނާޔަތުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ،މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ރަމަޟާންމަހުގެ. ންވާނެއެވެދޭ ގޮތުގެމަތީން  ޤާނޫނުގައިވާ ބެހޭ

އޮފް  މިނިސްޓްރީ ،ފައިސާދޭނީ ޢިނާޔަތުގެ މުނާސަބަތުގައިދޭ 
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ކަނޑައަޅާ  ިދނުމަށް ފައިސާ ޜަރީން ޓްރެ އެންޑް ފިނޭންސް

 .މަތިންނެވެ ލެއްގެއުޞޫ

މަސައްކަތުގައި އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކު(ނ)   

މަސައްކަތަށް ޔުނިވަރސިޓީން ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ،އުޅެނިކޮށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ،އުޅެނިކޮށް  ދަސްކުރަން  ހުނަރެއް  ޞަޚާއް ބޭނުންވާ

ގެމުވައްޒަފަކު  ،ގެއްލުމެއް ނޫޅެވޭވަރުގެ ކޮށް މަސައްކަތް ވަޒީފާގައި

އެކަމަކަށް  ،ލިބިއްޖެނަމަ ޞިއްޙަތަށް ވަތަނު ޖާނަށް

މަސައްކަތެއް  ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ،އިތުރުން  ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ 

މަސައްކަތެއް  ލިބޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް އަދި  ،ވަންދެން ކުރެވޭވަރު 

ޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ ، ނުވާނަމަ ކުރެވޭވަރު

އެހީގެ  ޚާއްޞަ ،ހަމަޔަށް މާލިބު ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭ ދަށުން

އަސާސީ  ލިބެމުންއައި އެމީހަކަށް އެއިރަކު ،ގޮތުގައި ފައިސާގެ

މަހު  ،ފައިސާ އަދަދެއްގެ އެއްވަރު އެއްބަޔާ ދެބައިކުޅަ މުސާރައިގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ވެސް މަހަކު ކޮންމެ  ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ

 ،ގަޑީލާރި ކެނޑުމާއި

  ޖޫރިމަނާ 

ނުވެ ޙާޟިރު  ރަސްމީގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އޮފީހަށް މުވައްޒަފު (ހ)11

ގޮތުގައި ގަޑީލާރީގެ ،މިންވަރު އެވަގުތަށްވާ  ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ

 .   ކަނޑަންވާނެއެވެ މުސާރައިން އަސާސީ އެމުވައްޒަފުގެ

ގަޑިއިރު (ހައެއް) 6 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު މުވައްޒަފު (ށ)   

މިންވަރު  ވަގުތަށްވާ މަދުވާ ،ނުކޮށްފިނަމަ މަސައްކަތް

.ކަނޑަންވާނެއެވެ އެލަވަންސުން  ސާރވިސް ގެ މުވައްޒަފަކުއެ

4 ބަލާނީ ގަޑި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު ރަމަޟާންމަހު

 .(ހަތަރެއް) ގަޑިއިރަށެވެ

އަދަދު  ޖެހޭ މިނެޓަކަށް. މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ ވަގުތު ގަޑީލާރީގެ(ނ)   

އިން  30 އެލަވަންސް ސަރވިސް ނުވަތަ  މުސާރަ މަހު ބަލާނީ

ހަމަޖައްސާފައި  ކަމަށް ރަސްމީގަޑި ދަދުޢަ އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި

ން 60 އަދަދު އަންނަ  ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި ދަދުންޢަ  ގަޑީގެ އޮންނަ

 .ވެގެއްލައިގެންނެ

ފޯނު އަދި ފިއުލް 

  އެލަވަންސް

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ 12

މަތިން އުޞޫލެއްގެ ހަމަޖައްސާ އިން  ރީޓްރެޜަ އެންޑް  ފިނޭންސް

ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި . ދެވޭނެއެވެ ންސް އެލަވަ ފޯނު

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގެންދިޔުމަށް އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން ތަކެތި

ދުއްވާ  އުޅަނދެއް އެއްގަމު އިންޖީނުލީ އެމީހަކީ ،މުވައްޒަފުންނަށް 

ފިއުލް ރުފިޔާ 200/- އެމީހަކަށް މަހަކުވެސް ކޮންމެ ،މީހެއްނަމަ

 .ދެވޭނެއެވެ  ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

ލަށް ޢަމަލުުކރަންއުޞޫ

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  ލަށްއުޞޫމި  (ހ) 

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ލުއުޞޫމި  (ށ)   

ނެތް ލުގައި އުޞޫ

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީލުއުޞޫ މި  

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ކަނޑައަޅާ  ިދނުމަށް ފައިސާ ޜަރީން ޓްރެ އެންޑް ފިނޭންސް

 .މަތިންނެވެ ލެއްގެއުޞޫ

މަސައްކަތުގައި އަދާކުރުމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަކު(ނ)   

މަސައްކަތަށް ޔުނިވަރސިޓީން ފޮނުވައިގެން ނުވަތަ ،އުޅެނިކޮށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ،އުޅެނިކޮށް  ދަސްކުރަން  ހުނަރެއް  ޞަޚާއް ބޭނުންވާ

ގެމުވައްޒަފަކު  ،ގެއްލުމެއް ނޫޅެވޭވަރުގެ ކޮށް މަސައްކަތް ވަޒީފާގައި

އެކަމަކަށް  ،ލިބިއްޖެނަމަ ޞިއްޙަތަށް ވަތަނު ޖާނަށް

މަސައްކަތެއް  ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ،އިތުރުން  ބޭސްކޮށްދިނުމުގެ 

މަސައްކަތެއް  ލިބޭވަރުގެ އާމްދަނީއެއް އަދި  ،ވަންދެން ކުރެވޭވަރު 

ޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް އެ ، ނުވާނަމަ ކުރެވޭވަރު

އެހީގެ  ޚާއްޞަ ،ހަމަޔަށް މާލިބު ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދޭ ދަށުން

އަސާސީ  ލިބެމުންއައި އެމީހަކަށް އެއިރަކު ،ގޮތުގައި ފައިސާގެ

މަހު  ،ފައިސާ އަދަދެއްގެ އެއްވަރު އެއްބަޔާ ދެބައިކުޅަ މުސާރައިގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ވެސް މަހަކު ކޮންމެ  ގޮތުގައި އެހީއެއްގެ

 ،ގަޑީލާރި ކެނޑުމާއި

  ޖޫރިމަނާ 

ނުވެ ޙާޟިރު  ރަސްމީގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އޮފީހަށް މުވައްޒަފު (ހ)11

ގޮތުގައި ގަޑީލާރީގެ ،މިންވަރު އެވަގުތަށްވާ  ގަޑިޖެހިއްޖެނަމަ

 .   ކަނޑަންވާނެއެވެ މުސާރައިން އަސާސީ އެމުވައްޒަފުގެ

ގަޑިއިރު (ހައެއް) 6 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު މުވައްޒަފު (ށ)   

މިންވަރު  ވަގުތަށްވާ މަދުވާ ،ނުކޮށްފިނަމަ މަސައްކަތް

.ކަނޑަންވާނެއެވެ އެލަވަންސުން  ސާރވިސް ގެ މުވައްޒަފަކުއެ

4 ބަލާނީ ގަޑި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު ރަމަޟާންމަހު

 .(ހަތަރެއް) ގަޑިއިރަށެވެ

އަދަދު  ޖެހޭ މިނެޓަކަށް. މިނެޓުންނެވެ ބަލާނީ ވަގުތު ގަޑީލާރީގެ(ނ)   

އިން  30 އެލަވަންސް ސަރވިސް ނުވަތަ  މުސާރަ މަހު ބަލާނީ

ހަމަޖައްސާފައި  ކަމަށް ރަސްމީގަޑި ދަދުޢަ އަންނަ ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި

ން 60 އަދަދު އަންނަ  ގެއްލީމާ ،ގެއްލައި ދަދުންޢަ  ގަޑީގެ އޮންނަ

 .ވެގެއްލައިގެންނެ

ފޯނު އަދި ފިއުލް 

  އެލަވަންސް

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ 12

މަތިން އުޞޫލެއްގެ ހަމަޖައްސާ އިން  ރީޓްރެޜަ އެންޑް  ފިނޭންސް

ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި . ދެވޭނެއެވެ ންސް އެލަވަ ފޯނު

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ގެންދިޔުމަށް އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން ތަކެތި

ދުއްވާ  އުޅަނދެއް އެއްގަމު އިންޖީނުލީ އެމީހަކީ ،މުވައްޒަފުންނަށް 

ފިއުލް ރުފިޔާ 200/- އެމީހަކަށް މަހަކުވެސް ކޮންމެ ،މީހެއްނަމަ

 .ދެވޭނެއެވެ  ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

ލަށް ޢަމަލުުކރަންއުޞޫ

 ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  ލަށްއުޞޫމި  (ހ) 

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކުރަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ލުއުޞޫމި  (ށ)   

ނެތް ލުގައި އުޞޫ

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީލުއުޞޫ މި  

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 
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 ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން 
  

ޑީން އާއި ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަކީ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ  1  ތަޢާރުފް 

އެތަނެއް ހިންގުމާއި ޙަވާލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމެވެ. އެ މަޤާމުގައި

ސެންޓަރު /ކުއްލިއްޔާހުންނަ މީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ކެޑެމިކްހިންގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތާއި އެ

މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގެ

ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ތަނުގައި ދަރިވަރުން ތިބި

ނިސްބަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ޓެނުއަރޝިޕް އެލެވަންސެއް

ޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމުދެވޭނެއެވެ. ޑީންކަމާއި ސެން 

ޙަވާލުކުރެވެނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ. މި މަޤާމަށް

އެއްގެ ޑީންކަމުގެ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެކުއްލިއްޔާހޮވޭ މީހާއަށް 

ވެރިޔާގެ މަޤާމު މެދުކެނޑުމެންއެތި އަދާކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން

ޤާމު ބަލާނީހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދެ ދައުރުގައެވެ. އޭނާގެ މަ

 އެކެޑެމިކް މުއައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މަޤާމާުގޅޭ ބައެްއ 
  މަޢުޫލމާތު 

ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެކުއްލިއްޔާ (ހ) 2

މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ

އޮނިގަނޑަށް އެމީހަކު ފެތޭ ހަރުަފތަކާ އެއްވަރަށް ކަމަށްވާތީ އެކި

ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިބޭނީކުއްލިއްޔާ

ރައާއި އެލަވަންސްގެއެކި މުސާރައާއި އެލަވަންސެވެ. މުސާ

އިތުރުން ތަންހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާތީއާއި ތަނުގެ ހިންގުމުގެ

ޒިންމާ ނަގާތީ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ. މިދެވޭ

އެއްގައި ނުވަތަކުއްލިއްޔާ، ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް

ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ފުލްޓައިން އިކުވިވެލަންޓް ކުދިންގެ

  ތަފާތު ވާނެއެވެ.ނިސްބަތުން

އެއްގެ ނުވަތަކުއްލިއްޔާހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން  (ށ)   

ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހަކު އެކެޑެމިކް

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި

އިކިޔަވައިދިނުމާއި ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިަލރެސް ކުރުމާ

ޢިލްމީ ތަޙްގީޤު ކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި

ގަޑިއިރު ޝާމިލުވާން ވާނެއެވެ. 4މަދުވެގެން ހަފުތާއެކު 

ކިޔަވައިނުދޭ އެހެނަސް ފަންނީ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރާ

ތަނެއްނަމަ އެފަދަ ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާން

 ވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުއްލިއްޔާ  (ނ)   

ކުރެވޭނީ، އެ މަޤާމަށް ޢާއްމުކޮށް، ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ

ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން، ހޮވޭ މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ

ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށެވެ. ވަކި ފަރުދެއް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު

 ވެ.ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރަށެ

އެއްގެ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށް ޢައްޔަނުކުއްލިއްޔާ(ރ)   

ކުރެވޭ މީހަކު، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމުން،

އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ

އެކެޑެމިކް ވަޒީފާއަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް

 ދެވިދާނެއެވެ.

މަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ސަބަބުން އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަށް (ބ)   

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ހަމަޖެހުން އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،

ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު
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 ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން 
  

ޑީން އާއި ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަކީ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ  1  ތަޢާރުފް 

އެތަނެއް ހިންގުމާއި ޙަވާލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމެވެ. އެ މަޤާމުގައި

ސެންޓަރު /ކުއްލިއްޔާހުންނަ މީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ކެޑެމިކްހިންގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތާއި އެ

މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް

ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގެ

ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ތަނުގައި ދަރިވަރުން ތިބި

ނިސްބަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ޓެނުއަރޝިޕް އެލެވަންސެއް

ޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމުދެވޭނެއެވެ. ޑީންކަމާއި ސެން 

ޙަވާލުކުރެވެނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ. މި މަޤާމަށް

އެއްގެ ޑީންކަމުގެ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެކުއްލިއްޔާހޮވޭ މީހާއަށް 

ވެރިޔާގެ މަޤާމު މެދުކެނޑުމެންއެތި އަދާކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން

ޤާމު ބަލާނީހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދެ ދައުރުގައެވެ. އޭނާގެ މަ

 އެކެޑެމިކް މުއައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މަޤާމާުގޅޭ ބައެްއ 
  މަޢުޫލމާތު 

ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެކުއްލިއްޔާ (ހ) 2

މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ

އޮނިގަނޑަށް އެމީހަކު ފެތޭ ހަރުަފތަކާ އެއްވަރަށް ކަމަށްވާތީ އެކި

ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިބޭނީކުއްލިއްޔާ

ރައާއި އެލަވަންސްގެއެކި މުސާރައާއި އެލަވަންސެވެ. މުސާ

އިތުރުން ތަންހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާތީއާއި ތަނުގެ ހިންގުމުގެ

ޒިންމާ ނަގާތީ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ. މިދެވޭ

އެއްގައި ނުވަތަކުއްލިއްޔާ، ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް

ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ފުލްޓައިން އިކުވިވެލަންޓް ކުދިންގެ

  ތަފާތު ވާނެއެވެ.ނިސްބަތުން

އެއްގެ ނުވަތަކުއްލިއްޔާހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން  (ށ)   

ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހަކު އެކެޑެމިކް

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި

އިކިޔަވައިދިނުމާއި ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިަލރެސް ކުރުމާ

ޢިލްމީ ތަޙްގީޤު ކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި

ގަޑިއިރު ޝާމިލުވާން ވާނެއެވެ. 4މަދުވެގެން ހަފުތާއެކު 

ކިޔަވައިނުދޭ އެހެނަސް ފަންނީ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރާ

ތަނެއްނަމަ އެފަދަ ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާން

 ވާނެއެވެ.

ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުއްލިއްޔާ  (ނ)   

ކުރެވޭނީ، އެ މަޤާމަށް ޢާއްމުކޮށް، ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކާ

ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މިގޮތުން، ހޮވޭ މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ

ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށެވެ. ވަކި ފަރުދެއް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު

 ވެ.ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރަށެ

އެއްގެ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށް ޢައްޔަނުކުއްލިއްޔާ(ރ)   

ކުރެވޭ މީހަކު، އޭނާގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމުން،

އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ

އެކެޑެމިކް ވަޒީފާއަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް

 ދެވިދާނެއެވެ.

މަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ސަބަބުން އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަށް (ބ)   

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ހަމަޖެހުން އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،
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ތަކުގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިޔާ ކަމުގައިކުއްލިއްޔާ

މީހަކު ހޭދަކުރި މުއްދަތުވެސް ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމަށް

 ގުނޭނެއެވެ.

ޑީނުންނާއި 
ންޓަރުތަކުގެ ސެ

  ވެރިންގެ ޒިންާމަތއް

3  
އެކެޑެމިކް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ތަފާތު

 :ރު ދާއިރާއަކަށް ފެތެއެވެ. އެއީހަތަ

 ހިންގުން  އިދާރީ ލީޑަރޝިޕާއި (ހ)   

ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙިއްޞާއާއެކު، ފެކަލްޓީ/ .1
ކުރެވޭނޭހެން ސްޓްރެޓެޖިކްސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު 

ޕްލޭނާއި ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން
އެކުލަވައިލާ، ނުވަތަ ކުރިން އެކުލަވާލައިފަ ުހރި އެފަދަ
ޕްލޭންތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެއާ އެއްގޮތްވާ ގެތޮގެމަތިން ތަން

 ހިންގުން.
އެކްސަލަންސާއި އެފިޝަންސީ (ފުރިހަމަކުމާއި ނަތީޖާ .2

މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކުރުން.ނެރެވޭ) 
ތަން ހިންގުމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިސްވެ .3

ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި، އިންސްޕަޔަރިންގ ލީޑަރޝިފެްއ
ދިނުމާއި، އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ

 ކަންކަމާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން.
ޤަވާޢިދުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި .4

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ކަލްޗަރެއް ތަނުގައި
 އަށަގެންނެވުން.

ފެކަލްޓީ/ ސެންޓަރުގެ ދުވަހީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް .5
 ފަސޭހަ އަދި ުފރިހަމަ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ހަމަޖެއްސުން.

އެކި ކަންކަމާގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާއި .6
ކަޒީ އިދާރާއިން އެދޭ ރިޕޯޓްތައް ވަގުތަށް ތައްޔާރުކޮށްމަރު

 ފޮނުވުން.

ސެންޓަރުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް/ކުއްލިއްޔާ .7
ވިލަރެސްކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ވާނުވާ

 ބެލުން.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި .8

 ރުޝާދު ދިނުން.އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް އި 
ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ .9

އެންމެހާ ކަންކަން އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި ރިވިއުކޮށް
 ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލުަތއް އަވަހަށް ގެނައުން.

 ގުޅުންތައް  މުޢާމަލާތާއި (ށ)   

ސެންޓަރުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި/ކުއްލިއްޔާ .1
ސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގާތް ގުޅުމެްއރޔުނިވަ

 ޤާއިމުކުރުން.
ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމުގައި އިސްެވ .2

ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ތަނުގައި ކިޔަވާދޭ ދަރިވަރުން
ކޯސްތަކުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމާއި ެއ

 މީހުންނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ތަކުގައި އަޅާލުން.
ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއިދަރިވަރުންނަށް  .3

ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށާިއ
ތަނުގެ ޤަދަރާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގަިއ ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ މުހިންމު

 މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކުރުން.
/ކުއްލިއްޔާރީ ބޯޑާއި ޓަރުގެ އެޑްވައިޒަސެން /ކުއްލިއްޔާ .4

ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ފަހިކުރެވިދާނެ ފަރާތްތަކާ ގާތް ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއް

 އުފެއްދުން.
ސެންޓަރަށް މޮޅު ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި ޕަބްލިކް /ކުއްލިއްޔާ .5

 ރިލޭޝަންސް ކަންތައް އޯވަރސީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 މާއި މާރކެޓްކުރުން.ކޯސްތައް އިޝްތިހާރުކުރު .6
ބޭރުގެ އެޖެންސީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޢާންމު .7

 ސެންޓަރ ތަމްސީލުކުރުން. /ކުއްލިއްޔާފަރާތްތަކަށް 
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ތަކުގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިޔާ ކަމުގައިކުއްލިއްޔާ

މީހަކު ހޭދަކުރި މުއްދަތުވެސް ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމަށް

 ގުނޭނެއެވެ.

ޑީނުންނާއި 
ންޓަރުތަކުގެ ސެ

  ވެރިންގެ ޒިންާމަތއް

3  
އެކެޑެމިކް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ތަފާތު

 :ރު ދާއިރާއަކަށް ފެތެއެވެ. އެއީހަތަ

 ހިންގުން  އިދާރީ ލީޑަރޝިޕާއި (ހ)   

ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙިއްޞާއާއެކު، ފެކަލްޓީ/ .1
ކުރެވޭނޭހެން ސްޓްރެޓެޖިކްސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލު 

ޕްލޭނާއި ބިޒްނަސް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން ޕްލޭން
އެކުލަވައިލާ، ނުވަތަ ކުރިން އެކުލަވާލައިފަ ުހރި އެފަދަ
ޕްލޭންތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެއާ އެއްގޮތްވާ ގެތޮގެމަތިން ތަން

 ހިންގުން.
އެކްސަލަންސާއި އެފިޝަންސީ (ފުރިހަމަކުމާއި ނަތީޖާ .2

މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކުރުން.ނެރެވޭ) 
ތަން ހިންގުމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިސްވެ .3

ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި، އިންސްޕަޔަރިންގ ލީޑަރޝިފެްއ
ދިނުމާއި، އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ

 ކަންކަމާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން.
ޤަވާޢިދުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި .4

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ކަލްޗަރެއް ތަނުގައި
 އަށަގެންނެވުން.

ފެކަލްޓީ/ ސެންޓަރުގެ ދުވަހީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް .5
 ފަސޭހަ އަދި ުފރިހަމަ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ހަމަޖެއްސުން.

އެކި ކަންކަމާގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާއި .6
ކަޒީ އިދާރާއިން އެދޭ ރިޕޯޓްތައް ވަގުތަށް ތައްޔާރުކޮށްމަރު

 ފޮނުވުން.

ސެންޓަރުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް/ކުއްލިއްޔާ .7
ވިލަރެސްކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ވާނުވާ

 ބެލުން.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި .8

 ރުޝާދު ދިނުން.އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް އި 
ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ .9

އެންމެހާ ކަންކަން އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި ރިވިއުކޮށް
 ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލުަތއް އަވަހަށް ގެނައުން.

 ގުޅުންތައް  މުޢާމަލާތާއި (ށ)   

ސެންޓަރުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި/ކުއްލިއްޔާ .1
ސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގާތް ގުޅުމެްއރޔުނިވަ

 ޤާއިމުކުރުން.
ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމުގައި އިސްެވ .2

ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ތަނުގައި ކިޔަވާދޭ ދަރިވަރުން
ކޯސްތަކުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމާއި ެއ

 މީހުންނަށް ޖެހޭ މައްސަލަ ތަކުގައި އަޅާލުން.
ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއިދަރިވަރުންނަށް  .3

ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށާިއ
ތަނުގެ ޤަދަރާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގަިއ ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ މުހިންމު

 މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކުރުން.
/ކުއްލިއްޔާރީ ބޯޑާއި ޓަރުގެ އެޑްވައިޒަސެން /ކުއްލިއްޔާ .4

ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް
ފަހިކުރެވިދާނެ ފަރާތްތަކާ ގާތް ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއް

 އުފެއްދުން.
ސެންޓަރަށް މޮޅު ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި ޕަބްލިކް /ކުއްލިއްޔާ .5

 ރިލޭޝަންސް ކަންތައް އޯވަރސީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 މާއި މާރކެޓްކުރުން.ކޯސްތައް އިޝްތިހާރުކުރު .6
ބޭރުގެ އެޖެންސީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޢާންމު .7

 ސެންޓަރ ތަމްސީލުކުރުން. /ކުއްލިއްޔާފަރާތްތަކަށް 
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ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވިދާނެ .8
ގޮތްތައް ހޯދާ ވައިސް ޗާންސެަލރަށް ހުށަހަޅައިގެން ތަނަށް

  ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ފައިދާހުރި ގުޅުންތައް
ެސންޓަރު /ކުއްލިއްޔާބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށް  .9

ތަޢާރުފުކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަމަށް އޮތް ސިޔާސަާތ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ދިނުން.
ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގައި .10

އި ގްރޫޕް ތަކުގައިބައިވެރިވާންޖެހޭ އެންމެހާ ކޮމިޓީތަކާ
 ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

 ތަރައްޤީކުރުން ހޯދައި ވަޞީލަތްތައް  (ނ)   

ތަނަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށާއި، ރަނގަޅު ފަރާތްތައް .1
މަޤާމުގައި ބޭތިއްބުމަށާއި، ފެންވަރު ބެލުމަށާއި،
ކުރިއެރުވުމަށާއި، ތަނުގެ މިޝަންއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ

ކުރުމަށާއި އުޖޫރަތަކާއި އެލަވަންސްތައްމީހުން ވަކި 
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރެކަމެންޑޭޝަންތައް

 ތައްޔާރުކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން.
ތަނުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި .2

ތަޖުރިބާތައް ހޯދައި ތަނަވަސްކޮށްދީ އެފަރާތްތަކުގެ
 ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.

މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޢިމާރާތާއިތަނުގެ ހަރު .3
މެޝިނަރީފަދަ ވަޞީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި އެ
ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރުން، އަދި އައު
ޖާގަތައް ޕްލޭންކޮށް ހޯދައި ހަމަޖައްސެމުގައި އެހީތެރިވުން.

ޓަށް ވާނުވާތަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމުގައްޔާއި ބަޖެ .4
ބެލުމުގައްޔާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަލްތައް ހޯދުމަށް

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.
ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް އައި.ޓީ. .5

 ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

އަށާއި ސެންޓަރަށް ފައިސާއާއިކުއްލިއްޔާއެކި ގޮތްގޮތުން  .6
  ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަހިކުރުން.ވަޞީލަތްތައް

 

 މީ ޙަރަކާތްތައް ތައުލީ(ރ)   

އައު އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އައު ޙަރަކާތްތައް .1
ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި އުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ

 ކަންތައްތައް ހިންގުން.
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށާއި ޤައުމީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު .2

އުފައްދައި ހިންގުމާއި، ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ކޯސްތައް
 އެކެޑެމިކް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން.

ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެކެޑެމިކް ޙަރަކާތްތަކުގައި .3
 ބައިވެރިވުން.

ގެ ތަޢުލީމީ އަދި ދަރިވަރުންނަށްދޭ އެކެޑެމިކްކުއްލިއްޔާ .4
އެހީއާބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގައި

 ރޮމޯޓްކުރުން.ޕް
މާއްދާތައް ކިޔަވާދޭނޭ މުދައްރިސުންނާއި އެކިއެކު .5

ޙަރަކާތައް ހިންގުމަށް މީހުން ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި އިތްމިޙާނުތައް

 ހިންގުން.
ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފަިއ .6

 ދުކޮށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.ހުންނަނީ ހަމައަށްކަމާއި ތެ
ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އައު ތަޢުލީމީ .7

ފާްސކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި، ސިޔާސަތުތައް ހުށައަޅައި
 އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުން.

 ދާއިރާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް ދިރާސާތައް ޢާންމުކުރުން. .8
ކު ގުޅުންސެންޓަރުތަކާއެ  /ކުއްލިއްޔާޔުނިވަރސިޓީ އެހެން  .9

ބަދަހިކޮށް އެހެން މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ކޯސްތައް
 ހިންގުން.
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ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވިދާނެ .8
ގޮތްތައް ހޯދާ ވައިސް ޗާންސެަލރަށް ހުށަހަޅައިގެން ތަނަށް

  ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.ފައިދާހުރި ގުޅުންތައް
ެސންޓަރު /ކުއްލިއްޔާބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށް  .9

ތަޢާރުފުކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަމަށް އޮތް ސިޔާސަާތ
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 ދިނުން.
ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގައި .10

އި ގްރޫޕް ތަކުގައިބައިވެރިވާންޖެހޭ އެންމެހާ ކޮމިޓީތަކާ
 ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން.

 ތަރައްޤީކުރުން ހޯދައި ވަޞީލަތްތައް  (ނ)   

ތަނަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށާއި، ރަނގަޅު ފަރާތްތައް .1
މަޤާމުގައި ބޭތިއްބުމަށާއި، ފެންވަރު ބެލުމަށާއި،
ކުރިއެރުވުމަށާއި، ތަނުގެ މިޝަންއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ

ކުރުމަށާއި އުޖޫރަތަކާއި އެލަވަންސްތައްމީހުން ވަކި 
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރެކަމެންޑޭޝަންތައް

 ތައްޔާރުކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން.
ތަނުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި .2

ތަޖުރިބާތައް ހޯދައި ތަނަވަސްކޮށްދީ އެފަރާތްތަކުގެ
 ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.

މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ޢިމާރާތާއިތަނުގެ ހަރު .3
މެޝިނަރީފަދަ ވަޞީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި އެ
ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރުން، އަދި އައު
ޖާގަތައް ޕްލޭންކޮށް ހޯދައި ހަމަޖައްސެމުގައި އެހީތެރިވުން.

ޓަށް ވާނުވާތަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމުގައްޔާއި ބަޖެ .4
ބެލުމުގައްޔާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަލްތައް ހޯދުމަށް

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.
ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް އައި.ޓީ. .5

 ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

އަށާއި ސެންޓަރަށް ފައިސާއާއިކުއްލިއްޔާއެކި ގޮތްގޮތުން  .6
  ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަހިކުރުން.ވަޞީލަތްތައް

 

 މީ ޙަރަކާތްތައް ތައުލީ(ރ)   

އައު އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އައު ޙަރަކާތްތައް .1
ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި އުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ

 ކަންތައްތައް ހިންގުން.
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށާއި ޤައުމީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު .2

އުފައްދައި ހިންގުމާއި، ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ކޯސްތައް
 އެކެޑެމިކް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން.

ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެކެޑެމިކް ޙަރަކާތްތަކުގައި .3
 ބައިވެރިވުން.

ގެ ތަޢުލީމީ އަދި ދަރިވަރުންނަށްދޭ އެކެޑެމިކްކުއްލިއްޔާ .4
އެހީއާބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ތަރައްޤީކޮށް، ހިންގައި

 ރޮމޯޓްކުރުން.ޕް
މާއްދާތައް ކިޔަވާދޭނޭ މުދައްރިސުންނާއި އެކިއެކު .5

ޙަރަކާތައް ހިންގުމަށް މީހުން ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި އިތްމިޙާނުތައް

 ހިންގުން.
ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓިފަިއ .6

 ދުކޮށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.ހުންނަނީ ހަމައަށްކަމާއި ތެ
ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އައު ތަޢުލީމީ .7

ފާްސކޮށް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި، ސިޔާސަތުތައް ހުށައަޅައި
 އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުން.

 ދާއިރާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައްކޮށް ދިރާސާތައް ޢާންމުކުރުން. .8
ކު ގުޅުންސެންޓަރުތަކާއެ  /ކުއްލިއްޔާޔުނިވަރސިޓީ އެހެން  .9

ބަދަހިކޮށް އެހެން މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ކޯސްތައް
 ހިންގުން.
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 (ހ) 4  މަޤާމުގެ ަޝރުޠު 
އެއްގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާކަމަށްކުއްލިއްޔާ

ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްވެގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ގެ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ

ކާއިސެންޓަރަ /ކުއްލިއްޔާޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމަށް ބަލާނެއެވެ.

 (ށ)   
ގެ 9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުއަމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ފެންވަރުގެ ފާހެއްއޮތް މީހަކު އެވަގުތު ނުލިބިއްޖެނަމަ

ޑްެގހަމަޖެއްސޭނީ އެކްޓިންގ ހެޑްގެ މަޤާމަށެވެ. އެކްޓިންގ ހެ

އަހަރު 1މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރާނަމަ ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

  (ނ)   
 

މަދުވެގެން ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ

ފެންވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށްފަިއ

 ވާންވާނެއެވެ.

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ވެރިންގެ މުސާަރއާއި 
ޓެނުއަރޝިޕް 
 އެލަވަންސް

  

  (ހ) 5
އެލަވަންސް  މުސްރައާއި ވެރިންގެ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުންނާއި 

ފެތޭ  އެމީހަކު އޮނިގަނޑަށް ފަންނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނީކަނޑައެޅޭ

ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއިން  މިގޮތުން. މައްޗަށެވެ ހަރުފަތެއްގެ

ކޮލިފިކޭޝަންއަށާއި ތަޢުލީމީ އޭނާގެ  ކުރިމަތިލައިފިނަމަ މީހަކު

ންގެ ފަހުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކެޑެމިކްކޮލިފިކޭޝަ

އޮނިގަނޑުގައި އެމީހަކު ފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައާއި

 އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
 

  (ށ)   
ޓެނުއަރޝިޕް  ވެރިންގެ  ސެންޓަރުތަކުގެ  ޑީނުންނާއި 

މިއީ . އެވެ ރ12000/- ޢަދަދަކީ އެންމެބޮޑު އެލަވަންސްގެ

50ށް ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއްގެ މުސާރައިގެ %ގާތްގަނޑަކަ

އެވެ. ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ އެލަވަންސް

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑެވެ.

އިކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގަދަރިވަރުންގެ ޢައަދު ކަނޑައަޅާނީ 

ޓައިމް-ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓަށް ބަލައި، ފުލް

 އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންނަށެވެ.
 

ގެ ޑީނެއް ނުވަތަކުއްލިއްޔާއެއްދަރިވަރުން ނުހިމެނޭ  .1
50ރުފިޔާގެ % 12000/-ވެރިއެއްނަމަ ސެންޓަރެއްގެ 

ރ6000/-ދިނުން، މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ވެރިއަކަށް 
 ދިނުން.

 
300ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު -ފުލް .2

ގެ ޑީނެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެކުއްލިއްޔާއެއްއަށްވުރެ މަދު 
ދިނުން. މިގޮތުން މިފަދަ 75ވެރިއެއްނަމަ މިޢަދަދުގެ %

 ރ ދިނުން.9000/-ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް/ ވެރިއަކަށް 

އާިއ 300ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ޢައަދު -ފުލް .3
ގެ ޑީނެއްކުއްލިއްޔާއެއްދެމެދުގެ ދަރިވަރުން ތިބި  600

83.5ވެރިއެއްނަމަ މިއަދުގެ % ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ 
-ދީނުން. މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް/ ވެރިއަކަށް 

 ރ ދިނުން.10000/

600ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު -ފުލް .4
ގެ ޑީނެއް ނުވަތަކުއްލިއްޔާއެއްގެ އަށްވުރެ ގިނަ ފެކަލްޓީ

ދިނުން، 100އްނަމަ މިއަދުދުގެ %އެވެރިސެންޓަރެއްގެ 
-މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް/ ވެރިއަކަށް 

 ރ ދިނުން.12000/
 

  (ނ)   
ޢައްޔަންކުރެވޭ  ހެޑަކަށް އެކްޓިން  ނުވަތަ  ޑީނަކަށް އެކްޓިންގ

ހަމަޖައްސާނީ  އެލަވަންސް ޓެނުއަރޝިޕް ފަރާތަކަށްވެސް 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ މަތީގައިވާ
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 (ހ) 4  މަޤާމުގެ ަޝރުޠު 
އެއްގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާކަމަށްކުއްލިއްޔާ

ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްވެގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ގެ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް 9އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. މަތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ

ކާއިސެންޓަރަ /ކުއްލިއްޔާޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ

 ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމަށް ބަލާނެއެވެ.

 (ށ)   
ގެ 9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުއަމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ފެންވަރުގެ ފާހެއްއޮތް މީހަކު އެވަގުތު ނުލިބިއްޖެނަމަ

ޑްެގހަމަޖެއްސޭނީ އެކްޓިންގ ހެޑްގެ މަޤާމަށެވެ. އެކްޓިންގ ހެ

އަހަރު 1މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރާނަމަ ޢައްޔަން ކުރެވޭނީ 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

  (ނ)   
 

މަދުވެގެން ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ

ފެންވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށްފަިއ

 ވާންވާނެއެވެ.

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ވެރިންގެ މުސާަރއާއި 
ޓެނުއަރޝިޕް 
 އެލަވަންސް

  

  (ހ) 5
އެލަވަންސް  މުސްރައާއި ވެރިންގެ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުންނާއި 

ފެތޭ  އެމީހަކު އޮނިގަނޑަށް ފަންނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނީކަނޑައެޅޭ

ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއިން  މިގޮތުން. މައްޗަށެވެ ހަރުފަތެއްގެ

ކޮލިފިކޭޝަންއަށާއި ތަޢުލީމީ އޭނާގެ  ކުރިމަތިލައިފިނަމަ މީހަކު

ންގެ ފަހުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކެޑެމިކްކޮލިފިކޭޝަ

އޮނިގަނޑުގައި އެމީހަކު ފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައާއި

 އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
 

  (ށ)   
ޓެނުއަރޝިޕް  ވެރިންގެ  ސެންޓަރުތަކުގެ  ޑީނުންނާއި 

މިއީ . އެވެ ރ12000/- ޢަދަދަކީ އެންމެބޮޑު އެލަވަންސްގެ

50ށް ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއްގެ މުސާރައިގެ %ގާތްގަނޑަކަ

އެވެ. ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ އެލަވަންސް

ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑެވެ.

އިކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގަދަރިވަރުންގެ ޢައަދު ކަނޑައަޅާނީ 

ޓައިމް-ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓަށް ބަލައި، ފުލް

 އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންނަށެވެ.
 

ގެ ޑީނެއް ނުވަތަކުއްލިއްޔާއެއްދަރިވަރުން ނުހިމެނޭ  .1
50ރުފިޔާގެ % 12000/-ވެރިއެއްނަމަ ސެންޓަރެއްގެ 

ރ6000/-ދިނުން، މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ވެރިއަކަށް 
 ދިނުން.

 
300ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު -ފުލް .2

ގެ ޑީނެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެކުއްލިއްޔާއެއްއަށްވުރެ މަދު 
ދިނުން. މިގޮތުން މިފަދަ 75ވެރިއެއްނަމަ މިޢަދަދުގެ %

 ރ ދިނުން.9000/-ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް/ ވެރިއަކަށް 

އާިއ 300ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ޢައަދު -ފުލް .3
ގެ ޑީނެއްކުއްލިއްޔާއެއްދެމެދުގެ ދަރިވަރުން ތިބި  600

83.5ވެރިއެއްނަމަ މިއަދުގެ % ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ 
-ދީނުން. މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް/ ވެރިއަކަށް 

 ރ ދިނުން.10000/

600ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު -ފުލް .4
ގެ ޑީނެއް ނުވަތަކުއްލިއްޔާއެއްގެ އަށްވުރެ ގިނަ ފެކަލްޓީ

ދިނުން، 100އްނަމަ މިއަދުދުގެ %އެވެރިސެންޓަރެއްގެ 
-މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް/ ވެރިއަކަށް 

 ރ ދިނުން.12000/
 

  (ނ)   
ޢައްޔަންކުރެވޭ  ހެޑަކަށް އެކްޓިން  ނުވަތަ  ޑީނަކަށް އެކްޓިންގ

ހަމަޖައްސާނީ  އެލަވަންސް ޓެނުއަރޝިޕް ފަރާތަކަށްވެސް 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އުޞޫލާ މަތީގައިވާ



84

 

  (ރ)   
ނީއާމްދަ މީހުން ތިބޭ  ގޮތުގައި ވެރިންގެ  ސެންޓަރުގެ  /ކުއްލިއްޔާ

ލިބޭ އިތުރު މަސައްކަތެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރެވޭނީ

 ހުއްަދ ލިބިގެންނެވެ.މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 

  (ބ)   
މަސައްކަތް  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެލަވަންސް ޓެނުއަރޝިޕް

ކުރާނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ގަޑީގައިވެސް އިތުރު ނިންމުމަށް 

 .ބަލައިގެންނެވެ

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ވެރިން 
ޢައްަޔނުކުރާނޭ 

 ޢުޞޫލު 

  

  (ހ) 6
މަޤާމު ވެރިއެއްގެ ސެންޓަރެއްގެ ނުވަތަ ޑީން އެއްގެކުއްލިއްޔާ

ތަނަކަށް  އެ ކުރިން  ދުވަސް މަސް 3 ހުސްވުމުގެ

ވެރިއަކު ސެންޓަރެއްނަމަ އަދި ޑީން  އެއްނަމަކުއްލިއްޔާ

ފަށަން ކުރަން ޗާންސެލަރ ވައިސް މަސައްކަތް ޢައްޔަންކުރުމުގެ

އެއްގެ ޑީން ނުވަތަކުއްލިއްޔާގެ އިތުރުން މީ. ވާނެއެވެ

ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ

ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 

  (ށ)   
މީހަކު ވެރިއަކަށް ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ޑީނަކަށް ތަކުގެކުއްލިއްޔާ

 .ކޮށްގެންނެވެ އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށް ހޮވާނީ

 

  (ނ)   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުއްދަ އުފެއްދުމުގެ މަޤާމެއް އާ ނަމަވެސް

، ޓްރެޜަރީ އިން ނުދެއްވާ ޙާލަތެއްގައިފިނޭންސް އެންޑް 

) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށްށމިމާއްދާގެ (

ގެ ޑީނަކަށް ނުވަތަކުއްލިއްޔާ ،އިއުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ދާއިމީ ސެންޓަރުގެ ވެރިއަކަށް މީހަކު ހޮވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ. އެކަޑެމިކް

 

  (ރ)   
މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ވަޒީފާއާގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިކަން

 އިޢުލާނުގައި އެގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

 

  (ބ)   
އެއްގެ ޑީނަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށްކުއްލިއްޔާ

މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ސިލެކްޝަން ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.

 ވައިސް ޗާންސެލަރ -
ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  -
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް)(
ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކެޑެމިކް  -

 އެފެއާރޒް)
ރިސާރޗް އެންޑް ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ( -

 )އިނޮވޭޝަން
ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ -

 މެމްބަރުން. 3ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ 

މީގެ އިތުރުން އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި
ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް

 މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭނެއެވެ.އިސް ބަލަހައްޓަވާ 

 

  (ޅ)   
ތައުލީމީ ފެންވަރަށާއިސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއިން، އެމީހެއްގެ 

ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

އެތިން ފަރާތް ،ފަރާތެއް ފާހަގަކޮށް 3މަތިން މާކްސް ހޯދާ 

ސެންޓަރަކަށް ގޮސް އެތަން ދެނެގަނެ، /ކުއްލިއްޔާ

ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލައި، އަދި ސްޓާފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހެދުމަށް

ގެ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މި މުއްދަތުދުވަހު 10

ބަލާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރެސެންޓޭޝަން އެއް

 ހުށަހެޅުންފަދަ ކަމަކަށް އެދޭނަމަ އެފުރުޞަތުވެސް ދެވޭނެއެވެ.
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  (ރ)   
ނީއާމްދަ މީހުން ތިބޭ  ގޮތުގައި ވެރިންގެ  ސެންޓަރުގެ  /ކުއްލިއްޔާ

ލިބޭ އިތުރު މަސައްކަތެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރެވޭނީ

 ހުއްަދ ލިބިގެންނެވެ.މަޖިލީހުގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 

  (ބ)   
މަސައްކަތް  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެލަވަންސް ޓެނުއަރޝިޕް

ކުރާނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ގަޑީގައިވެސް އިތުރު ނިންމުމަށް 

 .ބަލައިގެންނެވެ

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ވެރިން 
ޢައްަޔނުކުރާނޭ 

 ޢުޞޫލު 

  

  (ހ) 6
މަޤާމު ވެރިއެއްގެ ސެންޓަރެއްގެ ނުވަތަ ޑީން އެއްގެކުއްލިއްޔާ

ތަނަކަށް  އެ ކުރިން  ދުވަސް މަސް 3 ހުސްވުމުގެ

ވެރިއަކު ސެންޓަރެއްނަމަ އަދި ޑީން  އެއްނަމަކުއްލިއްޔާ

ފަށަން ކުރަން ޗާންސެލަރ ވައިސް މަސައްކަތް ޢައްޔަންކުރުމުގެ

އެއްގެ ޑީން ނުވަތަކުއްލިއްޔާގެ އިތުރުން މީ. ވާނެއެވެ

ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ

ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

 

  (ށ)   
މީހަކު ވެރިއަކަށް ސެންޓަރުގެ  ނުވަތަ  ޑީނަކަށް ތަކުގެކުއްލިއްޔާ

 .ކޮށްގެންނެވެ އިޢުލާނު ޢާންމުކޮށް ހޮވާނީ

 

  (ނ)   
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުއްދަ އުފެއްދުމުގެ މަޤާމެއް އާ ނަމަވެސް

، ޓްރެޜަރީ އިން ނުދެއްވާ ޙާލަތެއްގައިފިނޭންސް އެންޑް 

) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށްށމިމާއްދާގެ (

ގެ ޑީނަކަށް ނުވަތަކުއްލިއްޔާ ،އިއުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ދާއިމީ ސެންޓަރުގެ ވެރިއަކަށް މީހަކު ހޮވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ. އެކަޑެމިކް

 

  (ރ)   
މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ވަޒީފާއާގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިކަން

 އިޢުލާނުގައި އެގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

 

  (ބ)   
އެއްގެ ޑީނަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށްކުއްލިއްޔާ

މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން 

 މެމްބަރުން ހިމެނޭ ސިލެކްޝަން ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.

 ވައިސް ޗާންސެލަރ -
ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ  -
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް)(
ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކެޑެމިކް  -

 އެފެއާރޒް)
ރިސާރޗް އެންޑް ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ( -

 )އިނޮވޭޝަން
ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ -

 މެމްބަރުން. 3ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ 

މީގެ އިތުރުން އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި
ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް

 މުވައްޒަފަކު ހިމެނޭނެއެވެ.އިސް ބަލަހައްޓަވާ 

 

  (ޅ)   
ތައުލީމީ ފެންވަރަށާއިސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއިން، އެމީހެއްގެ 

ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ

އެތިން ފަރާތް ،ފަރާތެއް ފާހަގަކޮށް 3މަތިން މާކްސް ހޯދާ 

ސެންޓަރަކަށް ގޮސް އެތަން ދެނެގަނެ، /ކުއްލިއްޔާ

ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލައި، އަދި ސްޓާފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހެދުމަށް

ގެ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން މި މުއްދަތުދުވަހު 10

ބަލާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރެސެންޓޭޝަން އެއް

 ހުށަހެޅުންފަދަ ކަމަކަށް އެދޭނަމަ އެފުރުޞަތުވެސް ދެވޭނެއެވެ.
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  (ކ)   
ވެރިން  ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުންނާއި  ތަކުގެކުއްލިއްޔާ

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާ" ޢައްޔަންކުރެވޭނީ 

7ދުގެ ޖަދުވަލު އެ ޤަވާޢި ،" އާއިދުޢިވާޤަވަޒީފާއާބެހޭ 

މީހުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް

ލުތައް" ގައިއުޞޫ މިންގަނޑުތަކާއި  ކުރުމުގެ  އްޔަން ޢަ ހޮވުމާއި

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

  (އ)   
ހުރިހާ  ކުރެވޭ ޝޯޓްލިސްޓް ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ ސިލެކްޝަން

،އިންޓަރވިއުގައި . ކުރަންވާނެއެވެ އިންޓަރވިޔު  ކެންޑިޑޭޓުންނާ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) 3މި އުޞޫލުގެ 

ބަޔާންކުރެވުނު ދާއިރާގެ އިތުރުން، ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ގައި

ވިސްނުމާއި، ތަނުގެ މިޝަން އަދި ވިޝަންގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

  (ވ)   
ގޮތުގައި  ވެރިންގެ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުންނާއި  ތަކުގެކުއްލިއްޔާ

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަްށ މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ޢައްޔަންކުރެވޭ

 ހަފުތާ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 2ލަސްވެގެން 

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ެވރިންގެ މަަސއްކަްތ
  ރިވިއުކުރުން

  (ހ) 7
ޓެނުއަރގެ ކޮންމެ އަހަރެއް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ތަނުެގ

މަސައްކަތް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި މަރުކަޒީ އިދާރާއިން ރިވިޔު

ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެކަންތައް އެމީހަކުކުރަންވާނެއެވެ. މި 

ވަޒީފާއާ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ޙަވާލުކުރަން

ވާނެއެވެ. މިކަންކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ

 އެހީތެރިކަމާއެކު ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.

 

  (ށ)   
ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރިވިއު ރިޕޯރޓް 2ރިވިއު ކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 ހުށަހަަޅން ވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ެވރިޔަކު މަޤާމުްނ
  ވަކިކުރުން

8   
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޑީނަކު ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ
ވެރިޔަކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް

ގައި އެކަމާމެދު މަޝްވަރާޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުދިމާވެގެން 
 ން އެމީހަކު ވަކިކުރުމަށް ފާސްވުމުންނެވެ.މަޖިލީހުކުރެވި 

  (ހ)   
ގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިންގެ މުއްދަތުގެކުއްލިއްޔާ

ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރިވިއުއިން އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ށްމަޖިލީހަދެރަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން.

 

  (ށ)   
ެސންޓަރެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މުއައްޒަފުންގެ /ކުއްލިއްޔާ އެ

ގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކުކުއްލިއްޔާފަރާތުން 

ވަކިކުރުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ވައިސް

 ށް ހުށައެޅުން.މަޖިލީހަޗާންސެލަރ އެމައްސަލަ ބަލާ 

 

  (ނ)   
އި މަޤުބޫުލފިޔަވަ ސަބަބުތައް ބަޔާންވެދިޔަ މަތީގައި

ަސބަބަކާހުރެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރުންގެ

ގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެކުއްލިއްޔާ ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު 

މަޖިލީހަށްވެރިޔާ ވަކިކުރުމަށް އެދި ވައިސް ޗާންސެލަރ 

 ހުށައެޅުން.

 

މިއުޞޫަލށް 
ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމާިއ

  މުރާޖައާކުރުން 

9   
ފަށާނީ މި އުޞޫލު ފާސްކުރާމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

އަހަރަކުން 2ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލު ކޮންމެ 

 މުރާޖަޢާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
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  (ކ)   
ވެރިން  ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުންނާއި  ތަކުގެކުއްލިއްޔާ

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާ" ޢައްޔަންކުރެވޭނީ 

7ދުގެ ޖަދުވަލު އެ ޤަވާޢި ،" އާއިދުޢިވާޤަވަޒީފާއާބެހޭ 

މީހުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް

ލުތައް" ގައިއުޞޫ މިންގަނޑުތަކާއި  ކުރުމުގެ  އްޔަން ޢަ ހޮވުމާއި

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

 

  (އ)   
ހުރިހާ  ކުރެވޭ ޝޯޓްލިސްޓް ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ ސިލެކްޝަން

،އިންޓަރވިއުގައި . ކުރަންވާނެއެވެ އިންޓަރވިޔު  ކެންޑިޑޭޓުންނާ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ) އަދި (ރ) 3މި އުޞޫލުގެ 

ބަޔާންކުރެވުނު ދާއިރާގެ އިތުރުން، ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ގައި

ވިސްނުމާއި، ތަނުގެ މިޝަން އަދި ވިޝަންގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

  (ވ)   
ގޮތުގައި  ވެރިންގެ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުންނާއި  ތަކުގެކުއްލިއްޔާ

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަްށ މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ޢައްޔަންކުރެވޭ

 ހަފުތާ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 2ލަސްވެގެން 

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ެވރިންގެ މަަސއްކަްތ
  ރިވިއުކުރުން

  (ހ) 7
ޓެނުއަރގެ ކޮންމެ އަހަރެއް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ތަނުެގ

މަސައްކަތް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި މަރުކަޒީ އިދާރާއިން ރިވިޔު

ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެކަންތައް އެމީހަކުކުރަންވާނެއެވެ. މި 

ވަޒީފާއާ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ޙަވާލުކުރަން

ވާނެއެވެ. މިކަންކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ

 އެހީތެރިކަމާއެކު ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.

 

  (ށ)   
ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރިވިއު ރިޕޯރޓް 2ރިވިއު ކުރާތާ ގިނަވެގެން 

 ހުށަހަަޅން ވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް

 

ޑީނުންނާއި 
ސެންޓަރުތަކުގެ 

ެވރިޔަކު މަޤާމުްނ
  ވަކިކުރުން

8   
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޑީނަކު ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ
ވެރިޔަކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް

ގައި އެކަމާމެދު މަޝްވަރާޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުދިމާވެގެން 
 ން އެމީހަކު ވަކިކުރުމަށް ފާސްވުމުންނެވެ.މަޖިލީހުކުރެވި 

  (ހ)   
ގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިންގެ މުއްދަތުގެކުއްލިއްޔާ

ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރިވިއުއިން އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ށްމަޖިލީހަދެރަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން.

 

  (ށ)   
ެސންޓަރެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މުއައްޒަފުންގެ /ކުއްލިއްޔާ އެ

ގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކުކުއްލިއްޔާފަރާތުން 

ވަކިކުރުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ވައިސް

 ށް ހުށައެޅުން.މަޖިލީހަޗާންސެލަރ އެމައްސަލަ ބަލާ 

 

  (ނ)   
އި މަޤުބޫުލފިޔަވަ ސަބަބުތައް ބަޔާންވެދިޔަ މަތީގައި

ސަބަބަކާހުރެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރުންގެ

ގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެކުއްލިއްޔާ ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު 

މަޖިލީހަށްވެރިޔާ ވަކިކުރުމަށް އެދި ވައިސް ޗާންސެލަރ 

 ހުށައެޅުން.

 

މިއުޞޫަލށް 
ޢަމަލުކުރަްނ ެފށުމާިއ

  މުރާޖައާކުރުން 

9   
ފަށާނީ މި އުޞޫލު ފާސްކުރާމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން 

އަހަރަކުން 2ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލު ކޮންމެ 

 މުރާޖަޢާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
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 ރެޖިސްޓްރަރ ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު 
  

  1  ތަޢާރުފް 
ރެޖިސްޓްރަރ މަޤާމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މަގާމެކެވެ.

ކޯސްތަކަށްރެޖިސްޓްރަރގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

އިޢުލާނުކުރުމާއި، ދަރިވަރުން ހޯދާ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި،

ރެކޯރޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެޝަންގެ 

މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާއި، ދަސްވެނިވުމުގެ

މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ތެރެއިންނެވެ. މި މަޤާމުގައި ހުންނަ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގެ

މީހަކަށް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެނީ ހަތަރު އަހަރު

ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ. ވަކި ފަރުދެއް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު

 ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރަށެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރގެ 
 ޒިންމާތައް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 2

އެކްޝަން  އަދި ޕްލޭން، ބިޒްނަސް ޕްލޭން، ސްޓްރެޓެޖިކް 

ކިޔަވާދޭ  ހޯދުމުގައި ދަރިވަރުން ކޯސްތަކަށް ގޮތަށް ޕްލޭންގައިވާ

 .ޙަރަކާތްތެރިވުން އިސްވެ ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްރާއި ކަލަންޑަ އެކެޑެމިކް (ށ)   

ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައް

 ބެލެހެއްޓުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ  (ނ)   

ޕާރސަނަލް އަދި އެކެޑެމިކް ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮމިޔުނިޓީއަށް ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާުތ

ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ރިސޯސެއްގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް

 ކުރުން.

ނަށް ން ސިސްޓަމުން ދަރިވަރުންސްޓޫޑެންޓް އިންފޮމޭޝަ(ރ)   

އޮންލައިންކޮށް ރެކޯޑުތައް ފެންނާނެ ރަނގަޅު އިންޒާމެއް

 ހަމަޖެއްސުން. 

ތައްޔާރުކޮށް  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް  އެކެޑެމިކް ދަރިވަރުންގެ (ބ)   

ލިިބފައިވާ  ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކޯހެއް ދަރިވަރަކު ދޫކުރުމާއި

ބަދަލެއް ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން، ނުވަތަ ގެއްލުމުން ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް  ބަދަލުގައި އޭގެ ހުށަހަޅައިފަނަމަ ޖެހިގެން ގެންނަން

މާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ހިންގުމާއި ސެޓިފިކެޓްތައްހަދާދިނު

 ހަދައިދިނުން.

ކުރައްކާތެރިކަމާއެ މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ  ލިބޭ  އެވޯޑުތައް (ޅ)   

ޑުތައް ގިނަދުވަހު ރައްކާކުރެވޭލެހެއްޓުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯ ބެ

ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ފަހަށް

ކަންކަމަށް ބޭނުންވުމުން، ރައްކާކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑުތައް އެކިއެކި

 ފަސޭހައިން އަވަހަށް ލިބޭނޭގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

ތަންތަނަށް  ކިޔަވައިދޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރުންނާއި ކުރީގެ (ކ)   

ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބަދަލުތަކާއި އަންނަ

ކުގެ މަޢުލޫމާުތކަންތައްތަ އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލެހެއްޓުން.

މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާ ގުޅިގެްނ ދަރިވަރުންގެ ކޯސްތަކާއި (އ)   

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިސްނެގުން. މިކަމުގެ

ރެޖިސްޓްރަރ ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު
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 ރެޖިސްޓްރަރ ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު 
  

  1  ތަޢާރުފް 
ރެޖިސްޓްރަރ މަޤާމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މަގާމެކެވެ.

ކޯސްތަކަށްރެޖިސްޓްރަރގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

އިޢުލާނުކުރުމާއި، ދަރިވަރުން ހޯދާ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި،

ރެކޯރޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެޝަންގެ 

މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާއި، ދަސްވެނިވުމުގެ

މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ތެރެއިންނެވެ. މި މަޤާމުގައި ހުންނަ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގެ

މީހަކަށް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެނީ ހަތަރު އަހަރު

ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ. ވަކި ފަރުދެއް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު

 ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރަށެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރގެ 
 ޒިންމާތައް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޙާޞިލުކުރުމަށް މަޤްޞަދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 2

އެކްޝަން  އަދި ޕްލޭން، ބިޒްނަސް ޕްލޭން، ސްޓްރެޓެޖިކް 

ކިޔަވާދޭ  ހޯދުމުގައި ދަރިވަރުން ކޯސްތަކަށް ގޮތަށް ޕްލޭންގައިވާ

 .ޙަރަކާތްތެރިވުން އިސްވެ ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްރާއި ކަލަންޑަ އެކެޑެމިކް (ށ)   

ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައް

 ބެލެހެއްޓުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ  (ނ)   

ޕާރސަނަލް އަދި އެކެޑެމިކް ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮމިޔުނިޓީއަށް ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާުތ

ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންކަމުގައި ރިސޯސެއްގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް

 ކުރުން.

ނަށް ން ސިސްޓަމުން ދަރިވަރުންސްޓޫޑެންޓް އިންފޮމޭޝަ(ރ)   

އޮންލައިންކޮށް ރެކޯޑުތައް ފެންނާނެ ރަނގަޅު އިންޒާމެއް

 ހަމަޖެއްސުން. 

ތައްޔާރުކޮށް  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތައް  އެކެޑެމިކް ދަރިވަރުންގެ (ބ)   

ލިިބފައިވާ  ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކޯހެއް ދަރިވަރަކު ދޫކުރުމާއި

ބަދަލެއް ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން، ނުވަތަ ގެއްލުމުން ސެޓްފިކެޓް

ސެޓްފިކެޓް  ބަދަލުގައި އޭގެ ހުށަހަޅައިފަނަމަ ޖެހިގެން ގެންނަން

މާ ބެހޭ އުޞޫލުތައް ހިންގުމާއި ސެޓިފިކެޓްތައްހަދާދިނު

 ހަދައިދިނުން.

ކުރައްކާތެރިކަމާއެ މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ  ލިބޭ  އެވޯޑުތައް (ޅ)   

ޑުތައް ގިނަދުވަހު ރައްކާކުރެވޭލެހެއްޓުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯ ބެ

ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ފަހަށް

ކަންކަމަށް ބޭނުންވުމުން، ރައްކާކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑުތައް އެކިއެކި

 ފަސޭހައިން އަވަހަށް ލިބޭނޭގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން.

ތަންތަނަށް  ކިޔަވައިދޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރުންނާއި ކުރީގެ (ކ)   

ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބަދަލުތަކާއި އަންނަ

ކުގެ މަޢުލޫމާުތކަންތައްތަ އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އަދި ސްޓްރަކްޗަރ

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލެހެއްޓުން.

މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާ ގުޅިގެްނ ދަރިވަރުންގެ ކޯސްތަކާއި (އ)   

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިސްނެގުން. މިކަމުގެ
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ތެރޭގައި، ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ބެކަޕް

މަސައްކަތްކުރުން ކަށަވަރުކުރުމާއި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުމާއި

 އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ  ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ އެކެޑެމިކް އިކޯސްތަކާ (ވ)   

މަސައްކަތު  މި. ތަންފީޒުކުރުން ސިޔާސަތުތައް ޤަވާޢިދުތަކާއި

ބެލުމާއި ސްޓޭންޑިންގ އެކެޑެމިކް ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި،

ވެއްދުމާއި އެއްޓާމުން އަނެއް ޓާމަށް ވަކިކުރުމާއި ދަރިވަރުން

ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ

 ވެރިންގެ އޮނަރ ލިސްޓު އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

ކުރާ  މަސައްކަތް ބައިގައި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ (މ)   

އެ ކުރުމާއި  އޯވަރސީ  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންގެ 

ތަމްރީނުކުރާމާއި  ޙަވާލުކުރާމާއި މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަޒަންކުރުމާއި ފެންވަރު  ޙައްކުރުމާއި މައްސަލަތައް

ތައްހުށަހެޅުން ސެކްޝަނަށް  ޕާރސަނަލް އެކަމާގުޅިގެން

ހުށަހެޅުން، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ޚިދްމަތް

ށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މިނެރުމަށް އެމުވައްޒަފުންގެ ރޫޙު މަތިކޮ

 މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.

ކުރުމާއި ރިޕްޓް ޕްރޮސެސްޓްރާންސްކް އެކަޑެމިކް (ފ)   

ކުރުމާއި ޚާއްޞަ ވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވިލަރެސްނިދަސްވެ

ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ސަނަދުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސް

 ޓްތައް އެކުލަވާލުން.ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ރިޕޯ

ބޭނުންވާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ގްރޭޑް ދަރިވަރުންގެ (ދ)   

ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑުތަކާ ބެހޭގޮތުން

 އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

އެދެވޭގޮތަށް  އެންމެ ބައި ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ  (ތ)   

އެކުލަވާލައި އުޞޫލުތައް މަސައްކަތުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި 

މިބައިތައް  ތަރުތީބުކޮށް ކަންތައްތައް އިސްކަންދޭ

  .ތަރައްޤީކުރުން

ރޭވުންތައް މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ލ)   

އިވެރިވެ މިކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުިދބަ  ރޭވުމުގައި

 އެކުލަވާލައި ހިންގުން.މަޝްރޫޢުތައް 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މިހާރު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އައު (ގ)   

ޖަލްސާ ބޭރުގެ އެތެރެއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމާއި 

ނުވަތަ  ބެހޭބައި ޚިދްމަތްތަކާ ދަރިވަރުންގެ ތަކުގައި

 ކުރުން.ތަމްޘީލު ޔުނިވަރސިޓީ

ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތައް ބައިގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ  (ޏ)   

މަސައްކަތު  ސިޔާސަތުތަކާއި އުފައްދަންޖެހޭ ކުރުމަށް

 .ތަރައްޤީކުރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތައް

އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެޭހ  (ސ)   

 ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުން.

ބޭރުގެ އެތެރެއާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ރެކޯޑުތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ (ޑ)   

ބޭނުންވާ ރިޕޯޓަށް އަހަރު. ތަފާސްކުރުން މަޢުލޫމާތުތައް
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ތެރޭގައި، ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ބެކަޕް

މަސައްކަތްކުރުން ކަށަވަރުކުރުމާއި ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުމާއި

 އަޕްޑޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަޖެހިފައިވާ  ގުޅިގެން ކަންތައްތަކާ އެކެޑެމިކް އިކޯސްތަކާ (ވ)   

މަސައްކަތު  މި. ތަންފީޒުކުރުން ސިޔާސަތުތައް ޤަވާޢިދުތަކާއި

ބެލުމާއި ސްޓޭންޑިންގ އެކެޑެމިކް ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި،

ވެއްދުމާއި އެއްޓާމުން އަނެއް ޓާމަށް ވަކިކުރުމާއި ދަރިވަރުން

ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ

 ވެރިންގެ އޮނަރ ލިސްޓު އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.

ކުރާ  މަސައްކަތް ބައިގައި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ (މ)   

އެ ކުރުމާއި  އޯވަރސީ  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންގެ 

ތަމްރީނުކުރާމާއި  ޙަވާލުކުރާމާއި މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަޒަންކުރުމާއި ފެންވަރު  ޙައްކުރުމާއި މައްސަލަތައް

ތައްހުށަހެޅުން ސެކްޝަނަށް  ޕާރސަނަލް އެކަމާގުޅިގެން

ހުށަހެޅުން، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ޚިދްމަތް

ށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މިނެރުމަށް އެމުވައްޒަފުންގެ ރޫޙު މަތިކޮ

 މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.

ކުރުމާއި ރިޕްޓް ޕްރޮސެސްޓްރާންސްކް އެކަޑެމިކް (ފ)   

ކުރުމާއި ޚާއްޞަ ވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވިލަރެސްނިދަސްވެ

ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ސަނަދުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސް

 ޓްތައް އެކުލަވާލުން.ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ރިޕޯ

ބޭނުންވާތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ގްރޭޑް ދަރިވަރުންގެ (ދ)   

ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑުތަކާ ބެހޭގޮތުން

 އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

އެދެވޭގޮތަށް  އެންމެ ބައި ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ  (ތ)   

އެކުލަވާލައި އުޞޫލުތައް މަސައްކަތުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި 

މިބައިތައް  ތަރުތީބުކޮށް ކަންތައްތައް އިސްކަންދޭ

  .ތަރައްޤީކުރުން

ރޭވުންތައް މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ލ)   

އިވެރިވެ މިކަންކަން ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުިދބަ  ރޭވުމުގައި

 އެކުލަވާލައި ހިންގުން.މަޝްރޫޢުތައް 

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ މިހާރު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އައު (ގ)   

ޖަލްސާ ބޭރުގެ އެތެރެއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމާއި 

ނުވަތަ  ބެހޭބައި ޚިދްމަތްތަކާ ދަރިވަރުންގެ ތަކުގައި

 ކުރުން.ތަމްޘީލު ޔުނިވަރސިޓީ

ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތައް ބައިގެ ޚިދްމަތްތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ  (ޏ)   

މަސައްކަތު  ސިޔާސަތުތަކާއި އުފައްދަންޖެހޭ ކުރުމަށް

 .ތަރައްޤީކުރުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތައް

އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެޭހ  (ސ)   

 ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުން.

ބޭރުގެ އެތެރެއާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ރެކޯޑުތަކާބެހޭ ދަރިވަރުންގެ (ޑ)   

ބޭނުންވާ ރިޕޯޓަށް އަހަރު. ތަފާސްކުރުން މަޢުލޫމާތުތައް
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.ހުށަހެޅުން ގެނެސް ފެންވަރަކަށް ޗާޕުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް

ކުރަންޖެހޭ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހައިިސއްޔަތުން މަޤާމުގެ

ލުކުރެވޭ އޮފީހުގެ އެހެންކަންތައްތައް ފިޔަވައި ޙަވާ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ތަޢުލީމީ ސިފަތައް (ހ) 3  މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

ރެޖިސްޓްރަރކަމަށް ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްވެގެން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ގެ ފެންވަރުގެ 9ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ޑިގްރީއެއްސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. ޓަރމިނަލް 

 ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

 ތަޖުރިބާ  (ށ)   

މަދުވެގެން ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ

 ފެންވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުން.

ރެޖިސްޓްރަރކަމަށް 
ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ 

މުސަރައާއި އެލަވަންސް 
އާއި ޓެނުއަރޝިޕް 

  އެލެވަންސް

ީނ ހޮވުނުޅޭގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެ ރެޖިސްޓްރަރ (ހ) 4

ފަރާތް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ހަރުފަތަކާ

އެއްވަރަށެވެ. މިގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ މީހަކު

ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އޭނާގެ ތަޢުލިމީ ކޮިލފިކޭޝަންއަށާއި

ފަހުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކެޑެމިކްކޮލިފިކޭޝަންގެ 

އޮނިގަނޑުގައި އޭނާ ފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައާއި

 އެލަވަންސް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރަރގެ ޓެނުއަރޝިޕް އެލެވަންސަކީ ޑީނުންެގ (ށ)   

ޓެނުއަރޝިޕަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ ޢަދަދެވެ. މި

ްސ ަހމަޖައްސާފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްއެލަވަން

 އިތުރުގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ރަރކަމަށް ރެޖިސްޓް
މުގައި މީހަކު ޢައްޔަނުކުރު
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މަސްދުވަސް ކުރިްނ 3ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމު ހުސްވުމުގެ  (ހ) 5

މަސައްކަތް ކުރަން ވައިސްރެޖިސްޓްރަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

ކަމުގެރ ޗާންސެލަރ ފަށަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެޖިސްޓްރަ

މަޤާމު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް

 އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރއަކަށް މީހަކު ހޮވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން (ށ)   

 ކޮށްގެންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުއްދަ އުފެއްދުމުގެ މަޤާމެއް އާ ނަމަވެސް  (ނ)   

، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ނުދެއްވާ ޙާލަތެއްގައި

) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށްށމިމާއްދާގެ (

އަކަށް މީހަކު ހޮވާނީރެޖިސްޓްރަރ  ،އިއުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ އެކަޑެމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ.

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ )ރ(   

މަޢުލޫމާތެއް ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިކަން

 އިޢުލާނުގައި އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ތެރެއިން މީހަކު ހޮވާނީރެޖިސްޓްރައަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ  )ބ(   

 ތިރީގައިވާ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.

 ވައިސް ޗާންސެލަރ -
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.ހުށަހެޅުން ގެނެސް ފެންވަރަކަށް ޗާޕުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުތައް

ކުރަންޖެހޭ އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ހައިިސއްޔަތުން މަޤާމުގެ

ލުކުރެވޭ އޮފީހުގެ އެހެންކަންތައްތައް ފިޔަވައި ޙަވާ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ތަޢުލީމީ ސިފަތައް (ހ) 3  މަޤާމުގެ ޝަރުޠު 

ރެޖިސްޓްރަރކަމަށް ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްވެގެން، ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ގެ ފެންވަރުގެ 9ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

ޑިގްރީއެއްސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. ޓަރމިނަލް 

 ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

 ތަޖުރިބާ  (ށ)   

މަދުވެގެން ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ

 ފެންވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުން.

ރެޖިސްޓްރަރކަމަށް 
ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ 

މުސަރައާއި އެލަވަންސް 
އާއި ޓެނުއަރޝިޕް 

  އެލެވަންސް

ީނ ހޮވުނުޅޭގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެ ރެޖިސްޓްރަރ (ހ) 4

ފަރާތް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑަށް ފެތޭ ހަރުފަތަކާ

އެއްވަރަށެވެ. މިގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ މީހަކު

ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އޭނާގެ ތަޢުލިމީ ކޮިލފިކޭޝަންއަށާއި

ފަހުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކެޑެމިކްކޮލިފިކޭޝަންގެ 

އޮނިގަނޑުގައި އޭނާ ފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރައާއި

 އެލަވަންސް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރަރގެ ޓެނުއަރޝިޕް އެލެވަންސަކީ ޑީނުންެގ (ށ)   

ޓެނުއަރޝިޕަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީ ޢަދަދެވެ. މި

ްސ ަހމަޖައްސާފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްއެލަވަން

 އިތުރުގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ރަރކަމަށް ރެޖިސްޓް
މުގައި މީހަކު ޢައްޔަނުކުރު
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މަސްދުވަސް ކުރިްނ 3ރެޖިސްޓްރަރގެ މަޤާމު ހުސްވުމުގެ  (ހ) 5

މަސައްކަތް ކުރަން ވައިސްރެޖިސްޓްރަ ޢައްޔަންކުރުމުގެ 

ކަމުގެރ ޗާންސެލަރ ފަށަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެޖިސްޓްރަ

މަޤާމު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް

 އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރއަކަށް މީހަކު ހޮވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން (ށ)   

 ކޮށްގެންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހުއްދަ އުފެއްދުމުގެ މަޤާމެއް އާ ނަމަވެސް  (ނ)   

، ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ނުދެއްވާ ޙާލަތެއްގައި

) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށްށމިމާއްދާގެ (

އަކަށް މީހަކު ހޮވާނީރެޖިސްޓްރަރ  ،އިއުލާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ އެކަޑެމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އިޢުލާނު ކޮށްގެންނެވެ.

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ )ރ(   

މަޢުލޫމާތެއް ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިކަން

 އިޢުލާނުގައި އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ތެރެއިން މީހަކު ހޮވާނީރެޖިސްޓްރައަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ  )ބ(   

 ތިރީގައިވާ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.

 ވައިސް ޗާންސެލަރ -
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(އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ -

  އެންޑް ފައިނޭންސް)

 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކެޑެމިކް އެފެއާރޒް) -

(ރިސަރޗް އެންްޑ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ -

 އިނޮވޭޝަން)

ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީގު -

 މެމްބަރުން. 3ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ 

މީގެ އިތުރުން އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ

މުވައްޒަފަުކއިސް ހިޔުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީން އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި )ޅ(   

ފަރާތެއް 3ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ 

ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  ރެޖިސްޓަރަރއިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެޭހދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާ"

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7ދުގެ ޖަދުވަލު އެ ޤަވާޢި ،" އާއިދުޢިވާޤަ

އްޔަންޢަ ހޮވުމާއި މީހުން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް

ލުތައް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއުޞޫ މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރއަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާުތ )ކ(   

ހަފްތާ ތެރޭގައި 2ަލސްވެގެން  ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި މަޤާމުގައި ތިބޭ )އ(   

ފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި،އްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ވަޒީމުވަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރަރ އަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ޢައްޔަންމިހާރު  )ވ(   

އަހަރުގެ  މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގެ 4ހަވާލުކުރި ދުވަުހން ފެށިގެން 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ރެޖިސްޓްރަރގެ 
  މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން 

ޓެނުއަރގެ ކޮންމެ އަހަރެއް ހުސްވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް  6

އިދާރާއިން ރިވިއު ޔުނިވަރސިޓީގެއޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި 

ކުރަންވާނެއެވެ. މި ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެކަންތައް، އޭނާ އެ

ވަޒީފާއާ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްަޔތާއެކު ޙަވާލު

ކުރެވޭނެއެވެ. މިކަންކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ

 ލަފައާއެކު ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރ މަޤާމުން 
  ކިކުރުން ވަ

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރެޖިސްޓްރަރ ވަކިރުވެނޭ ތިރީގައި  7

 މިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެންނެވެ.

ޗާންސެލަރުންގެ  ވަސް ޑެޕިއުޓީ ސަަބބަކާހުރެ މަޤުބޫލު (ހ)   

ވައިސް އެދި ވަކިކުރުމަށް  ރެޖިސްޓްރަރ ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު

ބަލާ މައްސަލަ ޗާންސެލަ ވައިސް ހުށައެޅުމުން ޗާންސެލަރަށް

 .ފެނުން އަޅަންޖެހޭކަމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އެފަދަ

މުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރިވިއުއިންރެޖިސްޓްރަރކަ  (ށ)   

އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން
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(އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ -

  އެންޑް ފައިނޭންސް)

 ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކެޑެމިކް އެފެއާރޒް) -

(ރިސަރޗް އެންްޑ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ -

 އިނޮވޭޝަން)

ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީގު -

 މެމްބަރުން. 3ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ 

މީގެ އިތުރުން އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ

މުވައްޒަފަުކއިސް ހިޔުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީން އެމީހެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި )ޅ(   

ފަރާތެއް 3ތަޖުރިބާއަށް ބަލާ އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ 

ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  ރެޖިސްޓަރަރއިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެޭހދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާ"

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ 7ދުގެ ޖަދުވަލު އެ ޤަވާޢި ،" އާއިދުޢިވާޤަ

އްޔަންޢަ ހޮވުމާއި މީހުން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް

ލުތައް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއުޞޫ މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެ

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރއަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާުތ )ކ(   

ހަފްތާ ތެރޭގައި 2ަލސްވެގެން  ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު މި މަޤާމުގައި ތިބޭ )އ(   

ފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި،އްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ވަޒީމުވަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރަރ އަށް މަސްއޫލިއްޔަތު ޢައްޔަންމިހާރު  )ވ(   

އަހަރުގެ  މުއްދަތު ހަމަކުރުމުގެ 4ހަވާލުކުރި ދުވަުހން ފެށިގެން 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ރެޖިސްޓްރަރގެ 
  މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން 

ޓެނުއަރގެ ކޮންމެ އަހަރެއް ހުސްވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް  6

އިދާރާއިން ރިވިއު ޔުނިވަރސިޓީގެއޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި 

ކުރަންވާނެއެވެ. މި ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެކަންތައް، އޭނާ އެ

ވަޒީފާއާ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްަޔތާއެކު ޙަވާލު

ކުރެވޭނެއެވެ. މިކަންކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ

 ލަފައާއެކު ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.

ރެޖިސްޓްރަރ މަޤާމުން 
  ކިކުރުން ވަ

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރެޖިސްޓްރަރ ވަކިރުވެނޭ ތިރީގައި  7

 މިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެންނެވެ.

ޗާންސެލަރުންގެ  ވަސް ޑެޕިއުޓީ ސަަބބަކާހުރެ މަޤުބޫލު (ހ)   

ވައިސް އެދި ވަކިކުރުމަށް  ރެޖިސްޓްރަރ ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު

ބަލާ މައްސަލަ ޗާންސެލަ ވައިސް ހުށައެޅުމުން ޗާންސެލަރަށް

 .ފެނުން އަޅަންޖެހޭކަމަށް  ފިޔަވަޅެއް  އެފަދަ

މުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ރިވިއުއިންރެޖިސްޓްރަރކަ  (ށ)   

އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން
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ތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެދެވޭ ބަދަލެއް މަސައްކަ

 ނުގެނެވުން.

މިއުޞޫލަށް ަޢމަލުކުރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖައާކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު   8

ފާްސކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލު ކޮންމެމަޖިލީހުން 

 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަން ވާނެއެވެ. 2

  
   

ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހޮވުމާއި 
  ގޮތުގެ އުޞޫލު

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

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

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިާވ

 އުޞޫލެކެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހޮވުމާއިމި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ '  (ށ)   

 ވަކިކުރުމުގައި 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 ޑިޕާރްޓމަންޓްހެ

ސެންޓަރެއްގެ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

ކުރުމުގައި، ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެންމެ

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ، އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް 

ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްކުރެވޭ

 މުވައްޒަފަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. 
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ތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަންގާ އެދެވޭ ބަދަލެއް މަސައްކަ

 ނުގެނެވުން.

މިއުޞޫލަށް ަޢމަލުކުރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖައާކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު   8

ފާްސކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. މި އުޞޫލު ކޮންމެމަޖިލީހުން 

 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަން ވާނެއެވެ. 2

  
   

ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހޮވުމާއި 
  ގޮތުގެ އުޞޫލު

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

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

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިާވ

 އުޞޫލެކެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހޮވުމާއިމި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ '  (ށ)   

 ވަކިކުރުމުގައި 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 ޑިޕާރްޓމަންޓްހެ

ސެންޓަރެއްގެ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

ކުރުމުގައި، ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ އެންމެ

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ، އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް 

ސެންޓަރުގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްކުރެވޭ

 މުވައްޒަފަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. 

ހެޑް ޮއފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ޮހވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ 

ޮގތުގެ އުޞޫލު
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ހެޑް އޮފް 

  ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ުމއްދަތު

ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ މުއްދަތަކީ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ   4

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.  2ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރްޓމަންޓު 
ހޮވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި 

  ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް 

އި ގައާއި ވަކިކުރުމުގަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހޮވުމު   5

 ވެ.ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެތިރީގައި ޢަމަލުކުރާނީ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހޮވާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުން  (ހ)   

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް 3އެކަމަށް އެކުލަވާލާ 

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ 3އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި 

ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ޑީންގެ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ، އިތުރުން 

ފަކާއިސެންޓަރުން އެވަގުތަކު ވާދަނުކުރާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ

 އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެކެވެ.

ހެޑް އޮފް ިޑޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުއްލިއްާޔ  (ށ)   

 ނުވަތަ ސެންޓަރުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ހޮވަންވާނީ، އެމަޤާމަށް  (ނ)   

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ކޮމިޓީން ރަގަޅަށް

ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކުސް

 ލިބޭ ފަރާތެކެވެ. 

(އެކެއް) 01ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ   (ރ)   

މަށް އިޢުލާނުމަސް ދުވަސް ކުރިން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ހަވާލު  (ބ)   

ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަދާ

ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެފަރާތެއް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ

ބާރު ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެމަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ 

ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، ހެޑް ޮއފް

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް މަޤާމުން ވަިކ

ކުރަންވާނީ އެފަރާތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

އެވެ.އެޅުމަށްފަހު އެދެވޭ ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ

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

ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަން ވާނެއެވެ. އިޞްލާީޙ

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 ހަތްތެރިވުންޞޭ. އަނގަބަހުން ނ1ަ

 ހަތްތެރިވުން ޞޭ. ލިޔުމުން ނަ 2

 ވަކިކުރުން  . މަޤާމުނ3ް

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ  (ހ) 6  މަޤާމުގެ ޢިނާޔަްތަތއް

މަސައްކަތްތައްކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީ، އޭނާ ކުލާހަށްވަދެ

ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާގަޑީގެ ޢަދަުދ، އެކަޑެމިކް

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ

 ގޮތުގެ މަތީން، މަދު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއްގެ  (ށ)   

ރ. (ދެހާސް ރުފިޔާ) ދެވޭނެއެވެ.-/2000ގޮތުގައި މަހަކު 

ރ.-/250މީގެއިތުރުން ފޯނު އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 
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ހެޑް އޮފް 

  ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ުމއްދަތު

ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ މުއްދަތަކީ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ   4

 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.  2ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރްޓމަންޓު 
ހޮވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި 

  ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް 

އި ގައާއި ވަކިކުރުމުގަ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހޮވުމު   5

 ވެ.ވާ ގޮތުގެ މަތީންނެތިރީގައި ޢަމަލުކުރާނީ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ހޮވާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުން  (ހ)   

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށް 3އެކަމަށް އެކުލަވާލާ 

(ތިނެއް) މެންބަރުންގެ 3އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. މި 

ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ޑީންގެ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ، އިތުރުން 

ފަކާއިސެންޓަރުން އެވަގުތަކު ވާދަނުކުރާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ

 އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެކެވެ.

ހެޑް އޮފް ިޑޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުއްލިއްާޔ  (ށ)   

 ނުވަތަ ސެންޓަރުން އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ހޮވަންވާނީ، އެމަޤާމަށް  (ނ)   

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް ކޮމިޓީން ރަގަޅަށް

ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކުސް

 ލިބޭ ފަރާތެކެވެ. 

(އެކެއް) 01ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ   (ރ)   

މަށް އިޢުލާނުމަސް ދުވަސް ކުރިން، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިާޕރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތާއި ހަވާލު  (ބ)   

ކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަދާ

ކުރަމުން ނުދާކަމަށް ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެފަރާތެއް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ

ބާރު ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެމަޤާމުން ވަކި ކުރުމުގެ 

ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް، ހެޑް ޮއފް

ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތެއް މަޤާމުން ވަިކ

ކުރަންވާނީ އެފަރާތަކާމެދު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް

އެވެ.އެޅުމަށްފަހު އެދެވޭ ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ

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

ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަން ވާނެއެވެ. އިޞްލާީޙ

 ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 ހަތްތެރިވުންޞޭ. އަނގަބަހުން ނ1ަ

 ހަތްތެރިވުން ޞޭ. ލިޔުމުން ނަ 2

 ވަކިކުރުން  . މަޤާމުނ3ް

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަކީ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާރީ  (ހ) 6  މަޤާމުގެ ޢިނާޔަްތަތއް

މަސައްކަތްތައްކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީ، އޭނާ ކުލާހަށްވަދެ

ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖައްސާގަޑީގެ ޢަދަުދ، އެކަޑެމިކް

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ

 ގޮތުގެ މަތީން، މަދު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއްގެ  (ށ)   

ރ. (ދެހާސް ރުފިޔާ) ދެވޭނެއެވެ.-/2000ގޮތުގައި މަހަކު 

ރ.-/250މީގެއިތުރުން ފޯނު އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި 
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މިނިސްޓަރީމި އެލަވަންސްތައް ދެވޭނީ އެކަމަށް ދެވޭނެއެވެ. 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަލިބުމުންނެވެ.

ހެޑް އޮފް ިޑޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ  (ހ) 7  މަޤާމުގެ ޝަރުުޠތައް

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

އި ހުރިސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއް ނުވަތަ ލެކްޗަރާރެއްގެ މަޤާމުގަ

 މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގައި ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއް ނުވަތަ  (ށ)   

ލެކްޗަރާރެއްގެ މަޤާމުގައި މީހަކު ނެތްނަމަ، އެސޯސިއޭޓް

ލެކްޗަރާރަކަށްވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި

 ލެވިދާނެއެވެ. 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ،  (ނ)   

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން

 ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

މަޤާމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުން

  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގެ   (ހ) 8

 ކަނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  (ށ) 

ބަޔާނުގައި، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އުޞޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 

 މާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން ފެށު

މި އުޞޫލަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ   9

މި އުޞޫލު ކޮންމެމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. 2

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
  ކަމެއް ދިމާވުމުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  10

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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މިނިސްޓަރީމި އެލަވަންސްތައް ދެވޭނީ އެކަމަށް ދެވޭނެއެވެ. 

 އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަލިބުމުންނެވެ.

ހެޑް އޮފް ިޑޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ  (ހ) 7  މަޤާމުގެ ޝަރުުޠތައް

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

އި ހުރިސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއް ނުވަތަ ލެކްޗަރާރެއްގެ މަޤާމުގަ

 މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގައި ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރެއް ނުވަތަ  (ށ)   

ލެކްޗަރާރެއްގެ މަޤާމުގައި މީހަކު ނެތްނަމަ، އެސޯސިއޭޓް

ލެކްޗަރާރަކަށްވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި

 ލެވިދާނެއެވެ. 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ،  (ނ)   

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭވަރުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން

 ހުރި މީހެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

މަޤާމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުން

  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގެ   (ހ) 8

 ކަނޑައަޅާނީ ކުއްލިއްޔާ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ  (ށ) 

ބަޔާނުގައި، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

އުޞޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 

 މާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން ފެށު

މި އުޞޫލަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ   9

މި އުޞޫލު ކޮންމެމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. 2

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
  ކަމެއް ދިމާވުމުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  10

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ 
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ވިޒިޓިންގ ައދި އޮނަރަީރ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ 
  ޤަވާޢިދު 

 
 

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

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ

 އެކުލަވާލެވިފައިާވ 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 އިސްލާީމ

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

'ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ  (ށ)    

އުނގެނުމާއި ،ކުރުމާއިޞާއްޙިމާނައަކީ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގައި، ނުވަތަ މިނޫންވެްސ

އިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީންޢިލްމީ މަސަްއކަތްތަކުގައި ބަ 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ،ވަތުދީގެންޢުދަ

ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ދިރާސާކުރާ 

ދުމަތެއްދޭޚިސާއެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްސަ

 މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެކެވެ. 

'އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ   (ނ)    

އުނގެނުމާއި ،ކުރުމާއިޞާއްޙިމާނައަކީ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

ނުވަތަ މިނޫންވެސް، އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގައި

އިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީންޢިލްމީ މަސަްއކަތްތަކުގައި ބަ 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ،ވަތުދީގެންޢުދަ

ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ،ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވާފައިވާ އަދި/ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލްއްދުމަތްތައް ކުރަޚިޢިލްމީ 

 ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ހުނަރު ހުރިފަރާތެކެވެ. 

ދިރާސާކުރުމާއި ސްކޮަލރޝިޕާއި އުނގެނުމާއި    3  މަޤުޞަދު

ޢިލްމާއި ،އުނގަންނައިދިނުން ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި

ޔުނިވަރސިޓީން ،ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައިޞާއް ޙިތަޖުރިބާ 

ޢައްޔަންނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮ

ކުރެއެވެ. މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަަދކީ ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ

ކުރާނެޢަމަލުކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢައްޔަންއެކަޑެމިކް ސްޓާފުން 

ކުރެވުނު ފަރާތާއިޢައްޔަންކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި ޢައްޔަންގޮތާއި 

 ބަޔާންކުރުމެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒިންމާތައް 

ވިޒިޓިންގ އަދި 
 އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް

 ސްޓާފުންގެ ގިންިތތައް

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން  (ހ)  4

ގިންތި ކުރެވޭނީ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ މުވައްސަސާ ނުވަތަ

މަރުކަޒެއްގައި އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމާއި ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ

ފެންވަރަށްބަލާ، ތިރީގައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގިންތިއަކަށެވެ.

 . ވިޒިޓިންގ ޕްރޮފެސަރ 1

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . ވިޒިޓިންގ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ4

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

 

ވިޒިޓިންގ އަދި ޮއނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު
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ވިޒިޓިންގ ައދި އޮނަރަީރ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުންނާ ބެހޭ 
  ޤަވާޢިދު 

 
 

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

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ

 އެކުލަވާލެވިފައިާވ 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 އިސްލާީމ

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

'ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ  (ށ)    

އުނގެނުމާއި ،ކުރުމާއިޞާއްޙިމާނައަކީ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގައި، ނުވަތަ މިނޫންވެްސ

އިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީންޢިލްމީ މަސަްއކަތްތަކުގައި ބަ 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ،ވަތުދީގެންޢުދަ

ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ ދިރާސާކުރާ 

ދުމަތެއްދޭޚިސާއެއްގެ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްސަ

 މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފެކެވެ. 

'އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ   (ނ)    

އުނގެނުމާއި ،ކުރުމާއިޞާއްޙިމާނައަކީ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ 

ނުވަތަ މިނޫންވެސް، އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމުގައި

އިވެރިވުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީންޢިލްމީ މަސަްއކަތްތަކުގައި ބަ 

ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް އަންނަ، ރާއްޖޭގެ ،ވަތުދީގެންޢުދަ

ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ،ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވާފައިވާ އަދި/ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލްއްދުމަތްތައް ކުރަޚިޢިލްމީ 

 ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ހުނަރު ހުރިފަރާތެކެވެ. 

ދިރާސާކުރުމާއި ސްކޮަލރޝިޕާއި އުނގެނުމާއި    3  މަޤުޞަދު

ޢިލްމާއި ،އުނގަންނައިދިނުން ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި

ޔުނިވަރސިޓީން ،ކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައިޞާއް ޙިތަޖުރިބާ 

ޢައްޔަންނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ވިޒިޓިންގ އަދި އޮ

ކުރެއެވެ. މިޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަަދކީ ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ

ކުރާނެޢަމަލުކޮށް ވަކިކުރުމުގައި ޢައްޔަންއެކަޑެމިކް ސްޓާފުން 

ކުރެވުނު ފަރާތާއިޢައްޔަންކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކާއި ޢައްޔަންގޮތާއި 

 ބަޔާންކުރުމެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ޒިންމާތައް 

ވިޒިޓިންގ އަދި 
 އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް

 ސްޓާފުންގެ ގިންިތތައް

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ވިޒިޓިންގ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން  (ހ)  4

ގިންތި ކުރެވޭނީ އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ މުވައްސަސާ ނުވަތަ

މަރުކަޒެއްގައި އަދާކުރަމުންދާ މަޤާމާއި ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ

ފެންވަރަށްބަލާ، ތިރީގައިވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގިންތިއަކަށެވެ.

 . ވިޒިޓިންގ ޕްރޮފެސަރ 1

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . ވިޒިޓިންގ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . ވިޒިޓިންގ ލެކްޗަރަރ4

 . ވިޒިޓިންގ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5
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ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން   (ށ)    

ނުވަތަ ދާއިރާއާއި، ދުމަތަށްޚިލްމީ ޢިގިންތިކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ 

ގުޅޭ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހުރި މިންވަރަށްބަލާ، ތިރީގައިވާ

ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ

 ގިންތިއަކަށެވެ.

 ރަރީ ޕްރޮފެސަރ. އޮނ1ަ

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . އޮނަރަރީ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . އޮނަރަރީ ލެކްޗަރަރ4

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކީ  (ހ)  5  ލުތައްޞޫމައިގަނޑު އު

މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭ ނުވަތަ ހިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

މުވައްޒަފަކު ވަރސިޓީގެ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ. އެފަރާތަކީ ޔުނި

 ނޫނެވެ. 

މާއިކުރުޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު   (ށ)    

ތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށްޚްވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ލުތަކާޞޫދުތަކާއި އުޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ   (ނ)    

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާްފ، އެއްގޮތަށް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ
އެކަޑެމިކް ސްޓާްފ

  ކުރުން ޢައްޔަން

  

ކުރެވޭނީޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކު   (ހ)  6

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް .1

ކުރުމުގައި، ޢައްޔަންޕްރޮފެސަރއާއި ހަމަޔަށް 

ކުއްލިއްޔާގެ ީޑން، ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް

ޗާންސެލަރ (އެކަޑަމިކް އެފައަރޒް) ނުވަތަ

 ދާނެއެވެ.ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ހުއްދަ ދެވި

ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ  .2

 ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ.

(ށ)    
  

ކުރެވޭނީޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު 

(ހަތަރެއް) އަހަރާއި ހަމަޔަށެވެ. ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 4

(ހަތަރެއް) 4ކުރެވޭ މުއްދަތު  ޢައްޔަންއެކަޑެމިކް ސްޓާފު 

ޚާއްޞަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ކުރެވޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ 

، ކުރެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޢައްޔަން ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ. 

ޢައްޔަންމި ޤަވާޢިދުގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް އަލުން 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރުމަށް ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް   )(ނ   

އެދި ހުށައަޅާ ސިޓީ ފޮނުވާނީ، އެކަމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިޔުމަން ރިސޯްސ

 ޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ.

(ރ)    
  

ވިޒިޓިންގް އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި

ވަތުގެޢުއްދަދެވުނު ފަރާތަށް ފޮނުވާ ދަކުރުމަށް ހު ޢައްޔަން

ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އެފައާޒް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ވަތުގެ ލިޔުމާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެޢުދަ  (ބ)   

މާތުމަޢުލޫއިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައްކާތެރިކުރުމާ، 

ނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކާިއރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހުއްޓުމާ، އަދި ޔު

ކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެޢަމަލުލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޞޫއު

ވަރސިޓީއަށްލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް، އޭގެ ކޮޕީއެއް ޔުނި
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ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން   (ށ)    

ނުވަތަ ދާއިރާއާއި، ދުމަތަށްޚިލްމީ ޢިގިންތިކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ 

ގުޅޭ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހުރި މިންވަރަށްބަލާ، ތިރީގައިވާ

ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެފަރާތަކާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ

 ގިންތިއަކަށެވެ.

 ރަރީ ޕްރޮފެސަރ. އޮނ1ަ

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ2

 . އޮނަރަރީ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ3

 . އޮނަރަރީ ލެކްޗަރަރ4

 . އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ5

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކީ  (ހ)  5  ލުތައްޞޫމައިގަނޑު އު

މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭ ނުވަތަ ހިދުމަތެއް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

މުވައްޒަފަކު ވަރސިޓީގެ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ. އެފަރާތަކީ ޔުނި

 ނޫނެވެ. 

މާއިކުރުޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު   (ށ)    

ތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށްޚްވަކިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ލުތަކާޞޫދުތަކާއި އުޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ   (ނ)    

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާްފ، އެއްގޮތަށް

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ
އެކަޑެމިކް ސްޓާްފ

  ކުރުން ޢައްޔަން

  

ކުރެވޭނީޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފަކު   (ހ)  6

ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެސޯސިއޭޓް .1

ކުރުމުގައި، ޢައްޔަންޕްރޮފެސަރއާއި ހަމަޔަށް 

ކުއްލިއްޔާގެ ީޑން، ނުވަތަ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް

ޗާންސެލަރ (އެކަޑަމިކް އެފައަރޒް) ނުވަތަ

 ދާނެއެވެ.ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ހުއްދަ ދެވި

ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ ޕްރޮފެސަރ  .2

 ކުރުމަށް ހުއްދަދޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ.

(ށ)    
  

ކުރެވޭނީޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު 

(ހަތަރެއް) އަހަރާއި ހަމަޔަށެވެ. ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ 4

(ހަތަރެއް) 4ކުރެވޭ މުއްދަތު  ޢައްޔަންއެކަޑެމިކް ސްޓާފު 

ޚާއްޞަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ކުރެވޭނީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ 

، ކުރެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުން ޢައްޔަން ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ. 

ޢައްޔަންމި ޤަވާޢިދުގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތަށް އަލުން 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކުރުމަށް ޢައްޔަންވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް   )(ނ   

އެދި ހުށައަޅާ ސިޓީ ފޮނުވާނީ، އެކަމަށް ލިބިފައިވާ ހުއްދައާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިޔުމަން ރިސޯްސ

 ޑިޕާރޓްމަންޓަށެވެ.

(ރ)    
  

ވިޒިޓިންގް އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި

ވަތުގެޢުއްދަދެވުނު ފަރާތަށް ފޮނުވާ ދަކުރުމަށް ހު ޢައްޔަން

ލިޔުން ފޮނުވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އެފައާޒް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ވަތުގެ ލިޔުމާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެޢުދަ  (ބ)   

މާތުމަޢުލޫއިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީ ރައްކާތެރިކުރުމާ، 

ނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކާިއރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހުއްޓުމާ، އަދި ޔު

ކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެޢަމަލުލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޞޫއު

ވަރސިޓީއަށްލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް، އޭގެ ކޮޕީއެއް ޔުނި
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ފޮނުވުމުން، ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި

 ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. 

ވިޒިޓިންގ އަދި އެކަޑެމިްކ
ކުރުމުގަިއޢައްޔަންސްޓާފް 

  ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް ވާންވާނީ،  (ހ)  7

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ

ލުކޮށްފައިާވޙާޞިދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހިދުމަތުގެ 

ފަރާތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ

ފައިާވލުކޮށް ޙާޞިކެއް ނުވަތަ ތަޖުރިބާތަކެއް ޚިދުމަތްތަ

 އެދާއިރާގެ މާހިރަކަށެވެ. 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފްގެ ކިބައިގައި  (ށ)   

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ އަދި/ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމުގެ

ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން

ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްޙާޞިތަކެއް ކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީފާހަގަ 

 ވާންވާނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ހަމަޖައްސާނޭ  (ނ)   

ގިންތި ބިނާވެގެންވަނީ އެފާރާތެއްގެ ޢިލްމީ ެފންވަރާ، ޢިލްމީ

ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބަލާފަެއވެ. އެހެން

މަޤާމެއް އަދާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަމުވައްސަސާއެއްގައި ކުރީން 

އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތް ގިންތި ކުރުމުގައި، އެފަރާތަކުން އެންމެ

މުގެޤާއިވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރަމުންދާ މަފަހުން އަދާ ކޮށްފަ

 ގިންތިއަށްވުރެ މަތީން ގިންތިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ރަރީވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަ
އެކަޑެމިކް ސްޓާފުެގ

ޒިންމާތަކާއިތަކާއި ޙައްޤު
  ލިބިދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް

ނާޔަތެއް ނުވަތަޢިފަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާ  (ހ)  8

ޖީބު ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދޭނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީއާއި

ދަދެއްޢައެކަޑެމިކް ސްޓާފު އެއްބަސްވާ  ވިޒިޓިންގ އަދި 

ދެވިދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް

ސްޓާފުގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއިން ބުއިމަށް ހިނގާ

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން  (ށ)   

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ، އެފަރާތަކީ އެހެން

ވަޒީފާ، މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާނަމަ

އަދާ ކުރާ މުއައްސަސާއިން އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި

 ށެވެ.ކައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދޭ ފަރާތަ

ކޮންފަރެންސްތަކާއި އެހެނިހެންޔުނިވަރސިޓީން ހުއްދަދޭ   (ނ)   

ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީޙަ

އެކަޑެމިކް ސްޓާފު ކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ކް ސްޓާފު މަސައްކަތްވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމި  (ރ)   

ޖާގައެއް ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ޚާއްޞަކުރުމަށް 

ލައިބްރަރީގެ، ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

/ޚިދުމަތްފަދަ، ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ކުއްލިއްޔާ

 ސެންޓަރުން ތަނަވަސް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް ސްޓާފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ  (ބ)   

މެއިލް އެކައުންޓަކާއި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާއި ލައިބްރަރީ-އީ

 ޔޫޒަރ އެކްސެސްގެ ހިދުމަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުގެ ލަޤަބު ބޭނުން  (ޅ)   

ނެވެ.ކުރަންވާނީ، ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ކުރިއަށް ލައިގެން

އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގެ  (ކ)   

ރިސާޗް ގްރާންޓްސްތަކާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ
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ފޮނުވުމުން، ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި

 ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. 

ވިޒިޓިންގ އަދި އެކަޑެމިްކ
ކުރުމުގަިއޢައްޔަންސްޓާފް 

  ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފް ވާންވާނީ،  (ހ)  7

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ

ލުކޮށްފައިާވޙާޞިދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހިދުމަތުގެ 

ފަރާތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވޭފަދަ

ފައިާވލުކޮށް ޙާޞިކެއް ނުވަތަ ތަޖުރިބާތަކެއް ޚިދުމަތްތަ

 އެދާއިރާގެ މާހިރަކަށެވެ. 

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފްގެ ކިބައިގައި  (ށ)   

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ އަދި/ ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމުގެ

ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ކޮށްދޭ މަސައްކަތް ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން

ލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްޙާޞިތަކެއް ކޮށްލެވޭފަދަ ކާމިޔާބީފާހަގަ 

 ވާންވާނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފުން ހަމަޖައްސާނޭ  (ނ)   

ގިންތި ބިނާވެގެންވަނީ އެފާރާތެއްގެ ޢިލްމީ ެފންވަރާ، ޢިލްމީ

ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބަލާފަެއވެ. އެހެން

މަޤާމެއް އަދާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަމުވައްސަސާއެއްގައި ކުރީން 

އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތް ގިންތި ކުރުމުގައި، އެފަރާތަކުން އެންމެ

މުގެޤާއިވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރަމުންދާ މަފަހުން އަދާ ކޮށްފަ

 ގިންތިއަށްވުރެ މަތީން ގިންތިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ރަރީވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަ
އެކަޑެމިކް ސްޓާފުެގ

ޒިންމާތަކާއިތަކާއި ޙައްޤު
  ލިބިދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް

ނާޔަތެއް ނުވަތަޢިފަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާ  (ހ)  8

ޖީބު ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދޭނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީއާއި

ދަދެއްޢައެކަޑެމިކް ސްޓާފު އެއްބަސްވާ  ވިޒިޓިންގ އަދި 

ދެވިދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް

ސްޓާފުގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި ހުރުމާއި ކެއިން ބުއިމަށް ހިނގާ

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން  (ށ)   

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ، އެފަރާތަކީ އެހެން

ވަޒީފާ، މުއައްސަސާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަކަށްވާނަމަ

އަދާ ކުރާ މުއައްސަސާއިން އެފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި

 ށެވެ.ކައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދޭ ފަރާތަ

ކޮންފަރެންސްތަކާއި އެހެނިހެންޔުނިވަރސިޓީން ހުއްދަދޭ   (ނ)   

ރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީޙަ

އެކަޑެމިކް ސްޓާފު ކުރާ ދަތުރުތަކާއި އެކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީތެރިކަމެއް

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

ކް ސްޓާފު މަސައްކަތްވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމި  (ރ)   

ޖާގައެއް ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ޚާއްޞަކުރުމަށް 

ލައިބްރަރީގެ، ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

/ޚިދުމަތްފަދަ، ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ކުއްލިއްޔާ

 ސެންޓަރުން ތަނަވަސް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް ސްޓާފަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ  (ބ)   

މެއިލް އެކައުންޓަކާއި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތާއި ލައިބްރަރީ-އީ

 ޔޫޒަރ އެކްސެސްގެ ހިދުމަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުގެ ލަޤަބު ބޭނުން  (ޅ)   

ނެވެ.ކުރަންވާނީ، ވިޒިޓިންގ ނުވަތަ އޮނަރަރީ ކުރިއަށް ލައިގެން

އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގެ  (ކ)   

ރިސާޗް ގްރާންޓްސްތަކާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ
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ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޭރުގެ ރިސާޗް ގްރާންޓްސްތަކަށް

 ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު، އެ ސްޓާފަކު  (އ)   

ކޮށްފައިވާ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ ޢައްޔަން

އިސްވެރިޔާއަށް  ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކުއްލިއްޔާ/

ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް

ވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެ

އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި  (ވ)   

ފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދީފައިވާޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދީ

ޚިދުމަތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީއާިއ

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ،ގުޅޭ އެގްރީމެންޓެއްގައި

 ސްޓާފާއި ޔުނިވަރސިޓީން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަުލކުރަން
  ފެށުން

ދު ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި  ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީމި ޤަވާޢިދަށް     9

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް
  ދިމާވުން

ދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުޤަވާޢިމި     10

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރާނީ 

  
  

   

 

 ރިސޯސް ހިއުމަން ޔުނިވަރސިީޓގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  ޤަވާޢިދު  ކޮމިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް

 

 ހ)(  1  ތަޢާރުފާއި ނަން

  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ،ލައިފައިވާބާރުލިބިގެން އެކުލަވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިއުމަން ރީސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ)ގެ ޤަވާޢިދެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

 ޤަވާޢިދު" އެވެ.

"ޔުނިވަރސިޓީ" ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު  (ހ)  2  މާނަކުރުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 2015/11ނަންބަރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

"ކޮމިޓީ" ނުވަތަ "އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ" ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ  ށ)(    

ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރީސޯސް

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީއެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ    3  މަޤުޞަދު

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގައިޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ 

ޢަމަލުކުރާނޭގޮތާއި، އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރުމެވެ.
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ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޭރުގެ ރިސާޗް ގްރާންޓްސްތަކަށް

 ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފު، އެ ސްޓާފަކު  (އ)   

ކޮށްފައިވާ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެ އެންމެ ޢައްޔަން

އިސްވެރިޔާއަށް  ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ކުއްލިއްޔާ/

ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް

ވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެ

އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑަމިކް ސްޓާފު ވަކިކުރުމުގެ ބާރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ސްޓާފެއްގެ ގޮތުގައި  (ވ)   

ފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދީފައިވާޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދީ

ޚިދުމަތްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަޓީއާިއ

ވިޒިޓިންގ އަދި އޮނަރަރީ އެކަޑެމިކް ،ގުޅޭ އެގްރީމެންޓެއްގައި

 ސްޓާފާއި ޔުނިވަރސިޓީން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަުލކުރަން
  ފެށުން

ދު ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި  ،ޢަމަލުކުރަންފަށާނީމި ޤަވާޢިދަށް     9

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް
  ދިމާވުން

ދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުޤަވާޢިމި     10

 އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރާނީ 

  
  

   

 

 ރިސޯސް ހިއުމަން ޔުނިވަރސިީޓގެ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  ޤަވާޢިދު  ކޮމިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް

 

 ހ)(  1  ތަޢާރުފާއި ނަން

  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަށުންވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ،ލައިފައިވާބާރުލިބިގެން އެކުލަވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިއުމަން ރީސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ)ގެ ޤަވާޢިދެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް 

 ޤަވާޢިދު" އެވެ.

"ޔުނިވަރސިޓީ" ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު  (ހ)  2  މާނަކުރުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 2015/11ނަންބަރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

"ކޮމިޓީ" ނުވަތަ "އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ" ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ  ށ)(    

ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރީސޯސް

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީއެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ    3  މަޤުޞަދު

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާ ހިންގުމުގައިޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ 

ޢަމަލުކުރާނޭގޮތާއި، އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިޯސސް 

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮކމިޓީގެ ޤަވާޢިދު



110

 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ    4  ޮކމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް

ޅުންހުރި ހުރިހާކަމެއްބެލެހެއްޓުމުގައާއި މުވައްޒަފުންނާ ގު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ

 ކޮމިޓީއެވެ.

ޮކމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި  
  ބަދަލުގެނައުން 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ކޮމިޓީއަށް  (ހ)  5

ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްބަދަލުގެނައުމުގެ 

 ޗާންސެލަރަށެވެ.

  (ށ)    

 

 

 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ

 (ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  5

. ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑ1ް

 ފައިނޭންސް)

 ވައިސްޗަންސެލަރ (އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް). ޑެޕިއުޓީ 2

. ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ (ރިސަރޗް އެންްޑ3

 އިނޮވޭޝަން)

 . ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން ރިސޯސަސް)4

 . ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް)5

އަދި ކޮމިޓީއަށް، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު  (ނ)    

މާތު ޔުނިވަރސިޓީގެމަޢުލޫއެ ، ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު

 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޑެޕިއުޓީ  (ހ)  6  ޮކމިޓީގެ ރިޔާަސތު 

ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް

 ފައިނޭންސް) އެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް  (ށ)    

ފައިނޭންސް) އަށްޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއްގެޙާހާޒިރުނުވެވޭ 

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޑެޕިއުޓީ

މިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވާވައިސްޗާންސެަލރުންގެ ތެރެއިން ކޮ

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރެކެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން    7  ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ 

 ރިސޯސަސް) އެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ 
  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ޔުނިވަރސިޓީގެކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ     8

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  9  ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަްތތައް

ޤަވާޢިދާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކުގައިވާ ކަންކަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން

 ދިނުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ބެލެހެއްޓުމާއި  (ށ)    

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތަކާއި އޮނިގަނޑުތައް

 އެކުލަވާލުން.
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އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ    4  ކޮމިޓީގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް

ޅުންހުރި ހުރިހާކަމެއްބެލެހެއްޓުމުގައާއި މުވައްޒަފުންނާ ގު

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުާރ

 ކޮމިޓީއެވެ.

ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި  
  ބަދަލުގެނައުން 

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ކޮމިޓީއަށް  (ހ)  5

ބާރު ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްބަދަލުގެނައުމުގެ 

 ޗާންސެލަރަށެވެ.

  (ށ)    

 

 

 

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ

 (ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.  5

. ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑ1ް

 ފައިނޭންސް)

 ވައިސްޗަންސެލަރ (އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް). ޑެޕިއުޓީ 2

. ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ (ރިސަރޗް އެންްޑ3

 އިނޮވޭޝަން)

 . ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން ރިސޯސަސް)4

 . ޑިރެކްޓަރ (ފައިނޭންސް)5

އަދި ކޮމިޓީއަށް، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު  (ނ)    

މާތު ޔުނިވަރސިޓީގެމަޢުލޫއެ ، ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު

 ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޑެޕިއުޓީ  (ހ)  6  ޮކމިޓީގެ ރިޔާަސތު 

ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް

 ފައިނޭންސް) އެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް  (ށ)    

ފައިނޭންސް) އަށްޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 

ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއްގެޙާހާޒިރުނުވެވޭ 

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޑެޕިއުޓީ

މިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވާވައިސްޗާންސެަލރުންގެ ތެރެއިން ކޮ

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރެކެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން    7  ޮކމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ 

 ރިސޯސަސް) އެވެ.

ޮކމިޓީގެ އިދާރީ 
  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ޔުނިވަރސިޓީގެކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާނީ     8

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ  (ހ)  9  ޮކމިޓީގެ ަމސައްކަްތތައް

ޤަވާޢިދާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކުގައިވާ ކަންކަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން

 ދިނުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ބެލެހެއްޓުމާއި  (ށ)    

ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތަކާއި އޮނިގަނޑުތައް

 އެކުލަވާލުން.
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މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ   (ނ)    

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަޢާރަފު ކުރުމަށާއި،

ހެދިފައިވާ ޤަވާިޢދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ތަންފީޒު ކުރުމަށް ،ގެނައުމަށާއި

  .ވެދިނުންޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރި

އުލަކަށްޙައުލަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި މާޙަޔުނިވަރސިޓީގެ މާ  (ރ)    

ހެދުމާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ

ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ

 ކުރުން.މުވައްޒަފަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް  (ބ)    

ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 .ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގެޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި   (ޅ)    

ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓާއި، މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓް ހެދުމުގަިއ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އިަދ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ކަންތައްތައް ރަގަޅު

ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުގައި ހިއުމަން

 .ރިސޯސަސް ޑިަޕރޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އެންމެ  (ކ)    

ޤާބިލު މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސިލެކްޝަްނ

 ކްރައިޓީރިއާތަކާއި އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުން.

މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ   (އ)    

ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ތިރީގައިވާ ޕެނަލްތައް އެކުލަވާލުމާއި އެ

ޕެނަލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި،

 އެޕެނަލްތަކަށް ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން.

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް: .1      

ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމާއި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް

ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ދިރާސާ

 .ތަމްރީނު ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުން  ކުރުމާއި އަދި

ގުޅޭމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ  ޕަރސަނަލް ޕެނަލް: . 2      

ލިޔެކިއުންތަކާއި ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަނީ ޤަވާޢިާދ

އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާގައި ދިމާވާ

ދިރާސާކޮށް، ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ  މައްސަލަތައް ބަލައި

ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި،

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު

 .ފޯރު ކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

ޑިޕަރޓްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ :ޕެނަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް . 3      

ސެންތަރުތަކުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް /ކުއްލިއްޔާ  ތަކާއި

އޮޑިޓާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ލަާފ

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ދިނުމާއި، އަދި ކޮމްޕްލަޔަންްސ

 .މަސައްކަތްކުރުން 
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މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ   (ނ)    

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ތަޢާރަފު ކުރުމަށާއި،

ހެދިފައިވާ ޤަވާިޢދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ތަންފީޒު ކުރުމަށް ،ގެނައުމަށާއި

  .ވެދިނުންޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް އެހީތެރި

އުލަކަށްޙައުލަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި މާޙަޔުނިވަރސިޓީގެ މާ  (ރ)    

ހެދުމާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ

ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ

 ކުރުން.މުވައްޒަފަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް  (ބ)    

ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 .ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެ ދިނުން

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުތަކުގެޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި   (ޅ)    

ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓާއި، މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓް ހެދުމުގަިއ

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އިަދ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ކަންތައްތައް ރަގަޅު

ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމުގައި ހިއުމަން

 .ރިސޯސަސް ޑިަޕރޓްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން އެންމެ  (ކ)    

ޤާބިލު މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސިލެކްޝަްނ

 ކްރައިޓީރިއާތަކާއި އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުން.

މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއިއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ   (އ)    

ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރުމަށްޓަކައި، އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ތިރީގައިވާ ޕެނަލްތައް އެކުލަވާލުމާއި އެ

ޕެނަލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި،

 އެޕެނަލްތަކަށް ކޯޑިނޭޓަރުން ޢައްޔަންކުރުން.

މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް: .1      

ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތުމާއި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް

ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ދިރާސާ

 .ތަމްރީނު ދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުން  ކުރުމާއި އަދި

ގުޅޭމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ  ޕަރސަނަލް ޕެނަލް: . 2      

ލިޔެކިއުންތަކާއި ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަނީ ޤަވާޢިާދ

އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާގައި ދިމާވާ

ދިރާސާކޮށް، ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ  މައްސަލަތައް ބަލައި

ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި،

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު

 .ފޯރު ކޮށްދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

ޑިޕަރޓްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ :ޕެނަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް . 3      

ސެންތަރުތަކުގެ ކޮންޕްލަޔަންސް /ކުއްލިއްޔާ  ތަކާއި

އޮޑިޓާއި މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ލަާފ

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ދިނުމާއި، އަދި ކޮމްޕްލަޔަންްސ

 .މަސައްކަތްކުރުން 
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އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް، ބައްދަލުވުން  (ހ)  10  ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް

ގަޑިއިރު  ކުރީން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 24ވުމުގެ ބޭއް

 ދޭންވާނެއެވެ.

ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެންބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ނާދެވޭނެކަން  (ށ)    

ނާންގާހާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމަކަްށ

 ހާޒިރުވާނޭކަމުގައެވެ.

ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ ޢުޒުރެއްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް   (ނ)    

(ދޭއް) ގަޑިއިރު ކުރިން 2ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކޮމިޓީފެށުމުގެ 

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޮކމިޓީގެ އެޖެންޑާއާއި 
 އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެކަމެއް، ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ  (ހ)  11

ރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށްއެޖެންޑާ ކު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ

 ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކުރަން ބޭނުންނަމަ  (ށ)    

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު 24ލަސްވެގެން  ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއެކު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށްކުރިން، 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، ކޮމިޓީގެ  (ނ)    

 އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާއާގުޅޭ އެޖެންޑާއާއި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ   (ރ)    

(ބާރަ) 12ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ލިޔުންތައް 

 ގަޑިއިރުކުރިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ    12  ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ަޢދަދު 

ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ

 ތިބެގެންނެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމޭނީ، އެކަމެއް ނިންމާ  (ހ)  13  ގެ ނިންމުންަތއްޮކމިޓީ

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް

 ފާސްވުމުންނެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ  (ށ)    

ޢީއެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޝަރުދަރި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ 

އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަުތ

ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ

ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ

އްގައިކުރާނަމަ، އެފަދަ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމެ

 .ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯްޑ 
  ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  (ހ)  14

 ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް  (ށ)    

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު  (ނ)    

، ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި

 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. ،ކުށެއް އޮތްނަމަ އެކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް
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އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް، ބައްދަލުވުން  (ހ)  10  ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް

ގަޑިއިރު  ކުރީން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް 24ވުމުގެ ބޭއް

 ދޭންވާނެއެވެ.

ނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެންބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ނާދެވޭނެކަން  (ށ)    

ނާންގާހާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަކު އެބައްދަލުވުމަކަްށ

 ހާޒިރުވާނޭކަމުގައެވެ.

ހާޒިރުނުވެވޭނެ ފަދަ ޢުޒުރެއްކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީއަށް   (ނ)    

(ދޭއް) ގަޑިއިރު ކުރިން 2ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކޮމިޓީފެށުމުގެ 

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާއާއި 
 އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެކަމެއް، ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރާނީ  (ހ)  11

ރުމަށް އެދިފައިވާނަމަ އެކަމެއް އެކުލެވޭގޮތަށްއެޖެންޑާ ކު

ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ

 ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކުރަން ބޭނުންނަމަ  (ށ)    

(ސައުވީސް) ގަޑިއިރު 24ލަސްވެގެން  ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއެކު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަށްކުރިން، 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން، ކޮމިޓީގެ  (ނ)    

 އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

އެޖެންޑާއާގުޅޭ އެޖެންޑާއާއި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ   (ރ)    

(ބާރަ) 12ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަދުވެގެން ލިޔުންތައް 

 ގަޑިއިރުކުރިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ    12  ޮކމިޓީގެ ޤާނޫނީ ަޢދަދު 

ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ

 ތިބެގެންނެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމޭނީ، އެކަމެއް ނިންމާ  (ހ)  13  ގެ ނިންމުންަތއްޮކމިޓީ

ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް

 ފާސްވުމުންނެވެ.

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ  (ށ)    

ޢީއެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ޝަރުދަރި ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ 

އަދި ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިކަން އޮތް ކޮންމެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަުތ

ހިމެނޭ ނުވަތަ އެމެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ

ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ

އްގައިކުރާނަމަ، އެފަދަ މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމެ

 .ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯްޑ 
  ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ  (ހ)  14

 ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ.

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް  (ށ)    

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު  (ނ)    

، ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައި

 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. ،ކުށެއް އޮތްނަމަ އެކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު  (ރ)    

 ބެލެހެއްޓިފާރާތާއި ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ  (ހ)  15  ސިއްރުހިފެހެއްޓުން

ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން، އެއްވެސްކަމެއް

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެމަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން   (ށ)    

ނުވަތަ އެމެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް

ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްމަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރަކަށް   (ނ)    

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން

އެެހން ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން، ފިޔަވައި

 ނުވާނެއެވެ.

ޮކމެޓީގެ ނިންމުމަްށ 
ޢަމަލު ކުރުމާއި 
  އިލްތިމާސް ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކަށް     16

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކާމެދު އެއްވެސް 

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ

ކަން އެޗް.އާރް.އެމް.ީޑމާސްކޮށްފިނަމަ، އެގޮތަކަށް އިލްތި 

 ން ބަލަން ވާނެއެވެ.ކޮމެޓީ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަުލކުރަން

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)  17

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.  (ށ)    

ދުގައި ނެތް ކަމެއްޤަވާޢި

ދިމާވެއްޖެ ނަަމ

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތެއް    18

 ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ އަޤްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު  (ރ)    

 ބެލެހެއްޓިފާރާތާއި ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ  (ހ)  15  ސިއްރުހިފެހެއްޓުން

ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން، އެއްވެސްކަމެއް

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެމަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން   (ށ)    

ނުވަތަ އެމެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް

ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް

 މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްމަޤާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން މެންބަރަކަށް   (ނ)    

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން

އެެހން ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން، ފިޔަވައި

 ނުވާނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަްށ 
ޢަމަލު ކުރުމާއި 
  އިލްތިމާސް ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެއެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުންތަކަށް     16

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލު ކުރަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމަކާމެދު އެއްވެސް 

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެކަމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ

ކަން އެޗް.އާރް.އެމް.ީޑމާސްކޮށްފިނަމަ، އެގޮތަކަށް އިލްތި 

 ން ބަލަން ވާނެއެވެ.ކޮމެޓީ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަުލކުރަން

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)  17

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.  (ށ)    

ދުގައި ނެތް ކަމެއްޤަވާޢި

ދިމާވެއްޖެ ނަަމ

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކަށް ގޮތެއް    18

 ނިންމާނީ ކޮމެޓީގެ އަޤްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުންގެ 
  ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު 

  
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ،ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއެކުލަވާލައިފައިވާ 

ކުރާނޭ ގޮތްޢަމަލުމުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

 ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެމި އުޞޫލަށް ކިޔަނީ " (ށ)   

 މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ(ނ)   

މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ، އްތަވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުމު

މަތީން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ިޑޕާރޓްމަންޓުން

 .ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ 2  ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި މުވައްޒަފުންގެ

ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ

ރަޖިސްޓަރީއެވެ. މި ރަޖިސްޓަރީތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ިޑޕާރޓްމަންޓްގައި މިކަމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ

ތަކުގައިވެސް ބެލެހެއްިޓކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ނުވަތަ ފޮތް

 .ދާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ .1

 .ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .2

 .ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .3

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ .4

ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވޮލަންޓިއަރުން ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް

 .މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ހ) ( 3  މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިްސޓަރީ

 

މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ،

ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ ވަގުތަކު ހުރި މަޤާމުތަކާއި، ކުރިން ހުރި

މަޤާމުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި، އެ މަޤާމުތަކާބެހޭ

 .މަޢުލޫމާތެވެ

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުންނަންމަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  ށ)(   

 .ވާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ނަން .1

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު .2

 .މަޤާމު އިތުރުކުރި އަދަދު .3

 .މަޤާމު އުނިކުރި އަދަދު .4

މަޤާމު އިތުރު ކުރުމުން ނުވަތަ އުނި ކުރުމުން ބާކީއޮތް .5

 .ޖުމްލަ އަދަދު

 .މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު .6

 .ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚުމަޤާމު އުވާލި  .7

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .8

މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އުޞޫލު ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރެޯކޑުތައް 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުންގެ 
  ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު 

  
  

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ،ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއެކުލަވާލައިފައިވާ 

ކުރާނޭ ގޮތްޢަމަލުމުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

 ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެމި އުޞޫލަށް ކިޔަނީ " (ށ)   

 މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ(ނ)   

މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ، އްތަވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުމު

މަތީން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ިޑޕާރޓްމަންޓުން

 .ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ 2  ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި މުވައްޒަފުންގެ

ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ ތިރީގައިމިވާ ބާވަތްތަކުގެ

ރަޖިސްޓަރީއެވެ. މި ރަޖިސްޓަރީތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ިޑޕާރޓްމަންޓްގައި މިކަމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ

ތަކުގައިވެސް ބެލެހެއްިޓކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ނުވަތަ ފޮތް

 .ދާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓަރީ .1

 .ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .2

 .ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީ  .3

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ .4

ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވޮލަންޓިއަރުން ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް

 .މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ

ހ) ( 3  މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިްސޓަރީ

 

މަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ،

ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ ވަގުތަކު ހުރި މަޤާމުތަކާއި، ކުރިން ހުރި

މަޤާމުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއި، އެ މަޤާމުތަކާބެހޭ

 .މަޢުލޫމާތެވެ

އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހުންނަންމަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި  ށ)(   

 .ވާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ނަން .1

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު .2

 .މަޤާމު އިތުރުކުރި އަދަދު .3

 .މަޤާމު އުނިކުރި އަދަދު .4

މަޤާމު އިތުރު ކުރުމުން ނުވަތަ އުނި ކުރުމުން ބާކީއޮތް .5

 .ޖުމްލަ އަދަދު

 .މަޤާމު އުފެއްދި ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚު .6

 .ޗިޓު/ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީޚުމަޤާމު އުވާލި  .7

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .8



120
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ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ 
  ރަޖިސްޓަރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެހ) ( 4

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

މަޤާމުތަކުގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން

 .އުޅެފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުށ) (   

 ހުންނަން ވާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ނަން . .1

 .މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް .2

މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު .3

ރު.ނަންބަނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު 

މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑު ނުވަތަ .4

 ޔުނިވަރސިޓީ ނަންބަރު.

މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ނުވަތަ .5

 .ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .6

 .ކްލެސިފިކޭޝަންމަޤާމުގެ  .7

 .މަޤާމުގެ ރޭންކް/ސްޕައިން ޕޮއިންޓް .8

 .ސަރވިސް ކެޓަގަރީ .9

 .މުވައްޒަފަށްލިބޭ މުސާރަ .10

 .މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް .11

 .މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންފެށި ތާރީޚު .12

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާިއ .13

 .ސަބަބު އަދި ޗިޓު ނަންބަރު

ވަކިވުމުން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނ)(   

ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން، ރަޖިސްޓަރީގައި، ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި

 ތާރީޚު އެނގެން ހުންނަން ވާނެއެވެ

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންެގ 
  ރަޖިސްޓަރީ

ހ) ( 5

 

މުވައްޒަފުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ، ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ 

މަޤާމުތަކުގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން

 .އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ށ)(   

 .ވާނެއެވެހުންނަން 

 .ނަމާއި އެޑްރެސް  .1

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު .2

 ބަރު.ންތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަނުވަ

 .އުފަން ތާރީޚު .3

 .މަޤާމުގެ ނަން .4

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު .5
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ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ 
  ރަޖިސްޓަރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެހ) ( 4

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

މަޤާމުތަކުގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން

 .އުޅެފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ

ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުށ) (   

 ހުންނަން ވާނެއެވެ

 .މަޤާމުގެ ނަން . .1

 .މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް .2

މުވައްޒަފުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު .3

ރު.ނަންބަނަންބަރު ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު 

މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑު ނުވަތަ .4

 ޔުނިވަރސިޓީ ނަންބަރު.

މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ނުވަތަ .5

 .ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .6

 .ކްލެސިފިކޭޝަންމަޤާމުގެ  .7

 .މަޤާމުގެ ރޭންކް/ސްޕައިން ޕޮއިންޓް .8

 .ސަރވިސް ކެޓަގަރީ .9

 .މުވައްޒަފަށްލިބޭ މުސާރަ .10

 .މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް .11

 .މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް ކުރަންފެށި ތާރީޚު .12

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާިއ .13

 .ސަބަބު އަދި ޗިޓު ނަންބަރު

ވަކިވުމުން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނ)(   

ނުވަތަ ބަދަލުވުމުން، ރަޖިސްޓަރީގައި، ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި

 ތާރީޚު އެނގެން ހުންނަން ވާނެއެވެ

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންެގ 
  ރަޖިސްޓަރީ

ހ) ( 5

 

މުވައްޒަފުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ، ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައި ބަލަހައްޓާނީ 

މަޤާމުތަކުގައި އެ ވަގުތަކު ތިބި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން

 .އުޅެފައިވާ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ

ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ށ)(   

 .ވާނެއެވެހުންނަން 

 .ނަމާއި އެޑްރެސް  .1

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު .2

 ބަރު.ންތަ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަނުވަ

 .އުފަން ތާރީޚު .3

 .މަޤާމުގެ ނަން .4

 .މަޤާމުގެ ނަންބަރު .5
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މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ނުވަތަ .6

 .ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު

 .މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން .7

 ރޭންކް/ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމުގެ  .8

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .9

 .މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް .10

 .ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚު .11

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާިއ .12

 .ސަބަބު އަދި ޗިޓު ނަންބަރު

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުޫލމާތު 
  ބެލެހެއްޓުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  6

(ވަގުތީ، ދާއިމީ)، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޢުލޫމާތު ފައިލެއް

 .ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ، ތައްޔާރުކޮށް

ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތަށްހ) (   

ނުކުތުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިްލ

ހަދައި، އެ ފައިލުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑް

ނަންބަރު ޖަހަން ވާނެއެވެ. އަދި ފައިލް ެހުދމަށްފަހު، އެ

މުވައްޒަފާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން

 .ގެންދަން ވާނެއެވެ

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް ޔުނިވަރސިޓީން ށ)(   

 .މަޢުލޫމާތު ފައިްލ ހަދައި، ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފަިއލުގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައްނ)(   

 ހުންނަން ވާނެއެވެ

 .ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ .1

 ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި .2

 .ލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީޞްއަ

ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ .3

 .ލިޔުން ހުށައަޅާފައި ވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް .4

 .ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމުވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ 

 .ވަޒީފާދިން ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .5

 .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު .6

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ .7

ވަނަވަރު (މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަުރ .8

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަޕްޑޭޓް ކުރަން

 .ވާނެއެވެ)

ތަކުގެމުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުން  .9

 .ކޮޕީ

ސަލާމް ސިޓީއާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި، .10

 .ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް

 .ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން (ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ) .11
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މަޤާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިދާރާ ނުވަތަ .6

 .ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު

 .މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން .7

 ރޭންކް/ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމުގެ  .8

 .މަޤާމުގެ މުސާރަ .9

 .މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް .10

 .ވަޒީފާ ދިން ތާރީޚު .11

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާިއ .12

 .ސަބަބު އަދި ޗިޓު ނަންބަރު

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުޫލމާތު 
  ބެލެހެއްޓުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  6

(ވަގުތީ، ދާއިމީ)، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޢުލޫމާތު ފައިލެއް

 .ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ، ތައްޔާރުކޮށް

ވަޒީފާ ލިބިގެން މުވައްޒަފު ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތަށްހ) (   

ނުކުތުމާއެކު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިްލ

ހަދައި، އެ ފައިލުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑް ކާޑް

ނަންބަރު ޖަހަން ވާނެއެވެ. އަދި ފައިލް ެހުދމަށްފަހު، އެ

މުވައްޒަފާ ބެހޭގޮތުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި މި ނަންބަރު ޖަހަމުން

 .ގެންދަން ވާނެއެވެ

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަށްވެސް ޔުނިވަރސިޓީން ށ)(   

 .މަޢުލޫމާތު ފައިްލ ހަދައި، ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފަިއލުގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައްނ)(   

 ހުންނަން ވާނެއެވެ

 .ވަޒީފާއަށް އެދި ފުރި ފޯމު ނުވަތަ ފޮނުވި ސިޓީ .1

 ސަނަދުތަކާއި ލިޔުންތަކުގެލިބިފައިވާ ފާސްތަކާއި .2

 .ލާ އެއްގޮތްކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޮޕީޞްއަ

ކުރީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ .3

 .ލިޔުން ހުށައަޅާފައި ވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް .4

 .ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމުވަންނަންއެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ 

 .ވަޒީފާދިން ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .5

 .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު .6

 .ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ ކޮޕީ .7

ވަނަވަރު (މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއް ފަހަުރ .8

ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަޕްޑޭޓް ކުރަން

 .ވާނެއެވެ)

ތަކުގެމުވައްޒަފާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުން  .9

 .ކޮޕީ

ސަލާމް ސިޓީއާއި، ޗުއްޓީއަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި، .10

 .ޑޮކްޓަރު ސެޓްފިކެޓް

 .ޗުއްޓީދޭ ލިޔުން (ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ) .11
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ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު، ތަމްރީނު ކޯހެއް .12

ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެޭހ

 ކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު)މަޢުލޫމާތު (ލިބިފައިވާ ސެޓްފި

 .އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ރެކޯޑު .13

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން .14

ބަންދެއްވެ، ޝަރީއަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ

 .އެކަމުގެ ރެކޯޑު

އުމީޤަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަ .15

 ކަމެއްގައި ނުވަތަފެންވަރުގައި ހިންގާ

ވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައިޤުއިނަލްއަބަ

ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލު ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ

 .އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ވާުލޙަ ން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތު .16

 .ކޮށްފައި ވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 .ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .17

 .ފެންވަރު ބެލި ފޯމު  މަސައްކަތުގެ .18

ވަޒީފާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް .19

 .(ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ)

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .20

 .ވަޒީފާ އަދާ ކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .21

ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު .22

 .ވެވޭ އެއްބަސްވުން

އަދި 18، 11، 10މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  މި ރ)(   

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކުރެވޭ 19

(ފަހެއް) އަހަރު ވުމަށްފަހު ނައްތާލެވި 5ތާރީޚުންފެށިގެން 

 ދާނެއެވެ.

ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ،ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބ)(   

ލު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށްބެހޭގޮތުން ފައި

ފައިލު ކުރަމުން ގެންދިއުން. މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި

އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން

 .ގެންދިއުން

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ޅ)(   

 .ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ ރައްކާތެރި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކ)(   

މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ.

ވީމާ، މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ

ގައިވާފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލު މުވައްޒަފަކު

 .ލިޔުންތައް ބަލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

އ) (   

 

ގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަންމުވައްޒަފަކުެއ ، މުވައްޒަފަކު

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ

ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަން

 .ވާނެއެވެ

ވ) (   

 

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ

(ފަހެއް) އަހަރު 5މީހެއްގެ މަޢުލޫާމތު ފައިލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
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ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެން ފެށުމަށްފަހު، ތަމްރީނު ކޯހެއް .12

ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރި ކޯހާބެޭހ

 ކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު)މަޢުލޫމާތު (ލިބިފައިވާ ސެޓްފި

 .އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ރެކޯޑު .13

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ޤާނޫނީގޮތުން .14

ބަންދެއްވެ، ޝަރީއަތުން އަދަބެއް ލިބިފައިވާނަމަ

 .އެކަމުގެ ރެކޯޑު

އުމީޤަކުން ހިންގާ ކަމެއްގައި ނުވަތަ އެހެން އޮފީހަ .15

 ކަމެއްގައި ނުވަތަފެންވަރުގައި ހިންގާ

ވާމީ ފެންވަރުގައި ހިންގާ ކަމެއްގައިޤުއިނަލްއަބަ

ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލު ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވާނަމަ

 .އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ވާުލޙަ ން އެކިއެކި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތު .16

 .ކޮށްފައި ވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 .ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .17

 .ފެންވަރު ބެލި ފޯމު  މަސައްކަތުގެ .18

ވަޒީފާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސި ޗިޓް .19

 .(ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ)

 .ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޗިޓު (ނުވަތަ ޗިޓުގެ ކޮޕީ) .20

 .ވަޒީފާ އަދާ ކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .21

ކޯސް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފާ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު .22

 .ވެވޭ އެއްބަސްވުން

އަދި 18، 11، 10މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  މި ރ)(   

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކުރެވޭ 19

(ފަހެއް) އަހަރު ވުމަށްފަހު ނައްތާލެވި 5ތާރީޚުންފެށިގެން 

 ދާނެއެވެ.

ފައިލުތަކުގައި އެ މުވައްޒަފަކާ ،ވަޒީފާ ލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބ)(   

ލު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި ލިޔުންތަކެއް ހަމައަށްބެހޭގޮތުން ފައި

ފައިލު ކުރަމުން ގެންދިއުން. މިގޮތުން ފައިލުކުރާ ލިޔުންތަކުގައި

އެ ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚު ތަރުތީބުން ނަންބަރު ޖަހަމުން

 .ގެންދިއުން

މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުތައް ވަކި މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކޮށް ޅ)(   

 .ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ ރައްކާތެރި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ކ)(   

މަޢުލޫމާތު ފައިލުގައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ސިއްރު ލިޔުންތަކެކެވެ.

ވީމާ، މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ

ގައިވާފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފުން އެ ފައިލު މުވައްޒަފަކު

 .ލިޔުންތައް ބަލައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ

އ) (   

 

ގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަންމުވައްޒަފަކުެއ ، މުވައްޒަފަކު

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ޕަރސަނަލް ފައިލް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުގެ

ބެލުމުގެ ދަށުން އެ ފައިލުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ދައްކަން

 .ވާނެއެވެ

ވ) (   

 

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ، ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ

(ފަހެއް) އަހަރު 5މީހެއްގެ މަޢުލޫާމތު ފައިލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ
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މުވައްޒަފުންގެ 
ށް ަބދަލު މަޢުލޫާމތުތަކަ

  ގެނައުން 

ހ) ( 7

 

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަމުވައްޒަފަކު

ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް

ެއ ަބަދެލްއ ެގްނަނާތ ، މުވައްޒަފަކުއަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ 

ހުށައަޅަން (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 7

 .ވާނެއެވެ

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަމުވައްޒަފަކު ށ)(   

ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ 15އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭތާ 

އެ ބަދަލެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ،ތެރޭގައި

މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ އިން އަދި ފައިލް ނުވަތަ

 ފޮތުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަމުވައްޒަފަކުނ)(   

ބަދަލު،ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ގެނެވުނު 

ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ހުރިހައި ިލޔެކިޔުންތަކުންމުވައްޒަފަކު އެ 

 އިޞްލާޙު ކުރަން ވާނެއެވެ.

އަދާ ކުރި ވަޒީފާގެ 
  ލިޔުން

ހ) ( 8

 

އެހެން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު،

ވަޒީފާ އަދާ ކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި

(ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެދިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް މުވައްޒަފަކުއެ 

 .ތްކޮށް އަދާ ކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ވާނެއެވެއިޝާރާ

 .ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް .2

މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ .3

 .ދެމިހުރި މުއްދަތު މުވައްޒަފަކު

.ވަޒީފާ އަދާ ކުރި އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު .4

އަދާ ކުރަމުން މުވައްޒަފަކުވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ  .5

 .އައި ވަޒީފާ

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ .6

 .މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު ނުވަތަ ބަދަލުވި މުވައްޒަފަކު އެ  ށ)(   

ގެމުވައްޒަފަކު ސަބަބު ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރި ގޮތާމެދު އެ 

ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭގޮތް (ރަނގަޅު ނުވަތަ ރަނގަޅު ނުވިޔަސް)،

އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މުވައްޒަފަކުވަޒީފާއަދާ ކުރި ލިޔުމުގައި، 

 .މެނުވީ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

އުޞޫލަށް ޢަމަުލކުރަން

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

 (ހ) 9

 

 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.މި  (ށ)   

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ 10

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ނެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ 
ށް ަބދަލު މަޢުލޫާމތުތަކަ

  ގެނައުން 

ހ) ( 7

 

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަމުވައްޒަފަކު

ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް

ެއ ަބަދެލްއ ެގްނަނާތ ، މުވައްޒަފަކުއަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ 

ހުށައަޅަން (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 7

 .ވާނެއެވެ

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަމުވައްޒަފަކު ށ)(   

ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލެއް

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ 15އަތުވެއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭތާ 

އެ ބަދަލެއް ޔުނިވަރސިޓީގައި މުވައްޒަފުންގެ ،ތެރޭގައި

މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ އިން އަދި ފައިލް ނުވަތަ

 ފޮތުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ވާނެއެވެ.

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަމުވައްޒަފަކުނ)(   

ބަދަލު،ބިދޭސީއެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓު ގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ގެނެވުނު 

ގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ހުރިހައި ިލޔެކިޔުންތަކުންމުވައްޒަފަކު އެ 

 އިޞްލާޙު ކުރަން ވާނެއެވެ.

އަދާ ކުރި ވަޒީފާގެ 
  ލިޔުން

ހ) ( 8

 

އެހެން މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު،

ވަޒީފާ އަދާ ކުރިގޮތުގެ ލިޔުން ވަޒީފާއިން ވަކިވި ނުވަތަ ބަދަލުވި

(ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް 6ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އެދިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް މުވައްޒަފަކުއެ 

 .ތްކޮށް އަދާ ކުރި ވަޒީފާގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ވާނެއެވެއިޝާރާ

 .ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް .1

 .އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް .2

މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެ އޮފީހުގެ ވަޒީފާގައި އެ .3

 .ދެމިހުރި މުއްދަތު މުވައްޒަފަކު

.ވަޒީފާ އަދާ ކުރި އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު .4

އަދާ ކުރަމުން މުވައްޒަފަކުވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ  .5

 .އައި ވަޒީފާ

ވަޒީފާއިން ވަކިވިއިރު އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ .6

 .މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު ނުވަތަ ބަދަލުވި މުވައްޒަފަކު އެ  ށ)(   

ގެމުވައްޒަފަކު ސަބަބު ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރި ގޮތާމެދު އެ 

ސުޕަވައިޒަރު ދެކޭގޮތް (ރަނގަޅު ނުވަތަ ރަނގަޅު ނުވިޔަސް)،

އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މުވައްޒަފަކުވަޒީފާއަދާ ކުރި ލިޔުމުގައި، 

 .މެނުވީ ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ

އުޞޫލަށް ޢަމަުލކުރަން

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

 (ހ) 9

 

 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.މި  (ށ)   

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި އުޞޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ 10

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުން 
  ލުޞޫކުރުވުމުގެ އުވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
 

މި އުޞޫލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 26ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއެކުލަވާލާފައިވާ، 

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އުޞޫލެވެ.

ލަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޞޫއު    

 ލު" އެވެ.ޞޫއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ

މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީއަލަށް ވަޒީފާ ދެވޭ  ހ)(   މަޤުޞަދުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި، ޤާނޫނާއި،

  .އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި ކޮށްދިނުން ،ޤަވާޢިދުތަކާއި

މާތަކަށް އަދިމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިން  (ށ)   

ބޭނުންކުރާއުލާއި، މަސައްކަތުގައި ޙަމަސައްކަތުގެ މާ

 .ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކޮށްދިނުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވައި،(ނ)   

މަސައްކަތުގައި އިސްނަގާ ލީޑަރޝިޕް ރޯލު އަދާކުރާ ބަޔަކަށް

 ހެދުން.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފު ތަޢާރަފްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް (ރ)   

ޔަގީންކަމާއެކު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްއޮމާންކަމާއި 

 މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދީ، (ބ)   

މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު

 ދިނުން.

އެކުވެރިކަމާިއޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  (ޅ)   

އިތުރުކޮށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޙުމުގެ ރޫއެއްބާރުލު

 ބަޔަކަށް ހެދުން.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި 

ބައިވެރި ކުރާނެ 
ފަރާތްތަކާއި ފުރިހަމަ 
  ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

އިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ދެވޭ ހުރިހަ ހ)( 2

އެ ވަޒީފާގެ ފަންތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ،މުވައްޒަފުންވެސް

މިންވަރަށް ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި

 ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

1 މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ)(   

(އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތާ ދުރުގައި

ހުރުމަށްފަހު އަލުން ވަޒީފާއާ ގުޅިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ވަޒީފާއަށް

 އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްނ)(   

،ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ކަމަށް ވުމާއެކު ،އިވަނީހަމަޖެހިފަ

(ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ 3މި ފިޔަވަހިތައް ވަޒީފާއަށް ވަންނަތާ 

 ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ރ)(   

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ކުރާކަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް 

އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އުޞޫލު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުން 
  ލުޞޫކުރުވުމުގެ އުވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
 

މި އުޞޫލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 26ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއެކުލަވާލާފައިވާ، 

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އުޞޫލެވެ.

ލަށް ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޞޫއު    

 ލު" އެވެ.ޞޫއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ އު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ

މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީއަލަށް ވަޒީފާ ދެވޭ  ހ)(   މަޤުޞަދުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި، ޤާނޫނާއި،

  .އުޞޫލުތަކަށް އަހުލުވެރި ކޮށްދިނުން ،ޤަވާޢިދުތަކާއި

މާތަކަށް އަދިމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިން  (ށ)   

ބޭނުންކުރާއުލާއި، މަސައްކަތުގައި ޙަމަސައްކަތުގެ މާ

 .ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކޮށްދިނުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވައި،(ނ)   

މަސައްކަތުގައި އިސްނަގާ ލީޑަރޝިޕް ރޯލު އަދާކުރާ ބަޔަކަށް

 ހެދުން.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފު ތަޢާރަފްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް (ރ)   

ޔަގީންކަމާއެކު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްއޮމާންކަމާއި 

 މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދީ، (ބ)   

މަސައްކަތަށް ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު

 ދިނުން.

އެކުވެރިކަމާިއޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  (ޅ)   

އިތުރުކޮށް، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޙުމުގެ ރޫއެއްބާރުލު

 ބަޔަކަށް ހެދުން.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި 

ބައިވެރި ކުރާނެ 
ފަރާތްތަކާއި ފުރިހަމަ 
  ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު 

އިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ ދެވޭ ހުރިހަ ހ)( 2

އެ ވަޒީފާގެ ފަންތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ،މުވައްޒަފުންވެސް

މިންވަރަށް ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި

 ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެއެވެ. 

1 މުވައްޒަފަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ށ)(   

(އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތާ ދުރުގައި

ހުރުމަށްފަހު އަލުން ވަޒީފާއާ ގުޅިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ވަޒީފާއަށް

 އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށްނ)(   

،ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން ކަމަށް ވުމާއެކު ،އިވަނީހަމަޖެހިފަ

(ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ 3މި ފިޔަވަހިތައް ވަޒީފާއަށް ވަންނަތާ 

 ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ރ)(   

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ކުރާކަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި ޕްރޮގްރާމަކީ  ބ)(   

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ 26ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ފަދައިން ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގަސްތުގައި

، ނުކޮށްފިނަމަމަޤްބޫލު ސަަބބެއްނެތި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުެގ

ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިތުރު ނޯޓިހަކާ 31

 ނުލައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ. 

މުވައްޒަފު ބަލިވުންފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވުމުގެ ޅ)(   

ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެ

ނުނިމި ހުރި ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމާއެކު  ،ހިނދެއްގައި

ފިޔަވަހިތައް ނުވަތަ ބައިތައް މުވައްޒަފު ލައްވައި ފުރިހަމަ

ކުރުވަން ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަކުރާ މުއްދަތަކީ މުޅި

ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަށް

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

  ހިންގުން 

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހ)( 3

ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޗެކްލިސްެޓއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

އެވެ. މިރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެކުލަވާލަންވާނެ

އިރުޝާދުގެ ދަށުން މުވައްފަޒު ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ މުރުޝިދެްއ

 ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

،ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނީވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ  ށ)(   

ތަފާތު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ

މި ޕްރޮގްރާމް ،އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަމުގައި ވުމާއެކު

އަދާ ،ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ ޝާމިލުވުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުން

ދުން އަދާޤަވާޢިއާއި ދައުރު ޒިންމާކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފިޔަވަހިތަްއ(ނ)   

ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން މުވައްޒަފަށް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް

ޔުނިވަރސިޓީން  ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ މުވައްޒަފުންގެ

ވާނެއެވެ.ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން 

ފައިލްގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ އަދި މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް

 ލު ރައްކާ ކުރަން ވާނެއެވެ.ޞްއަ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
  ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

،މުވައްޒަފު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު (ހ) 4

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

،އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ބަޔާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިސްވެރިޔާ

ގަނޑުއަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި ،ބާ ކިޔައިޙަމުވައްޒަފަށް މަރު 

ރަފެއް ދޭން ވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކުޢާމަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަ

ށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގައިމުވައްޒަފާ ހަވާލުވެ އޭނާ ވަޒީފާއަ

ވަޒީފާއަްށ ،އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ މުރުޝިދެއް ހަމަޖައްސަވައި

ވާލު ކުރަންޙަވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އަހުލުވެރި ކުރު 

 ވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ (ށ)   

އިސްވެރިޔާއިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ބަޔާއި ހަވާލުވެ ހުިރ 

،މުވައްޒަފަކުނުވަތަ ކަނޑައަޅާ  ،ކަނޑައަޅާ މުރުޝިދު

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

3ގެންދަންވަނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ވަންނަތާ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި ޕްރޮގްރާމަކީ  ބ)(   

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ 26ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 

ފަދައިން ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނެކެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ގަސްތުގައި

، ނުކޮށްފިނަމަމަޤްބޫލު ސަަބބެއްނެތި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުެގ

ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިތުރު ނޯޓިހަކާ 31

 ނުލައި މުަވއްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ. 

މުވައްޒަފު ބަލިވުންފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވުމުގެ ޅ)(   

ސަބަބުން މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެވޭގޮތް ނުވެއްޖެ

ނުނިމި ހުރި ،މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމާއެކު  ،ހިނދެއްގައި

ފިޔަވަހިތައް ނުވަތަ ބައިތައް މުވައްޒަފު ލައްވައި ފުރިހަމަ

ކުރުވަން ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަކުރާ މުއްދަތަކީ މުޅި

ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތަށް

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

  ހިންގުން 

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހ)( 3

ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި ޗެކްލިސްެޓއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

އެވެ. މިރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން އެކުލަވާލަންވާނެ

އިރުޝާދުގެ ދަށުން މުވައްފަޒު ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ކަނޑައަޅާ މުރުޝިދެްއ

 ނުވަތަ މުވައްޒަފެކެވެ.

،ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނީވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ  ށ)(   

ތަފާތު ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ

މި ޕްރޮގްރާމް ،އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަމުގައި ވުމާއެކު

އަދާ ،ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ ޝާމިލުވުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުން

ދުން އަދާޤަވާޢިއާއި ދައުރު ޒިންމާކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ފިޔަވަހިތަްއ(ނ)   

ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން މުވައްޒަފަށް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް

ޔުނިވަރސިޓީން  ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮީޕ މުވައްޒަފުންގެ

ވާނެއެވެ.ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ސިސްޓަމުން އަޕްޑޭޓް ކުރަން 

ފައިލްގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ އަދި މުވައްޒަފުގެ ޕަރސަނަލް

 ލު ރައްކާ ކުރަން ވާނެއެވެ.ޞްއަ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
  ކުރިޔަށް ގެންދިއުން 

،މުވައްޒަފު އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު (ހ) 4

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ

،އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ބަޔާއި ހަވާލުވެ ހުރި އިސްވެރިޔާ

ގަނޑުއަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މައި ،ބާ ކިޔައިޙަމުވައްޒަފަށް މަރު 

ރަފެއް ދޭން ވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކުޢާމަސައްކަތްތަކުގެ ކުރު ތަ

ށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގައިމުވައްޒަފާ ހަވާލުވެ އޭނާ ވަޒީފާއަ

ވަޒީފާއަްށ ،އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރާނެ މުރުޝިދެއް ހަމަޖައްސަވައި

ވާލު ކުރަންޙަވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އަހުލުވެރި ކުރު 

 ވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ (ށ)   

އިސްވެރިޔާއިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ބަޔާއި ހަވާލުވެ ހުިރ 

،މުވައްޒަފަކުނުވަތަ ކަނޑައަޅާ  ،ކަނޑައަޅާ މުރުޝިދު

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

3ގެންދަންވަނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަށް ވަންނަތާ 
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(ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފިޔަވަހިތައް މުވައްޒަފު

 ނެއެވެ.ލައްވައި ފުރިހަމަ ކުރުވަން ވާ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މުރުޝިދުގެ(ނ)   

އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އައު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި

އިދާރާ ނުވަތަ ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް

ކުއްލިޔާ/ސެންޓަރުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތް

 ގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ.މުވައްޒަފަކުއަންގާނީ އެ 

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް 
  ވަޒަން ކުރުން 

،ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ނިމުމުން  5

އައު މުވައްޒަފު އަދި އެ ފަރާތުގެ މުރުޝިދު ވަޒީފާއަށް

ގްރާމް ވަޒަން ކުރަން ވާނެއެވެ.އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮ

މިގޮތުން މުވައްޒަފު ޕްރޮގްރާމް ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން

އެ މުވައްޒަފުގެ މުރުޝިދު ފުރަންޖެހޭ ،ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރުމާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމޢަމަލު ކުރާނީ  ،ފޯމް ފުރާ ނިމުމުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 26 ދުގެޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އުޞޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ދު ުޔނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ) 6

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)   

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  7

ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑްޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީންނެވެ.
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(ތިނެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފިޔަވަހިތައް މުވައްޒަފު

 ނެއެވެ.ލައްވައި ފުރިހަމަ ކުރުވަން ވާ

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މުރުޝިދުގެ(ނ)   

އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް އައު މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި

އިދާރާ ނުވަތަ ،ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް

ކުއްލިޔާ/ސެންޓަރުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތް

 ގެ ސުޕަވައިޒަރެވެ.މުވައްޒަފަކުއަންގާނީ އެ 

ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި 
ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުގޮތް 
  ވަޒަން ކުރުން 

،ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ނިމުމުން  5

އައު މުވައްޒަފު އަދި އެ ފަރާތުގެ މުރުޝިދު ވަޒީފާއަށް

ގްރާމް ވަޒަން ކުރަން ވާނެއެވެ.އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮ

މިގޮތުން މުވައްޒަފު ޕްރޮގްރާމް ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން

އެ މުވައްޒަފުގެ މުރުޝިދު ފުރަންޖެހޭ ،ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރުމާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމޢަމަލު ކުރާނީ  ،ފޯމް ފުރާ ނިމުމުން

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 26 ދުގެޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

އުޞޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ދު ުޔނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ) 6

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)   

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  7

ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑްޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީންނެވެ.
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ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ 
  ގެ ޤަވާޢިދުދެވޭ ޗުއްޓީ ންަނށްމުވައްޒަފު

 
 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ

 ޤަވާޢިދެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެމި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ށ)   

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ދުގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެޤަވާޢިމި )ނ(   

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

ބަލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ޤަވާޢިދާއި

ވަރސިޓީގެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނި

 ރޓްމަންޓުންނެވެ.ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާ

ނުވާނަމަ، ޗުއްޓީ މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި (ރ)   

 .ދިނުމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައިއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ބުނެފައިވާ  2  ބަންދު ދުވަސްތައް 

ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ،ދުވަސްތަކާއި

ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ

އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން ވައިސްޗާންސެލަރ

ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 .ވެރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެ

ބަންދު ދުވަހުގެ 
  ޢިނާޔަތް

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ބަންދުޤަވާޢިމި   3

ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކުދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަހެއްގައި 

މާއްދާއާއި މި 38ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްދޭން ހަމަޖެހިފަިއވާ އުޞޫލުން އެ

 .މުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ

ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ހ)( 4  އަހަރީ ޗުއްޓީ

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހު ދިވެހިާރއްޖޭގެ 1މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު، އެއަހަރުގެ

ތެރޭގައި މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ޙައްޤުވާ

30ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނީ އަހަރަކު ޗުއްޓީއެކެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.

އަލަށް ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރު ހަމަނުވިކަމުގައިވިޔަސް، (ށ)   

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ 30އެމުވައްޒަފަކަށް އަހަރު ހަމަވުމުން ޙައްޤުވާ 

(ފަނަރަ) 15ތެރެއިން މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު 

ުޗއްޓީއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރުދުވަހުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ވަގުތީ މުއްދަތު (ޕްރޮބޭޝަން) 15މި 

 ގައި ނުނެގޭނެއެވެ.

ވަނަ 39 ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރުވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ށ)(   

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދު
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ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ 
  ގެ ޤަވާޢިދުދެވޭ ޗުއްޓީ ންަނށްމުވައްޒަފު

 
 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ

 ޤަވާޢިދެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެމި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ށ)   

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ދުގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެޤަވާޢިމި )ނ(   

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. 

ބަލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި މި ޤަވާޢިދާއި

ވަރސިޓީގެއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނި

 ރޓްމަންޓުންނެވެ.ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާ

ނުވާނަމަ، ޗުއްޓީ މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި (ރ)   

 .ދިނުމުގައި ދުވަސް ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައިއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ކަމަށް ބުނެފައިވާ  2  ބަންދު ދުވަސްތައް 

ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ،ދުވަސްތަކާއި

ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ

އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން ވައިސްޗާންސެލަރ

ކަނޑައަޅުއްވާ ދުވަސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 .ވެރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކެ

ބަންދު ދުވަހުގެ 
  ޢިނާޔަތް

ދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ބަންދުޤަވާޢިމި   3

ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކުދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދުވަހެއްގައި 

މާއްދާއާއި މި 38ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބަންދު ދުވަހުގައި މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް ޢިނާޔަތްދޭން ހަމަޖެހިފަިއވާ އުޞޫލުން އެ

 .މުވައްޒަފަށް ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ

ޗުއްޓީއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ހ)( 4  އަހަރީ ޗުއްޓީ

(އެކެއް) އަހަރުދުވަހު ދިވެހިާރއްޖޭގެ 1މުވައްޒަފަކު މެދުނުކެނޑި 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށްފަހު، އެއަހަރުގެ

ތެރޭގައި މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު ޙައްޤުވާ

30ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނީ އަހަރަކު ޗުއްޓީއެކެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީގެ 

 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.

އަލަށް ވަޒީފާދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރު ހަމަނުވިކަމުގައިވިޔަސް، (ށ)   

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ 30އެމުވައްޒަފަކަށް އަހަރު ހަމަވުމުން ޙައްޤުވާ 

(ފަނަރަ) 15ތެރެއިން މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސާއެކު 

ޗުއްޓީއެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރުދުވަހުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ވަގުތީ މުއްދަތު (ޕްރޮބޭޝަން) 15މި 

 ގައި ނުނެގޭނެއެވެ.

ވަނަ 39 ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރުވުމުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ށ)(   

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ
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ައަހީރ ުޗްއީޓެގ ، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30މުވައްޒަފަށްވެސް 

2ދުގެ ޤަވާޢި. މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ މި ޮގުތަގިއ ޭދްނ ާވެނެއވެ 

އަހަރީ ޗުއްޓީގެވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

ދުވަސްތައް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އެކި

 .ފަހަރު މަތީންވެސް ނެގި ދާނެއެވެ

އާދައިގެ މުވައްޒަފަކުއަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ  މުވައްޒަފަކުނ)(   

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް

ވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް

 .އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

ލައްވައި މުވައްޒަފަކުހުއްޓާ އެ  މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ރ)(   

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދއިން

 .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

(ބާރަ) 12ށްވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާތާ ކަކޮންމެ މުވައްޒަފަ ބ)(   

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން

އަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޗުއްޓީ ފެށި ދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޗުއްޓީކަނޑަ

ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވުމުގެ

 .(އެކެއް) ދުވަސް ކުރިންނެވެ 1މަސައްކަތު 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔާ، ކޮންމެ މީލާީދ ޅ)(   

މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ތަނުގެއަހަރެއް ފެށުމާއެކު، 

މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން، ޗުއްޓީނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް

ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ރާވައި، އެ އިންތިޒާމާއެކު

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލެއް ހަދައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަން

 .ވާނެއެވެ

އަހަރީޗުއްޓީ ފެށުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ކުމުވައްޒަފަ ކ)(   

ހަމަނުވަނީސް މަސައްކަތަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް މި

 .މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެމުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި  އ)(   

ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ

 .ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ މުވައްޒަފަކު ވ)(   

ޗުއްޓީ ބޭނުންނުކޮށް އޮތްނަމަ، އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނައަށް

ލިބެމުންއައި މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ

މިންވަރުން އެ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީން

ފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ފައިސާއެއްކެންސަލްވެ

 .ނުދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވެން މ)(   

ނޯންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ދުވަސްވަރެއްގައި މުހިއްމުކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ފަދަ ވަކި  .1

ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުތެރޭގައި ޗުއްޓީ

ދިނުމަށް ދަތި މުވައްޒަފުންނަށް، ޗުއްޓީދޭނީ އެ ޚިދުމަތެއް

 .މެދު ކަނޑާލާފައި އޮންނަ ދުވަސްވަރުގައެވެ

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ މުވައްޒަފަކުއަންހެން  .2

ނިކޮށް، އެ މުއްދަތާ ދިމާވާގޮތަށް، ވަކިޗުއްޓީގައި ވަ

ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދެވޭ ފަދަ
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ައަހީރ ުޗްއީޓެގ ، (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30މުވައްޒަފަށްވެސް 

2ދުގެ ޤަވާޢި. މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ މި ޮގުތަގިއ ޭދްނ ާވެނެއވެ 

އަހަރީ ޗުއްޓީގެވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

ދުވަސްތައް އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އެކި

 .ފަހަރު މަތީންވެސް ނެގި ދާނެއެވެ

އާދައިގެ މުވައްޒަފަކުއަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ  މުވައްޒަފަކުނ)(   

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް

ވެއްޖެނަމަ، އެ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް

 .އިތުރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

ލައްވައި މުވައްޒަފަކުހުއްޓާ އެ  މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި  ރ)(   

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަަދއިން

 .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ

(ބާރަ) 12ށްވެސް އަހަރީ ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާތާ ކަކޮންމެ މުވައްޒަފަ ބ)(   

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން

އަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޗުއްޓީ ފެށި ދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޗުއްޓީކަނޑަ

ފެށޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މުވައްޒަފުގެ ޗުއްޓީ ކެންސަލް ވުމުގެ

 .(އެކެއް) ދުވަސް ކުރިންނެވެ 1މަސައްކަތު 

މުވައްޒަފުންގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ވެރިޔާ، ކޮންމެ މީލާީދ ޅ)(   

މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ތަނުގެއަހަރެއް ފެށުމާއެކު، 

މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭހެން، ޗުއްޓީނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް

ބަދަލު އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެގޮތް ރާވައި، އެ އިންތިޒާމާއެކު

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލެއް ހަދައި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަން

 .ވާނެއެވެ

އަހަރީޗުއްޓީ ފެށުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ކުމުވައްޒަފަ ކ)(   

ހަމަނުވަނީސް މަސައްކަތަށް ނެރެގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް

މުވައްޒަފު ޗުއްޓީ ކުރުކޮށްލުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް މި

 .މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، އެމުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުނަގައި  އ)(   

ުޗއްޓީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކެންސަލްވާ ޗުއްޓީގެ

 .ދުވަސްތަކަށް ބަދަލުގައި ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު އެ މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ މުވައްޒަފަކު ވ)(   

ޗުއްޓީ ބޭނުންނުކޮށް އޮތްނަމަ، އެ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި އޭނައަށް

ލިބެމުންއައި މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކުން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ

މިންވަރުން އެ ދުވަސްތަކަށް ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީން

ފައިވާ އެއްވެސް ޗުއްޓީ ދުވަހަކަށް ފައިސާއެއްކެންސަލްވެ

 .ނުދެވޭނެއެވެ

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވެން މ)(   

ނޯންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

ދުވަސްވަރެއްގައި މުހިއްމުކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ފަދަ ވަކި  .1

ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުތެރޭގައި ޗުއްޓީ

ދިނުމަށް ދަތި މުވައްޒަފުންނަށް، ޗުއްޓީދޭނީ އެ ޚިދުމަތެއް

 .މެދު ކަނޑާލާފައި އޮންނަ ދުވަސްވަރުގައެވެ

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ މުވައްޒަފަކުއަންހެން  .2

ނިކޮށް، އެ މުއްދަތާ ދިމާވާގޮތަށް، ވަކިޗުއްޓީގައި ވަ

ދުވަސްވަރެއްގައި ނޫނީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދެވޭ ފަދަ
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ގޮތުން ޚިދުމަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ

ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނީ ބަލިވެ

އިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު

 .ގައެވެ

އަދި ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ .3

ޗުއްޓީގެ ސަބަބުން ޙައްޤުވި އަހަރީ ޗުއްޓީއިން ނުނެގި ބާކީ

ގެ ޗުއްޓީ އަހަރުމުވައްޒަފަކުހުރި ދުވަސްތައް ނެގޭނީ އެ 

 .ހަމަނުވާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

ކަންތައްތައްދުގައިވާ ޤަވާޢި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ މި  ފ)(   

ފުރިހަމަވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ

 .އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

ގައިވާ "ޗުއްޓީގެ 1މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  ދ)(   

 .ހުއްދަ" ޗިޓުންނެވެ

މަންމައަކަށް ނުވަތަ 
ބައްޕައަކަށް ވުމުން 

  ލިބޭ ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ހ)( 5

ފެށިގެން، ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 46ބައްޕައަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އް)(އެކެ  1މަތީން، މުވައްޒަފު އެދިއްޖެ ނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން، ޗުއްޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ. މިޗުއްޓީ

ދެވޭނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ 1ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ގޮތަށެވެ

ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ މި ޗުއްޓީ ށ)(   

ބޭނުންވާނަމަ، ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދިން

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ

ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު، ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.، ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީ ގުނަން ފަށާނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެންމި

 .މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚާ ވިދިގެންނެވެ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް،ނ)(   

"މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ދިނުމުގައި

ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ، އެ މީހުންނަށް ފެންނަ

ގޮތަކަށް މި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބަހައިލައިގެން ނެގި

 .ދާނެއެވެ

" ގެ ފުރިހަމަމަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ރ)(   

(އެކެއް) އަހަރު ބޭނުންނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން 1

1އަންހެން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައެޅި

ުޗއްޓީ ޒަފަކުމުވައްދާނެއެވެ. މި ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު، އެ 

ބޭނުންވާ މިންވަރާއި އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ އަދި ނިންމާ ތާރީޚު ބަޔާން

ކުރުމާއެކު، އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދި

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި(އެކެއް) އަހަރު  1ށްވެސް ކަކޮންމެ މުވައްޒަފަ  ބ)(   

(އެކެއް) ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރަށް ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ 1ޗުއްޓީ 

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ ޗުއްޓީތައް ގުނާނީ ބަންދު ޅ)(   

 .ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ
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ގޮތުން ޚިދުމަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ

ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނީ ބަލިވެ

އިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު

 .ގައެވެ

އަދި ބަލިވެ އިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ .3

ޗުއްޓީގެ ސަބަބުން ޙައްޤުވި އަހަރީ ޗުއްޓީއިން ނުނެގި ބާކީ

ގެ ޗުއްޓީ އަހަރުމުވައްޒަފަކުހުރި ދުވަސްތައް ނެގޭނީ އެ 

 .ހަމަނުވާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

ކަންތައްތައްދުގައިވާ ޤަވާޢި އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭނީ މި  ފ)(   

ފުރިހަމަވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ

 .އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

ގައިވާ "ޗުއްޓީގެ 1މުވައްޒަފަށް ޗުއްޓީ ދޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  ދ)(   

 .ހުއްދަ" ޗިޓުންނެވެ

މަންމައަކަށް ނުވަތަ 
ބައްޕައަކަށް ވުމުން 

  ލިބޭ ޗުއްޓީ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ހ)( 5

ފެށިގެން، ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 46ބައްޕައަށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އް)(އެކެ  1މަތީން، މުވައްޒަފު އެދިއްޖެ ނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން، ޗުއްޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ. މިޗުއްޓީ

ދެވޭނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ލިބޭ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާ 1ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ގޮތަށެވެ

ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ މި ޗުއްޓީ ށ)(   

ބޭނުންވާނަމަ، ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދިން

ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ

ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު، ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.، ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

ގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީ ގުނަން ފަށާނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެންމި

 .މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚާ ވިދިގެންނެވެ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދަރިފުޅު ބެލުމަށްޓަކައި މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށް،ނ)(   

"މަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ދިނުމުގައި

ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ، އެ މީހުންނަށް ފެންނަ

ގޮތަކަށް މި ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މެދުގައި ބަހައިލައިގެން ނެގި

 .ދާނެއެވެ

" ގެ ފުރިހަމަމަންމައަކަށް ނުވަތަ ބައްޕައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ" ރ)(   

(އެކެއް) އަހަރު ބޭނުންނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން 1

1އަންހެން މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައެޅި

ުޗއްޓީ ޒަފަކުމުވައްދާނެއެވެ. މި ޗުއްޓީއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު، އެ 

ބޭނުންވާ މިންވަރާއި އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ އަދި ނިންމާ ތާރީޚު ބަޔާން

ކުރުމާއެކު، އަދި ޗުއްޓީ ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ޗުއްޓީއަށް އެދި

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި(އެކެއް) އަހަރު  1ށްވެސް ކަކޮންމެ މުވައްޒަފަ  ބ)(   

(އެކެއް) ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރަށް ދިނުމަކަށް މި މާއްދާ 1ޗުއްޓީ 

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދެވޭ ޗުއްޓީތައް ގުނާނީ ބަންދު ޅ)(   

 .ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ
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ބަލިވެއިނުމާއި 
ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ

  ޗުއްޓީ

(ހަތާވީސް) ހަފްތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު 27ބަލިވެއިނދެ  ކުމުވައްޒަފަ ހ)( 6

ވިހައިފިނަމަ (ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް ނެތަސް)، ބަލިވެއިނުމާ

ވަނަ 43ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިމިވާ 

 .އްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދޭން ވާނެއެވެ ޗު

ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުމުވައްޒަފަ ށ)(   

ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް

ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައެޅުމުން އެ މުވައްޒަފަށް، އެ ސެޓްފިކެޓު

60ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

ޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި(ފަސްދޮ

 .މުސާރައާއެކު ދޭން ވާނެއެވެ

މާބަނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަްސ ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަނ)(   

ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރި ވާނަމަ،

ނގާގޮތަށްވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން ހި

(ފަސްދޮޅަްސ) ދުވަހުގެ ތެރެއިން 60ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 

 .(ތިރީސް) ދުވަސް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ 30

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ރ)(   

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން 

އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކުޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ 

ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެ

ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި

 .ކޮށްދޭން ވާނެއެވެގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު

ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ މުވައްޒަފަކު ބ)(   

ިސއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ

އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން

60، ވިހެއުމާގުޅިެގންދޭ ޗުއްޓީގެ މެޑިކަލް ސެޓްިފކެޓެއް ދީފިނަމަ

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދު

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ 28ދުވަސް ހިމަނައިގެން 

 .ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން 60ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  މުވައްޒަފަކު ޅ)(   

ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިުވމުގެ

ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ަފރާތަކުން މެޑިކަލް

60ފިނަމަ، ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދީ

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ ފަހުން ބަންދު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 40ދުވަސް ހިމަނައިގެން، ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން 

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުްއޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ 28

 .މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ

ހެއުމާއި ގުޅިގެން ވި
  ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

ވަނަ 45ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު (ހ) 7

 .މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިމިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭން ވާނެއެވެ 

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް، މުވައްޒަފަކު -1

ފެށިގެން، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުންވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން 

(ބާރަ) މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް 12

ުނކެނޑޭގޮތަށް، ކޮންމެ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން،

މިނިޓްގެ 30ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް 
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ބަލިވެއިނުމާއި 
ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ

  ޗުއްޓީ

(ހަތާވީސް) ހަފްތާގެ ފަހުން ކުއްޖަކު 27ބަލިވެއިނދެ  ކުމުވައްޒަފަ ހ)( 6

ވިހައިފިނަމަ (ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުއްޓަސް ނެތަސް)، ބަލިވެއިނުމާ

ވަނަ 43ގުޅިގެން ނުވަތަ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިމިވާ 

 .އްޓީއާއި ޢިނާޔަތް ދޭން ވާނެއެވެ ޗު

ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުމުވައްޒަފަ ށ)(   

ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް

ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައެޅުމުން އެ މުވައްޒަފަށް، އެ ސެޓްފިކެޓު

60ނުވަތަ އެ ލިޔުމުގައި ބުނާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

ޅަސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި(ފަސްދޮ

 .މުސާރައާއެކު ދޭން ވާނެއެވެ

މާބަނޑުމީހާ ވިހެއުމުގެ ދުވަްސ ކައިރިވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަނ)(   

ބައްޔެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހަށް ނުކުންނަން އުޒުރުވެރި ވާނަމަ،

ނގާގޮތަށްވިހާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ކުރިން ހި

(ފަސްދޮޅަްސ) ދުވަހުގެ ތެރެއިން 60ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ 

 .(ތިރީސް) ދުވަސް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ 30

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ރ)(   

ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންދޭ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން 

އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކުޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް، އެ 

ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އެ

ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އެ މުވައްޒަފުގެ ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާއި

 .ކޮށްދޭން ވާނެއެވެގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު

ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ މުވައްޒަފަކު ބ)(   

ިސއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ

އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން

60، ވިހެއުމާގުޅިެގންދޭ ޗުއްޓީގެ މެޑިކަލް ސެޓްިފކެޓެއް ދީފިނަމަ

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ބަންދު

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ 28ދުވަސް ހިމަނައިގެން 

 .ނުލިބޭގޮތަށް އެ މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން 60ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ  މުވައްޒަފަކު ޅ)(   

ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފު ނުވަތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު ބަލިުވމުގެ

ސަބަބުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ަފރާތަކުން މެޑިކަލް

60ފިނަމަ، ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ދީ

(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުން ނުކެނޑޭގޮތަށް، ވިހެއުމުގެ ފަހުން ބަންދު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 40ދުވަސް ހިމަނައިގެން، ވިހެއި ދުވަހުން ފެށިގެން 

(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުްއޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް އެ 28

 .މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެ

ހެއުމާއި ގުޅިގެން ވި
  ދެވޭ ޢިނާޔަތްތައް

ވަނަ 45ވިހެއުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  މުވައްޒަފަކު (ހ) 7

 .މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތިރީގައިމިވާ ޢިނާޔަތްތައް ދޭން ވާނެއެވެ 

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެންލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް، މުވައްޒަފަކު -1

ފެށިގެން، ދަރިފުޅުގެ އުމުރުންވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން 

(ބާރަ) މަސްވަންދެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް 12

ުނކެނޑޭގޮތަށް، ކޮންމެ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން،

މިނިޓްގެ 30ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅު ގާތަށް ދިއުމަށް 
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ހުސްވަގުތުކޮޅެއް، މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ދެ

 .ނެއެވެފަހަރު، ދޭން ވާ 

އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ، މި ހުސްވަގުތުކޮޅު -2

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވި 1އެއްކޮށްލައި، 

 .ދާނެއެވެ

(ބާރަ) މަސްދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ 12އުމުރުން  -1 (ށ)   

އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި

ކޮށްދެވޭތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީނުވާގޮތަށް ލުއި 

 .ޔުނިވަރސިޓީން ބަލަން ވާނެއެވެ

ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް -2

ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސާއިރު، އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ލުއިވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ

ވަޒީފާތަކާއި، މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްގިނައިރު ކޮޅަށް ހުންނަންޖެހޭ ނ)(   

ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކުގައިއުޅޭ އަންހެން މުވައްޒަފުން ބަލިވެ އިނުމުން،

ބަލިވެ އިނުމުގެ އުނދަގޫތަކަށް ލުއިވާނޭ ގޮތަށް، ވީވަރަކުން،

 .މަސައްކަތް ރާވައިދެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު -1 (ރ)   

މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ

ޙައްޤުތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ބެލުމުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ޙައްޤުވެއްޖެނަމަ އެ

ށްކުރިއެރުމެއް، ލިބިދިނުން ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަ

 .ލިބެން ވާނެއެވެ

މިގޮތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ -2

ޙައްޤުތަކަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި، ވަޒީފާގެ

މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން

 .ނުވާނެއެވެ

އްމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެ -3

އައީ ކަމަކަށް ނުވަތަ މެދުކެނޑުނީކަމަކަށް ނުވަތަ އެ

 .މުއްދަތު ކުރުވީ ކަމަކަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ

،ލަތެއްގައި މެނުވީ ދިއްޖެ ޙާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެ ކުމުވައްޒަފަ ބ)(   

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމުގެ

 .ޙައްޤު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

(ސޯޅަ) ހަފްތާއަށްވުރެ މަދު 16ބަލިވެއިންތާ  މުވައްޒަފަކު ޅ)(   

ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހުށައެޅުމުން

(ދިހައެއް) 10ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 

ދުގައިޤަވާޢިލަތަކީ، މި ޙާޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ. އެ ފަދަ އްދުވަހުގެ ޗު

 .ބަޔާން ކުރާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ

27(ސޯޅަ) ހަފްތާ އާ  16ބަލިވެ އިންތާ  މުވައްޒަފަކު -1 (ކ)   

(ހަތާވީސް) ހަފްތާ އާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި

ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ، ޢަމަލު ކުރާނީ މި ޤަވާޢިދުގައި،

ވިހެއުމާ ގުޅިެގން ޢަމަލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަ

 .ފަދައިންނެވެ

ވެފައިވާނަމަ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރު -2

އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް

ހުށައެޅުމުން، ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭ

.(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ 28ގޮތަށް، 
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ހުސްވަގުތުކޮޅެއް، މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ދެ

 .ނެއެވެފަހަރު، ދޭން ވާ 

އަދި މުވައްޒަފު ބޭނުންވާނަމަ، މި ހުސްވަގުތުކޮޅު -2

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެވި 1އެއްކޮށްލައި، 

 .ދާނެއެވެ

(ބާރަ) މަސްދުވަސް ނުވާ ކުޑަކުދިން ގެންގުޅޭ 12އުމުރުން  -1 (ށ)   

އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، އޮފީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތި

ކޮށްދެވޭތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީނުވާގޮތަށް ލުއި 

 .ޔުނިވަރސިޓީން ބަލަން ވާނެއެވެ

ދަންފަޅި އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް -2

ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސާއިރު، އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ލުއިވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ

ވަޒީފާތަކާއި، މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްގިނައިރު ކޮޅަށް ހުންނަންޖެހޭ ނ)(   

ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކުގައިއުޅޭ އަންހެން މުވައްޒަފުން ބަލިވެ އިނުމުން،

ބަލިވެ އިނުމުގެ އުނދަގޫތަކަށް ލުއިވާނޭ ގޮތަށް، ވީވަރަކުން،

 .މަސައްކަތް ރާވައިދެވޭތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަކު -1 (ރ)   

މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ

ޙައްޤުތަކާއި، ޢިނާޔަތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ބެލުމުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ޙައްޤުވެއްޖެނަމަ އެ

ށްކުރިއެރުމެއް، ލިބިދިނުން ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަ

 .ލިބެން ވާނެއެވެ

މިގޮތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ -2

ޙައްޤުތަކަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށާއި، ވަޒީފާގެ

މުއްދަތު ގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން

 .ނުވާނެއެވެ

އްމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެ -3

އައީ ކަމަކަށް ނުވަތަ މެދުކެނޑުނީކަމަކަށް ނުވަތަ އެ

 .މުއްދަތު ކުރުވީ ކަމަކަށްވެސް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ

،ލަތެއްގައި މެނުވީ ދިއްޖެ ޙާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެ ކުމުވައްޒަފަ ބ)(   

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމުގެ

 .ޙައްޤު މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

(ސޯޅަ) ހަފްތާއަށްވުރެ މަދު 16ބަލިވެއިންތާ  މުވައްޒަފަކު ޅ)(   

ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމެއް ހުށައެޅުމުން

(ދިހައެއް) 10ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، 

ދުގައިޤަވާޢިލަތަކީ، މި ޙާޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ. އެ ފަދަ އްދުވަހުގެ ޗު

 .ބަޔާން ކުރާ ވިހެއުން ކަމަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ

27(ސޯޅަ) ހަފްތާ އާ  16ބަލިވެ އިންތާ  މުވައްޒަފަކު -1 (ކ)   

(ހަތާވީސް) ހަފްތާ އާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ފުރާނަހުރި

ކުއްޖަކު ވިހައިފިނަމަ، ޢަމަލު ކުރާނީ މި ޤަވާޢިދުގައި،

ވިހެއުމާ ގުޅިެގން ޢަމަލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަ

 .ފަދައިންނެވެ

ވެފައިވާނަމަ،އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވިހޭއިރު ދަރިފުޅު މަރު -2

އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް

ހުށައެޅުމުން، ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން، މުސާރަ ލިބޭ

.(އަށާވީސް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދެވި ދާނެއެވެ 28ގޮތަށް، 
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މާބަނޑު 
އަންހެނުންނާއި 
ންނަށް ޅަދަރި މައި

މަސައްކަތު ވަގުުތ 
  ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  8

މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތި

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަހެލިއުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތު ގަޑިތަކެއް ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން

އެދިއްޖެނަމަ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޔުނިވަރސިޓީގެ

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދެވި

 .ދާނެއެވެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން މި ހ)(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާގޮތެއްގެމަތީން ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެއް

 .އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހެލިދުގެ ދަށުން ޤަވާޢިއެ އުޞޫލުގައި މި  ށ)(   

ކޮށްފަހެލިމުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތާއި، އެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި 

މަސައްކަތް ކުރުވާނެ މިންވަރާއި، މުއްދަތު އަދި މިގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެ ދާނެ

 .ންނަން ވާނެއެވެދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާނެ ގޮތް ހިމެނިފައި އޮ

މަަސއްކަތް ކުރުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަގުތުގެ ހެލިކޮށްފަނ)(   

މުވައްޒަފަކު މިންވަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ މަދު ކުރާނަމަ، އެ 

ޚިދުމަތް ނުދޭ ގަޑިތައް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މުސާރައިން

ދު ހުރަހެއްޤަވާޢިގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން މަދު ކުރުމަކަށް މި 

ނާޅައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކާ

ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން އިތުރު

އެ މުވައްޒަފާ ދެމެދު ޔުނިވަރސިޓީއާއިވުމެއް އެއްބަސް

 .އެކުލަވައިލާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމާއި މަސައްކަތް ނިންމާ ރ)(   

ސުޕަވައިޒަރަށް މުވައްޒަފު އެންގުމާއި، މަސައްކަތުގެ

އްޓުންދުން ބެލެހެޤަވާޢިފެންވަރުބެލުމާގުޅޭ މިފަދަ އެންމެހައި ރެކޯރޑް 

 .ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

އަނބިމީހާ 
  ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ

ފިރިހެން މުވައްޒަފަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ  9

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 48ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނެގި (ތިނެއް) 3ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 

 .ދާނެއެވެ

ދަރިފުޅު ޚިތާނު 
  ކުރުމުން ލިބޭޗުއްޓީ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، 49ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  (ހ)10

މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް 5ލިބޭގޮތަށް، 

 .މަނައި މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެނުހި

ޚިތާނު ކުރުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ވެްސ ށ)(   

 .ލިބޭނެއެވެ

މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި ދަރިފުޅު ޚިތާނުކޮށްފިނަމަ އަހަރީނ)(   

ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދަރިފުޅު ޚިތާނު ކުރުމުން 

 .ޗުއްޓީ ނެގި ދާނެއެވެ
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މަސައްކަތު ވަގުުތ 
  ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  8

މާބަނޑުވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ޅަދަރިމައިވުމުގެ ސަބަބުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުކުމެ އުޅުމުގައި ދަތި

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަހެލިއުނދަގޫވާ މުވައްޒަފުންނަށް 

މަސައްކަތު ގަޑިތަކެއް ހަމަޖައްސާދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން

އެދިއްޖެނަމަ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޔުނިވަރސިޓީގެ

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީއަށް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާދެވި

 .ދާނެއެވެ

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީން މި ހ)(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނުވާގޮތެއްގެމަތީން ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލެއް

 .އެކުލަވައިލަން ވާނެއެވެ

ކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހެލިދުގެ ދަށުން ޤަވާޢިއެ އުޞޫލުގައި މި  ށ)(   

ކޮށްފަހެލިމުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތާއި، އެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި 

މަސައްކަތް ކުރުވާނެ މިންވަރާއި، މުއްދަތު އަދި މިގޮތަށް

ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެ ދާނެ

 .ންނަން ވާނެއެވެދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާނެ ގޮތް ހިމެނިފައި އޮ

މަަސއްކަތް ކުރުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުވާ ވަގުތުގެ ހެލިކޮށްފަނ)(   

މުވައްޒަފަކު މިންވަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ މަދު ކުރާނަމަ، އެ 

ޚިދުމަތް ނުދޭ ގަޑިތައް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ މުސާރައިން

ދު ހުރަހެއްޤަވާޢިގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތުން މަދު ކުރުމަކަށް މި 

ނާޅައެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފަކާ

ވެފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުން އިތުރު

އެ މުވައްޒަފާ ދެމެދު ޔުނިވަރސިޓީއާއިވުމެއް އެއްބަސް

 .އެކުލަވައިލާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

މުވައްޒަފާ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމާއި މަސައްކަތް ނިންމާ ރ)(   

ސުޕަވައިޒަރަށް މުވައްޒަފު އެންގުމާއި، މަސައްކަތުގެ

އްޓުންދުން ބެލެހެޤަވާޢިފެންވަރުބެލުމާގުޅޭ މިފަދަ އެންމެހައި ރެކޯރޑް 

 .ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ

އަނބިމީހާ 
  ވިހެއުމުންދޭ ޗުއްޓީ

ފިރިހެން މުވައްޒަފަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުސާރަ  9

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 48ލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ނެގި (ތިނެއް) 3ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި 

 .ދާނެއެވެ

ދަރިފުޅު ޚިތާނު 
  ކުރުމުން ލިބޭޗުއްޓީ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، 49ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ  (ހ)10

މުވައްޒަފުގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ބަންދު ދުވަސްތައް 5ލިބޭގޮތަށް، 

 .މަނައި މުވައްޒަފަށް ނެގި ދާނެއެވެނުހި

ޚިތާނު ކުރުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ދަރިފުޅުގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ވެްސ ށ)(   

 .ލިބޭނެއެވެ

މުވައްޒަފު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓައި ދަރިފުޅު ޚިތާނުކޮށްފިނަމަ އަހަރީނ)(   

ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދަރިފުޅު ޚިތާނު ކުރުމުން 

 .ޗުއްޓީ ނެގި ދާނެއެވެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 11  ޙައްޖު ޗުއްޓީ

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަމަ

 .މުސާރައާއެކު، ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދޭން ވާނެއެވެ

ދަތުރުކުރާ، މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން  ހ)(   

މީހުންނަށް އެ މީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެނބުރި

 .މާލެ އަންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއްދަތަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށް، އެ ށ)(   

ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައިމީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހަކުން ފެށިގެން 

 .(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު)ނ(   

ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފު އަދާ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖަށް

 .އެކަންޏެވެ

ުޗއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ"ޙައްޖު ޗުއްޓީ" ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ  )ރ(   

އިތުރުވާ ދުވަސްތައް، އެ މީހަކު އެދޭނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން

 .ހަމަޖައްސައި ދެވި ދާނެއެވެ

ވައި އެހެން ޙައްޖަކަށްމީހަކު އަދާ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފިޔަ -1 )ބ(   

މުރާއަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ނޫންގޮތަކަށް ދާނަމަ،ޢުނުވަތަ 

ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހުންދެވޭނީ އެ 

 .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ޖަމާޢަތަށް ކުރަން ވާޖިބުވެފައިއޮތް ޚިދުމަތަކަށް މުވައްޒަފަކު -2

ދަތިވާ ގޮތުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލަސްވެ ބުރޫއަރާ ފަދަ

ގޮތަށް، އެ މީހެއްގެ ފަރުޟު ޙައްޖު ފިޔަވައި، ޙައްޖާއި

ހަރަކު، ނުވަތަ އަވަސްއުމްރާއަށް ކޮންމެ ކޮންމެ އަ 

އަވަހަށް، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވިޔަސް، ދާ

ދިއުމުގައި އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެ ވާޖިބަށް ކުރެވޭ އިހުމާލަށް

 .ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމުރާއަށް ދާ -3

 (ހ)، (ށ) އަދިމުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ، މި މާއްދާގެ

 .(ނ) ގައިވާ ގޮތަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުގެ ކުރިން )ޅ(   

އެނބުރި ރަށަށް އާދެވިއްޖެނަމަ، ލަސް ކުރުމަކާ ނުލައި، ވިދިގެން

އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ވާން ވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި، ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު

ދާ ޚިލާފުވި ަޢމަލެއްޤަވާޢި އްޖެނަމަ މުވައްޒަފުގެ އެ ޢަމަލަކީ ނުވެ

.ކަމަށް ބަލައި އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު އެ މުވައްޒަފާމެދު އަޅަން ވާނެއެވެ

ގެ ޒިންމާއިލީ ޢާ
  ޗުއްޓީ

އިލާގެޢާނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަ 47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހ)(12

އަކާޒިންމާމެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ މުހިންމު 

ގުޅިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،

ގެ ޗުއްޓީއެއް،ޒިންމާއިލީ ޢާ(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10ވެގެން ގިނަ

 .އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވި ދާނެއެވެ

ގެޒިންމާއިލީ ޢާށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ޗުއްޓީއަމާގެ ންއިލީ ޒިޢާ ށ)(   

 .ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު -1

ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުމުވައްޒަފަކުށް، ނުވަތަ އެ އަގަޑި

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 11  ޙައްޖު ޗުއްޓީ

ޙައްޖަށް ދާން އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް، ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހަމަ

 .މުސާރައާއެކު، ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދޭން ވާނެއެވެ

ދަތުރުކުރާ، މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާޗާޓަރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން  ހ)(   

މީހުންނަށް އެ މީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، އެނބުރި

 .މާލެ އަންނަ ދުވަހާ ދެމެދުގައި ހިނގާ މުއްދަތަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތް ނޫން ގޮތަކުން ދާ މީހުންނަށް، އެ ށ)(   

ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައިމީހަކު މާލެއިން ފުރާ ދުވަހަކުން ފެށިގެން 

 .(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 30

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ހަމަ މުސާރައާއެކު)ނ(   

ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދެވޭނީ، އެ މުވައްޒަފު އަދާ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖަށް

 .އެކަންޏެވެ

ުޗއްޓީގެ މުއްދަތަށްވުރެ"ޙައްޖު ޗުއްޓީ" ނަގާ މުވައްޒަފުން އެ  )ރ(   

އިތުރުވާ ދުވަސްތައް، އެ މީހަކު އެދޭނަމަ، އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ތެރެއިން

 .ހަމަޖައްސައި ދެވި ދާނެއެވެ

ވައި އެހެން ޙައްޖަކަށްމީހަކު އަދާ ކުރާ ފުރަތަމަ ޙައްޖު ފިޔަ -1 )ބ(   

މުރާއަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ނޫންގޮތަކަށް ދާނަމަ،ޢުނުވަތަ 

ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް އޮފީހުންދެވޭނީ އެ 

 .ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

ޖަމާޢަތަށް ކުރަން ވާޖިބުވެފައިއޮތް ޚިދުމަތަކަށް މުވައްޒަފަކު -2

ދަތިވާ ގޮތުން، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލަސްވެ ބުރޫއަރާ ފަދަ

ގޮތަށް، އެ މީހެއްގެ ފަރުޟު ޙައްޖު ފިޔަވައި، ޙައްޖާއި

ހަރަކު، ނުވަތަ އަވަސްއުމްރާއަށް ކޮންމެ ކޮންމެ އަ 

އަވަހަށް، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވިޔަސް، ދާ

ދިއުމުގައި އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެ ވާޖިބަށް ކުރެވޭ އިހުމާލަށް

 .ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ

މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމުރާއަށް ދާ -3

 (ހ)، (ށ) އަދިމުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލާނީ، މި މާއްދާގެ

 .(ނ) ގައިވާ ގޮތަށެވެ

މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ބުނެފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުގެ ކުރިން )ޅ(   

އެނބުރި ރަށަށް އާދެވިއްޖެނަމަ، ލަސް ކުރުމަކާ ނުލައި، ވިދިގެން

އަންނަ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު ވާން ވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި، ވަޒީފާއަށް ހާޒިރު

ދާ ޚިލާފުވި ަޢމަލެއްޤަވާޢި އްޖެނަމަ މުވައްޒަފުގެ އެ ޢަމަލަކީ ނުވެ

.ކަމަށް ބަލައި އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު އެ މުވައްޒަފާމެދު އަޅަން ވާނެއެވެ

ގެ ޒިންމާއިލީ ޢާ
  ޗުއްޓީ

އިލާގެޢާނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަ 47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހ)(12

އަކާޒިންމާމެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ މުހިންމު 

ގުޅިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،

ގެ ޗުއްޓީއެއް،ޒިންމާއިލީ ޢާ(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ  10ވެގެން ގިނަ

 .އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވި ދާނެއެވެ

ގެޒިންމާއިލީ ޢާށް މުވައްޒަފު އެދެންވާނީ އަދި ޗުއްޓީއަމާގެ ންއިލީ ޒިޢާ ށ)(   

 .ޗުއްޓީއާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު -1

ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުމުވައްޒަފަކުށް، ނުވަތަ އެ އަގަޑި

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 1ގަޑި ފެށޭތާ ލަސްވެގެން 
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ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުންމުވައްޒަފަކުއެ 

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަން އެންގުން

އެ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން -2

ކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަރަށްނިންމަންޖެހޭ މަސައް

 .ދިނުމުން

އިީލޢާއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފު މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ -3

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ހުރިހައި ދުވަހަކު މި މާއްދާގެޒިންމާ

.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ 1(ށ) ގެ 

ޗުއްޓީ ނަގާ ސަބަބާއި މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ޒިންމާއިލީ ޢާނ)(   

ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މި ޤަވާޢިދުގެ

ރާ ފޯމު"ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުޒިންމާއިލީ ޢާ "ސަލާމުގެ/

 .ގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް ނެގި ދާނެއެވެޒިންމާއިލީ ޢާހުށައެޅުމުން 

ގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީޒިންމާއާއިލީ  ރ)(   

ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުްނނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ

 .އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، މި ޗުއްޓީ ދެވި ދާނެއެވެ

ގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަޒިންމާއިލީ ޢާއޮފީހަށް ނާންގާ  ބ)(   

ވެ.ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެ ފިނަމަ، އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ ނުކޮށް

ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާޙީޤަވާޢިއަދި މި 

 .ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް އަހަރުގެ 47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ޅ)   

ގެ އަހަރީމުވައްޒަފަކުޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އެ ތެރޭގައި ޙައްޤުވާ ޢާއިލީ 

ޗުއްޓީއާ ވިދިގެން (ކުރިން އަދި ފަހުން ވިއަސް) މަޤަބޫލް އުޒުރެއްނެތި

 ނުނެގޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާއި 42ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހ)(13  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 

ުޗއްޓީއަށް މުވައްޒަފުދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ސަލާމުގެ ޤަވާޢިމި 

އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުްއޓީ އާއި ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު -1    

 .ގަޑިޔަށް، ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވުން

ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ނުވަތަމުވައްޒަފަކުއެ  -2

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ 1ރަސްމީ ގަޑި ެފށޭތާ ލަސްވެގެން 

ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކުތެރޭގައި އެ 

އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަން

 .އެންގުން

ންއެ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެ -3

 .ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު، -4

(ދޭއް) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

އޮފީހަށް ނާންގާ ސަލާމުގެ .މަތީން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ

ދުވަހެއް ބެލެވޭނީޗުއްޓީ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ، އެ 

 ވެ.ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެ

ބަލިވެގެން، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ށ)(   

މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާން

ކުރާ ފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފި ނަމަ، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

 .ކުރިއަށް ވެސް ނެގި ދާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ ، މުވައްޒަފަކުނ)(   

ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭވަރު ވެއްޖެ ނަމައެވެ. ބަލިނުވެ،
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ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުންމުވައްޒަފަކުއެ 

 .ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަން އެންގުން

އެ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެން -2

ކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސުޕަވައިޒަރަށްނިންމަންޖެހޭ މަސައް

 .ދިނުމުން

އިީލޢާއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފު މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ -3

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ހުރިހައި ދުވަހަކު މި މާއްދާގެޒިންމާ

.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ 1(ށ) ގެ 

ޗުއްޓީ ނަގާ ސަބަބާއި މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ޒިންމާއިލީ ޢާނ)(   

ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މި ޤަވާޢިދުގެ

ރާ ފޯމު"ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުޒިންމާއިލީ ޢާ "ސަލާމުގެ/

 .ގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށް ވެސް ނެގި ދާނެއެވެޒިންމާއިލީ ޢާހުށައެޅުމުން 

ގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީޒިންމާއާއިލީ  ރ)(   

ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުްނނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ

 .އަހަރު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، މި ޗުއްޓީ ދެވި ދާނެއެވެ

ގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަޒިންމާއިލީ ޢާއޮފީހަށް ނާންގާ  ބ)(   

ވެ.ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެ ފިނަމަ، އެ ދުވަހެއް ބެލެވޭނީ ނުކޮށް

ދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާޙީޤަވާޢިއަދި މި 

 .ފިޔަވަޅު އަޅަން ވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް އަހަރުގެ 47ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  (ޅ)   

ގެ އަހަރީމުވައްޒަފަކުޒިންމާގެ ޗުއްޓީ އެ ތެރޭގައި ޙައްޤުވާ ޢާއިލީ 

ޗުއްޓީއާ ވިދިގެން (ކުރިން އަދި ފަހުން ވިއަސް) މަޤަބޫލް އުޒުރެއްނެތި

 ނުނެގޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާއާއި 42ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ހ)(13  ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 

ުޗއްޓީއަށް މުވައްޒަފުދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ސަލާމުގެ ޤަވާޢިމި 

އެދެންވާނީ އަދި ސަލާމުގެ ޗުްއޓީ އާއި ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންވާނީ

 .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

އެ މުވައްޒަފަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު -1    

 .ގަޑިޔަށް، ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ނުކުތުމަށް އުޒުރުވެރިވުން

ގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ނުވަތަމުވައްޒަފަކުއެ  -2

(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ 1ރަސްމީ ގަޑި ެފށޭތާ ލަސްވެގެން 

ގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކުތެރޭގައި އެ 

އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެކަން

 .އެންގުން

ންއެ ދުވަހަކު އެ މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކޮންމެހެ -3

 .ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު، -4

(ދޭއް) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

އޮފީހަށް ނާންގާ ސަލާމުގެ .މަތީން އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ

ދުވަހެއް ބެލެވޭނީޗުއްޓީ ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ، އެ 

 ވެ.ހާޒިރުނުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެ

ބަލިވެގެން، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަށް ށ)(   

މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް، މި މާއްދާގައި ބަޔާން

ކުރާ ފަދަ ސެޓްފިކެޓެއް އޮފީހަށް ހުށައަޅައިފި ނަމަ، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ

 .ކުރިއަށް ވެސް ނެގި ދާނެއެވެ

މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނަގަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ ، މުވައްޒަފަކުނ)(   

ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެވޭވަރު ވެއްޖެ ނަމައެވެ. ބަލިނުވެ،
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ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަލާން ބުނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ

މީހަކު ބަލިނުވެ، ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ސަލާމުގެ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އެ

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ނާންނަ ނައުން

 .ވާނީ ޣައިރު ހާޒިރީއަށެވެ

ތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީހަފު ރ)(   

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައިނަގަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ 

މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅި

 .ދާނެއެވެ

ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބ)(   

(ތިރީސް) 30ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން، 

 .ދުވަހެވެ

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޅ)(   

އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރު

 .ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވި ދާނެއެވެ

ޒިރު އޮފީހަށް ހާ
ވުމަށްފަހު ސަާލްމ 

އިލީ ޢާނުވަތަ 
ޗުއްޓީ  ޒިންމާ
  ނެގުން 

، މުވައްޒަފު ބަލިވުން ނުވަތަމުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ހ)(14

އިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ މުހިންމުޢާ

ޒުރުވެރިވެފައި، އަދި އެޢުގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  އަކާޒިންމާ

ކޮށްފައިދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަ 

ވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަށް

 .ބަލައި ދޫކޮށްލެވި ދާނެއެވެ

މުވައްޒަފު އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ށ)(   

ގެޒިންމާއިލީ ޢާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ 

އިލީޢާލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަ ޗުއްޓީގެ

 .ގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެޒިންމާ

ސަލާމު އަދި 
ގެ ޒިންމާއިލީ ޢާ

ޗުއްޓީއަށް 
ސެޓްފިކެޓް 

ހުށައެޅުމާއި ފޯމު 
  ހުށައެޅުން 

ސަލާމުގެ ޗުއްީޓއަށް ސަލާމު ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ހ)(15

 .ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

  
2ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ މަސައްކަތު  -1

(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް އެ މީހަކު

އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް

 .ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

އެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން -2

މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާން

 .ކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

އެ ސެޓްފިކެޓަކީ ސިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ -3

ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ސަލާމު ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ގައުމެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ

މަރުކަޒަކުން ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫސިއްޙީ 

 .ކޮށްފައިވާ ސަލާމު ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

ިސއްޙީ ވުޒާރާއިން ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫ ކުރުމުގެ ހުއްދަ -4

ދީފައިވާ މީހުން ތިބި ރަށެއްގައިނަމަ، ހުށައަޅަންވާނީ،

 .އެފަދަ މީހެއްގެ ސެޓްފިކެޓެކެވެ

ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހުގެ ޒިންމާއިލީ ޢާ ށ)(   

އިލީޢާމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތު ނި 

އިލީޢާ ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ/ޒިންމާ

މު" ހުށައަޅަންގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯޒިންމާ

އިލާގެ މީހަކުޢާގެ ޗުއްޓީ ނެގީ ޒިންމާއިލީ ޢާވާނެއެވެ. އަދި 
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ުޗއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަލާން ބުނުމަކީ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވާ

މީހަކު ބަލިނުވެ، ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ސަލާމުގެ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އެ

ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ނާންނަ ނައުން

 .ވާނީ ޣައިރު ހާޒިރީއަށެވެ

ތާ ބަންދާ ދިމާކޮށް ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުމުގައި ސަލާމުގެ ޗުއްޓީހަފު ރ)(   

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީގައިނަގަމުންދާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ 

މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފުންނާމެދު އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅި

 .ދާނެއެވެ

ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބ)(   

(ތިރީސް) 30ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން، 

 .ދުވަހެވެ

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި އަހަރު ބަލާނީ، އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ޅ)(   

އަހަރު ބަލާ އުޞޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާ އަދާ ކުރާތާ އަހަރު

 .ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދެވި ދާނެއެވެ

ޒިރު އޮފީހަށް ހާ
ވުމަށްފަހު ސަާލްމ 

އިލީ ޢާނުވަތަ 
ޗުއްޓީ  ޒިންމާ
  ނެގުން 

، މުވައްޒަފު ބަލިވުން ނުވަތަމުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ހ)(14

އިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުން ފަދަ މުވައްޒަފަށް ދިމާވާ މުހިންމުޢާ

ޒުރުވެރިވެފައި، އަދި އެޢުގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  އަކާޒިންމާ

ކޮށްފައިދުވަހުގެ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޮޑުބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަ 

ވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ މުވައްޒަފު މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވި ދުވަހެއްކަމަށް

 .ބަލައި ދޫކޮށްލެވި ދާނެއެވެ

މުވައްޒަފު އެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގަޑީގެ ކުޑަބައި މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ށ)(   

ގެޒިންމާއިލީ ޢާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ދުވަހަކީ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ 

އިލީޢާލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބަ ޗުއްޓީގެ

 .ގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެޒިންމާ

ސަލާމު އަދި 
ގެ ޒިންމާއިލީ ޢާ

ޗުއްޓީއަށް 
ސެޓްފިކެޓް 

ހުށައެޅުމާއި ފޯމު 
  ހުށައެޅުން 

ސަލާމުގެ ޗުއްީޓއަށް ސަލާމު ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަންވާނީ ތިރީގައި މިވާ ހ)(15

 .ގޮތުގެ މަތީންނެވެ

  
2ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ މަސައްކަތު  -1

(ދޭއް) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް އެ މީހަކު

އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް

 .ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

އެ ސެޓްފިކެޓްގައި ބަލީގެ ބާވަތާއި އެ ބަލީގެ ސަބަބުން -2

މުވައްޒަފަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވުނު މުއްދަތު ބަޔާން

 .ކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ

އެ ސެޓްފިކެޓަކީ ސިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ -3

ިސއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ސަލާމު ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި ގައުމެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ

މަރުކަޒަކުން ސިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު ދޫސިއްޙީ 

 .ކޮށްފައިވާ ސަލާމު ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

ސިއްޙީ ވުޒާރާއިން ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫ ކުރުމުގެ ހުއްދަ -4

ދީފައިވާ މީހުން ތިބި ރަށެއްގައިނަމަ، ހުށައަޅަންވާނީ،

 .އެފަދަ މީހެއްގެ ސެޓްފިކެޓެކެވެ

ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހުގެ ޒިންމާއިލީ ޢާ ށ)(   

އިލީޢާމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު ރަސްމީ މަސައްކަތު ވަގުތު ނި 

އިލީޢާ ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ/ޒިންމާ

މު" ހުށައަޅަންގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯޒިންމާ

އިލާގެ މީހަކުޢާގެ ޗުއްޓީ ނެގީ ޒިންމާއިލީ ޢާވާނެއެވެ. އަދި 
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ބަލިވެގެންކަމަށް ވާނަމަ، އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިވި މީހާގެ ސަާލމުގެ

 .ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ 

 ގޮތަށް ސަލާމު ޗުއްޓީ ނުވަތަމުވައްޒަފު ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަން ނުޖެހޭނ)(   

ޗުއްޓީ ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ރަސްމީ ޒިންމާ އިލީ ޢާ

މަސައްކަތު ވަގުތު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ

ގެޒިންމާއިލީ ޢާ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ/

ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި

 .އި ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގަ

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވީ ބަލިވެގެންކަން އޮފީހަށް އަންގާފައި ވީ ބ)(  

ނަމަވެސް، މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މި މާއްދާގެ (ހ)

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަލާމު ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ،

ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އޮފީހަށް ނާންނަސެޓްފިކެޓް 

 .ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

މުވައްޒަފަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުމަކާނުލާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ޅ)(   

(ދޭއް) ދުވަހުއެވެ. ވިދިވިދިގެން 2ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު 

 .ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެމަސައްކަތު ދެ ދުވަސް ބަލާނީ ބަންދު 

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާޒިންމާއިލީ ޢާސަލާމު ނުވަތަ  ކ)(   

ފޯމު ނުވަތަ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެތެރޭގައި،

އަދި ދަންފަިޅ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގައި، އެ

އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ

ވަުޅ އަޅަން ވާނެއެވެ.ގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަމުވައްޒަފަކު

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު"ޒިންމާ"ސަލާމުގެ/އާއިލީ 

 .ގައި އެވަނީއެވެ 14ޖަދުވަލު 

ސަލާމް ޗުއްީޓގައި 
ހުއްޓާ މުސާރަދޭ 
  ދުވަސް އައުން 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، 16

ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓްމުސާރަދޭ ދުވަހު 

ހުށައެޅުމުން މެނުވީ، އެ މަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ ސަލާމުގައި ހުރި

ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް އުނި ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އޮފީހަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް

ދަތަށް ކެނޑި މުސާރަ ޖެހިގެން އަންނަހުށައަޅައިފިނަމަ ސަލާމުގެ މުއް

 .މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭން ވާނެއެވެ

ޤަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމާއި 

  މުރާޖަޢާކުރުން 

ދު ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ)17

މަޖިލީހުން ފާްސކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުްނ

 ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)   

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 

ކުރާނެ ޢަމަލުނަމަ 
  ގޮތް 

ނިންމާނީމި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް  18

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

 



153

 

ބަލިވެގެންކަމަށް ވާނަމަ، އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގައި ބަލިވި މީހާގެ ސަާލމުގެ

 .ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ 

 ގޮތަށް ސަލާމު ޗުއްޓީ ނުވަތަމުވައްޒަފު ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަން ނުޖެހޭނ)(   

ުޗއްޓީ ހުރުމަށްފަހު، އޮފީހަށް ނުކުންނަ ދުވަހު ރަސްމީ ޒިންމާ އިލީ ޢާ

މަސައްކަތު ވަގުތު ނިމުމުގެ ކުރިން، އެ މުވައްޒަފު ސަލާމުގެ

ގެޒިންމާއިލީ ޢާ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް "ސަލާމުގެ/

ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި

 .އި ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓްވެސް ހުށައެޅި ދާނެއެވެ އެ ފޯމުގެ ބަދަލުގަ

މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވީ ބަލިވެގެންކަން އޮފީހަށް އަންގާފައި ވީ ބ)(  

ނަމަވެސް، މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު މި މާއްދާގެ (ހ)

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަލާމު ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައިފިނަމަ،

ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އޮފީހަށް ނާންނަސެޓްފިކެޓް 

 .ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ

މުވައްޒަފަށް ސެޓްފިކެޓް ހުށައެޅުމަކާނުލާ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ޅ)(   

(ދޭއް) ދުވަހުއެވެ. ވިދިވިދިގެން 2ހުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތު 

 .ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެމަސައްކަތު ދެ ދުވަސް ބަލާނީ ބަންދު 

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާޒިންމާއިލީ ޢާސަލާމު ނުވަތަ  ކ)(   

ފޯމު ނުވަތަ ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެތެރޭގައި،

އަދި ދަންފަިޅ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާތަކުގައި، އެ

އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެ

ވަުޅ އަޅަން ވާނެއެވެ.ގެ މައްޗަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަމުވައްޒަފަކު

ގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު"ޒިންމާ"ސަލާމުގެ/އާއިލީ 

 .ގައި އެވަނީއެވެ 14ޖަދުވަލު 

ސަލާމް ޗުއްީޓގައި 
ހުއްޓާ މުސާރަދޭ 
  ދުވަސް އައުން 

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުއްޓާ މަހުގެ މުސާރަދޭ ދުވަސް އަތުވެއްޖެނަމަ، 16

ސެޓްފިކެޓް ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް ސެޓްފިކެޓްމުސާރަދޭ ދުވަހު 

ހުށައެޅުމުން މެނުވީ، އެ މަހުގެ މުސާރަ ދޭންވާނީ ސަލާމުގައި ހުރި

ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތް އުނި ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

އޮފީހަށް ނިކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސަލާމުގެ ސެޓްފިކެޓް

ދަތަށް ކެނޑި މުސާރަ ޖެހިގެން އަންނަހުށައަޅައިފިނަމަ ސަލާމުގެ މުއް

 .މަހުގެ މުސާރައާއެކު ދޭން ވާނެއެވެ

ޤަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރަން 
ފެށުމާއި 

  މުރާޖަޢާކުރުން 

ދު ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  (ހ)17

މަޖިލީހުން ފާްސކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުްނ

 ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)   

ޤަވާޢިދުގައި ނެތް 
ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ 

ކުރާނެ ޢަމަލުނަމަ 
  ގޮތް 

ނިންމާނީމި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް  18

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.
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  އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ، މި ސިޔާސަތަކީ    1  ތަޢާރުފު 

ޤާނޫނު، މަސައްކަތު ބުރަދަން ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ނަންބަރ: 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެްނ 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ހަދާފައިވާ ސިާޔސަތެކެވެ.

މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ، "އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ    2  ނަން 

 މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު" އެވެ.

  މާނަކުރުން 

  

'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު  (ހ) 3

އިސްލާމީ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11ނަންބަރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

'އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  (ށ)    

އެކަޑެމިކް އޮނިގަނޑުގައި ނަން ގަނެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި

 ހުންނަ ކޮންމެ މީހެކެވެ. 

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ-'ޓީޗިން  )(ނ    

ކީ މަތީމާނައަކީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަ

ތަޢުލީީމ، ފެންވަރަކަށް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާ

ކަންކަން ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް ،ކަމުގައި

 މުވައްޒަފެވެ.

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ-'ރިސާޗް  (ރ)    

މާނައަކީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ،ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުންކަމަށް

 ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެވެ. 

'ކޮންޓެކްޓް ގަޑި' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  (ބ)    

ކިޔަވާދިނުމަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް މާއްދާއެއް 

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ދަރިވަރުންނާ ސީދާ ނުވަތަ

60މިނެޓާއި  50އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކޮށް ހޭދަކުރާ 

 މިނެޓްގެ މުއްދަތެވެ.

'ކޮމިޓީ މަސައްކަތް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  (ޅ)    

މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގައި ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ބޭރު ތަނެއްގައި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު

މަދުވެގެން އެއް ގަޑިއިރު ބައްދަލު ކުރާ ކޮމިޓީއެއްގައި

 ބައިވެރިވުމެވެ. 

 ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމި    4  މަޤުޞަދު

އިސްލާމީ ޔުނިވަރުސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުންނަށް

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި

ހަވާލުކުރުމާއި، އެކިއެކި މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ

އި،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބުރަދަން ހަމަހަމަކުރުމާ

މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާފްވެރިކަމާއެކު  ވަޒީފާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. 

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން 

ކަނޑައެޅުމުގެ ޢާންމު 

  އުޞޫލުތައް

ލަތްތަކަށްޙާ ބޭނުންތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިވަރުސިޓީގެ   (ހ)  5

މުވައްޒަފަކާ ހަވާލު ކުރެޭވރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އެކަޑެމިކް 

އިންސާފުވެރިވާނެ ހަމައަކުން މަސައްކަތު ،މަސައްކަތްތައް

ބުރަދަނުގެ ޕްލޭނެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މިކަން ކުރާނީ

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު
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  އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ، މި ސިޔާސަތަކީ    1  ތަޢާރުފު 

ޤާނޫނު، މަސައްކަތު ބުރަދަން ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ނަންބަރ: 

ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެްނ 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ހަދާފައިވާ ސިާޔސަތެކެވެ.

މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ، "އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ    2  ނަން 

 މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ސިޔާސަތު" އެވެ.

  މާނަކުރުން 

  

'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ ޤާނޫނު  (ހ) 3

އިސްލާމީ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11ނަންބަރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

'އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  (ށ)    

އެކަޑެމިކް އޮނިގަނޑުގައި ނަން ގަނެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި

 ހުންނަ ކޮންމެ މީހެކެވެ. 

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ-'ޓީޗިން  )(ނ    

ކީ މަތީމާނައަކީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަ

ތަޢުލީީމ، ފެންވަރަކަށް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާ

ކަންކަން ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް ،ކަމުގައި

 މުވައްޒަފެވެ.

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ-'ރިސާޗް  (ރ)    

މާނައަކީ، އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ،ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުންކަމަށް

 ކަނޑައަޅާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެވެ. 

'ކޮންޓެކްޓް ގަޑި' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  (ބ)    

ކިޔަވާދިނުމަށްކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް މާއްދާއެއް 

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ދަރިވަރުންނާ ސީދާ ނުވަތަ

60މިނެޓާއި  50އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކޮށް ހޭދަކުރާ 

 މިނެޓްގެ މުއްދަތެވެ.

'ކޮމިޓީ މަސައްކަތް' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ  (ޅ)    

މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުގައި ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުން ބޭރު ތަނެއްގައި ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު

މަދުވެގެން އެއް ގަޑިއިރު ބައްދަލު ކުރާ ކޮމިޓީއެއްގައި

 ބައިވެރިވުމެވެ. 

 ސިޔާސަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެމި    4  މަޤުޞަދު

އިސްލާމީ ޔުނިވަރުސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފުންނަށް

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި

ހަވާލުކުރުމާއި، އެކިއެކި މުވައްޒަފުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭ

އި،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ބުރަދަން ހަމަހަމަކުރުމާ

މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާފްވެރިކަމާއެކު  ވަޒީފާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. 

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން 

ކަނޑައެޅުމުގެ ޢާންމު 

  އުޞޫލުތައް

ލަތްތަކަށްޙާ ބޭނުންތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިވަރުސިޓީގެ   (ހ)  5

މުވައްޒަފަކާ ހަވާލު ކުރެޭވރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮންމެ އެކަޑެމިކް 

އިންސާފުވެރިވާނެ ހަމައަކުން މަސައްކަތު ،މަސައްކަތްތައް

ބުރަދަނުގެ ޕްލޭނެއް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. މިކަން ކުރާނީ
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ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތައް ހިންގަން ހަވާލުވެފައިވާ

 ފަރާތްތަކެވެ.

މުވައްޒަފުން އަދާމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގިންތި ތަފާތު ވުމުން، (ށ)     

 ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން  ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް،  (ނ)    

6ގަޑިއިރު، ދުވާލަކު  1400މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުތަކުން ހަމަޖައްސާ މަސައްކަތު  (ރ)    

ބުރަދަނުގެ ޕްލޭން ޝާއިޢުކޮށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ. ވަކި

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަން އެކުލަވާލާނީ އެމީހުންނާ

މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ފުރުޞަތު އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް އެމީހުން

އި މަސައްކަތު ބުރަދަނަށްއެއްބަސްވާ ގޮތަށެވެ. އަހަރު ތެރޭގަ

 އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސްވެ ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސެމިސްޓަރުގެ  މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ޕްލޭން،  (ބ)    

ހިނގަމުންދާ ސެމިސްޓަރު  ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ

 މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

އަލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރީވަޒީފާއަށް   (ޅ)    

ހިންގުމާއި ރިސާޗް ފަދަ ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ހަވާލު

ކުރުމުގައި، އެފަރާތްތަކުން މި މިސައްކަތްތަކަށް

ތައްޔާރުވުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރަން ފުރުޞަތުދިނުމަށާއި

ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު

 ދައިދޭން ވާނެއެވެ.ހޯ

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގައި އޭނާގެ  (ކ)    

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަޔާން

ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ،

އެބަދަލަކަށް އެއްބަސްވެ، އަލަށް ހަވާލުވާ ޒިންމާތަކާއި

ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ދޫކޮށްލާ 

މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި،، މިކަންކަން އޮންނަންވާނީ

ރެކޯޑުކުރެވި، އަދި ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުގެ

 ތާއީދު ހޯދާފައެވެ.

މަސައްކަތު ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ  (އ)    

ކޮންސަލްޓެންސީއެއް މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކުރެވޭނަމަ، އެކަންކަމާ

މެދު ދެގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ މަސައްކަތު

ބުރަދަނުގައި އެ މަސައްކަތް ހިމެނުމެވެ. ނުވަތަ މަސައްކަތު

ތުގައި ހިމެނުމެވެ.ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއްގެ  ގޮ

މަސައްކަތު ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި

ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ ފަދަ މަސައްކަތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ

 އުޖޫރައެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނުގައި ކިޔަވާދިނުން ހަވާލު  (ވ)    

4ކުރާއިރު، އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލު ކުރެވޭނީ ތަފާތު 

(ހަތަރެއް) މާއްދާ ކިޔަވާދޭށެވެ. މިގޮތަށް ހަވާލުކުރެޭވ

މާއްދާތަކުން މުވައްޒަފު ހަމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ކޮންޓެކްޓް

އްޒަފަކަށް އިތުރު މާއްާދގަޑި ހަމަނުކުރެވޭނަމަ އެމުވަ

 ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

(ފަނަރަ) 15ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު   (މ)    

ގަޑި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން

ވާނެއެވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުން ހުއްދަދޭ ސްޓާްފ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ

(ފަސްދޮޅަސް) 60ން އަހަރަކު އެކަޑަމިކް ސްޓާފަކަށް ގިނަވެގެ

ގަޑިއިރު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް
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ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތައް ހިންގަން ހަވާލުވެފައިވާ

 ފަރާތްތަކެވެ.

މުވައްޒަފުން އަދާމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގިންތި ތަފާތު ވުމުން، (ށ)     

 ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން  ތަފާތު ކުރެވިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް،  (ނ)    

6ގަޑިއިރު، ދުވާލަކު  1400މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު 

 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުތަކުން ހަމަޖައްސާ މަސައްކަތު  (ރ)    

ބުރަދަނުގެ ޕްލޭން ޝާއިޢުކޮށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ. ވަކި

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަން އެކުލަވާލާނީ އެމީހުންނާ

މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ފުރުޞަތު އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް އެމީހުން

އި މަސައްކަތު ބުރަދަނަށްއެއްބަސްވާ ގޮތަށެވެ. އަހަރު ތެރޭގަ

 އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސްވެ ރެކޯޑު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސެމިސްޓަރުގެ  މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ޕްލޭން،  (ބ)    

ހިނގަމުންދާ ސެމިސްޓަރު  ނިމުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ

 މުވައްޒަފުންނާއި ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.

އަލަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަވާދިނުމާއި އިދާރީވަޒީފާއަށް   (ޅ)    

ހިންގުމާއި ރިސާޗް ފަދަ ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ހަވާލު

ކުރުމުގައި، އެފަރާތްތަކުން މި މިސައްކަތްތަކަށް

ތައްޔާރުވުމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރަން ފުރުޞަތުދިނުމަށާއި

ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު

 ދައިދޭން ވާނެއެވެ.ހޯ

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނުގައި އޭނާގެ  (ކ)    

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަޔާން

ކުރެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ،

އެބަދަލަކަށް އެއްބަސްވެ، އަލަށް ހަވާލުވާ ޒިންމާތަކާއި

ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ދޫކޮށްލާ 

މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި،، މިކަންކަން އޮންނަންވާނީ

ރެކޯޑުކުރެވި، އަދި ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރަކުން މުވައްޒަފުގެ

 ތާއީދު ހޯދާފައެވެ.

މަސައްކަތު ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ  (އ)    

ކޮންސަލްޓެންސީއެއް މުވައްޒަފާ ހަވާލު ކުރެވޭނަމަ، އެކަންކަމާ

މެދު ދެގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ މަސައްކަތު

ބުރަދަނުގައި އެ މަސައްކަތް ހިމެނުމެވެ. ނުވަތަ މަސައްކަތު

ތުގައި ހިމެނުމެވެ.ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއްގެ  ގޮ

މަސައްކަތު ބުރަދަނުން ބޭރުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި

ހަވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ ފަދަ މަސައްކަތަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ

 އުޖޫރައެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނުގައި ކިޔަވާދިނުން ހަވާލު  (ވ)    

4ކުރާއިރު، އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލު ކުރެވޭނީ ތަފާތު 

(ހަތަރެއް) މާއްދާ ކިޔަވާދޭށެވެ. މިގޮތަށް ހަވާލުކުރެޭވ

މާއްދާތަކުން މުވައްޒަފު ހަމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ކޮންޓެކްޓް

އްޒަފަކަށް އިތުރު މާއްާދގަޑި ހަމަނުކުރެވޭނަމަ އެމުވަ

 ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

(ފަނަރަ) 15ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް މަދުވެގެން އަހަރަކު   (މ)    

ގަޑި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަން

ވާނެއެވެ. ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުން ހުއްދަދޭ ސްޓާްފ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮންމެ

(ފަސްދޮޅަސް) 60ން އަހަރަކު އެކަޑަމިކް ސްޓާފަކަށް ގިނަވެގެ

ގަޑިއިރު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް
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ހޭދަކުރާ ވަގުތު ހިމެނޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މަދުވެގެން

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ. 1400އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން 
  ކަނޑައަޅާނެގޮތް 

ޓީގެ ކޮންމެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްވެސް،ޔުނިވަރސި  (ހ)  6

އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން، ތިން ދާއިރާއެއްގައި

 ހަރަކާތްތެރިވާން ވާނެއެވެ. އެއީ:

 ) ކިޔަވާދިނުމާއި މުޤައްރަރު އެކުލަވާލުމާއި، 1(

) ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތަކާއ2ި(

 ޝާއިޢުކުރުމާއި،

) އިދާރީ ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސިޓީއާއ3ި(

ތަޚައްޞުޞް ދާއިރާއާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް

 ކުރުމެވެ. 

(ށ) އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މިމާއްދާެގ     

(ހ) ގައި ބުނެވުނު ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން

އެކަމުގައި އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން ނުވަތަ، ޖެހުނަސް

އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ނޯވެދާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި  (ނ)   

މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ރޭންކްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތު

)1-ނީ އަންނަނިވި ތާވަލާ (ތާވަލުބުރަދަން ކަނޑައަޅާ

އެއްގޮތަށެވެ. މިއީ އަންދާޒީ ޢަދަދު ތަކެކެވެ. އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކަށް ބަރާބަރަށް މިޢަދަދުތަކެއް ހަމައެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޢަދަދުތަކާ މުވައްޒަފެއްގެ

(ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ 10މަސައްކަތު ބުރަދަން %

ތުވާނަމަ، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރ އެކަޑަމިކްބޮޑަށް ތަފާ

 އެފައާރޒް ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ. 

: އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނ1ް-ތާވަލު

 ކަޑައަޅާނެ ގޮތް

ޭންކް 
 ރ

ަފުގެ
އްޒ

މުވަ
 

ރު 
އްރަ

މުޤަ
އި 

ނުމާ
އިދި

ިޔަވަ
ކ

ން
ވާލު

ކުލަ
އެ

 

ްތައް 
ކާތ

ޙަރަ
މީ 

ޢިލް
އި 

ިސާޗާ
ރ

 

ުން 
ންގ

 ހި
ިދާރީ

އ
 

-ޓީޗިން

ފޯކަސްޑް 

 މުވައްޒަފުން 

60% 20% 20% 

ރިސާޗް 

ފޯކަސްޑް 

 މުވައްޒަފުން 

30% 50% 20% 

 

 

ހެްޑ، ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުން، ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރީން  (ރ)   

އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ފަދަ ޙާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު

އެމީހުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، 

ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންސައްތަ

 ބޮޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ހޭދަކުރާ ވަގުތު ހިމެނޭނީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު މަދުވެގެން

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ. 1400އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 

މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން 
  ކަނޑައަޅާނެގޮތް 

ޓީގެ ކޮންމެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްވެސް،ޔުނިވަރސި  (ހ)  6

އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން، ތިން ދާއިރާއެއްގައި

 ހަރަކާތްތެރިވާން ވާނެއެވެ. އެއީ:

 ) ކިޔަވާދިނުމާއި މުޤައްރަރު އެކުލަވާލުމާއި، 1(

) ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތަކާއ2ި(

 ޝާއިޢުކުރުމާއި،

) އިދާރީ ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސިޓީއާއ3ި(

ތަޚައްޞުޞް ދާއިރާއާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް

 ކުރުމެވެ. 

(ށ) އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މިމާއްދާެގ     

(ހ) ގައި ބުނެވުނު ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން

އެކަމުގައި އެމީހެއްގެ ރޭންކްގެ ގޮތުން ނުވަތަ، ޖެހުނަސް

އެހެންވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ނޯވެދާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގައި  (ނ)   

މުވައްޒަފު ހިމެނޭ ރޭންކްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތު

)1-ނީ އަންނަނިވި ތާވަލާ (ތާވަލުބުރަދަން ކަނޑައަޅާ

އެއްގޮތަށެވެ. މިއީ އަންދާޒީ ޢަދަދު ތަކެކެވެ. އެއްވެސް

މުވައްޒަފަކަށް ބަރާބަރަށް މިޢަދަދުތަކެއް ހަމައެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޢަދަދުތަކާ މުވައްޒަފެއްގެ

(ދިހައެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ 10މަސައްކަތު ބުރަދަން %

ތުވާނަމަ، ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރ އެކަޑަމިކްބޮޑަށް ތަފާ

 އެފައާރޒް ގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ. 

: އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނ1ް-ތާވަލު

 ކަޑައަޅާނެ ގޮތް

ޭންކް 
 ރ

ަފުގެ
އްޒ

މުވަ
 

ރު 
އްރަ

މުޤަ
އި 

ނުމާ
އިދި

ިޔަވަ
ކ

ން
ވާލު

ކުލަ
އެ

 

ްތައް 
ކާތ

ޙަރަ
މީ 

ޢިލް
އި 

ިސާޗާ
ރ

 

ުން 
ންގ

 ހި
ިދާރީ

އ
 

-ޓީޗިން

ފޯކަސްޑް 

 މުވައްޒަފުން 

60% 20% 20% 

ރިސާޗް 

ފޯކަސްޑް 

 މުވައްޒަފުން 

30% 50% 20% 

 

 

ހެްޑ، ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑީނުން، ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރީން  (ރ)   

އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓު ފަދަ ޙާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު

އެމީހުންގެ މަސައްކަތު ބުރަދަންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، 

ހަމަޖެއްސުމުގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންސައްތަ

 ބޮޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ގަިޑ 1400އަހަރަކު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ   (ބ)   

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ

 ) އުޞޫލެވެ.2-(ތާވަލުތާވަލުގައިވާ 

: މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓ2ް-ތާވަލު

 ކުރުމުގައި ބަލާނެ އުޞޫލު

 ޙަރަކާތް 
ކަޑައަޅާ ގަޑި

 (އަހަރަކަށް)

 ކިޔަވާދިނުން 

މިއީ ތައްޔާރުވުމާއި އެސެސްމަންޓާއި

މިފަދަ ކިޔަވާދިނުމާ ބެހޭ އެހެން ހުރިާހ

 ގޮތުންނެވެ.ޙަރަކާތެއް ހިމެނޭ 

480 - 960 

 800 - 240 އިލްމީ ދިރާސާ

މުވައްޒަފުގެ ފަންނީ ކުރިއެރުން

 (ވާކްޝޮޕް، ކޮންފަރެންސް)
0 - 60 

 ދަރިވަރުންގެ އެޑްވައިޒަރ
ދަރިވަރަކަށް 

ގަޑި  2އަހަރަކު 

އިދާރީ ޙަރަކާތްތަކަށް (ކޮމިޓީތަކުގައި

 ބައިވެރިވުން)
60 - 120 

 30 ސްޕަރވިޜަން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

 އަތްދަށު ތަހުޤީޤު / ޕްރޮޖެކްޓް 
6ދަރިވަރަކަށް 

 ގަޑި

 ކޯސްކޯޑިނޭޓަރ

 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ މަދު  50

 އާ ދެމެދު 100 – 50

 އާ ދެމެދު 200 – 100

 އަށްވުރެ މަތި 200

 

160 

200 

300 

400 

 480 - 300 ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް

 

 

ކަނޑައަޅާއިރު، ކިޔަވައިދޭކިޔަވައިދިނުމުގެ ބުރަދަނަށް ގަޑި   (ޅ)   

ކިލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި، ކިޔަވައިދޭ ފިލާަވޅަކީ އެހެން

ކިލާހެއްގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ ތަކުރާރުވާ ފިލާވަޅެއްތޯ ފަދަ

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނުގައި ހިމެނޭނޭ  (ކ)   

މިސާލެވެ. މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން މަސައްކަތްތަކުގެ 

ކަޑައެޅުމުގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ޙައިޞިއްޔަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވުމާއި އަމިއްލަ ކަންކަމެއް މަސައްކަތު ބުރަދަނުގައި

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ) ކިޔަވާދިނުނ1ް(

 ޑިގްރީތައް ސްޕަވައިޒްކުރުން ) މަތީ 2(

 ) ޓިއުޓޯރިއަލް ނެގުން 3(
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ގަިޑ 1400އަހަރަކު މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ   (ބ)   

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ

 ) އުޞޫލެވެ.2-(ތާވަލުތާވަލުގައިވާ 

: މުޅި އަހަރު ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓ2ް-ތާވަލު

 ކުރުމުގައި ބަލާނެ އުޞޫލު

 ޙަރަކާތް 
ކަޑައަޅާ ގަޑި

 (އަހަރަކަށް)

 ކިޔަވާދިނުން 

މިއީ ތައްޔާރުވުމާއި އެސެސްމަންޓާއި

މިފަދަ ކިޔަވާދިނުމާ ބެހޭ އެހެން ހުރިާހ

 ގޮތުންނެވެ.ޙަރަކާތެއް ހިމެނޭ 

480 - 960 

 800 - 240 އިލްމީ ދިރާސާ

މުވައްޒަފުގެ ފަންނީ ކުރިއެރުން

 (ވާކްޝޮޕް، ކޮންފަރެންސް)
0 - 60 

 ދަރިވަރުންގެ އެޑްވައިޒަރ
ދަރިވަރަކަށް 

ގަޑި  2އަހަރަކު 

އިދާރީ ޙަރަކާތްތަކަށް (ކޮމިޓީތަކުގައި

 ބައިވެރިވުން)
60 - 120 

 30 ސްޕަރވިޜަން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 

 އަތްދަށު ތަހުޤީޤު / ޕްރޮޖެކްޓް 
6ދަރިވަރަކަށް 

 ގަޑި

 ކޯސްކޯޑިނޭޓަރ

 ދަރިވަރުންނަށް ވުރެ މަދު  50

 އާ ދެމެދު 100 – 50

 އާ ދެމެދު 200 – 100

 އަށްވުރެ މަތި 200

 

160 

200 

300 

400 

 480 - 300 ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް

 

 

ކަނޑައަޅާއިރު، ކިޔަވައިދޭކިޔަވައިދިނުމުގެ ބުރަދަނަށް ގަޑި   (ޅ)   

ކިލާހުގެ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި، ކިޔަވައިދޭ ފިލާަވޅަކީ އެހެން

ކިލާހެއްގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ ތަކުރާރުވާ ފިލާވަޅެއްތޯ ފަދަ

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ މަސައްކަތުގެ ބުރަދަނުގައި ހިމެނޭނޭ  (ކ)   

މިސާލެވެ. މަސައްކަތުގެ ބުރަދަން މަސައްކަތްތަކުގެ 

ކަޑައެޅުމުގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ޙައިޞިއްޔަތުން މުޖުތަމަޢުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި

ބައިވެރިވުމާއި އަމިއްލަ ކަންކަމެއް މަސައްކަތު ބުރަދަނުގައި

 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ) ކިޔަވާދިނުނ1ް(

 ޑިގްރީތައް ސްޕަވައިޒްކުރުން ) މަތީ 2(

 ) ޓިއުޓޯރިއަލް ނެގުން 3(
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) އިލްމީދިރާސާ ކުރުމާއި ކޮންސަލްޓެނީްސ4(

 ދިނުން 

 ) ކަރިކިޔުލަމް ޑިވެލޮޕްކުރުނ5ް(

 ) އިދާރީ މަސައްކަތާއި ހިންގުނ6ް(

) ކޮމިޓީތަކާއި ވާރކިންގ ގުރޫޕްތައް ފަދ7ަ(

 ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 

 ންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުން ) ކޮލިޓީ އެޝުއަރ8ަ(

) ދަރިވަރުން ކޯހަށް ހޯދުމާއި ދަރިވަރުނ9ް(

 ވެއްދުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

) ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި ސްޓާފުންގ10ެ(

 މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން 

) ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އިންސާރވްިސ11(

 ޓްރޭނިންގ

ތައް) ޔުނިވަރސިޓީއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޙަރަކާތް 12(

) ބޭރު ޖަލްސާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި މަރުކަޒ13ު(

 ތަމްސީލު ކުރުން 

) އިމްތިޙާނު ބެލެހެއްޓުމާއި އެސެސްމަންޓް އާއ14ި(

 ދަރިވަރުންނަށް ފީޑްބެކް ދިނުން 

) ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސެލިންގ އާއ15ި(

 ވެލްފެއަރ އާއި މަގުދެއްކުން 

 ތްތައް ) ކިޔަވާދިނުމާ ގުޅޭ ޢިލްމީ މަސައްކ16ަ(

) ފީލްޑްވާރކް (ޓީޗިން ޕްރެކްޓިކަމް ފަަދ17(

 ކަންކަން)

) އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭނަމަ ކޮންމެހެްނ18(

 ކުރަންޖެހޭ އޮންލައިން މަސައްކަތްތައް 

ފޯކަސްޑް -ޓީޗިން

މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެްކޓް 

  ގަޑި ކަނޑައެޅުން 

7  

  

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު-ޓީޗިން  (ހ)

އުޞޫލަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ

(ފަނަރަ) ކޮންޓެކްޓް ގަޑި 15ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު 

 ހަމަކުރުމެވެ. 

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި އިތުރު ގަޑިތަކެއް  (ށ)   

ހަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ތިނެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. މިގޮތަށް 3ގިނަވެގެން އިތުރު 

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް-އިތުރަށް ހަވާލުކުރެވޭ ގަޑިތަކަށް ޕާޓް

 ންވާނެއެވެ. އުޖޫރަދޭ އުޞޫލުން އުޖޫރަދޭ 

(ފަނަރަ) 15ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ނ)   

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރެއިން

ގަޑިތަކެއް ނެގުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ހައެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. 6ގިނަވެގެން ހަފްތާއަކު 

މިގޮތަށް، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަ

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އުޖޫރަދޭ-ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޕާޓް

 އުޞޫލުންނެވެ.

(ފަނަރަ) 15ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ރ)   

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ނުރަސްމީ ގަޑީެގ

15ތެރެއިން ގަޑިތަކެއް މުވައްޒަފު ނަގާނަމަ، ހަފްތާއަކު 

(ފަނަރަ) ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަވަންދެން ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް
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) އިލްމީދިރާސާ ކުރުމާއި ކޮންސަލްޓެނީްސ4(

 ދިނުން 

 ) ކަރިކިޔުލަމް ޑިވެލޮޕްކުރުނ5ް(

 ) އިދާރީ މަސައްކަތާއި ހިންގުނ6ް(

) ކޮމިޓީތަކާއި ވާރކިންގ ގުރޫޕްތައް ފަދ7ަ(

 ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން 

 ންސް މަސައްކަތްތައް ކުރުން ) ކޮލިޓީ އެޝުއަރ8ަ(

) ދަރިވަރުން ކޯހަށް ހޯދުމާއި ދަރިވަރުނ9ް(

 ވެއްދުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

) ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި ސްޓާފުންގ10ެ(

 މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން 

) ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އިންސާރވްިސ11(

 ޓްރޭނިންގ

ތައް) ޔުނިވަރސިޓީއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޙަރަކާތް 12(

) ބޭރު ޖަލްސާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި މަރުކަޒ13ު(

 ތަމްސީލު ކުރުން 

) އިމްތިޙާނު ބެލެހެއްޓުމާއި އެސެސްމަންޓް އާއ14ި(

 ދަރިވަރުންނަށް ފީޑްބެކް ދިނުން 

) ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސެލިންގ އާއ15ި(

 ވެލްފެއަރ އާއި މަގުދެއްކުން 

 ތްތައް ) ކިޔަވާދިނުމާ ގުޅޭ ޢިލްމީ މަސައްކ16ަ(

) ފީލްޑްވާރކް (ޓީޗިން ޕްރެކްޓިކަމް ފަަދ17(

 ކަންކަން)

) އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭނަމަ ކޮންމެހެްނ18(

 ކުރަންޖެހޭ އޮންލައިން މަސައްކަތްތައް 

ފޯކަސްޑް -ޓީޗިން

މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެްކޓް 

  ގަޑި ކަނޑައެޅުން 

7  

  

ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު-ޓީޗިން  (ހ)

އުޞޫލަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ

(ފަނަރަ) ކޮންޓެކްޓް ގަޑި 15ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު 

 ހަމަކުރުމެވެ. 

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި އިތުރު ގަޑިތަކެއް  (ށ)   

ހަވާލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ތިނެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. މިގޮތަށް 3ގިނަވެގެން އިތުރު 

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް-އިތުރަށް ހަވާލުކުރެވޭ ގަޑިތަކަށް ޕާޓް

 ންވާނެއެވެ. އުޖޫރަދޭ އުޞޫލުން އުޖޫރަދޭ 

(ފަނަރަ) 15ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ނ)   

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރެއިން

ގަޑިތަކެއް ނެގުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ހައެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. 6ގިނަވެގެން ހަފްތާއަކު 

މިގޮތަށް، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަ

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އުޖޫރަދޭ-ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޕާޓް

 އުޞޫލުންނެވެ.

(ފަނަރަ) 15ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ރ)   

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ނުރަސްމީ ގަޑީެގ

15ތެރެއިން ގަޑިތަކެއް މުވައްޒަފު ނަގާނަމަ، ހަފްތާއަކު 

(ފަނަރަ) ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަވަންދެން ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް
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ޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްއުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ އިތުރު ގަ 

 އުޖޫރަ ދޭ އުޞޫލުންނެވެ. 

ފޯކަސްޑް -ރިސާޗް

މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެްކޓް 

  ގަޑި ކަނޑައެޅުން 

8  

  

  

ފޯކަސްްޑ މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ-ރިސާޗް  (ހ)

ތެރޭގައި ނެގުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަފްތާއަކު

 (އަށެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ.  8

(އަށެއް) 8ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ށ)   

ގަޑީގެ ތެރެއިން ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ނުރަސްމީ

ގަޑިތަކެއް ނެގުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ހަތަރެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. 4ގިނަވެގެން ހަފްތާއަކު 

މިގޮތަށް، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަ

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އުޖޫރަދޭ-ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޕާޓް

 އުޞޫލުންނެވެ.

(އަށެއް) 8ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ނ)   

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ނުރަސްމީ ގަޑީެގ

8ހަފްތާއަކު ، ތެރެއިން ގަޑިތަކެއް މުވައްޒަފު ނަގާނަމަ

(އަށެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަވަންދެން ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް

އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްއުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ 

 އުޖޫރަ ދޭ އުޞޫލުންނެވެ.

ޚާއްޞަ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ 

މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެްކޓް 
  ގަޑި ކަޑައެޅުން 

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ހ)  9

އަދި ،ޑީނުންތެރެއިން ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ 

(ތިނެއް) 3ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރީންނަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަފްތާއަކު 

 ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށެވެ. 

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ށ)   

ތެރެއިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންަނ

މުވައްޒަފަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް

(ނުވައެއް) 9އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަފްތާއަކު 

 ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށެވެ. 

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ނ)   

އި ހުންަނތެރެއިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގަ

މުވައްޒަފަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަްށ

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރެއިން

ގަޑިތަކެއް ނެގުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ހައެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. 6ގިނަވެގެން ހަފްތާއަކު 

ގައި ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަމިގޮތަށް، ނުރަސްމީ ގަޑީ

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އުޖޫރަދޭ-ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޕާޓް

 އުޞޫލުންނެވެ.

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ރ)   

ތެރެއިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންަނ

ގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަްށމި މާއްދާގެ (ށ) ،  މުވައްޒަފަށް

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، ނުރަސްމީ

މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރެއިން ގަޑިތަކެއް މުވައްޒަފު ނަގާނަމަ،

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކު

ހަމަކުރަންޖެހޭ ކޮންޓެކްޓް ގަޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފަިއާވ

ަނގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަ ،މަވަންދެންގަޑީގެ ޢަދަދު ހަ

ހަމަޖައްސާނީ އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އުޖޫރަ

 ދޭ އުޞޫލުންނެވެ.

ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން 
މަސައްކަތު ބުރަދަން 

  މުރާޖަޢާ ކުރުން

މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނާގުޅޭ މައްސަލަތައް  (ހ) 10

 ސުޕަރވައިޒަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފެއްގެ 
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ޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްއުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ އިތުރު ގަ 

 އުޖޫރަ ދޭ އުޞޫލުންނެވެ. 

ފޯކަސްޑް -ރިސާޗް

މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެްކޓް 

  ގަޑި ކަނޑައެޅުން 

8  

  

  

ފޯކަސްްޑ މުވައްޒަފަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ-ރިސާޗް  (ހ)

ތެރޭގައި ނެގުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަފްތާއަކު

 (އަށެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ.  8

(އަށެއް) 8ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ށ)   

ގަޑީގެ ތެރެއިން ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ނުރަސްމީ

ގަޑިތަކެއް ނެގުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ހަތަރެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. 4ގިނަވެގެން ހަފްތާއަކު 

މިގޮތަށް، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަ

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އުޖޫރަދޭ-ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޕާޓް

 އުޞޫލުންނެވެ.

(އަށެއް) 8ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ހަފްތާއަކު   (ނ)   

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ނުރަސްމީ ގަޑީެގ

8ހަފްތާއަކު ، ތެރެއިން ގަޑިތަކެއް މުވައްޒަފު ނަގާނަމަ

(އަށެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަވަންދެން ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް

އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްއުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ 

 އުޖޫރަ ދޭ އުޞޫލުންނެވެ.

ޚާއްޞަ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ 

މުވައްޒަފުގެ ކޮންޓެްކޓް 
  ގަޑި ކަޑައެޅުން 

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ހ)  9

އަދި ،ޑީނުންތެރެއިން ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ 

(ތިނެއް) 3ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރީންނަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަފްތާއަކު 

 ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށެވެ. 

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ށ)   

ތެރެއިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންަނ

މުވައްޒަފަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް

(ނުވައެއް) 9އެންމެ ގިނަވެގެން ހަވާލުކުރެވޭނީ ހަފްތާއަކު 

 ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށެވެ. 

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ނ)   

އި ހުންަނތެރެއިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގަ

މުވައްޒަފަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަްށ

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަކުރުމަށްފަހު، ނުރަސްމީ ގަޑީގެ ތެރެއިން

ގަޑިތަކެއް ނެގުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ

(ހައެއް) ކޮންޓެކްޓް ގަޑިއެވެ. 6ގިނަވެގެން ހަފްތާއަކު 

ގައި ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަމިގޮތަށް، ނުރަސްމީ ގަޑީ

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް އުޖޫރަދޭ-ހަމަޖައްސަންވާނީ، ޕާޓް

 އުޞޫލުންނެވެ.

ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  (ރ)   

ތެރެއިން ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤާމުގައި ހުންަނ

ގައި ބުނެފައިވާ ޢަދަދަްށމި މާއްދާގެ (ށ) ،  މުވައްޒަފަށް

ކޮންޓެކްޓް ގަޑި ހަމަނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި، ނުރަސްމީ

މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރެއިން ގަޑިތަކެއް މުވައްޒަފު ނަގާނަމަ،

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ ތެރޭގައި އެމުވައްޒަފަކު

ހަމަކުރަންޖެހޭ ކޮންޓެކްޓް ގަޑީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފަިއާވ

ަނގައިދޭ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަ ،މަވަންދެންގަޑީގެ ޢަދަދު ހަ

ހަމަޖައްސާނީ އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އުޖޫރަ

 ދޭ އުޞޫލުންނެވެ.

ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން 
މަސައްކަތު ބުރަދަން 

  މުރާޖަޢާ ކުރުން

މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ މަސައްކަތު ބުރަދަނާގުޅޭ މައްސަލަތައް  (ހ) 10

 ސުޕަރވައިޒަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެ މުވައްޒަފެއްގެ 
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މަސައްކަތު ބުރަދަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބުރަކަމަށް  (ށ)    

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތު

ބުރަދަން އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްލިއްޔާ /

 ސެންޓަރުގެ ޑީންއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ޑީން މަސައްކަތު ބުރަދަން މުރާޖަޢާ  (ނ)    

ކުރުމަށްފަހު، ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަން

ވާނެއެވެ. މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ

މައްސަލަ ނިންމާ، ޕްލޭން ރަގަޅު ނޫންކަމަށް ފެންނަނަމަ

 ގޮތުން ގޮތެއް ޚިޔާރުގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

. މަސައްކަތް މަދުކޮށްގެން މަސައްކަތު ބުރަދަނ1ް

 ކުޑަކުރުން 

 . މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުނ2ް

 . މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަދަލުކުރުނ3ް

. މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައ4ް

 ގިނަކުރުން 

މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ، މުރާޖާޢާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ  (ރ)    

ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަުށން މުވައްޒަފަށް ޢަމަުލ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސިޔާސަތު ހިންުގުމގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

  

  

މި ސިޔާސަތު ހިންގުމަކީ ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރު ހިންގަން    11

ހުންނަ ޑީންއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެގޮތުން، އޭނާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ހ) ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް މި

ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތު ބުރަދަން

 ހަވާލުކުރުން.

(ށ) މި ސިޔާސަތަށް ހުރިހާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން

 އަހުލުވެރި ކުރުވުން. 

(ނ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން

ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތު ބުރަދަނުެގމުވައްޒަފުން 

ރިޕޯޓު ބެލުމަށްފަހު ސެމިސްޓަރ ނިމުމުން އެ ރިޕޯޓު

 ޞައްޙަތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.

(ރ) މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުއްލިއްޔާ/

ސެންޓަރުގައި އެ ސެމިސްޓަރެއްގައި ކަޑައެޅިފައިވާ

ކުރެވެންއުގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބުރަދަން ހަމަ

ނެތްނަމަ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުން މަސައްކަތު

 ބުރަދަން ހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.

(ބ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ނިމުމުން ކުއްލިއްޔާ/

ސެންޓަރުގެ ހުރިހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންެގ

މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ރިޕޯޓު ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ވުން.ހިއުމަން ރިސޯސަސް ބަޔަށް ފޮނު

(ޅ) މަސައްކަތު ބުރަދަން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެިދ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

މި ސިޔާަސތަށް ޢަމަލު 
 ކުރަންފެށުން 

  

ސިޔާސަުތމި  ،މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ    12

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާްސކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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މަސައްކަތު ބުރަދަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބުރަކަމަށް  (ށ)    

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މަސައްކަތު

ބުރަދަން އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްލިއްޔާ /

 ސެންޓަރުގެ ޑީންއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ޑީން މަސައްކަތު ބުރަދަން މުރާޖަޢާ  (ނ)    

ކުރުމަށްފަހު، ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަން

ވާނެއެވެ. މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު، މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ

މައްސަލަ ނިންމާ، ޕްލޭން ރަގަޅު ނޫންކަމަށް ފެންނަނަމަ

 ގޮތުން ގޮތެއް ޚިޔާރުގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

. މަސައްކަތް މަދުކޮށްގެން މަސައްކަތު ބުރަދަނ1ް

 ކުޑަކުރުން 

 . މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުނ2ް

 . މަސައްކަތްކުރާގޮތް ބަދަލުކުރުނ3ް

. މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައ4ް

 ގިނަކުރުން 

މުވައްޒަފުންގެ ޝަކުވާ، މުރާޖާޢާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ  (ރ)    

ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ ދަުށން މުވައްޒަފަށް ޢަމަުލ

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސިޔާސަތު ހިންުގުމގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

  

  

މި ސިޔާސަތު ހިންގުމަކީ ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރު ހިންގަން    11

ހުންނަ ޑީންއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެގޮތުން، އޭނާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ހ) ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް މި

ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތު ބުރަދަން

 ހަވާލުކުރުން.

(ށ) މި ސިޔާސަތަށް ހުރިހާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން

 އަހުލުވެރި ކުރުވުން. 

(ނ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން

ތައްޔާރުކުރާ މަސައްކަތު ބުރަދަނުެގމުވައްޒަފުން 

ރިޕޯޓު ބެލުމަށްފަހު ސެމިސްޓަރ ނިމުމުން އެ ރިޕޯޓު

 ޞައްޙަތޯ ބަލާ ކަށަވަރުކުރުން.

(ރ) މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުއްލިއްޔާ/

ސެންޓަރުގައި އެ ސެމިސްޓަރެއްގައި ކަޑައެޅިފައިވާ

ކުރެވެންއުގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބުރަދަން ހަމަ

ނެތްނަމަ ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުން މަސައްކަތު

 ބުރަދަން ހަމަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.

(ބ) ކޮންމެ ސެމިސްޓަރެއް ނިމުމުން ކުއްލިއްޔާ/

ސެންޓަރުގެ ހުރިހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންެގ

މަސައްކަތު ބުރަދަނުގެ ރިޕޯޓު ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ވުން.ހިއުމަން ރިސޯސަސް ބަޔަށް ފޮނު

(ޅ) މަސައްކަތު ބުރަދަން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެިދ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

މި ސިޔާަސތަށް ޢަމަލު 
 ކުރަންފެށުން 

  

ސިޔާސަުތމި  ،މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ    12

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާްސކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ސިޔާސަތު 
  އިސްލާހުކުރުން 

މި ސިޔާސަތަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ    13

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

ގައި ސިޔާސަތު
  ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

މި ސިޔާސަތުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު    14

 ކުރާނީ އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ.

  ސިޔާސަތުމުވައްޒަފުންެގ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ  

 

ޔުނިވަރސިޓީގެއިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މި ސިޔާސަތަކީ   1  ފާއި ނަންތަޢާރު

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް މަސައްކަތުގެ އެންމެ އެދެވޭ

ށްޓަކައި،ލުކުރުމަށް މަގުފަިހކޮށްދިނުމަނަތީޖާ ހާޞި

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް

2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރ: ، ބެހޭގޮތުންއި ގެންދިއުމާ

ވަނަ 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

މި ހަދާފައިވާ ސިާޔސަތެކެވެ. ،މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން

ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތަށް

 ސިޔާސަތެވެ". 

ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،މި ޤަވާޢިދުަގއި އެ    2  މާނަކުރުން 

 ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ؛

(ހ) [މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުން] ލިޔެފައިވާ

ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިާވ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެ ވަޒީފާއާ

ހަމަޖެހުމާއި ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަށްދޭތެރޭ އޮންނަ ހިތް

އެހީތެރިވެދޭނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުވާ އެންމެހާ

 ޙަރަކާތްތަކެވެ.

(ށ) [ސްޕަރވައިޒަރު] ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ

 މާނައަކީ މުވައްޒަފު ސީދާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ.

  މަޤްޞަދު

  

3 

 

މި ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އައިޔޫއެމްގެ ކުރު އަދި  

ދުރުރާސްތާގެ ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެންމެ

ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން، އައިޔޫއެމްގެ
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ސިޔާސަތު 
  އިސްލާހުކުރުން 

މި ސިޔާސަތަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ    13

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

ގައި ސިޔާސަތު
  ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

މި ސިޔާސަތުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު    14

 ކުރާނީ އެކަޑަމިކް ބޯޑުންނެވެ.

  ސިޔާސަތުމުވައްޒަފުންެގ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ  

 

ޔުނިވަރސިޓީގެއިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، މި ސިޔާސަތަކީ   1  ފާއި ނަންތަޢާރު

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް މަސައްކަތުގެ އެންމެ އެދެވޭ

ށްޓަކައި،ލުކުރުމަށް މަގުފަިހކޮށްދިނުމަނަތީޖާ ހާޞި

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް

2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރ: ، ބެހޭގޮތުންއި ގެންދިއުމާ

ވަނަ 48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

މި ހަދާފައިވާ ސިާޔސަތެކެވެ. ،މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން

ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތަށް

 ސިޔާސަތެވެ". 

ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން،މި ޤަވާޢިދުަގއި އެ    2  މާނަކުރުން 

 ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ؛

(ހ) [މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުން] ލިޔެފައިވާ

ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިާވ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވެ ވަޒީފާއާ

ހަމަޖެހުމާއި ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަށްދޭތެރޭ އޮންނަ ހިތް

އެހީތެރިވެދޭނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުވާ އެންމެހާ

 ޙަރަކާތްތަކެވެ.

(ށ) [ސްޕަރވައިޒަރު] ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ

 މާނައަކީ މުވައްޒަފު ސީދާ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ.

  މަޤްޞަދު

  

3 

 

މި ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީ އައިޔޫއެމްގެ ކުރު އަދި  

ދުރުރާސްތާގެ ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް އެންމެ

ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާޞިލްކުރުމުގެ ގޮތުން، އައިޔޫއެމްގެ

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތު
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މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް، ހުނަރުވެރި އަދި އިލްމީގޮތުން

ޓުމަށްޓަކާކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްހަދައި، އެކަންދެމެހެއް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ

ފުރުސަތުތައް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފްވެރިކަމާއިއެކު ދިނުމާއި،

 މިކަމާގުޅޭ އެންމެހާކަންކަން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައިކުރުމެވެ. 

ބެލެނިވެރިފަރާތް އަދި 

ސިޔާސަތު 

  ތަންފީޒުކުރުން

ތަންފީޒުކުރާނީ ހިއުމަންރިސޯސްމި ސިޔާަސތު    4

 ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.

ސިޔާސަތު އަާމޒުުކރެވޭ 

  ފަރާތްތައް

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިގުމުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ  )ހ( 5

ފުރުސަތުތައް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ

( އެކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވ1ާގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ތަމްރީނުކުރެވޭ ފުރުސަތަށް އެދޭ

ކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ( އެ 1މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ކުރިމަތިލާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ

އަހަރުނުވާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ 1ތެރޭގައިހިމެނޭ 

 އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު އެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމުގައި  )ށ(   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން

ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ރާއްޖެއާއި

ތަކުގައިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުފަހިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. 

ސިޔާސަތުެގ 

  އަސާސްތައް

ޔަތްކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑުޢާސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ރިމި   6

 އަސާސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ އެންމެހާ

ސްޓްރެޓެޖިކްޙަރަކާތްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިުލކުރުމަށް މަގުފަހި

 ކުރެވެންވާނެއެވެ.

(ށ) މުވައްޒަފަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ބޭނުންވާކަން

ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ

 ބާވަތަށް ބަލާ ނީޑް އެނަލަސިސް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ވަޒީފާގެ(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމަކީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބައެކެވެ.

(ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާަސތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ

ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން

ދާއިރާ މުވައްޒަފުންގެ ބައެއް ބާވަތުގެ 

ފަންނީކުރިއެރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް

 ވެދާނެއެވެ. 

ފަންނީކުރިއެރުމުގެ (ބ) މުވައްޒަފުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފާއި

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ޙިއްޞާވާންވާނެއެވެ.

(ޅ) މުވައްޒަފުން، އެމީހުންގެ އުނގެނުމުގެ ޒިންމާ

އަމިއްލައަށް ނަގައި،  ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި،

މިޔާބުތައް ރެކޯޑުކޮށްމުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ކާ

އަދި  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގައި

 އެހީތެރި ވާންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް، ހުނަރުވެރި އަދި އިލްމީގޮތުން

ޓުމަށްޓަކާކުރިއަރާފައިވާ ބަޔަކަށްހަދައި، އެކަންދެމެހެއް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ

ފުރުސަތުތައް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފްވެރިކަމާއިއެކު ދިނުމާއި،

 މިކަމާގުޅޭ އެންމެހާކަންކަން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައިކުރުމެވެ. 

ބެލެނިވެރިފަރާތް އަދި 

ސިޔާސަތު 

  ތަންފީޒުކުރުން

ތަންފީޒުކުރާނީ ހިއުމަންރިސޯސްމި ސިޔާަސތު    4

 ޑިޕާޓްމެންޓުންނެވެ.

ސިޔާސަތު އަާމޒުުކރެވޭ 

  ފަރާތްތައް

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދިގުމުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ  )ހ( 5

ފުރުސަތުތައް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ

( އެކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވ1ާގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ފަރާތްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ތަމްރީނުކުރެވޭ ފުރުސަތަށް އެދޭ

ކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ( އެ 1މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ކުރިމަތިލާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ

އަހަރުނުވާ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ 1ތެރޭގައިހިމެނޭ 

 އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު އެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ. 

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް ދިނުމުގައި  )ށ(   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން

ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  ރާއްޖެއާއި

ތަކުގައިރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

 ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުފަހިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ. 

ސިޔާސަތުެގ 

  އަސާސްތައް

ޔަތްކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑުޢާސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ރިމި   6

 އަސާސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ އެންމެހާ

ސްޓްރެޓެޖިކްޙަރަކާތްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިުލކުރުމަށް މަގުފަހި

 ކުރެވެންވާނެއެވެ.

(ށ) މުވައްޒަފަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ބޭނުންވާކަން

ކަނޑައަޅާނީ އެމުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ

 ބާވަތަށް ބަލާ ނީޑް އެނަލަސިސް ހެދުމަށްފަހުގައެވެ. 

ވަޒީފާގެ(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމަކީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބައެކެވެ.

(ރ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާަސތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ

ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން

ދާއިރާ މުވައްޒަފުންގެ ބައެއް ބާވަތުގެ 

ފަންނީކުރިއެރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް

 ވެދާނެއެވެ. 

ފަންނީކުރިއެރުމުގެ (ބ) މުވައްޒަފުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފާއި

ކުއްލިއްޔާ/ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ޙިއްޞާވާންވާނެއެވެ.

(ޅ) މުވައްޒަފުން، އެމީހުންގެ އުނގެނުމުގެ ޒިންމާ

އަމިއްލައަށް ނަގައި،  ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައަޅައި،

މިޔާބުތައް ރެކޯޑުކޮށްމުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ކާ

އަދި  އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގައި

 އެހީތެރި ވާންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް (ކ)

ލިއްބައިދޭންޖެހޭނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާފުވެރި

 އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ަސތުދެވޭ ފަރާތްތަކުން(އ) މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  ފުރު

ތަމްރީނު ހޯދުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީން

 ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތިން ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.  

ސިޔާސަތުެގ 
  ލަނޑުދަނޑިތައް 

މި ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކުން ޙާޞިލްކުރަން    7

 ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ: 

(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤުޞަދުތައް

 ޙާޞިލްކުރުމަށް އެހީވުން. 

 (ށ) މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

(ނ) މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް

 ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން.

އި(ރ) ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގަ

 ދެމިތިބުމަށް އެހީތެރިވުން. 

(ބ) ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން

ބިނާކުރުމާއި، އެމީހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް

 އެހީތެރިވުން.

 (ޅ) ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުން. 

(ކ) އުފެއްދުންތެރި އައު ކަންކަމާއި ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް

ންކަމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަންހޭނި އެކަ

    އިތުރުކުރުން.

(އ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް،

 ދެމެހެއްޓުން.

ޒިންމާއާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތު

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 8.1 8

(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރާކާތްތަކުގެ

މަޤްޞަދުތަކާއި، އެ ޙަރަކާތްތަކުން ނެރެން ބޭނުންވާ

ނަތީޖާތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާ

 ޙިއްސާކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ (ށ)

 ހިންގުން. 

(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

ބެހޭ ރިޕޯޓުވަޒަންކޮށް، ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑާއި ޙިއްސާކުރުން. 

(ރ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

 ވިލަރެސްކުރުން.، ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކޮށް

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 8.2   

ބޭނުންތައް(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ 

ދެނެގަނެ، މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭްނ

އެ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން، އެކުލަވާލައި

 ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުން.

(ށ) ބަޖެޓް ހަދާއިރު އެކަށީގެންވާ ފައިސާ މި

 ޙަރަކާތްތަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާ ދިނުން.
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މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް (ކ)

ލިއްބައިދޭންޖެހޭނީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިންސާފުވެރި

 އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ަސތުދެވޭ ފަރާތްތަކުން(އ) މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  ފުރު

ތަމްރީނު ހޯދުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީން

 ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތިން ޚިދުމަތްކުރަންވާނެއެވެ.  

ސިޔާސަތުެގ 
  ލަނޑުދަނޑިތައް 

މި ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކުން ޙާޞިލްކުރަން    7

 ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ: 

(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤުޞަދުތައް

 ޙާޞިލްކުރުމަށް އެހީވުން. 

 (ށ) މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

(ނ) މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް

 ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިއްބައިދިނުން.

އި(ރ) ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގަ

 ދެމިތިބުމަށް އެހީތެރިވުން. 

(ބ) ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން

ބިނާކުރުމާއި، އެމީހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް

 އެހީތެރިވުން.

 (ޅ) ވަޒީފާގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކުރުން. 

(ކ) އުފެއްދުންތެރި އައު ކަންކަމާއި ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް

ންކަމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަންހޭނި އެކަ

    އިތުރުކުރުން.

(އ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް،

 ދެމެހެއްޓުން.

ޒިންމާއާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތު

 ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 8.1 8

(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރާކާތްތަކުގެ

މަޤްޞަދުތަކާއި، އެ ޙަރަކާތްތަކުން ނެރެން ބޭނުންވާ

ނަތީޖާތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާ

 ޙިއްސާކުރުން.

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ (ށ)

 ހިންގުން. 

(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

ބެހޭ ރިޕޯޓުވަޒަންކޮށް، ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކް ބޯޑާއި ޙިއްސާކުރުން. 

(ރ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

 ވިލަރެސްކުރުން.، ހިންގާ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކޮށް

 ކުއްލިއްޔާތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 8.2   

ބޭނުންތައް(ހ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ 

ދެނެގަނެ، މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭްނ

އެ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން، އެކުލަވާލައި

 ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުން.

(ށ) ބަޖެޓް ހަދާއިރު އެކަށީގެންވާ ފައިސާ މި

 ޙަރަކާތްތަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް ލަފާ ދިނުން.
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ކުރިއެރުމަށް ހިންގޭ(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ 

 ޙަރަކާތްތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން.

ތުތައްޞަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ފުރު މުވައްޒަ (ރ)

ޕްރޮމޯޓްކޮށް، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިރުޝާދުދީ، އަދި އަލަށް

ދަސްވާ ޢިލްާމއި ހުނަރު އޮފީސް މާޙައުލުގައި

 ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވުން.

ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކުން އަލަށް ދަސްާވ(ބ) 

ޢިލްމާއި ހުނަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރެވޭނެ

 މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ 8.3   

(ހ) އެމީހަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ދެނެގަތުމުގައި

ވާހަކަދައްކައިކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއި 

 ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.

(ށ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތުން

ބޭނުންވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްނުވާނަމަ، އެކަން ކުއްލިއްޔާ

 ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް އެންގުން. /

(ނ) އެމީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ

އި ހުނަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާއިތުރު ޢިލްމާ

 ބަލައި އެފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

(ރ) މުވައްޒަފުގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭ

ގޮތުން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއި މަޢުލޫމާތު

 ޙިއްސާކުރުން.

މަތީ ަތޢުލީމު 

އުނގެނުމަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް 

  ހީތެރިވެދިނުން އެ
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 އެހީ ލިބުމަށް ޝަރުތުހަމަވުން 9.1

(ހ) މަތީ ތަޢްލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީ ލިބޭނީ

 ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.  .1

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުން  .2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި .3

(އެކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވ1ާ

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިން އެހީ ލިބިފައިވާނަމަ، .4

އެހީ ލިބިގެން ބައިވެރިވި ކޯސް ފުރިހަަމކޮށް،

(އެކެއް) 1ދުމަތްކުރާތާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚި

 އަހަރުވެފައިވުން.

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް .5

 ނުވުން.

(ށ) މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެހީ ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް

 އިސްތިސްނާ ދެވިދާނެއެވެ.

ގައި އެގޮތަށް ބަޔާން 3މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ  .1

ފުރުސަތަކަށް އެކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ހުޅުާވލެޭވ 

1ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ  

(އެކެއް) އަހަރު ހަމަނުވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިީމ

މުވައްޒަފަކަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން

ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރީ އާއި

 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު ގައެވެ. 
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ކުރިއެރުމަށް ހިންގޭ(ނ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ 

 ޙަރަކާތްތަކަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން.

ތުތައްޞަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ފުރު މުވައްޒަ (ރ)

ޕްރޮމޯޓްކޮށް، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިރުޝާދުދީ، އަދި އަލަށް

ދަސްވާ ޢިލްާމއި ހުނަރު އޮފީސް މާޙައުލުގައި

 ބޭނުންކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވުން.

ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކުން އަލަށް ދަސްާވ(ބ) 

ޢިލްމާއި ހުނަރު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރެވޭނެ

 މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން.

 މުވައްޒަފުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާ 8.3   

(ހ) އެމީހަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ދެނެގަތުމުގައި

ވާހަކަދައްކައިކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއި 

 ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.

(ށ) މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތުން

ބޭނުންވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްނުވާނަމަ، އެކަން ކުއްލިއްޔާ

 ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް އެންގުން. /

(ނ) އެމީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ

އި ހުނަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާއިތުރު ޢިލްމާ

 ބަލައި އެފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

(ރ) މުވައްޒަފުގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭ

ގޮތުން ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއި މަޢުލޫމާތު

 ޙިއްސާކުރުން.

މަތީ ަތޢުލީމު 

އުނގެނުމަށް 

މުވައްޒަފުންނަށް 

  ހީތެރިވެދިނުން އެ
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 އެހީ ލިބުމަށް ޝަރުތުހަމަވުން 9.1

(ހ) މަތީ ތަޢްލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެހީ ލިބޭނީ

 ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.  .1

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުން  .2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި .3

(އެކެއް) އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވ1ާ

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. 

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިން އެހީ ލިބިފައިވާނަމަ، .4

އެހީ ލިބިގެން ބައިވެރިވި ކޯސް ފުރިހަަމކޮށް،

(އެކެއް) 1ދުމަތްކުރާތާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚި

 އަހަރުވެފައިވުން.

މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް .5

 ނުވުން.

(ށ) މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެހީ ދިނުމުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް

 އިސްތިސްނާ ދެވިދާނެއެވެ.

ގައި އެގޮތަށް ބަޔާން 3މި މާއްދާގެ (ހ)ގެ  .1

ފުރުސަތަކަށް އެކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ހުޅުާވލެޭވ 

1ޝަރުޠު ހަމަވާ މުވައްޒަފަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ  

(އެކެއް) އަހަރު ހަމަނުވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިީމ

މުވައްޒަފަކަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން

ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރީ އާއި

 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤަށް ބެލުމަށްފަހު ގައެވެ. 
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ތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައްކުރުމުއްދަ .2

ދިނުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ

އިތުރުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި

އި ބައިވެރިވުމުގެހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

 ފުރުސަތުފަހިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.

މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ސްކޯލަރޝިޕް ތަކަށް 9.2   

ސްކޮލަރޝިޕް ދޭގައިވާ " 4މުވައްޒަފުން ނަގާނީ ޖަދުވަލު 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ" ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

 މަތިންނެވެ.

 ބާވަތްތައްއެހީގެ  9.3   

  ފުލް ސްކޮލަޝިޕް: 9.3.1

މިއީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލާ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކެވެ. މި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޮޭވ

 ފަރާތްތަކަށް ތިރީގައިވާ އެހީތައް

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 

ޓިއުޝަން ފީއާއި ޔުނީވަރސިޓީއަށް(ހ) 

 ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް

(ށ) ސްޓައިޕެންޑް (ޔުނިވަރސިޓީން

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން)

(ރ) ކޯހަށް ދިޔުމަށާއި ކޯސް ނިންމާފައި އެނބުިރ

 އައުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު

 (ބ) ބުކް އެލަވަންސް

 (ޅ) އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް

ފަރާތްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭއެހެން  9.3.2

 ފުރުޞަތު:

މިއީ ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް،

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ފުރުޞަުތތަކެވެ. މިގޮތުން ލިބޭ

އެހީގެ ބާވަތަށް ބަލައި، މި ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް

ރޝިޕް ނުވަތަ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިްޕފުލް ސްކޮލަ

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

-މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ހޯދާ ފުރުޞަތުތައް: 9.3.3

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ ަފރާތްތަކަށް

އެހީ ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް   ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން

ކަށް ފުްލކިޔަވާނަމައެވެ. މި ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތްތަ

ސްކޮލަރޝިްޕ ނުވަތަ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިްޕ

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް

  ޚިދުމަތްކުރުން 

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމަށް އެހީދެޭވ ފަރާތްތަކުން  10

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. މި ގޮތުން

މުއްދަތު ކަނޑައެޅޭނީ ބޮންޑުގެ މުއްދަތުޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 2އާއި  1އަންގައިދޭ ޖަދުވަލު 
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ތުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައްކުރުމުއްދަ .2

ދިނުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ

އިތުރުން  ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރުގައި

އި ބައިވެރިވުމުގެހިންގޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގަ

 ފުރުސަތުފަހިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.

މިސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން ސްކޯލަރޝިޕް ތަކަށް 9.2   

ސްކޮލަރޝިޕް ދޭގައިވާ " 4މުވައްޒަފުން ނަގާނީ ޖަދުވަލު 

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ" ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

 މަތިންނެވެ.

 ބާވަތްތައްއެހީގެ  9.3   

  ފުލް ސްކޮލަޝިޕް: 9.3.1

މިއީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލާ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކެވެ. މި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޮޭވ

 ފަރާތްތަކަށް ތިރީގައިވާ އެހީތައް

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 

ޓިއުޝަން ފީއާއި ޔުނީވަރސިޓީއަށް(ހ) 

 ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް

(ށ) ސްޓައިޕެންޑް (ޔުނިވަރސިޓީން

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން)

(ރ) ކޯހަށް ދިޔުމަށާއި ކޯސް ނިންމާފައި އެނބުިރ

 އައުމުގެ ދަތުރު ޚަރަދު

 (ބ) ބުކް އެލަވަންސް

 (ޅ) އެސްޓަބްލިޝްމަންޓް އެލަވަންސް

ފަރާތްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭއެހެން  9.3.2

 ފުރުޞަތު:

މިއީ ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް،

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ފުރުޞަުތތަކެވެ. މިގޮތުން ލިބޭ

އެހީގެ ބާވަތަށް ބަލައި، މި ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް

ރޝިޕް ނުވަތަ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިްޕފުލް ސްކޮލަ

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

-މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ހޯދާ ފުރުޞަތުތައް: 9.3.3

އަމިއްލަގޮތުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ ަފރާތްތަކަށް

އެހީ ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް   ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން

ކަށް ފުްލކިޔަވާނަމައެވެ. މި ފުރުޞަތު ދެވޭ ފަރާތްތަ

ސްކޮލަރޝިްޕ ނުވަތަ ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިްޕ

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ.

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް

  ޚިދުމަތްކުރުން 

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަތީ ތަޢުލީމަށް އެހީދެޭވ ފަރާތްތަކުން  10

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. މި ގޮތުން

މުއްދަތު ކަނޑައެޅޭނީ ބޮންޑުގެ މުއްދަތުޚިދުމަތް ކުރަންޖެހޭ 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 2އާއި  1އަންގައިދޭ ޖަދުވަލު 
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ޕޭ ލީވް (އަސާީސ 

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

  އެލަވަންސް) ދިނުން

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަސާސީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ  11

މިންވަރަކުން،އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ 

 ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް .1

 (އެކެއް) އަހަރުވެފައިވުން.1ޚިދުމަތް ކުރާތާ 

އަށްވުރެ 75މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލްއިން % .2

 މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން.

މުވައްޒަފު ތަމްރީނުވުމަށް ދާ ދާއިރާއަކީ .3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ

ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިންމު ދާއިރާ

 އެއްކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގައި ތިބެގެން 

ކިޔަވާ ފަރާތްތަކަްށ ދެވޭ

ފަހެލި ފުރުސަުތަތއް 

  އިނާޔަތްތައް /

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ލިބިގެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ  (ހ) 12

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފަހެިލ ފުރުސަުތ

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ "ހ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ށ( 

ފަހެލިވަގުތު ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ، އެ ފަދަ

މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތުދެވޭނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން

 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ްނގެޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާއިރު މުވައްޒަފު   13  ބަޖެޓް

ފަންނީކުރިއެރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

 ބަޖެޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

މުވައްޒަފާދެމެދު ވެވޭ 

  އެއްބަސްވުން 

14 

 

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ  

ގައިވާއިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 4މުވައްޒަފު، ޖަދުވަލު 

ޢަމަލު ކުރަން ފަާށ 

  ތަރީޚާ މުރާޖަޢާ ުކރުން 

މި ސިޔާސަތައް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ސިޔާސަުތ  (ހ) 15

ފާސްކުރާ ދުވަހުްނޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކު ބޯޑުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

(އެކެއް) އަހަރ1ު(ދޭއް) އަހަރުން  2މި ސިޔާސަތު ކޮންމެ   (ށ)   

އެކަޑެމިކު ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުރާޖަޢާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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ޕޭ ލީވް (އަސާީސ 

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

  އެލަވަންސް) ދިނުން

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަސާސީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ  11

މިންވަރަކުން،އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓް ތަންދޭ 

 ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް .1

 (އެކެއް) އަހަރުވެފައިވުން.1ޚިދުމަތް ކުރާތާ 

އަށްވުރެ 75މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލްއިން % .2

 މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން.

މުވައްޒަފު ތަމްރީނުވުމަށް ދާ ދާއިރާއަކީ .3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ

ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިންމު ދާއިރާ

 އެއްކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގައި ތިބެގެން 

ކިޔަވާ ފަރާތްތަކަްށ ދެވޭ

ފަހެލި ފުރުސަުތަތއް 

  އިނާޔަތްތައް /

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ފުރުސަތު ލިބިގެން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރާ  (ހ) 12

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފަހެިލ ފުރުސަުތ

 ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ "ހ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ށ( 

ފަހެލިވަގުތު ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްނަމަ، އެ ފަދަ

މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔެވުމަށް ފުރުސަތުދެވޭނީ އެކަޑެމިކް ބޯޑުން

 ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

ްނގެޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާއިރު މުވައްޒަފު   13  ބަޖެޓް

ފަންނީކުރިއެރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއި

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،

 ބަޖެޓުކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއާއި 

މުވައްޒަފާދެމެދު ވެވޭ 

  އެއްބަސްވުން 

14 

 

  

މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ  

ގައިވާއިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 4މުވައްޒަފު، ޖަދުވަލު 

ޢަމަލު ކުރަން ފަާށ 

  ތަރީޚާ މުރާޖަޢާ ުކރުން 

މި ސިޔާސަތައް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ސިޔާސަުތ  (ހ) 15

ފާސްކުރާ ދުވަހުްނޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑެމިކު ބޯޑުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

(އެކެއް) އަހަރ1ު(ދޭއް) އަހަރުން  2މި ސިޔާސަތު ކޮންމެ   (ށ)   

އެކަޑެމިކު ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މުރާޖަޢާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.
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  ޤަވާޢިދުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1 ފާއި ނަންތަޢާރު

9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންގެ

 ދެވެ.ޤަވާޢިކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަސައް

ދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި  (ށ)   

"ޤަވާޢިދުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

 އެވެ.

ގެ މަޤްޞަދަކީ، ހަމަހަމަކަމާ އެކު ދެފުށް ފެންނަޤަވާޢިދުމި (ހ) 2  މަޤްޞަދު

ގޮތަށް، ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަވި ވަގުތުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގައި

މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާއި، މިޒާޖު އަދި ސިފަތައް ވަޒަންކުރުމުގައި

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މުސާރައިގެ (ށ)   

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޤަވާޢިދުބަލާނީ މި 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން(ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަޑުގައި މަޤާމެއް އޮންނަންޖެހޭ

ބޭނުމާއި، އެމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭ ފެންވަރު މުރާޖަޢާކުރުމަށާއި، އެމަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

ދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަންމަސައްކަތްތައް ހަރު

ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ

ަސބަބުން ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި

މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ފުރުޞަތު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވި އަދި ،ލިބި

ޔުނިވަރސިޓީން ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރެވި ހަލުވި ކުރުމަށް

 މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

ވުމައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަކީ، އިދާރާ (ހ) 3  އަސާސީ އުޞޫލުަތއް

ހާޞިލު ވާގޮތަށްނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަޤުޞަދުތައް 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް

ތަރުތީބުކޮށް ރޭވިގެން ކުރޭތޯ ބެލޭނެ އަދި މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅާނޭ

 .ނިޒާމެކެވެ

ރުގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންވާނީ، ފެންވަ (ށ)   

ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް، އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުެގ

އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުމާއި، އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭަފދަ

ޑަށް މަސައްކަތްނިޒާމަކަށެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނ

ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން އިޞްލާޙުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޭޅނެ

ނިޒާމަކަށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާން

 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަވާޢިދު ބެހޭ  ބެލުމާއި  ފެންވަރު  މަސައްކަތުގެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުންގެ 

  ޤަވާޢިދުމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1 ފާއި ނަންތަޢާރު

9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންގެ

 ދެވެ.ޤަވާޢިކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި މަސައް

ދަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި  (ށ)   

"ޤަވާޢިދުމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

 އެވެ.

ގެ މަޤްޞަދަކީ، ހަމަހަމަކަމާ އެކު ދެފުށް ފެންނަޤަވާޢިދުމި (ހ) 2  މަޤްޞަދު

ގޮތަށް، ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހޭދަވި ވަގުތުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގައި

މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާއި، މިޒާޖު އަދި ސިފަތައް ވަޒަންކުރުމުގައި

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި، މުސާރައިގެ (ށ)   

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ޤަވާޢިދުބަލާނީ މި 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން(ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަޑުގައި މަޤާމެއް އޮންނަންޖެހޭ

ބޭނުމާއި، އެމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭ ފެންވަރު މުރާޖަޢާކުރުމަށާއި، އެމަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

ދަނާކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަންމަސައްކަތްތައް ހަރު

ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ

ަސބަބުން ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި

މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް ފުރުޞަތު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވި އަދި ،ލިބި

ޔުނިވަރސިޓީން ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރެވި ހަލުވި ކުރުމަށް

 މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

ވުމައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަކީ، އިދާރާ (ހ) 3  އަސާސީ އުޞޫލުަތއް

ހާޞިލު ވާގޮތަށްނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަޤުޞަދުތައް 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭގޮތަކަށް

ތަރުތީބުކޮށް ރޭވިގެން ކުރޭތޯ ބެލޭނެ އަދި މުވައްޒަފުންގެ

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއަޅާނޭ

 .ނިޒާމެކެވެ

ރުގެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާންވާނީ، ފެންވަ (ށ)   

ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް، އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުެގ

އަގުވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމާއި، މުސާރައިގެ

ކުރިއެރުމާއި، އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭަފދަ

ޑަށް މަސައްކަތްނިޒާމަކަށެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނ

ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން އިޞްލާޙުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޭޅނެ

ނިޒާމަކަށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ވާން

 ވާނެއެވެ.
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ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުެގ(ނ)   

.(އެކެއް) ފަހަރު ބަަލން ވާނެއެވެ  1ފެންވަރު އަހަރަކު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރަންވާނީ

އިދާރީގޮތުން ބުރަ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަކަށް، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި

 .އިންސާފުވެރި އުޞޫލު ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު (ރ)   

މުވައްޒަފަށް ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެއް 

ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް

އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ނަތީޖާ އެ މުވައްޒަފެއްމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ  (ބ)   

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ

 .މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
  ބެލުމަށް ފެށުން

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ފެށުމުގެ  4

އެކަމަށް ދުރާލާ ރާވައިގެން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.ކުރިން 

މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި،

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް

އަދި ހާޞިލުުކރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި މަސައްކަތުގެ

ތައް ލިޔުމުން އެފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު

މުއައްޒަފަކަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމަޢުލޫމާތުތައް

ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެވިފައެވެ.

އަދި މިކަން ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބަލައި، ވަޒަން

 ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ސުޕަވައިޒަރެވެ.

ދުތެރެއިން އަހަރުގެ މެ
މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 

  ބެލުން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދޭތޯ  5

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު

އަންގަމުން ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރު މެދުތެރެއިން

 ނުވަތަ އިޞްލާހެްއމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލައި ބަދަލެއް

ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެ ކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު

ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި އޮޅުން ނުފިލާ ހުރިކަންކަން

ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން މުވައްޒަފަށް އަންގަމުން ގެންދަން

 ޖެހޭނެއެވެ. 

އަހަރު ނިމުމުން 
މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 

  ބެލުން 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު  6

ފެންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ،އަހަރު ނިމުމުން 

ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެޕްރެއިސަލް ފޯުމ

ފަކާ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު، ހިޔުމަންފުރިހަމަކޮށް އެ މުވައްޒަ

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްެގ

 ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
  ބަލާ ފޯމު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތަްއ  7

 ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ހ) އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާނީ "އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ

(PA Form 1)މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" 

 އެވެ. 

އިން 3(ށ) އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 

ފެށިގެން މަތީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތުގެ

 PA) 2ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯމު 

Form 2)  .ެއެވ 
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ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުެގ(ނ)   

.(އެކެއް) ފަހަރު ބަަލން ވާނެއެވެ  1ފެންވަރު އަހަރަކު 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރަންވާނީ

އިދާރީގޮތުން ބުރަ ބޮޑުނުވާނޭ ގޮތަކަށް، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި

 .އިންސާފުވެރި އުޞޫލު ތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު (ރ)   

މުވައްޒަފަށް ލިބެން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއޭގެ ނަތީޖާގެ ކޮޕީއެއް 

ނަތީޖާ އާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް،

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާއަށް

އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ނަތީޖާ އެ މުވައްޒަފެއްމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ  (ބ)   

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ކަމާބެހޭ

 .މުވައްޒަފުން ނޫން އެހެން މީހަކަށް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
  ބެލުމަށް ފެށުން

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލަން ފެށުމުގެ  4

އެކަމަށް ދުރާލާ ރާވައިގެން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.ކުރިން 

މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައި،

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް

އަދި ހާޞިލުުކރަންޖެހޭ ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި މަސައްކަތުގެ

ތައް ލިޔުމުން އެފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު

މުއައްޒަފަކަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ. މިމަޢުލޫމާތުތައް

ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުގައި ލިޔެވިފައެވެ.

އަދި މިކަން ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ބަލައި، ވަޒަން

 ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވޭ ސުޕަވައިޒަރެވެ.

ދުތެރެއިން އަހަރުގެ މެ
މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 

  ބެލުން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދޭތޯ  5

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރު

އަންގަމުން ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަހަރު މެދުތެރެއިން

 ނުވަތަ އިޞްލާހެްއމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލައި ބަދަލެއް

ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެ ކަމެއް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފު

ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި އޮޅުން ނުފިލާ ހުރިކަންކަން

ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން މުވައްޒަފަށް އަންގަމުން ގެންދަން

 ޖެހޭނެއެވެ. 

އަހަރު ނިމުމުން 
މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 

  ބެލުން 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު  6

ފެންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ

ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ،އަހަރު ނިމުމުން 

ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އެޕްރެއިސަލް ފޯުމ

ފަކާ ޙިއްޞާކުރުމަށްފަހު، ހިޔުމަންފުރިހަމަކޮށް އެ މުވައްޒަ

ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްެގ

 ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
  ބަލާ ފޯމު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތަްއ  7

 ބެހިގެންވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ހ) އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު

ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާނީ "އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ

(PA Form 1)މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމު" 

 އެވެ. 

އިން 3(ށ) އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 

ފެށިގެން މަތީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތުގެ

 PA) 2ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯމު 

Form 2)  .ެއެވ 
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އިން 2(ނ)  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 

ންގެ  މަސައްކަތުގެފެށިގެން ދަށުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފު

 PA) 3ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯމު 

Form 3) .ެއެވ 

ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކާއި(ރ) މުވައްޒަފަ

މަސައްކަތަށް ބަލާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފޯމުގައި ހިމެނޭ

ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. މިކަން ކުރާނީ އެ

ރާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސްމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ފަހުއެވެ. އަދި ފޯމަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއް އެ މުވައްޒަފަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
ވަޒަންކުރުމަށް ފަުހ 

  ފިޔަވަޅު އެޅުން

ދޭންވީ ގޮތުގެޕީ.އޭ ފޯމު ތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް މާކުސް  (ހ) 8

 ތަފުޞީލު ފޯމުަގއި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތައް ހާޞިލުކުރާ، މަސައްކަތުގެ (ށ) 

ފެންވަރު ރަގަޅު  މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން

އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން

ރިއެރުން ދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެނުވަތަ މަޤާމުގެ ކު

ސުޕަވައިޒަރު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން

 ވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން އެ(ނ)   

މުވައްޒަފެއް ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް

ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ، (އިންސައްތަ އިން) ނުހޯދޭނަމަ

ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ރަގަޅު

ހުނަރު، ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި، ތަމްރީނާއި

ލިބިގަތުމަކީ މުއައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން

 

ރުކޮށްޔުނިވަރސިޓީން ފަހިކޮށްދެން ޖެހޭނެއެވެ. ތަކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން އެ މުވައްޒަފެއް

ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް (އިންސައްތަ އިން)

ނުހޯދޭނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ޑިމޯޓްކޮށް ނުވަތަ

 ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.

ދަށް ޢަމަލުުކރަން ޤަވާޢި
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދަމި  (ހ) 9

މަޖިލީހުން ާފސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ޤަވާޢިދުމި  (ށ)   

ގައި ޤަވާޢިދުމި 
ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

  އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީޤަވާޢިދުމި   10

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ނެވެ.
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އިން 2(ނ)  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 

ންގެ  މަސައްކަތުގެފެށިގެން ދަށުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފު

 PA) 3ފެންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ ޕީ.އޭ ފޯމު 

Form 3) .ެއެވ 

ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކާއި(ރ) މުވައްޒަފަ

މަސައްކަތަށް ބަލާ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފޯމުގައި ހިމެނޭ

ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. މިކަން ކުރާނީ އެ

ރާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސްމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

ފަހުއެވެ. އަދި ފޯމަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއް އެ މުވައްޒަފަށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
ވަޒަންކުރުމަށް ފަުހ 

  ފިޔަވަޅު އެޅުން

ދޭންވީ ގޮތުގެޕީ.އޭ ފޯމު ތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް މާކުސް  (ހ) 8

 ތަފުޞީލު ފޯމުަގއި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތައް ހާޞިލުކުރާ، މަސައްކަތުގެ (ށ) 

ފެންވަރު ރަގަޅު  މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން

އެކަން ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން

ރިއެރުން ދިނުމަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެނުވަތަ މަޤާމުގެ ކު

ސުޕަވައިޒަރު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަން

 ވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން އެ(ނ)   

މުވައްޒަފެއް ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް

ކަންކަން ރަގަޅުކޮށް ފުރިހަމަ، (އިންސައްތަ އިން) ނުހޯދޭނަމަ

ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ރަގަޅު

ހުނަރު، ކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި، ތަމްރީނާއި

ލިބިގަތުމަކީ މުއައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން

 

ރުކޮށްޔުނިވަރސިޓީން ފަހިކޮށްދެން ޖެހޭނެއެވެ. ތަކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުން އެ މުވައްޒަފެއް

ހާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް (އިންސައްތަ އިން)

ނުހޯދޭނަމަ އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ޑިމޯޓްކޮށް ނުވަތަ

 ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެއެވެ.

ދަށް ޢަމަލުުކރަން ޤަވާޢި
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދަމި  (ހ) 9

މަޖިލީހުން ާފސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ޤަވާޢިދުމި  (ށ)   

ގައި ޤަވާޢިދުމި 
ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

  އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީޤަވާޢިދުމި   10

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން ނެވެ.
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 މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ

  ސިޔާސަތު ކުރިއެރުންދިުނމާބެހޭ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

  

ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ 9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުން

 ކުރިއެރުންދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ  (ށ)  

މަތިކޮށް، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ހިތްވަރީުދ

ރިއެރުން ދިނުމަށްއަދި އެކަންކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމެވެ. ވަޒީފާގެ ކު

ން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަމަށްޔުނިވަރސިޓީ

ގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރެވޭ ގޮތް ވުމަކީރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފު

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާިޞލްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.

ސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރ)ނ(   

ކުރިއެރުން ދޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

ޒިއްމާތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް

ބަހައްޓައި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުވެގެން އެ ކަންކަން

ކުރުމަށް ނުވަތަޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންސާބިތުކޮށްދޭ މުވައް

އެއަށްވުރެ މަތީ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބަދަލުއެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

އެފަދަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ފާތަކަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށާއިވަޒީ

ތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއުފެއްދުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެމީހުންގެ 

ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މުހިންުމ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

 ކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ"މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ (ރ)  

ކުރިއެރުންދިނުމާ ބެހޭ އިގެނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރަމުވައްޒަފުން

 އެވެ. "ސިޔާސަތު

އެހެން ގޮތަކަށް މިސިޔާސަތުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި، 2  ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ

 އެވަނީއެވެ.ތިރީގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތުތަކުގެ މާނަ 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:-ޓީޗިން(ހ)  

އުނގެނުމާއިމަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަތީ ފެންވަރަކަށް 

ތަޢުލީމީ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް 

 ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:-ރިސާރޗް(ށ)  

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ ތަޙްޤީުޤ ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަން ރިސޯސް

 ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.ޑިޕާރޓްމަންޓުން 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިދާރީ މުވައްޒަފު:(ނ)  

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ތަކަށް ބޭނުނާްވއިދާރާ ތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންއިދާރީ އެންމެހާ 

 ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފު.ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހިޔުމަން ރިސޯސް  ކަމަށް

ސަތުގައި މީގެފަހުން "އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ" މިނަމުގައިސިޔާމި   

ކޮމެޓީއަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑްބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

 .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއެވެ

މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސިޔާސަތު ބެހޭ  ކުރިއެރުންދިނުމާ  މުސާރައިގެ  ވަޒީފާއާއި 
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 މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ

  ސިޔާސަތު ކުރިއެރުންދިުނމާބެހޭ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

  

ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ 9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުން

 ކުރިއެރުންދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުމި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ  (ށ)  

މަތިކޮށް، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ހިތްވަރީުދ

ރިއެރުން ދިނުމަށްއަދި އެކަންކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމެވެ. ވަޒީފާގެ ކު

ން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަމަށްޔުނިވަރސިޓީ

ގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރެވޭ ގޮތް ވުމަކީރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފު

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާިޞލްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.

ސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރ)ނ(   

ކުރިއެރުން ދޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

ޒިއްމާތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަށް

ބަހައްޓައި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުވެގެން އެ ކަންކަން

ކުރުމަށް ނުވަތަޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންސާބިތުކޮށްދޭ މުވައް

އެއަށްވުރެ މަތީ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބަދަލުއެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 

ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

އެފަދަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ފާތަކަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށާއިވަޒީ

ތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއުފެއްދުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެމީހުންގެ 

ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މުހިންުމ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

 ކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ"މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާނީ (ރ)  

ކުރިއެރުންދިނުމާ ބެހޭ އިގެނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރަމުވައްޒަފުން

 އެވެ. "ސިޔާސަތު

އެހެން ގޮތަކަށް މިސިޔާސަތުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި، 2  ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ

 އެވަނީއެވެ.ތިރީގައި އަންނަނިވި ލަފުޒުތުތަކުގެ މާނަ 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:-ޓީޗިން(ހ)  

އުނގެނުމާއިމަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަތީ ފެންވަރަކަށް 

ތަޢުލީމީ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް 

 ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:-ރިސާރޗް(ށ)  

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ ތަޙްޤީުޤ ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަން ރިސޯސް

 ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.ޑިޕާރޓްމަންޓުން 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިދާރީ މުވައްޒަފު:(ނ)  

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ތަކަށް ބޭނުންާވއިދާރާ ތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންއިދާރީ އެންމެހާ 

 ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފު.ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހިޔުމަން ރިސޯސް  ކަމަށް

ސަތުގައި މީގެފަހުން "އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ" މިނަމުގައިސިޔާމި   

ކޮމެޓީއަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑްބަޔާން ކޮށްފައިވާ 

 .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއެވެ
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މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްމި މިޔާސަތުގެ މަޤުޞަަދކީ  (ހ) 3  މަޤުޞަދު

މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށާއި 

ހަމަހަަމކުރިއެރުންދޭނެ  މުސާރައިގެވަޒީފާއާއި ބަލައިގަނެ 

 ކަނޑައެޅުމެވެ. އުޞޫލުތަކެއްއިންސާފުވެރި 

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް  (ށ)  

ހަމަޖެއްސުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނޭ ޝަރުޠުތަކެއް

 ކަނޑައެޅުން:

. ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައ1ި

ށް ކޮށްދޭމުޖުތަމަޢައުޖޫރައެއްނެތި  ،ރިސާރޗް ކުރުމާއި  ،ދިނުމާއި

 ޚިދުމަތް.

ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު. 2

 މަތިކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތް.

މާޒުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްއަ ޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާޔުނިވަރސި. 3

 .ކުރާ މަސައްކަތް

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރުމާއި (ނ)  

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަމަހަމަ އަދި

 .ހާމަކަން ބޮޑު އުޞޫލަކުންކަން ކަނޑައެޅުން

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 
ކުރިއެރުން ދޭ 

  ސަބަބުތައް

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއިއުފެއްދުންތެރި  4

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި އިންސާފުވެރި އުޞޫލަކުން

ވަޒީފާއާއިހާމަކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ.މުސާރައިގެ 

 ރީގައިވާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައެވެ.ކުރިއެރުންދެނީ ތި

މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތާއި(ހ)   

 އުފެއްދުންތެރިކަން ބަލައިގަތުން.

ރާއްޖޭގެ ނެތެމުންދާ ނުވަތަ ވަރަށް މަދު ޚާއްޞަ ހުނަރު ހުރި(ށ)  

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން.

ހިންގުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން އިދާރީކިޔަވައިދިނުމާއި (ނ)  

 .ހަރުދަނާކުރުން

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 
ދެވޭ ކުރިއެރުން 
  އުޞޫލުތައް

ތިރީގައިވާ ކުރިއެރުންދޭނީ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް  5

 ނެވެ.ގެ މަތިންތަކުއުޞޫލު

އެކަމަށް އެދިކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ހ)  

ކަމާބެހޭ ފަރާތަށްހެއްކާއެކު ، ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފޯމު ފުރާ

 ހުށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހަމަޖައްސައިދެވޭނީކުރިއެރުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ށ)  

،ކިޔަވައިދިނުމާއި ން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާޔުނިވަރސިޓީ

ސެންޓަރަށާއި / ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާއިދާރާ މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ 

ދުމަތާއި ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމާއި، އިދާރީމުޖުތަމަޢުއަށް ކޮށްދޭ ޚި

 ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރަށް

ވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ކަންކަން ނިންމާނީ އެކަމަށްމު(ނ)  

 ންނެވެ.ބޯޑުކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ޕްރޮމޯޝަން 

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައިވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް  (ރ)  

ބޯޑުންޕްރޮމޯޝަން އިންސާފުވެރި ހަމަހަަމ އުޞޫލެއް 

 ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްމި މިޔާސަތުގެ މަޤުޞަަދކީ  (ހ) 3  މަޤުޞަދު

މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށާއި 

ހަމަހަަމކުރިއެރުންދޭނެ  މުސާރައިގެވަޒީފާއާއި ބަލައިގަނެ 

 ކަނޑައެޅުމެވެ. އުޞޫލުތަކެއްއިންސާފުވެރި 

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް  (ށ)  

ހަމަޖެއްސުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނޭ ޝަރުޠުތަކެއް

 ކަނޑައެޅުން:

. ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައ1ި

ށް ކޮށްދޭމުޖުތަމަޢައުޖޫރައެއްނެތި  ،ރިސާރޗް ކުރުމާއި  ،ދިނުމާއި

 ޚިދުމަތް.

ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު. 2

 މަތިކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތް.

މާޒުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްއަ ޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާޔުނިވަރސި. 3

 .ކުރާ މަސައްކަތް

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރުމާއި (ނ)  

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަމަހަމަ އަދި

 .ހާމަކަން ބޮޑު އުޞޫލަކުންކަން ކަނޑައެޅުން

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 
ކުރިއެރުން ދޭ 

  ސަބަބުތައް

މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއިއުފެއްދުންތެރި  4

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި އިންސާފުވެރި އުޞޫލަކުން

ވަޒީފާއާއިހާމަކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ.މުސާރައިގެ 

 ރީގައިވާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައެވެ.ކުރިއެރުންދެނީ ތި

މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތާއި(ހ)   

 އުފެއްދުންތެރިކަން ބަލައިގަތުން.

ރާއްޖޭގެ ނެތެމުންދާ ނުވަތަ ވަރަށް މަދު ޚާއްޞަ ހުނަރު ހުރި(ށ)  

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން.

ހިންގުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން އިދާރީކިޔަވައިދިނުމާއި (ނ)  

 .ހަރުދަނާކުރުން

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 
ދެވޭ ކުރިއެރުން 
  އުޞޫލުތައް

ތިރީގައިވާ ކުރިއެރުންދޭނީ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް  5

 ނެވެ.ގެ މަތިންތަކުއުޞޫލު

އެކަމަށް އެދިކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ހ)  

ކަމާބެހޭ ފަރާތަށްހެއްކާއެކު ، ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފޯމު ފުރާ

 ހުށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ހަމަޖައްސައިދެވޭނީކުރިއެރުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ށ)  

،ކިޔަވައިދިނުމާއި ން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާޔުނިވަރސިޓީ

ސެންޓަރަށާއި / ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާއިދާރާ މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ 

ދުމަތާއި ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމާއި، އިދާރީމުޖުތަމަޢުއަށް ކޮށްދޭ ޚި

 ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރަށް

ވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ކަންކަން ނިންމާނީ އެކަމަށްމު(ނ)  

 ންނެވެ.ބޯޑުކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ޕްރޮމޯޝަން 

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައިވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް  (ރ)  

ބޯޑުންޕްރޮމޯޝަން އިންސާފުވެރި ހަމަހަަމ އުޞޫލެއް 

 ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.
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ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅޭ ަފރާތާއި ޕްރޮމޯޝަންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  (ބ)  

ތުޙަލަޞްޅުމެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ މަބޯޑުގެ މެންބަރަކާ އޮންނަ ގު

ފުށުއަރާނަމަ، އެކަން ބޯޑުގެ ރިޔާސަތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި

ކުރިއެރުން ދިނުމާއިގުޅޭވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ 

އްވެސް ކަމެއްކުރުމުގައި، އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި،އެ

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ލިޔުމަކީމުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ )ޅ(  

ސިއްރު ލިޔުމެވެ. މި ލިޔުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ

 ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، އެކަމަށް(ކ)  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަސްމީކޮށް

 ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 
ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ 

  މުއްދަތު

ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން ފޯމުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ހ) 6

ްނޚުކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީ ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފަ 

 ފެށިގެން ތިރީގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

 (ތިނެއް) އަހަރު 3. އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ: 1

 (ދޭއް) އަހަރު  2. ލެކްޗަރަރ: 2

 (ދޭއް) އަހަރު  2. ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ: 3

 (ދޭއް) އަހަރު  2ން މަތި):  3ފުން (ގްރޭޑް . އިދާރީ މުވައްޒ4ަ

(ތިނެއް) އަހަރު  3ން ދަށް):  3ފުން (ގްރޭޑް މުވައްޒަ. އިދާރީ 5

ސިޔާސަތު ތަންފީުޒ 
ކުރުމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި 
  ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

 މުވައްޒަފުން:(ހ) 7

ކުރިއެރުން ދެކެންވާނީ ސްޓާފްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުން 

ޝަން ދެވޭ އުޞޫލުތައްޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕްރޮމޯ

ގަޅަށް މުވައްޒަފުން ދަނެގަންނަން ވާނެއެވެ. މިކަން ކުރަންވަރަށް ރަ

އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދުމުގެ ކުރިން އަދި މިކަމަށް

ށްޕްރޮމޯޝަނަ ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ކުރިންނެވެ. މުވައްޒަފު، 

އެމުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރާ އެދުމުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން 

ވެރިޔާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ނުވަ

ކަމެކެވެ. ވެރިންނަށް މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަްނ މުހިންމު

ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުގެ އިތުރަށް އެޕްލިކޭޝަން

ގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޚިޔާލާއި އިރުޝާދުރަގައި 

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެސް ނަމަވެދެވިދާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަްށޚިޔާލު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް، ވެރިޔާގެ 

 ށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޕްރޮމޯޝަނަ

 

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން:އިދާރާ ނުވަތަ (ށ)  

އެކަމަށްކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

އެކަން، ޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއިބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެ

އިދާރާ ނުވަތަ ޚިޔާލާއި އިރުޝާދުށް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކާމިޔާބު 

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން ދޭންވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެ

ރަޢުޔުމުވައްޒަފެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ 

ކުރިއެރުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  ހޯދަންވާނެއެވެ.

ސެންޓަރުގެ ވެރިންނާއިކުއްލިއްޔާ/އިދާރާ ނުވަތަ ހުރި މައްސަލަތައް 

މުވައްޒަފަށް ކިާޔ ރިސޯސަސް ޑީޕަރޓްމަންޓްގެ ވެރިން  ހިއުމަން

އްތައްދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަ 
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ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅޭ ަފރާތާއި ޕްރޮމޯޝަންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  (ބ)  

ތުޙަލަޞްޅުމެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ މަބޯޑުގެ މެންބަރަކާ އޮންނަ ގު

ފުށުއަރާނަމަ، އެކަން ބޯޑުގެ ރިޔާސަތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި

ކުރިއެރުން ދިނުމާއިގުޅޭވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ 

އްވެސް ކަމެއްކުރުމުގައި، އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި،އެ

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ލިޔުމަކީމުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ )ޅ(  

ސިއްރު ލިޔުމެވެ. މި ލިޔުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ

 ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، އެކަމަށް(ކ)  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަސްމީކޮށް

 ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 
ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ 

  މުއްދަތު

ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން ފޯމުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ހ) 6

ްނޚުކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީ ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ މުވައްޒަފަ 

 ފެށިގެން ތިރީގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

 (ތިނެއް) އަހަރު 3. އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ: 1

 (ދޭއް) އަހަރު  2. ލެކްޗަރަރ: 2

 (ދޭއް) އަހަރު  2. ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ: 3

 (ދޭއް) އަހަރު  2ން މަތި):  3ފުން (ގްރޭޑް . އިދާރީ މުވައްޒ4ަ

(ތިނެއް) އަހަރު  3ން ދަށް):  3ފުން (ގްރޭޑް މުވައްޒަ. އިދާރީ 5

ސިޔާސަތު ތަންފީުޒ 
ކުރުމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި 
  ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

 މުވައްޒަފުން:(ހ) 7

ކުރިއެރުން ދެކެންވާނީ ސްޓާފްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުން 

ޝަން ދެވޭ އުޞޫލުތައްޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕްރޮމޯ

ގަޅަށް މުވައްޒަފުން ދަނެގަންނަން ވާނެއެވެ. މިކަން ކުރަންވަރަށް ރަ

އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދުމުގެ ކުރިން އަދި މިކަމަށް

ށްޕްރޮމޯޝަނަ ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ކުރިންނެވެ. މުވައްޒަފު، 

އެމުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރާ އެދުމުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން 

ވެރިޔާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ނުވަ

ކަމެކެވެ. ވެރިންނަށް މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަްނ މުހިންމު

ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުގެ އިތުރަށް އެޕްލިކޭޝަން

ގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޚިޔާލާއި އިރުޝާދުރަގައި 

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެސް ނަމަވެދެވިދާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފަްށޚިޔާލު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް، ވެރިޔާގެ 

 ށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ޕްރޮމޯޝަނަ

 

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން:އިދާރާ ނުވަތަ (ށ)  

އެކަމަށްކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

އެކަން، ޅުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއިބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެ

އިދާރާ ނުވަތަ ޚިޔާލާއި އިރުޝާދުށް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކާމިޔާބު 

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން ދޭންވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެ

ރަޢުޔުމުވައްޒަފެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ 

ކުރިއެރުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  ހޯދަންވާނެއެވެ.

ސެންޓަރުގެ ވެރިންނާއިކުއްލިއްޔާ/އިދާރާ ނުވަތަ ހުރި މައްސަލަތައް 

މުވައްޒަފަށް ކިާޔ ރިސޯސަސް ޑީޕަރޓްމަންޓްގެ ވެރިން  ހިއުމަން

އްތައްދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަ 
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ވަޒީފާއާއިއަދި ހަމައެހެންމެ، އޮޅުން ފިލުވާ ދެވިދާނެއެވެ. 

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބެލެވޭ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮްށމުސާރައިގެ 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެިޅމުރާޖަޢާ ކުރުމަށް 

މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މަޢުލޫމާުތމީގެ އިތުރުން . ދާނެއެވެ

އިދާރާމުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އްޙަކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެޞަ

 ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

 :ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން/ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިން(ނ)  

ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ން ލިބެންހުރިކަންމިބަޔާންކުރާ އެހީތެރިކަ ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައި 

އެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓް، ނުވަތަ، މުވައްޒަފަށް

 އެވެ. އޮޅުންފިލުވާދޭން ވާނެސެކްޝަން، ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ 

ެސންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއެކު ކުރެޭވ/ކުއްލިއްޔާނުވަތަ  އިދާރާ .1

   .މަޝްވަރާ

 އެކު ކުރެވޭމަޝްވަރާ. ސެންޓަރާ . ރިސާރޗް 2

ހިންމު ކަންކަްނޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ ބައެއް މު .3

 ވީއްލުން. މުވައްޒަފު ދުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ޤަވާޢި

ފެންވަރާއި، ސުލޫކު އަދި މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ . 4

. ބައެއްންލިޔުޢިލްމީ ހައިބަތާމެދު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ރިޕޯޓް 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްއެދުމުން ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން 

 ރުވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.އަށް ޙާޟިއިންޓަރވިޔޫ

ކުރިއެރުމަށް ހުރި ދަތިތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންގެ  .5

 .އެންގުންޑިޕަރޓްމަންޓަށް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް 

 ޑިޕަރޓްމަންޓް:ހިޔުމަން ރިސޯސަސް (ރ)  

ރަނގަޅަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ. 1

 އުޞޫލެއްކުރިއެރުން ދޭނޭ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ހުށަހެުޅން.ށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަކަނޑައަޅައި 

މި އުޞޫލަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ފެތޭ، ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ. 2

ފައިވާ، އަދި މުވައްޒަފުންއެކުލަވާލާބައިވެރިވެރިވުން ލިބިގެން 

ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރިކަމަށް ދެކޭ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލަކަށް

 ހެދުން.

އުޞޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރިއެރުން ދޭނޭ ގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައި. 3

 ން. ފޯރުކޮށްދިނު މުވައްޒަފުންނަށް 

މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އޭނާ ނިސްބަތްވާ. 4

 ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ހޯދުން.

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ . 5

ދާރީގޮތުން ބަލައިގަނެ، ޕްރޮސަސްކޮށް، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަްށއި

 ން.ހުށަހަޅައި އެ ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓު

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތްތައް ލިޔުމުން ކަމާބެޭހ. 6

 ން.އެންގު މުވައްޒަފުންނަށް 

 ރިސާރޗް ސެންޓަރު:(ބ)  

މުވައްޒަފު ވޭތުވެދިޔަކުރިއެރުމަށް އެދޭ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ . 1

އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.

ކުރިއެރުމަށް އެކަށީގެންވާވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ . މުވައްޒަފުންގެ 2

 ރިސާރޗް ބެންޗްމާރކްތައް ކަޑައެޅުން.



193

ވަޒީފާއާއިއަދި ހަމައެހެންމެ، އޮޅުން ފިލުވާ ދެވިދާނެއެވެ. 

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބެލެވޭ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮްށމުސާރައިގެ 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެިޅމުރާޖަޢާ ކުރުމަށް 

މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މަޢުލޫމާުތމީގެ އިތުރުން . ދާނެއެވެ

އިދާރާމުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އްޙަކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެޞަ

 ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

 :ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން/ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިން(ނ)  

ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

ން ލިބެންހުރިކަންމިބަޔާންކުރާ އެހީތެރިކަ ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައި 

އެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓް، ނުވަތަ، މުވައްޒަފަށް

 އެވެ. އޮޅުންފިލުވާދޭން ވާނެސެކްޝަން، ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ 

ެސންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއެކު ކުރެޭވ/ކުއްލިއްޔާނުވަތަ  އިދާރާ .1

   .މަޝްވަރާ

 އެކު ކުރެވޭމަޝްވަރާ. ސެންޓަރާ . ރިސާރޗް 2

ހިންމު ކަންކަްނޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ ބައެއް މު .3

 ވީއްލުން. މުވައްޒަފު ދުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ޤަވާޢި

ފެންވަރާއި، ސުލޫކު އަދި މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ . 4

. ބައެއްންލިޔުޢިލްމީ ހައިބަތާމެދު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ރިޕޯޓް 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްއެދުމުން ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން 

 ރުވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.އަށް ޙާޟިއިންޓަރވިޔޫ

ކުރިއެރުމަށް ހުރި ދަތިތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންގެ  .5

 .އެންގުންޑިޕަރޓްމަންޓަށް ހިޔުމަން ރިސޯސަސް 

 ޑިޕަރޓްމަންޓް:ހިޔުމަން ރިސޯސަސް (ރ)  

ރަނގަޅަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ. 1

 އުޞޫލެއްކުރިއެރުން ދޭނޭ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ހުށަހެުޅން.ށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަކަނޑައަޅައި 

މި އުޞޫލަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ފެތޭ، ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ. 2

ފައިވާ، އަދި މުވައްޒަފުންއެކުލަވާލާބައިވެރިވެރިވުން ލިބިގެން 

ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރިކަމަށް ދެކޭ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލަކަށް

 ހެދުން.

އުޞޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރިއެރުން ދޭނޭ ގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައި. 3

 ން. ފޯރުކޮށްދިނު މުވައްޒަފުންނަށް 

މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، އޭނާ ނިސްބަތްވާ. 4

 ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ހޯދުން.

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ . 5

ދާރީގޮތުން ބަލައިގަނެ، ޕްރޮސަސްކޮށް، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަްށއި

 ން.ހުށަހަޅައި އެ ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓު

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތްތައް ލިޔުމުން ކަމާބެޭހ. 6

 ން.އެންގު މުވައްޒަފުންނަށް 

 ރިސާރޗް ސެންޓަރު:(ބ)  

މުވައްޒަފު ވޭތުވެދިޔަކުރިއެރުމަށް އެދޭ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ . 1

އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅުން.

ކުރިއެރުމަށް އެކަށީގެންވާވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ . މުވައްޒަފުންގެ 2

 ރިސާރޗް ބެންޗްމާރކްތައް ކަޑައެޅުން.
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ގެ މެދުގައި. ރިސާރޗް ކުރުމުގެ އާދަކާދައެއް މުވައްޒަފުނ3ް

އަށަގެންނެވުމަށް ޕްރޮމޯޝަން އާއި ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދު ގުޅުވުން.

މުވައްޒަފުންނަށް 
ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

ހަމަހަމަކަން 
  ގެންގުޅުން

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމަކީ 8

ން ކުރުއް ރިޢާޔަތް ކައަދާލަތުެގ އުޞޫލުތަ ދިނުމުގައި އިންސާފާ

ތިރީގައިާވގޮތުން ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުގެ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެވެ. 

 އެވެ.ކުރަންވާނެން ޔުނިވަރސިޓީކަންތައްތައް 

ފާއާބެހޭ އެހެންވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީ (ހ)  

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން. ޙު އުޞޫލުތަކަށް 

ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ށ)  

ސާފުވުމާއި އެކު ގިނަމީހުންނަށް މާނަ ތަފާތު ނުވާ ގޮތަކަށް އެ

މަޢުލޫމާތު ަފސޭހައިން ލިބެން ހުރުން އަދި އަލަށް ވަންނަ

ކުރިއެރުން ދޭނޭގޮތްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ދިނުން. އްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިންނަށް ކުޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް (ނ)  

ދިނުމުގައި އޭނާގެ ނަސްލާއި ޖިންސާއި ކައިވެންޏާއި ބަލިވެއިނުން

ނުވަތަ އުފަން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ތަފާތު

 ނުކުރުން.

ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެދި ކަމާބެހޭވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ރ)  

ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުމަށް ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން، މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރީުދ

އެހީތެރިވާންވާނެ. މިގޮތުން ހިތްވަރުދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ހުށައެޅުން

ބަބުތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން. އަދިކާމިޔާބުވާނޭ ނުވަތަ ނުވާނޭ ސަ 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ހުށައެޅުން ކާމިޔާބުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް

ނައްތާލުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް

 ބުނެދިނުން.

މުވައްޒަފަކަށް ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ހިނދު އެކުރިއެރުމަށް(ބ)  

ހުރަސްއަޅާ ަޤވާޢިދެއް އޮތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެނަހަމަގޮތެއްގައި 

 ފަރާތުން އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުން.

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮންނަ ޝަރުޠުތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ޅ)  

 ކުރުން.ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އެއްގޮތަކަށް އެއް ހަމައަކަށް ބޭނުން 

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ކ)  

 މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްގޮތަކަށް ގެންގުޅުން. 

ކުރިއެރުން ލިބެނީ އެކަމަށް އެންމެ ލާއިޤުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (އ)  

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މީހާއަށްތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި 

 ދިރާސާކުރުން.ދިނުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަލައި 

ކުރިއެރުން ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ވ)  

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން

 އެކަމެއް ބެލުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 9  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެއް އުފައްދަންޖެހޭނެއެވެ. މި ބޯޑު

 އެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްޗާންސެލަރ އެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަތަކީ 10

ވަޒީފާއާއިކުރިއެރުމަށް އެދި ހެއްކާއެކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭަޝންތައް 

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންމުސާރައިގެ 

އެފަރާތްތަކާ ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެއް އުޞޫލަކުން ވަޒަންކޮށް

ކުރިއެރުމާބެހޭ ނިންމުންތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ، އިންޓަވިއުކޮށް



195

ގެ މެދުގައި. ރިސާރޗް ކުރުމުގެ އާދަކާދައެއް މުވައްޒަފުނ3ް

އަށަގެންނެވުމަށް ޕްރޮމޯޝަން އާއި ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ

 ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދު ގުޅުވުން.

މުވައްޒަފުންނަށް 
ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

ހަމަހަމަކަން 
  ގެންގުޅުން

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމަކީ 8

ން ކުރުއް ރިޢާޔަތް ކައަދާލަތުެގ އުޞޫލުތަ ދިނުމުގައި އިންސާފާ

ތިރީގައިާވގޮތުން ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުގެ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެވެ. 

 އެވެ.ކުރަންވާނެން ޔުނިވަރސިޓީކަންތައްތައް 

ފާއާބެހޭ އެހެންވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީ (ހ)  

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން. ޙު އުޞޫލުތަކަށް 

ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ށ)  

ސާފުވުމާއި އެކު ގިނަމީހުންނަށް މާނަ ތަފާތު ނުވާ ގޮތަކަށް އެ

މަޢުލޫމާތު ަފސޭހައިން ލިބެން ހުރުން އަދި އަލަށް ވަންނަ

ކުރިއެރުން ދޭނޭގޮތްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ދިނުން. އްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިންނަށް ކުޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް (ނ)  

ދިނުމުގައި އޭނާގެ ނަސްލާއި ޖިންސާއި ކައިވެންޏާއި ބަލިވެއިނުން

ނުވަތަ އުފަން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ތަފާތު

 ނުކުރުން.

ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެދި ކަމާބެހޭވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ރ)  

ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުމަށް ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ

ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން، މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރީުދ

އެހީތެރިވާންވާނެ. މިގޮތުން ހިތްވަރުދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ހުށައެޅުން

ބަބުތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން. އަދިކާމިޔާބުވާނޭ ނުވަތަ ނުވާނޭ ސަ 

އެމުވައްޒަފެއްގެ ހުށައެޅުން ކާމިޔާބުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް

ނައްތާލުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް

 ބުނެދިނުން.

މުވައްޒަފަކަށް ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ހިނދު އެކުރިއެރުމަށް(ބ)  

ހުރަސްއަޅާ ަޤވާޢިދެއް އޮތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެނަހަމަގޮތެއްގައި 

 ފަރާތުން އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުން.

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮންނަ ޝަރުޠުތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ޅ)  

 ކުރުން.ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އެއްގޮތަކަށް އެއް ހަމައަކަށް ބޭނުން 

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ކ)  

 މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްގޮތަކަށް ގެންގުޅުން. 

ކުރިއެރުން ލިބެނީ އެކަމަށް އެންމެ ލާއިޤުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (އ)  

ކުރިއެރުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މީހާއަށްތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި 

 ދިރާސާކުރުން.ދިނުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަލައި 

ކުރިއެރުން ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ވ)  

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން

 އެކަމެއް ބެލުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 9  ޕްޮރމޯޝަން ބޯޑު

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެއް އުފައްދަންޖެހޭނެއެވެ. މި ބޯޑު

 އެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްޗާންސެލަރ އެވެ.

ޕްޮރމޯޝަން ބޯޑުގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަތަކީ 10

ވަޒީފާއާއިކުރިއެރުމަށް އެދި ހެއްކާއެކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭަޝންތައް 

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންމުސާރައިގެ 

އެފަރާތްތަކާ ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެއް އުޞޫލަކުން ވަޒަންކޮށް

ކުރިއެރުމާބެހޭ ނިންމުންތައްވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ، އިންޓަވިއުކޮށް
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ނިންމުމަށް ފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެަލރއަށް

 ލަފާދިނުމެވެ. 

ޕްޮރމޯޝަން ބޯޑުގެ 
  މެންބަރުން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް، ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ .111

 ފައިނޭންސް (ޗެއަރ ޕަރސަން)

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ، އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް .2

 ސްޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ، ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން .3

ޔާ/ސެންޓަރުގެ ޑީނުން/ވެރިންކުއްލިއް(ތިނެއް)  3 .4

 ން ދައުރުވާގޮތަށް) މުއްދަތު ހަމަވުމުއްޔަންކުރާ ޢަ(

ވެރިޔާއިސްހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  .5

 (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

ޕްޮރމޯޝަން ބޯޑުގެ 
  މަސައްކަތުގެ އުޫޞލު

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ(ހ)12

ޕަރސަންއެވެ. އޭނާއަށް ޙާޟިރު ވެވެންނެތްނަމަ، ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ ޙާޟިރުވި ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން

އިންސައްތައިގެ 50ބޯޑުގެ ކޯރަމަކީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ މީހެކެވެ. 

 މެންބަރެވެ. 1އިތުރަށް 

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ(ށ)  

ވެރިޔާއެވެ. އަދިއިސްހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމެންޓްގެ 

އްޔަންކުރާޢަރު ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އޭނާ އޭނާއަށް ހާޟި

 ރޓްމަންޓްގެ އެހެން ފަރާތެކެވެ.އެޑިޕާ

2ގެ ޑީނުން/ވެރިންގެ ދައުރަކީ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުކުރާ ޔަންޢައް(ނ)  

 އަހަރު ދުވަހެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެހެއްކާއެކު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، )ރ(  

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޭޅ ހުރިހާ ުހށަހެޅުމެއް ބޯޑުން

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ދިނުމާބެހޭ ގޮތުންކުރިއެރުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކަށް )ބ(  

ގޮތެއް ބޯޑުން ނިންމާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ހާޟިރުވި މެންބަރުންގެ

ބޯޑުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުލާނީ ބޯޑުގައި ނެޭގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނެވެ.

 ވޯޓު ދެކޮޅަށް ހަމަހަމަވެއްޖެ ނަމައެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެލެކްޗަރަރއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމްތަކަށް )ޅ(  

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވޯޓުލައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން،

ރުކޮށްޒިރުމަށް އެދުނު ފަރާތް ބޯޑަށް ޙާކުރިއެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިންޓަވިއު

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކު )ކ(  

އަހަރު ތެރޭގައި 5ވެދިޔަ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ވޭތު

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަްށ

މީގެ އިތުރުން ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ހިނދެއްގައި، އެމުވައްޒަފަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަށްޓަކައި

 ވިދާނެއެވެ.އެމުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ބޯޑަށް ޙާޟިރު ކުރެ

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެންެމވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކަށް )އ(  

ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ، މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

 އަދާ ކުރާ މީހުން ކުރިއެރުވުމަށެވެ. 

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ، ޖަލްސާގައި)ވ(  

 އޭނާ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން 
ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ 
  ރިވިޔޫއަކަށް އެދުން 

ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެޕްލިކޭޝަންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ހ)13

ުނމަށްހުށަހެޅިފަރާތުން ކުރިއެރުން ނުލިބިގެން މައްސަލަ ބަލައިދި

އެދެވިދާނެއެވެ. މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ގައިޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު

ދުވަހުެގ 14ހުށަހަޅާނީ ބޯޑުގެ ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އެންގޭތާ 

ތެރޭގައެވެ. މިގޮތަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު

 ލިޔުމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. 
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ނިންމުމަށް ފަހު، ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެަލރއަށް

 ލަފާދިނުމެވެ. 

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 
  މެންބަރުން 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް، ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ .111

 ފައިނޭންސް (ޗެއަރ ޕަރސަން)

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ، އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް .2

 ސްޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ، ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން .3

ޔާ/ސެންޓަރުގެ ޑީނުން/ވެރިންކުއްލިއް(ތިނެއް)  3 .4

 ން ދައުރުވާގޮތަށް) މުއްދަތު ހަމަވުމުއްޔަންކުރާ ޢަ(

ވެރިޔާއިސްހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ  .5

 (ސެކްރެޓޭރިއެޓް)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ 
  މަސައްކަތުގެ އުޫޞލު

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ(ހ)12

ޕަރސަންއެވެ. އޭނާއަށް ޙާޟިރު ވެވެންނެތްނަމަ، ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓާނީ ޙާޟިރުވި ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން

އިންސައްތައިގެ 50ބޯޑުގެ ކޯރަމަކީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ މީހެކެވެ. 

 މެންބަރެވެ. 1އިތުރަށް 

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ(ށ)  

ވެރިޔާއެވެ. އަދިއިސްހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމެންޓްގެ 

އްޔަންކުރާޢަރު ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އޭނާ އޭނާއަށް ހާޟި

 ރޓްމަންޓްގެ އެހެން ފަރާތެކެވެ.އެޑިޕާ

2ގެ ޑީނުން/ވެރިންގެ ދައުރަކީ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުކުރާ ޔަންޢައް(ނ)  

 އަހަރު ދުވަހެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެހެއްކާއެކު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، )ރ(  

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޭޅ ހުރިހާ ުހށަހެޅުމެއް ބޯޑުން

 ބަލަންވާނެއެވެ.

ދިނުމާބެހޭ ގޮތުންކުރިއެރުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކަށް )ބ(  

ގޮތެއް ބޯޑުން ނިންމާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ހާޟިރުވި މެންބަރުންގެ

ބޯޑުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުލާނީ ބޯޑުގައި ނެޭގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނެވެ.

 ވޯޓު ދެކޮޅަށް ހަމަހަމަވެއްޖެ ނަމައެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެލެކްޗަރަރއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމްތަކަށް )ޅ(  

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވޯޓުލައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން،

ރުކޮށްޒިރުމަށް އެދުނު ފަރާތް ބޯޑަށް ޙާކުރިއެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. އިންޓަވިއު

ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކު )ކ(  

އަހަރު ތެރޭގައި 5ވެދިޔަ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ވޭތު

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަްށ

މީގެ އިތުރުން ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ހިނދެއްގައި، އެމުވައްޒަފަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަށްޓަކައި

 ވިދާނެއެވެ.އެމުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރު ބޯޑަށް ޙާޟިރު ކުރެ

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެންެމވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފަކަށް )އ(  

ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ، މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

 އަދާ ކުރާ މީހުން ކުރިއެރުވުމަށެވެ. 

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ، ޖަލްސާގައި)ވ(  

 އޭނާ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން 
ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ 
  ރިވިޔޫއަކަށް އެދުން 

ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެޕްލިކޭޝަންވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ (ހ)13

ނުމަށްހުށަހެޅިފަރާތުން ކުރިއެރުން ނުލިބިގެން މައްސަލަ ބަލައިދި

އެދެވިދާނެއެވެ. މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ގައިޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު

ދުވަހުެގ 14ހުށަހަޅާނީ ބޯޑުގެ ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އެންގޭތާ 

ތެރޭގައެވެ. މިގޮތަށް އެދޭއިރު ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު

 ލިޔުމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. 
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އިވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހެއްކާއި ދަލީުލބޯޑުން ނިންމާފަ  .2

 ލިބޭ ލިޔުންތައް.

ބޯޑުން ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާފައި ނުވާކަމަށް  .3

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމުގެ ބަޔާން ނުވަތަ، ޝަރުޠުތަކަށް

އެޕްލިކޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް

 ސަބަބަކާ ހުރެ މުޅިން ނުފެތޭނަމަ އެކަމުގެ ބަޔާން. 

ލުތަކަށް ބޯޑުންހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުގެ އުސޫ .4

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައި ނުވާކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެކަން.

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިން(ށ)  

މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުންތައް ބޯޑުން

ބަލަންވާނެއެވެ. ބޭނުންނަމަ، ހުށަހަޅާފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް ްޕރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ /އިދާރާނިސްބަތްވާ 

  ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.ކުރިމަތީގައި މައްސަލަ

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަހު ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް(ނ)  

ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް އަންގާނީ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ޑިަޕރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ އެވެ. މިކަން މަސައްކަތު ތިން

ރޮމޯޝަން ބޯޑުންޕްއި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގަ

ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މުރާޖަޢާކުރަން ހުށައިެޅ

ހުށައެޅުންވެސް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން

މުވައްޒަފަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް އެލިުޔން

 ލާންވާނެއެވެ.

 ން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމު (ރ)  

 ޗާންސެލަރއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

ސިޔާސަތަްށ ޢަމަުލ 
ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި 

  މުރާޖަޢާ ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީެގސިޔާސަތު ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  ސިޔާސަތަށް  މި(ހ)14

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ސިޔާސަތުމި (ށ)  

މި ސިޔާަސތުގައި 
ނެތް ކަމެއް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

އެކަމެއް ނިންމާނީނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސަތުގައި  މ15ި

 ނެވެ.މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިޓީ
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އިވާ ކަންކަމަށް އިތުރު ހެއްކާއި ދަލީުލބޯޑުން ނިންމާފަ  .2

 ލިބޭ ލިޔުންތައް.

ބޯޑުން ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާފައި ނުވާކަމަށް  .3

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމުގެ ބަޔާން ނުވަތަ، ޝަރުޠުތަކަށް

އެޕްލިކޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް

 ސަބަބަކާ ހުރެ މުޅިން ނުފެތޭނަމަ އެކަމުގެ ބަޔާން. 

ލުތަކަށް ބޯޑުންހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުގެ އުސޫ .4

ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައި ނުވާކަމަށް ފެންނަނަމަ، އެކަން.

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިން(ށ)  

މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުންތައް ބޯޑުން

ބަލަންވާނެއެވެ. ބޭނުންނަމަ، ހުށަހަޅާފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާ

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް ްޕރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ /އިދާރާނިސްބަތްވާ 

  ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.ކުރިމަތީގައި މައްސަލަ

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަހު ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް(ނ)  

ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް އަންގާނީ ހިއުމަން

ރިސޯސަސް ޑިަޕރޓްމަންޓްގެ ވެރިޔާ އެވެ. މިކަން މަސައްކަތު ތިން

ރޮމޯޝަން ބޯޑުންޕްއި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގަ

ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މުރާޖަޢާކުރަން ހުށައިެޅ

ހުށައެޅުންވެސް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން

މުވައްޒަފަށް އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް އެލިުޔން

 ލާންވާނެއެވެ.

 ން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމު (ރ)  

 ޗާންސެލަރއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

ސިޔާސަތަްށ ޢަމަުލ 
ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި 

  މުރާޖަޢާ ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީެގސިޔާސަތު ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  ސިޔާސަތަށް  މި(ހ)14

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ 

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. ސިޔާސަތުމި (ށ)  

މި ސިޔާަސތުގައި 
ނެތް ކަމެއް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

އެކަމެއް ނިންމާނީނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ސިޔާސަތުގައި  މ15ި

 ނެވެ.މަޖިލީހުން ޔުނިވަރސިޓީ
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ޔުނިވަރސިީޓގެ "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ މީ އިސްލާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤަވާޢިދުދިނުމާއި ބެހޭ  ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން ެއވޯޑް"

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    1  ފް ތަޢާރު

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން

 އެކުލަވާލެވިފައިާވ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

މި އެވޯޑަކީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ފުލާގައި އެރުވޭ އެވޯޑެކެވެ.ޙަޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެމި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ    2  ނަން 

އެވޯޑް" ދިނުމާއި "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން

 އެވެ. "ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ގެ ބޭނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އައުޓްސްޓޭންޑިންގޤަވާޢިދުމި    3  މަޤުޞަދު

އަންގައިދީ، އެކަމުގައި ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް ޢާންމުކޮށް 

ގައި އުޞޫލުތައްޤަވާޢިދުމި  ،ފެންނާނޭގޮތަށްދެފުށް 

 ޑައެޅުމެވެ.ނކަ

އެވޯޑް ދެވޭނެ 

  ކެޓެގަރީތައް

 (ތިނެއް) ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 3މިއެވޯޑް ދެވޭނީ   (ހ) 4

 ) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޑީން ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑާއި؛1(

) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެކެޑެމިކް ސްޓާްފ2(

 އެވޯޑާއި؛ރެކޮގްނިޝަން 

) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެޑްމިން ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަނ3ް(

 އެވޯޑެވެ.
 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އެވޯޑްތައް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   

 މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

އެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ 

ކަންކަމުގެ މަސްއޫލުވެރި 

  ފަރާތް

މިއެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ އެންމެ އިސް  (ހ) 5

 ފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.  

މިއެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް  (ށ) 

ޗާންސެލަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ޗާންސެލަރގެ އިތުރުން 

(ފަހެއް) މެމްބަރުންގެ 5ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަނުކުރާ 

 މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

މައްޗަށެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ  (ނ)   

 ވައިސް ޗާންސެލަރ .1

1ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރުންގެ ތެރެއިން  .2

 (އެކެއް) ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

(އެކެއް) 1ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ބޯޑުން  .3

 މެންބަރު 

1ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  .4

 (އެކެއް) އިދާރީ މުއައްޒަފު

 (އެކެއް) ފަރާތް  1ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން  .5

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީއަށް 

މެންބަރުން 

އައްޔަންކުރުމާއި މުއްދަތު 

  ކަނޑައެޅުން 

(ފަހެއް) ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 5ޤަވާޢިދުެގ  މި  (ހ) 6

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި،

 އެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

 (ތިނެއް) އަހަރެވެ. 3އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީން   (ށ) 

 މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން. ،ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު  (ހ) 7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ “އައުޓްސްޓޭންޑިންގ 

ސްޓާފް ރެޮކގްނިޝަން އެޯވޑް” ދިނުމާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދު
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ޔުނިވަރސިީޓގެ "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ މީ އިސްލާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ޤަވާޢިދުދިނުމާއި ބެހޭ  ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން ެއވޯޑް"

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    1  ފް ތަޢާރު

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން

 އެކުލަވާލެވިފައިާވ ޤަވާޢިދެކެވެ. 

މި އެވޯޑަކީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

 ފުލާގައި އެރުވޭ އެވޯޑެކެވެ.ޙަޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ 

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެމި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ    2  ނަން 

އެވޯޑް" ދިނުމާއި "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން

 އެވެ. "ބެހޭ ޤަވާޢިދު

ގެ ބޭނުމަކީ، ޔުނިވަރސިޓީންދޭ އައުޓްސްޓޭންޑިންގޤަވާޢިދުމި    3  މަޤުޞަދު

އަންގައިދީ، އެކަމުގައި ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް ޢާންމުކޮށް 

ގައި އުޞޫލުތައްޤަވާޢިދުމި  ،ފެންނާނޭގޮތަށްދެފުށް 

 ޑައެޅުމެވެ.ނކަ

އެވޯޑް ދެވޭނެ 

  ކެޓެގަރީތައް

 (ތިނެއް) ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 3މިއެވޯޑް ދެވޭނީ   (ހ) 4

 ) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޑީން ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑާއި؛1(

) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެކެޑެމިކް ސްޓާްފ2(

 އެވޯޑާއި؛ރެކޮގްނިޝަން 

) އައުޓްސްޓޭންޑިންގ އެޑްމިން ސްޓާފް ރެކޮގްނިޝަނ3ް(

 އެވޯޑެވެ.
 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ އެވޯޑްތައް ދެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   

 މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި، އެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރުމުންނެވެ.

އެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ 

ކަންކަމުގެ މަސްއޫލުވެރި 

  ފަރާތް

މިއެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނެ އެންމެ އިސް  (ހ) 5

 ފަރާތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.  

މިއެވޯޑާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް  (ށ) 

ޗާންސެލަރގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ޗާންސެލަރގެ އިތުރުން 

(ފަހެއް) މެމްބަރުންގެ 5ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޔަނުކުރާ 

 މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.

މައްޗަށެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ  (ނ)   

 ވައިސް ޗާންސެލަރ .1

1ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެަލރުންގެ ތެރެއިން  .2

 (އެކެއް) ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ

(އެކެއް) 1ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ބޯޑުން  .3

 މެންބަރު 

1ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  .4

 (އެކެއް) އިދާރީ މުއައްޒަފު

 (އެކެއް) ފަރާތް  1ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުން  .5

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީއަށް 

މެންބަރުން 

އައްޔަންކުރުމާއި މުއްދަތު 

  ކަނޑައެޅުން 

(ފަހެއް) ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި 5ޤަވާޢިދުެގ  މި  (ހ) 6

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައި،

 އެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 

 (ތިނެއް) އަހަރެވެ. 3އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މުއްދަތަކީ މީލާދީން   (ށ) 

 މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން. ،ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު  (ހ) 7
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އެވޯޑް ކޮމިޓީން 
މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 

  ވަކިކުރުން 

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ  (ށ) 

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން.

ޔުނިވަރސިޓީގައި އަދާކުރަމުން ދާ ދާއިމީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން  (ނ)   

 ވަކިކުރުން.ނުވަތަ 

ޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން އަާޅޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮން  (ރ)   

 ލާހީ ފިޔަަވޅެއްގެ ސަބަބުން.ޞްއި

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

މެމްބަރުންގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން.  (ހ) 8

ަނމަ އެކަންހާޒިރުނުވެވޭ މަޤުބޫލް އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން   (ށ) 

 .ށް އެންގުންކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަ

އެކުލަވާލައި އެއާ އެއްގޮތަށް އެވޯޑް ދެވޭނޭ އުޞޫލަކާ ހަމަތަކެއް  (ނ) 

 .މަލު ކުރަމުން ގެންދިއުންޢަ

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ވަކި ވަކި މެންބަރުންނާ ޙަވާލު ކުރާ  (ރ)   

 .ޒިންމާތައް ފުރިހަމަޔަށް އަދާ ކުރުން

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.  (ބ)   

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ަރސްމީ 

  ބައްދަލުވުން 

  

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާިޞލުކުރުމަށްޓަކައި،   9

ފްލާެގޙަންތައް ބާއްވާ، ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމީބައްދަލުވު

ލިބޭނޭ(ދޭއް) މަސްދުވަސް ކުރިން އެވޯޑް  2މީލާދީން 

ށް ލީހައް ކަނޑައަޅައި، ޔުނިވާރސިޓީ މަޖިފަރާތްތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 
 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް 

ނިންމުން އަދި 

 ބައްދަލުވުންއަށް ގޮވާލުން

ޢާންމުގޮތެއްގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ގޮވާލާނީ،   10

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ މަޝްވަރާއާއެކު 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

  ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށްވެސް މަދުވެގެން  (ހ) 11

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މެމްބަރުންނަށް 2ސަރުކާރުބަންދުނޫން، 

 ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމަށްނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެންބަރަކު   (ށ)   

ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަކު

 އެބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުގައެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނެ ފަަދ  (ނ)   

(އެކެއް) 1ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

  ލިޔުން

ްސ)ވީ(ސައު 24ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ    12

ގަޑިއިރު ކުރިން، ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް މެންބަރުންނަށް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންގެ ޤާނޫނީ 

  ޢަދަދު 

(ތިނެއް) 3ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާތަސު ހިމެނޭނެހެން    13

 މެންބަރުންނެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

  ރިޔާސަތު 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ   14

 އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެކެވެ.ވައިސް ޗާންސެލަރ 
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އެވޯޑް ކޮމިޓީން 
މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 

  ވަކިކުރުން 

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ  (ށ) 

 ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުން.

ޔުނިވަރސިޓީގައި އަދާކުރަމުން ދާ ދާއިމީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުން  (ނ)   

 ވަކިކުރުން.ނުވަތަ 

ޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން އަާޅޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮން  (ރ)   

 ލާހީ ފިޔަަވޅެއްގެ ސަބަބުން.ޞްއި

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

މެމްބަރުންގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުން.  (ހ) 8

ަނމަ އެކަންހާޒިރުނުވެވޭ މަޤުބޫލް އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން   (ށ) 

 .ށް އެންގުންކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަ

އެކުލަވާލައި އެއާ އެއްގޮތަށް އެވޯޑް ދެވޭނޭ އުޞޫލަކާ ހަމަތަކެއް  (ނ) 

 .މަލު ކުރަމުން ގެންދިއުންޢަ

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ވަކި ވަކި މެންބަރުންނާ ޙަވާލު ކުރާ  (ރ)   

 .ޒިންމާތައް ފުރިހަމަޔަށް އަދާ ކުރުން

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް.  (ބ)   

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ަރސްމީ 

  ބައްދަލުވުން 

  

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާިޞލުކުރުމަށްޓަކައި،   9

ފްލާެގޙަންތައް ބާއްވާ، ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމީބައްދަލުވު

ލިބޭނޭ(ދޭއް) މަސްދުވަސް ކުރިން އެވޯޑް  2މީލާދީން 

ށް ލީހައް ކަނޑައަޅައި، ޔުނިވާރސިޓީ މަޖިފަރާތްތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 

 
 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް 

ނިންމުން އަދި 

 ބައްދަލުވުންއަށް ގޮވާލުން

ޢާންމުގޮތެއްގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ގޮވާލާނީ،   10

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެވެ.ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ މަޝްވަރާއާއެކު 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

  ބައްދަލުވުމުގެ ނޯޓިސް

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށްވެސް މަދުވެގެން  (ހ) 11

(ދޭއް) ދުވަހުގެ ކުރިން މެމްބަރުންނަށް 2ސަރުކާރުބަންދުނޫން، 

 ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ. 

ބައްދަލުވުމަށްނޯޓިސް ފޮނުވުމަށްފަހު މެންބަރަކު   (ށ)   

ނާދެވޭނެކަމުގައި ނާންގާހާ ހިނދަކު ބެލެވޭނީ އެމެންބަރަކު

 އެބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުގައެވެ.

ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނެ ފަަދ  (ނ)   

(އެކެއް) 1ޢުޒުރެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 ސެކްރެޓަރީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

އެޖެންޑާއާއި އެހެނިހެން 

  ލިޔުން

ްސ)ވީ(ސައު 24ބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ    12

ގަޑިއިރު ކުރިން، ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކޮށް މެންބަރުންނަށް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންގެ ޤާނޫނީ 

  ޢަދަދު 

(ތިނެއް) 3ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ ރިޔާތަސު ހިމެނޭނެހެން    13

 މެންބަރުންނެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

  ރިޔާސަތު 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ނުވަތަ   14

 އައްޔަނުކުރާ ފަރާތެކެވެ.ވައިސް ޗާންސެލަރ 
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އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ރިޔާސަތުގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތު

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ   15

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

  ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތް 

 ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.    16

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

  ނިންމުންތައް 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީގެ   17

 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް 

  ބެލެހެއްޓުން 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް   18

ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް

 އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް 

ކެންސަލްކުރުމާއި 

  ފަސްކުރުން

ކޯރަމް ހަމަވާ މިންވަރަށް މެންބަރުން ހާޟިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް   19

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްކުރީކަމުގައި

،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި

ކޮށްއެކަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރި

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނުސަބަބާއެކު

 ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

 ސެކްރެޓަރީ

  

ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިްސއަކީ ސެކްރެޓަރީ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ    20

 އްޔަނުކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ.ޢަޗާންސެލަރ 

 

 
 

  

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ގެ ސެކްރެޓަރީ

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ  (ހ) 21

 ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ  (ށ) 

 އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

އަންގާ ކަންތައްތައްކޮމިޓީގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން   (ނ)   

 ކުރުން.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ   22

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން، އެއްވެސްކަމެއް

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

  ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ   23

މަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެއެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުއަ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުން

ޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެމި ޤަވާޢިދަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ މި   (ހ) 24

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން

 ފެށިގެންނެވެ.

30މި ޤަވާޢިދު ަމޖުލީހުން ފާްސކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން   (ށ)   

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީ

 އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.

(ދޭއް) 2ލީހުން ފާސްކުރާތާ މީލާދީން އެވޯޑް ކޮމިޓީ މަޖި  (ނ)   

މަސްދުވަްސ ތެރޭގައި "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް

ލީހަށްލްތައް ކަނޑައަޅައި މަޖިއުޞޫރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް" ގެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ރިޔާސަތުގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތު

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ   15

 ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި 

  ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތް 

 ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ގެންދަންވާނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންނެވެ.    16

 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

  ނިންމުންތައް 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ ކޮމިޓީގެ   17

 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް 

  ބެލެހެއްޓުން 

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް   18

ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް

 އައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ސެކްރެޓަރީއެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތައް 

ކެންސަލްކުރުމާއި 

  ފަސްކުރުން

ކޯރަމް ހަމަވާ މިންވަރަށް މެންބަރުން ހާޟިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް   19

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ބައްދަލުވުމެއް ކެންސަލްކުރީކަމުގައި

،ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅައި

ކޮށްއެކަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ސެކްރެޓަރީ މެދުވެރި

އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނުސަބަބާއެކު

 ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

 ސެކްރެޓަރީ

  

ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިްސއަކީ ސެކްރެޓަރީ އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ    20

 އްޔަނުކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ.ޢަޗާންސެލަރ 

 

 
 

  

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ގެ ސެކްރެޓަރީ

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް ލިޔެ  (ހ) 21

 ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން އަންގަންޖެހޭ  (ށ) 

 އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

އަންގާ ކަންތައްތައްކޮމިޓީގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން   (ނ)   

 ކުރުން.

އެވޯޑް ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ   22

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސްފަރާތަކުން، އެއްވެސްކަމެއް

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

  ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ   23

މަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެއެވޯޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވު

 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.ޣުއަ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުން

ޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެމި ޤަވާޢިދަށް ަޢމަލުކުރަން ފަށާނީ މި   (ހ) 24

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން

 ފެށިގެންނެވެ.

30މި ޤަވާޢިދު ަމޖުލީހުން ފާްސކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން   (ށ)   

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެވޯޑް ކޮމިޓީ

 އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.

(ދޭއް) 2ލީހުން ފާސްކުރާތާ މީލާދީން އެވޯޑް ކޮމިޓީ މަޖި  (ނ)   

މަސްދުވަްސ ތެރޭގައި "އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓާފް

ލީހަށްލްތައް ކަނޑައަޅައި މަޖިއުޞޫރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑް" ގެ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުން 

ރަށް ތަމްރީނު މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ީދގެން އިތު

 އުޞޫލުކުރުމުގެ 

  

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ތެރެއިން އިތުރު ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި

އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

 ލެވެ.އުޞޫގޮތް ބަޔާންކުރާ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިއީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، އަދި 6ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ

ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާަސތުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން

 ލެކެވެ.އުޞޫއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

ގެ ނަމަކީ، "ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއުޞޫލުމި  (ށ)   

ތުރަށްމުވައްޒަފުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން އި

 " އެވެ.ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު

ގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާީމއުޞޫލުމި   2  މަޤުޞަދު

ބޭނުންވާ ފަންނީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި

ޙިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ

 ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 

ފުރުސަތު ހޯދުމަްށ އެދި 

  ހުށަހެޅުން

މަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މިތު ހޯދުޞަން ފުރުގެ ދަށުއުޞޫލުމި   3

ލާނުކުރުމުން، މިޢުތު ހުޅުވައިލައި އިޞަފުރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ.
 

 

ތަށް އެދި ޞަފުރު

  ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްަތއް

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ކޮންމެ (ހ) 4

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް އެދިއުޞޫލުމުވައްޒަފަކަށް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ  (ށ)   

ފަހު، މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ރޮނގަކުން ނުވަތަ

ދާއިރާއަކުން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ

ތަށް އެދިޞަގެ ދަށުން ފުރުއުޞޫލުފަރާތްތަކަށްވެސް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތުދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާޞަފުރުގެ ަދށުން އުޞޫލުމި (ހ) 5  ތުދޭ ގިންިތތައްޞަފުރު

 ގިންތިތަކުންނެވެ.

. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފުނ1ް

 ލިބުން ދަތި ދާއިރާތަކާއި، ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް.

. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުނ2ް

 އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް. 

ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފުރުސަތުދޭ ގިންތިތަކާއި،އުޞޫލުމި (ށ)   

އެއިން ކޮންމެ ގިންތިއަކަށް ފުރުސަތުދޭނޭ އަދަދު، ދިވެހިރާއްޖޭ

ހިއުމަން ރިސޯސަްސއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކުރާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްއުޞޫލުމި (ނ)   

ދަދަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންޢަގިންތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކުރިމަތި ނުލައިފިނަމަ، ޝަރުޠު ހަމަވީ މީހުން ނުހޮވި ބާކީވީ

ނުލައި، އެހެންިއުތަރްށ ިއުޢާލުނ ުކުރަމާކ ، މިންވަރަށް ބަލައި 

 ދަދު އިތުރުކޮށް، މީހުން ހޮވިދާނެއެވެ.ޢަގިންތިތަކަށް އެ 

މުވައްޒަފުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން އިތުރަށް ތަމްރީނު 

އުޞޫލު ކުރުމުގެ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުން 

ރަށް ތަމްރީނު މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ީދގެން އިތު

 އުޞޫލުކުރުމުގެ 

  

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ތެރެއިން އިތުރު ތަމްރީނު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި

އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

 ލެވެ.އުޞޫގޮތް ބަޔާންކުރާ 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު ، މިއީ

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، އަދި 6ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ

ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާަސތުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން

 ލެކެވެ.އުޞޫއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

ގެ ނަމަކީ، "ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެއުޞޫލުމި  (ށ)   

ތުރަށްމުވައްޒަފުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެން އި

 " އެވެ.ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު

ގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާީމއުޞޫލުމި   2  މަޤުޞަދު

ބޭނުންވާ ފަންނީޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލުކުރުމަށް 

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ، ޤާބިލު މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމާއި

ޙިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ހޯދުމުގެ

 ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 

ފުރުސަތު ހޯދުމަްށ އެދި 

  ހުށަހެޅުން

މަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މިތު ހޯދުޞަން ފުރުގެ ދަށުއުޞޫލުމި   3

ލާނުކުރުމުން، މިޢުތު ހުޅުވައިލައި އިޞަފުރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ.
 

 

ތަށް އެދި ޞަފުރު

  ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްަތއް

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ކޮންމެ (ހ) 4

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް އެދިއުޞޫލުމުވައްޒަފަކަށް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ  (ށ)   

ފަހު، މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ރޮނގަކުން ނުވަތަ

ދާއިރާއަކުން ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ

ތަށް އެދިޞަގެ ދަށުން ފުރުއުޞޫލުފަރާތްތަކަށްވެސް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތުދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާޞަފުރުގެ ަދށުން އުޞޫލުމި (ހ) 5  ތުދޭ ގިންިތތައްޞަފުރު

 ގިންތިތަކުންނެވެ.

. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފުނ1ް

 ލިބުން ދަތި ދާއިރާތަކާއި، ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް.

. ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުނ2ް

 އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް. 

ގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކު ފުރުސަތުދޭ ގިންތިތަކާއި،އުޞޫލުމި (ށ)   

އެއިން ކޮންމެ ގިންތިއަކަށް ފުރުސަތުދޭނޭ އަދަދު، ދިވެހިރާއްޖޭ

ހިއުމަން ރިސޯސަްސއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

ގައި ބަޔާންކުރާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްއުޞޫލުމި (ނ)   

ދަދަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންޢަގިންތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ކުރިމަތި ނުލައިފިނަމަ، ޝަރުޠު ހަމަވީ މީހުން ނުހޮވި ބާކީވީ

ނުލައި، އެހެންިއުތަރްށ ިއުޢާލުނ ުކުރަމާކ ، މިންވަރަށް ބަލައި 

 ދަދު އިތުރުކޮށް، މީހުން ހޮވިދާނެއެވެ.ޢަގިންތިތަކަށް އެ 
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ތު ދޭންވާނީ، އެއަހަރަކަށްޞަގެ ަދށުން ފުރުއުޞޫލުމި (ރ)   

ޔަތްކޮށް އަދިޢާޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިޔުނިވަރސި

ރުތަކުގެޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަ

 މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި

ދާއިރާތަކާއި، 

ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތައް 

  މިންކުރުން 

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި ދާއިރާތަކާއި، ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތައް  6

ުޔނިވަރސިޓީގެމިންކުރުމުގައި ބަލާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން

ލިބުން ދަތިވާ  މިންވަރަށެވެ. އަދި މިކަންކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން

މުގެއެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތު

ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

 ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންނެވެ.

ތަމްރީނުވުމަށް 

  ފުރުސަތުދެވޭ ފެންވަރު

މްރީނު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެގެ ދަށުން މީހުން ތައުޞޫލުމި   7

އިން ފެށިގެން 7އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޤަ

 ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ދެމެދުގެ ކޯސްތަކަށެވެ. 10ލެވަލް 

  މުސާރައާ އެއްވަރުގެ 

  އެލަވަންސް ދިނުން 

ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރާނީ މުސާރައާއުޞޫލުމި   8

ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން ،އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދިނުމާއެކު

ވަކިކޮށް، ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރިއައިސް

 ޚިދުމަތްކުރުން ޝަރުޠުކޮށެވެ. 

މީހުން ތަމްރީނުކުރެވޭ 

  މަޤާމުތައް 

ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީއުޞޫލުމި   9

ގަނޑުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް، ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ

 .އާންމުކުރާ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ

 
 

ތުދެވޭ ފަާރތްތައް ޞަފުރު

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު 

  ކުރުވުން 

ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްދޭގެ އުޞޫލުމި  (ހ)10

ފަރާތްތައް،  ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅާ ވަކި

މުއްދަތަކަށް، ކަނޑައަޅާ ވަކިތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

އެއްބަސްވުމެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް )(ށ   

އިޤްރާރު ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކުރެވޭ  ފަރާތާއެކު ވެވޭ

ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްގެ

ލާއި، ތަމްރީނަށް ފަހު، ޚިދުމަތްކުރުމަށްޞީދެވޭނެ ޚަރަދުގެ ތަފް

، ތަމްރީނު ދެވޭ ފަރާތް ކޯސް ފުރިހަމައެއްބަސްވާ މުއްދަތާއި

ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެ ފައިސާ

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާނޭ ގޮތް އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ތިރީގައި ،ގެ ދަށުން ތަމްރީނުކުރެވޭ ފަރާތްތައްއުޞޫލުމި  (ހ)11  ޚިދުމަތް ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ،ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި

 ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 އަހަރު 2ފުރަތަ ޑިގްރީ ލެވެލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .1

1މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލެވެލް ުފރިހަމަ ކުރުމުން:  .2

 އަހަރު

 އަހަރު  3ޕީ.އެޗް.ޑީ ލެވެްލ ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .3

ގެ ަދށުން ތަމްރީނުކުރެވޭ ފަރާތް، ޚިދުމަތްކުރުމަށްއުޞޫލުމި  (ށ)   

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާ އަދާކުރަން

އެއްބަސްވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ

އަދާކުރާގޮތަށް އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި
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ތު ދޭންވާނީ، އެއަހަރަކަށްޞަގެ ަދށުން ފުރުއުޞޫލުމި (ރ)   

ޔަތްކޮށް އަދިޢާޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަށް ރިޔުނިވަރސި

ރުތަކުގެޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަ

 މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި

ދާއިރާތަކާއި، 

ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތައް 

  މިންކުރުން 

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި ދާއިރާތަކާއި، ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތައް  6

ުޔނިވަރސިޓީގެމިންކުރުމުގައި ބަލާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން

ލިބުން ދަތިވާ  މިންވަރަށެވެ. އަދި މިކަންކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން

މުގެއެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަތު

ދިރާސާ ރިޕޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

 ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންނެވެ.

ތަމްރީނުވުމަށް 

  ފުރުސަތުދެވޭ ފެންވަރު

މްރީނު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެގެ ދަށުން މީހުން ތައުޞޫލުމި   7

އިން ފެށިގެން 7އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޤަ

 ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ދެމެދުގެ ކޯސްތަކަށެވެ. 10ލެވަލް 

  މުސާރައާ އެއްވަރުގެ 

  އެލަވަންސް ދިނުން 

ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރާނީ މުސާރައާއުޞޫލުމި   8

ވަޒީފާއިން ވަގުތީގޮތުން ،އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދިނުމާއެކު

ވަކިކޮށް، ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރިއައިސް

 ޚިދުމަތްކުރުން ޝަރުޠުކޮށެވެ. 

މީހުން ތަމްރީނުކުރެވޭ 

  މަޤާމުތައް 

ގެ ދަށުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީއުޞޫލުމި   9

ގަނޑުގައިދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް، ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ

 .އާންމުކުރާ ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުންނެވެ

 
 

ތުދެވޭ ފަާރތްތައް ޞަފުރު

ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު 

  ކުރުވުން 

ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްދޭގެ އުޞޫލުމި  (ހ)10

ފަރާތްތައް،  ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅާ ވަކި

މުއްދަތަކަށް، ކަނޑައަޅާ ވަކިތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް

އެއްބަސްވުމެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔުމަން ރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުން ސޮއި ކުރުވަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް )(ށ   

އިޤްރާރު ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކުރެވޭ  ފަރާތާއެކު ވެވޭ

ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްގެ

ލާއި، ތަމްރީނަށް ފަހު، ޚިދުމަތްކުރުމަށްޞީދެވޭނެ ޚަރަދުގެ ތަފް

، ތަމްރީނު ދެވޭ ފަރާތް ކޯސް ފުރިހަމައެއްބަސްވާ މުއްދަތާއި

ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެ ފައިސާ

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާނޭ ގޮތް އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

ތިރީގައި ،ގެ ދަށުން ތަމްރީނުކުރެވޭ ފަރާތްތައްއުޞޫލުމި  (ހ)11  ޚިދުމަތް ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ،ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށް

ޔުނިވަރސިޓީގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި

 ޚިދުމަތްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 އަހަރު 2ފުރަތަ ޑިގްރީ ލެވެލް ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .1

1މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ލެވެލް ުފރިހަމަ ކުރުމުން:  .2

 އަހަރު

 އަހަރު  3ޕީ.އެޗް.ޑީ ލެވެްލ ފުރިހަމަ ކުރުމުން:  .3

ގެ ަދށުން ތަމްރީނުކުރެވޭ ފަރާތް، ޚިދުމަތްކުރުމަށްއުޞޫލުމި  (ށ)   

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާ އަދާކުރަން

އެއްބަސްވެފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ

އަދާކުރާގޮތަށް އޭނާގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި
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ށް ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީން  ދޫކޮށްގެންއެފަދަ ކަމަކަ

 ނުވާނެއެވެ.

ތު ދިނުމުަގއި ޞަފުރު

  ޝަރުޠުކުރެވޭ ކަންކަން 

ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްދީގެންއުޞޫލުމި  12

ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ (ހ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއްގައި މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަްތ

ކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ މިހާރު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ނަމަ،

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ހަމައަށް، ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެއަހަރު

 މެދުނުކެނޑި އުޅެފައިވުން،

ލޯން ސްކީމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ސްކީމެއްގެ ދަށުން (ށ)   

ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަމުން ގެންދާ

 ފަރާތަކަށްވުން،

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާލޯންސްކީމެއް (ނ)   

ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް

 ނުވުން،

 އަހަރުވެފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން، 45ޢުމުރުން މީލާދީގޮތުން  (ރ)   

ޙީ ލާޞްތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވޭ (ބ)   

ފިޔަވަޅެއްގެ ޮގތުން އިންޒާރު ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި

 ، ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ދިވެހި (ޅ)   

ސަރުކާރުން ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކޯހަކުން ނުވަތަ

 
 

ތަމްރީނަކުން ފާސްނުވާ ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ކޯހެއް

 ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ދިވެހި (ކ)   

ތަމްރީނުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް، މުވައްޒަފަށް، ސަރުކާރުން

ނެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށްލިބިފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީ 

 ނުވުން،

ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ވުމަށްފަހު، އެއްބަސްވެފައިވާއުޞޫލުމި  (އ)   

ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރާ

 ފަރާތަކަށްވުން،

ކިޔަވަން ހުށަހަޅާ ކޯހަކީ ފުރުޞަތުދެވޭ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ (ވ)   

ހުރި މަޤާމާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީތެރެއިން މިހާރު 

މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރެވޭ ސަނަދެއް ލިބިދެވޭ ކޯހަކަށްވުން،

ލައި މި ުޔނިވަރސިޓީންކޮންމެ އަހަރަކު މި ފުރުސަތު ހުޅުވައި (މ)   

 ާލނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން.ޢުކުރާ އި

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

އެލަވަންސްގެ ގޮތުަގއި 

  ދެވޭނެ މިންވަރު 

ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެންއުޞޫލުމި  (ހ)13

ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްގެ

ގޮތުގައި ދޭނީ، އެމީހަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި

ޢަދަދެކެވެ. އެލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

ޅިފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސްމަށް ކަނޑައެޤާމުވައްޒަފުގެ މަ

 އާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް (ށ)   

ގައި ބަޔާންކުރާއުޞޫލުކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއިން ވަކިވެ، މި

ދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ މިހާރު ކިޔަވަމުން

ތަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި އެއްވަރުގެޞަރުފު
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ށް ބޭނުންވާ ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީން  ދޫކޮށްގެންއެފަދަ ކަމަކަ

 ނުވާނެއެވެ.

ތު ދިނުމުަގއި ޞަފުރު

  ޝަރުޠުކުރެވޭ ކަންކަން 

ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްދީގެންއުޞޫލުމި  12

ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތުދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ

 ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ (ހ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއްގައި މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަްތ

ކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ މިހާރު ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ނަމަ،

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމާ ހަމައަށް، ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެއަހަރު

 މެދުނުކެނޑި އުޅެފައިވުން،

ލޯން ސްކީމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ސްކީމެއްގެ ދަށުން (ށ)   

ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ދައްކަމުން ގެންދާ

 ފަރާތަކަށްވުން،

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ލިބިފައިވާލޯންސްކީމެއް (ނ)   

ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް

 ނުވުން،

 އަހަރުވެފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން، 45ޢުމުރުން މީލާދީގޮތުން  (ރ)   

ޙީ ލާޞްތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ވޭ (ބ)   

ފިޔަވަޅެއްގެ ޮގތުން އިންޒާރު ދީފައިވާ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި

 ، ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ދިވެހި (ޅ)   

ސަރުކާރުން ބައިވެރި ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކޯހަކުން ނުވަތަ

 
 

ތަމްރީނަކުން ފާސްނުވާ ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ކޯހެއް

 ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ ދިވެހި (ކ)   

ތަމްރީނުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދޭގޮތަށް، މުވައްޒަފަށް، ސަރުކާރުން

ނެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށްލިބިފައިވާ ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީ 

 ނުވުން،

ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ވުމަށްފަހު، އެއްބަސްވެފައިވާއުޞޫލުމި  (އ)   

ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޤްރާރުވެ ސޮއިކުރާ

 ފަރާތަކަށްވުން،

ކިޔަވަން ހުށަހަޅާ ކޯހަކީ ފުރުޞަތުދެވޭ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ (ވ)   

ހުރި މަޤާމާ އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީތެރެއިން މިހާރު 

މަޤާމެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރެވޭ ސަނަދެއް ލިބިދެވޭ ކޯހަކަށްވުން،

ލައި މި ުޔނިވަރސިޓީންކޮންމެ އަހަރަކު މި ފުރުސަތު ހުޅުވައި (މ)   

 ލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން.ޢުކުރާ އި

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

އެލަވަންސްގެ ގޮތުަގއި 

  ދެވޭނެ މިންވަރު 

ގެ ދަށުން މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ދީގެންއުޞޫލުމި  (ހ)13

ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސްގެ

ގޮތުގައި ދޭނީ، އެމީހަކު އަދާކުރަމުންދިޔަ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި

ޢަދަދެކެވެ. އެލިބެމުންދިޔަ އަސާސީ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

ޅިފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސްމަށް ކަނޑައެޤާމުވައްޒަފުގެ މަ

 އާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތަކެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް (ށ)   

ގައި ބަޔާންކުރާއުޞޫލުކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއިން ވަކިވެ، މި

ދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެ މިހާރު ކިޔަވަމުން

ތަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައާއި އެއްވަރުގެޞަރުފު
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އެލަވަންސްދެވޭނީ، ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު ކުރެވިގެން ވެވޭ

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

  އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރުން 

އެލަވަންްސމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ  14

ޖަމާކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. މިގޮތަށް

މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަކީ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރުން ކަމުގައި

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ގެ ދަށުން އުޞޫލުމި

ތުދޭނެ ފަރާތްތައްޞަފުރު

  ކަނޑައެޅުން 

ގެ ދަށުން ފުރުސަތުދޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރިއުޞޫލުމި 15

ތުދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެޞަ ފުރު ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ދެން،ދަދު ހަމަވަންޢަތުގެ ޞަތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުރުގިން

ލައި މި ޔުނިވަރސިޓީންތު ހުޅުވައިޞަކޮންމެ އަހަރަކު މި ފުރު

 ލާނުގައި ވާގޮތަށެވެ.ޢުކުރާ އި

ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެއުޞޫލުމި  16  ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

ރެކޯޑްބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ،މަލުކުރަން ފަށާއިރުޢަލަށް އުޞޫމި 17  އިތުރު ކަންކަން 

މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ،އެލަވަންސް ދީގެން

މި ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު

 މަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަގެ ދަށުން އުޞޫލު

ލަށް ޢަމަލުުކރަން އުޞޫ

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫމި  (ހ)18

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)   

 
 

 ނެތް ކަމެއް ގައިއުޞޫލު

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  މަލުކުރާނެ ގޮތް ޢަ

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީއުޞޫލުމި  19

އެންޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

 ނެވެ.ންއިޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ
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އެލަވަންސްދެވޭނީ، ޚިދުމަތްކުރުމަށް އިޤްރާރު ކުރެވިގެން ވެވޭ

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ 

  އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރުން 

އެލަވަންްސމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ  14

ޖަމާކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައި އޮންނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. މިގޮތަށް

މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަކީ މުވައްޒަފުގެ އަތަށް

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސް ޙަވާލުކުރުން ކަމުގައި

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ގެ ދަށުން އުޞޫލުމި

ތުދޭނެ ފަރާތްތައްޞަފުރު

  ކަނޑައެޅުން 

ގެ ދަށުން ފުރުސަތުދޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރިއުޞޫލުމި 15

ތުދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެޞަ ފުރު ،ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ދެން،ދަދު ހަމަވަންޢަތުގެ ޞަތިއަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފުރުގިން

ލައި މި ޔުނިވަރސިޓީންތު ހުޅުވައިޞަކޮންމެ އަހަރަކު މި ފުރު

 ލާނުގައި ވާގޮތަށެވެ.ޢުކުރާ އި

ގެ ދަށުން ތަމްރީނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެއުޞޫލުމި  16  ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

ރެކޯޑްބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުންނެވެ.

މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ ،މަލުކުރަން ފަށާއިރުޢަލަށް އުޞޫމި 17  އިތުރު ކަންކަން 

މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ،އެލަވަންސް ދީގެން

މި ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު

 މަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަގެ ދަށުން އުޞޫލު

ލަށް ޢަމަލުުކރަން އުޞޫ

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫމި  (ހ)18

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)   

 
 

 ނެތް ކަމެއް ގައިއުޞޫލު

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  މަލުކުރާނެ ގޮތް ޢަ

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީއުޞޫލުމި  19

އެންޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް

 ނެވެ.ންއިޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ
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 ލުންޞޫއު މޯޑް ބްލޮކްޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ  ކޯސްތަކުގައި 

 ލުޞޫއު  ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫުކރުމަށް އްޒަފުންމުވަ ކިޔަވާ

  

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، އިތުރު ތަމްރީނު ހެދުމަށް

 ދޫކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، އަދި 6ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ

ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާަސތުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން

 ލެކެވެ. އުޞޫއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ކޯސްތަކުގައި ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކްމި  (ށ)   

މޯޑް އުޞޫލުން ކިޔަވާ މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ

 އުޞޫލު" މިހެންނެވެ.

ތަމްރީނަށް ދޫކުރުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި

  ދާއިރާތައް 

ދޫކުރުމަށްމި އުޞޫލުގެ ދަށުން، އިތުރު ތަމްރީނަށް މުވައްޒަފުން  (ހ) 2

ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ

އުމީ ސަނަދުތަކުގެޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން

ގެ، 10އިން ފެށިގެން ލެވަލް  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކް މޯޑަށް ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކަށެވެ.

މުވައްޒަފުން ދޫކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިތުރު ތަމްރީނަށް  (ށ)   

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުެގ

ދާއިރާގެ ކޯސްތަކަށެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

 
 

ފުރުސަތަށް އެދި 
  ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްަތއް

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ކޮންމެދިވެހިރާއްޖޭ   3

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް އެދިއުޞޫލުމުވައްޒަފަކަށް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތު ހޯދުމަްށ އެދި ޞަފުރު
  ހުށަހެޅުން

، ތު ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދިޞަގެ ދަށުން ފުރުއުޞޫލުމި   4

ޔުނިވަރސިޓީގެކޯހަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިއުމާއި ޓައިމްޓޭބަލާ އެކު، 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ

 ޒިންމާއެކެވެ.

ތަމްރީނަށް ދޫކުރުމަށް 
  ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު 

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށްއުޞޫލުމި  (ހ) 5

ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ

 އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެކަމަށް އެ އިދާރާ ނުވަތަމަސައްކަތަށް

 ދަދަށެވެ.ޢަރުގެ އިސްވެރިޔާ ޔަގީންކޮށްދޭ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަ

ލަތެއްގައި އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެޙާއެއްވެސް  (ށ)   

މަސައްކަތަށް  ބުރޫއަރާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނަށް

 ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަމްރީނަށް 
  އިސްކަންދޭންޖެހޭ ގޮތް 

ގެދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތުދޭއިރު،އުޞޫލުމި   6

 އިސްކަންދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް (ހ)   

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ

 ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް.ދާއިރާތަކާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ (ށ)   

 މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް.

 މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތައް.(ނ)   

އުޞޫލުން  ޯމޑް  ބްޮލކް  ނުވަތަ  ޕާރޓްޓައިމް  ޯކސްތަކުގައި 

އުޞޫލު ހަމަޖެހިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  މުވައްޒަފުން  ކިޔަވާ 
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 ލުންޞޫއު މޯޑް ބްލޮކްޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ  ޯކސްތަކުގައި 

 ލުޞޫއު  ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫުކރުމަށް އްޒަފުންމުވަ ކިޔަވާ

  

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، އިތުރު ތަމްރީނު ހެދުމަށް

 ދޫކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)، އަދި 6ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ

ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާަސތުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން

 ލެކެވެ. އުޞޫއެކުލަވައިލައިފައިވާ 

އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ކޯސްތަކުގައި ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކްމި  (ށ)   

މޯޑް އުޞޫލުން ކިޔަވާ މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ

 އުޞޫލު" މިހެންނެވެ.

ތަމްރީނަށް ދޫކުރުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި

  ދާއިރާތައް 

ދޫކުރުމަށްމި އުޞޫލުގެ ދަށުން، އިތުރު ތަމްރީނަށް މުވައްޒަފުން  (ހ) 2

ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ،ހަމަޖެހިފައިވަނީ

އުމީ ސަނަދުތަކުގެޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން

ގެ، 10އިން ފެށިގެން ލެވަލް  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކް މޯޑަށް ކިޔަވައިދޭ ކޯސްތަކަށެވެ.

މުވައްޒަފުން ދޫކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިތުރު ތަމްރީނަށް  (ށ)   

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުެގ

ދާއިރާގެ ކޯސްތަކަށެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

 
 

ފުރުސަތަށް އެދި 
  ހުށަހެޅޭނެ ފަރާތްަތއް

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ކޮންމެދިވެހިރާއްޖޭ   3

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް އެދިއުޞޫލުމުވައްޒަފަކަށް މި

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ތު ހޯދުމަްށ އެދި ޞަފުރު
  ހުށަހެޅުން

، ތު ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދިޞަގެ ދަށުން ފުރުއުޞޫލުމި   4

ޔުނިވަރސިޓީގެކޯހަށް ހޮވުނުކަމުގެ ލިއުމާއި ޓައިމްޓޭބަލާ އެކު، 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ

 ޒިންމާއެކެވެ.

ތަމްރީނަށް ދޫކުރުމަށް 
  ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު 

ގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށްއުޞޫލުމި  (ހ) 5

ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ

 އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެކަމަށް އެ އިދާރާ ނުވަތަމަސައްކަތަށް

 ދަދަށެވެ.ޢަރުގެ އިސްވެރިޔާ ޔަގީންކޮށްދޭ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަ

ލަތެއްގައި އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެޙާއެއްވެސް  (ށ)   

މަސައްކަތަށް  ބުރޫއަރާގޮތަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނަށް

 ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަމްރީނަށް 
  އިސްކަންދޭންޖެހޭ ގޮތް 

ގެދަށުން ތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތުދޭއިރު،އުޞޫލުމި   6

 އިސްކަންދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް (ހ)   

މުވައްޒަފުން ލިބުން ދަތި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ

 ފަންނުތަކާއި، މަޤާމުތަކަށް.ދާއިރާތަކާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން އަދާކުރާ (ށ)   

 މަޤާމުގެ ފުރިހަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް.

 މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތައް.(ނ)   
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ވަޒަންކުރާއިރު ހޯދާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ރ)   

 ޖުމްލަ މާރކުހަށް.

ތަމްރީނަށް މުވައްަޒފުން 
  ދޫކުރުން 

ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންވާނީ ތިރީގައި މިވާއުޞޫލުމި   7

 ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ގެދަށުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންވާނީ، ކޯހަށްއުޞޫލުމި  (ހ)   

 އަދި ޓައިމްޓޭބަލް ހުށައެޅުމުންނެވެ.ހޮވުނުކަމުގެ ލިއުން 

ކޯހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން ކޯހަށް ޙާޒިރުވާކަން (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަށަވަރު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިރުހާކޯހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު، ކޯހަށް ޤަވާޢިދުން (ނ)   

ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޯހުގެ

ސެމެސްޓަރއަކުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ

 ދޫކުރުން އެހިސާބުން ނިމުމަކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

މި އުޞޫލްގެދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް، އޭނާ(ރ)   

 ލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ބަދަ

ގެ ދަށުން ކޯހަށް ދިއުމަށް ދޫކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެއުޞޫލުމި  (ބ)   

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ގެދަށުން، މުވައްޒަފުން ދެވަނަ ފަހަރަށްއުޞޫލުމި  (ޅ)   

އަހަރު 2ނީ ކުރީ ކޯސް ނިންމިތާ ދެވޭތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތު 

 ފަހުންނެވެ.

ކޯހަށް ދޫކުރާ 
  ދުވަސްތައް

ގެދަށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހަށް ދޫކުރާއުޞޫލުމި  (ހ) 8

ދުވަސްތަކާއި ވިދިގެން އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 
 

ގެަދށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގެ ގަޑިތައްއުޞޫލުމި  (ށ)   

 ވާންވާނެއެވެ.ޒިރު ހާން، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލަސްނުވެ ނިމުމު

ގެދަށުން ކޯހަށް ދޫކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ރަސްމީއުޞޫލުމި (ނ)   

 ވީއްލުމެކެވެ.

ގެދަށުން ކޯހަށް ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގެއުޞޫލުމި (ރ)   

ދުވަސްތަކާއި ވިދިގެން ޗުއްޓީނަގައި، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓިއަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުންޙާޒިރުވުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާނަމަ، އޭނާ 

ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަމްރީނަށްފަހު 
ޔުނިވަރސިޓިއަށް  

  ޚިދުމަތްކުރުން

ކޯހަށް ވީއްލާ މުވައްޒަފުން، ތަމްރީނަށް ،ގެ ަދށުންއުޞޫލުމި   9

ންފަހު، ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް މިޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރަ

 ޖެހޭނެއެވެ.

އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ނަމަ، 
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

  އެޅުން 

ގެދަށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، މި އުޞޫލާ ޚިލާފުާވއުޞޫލުމި  10

ނަމަ، ލަސްނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް އިތުރުމިފަދަ 

 އަހަރު ފަހުންނެވެ. 2ފުރުޞަތެއް ދެވޭނީ 

ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކް ،މަލުކުރަން ފަށާއިރުޢަލަށް އުޞޫމި 11  އިތުރު ކަންކަން 

މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ،މޯޑް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ

ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ

މުވައްޒަފުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން، ކޯސް ނިމެންދެން މި

 އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
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ވަޒަންކުރާއިރު ހޯދާމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ރ)   

 ޖުމްލަ މާރކުހަށް.

ތަމްރީނަށް މުވައްަޒފުން 
  ދޫކުރުން 

ގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންވާނީ ތިރީގައި މިވާއުޞޫލުމި   7

 ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ގެދަށުން މުވައްޒަފުން ދޫކުރަންވާނީ، ކޯހަށްއުޞޫލުމި  (ހ)   

 އަދި ޓައިމްޓޭބަލް ހުށައެޅުމުންނެވެ.ހޮވުނުކަމުގެ ލިއުން 

ކޯހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން ކޯހަށް ޙާޒިރުވާކަން (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަށަވަރު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޒިރުހާކޯހަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު، ކޯހަށް ޤަވާޢިދުން (ނ)   

ނުވާނަމަ، ނުވަތަ ކޯސް ހުއްޓާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ކޯހުގެ

ސެމެސްޓަރއަކުން ފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ

 ދޫކުރުން އެހިސާބުން ނިމުމަކަމަށް ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

މި އުޞޫލްގެދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް، އޭނާ(ރ)   

 ލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ބަދަ

ގެ ދަށުން ކޯހަށް ދިއުމަށް ދޫކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެއުޞޫލުމި  (ބ)   

 ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ގެދަށުން، މުވައްޒަފުން ދެވަނަ ފަހަރަށްއުޞޫލުމި  (ޅ)   

އަހަރު 2ނީ ކުރީ ކޯސް ނިންމިތާ ދެވޭތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތު 

 ފަހުންނެވެ.

ކޯހަށް ދޫކުރާ 
  ދުވަސްތައް

ގެދަށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހަށް ދޫކުރާއުޞޫލުމި  (ހ) 8

ދުވަސްތަކާއި ވިދިގެން އިތުރު ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 
 

ގެަދށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގެ ގަޑިތައްއުޞޫލުމި  (ށ)   

 ވާންވާނެއެވެ.ޒިރު ހާން، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލަސްނުވެ ނިމުމު

ގެދަށުން ކޯހަށް ދޫކުރާ ދުވަސްތަކަކީ ރަސްމީއުޞޫލުމި (ނ)   

 ވީއްލުމެކެވެ.

ގެދަށުން ކޯހަށް ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، ކޯހުގެއުޞޫލުމި (ރ)   

ދުވަސްތަކާއި ވިދިގެން ޗުއްޓީނަގައި، ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓިއަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުންޙާޒިރުވުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާނަމަ، އޭނާ 

ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަމްރީނަށްފަހު 
ޔުނިވަރސިޓިއަށް  

  ޚިދުމަތްކުރުން

ކޯހަށް ވީއްލާ މުވައްޒަފުން، ތަމްރީނަށް ،ގެ ަދށުންއުޞޫލުމި   9

ންފަހު، ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް މިޔުނިވަރސިޓީގައި ޚިދުމަތްކުރަ

 ޖެހޭނެއެވެ.

އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ނަމަ، 
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 

  އެޅުން 

ގެދަށުން ދޫކުރާ މުވައްޒަފުން، މި އުޞޫލާ ޚިލާފުާވއުޞޫލުމި  10

ނަމަ، ލަސްނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ. އަދި

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް އިތުރުމިފަދަ 

 އަހަރު ފަހުންނެވެ. 2ފުރުޞަތެއް ދެވޭނީ 

ޕާރޓްޓައިމް ނުވަތަ ބްލޮކް ،މަލުކުރަން ފަށާއިރުޢަލަށް އުޞޫމި 11  އިތުރު ކަންކަން 

މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ،މޯޑް ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ

ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ

މުވައްޒަފުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަްސ

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން، ކޯސް ނިމެންދެން މި

 އުޞޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
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ލަށް ޢަމަލުުކރަން އުޞޫ
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫމި  (ހ)12

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)   

ގައި ނެތް ކަމެއް އުޞޫލު
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 
  އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީއުޞޫލުމި 13

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 

 

   

 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުން 

  ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލު

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   ހ)(  1  ތަޢާރުފާއި ނަން

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލެވެ.

ބަޔާންކޮށްދޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާީމ މި އުޞޫލުގައި  (ށ)   

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް

ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ،ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް

 ވީއްލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެވެ.

މި އުޞޫލުގެ ނަމަކީ، "ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)   

 މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާީމ   2  މަޤުޞަދު

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގައި

ނުވަތަ ފަންނީ ތަޖުރިބާ، ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ުނވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް، ހިއްސާކުރުމުގެ

މަންފާކުރާނެ ޢިލްމީ ދިރާާސ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް

 މެވެ. ފަހިކޮށްދިނު

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން 
  މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ    3

އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް
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ލަށް ޢަމަލުުކރަން އުޞޫ
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫމި  (ހ)12

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)   

ގައި ނެތް ކަމެއް އުޞޫލު
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 
  އަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީއުޞޫލުމި 13

 ނެވެ.މަޖިލީހުންޔުނިވަރސިޓީގެ 

 

   

 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ މުވައްޒަފުން 

  ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލު

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު   ހ)(  1  ތަޢާރުފާއި ނަން

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ،ބާރުލިބިގެން އެކުލަވައިލައިފައިވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލެވެ.

ބަޔާންކޮށްދޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާީމ މި އުޞޫލުގައި  (ށ)   

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާއަކަށް

ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއް ،ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތަކަށް

 ވީއްލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެވެ.

މި އުޞޫލުގެ ނަމަކީ، "ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)   

 މުވައްޒަފުން ވަގުތީގޮތުން ވީއްލުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާީމ   2  މަޤުޞަދު

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގައި

ނުވަތަ ފަންނީ ތަޖުރިބާ، ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ުނވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް، ހިއްސާކުރުމުގެ

މަންފާކުރާނެ ޢިލްމީ ދިރާާސ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް

 މެވެ. ފަހިކޮށްދިނު

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން 
  މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ    3

އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަސައްކަތެއް

މުވައްޒަފުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އުޞޫލު ވީއްލުމުގެ  ވަގުތީޮގތުން 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއްކުރުމަށް ،ކުރުމަށް

މުވައްޒަފުން ވީއްލުމުގައި ޢަމަުލއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ  (ހ)    

މުއައްސަސާއަކުން އެކަމަށް އެދި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރަސްމީކޮށް

 ލިޔަން ވާނެއެވެ.

ބޭނުންވެގެންޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް   (ށ)    

މުއައްސަސާއަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި އެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވާ

 މުއްދަތު ސާފުކޮށް ލިޔަން ވާނެއެވެ. ،ސަބަބާއި

ޔުނިވަރސިޓީން މުވައްޒަފު އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި  (ނ)    

އެ މުވައްޒަފަކު ،ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވީއްލަންވާނީ

ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ

އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

 ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންނެވެ.

ޢިލްމީ ދިރާސާެއއް ކުރުމަށް އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ  (ރ)    

މުއައްސަސާއެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް

މުވައްޒަފުން، ވީއްލަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސްގެ ޑީން ގެ

ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ޤައުމު ތަމްސީލު 
ކުރުމަށް މުވައްޒަުފން ދޫ

  ކުރުން 

ހަރަކާތެއް ނުވަތަރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ     4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މުބާރާތެއްގައި ޤައުމު ތަމްސީލު ކުރުމަށް

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެއްޖެ 

ލާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށްޞީއެކަމެއްގެ ތަފް ،ލަތެއްގައިޙާ

އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ،ހުށައެޅުމުން

 
 

އެކަމެއް ،ގެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ ަމތީންސެންޓަރު ކުއްލިއްޔާ/

 .ހިންގާ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ

ވީއްލާ މުވައްޒަފުންގެ 
  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ވީއްލާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ  ހ)(  5

އެ މުވައްޒަފެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގައެވެ. ،ސޮއި ކުރާނީ

،ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ

ޚިދުމަތް ،އެ ދުވަހާ ހަމަަޔށް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ރިކޯޑް

ލިބިގަންނަ މުއައްސަސާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވަން

 ވާނެއެވެ.

ވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންްސވީއްލާފައިވާ މު  ށ)(    

ވެ.ނެންޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި މަޤާމާ ގުޅިފައިވާ

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ފަދަ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ އެ

 މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފު ،ހަމަވުމުންވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު   ނ)(    

ނުކުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ. އަދި ވީއްލާފައިހުރި

ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ރިކޯޑާއި، އެ މުވައްޒަފާ

ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ކުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ

ންރިޕޯޓެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް މުއައްސަސާއަކު

 މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

އުޞޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)  6

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.  (ށ)    
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ނުވަތަ ޢިލްމީ ދިރާސާއެއްކުރުމަށް ،ކުރުމަށް

މުވައްޒަފުން ވީއްލުމުގައި ޢަމަުލއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ކުރާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ  (ހ)    

މުއައްސަސާއަކުން އެކަމަށް އެދި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރަސްމީކޮށް

 ލިޔަން ވާނެއެވެ.

ބޭނުންވެގެންޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް   (ށ)    

މުއައްސަސާއަކުން ލިޔާ ސިޓީގައި އެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވާ

 މުއްދަތު ސާފުކޮށް ލިޔަން ވާނެއެވެ. ،ސަބަބާއި

ޔުނިވަރސިޓީން މުވައްޒަފު އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި  (ނ)    

އެ މުވައްޒަފަކު ،ވަގުތީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވީއްލަންވާނީ

ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ

އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން

 ރިސޯސަސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންނެވެ.

ޢިލްމީ ދިރާސާެއއް ކުރުމަށް އެހެން ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ  (ރ)    

މުއައްސަސާއެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއްގައި ހުރެގެން މަސައްކަތް

މުވައްޒަފުން، ވީއްލަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަންސްގެ ޑީން ގެ

ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

ޤައުމު ތަމްސީލު 
ކުރުމަށް މުވައްޒަުފން ދޫ

  ކުރުން 

ހަރަކާތެއް ނުވަތަރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ     4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މުބާރާތެއްގައި ޤައުމު ތަމްސީލު ކުރުމަށް

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެއްޖެ 

ލާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށްޞީއެކަމެއްގެ ތަފް ،ލަތެއްގައިޙާ

އެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ،ހުށައެޅުމުން

 
 

އެކަމެއް ،ގެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ ަމތީންސެންޓަރު ކުއްލިއްޔާ/

 .ހިންގާ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފު ވީއްލިދާނެއެވެ

ވީއްލާ މުވައްޒަފުންގެ 
  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ވީއްލާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ  ހ)(  5

އެ މުވައްޒަފެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާގައެވެ. ،ސޮއި ކުރާނީ

،ވީއްލާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުސާރަދޭ ދުވަސް އަންނަނަމަ

ޚިދުމަތް ،އެ ދުވަހާ ހަމަަޔށް އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ރިކޯޑް

ލިބިގަންނަ މުއައްސަސާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވަން

 ވާނެއެވެ.

ވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންްސވީއްލާފައިވާ މު  ށ)(    

ވެ.ނެންޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި މަޤާމާ ގުޅިފައިވާ

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ފަދަ އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ދޭނީ އެ

 މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

ވީއްލާފައިވާ މުވައްޒަފު ،ހަމަވުމުންވީއްލާފައިވާ މުއްދަތު   ނ)(    

ނުކުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށެވެ. އަދި ވީއްލާފައިހުރި

ދުވަސްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ރިކޯޑާއި، އެ މުވައްޒަފާ

ހަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތް ކުރި މިންވަރާއި ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ

ންރިޕޯޓެއް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް މުއައްސަސާއަކު

 މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

އުޞޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ)  6

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި އުޞޫލު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.  (ށ)    
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އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ    7

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

       

  

 

 

ވަޒީފާއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  ދުޢި ކުރުމުގެ ޤަވާމުސްކުޅި 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2015/11މިއީ، މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 48އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި  ،އެކުލަވާލާފައިވާ

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުން ވަކި އުމަރަކަށް ދިއުމުން

 މުސްކުޅި ކުރަން ޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "މި  (ށ)   

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

އަހަރު ވުމުން 65މި ޤަވާޢިދުެގ ދަށުން އުމުރުން (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން

ވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެއަހަރު 55މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ

މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުންވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި ޤަވާޢިދުގެ އަންނަނިވި ،މުސްކުޅި ކުރެވިއްޖެނަމަ

މާއްދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން

 ސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.ވަކިކޮށް މު

އަހަރު ވުމުން  65
ވަޒީފާއިން މުސްކުިޅ 

  ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްެގ )ހ( 2

އަހަރުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން 65އުމުރުން 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
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އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ    7

 ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

       

  

 

 

ވަޒީފާއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

  ދުޢި ކުރުމުގެ ޤަވާމުސްކުޅި 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2015/11މިއީ، މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) 48އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި  ،އެކުލަވާލާފައިވާ

ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މުވައްޒަފުން ވަކި އުމަރަކަށް ދިއުމުން

 މުސްކުޅި ކުރަން ޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިދަށް ކިޔަނީ "މި  (ށ)   

 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

އަހަރު ވުމުން 65މި ޤަވާޢިދުެގ ދަށުން އުމުރުން (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން

ވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެއަހަރު 55މުސްކުޅި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ

މި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކުންވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރެވިދާނެއެވެ. 

މި ޤަވާޢިދުގެ އަންނަނިވި ،މުސްކުޅި ކުރެވިއްޖެނަމަ

މާއްދާތަކުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން

 ސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނެއެވެ.ވަކިކޮށް މު

އަހަރު ވުމުން  65
ވަޒީފާއިން މުސްކުިޅ 

  ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްެގ )ހ( 2

އަހަރުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން 65އުމުރުން 

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި 

ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
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އަހަރުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން 65އުމުރުން  (ށ)   

މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި

ގައިވާ ގޮތުގެ 1ދުގެ ޖަދުވަލު ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި ޤަވާޢި

 މަތީން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އޭނާގެ، އަހަރުވުމުން 65އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއް އުމުރުން (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ،ތްކޮށްމަސައްކަތަށް ރިޢާޔަ

ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަްށ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަހަރު ވުމުން  55
އަމިއްލައަށް އެދިގެން 
މުސްކުޅިކޮށް ވަިކ 

  ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްެގ (ހ) 3

އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ،އަހަރުވުމަށްފަހު 55އުމުރުން 

އެ މުވައްޒަފެއް ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭނަމަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްެގ (ށ)   

ން މުސްކުޅިކޮށްއަހަރުވެގެން ވަޒީފާއި 55އުމުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް ،ވަކިކުރެވޭއިރު 

އޮތްނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ،އަހަރުވުމުން 55އުމުރުން (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ

ެގމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި ޤަވާޢިދު

 ނެއެވެ.ގައި ވާ 2ޖަދުވަލު 

 

އަހަރު ވުމުން  55
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ
އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

މުސްކުިޅކޮށް ވަޒީފާއިން 
  ވަކި ކުރުން 

،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ  )ހ( 4

އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް މުސްކުޅި ކުރުމަށް 55އުމުރުން 

ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ

މި ގޮތެއްއެ މަޝްވަރާގައި ނިން ،ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް

ލިޔުމުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށައަޅަން

 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ .1

 މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވުން.

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ .2

ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން،

އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައިވަޒީފާ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު

 އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދޫ ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ .3

ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވެ، މަސައްކަތް

، އިތުރުވާކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ

އަހަރުވެފައިވާ 55މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 

 މުވައްޒަފެއް ހުރުން.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް .4

ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި

ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ

މުގެ ފުރުސަތުތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަތު

ޔުނިވަރސިޓީން ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްފަހު،

މުވައްޒަފު އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ

ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުސަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

 ނުވަތަ ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން .5

ޓީގެ  ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިޔުނިވަރސި
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އަހަރުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން 65އުމުރުން  (ށ)   

މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި

ގައިވާ ގޮތުގެ 1ދުގެ ޖަދުވަލު ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި ޤަވާޢި

 މަތީން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އޭނާގެ، އަހަރުވުމުން 65އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއް އުމުރުން (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ،ތްކޮށްމަސައްކަތަށް ރިޢާޔަ

ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލަްށ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

އަހަރު ވުމުން  55
އަމިއްލައަށް އެދިގެން 
މުސްކުޅިކޮށް ވަިކ 

  ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްެގ (ހ) 3

އަމިއްލައަށް ބޭނުންވެގެން ،އަހަރުވުމަށްފަހު 55އުމުރުން 

އެ މުވައްޒަފެއް ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭނަމަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްެގ (ށ)   

ން މުސްކުޅިކޮށްއަހަރުވެގެން ވަޒީފާއި 55އުމުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއް ،ވަކިކުރެވޭއިރު 

އޮތްނަމަ އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް އެދިގެން ،އަހަރުވުމުން 55އުމުރުން (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރެވޭ

ެގމުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް މި ޤަވާޢިދު

 ނެއެވެ.ގައި ވާ 2ޖަދުވަލު 

 

އަހަރު ވުމުން  55
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ
އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

މުސްކުިޅކޮށް ވަޒީފާއިން 
  ވަކި ކުރުން 

،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ  )ހ( 4

އަހަރު ވެފައިވާ މުވައްޒަފެއް މުސްކުޅި ކުރުމަށް 55އުމުރުން 

ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއި އެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ

މި ގޮތެއްއެ މަޝްވަރާގައި ނިން ،ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް

ލިޔުމުން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށައަޅަން

 ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ .1

 މިންވަރަށްވުރެ ދަށްވުން.

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ .2

ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން،

އަދާ ކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެން ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައިވަޒީފާ 

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު

 އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ދޫ ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ .3

ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އުނިވެ، މަސައްކަތް

، އިތުރުވާކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ

އަހަރުވެފައިވާ 55މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 

 މުވައްޒަފެއް ހުރުން.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމަށް .4

ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި

ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ

މުގެ ފުރުސަތުތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިގަތު

ޔުނިވަރސިޓީން ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްފަހު،

މުވައްޒަފު އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ

ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުސަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

 ނުވަތަ ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނުވުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން .5

ޓީގެ  ހިންގުމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިޔުނިވަރސި
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ދާނެކަމަށް ނުވަތަ ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

 މުސްކުޅި ކުރަން ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވުން.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭިދ ،އަހަރު ވުމުން 55އުމުރުން  (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ،އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް

 ގައި ވާނެއެވެ. 2 ޖަދުވަލު މި ޤަވާޢިދުގެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ  5  ޕެންޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ ،) އާއ2009/8ި

 މަތީންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ) 

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ުނވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)   

ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤަވާޢިދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  6

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނު 

  ތާރީޚް

 2017ޖުލައި  18  

 

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުްނ ނަންގަވަިއދެއްވާ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަދޭ -ޕާޓް

  އުޞޫލު 

 

 
   

 1  ތަޢާރަފް 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުނގެނުމާއި 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ޕާޓް ޓައިމްކޮށް ގަޑިތައް ނަގައިދޭ

ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެންމެ އެދެވޭ ތަޢުލީމީ

ތަޖުރިބާތަކެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ

ޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީވެސް-ޕާޓް

ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިލު ބަޔަކަށްވާނަމައެވެ.

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރަތައް-ނަމަވެސް، ޕާޓް 

ޓައިމް-ޕާޓް ،ކުޑަވުމާއި ގުޅިގެން ފެންވަރު ރަގަޅު ފަރާތްތައް 

ލެކްޗަރާރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށްދަނީ ފަސްޖެހެމުންނެވެ.

ޓައިމް-ޕާޓް، މިދެންނެވުނު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ޖޫރަތަކަށް ބަދަލުތައްވަނީލެކްޗަރާރުންނަށް ދެވެމުންދާ އު

1-ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން އުޖޫރަދެވޭނޭގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލު

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2އަދި 
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ދާނެކަމަށް ނުވަތަ ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު

ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

 މުސްކުޅި ކުރަން ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވުން.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭިދ ،އަހަރު ވުމުން 55އުމުރުން  (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ،އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން

ވަކިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސްކުޅި ކުރުމުގެ ޢިނާޔަތް

 ގައި ވާނެއެވެ. 2 ޖަދުވަލު މި ޤަވާޢިދުގެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ދެވޭނީ  5  ޕެންޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ ،) އާއ2009/8ި

 މަތީންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ) 

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުޝާއިޢުކުރުމުން 

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)   

ޤަވާއިދުގައި ނެތް ކަމެއް 

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

  އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މި ޤަވާޢިދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ  6

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނު 

  ތާރީޚް

 2017ޖުލައި  18  

 

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުްނ ނަންގަވަިއދެއްވާ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަދޭ -ޕާޓް

  އުޞޫލު 

 

 
   

 1  ތަޢާރަފް 

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުނގެނުމާއި 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ޕާޓް ޓައިމްކޮށް ގަޑިތައް ނަގައިދޭ

ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެންމެ އެދެވޭ ތަޢުލީމީ

ތަޖުރިބާތަކެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ

ޓައިމްކޮށް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީވެސް-ޕާޓް

ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޤާބިލު ބަޔަކަށްވާނަމައެވެ.

ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރަތައް-ނަމަވެސް، ޕާޓް 

ޓައިމް-ޕާޓް ،ކުޑަވުމާއި ގުޅިގެން ފެންވަރު ރަގަޅު ފަރާތްތައް 

ލެކްޗަރާރުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށްދަނީ ފަސްޖެހެމުންނެވެ.

ޓައިމް-ޕާޓް، މިދެންނެވުނު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ޖޫރަތަކަށް ބަދަލުތައްވަނީލެކްޗަރާރުންނަށް ދެވެމުންދާ އު

1-ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން އުޖޫރަދެވޭނޭގޮތް ތިރީގައިވާ ތާވަލު

 ގައި އެވަނީއެވެ. 2އަދި 

 

ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ނަންގަވައިދެއްވާ ގަޑިތަކަށް އުޖޫރަދޭ 

އުޞޫލު
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 ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް ދޭ އުޖާރަ-: ޕާޓ1ް -ތާވަލު
  

 ގަޑީގެ ދިގުމިން އުޖޫރަ  ކިޔަވައިދެއްވާ ލެވެލް
4 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްން  1ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

 އަށް 
  60-50 ރ.200

 6 ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 5ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 
 އަށް 

  60-50 ރ.225

 8 ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 7 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
 އަށް 

  60-50 ރ.275

 10 ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 9 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
 އަށް 

  60-50 ރ.500

 ނޯޓް: ޕްރޮފެސަރ އަކު ޕީ އެޗްޑީ
 މޮޑިއުލެއްނަންގަވާނަމަ

  60-50 ރ.700

 ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާކު ކުރުމަށް ދޭ އުޖޫރަ-: ޕާރޓ2ް-ތާވަލު

ކިޔަވައިދެއްވާ މޮޑިއުލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ  ޓް މަސައްކަތަށް އުޖޫރަދޭންވާނީއެސެސްމެން
ހަމަޖައްސާއިރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ މަތިންނެވެ. އެގޮތުން އުޖޫރަ 

 ދިވެހިރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  120އަކު 
 

 ރުފިޔާ 15 ދެމިގެންދާ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް (ކިލާސް ޓެސްޓް ފަދަ މަސައްކަތް)
 ރުފިޔާ  35 އެސައިންމަންޓް ފަހު އިމްތިޙާން ކަރުދާސް އަދި 

  

 

ށް ޢަމަލުުކރަން އުޞޫލަ

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ށް އުޞޫލަމި  (ހ)  2

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއަށް 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ އުޞޫލު

  

ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް

ކުގެ ޚިދުމަތްހިލޭސާބަހަްށ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަ

 މަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.ޢަލިބިގަތުމުގައި 

މި އުޞޫލަށް ކިޔަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ

 އުޞޫލު" އެވެ.

ދަރުމަވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ހ( 2  މާނަކުރުން 

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީއާ އެ މީހަކާ 

ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތަކަށް

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. ދަރުމަވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 .އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ

) ށ(   

 

މީގެތެރޭގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި

ވޮލަންޓަރީ ސަރވިސްދޭއެޕްރެންޓިސްޝިޕްގެ ގޮތުގައި 

ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރުމަވެރިން

ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ

 .ޚިދުމަތެއް، މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް، ބޭނުން ކުރެވި ދާނެއެވެ
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 ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ނަގައިދޭ ގަޑިތަކަށް ދޭ އުޖާރަ-: ޕާޓ1ް -ތާވަލު
  

 ގަޑީގެ ދިގުމިން އުޖޫރަ  ކިޔަވައިދެއްވާ ލެވެލް
4 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްން  1ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

 އަށް 
  60-50 ރ.200

 6 ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 5ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 
 އަށް 

  60-50 ރ.225

 8 ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 7 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
 އަށް 

  60-50 ރ.275

 10 ން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 9 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
 އަށް 

  60-50 ރ.500

 ނޯޓް: ޕްރޮފެސަރ އަކު ޕީ އެޗްޑީ
 މޮޑިއުލެއްނަންގަވާނަމަ

  60-50 ރ.700

 ޓައިމް ލެކްޗަރާރުންނަށް ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާކު ކުރުމަށް ދޭ އުޖޫރަ-: ޕާރޓ2ް-ތާވަލު

ކިޔަވައިދެއްވާ މޮޑިއުލެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ  ޓް މަސައްކަތަށް އުޖޫރަދޭންވާނީއެސެސްމެން
ހަމަޖައްސާއިރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ ސެމިސްޓަރ މަތިންނެވެ. އެގޮތުން އުޖޫރަ 

 ދިވެހިރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  120އަކު 
 

 ރުފިޔާ 15 ދެމިގެންދާ ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް (ކިލާސް ޓެސްޓް ފަދަ މަސައްކަތް)
 ރުފިޔާ  35 އެސައިންމަންޓް ފަހު އިމްތިޙާން ކަރުދާސް އަދި 

  

 

ށް ޢަމަލުުކރަން އުޞޫލަ

  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ށް އުޞޫލަމި  (ހ)  2

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. އުޞޫލުމި  (ށ)   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއަށް 

 ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ އުޞޫލު

  

ހ) ( 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

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

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް

ކުގެ ޚިދުމަތްހިލޭސާބަހަްށ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަ

 މަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލެވެ.ޢަލިބިގަތުމުގައި 

މި އުޞޫލަށް ކިޔަނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ (ށ)   

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގެ

 އުޞޫލު" އެވެ.

ދަރުމަވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ހ( 2  މާނަކުރުން 

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ދޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ޔުނިވަރސިޓީއާ އެ މީހަކާ 

ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތަކަށް

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. ދަރުމަވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 .އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނެއް ނޫނެވެ

) ށ(   

 

މީގެތެރޭގައި އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި

ވޮލަންޓަރީ ސަރވިސްދޭއެޕްރެންޓިސްޝިޕްގެ ގޮތުގައި 

ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރުމަވެރިން

ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ

 .ޚިދުމަތެއް، މިއުޞޫލާއެއްގޮތަށް، ބޭނުން ކުރެވި ދާނެއެވެ

ދަރުމަވެރިންގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އުޞޫލު ލިބިގަތުމުގެ  ޚިދުމަތް 
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ދަރުމަވެރިން ޤަވާޢިދަށް 
  ޢަމަލު ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްެގދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ދަރުމަވެރިން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ޤަވާޢިދުތަކަށާއި

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުަތކާއި، ސްޓާފް

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށާއި، އެންމެހާ އުޞޫލުތަކަށާއި،

 .އެންގުންތަކަށް ތަބަޢަވާން ޖެހޭނެއެވެ

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް 
  ލިބިގަތުން

މަތީން ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތްމި ޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުގެ   4

 .ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުހ) (   

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މަޤާމަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަުކ

 ގެން ދަރުމަވެރިއެއް ހޯދުން.ބިނުލި

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ މާޙައުލަށްކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ށ) (   

 .އަހުލުވެރިވުމަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމާހުރެ މުވައްޒަފަކު ނެގެންނ)(   

 .ނެތްނަމަ، އެ ފަދަ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް

މުއައްސަސާއަކުން އުމެއްގެ ޤަވެހި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ ދި (ރ)   

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން.

މި ޔުނިވަރސިޓީ އާއެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާ (ބ)   

ތަކުން، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން.

ދަރުމަވެރިން ކުރާ 
  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާހ) ( 5

ކޮންމެ ދަރުމަވެރިއަކަށް އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް

 އިރުޝާދު ދޭނެ ސުޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

ށ) (   

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލު

ކުރުމަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަށް އުޖޫރައެއް

ޮސއިނުލިބޭގޮތަށް ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދަރުމަވެރިން 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ނ)(   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އިޙްތިރާމް

ކުރުމާއެކު، އެ ފަރާތާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި

ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރޭތޯ ެއބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

 .ދަރުމަވެރިންގެ ސުޕަވައިޒަރު ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ

ރ) (   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ

ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކޮށް ބަލައި އެ ފަރާތުގެ

ރިސޯސަސްމަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގަިއ ބ)(   

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއް ހަމައަކުން މުޢާމަލާތު

 .ވާނެއެވެކުރުމާއެކު، ބައިވެރި ކުރަން 

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތަށް 
  މީހުން ހޮވުން

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި  6

 .ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވި ދާނެއެވެ
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ދަރުމަވެރިން ޤަވާޢިދަށް 
  ޢަމަލު ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްެގދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ   3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ދަރުމަވެރިން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ޤަވާޢިދުތަކަށާއި

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުަތކާއި، ސްޓާފް

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށާއި، އެންމެހާ އުޞޫލުތަކަށާއި،

 .އެންގުންތަކަށް ތަބަޢަވާން ޖެހޭނެއެވެ

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް 
  ލިބިގަތުން

މަތީން ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތްމި ޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުގެ   4

 .ލިބިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުހ) (   

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން މަޤާމަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހަުކ

 ގެން ދަރުމަވެރިއެއް ހޯދުން.ބިނުލި

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ މާޙައުލަށްކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ށ) (   

 .އަހުލުވެރިވުމަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމާހުރެ މުވައްޒަފަކު ނެގެންނ)(   

 .ނެތްނަމަ، އެ ފަދަ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް

މުއައްސަސާއަކުން އުމެއްގެ ޤަވެހި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ ދި (ރ)   

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން.

މި ޔުނިވަރސިޓީ އާއެކު ފަހުމުނާމާ ވެފައިވާ މުއައްސަސާ (ބ)   

ތަކުން، މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން.

ދަރުމަވެރިން ކުރާ 
  މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާހ) ( 5

ކޮންމެ ދަރުމަވެރިއަކަށް އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް

 އިރުޝާދު ދޭނެ ސުޕަވައިޒަރެއް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެއެވެ.

ށ) (   

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލު

ކުރުމަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ދޭ ޚިދުމަތަށް އުޖޫރައެއް

ޮސއިނުލިބޭގޮތަށް ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދަރުމަވެރިން 

 .ކުރަންވާނެއެވެ

ނ)(   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި

ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސްޓާފް ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އިޙްތިރާމް

ކުރުމާއެކު، އެ ފަރާތާއެކު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި

ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލު ކުރޭތޯ ެއބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

 .ދަރުމަވެރިންގެ ސުޕަވައިޒަރު ކަށަވަރު ކުރަން ވާނެއެވެ

ރ) (   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ

ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒުކޮށް ބަލައި އެ ފަރާތުގެ

ރިސޯސަސްމަސައްކަތުގެ ރެކޯޑު ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން 

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަން ވާނެއެވެ

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގަިއ ބ)(   

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއް ހަމައަކުން މުޢާމަލާތު

 .ވާނެއެވެކުރުމާއެކު، ބައިވެރި ކުރަން 

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތަށް 
  މީހުން ހޮވުން

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި  6

 .ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވި ދާނެއެވެ
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ހ) (   

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްދޭ

ުނވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރެއްގައި ދަރުމަވެރިންގެއިދާރާ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

އެފަދަ ފަރާތެއް ހޯދާނީ އެކަމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، މެރިޓް

 .އުޞޫލުންނެވެ

ށ) (   

 

ދަރުމަވެރި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެދޭފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް

ލިބިގަތުމަށް ނިންމަވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ

ނ)(   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވޭ ފަރާތާއެކު 

ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މި އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ،

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން، ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި

 .ހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް 
  ލިބިގަތުން ހުއްޓާލުން

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި   7

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ

ގަތުން ވަގުތުންއެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބި

 :ލަތްތަކަކީ ޙާހުއްޓާލެވޭނެ 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަރުމަވެރިއަކާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާހ) (   

 .ޚިލާފުވުންއެއްބަސްވުމާ 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެ، ޚިދުމަތްށ) (   

ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަަތ

 .ކުރަމުންދާކަން ސާބިތުވުން

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިނ)(   

 .ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވުންޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން 

ރ) (   

 

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި

މަލުކޮށް،ޢަލާފަށް ޚިޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކާ 

އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރިކަން، ނުވަތަ އެ

ހިންގާދަރުމަވެރިއަރު ފޮނުވި ޖަމާޢަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް 

ޖަމާޢަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވުން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތަކީ ދިވެހި

 ދައުލަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށްވުން.

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް 
ލިބިގަތުމުގައި ޚާއްޞަ 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ 
  ކަންތައްތައް 

ން ދަރުމަވެރިންގެރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހި  8

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަ

 .ސަމާލުކަމެއް ދޭން ވާނެއެވެ

ހ) ( 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްެގ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ ދަރުމަވެރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުރުމުގެއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.

ށ) (   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ

އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި ޚަރަދެއް ނުވަތަ

 .ހޭދައެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުން

ނ)(   

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްެގ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދަނީ

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން އިންޓިމިޑޭޓްކޮށް ވަކި ކަމަކަށް

 .މަޖުބޫރު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ނުވުން



233

ހ) (   

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްދޭ

ުނވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރެއްގައި ދަރުމަވެރިންގެއިދާރާ 

ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

އެފަދަ ފަރާތެއް ހޯދާނީ އެކަމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، މެރިޓް

 .އުޞޫލުންނެވެ

ށ) (   

 

ދަރުމަވެރި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން އެދޭފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތް

ލިބިގަތުމަށް ނިންމަވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 .ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ

ނ)(   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޮވޭ ފަރާތާއެކު 

ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި، މި އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ،

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުން، ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި

 .ހުއްޓާލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް 
  ލިބިގަތުން ހުއްޓާލުން

ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި   7

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވިފައިވާ

ގަތުން ވަގުތުންއެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބި

 :ލަތްތަކަކީ ޙާހުއްޓާލެވޭނެ 

ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަރުމަވެރިއަކާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާހ) (   

 .ޚިލާފުވުންއެއްބަސްވުމާ 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެ، ޚިދުމަތްށ) (   

ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަަތ

 .ކުރަމުންދާކަން ސާބިތުވުން

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިނ)(   

 .ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭނުންވުންޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން 

ރ) (   

 

ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުގައި މި

މަލުކޮށް،ޢަލާފަށް ޚިޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކާ 

އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރިކަން، ނުވަތަ އެ

ހިންގާދަރުމަވެރިއަރު ފޮނުވި ޖަމާޢަތަކީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް 

ޖަމާޢަތެއްކަން ފާހަގަކުރެވުން ނުވަތަ އެ ޖަމާޢަތަކީ ދިވެހި

 ދައުލަތުން މަނާކޮށްފައިވާ ޖަމާޢަތަކަށްވުން.

ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް 
ލިބިގަތުމުގައި ޚާއްޞަ 

ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ 
  ކަންތައްތައް 

ން ދަރުމަވެރިންގެރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހި  8

ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަ

 .ސަމާލުކަމެއް ދޭން ވާނެއެވެ

ހ) ( 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްެގ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ ދަރުމަވެރިއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުރުމުގެއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަން 

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.

ށ) (   

 

ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ

އެއްވެސް ޚަރަދެއް އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި ޚަރަދެއް ނުވަތަ

 .ހޭދައެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުން

ނ)(   

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއްެގ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ދަރުމަވެރިންގެ ޚިދުމަތް ހޯދަނީ

މި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން އިންޓިމިޑޭޓްކޮށް ވަކި ކަމަކަށް

 .މަޖުބޫރު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ނުވުން
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ރ) (   

 

ލިބޭތީވެ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަޚިދުމަތް ދަރުމަވެރިއެއްގެ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއް

އުވާލުމުގެ މަޤުޞަދެއް އެކުލެވޭ ސިޔާސަތެއް އޮވެގެން ކުރެވޭ 

 .ކަމަކަށް ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ،މަލުކުރަން ފަށާއިރުޢަ މިއުޞޫލަށް   9  އިތުރު ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރުމަވެރި ޚިދުމަތެއްދޭ ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަްށ

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު

 މަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަ

ޢަމަލުުކރަން އުޞޫލަށް 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)10

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.މި އުޞޫލު ކޮންމެ  (ށ)   

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މިއުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ 11

 ންނެވެ.މަޖިލީހުޔުނިވަރސިޓީގެ 

     
  

   

 ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެމި އުޞޫލަކީ   1  ތަޢާރުފު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 28މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 27ދަށުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

(ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލެވެ.

 ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު' އެވެ.މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ 'ސުލޫކީ   2  ނަން 

މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިީޓ  3  މަޤުޞަދު

 ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ.

އުޞޫލު ހިނގާ 

  ދާއިރާ 

މި އުޞޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ިމ  4

އުޞޫލުގައި ކޮމިޓީކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވަނީ ސުލޫކީ

 ކޮމިޓީއަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 28މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ   5  މެންބަރުން 

 (ހ) ގެ ދަށުން،ވަނަ މާއްދާގ27ެދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ސުލޫކީ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ

 (ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5

މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 
  ވަކިކުރުން 

ސުލޫކީ ކޮމިޓީން މެންބަރަކަށް ވަކިވެވޭނީ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭނީ  6

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދިނުން.(ހ) ކޮމިޓީގެ 

(ށ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެވޭނީ، އިސްތިއުފާގެ

ސިޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ހުށަހަޅާ އެ ހުށަހެޅުން

 ވައިސްޗާންސެަލރ ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ.
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ރ) (   

 

ލިބޭތީވެ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަޚިދުމަތް ދަރުމަވެރިއެއްގެ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކަށްޓަކައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤާމެއް

އުވާލުމުގެ މަޤުޞަދެއް އެކުލެވޭ ސިޔާސަތެއް އޮވެގެން ކުރެވޭ 

 .ކަމަކަށް ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ،މަލުކުރަން ފަށާއިރުޢަ މިއުޞޫލަށް   9  އިތުރު ކަންކަން 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރުމަވެރި ޚިދުމަތެއްދޭ ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަްށ

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު

 މަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ޢަ

ޢަމަލުުކރަން އުޞޫލަށް 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)10

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.މި އުޞޫލު ކޮންމެ  (ށ)   

އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 
  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

މިއުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ 11

 ންނެވެ.މަޖިލީހުޔުނިވަރސިޓީގެ 

     
  

   

 ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު 

  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެމި އުޞޫލަކީ   1  ތަޢާރުފު 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 28މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ 27ދަށުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

(ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސުލޫކީ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލެވެ.

 ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު' އެވެ.މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ 'ސުލޫކީ   2  ނަން 

މި އުޞޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިީޓ  3  މަޤުޞަދު

 ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކުރުމެވެ.

އުޞޫލު ހިނގާ 

  ދާއިރާ 

މި އުޞޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ިމ  4

އުޞޫލުގައި ކޮމިޓީކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވަނީ ސުލޫކީ

 ކޮމިޓީއަށެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 28މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ   5  މެންބަރުން 

 (ހ) ގެ ދަށުން،ވަނަ މާއްދާގ27ެދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ސުލޫކީ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ

 (ފަހެއް) މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5

މެންބަރުން ވަކިވުމާއި 
  ވަކިކުރުން 

ސުލޫކީ ކޮމިޓީން މެންބަރަކަށް ވަކިވެވޭނީ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭނީ  6

 ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދިނުން.(ހ) ކޮމިޓީގެ 

(ށ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެވޭނީ، އިސްތިއުފާގެ

ސިޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ހުށަހަޅާ އެ ހުށަހެޅުން

 ވައިސްޗާންސެަލރ ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ.

ސުލޫކީ ޮކމިޓީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލު
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(ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް 3(ނ) މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޮމިޓީގެ 

 ނުވުން.ވިދިވިދިގެން ހާޒިރު

(ރ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް ކޮމިޓީގެ އެހެން

މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވި އެކަން ވައިސްޗާންސެލަރއަށް

ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، ވައިސްޗާންސެލަރ އެމެންބަރަކު

 . ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން

(ބ) މި މާއްދާގެ (ރ)ގައިވާ ގޮތަށް ވައިސްޗާންސެލަރ އަށް

މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ

(ދޭއް)  މެންބަރުންގެ 2ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 

 ސޮޔާއެކުއެވެ. 

(ޅ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި،

މައްސަލައެއް ބަލާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކޮމިޓީއިން އެ 

މެންބަރަކު ކޮމިޓީއިން ވަކިކުރުމަށް ވައިސް ޗާންސެލަރ އަށް

ވައިސްޗާންސެލަރ އެ މެމްބަރަކު  ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން

 ވަކިކުރުން.

 ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  7  މަސްއޫލިއްޔަތު

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކާގުޅޭ ހަމަތައް(ހ) 

ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާއި

 ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

(ށ) މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫީކ

 ކަމެއްމިންގަނޑާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ދަރިވަރަކު

ކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެހިނދެއްގައި، އެ 

ކަމެއް ބަލާ ތަޙްޤީޤުކޮށް ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވި މުވައްޒަފު

 ނުވަތަ ދަރިވަރާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން. 

(ނ) ސުލޫކީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ

އްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފާ،ދަރިވަރެއްގެ ޢަމަލުތައް ބެހެ

 މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ދިނުން. 

ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ (ހ) 8  ރިޔާސަތު 

ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކާއި

ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުނައިބުރައީސެއް، ކޮމިޓީގެ ސިއްރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ކޮމިޓީެގ (ށ)   

ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ޖަލްސާއަށް

ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގަިއ

ބަރެވެ. މެންބަރުންގެމެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މެން

ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ

ގިނަދުވަސްވީ މެންބަރުންތަކެއް ތިބިނަމަ މަޤާމުގެ ގޮތުން އެންމެ

ގިންތިމަތީ މެންބަރެކެވެ. މަޤާމުގެ ގޮތުން ގިންތި ހަމަހަަމ

ރުންމެންބަރުންތަކެއްތިބިނަމަ އެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އުމު 

 ދޮށީ މެންބަރެކެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައްީސ(ނ)   

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނައިބު ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށްނައިބު ރައީސް ވެސް ކޮމިޓީ 

ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ

ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ޙާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.   
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(ތިނެއް) ބައްދަލުވުމަށް 3(ނ) މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޮމިޓީގެ 

 ނުވުން.ވިދިވިދިގެން ހާޒިރު

(ރ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާކަމަށް ކޮމިޓީގެ އެހެން

މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވި އެކަން ވައިސްޗާންސެލަރއަށް

ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން، ވައިސްޗާންސެލަރ އެމެންބަރަކު

 . ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން

(ބ) މި މާއްދާގެ (ރ)ގައިވާ ގޮތަށް ވައިސްޗާންސެލަރ އަށް

މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ

(ދޭއް)  މެންބަރުންގެ 2ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 

 ސޮޔާއެކުއެވެ. 

(ޅ) ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި،

މައްސަލައެއް ބަލާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެކޮމިޓީއިން އެ 

މެންބަރަކު ކޮމިޓީއިން ވަކިކުރުމަށް ވައިސް ޗާންސެލަރ އަށް

ވައިސްޗާންސެލަރ އެ މެމްބަރަކު  ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން

 ވަކިކުރުން.

 ސުލޫކީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  7  މަސްއޫލިއްޔަތު

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކާގުޅޭ ހަމަތައް(ހ) 

ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކާއި

 ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.

(ށ) މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫީކ

 ކަމެއްމިންގަނޑާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ދަރިވަރަކު

ކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއްޖެހިނދެއްގައި، އެ 

ކަމެއް ބަލާ ތަޙްޤީޤުކޮށް ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވި މުވައްޒަފު

 ނުވަތަ ދަރިވަރާމެދު އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅުން. 

(ނ) ސުލޫކީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ

އްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފާ،ދަރިވަރެއްގެ ޢަމަލުތައް ބެހެ

 މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ދިނުން. 

ކޮމިޓީ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ (ހ) 8  ރިޔާސަތު 

ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކާއި

ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުނައިބުރައީސެއް، ކޮމިޓީގެ ސިއްރު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރެވެންދެން ކޮމިޓީެގ (ށ)   

ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ޖަލްސާއަށް

ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގަިއ

ބަރެވެ. މެންބަރުންގެމެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މެން

ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ

ގިނަދުވަސްވީ މެންބަރުންތަކެއް ތިބިނަމަ މަޤާމުގެ ގޮތުން އެންމެ

ގިންތިމަތީ މެންބަރެކެވެ. މަޤާމުގެ ގޮތުން ގިންތި ހަމަހަަމ

ރުންމެންބަރުންތަކެއްތިބިނަމަ އެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އުމު 

 ދޮށީ މެންބަރެކެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައްީސ(ނ)   

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ނައިބު ރައީސެވެ. ކޮމިޓީގެ ރައީސާއި

ގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވުމަށްނައިބު ރައީސް ވެސް ކޮމިޓީ 

ޢުޒުރުވެރި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ

ވަގުތު ކޮމިޓީގައި ޙާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވޭ

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރެކެވެ.   
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(ފަހެއް) 5ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  (ހ) 9  ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

(ތިނެއް) މެންބަރުން 3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 

 ޙާޟިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަނޑިން (ށ)   

(ދިހައެއް) މިނިޓު ހަމަވާއިރު، ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު 10ފެށިގެން 

 ހަމަނުވެއްޖެމަނަ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނީ (ހ)10  ބައްދަލުވުންތައް 

ިނވަރސިޓީގެ އެކެޑަމިކް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ މަހަުކޔު

އެއްފަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި

ގުޅިގެން، ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތަކީ ގިނަވެގެން ދޮޅު ގަޑިއިރެވެ. (ށ)   

ަނމަވެސް، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކޮމިޓީން

 ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

 މަތިން، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވުމަށްޙާލަތު ތަންދޭ ގޮތެއްގެ(ނ)   

ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް ފެނިއްެޖ

ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚަށްކޮމިޓީގެ (ރ)   

ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭފަދަ ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ

(ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ 3ދުވަހުގެ އެންމެ މަދުވެގެން 

 ންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މެ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ (ބ)   

ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ގަޑި އަދި އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް މެދުވެރިކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއެއްގައެވެ. (ޅ)   

ބައްދަލުވުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ 

  މިންގަނޑުތައް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާަހކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު (ހ)11

 ދިނުމުންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުން އެދޭ ތަރުތީބުން (ށ)   

 ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ރިޔާސާތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯބައިލްފޯނުން ވާހަކަދެއްކުމާއި(ނ)   

 މެސެޖްކުރުންފަދަ ކަންކަމުން މެންބަރުންއެއްކިބާ ވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެ ނިންމުމެއް (ރ)   

ިނމުމުން، އެނިންމުން ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. އިަދ

 ރިޔާސަތުން އެއިއްވި ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ (ބ)   

ޖަލްސާއަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން

 ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވްެސ (ޅ)   

މެންބަރަކު އަނެއްމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަާޅ

އް ހިނގާނަަމއުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެ

 ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަންވާނެއެވެ.
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(ފަހެއް) 5ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  (ހ) 9  ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

(ތިނެއް) މެންބަރުން 3މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން 

 ޙާޟިރުވެ ތިބެގެންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަނޑިން (ށ)   

(ދިހައެއް) މިނިޓު ހަމަވާއިރު، ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު 10ފެށިގެން 

 ހަމަނުވެއްޖެމަނަ، އެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭނެއެވެ. 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންނާނީ (ހ)10  ބައްދަލުވުންތައް 

ނިވަރސިޓީގެ އެކެޑަމިކް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ކޮންމެ މަހަުކޔު

އެއްފަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި

ގުޅިގެން، ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޓީގެ

 އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތަކީ ގިނަވެގެން ދޮޅު ގަޑިއިރެވެ. (ށ)   

ނަމަވެސް، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކޮމިޓީން

 ފާސްކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. 

 މަތިން، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވުމަށްޙާލަތު ތަންދޭ ގޮތެއްގެ(ނ)   

ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރު

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް ފެނިއްެޖ

ޙާލަތެއްގައި، އެކަން ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަމަ، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ ތާރީޚަށްކޮމިޓީގެ (ރ)   

ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭފަދަ ޙާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ

(ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކޮމިޓީގެ 3ދުވަހުގެ އެންމެ މަދުވެގެން 

 ންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މެ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނެ (ބ)   

ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ގަޑި އަދި އެ ބައްދަލުވުމެއްގެ އެޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ

މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް މެދުވެރިކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރާއެއްގައެވެ. (ޅ)   

ބައްދަލުވުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ 

  މިންގަނޑުތައް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާަހކަ ދައްކާނީ ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު (ހ)11

 ދިނުމުންނެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް މެންބަރުން އެދޭ ތަރުތީބުން (ށ)   

 ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ރިޔާސާތުން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯބައިލްފޯނުން ވާހަކަދެއްކުމާއި(ނ)   

 މެސެޖްކުރުންފަދަ ކަންކަމުން މެންބަރުންއެއްކިބާ ވާންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ކޮންމެ ނިންމުމެއް (ރ)   

ނިމުމުން، އެނިންމުން ރިޔާސަތުން އިއްވަންވާނެއެވެ. އިަދ

 ރިޔާސަތުން އެއިއްވި ގޮތަށް ޔައުމިއްޔާގައި ރެކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ (ބ)   

ޖަލްސާއަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.  އަދި މިކަން ރިޔާސަތުން

 ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާއިރު އެއްވްެސ (ޅ)   

މެންބަރަކު އަނެއްމެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސްއަާޅ

އް ހިނގާނަަމއުނދަގޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޢަމަލެ

 ރިޔާސަތުން އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންެގ (ހ)12

އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ

ިނންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި،

 ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ ވޯޓުދޭ މެންބަރު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ (ށ)   

ރިޔާސަތުން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް ވޯޓު

ދެވޭނީ، މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ

 ޙާލަތެއްގައެވެ. 

މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސްއެއްވެސް (ނ)   

މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެމެންބަރަކު

ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން

އެމެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން ރިޔާސަތަށާއި ކޮމިޓީގެ

އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ،މާއެކުއެހެން މެންބަރުންނަށް އެންގު

 ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމާއި 

މައްސަލަ ކުރިއަށް 

  ގެންދިޔުން 

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، (ހ)13

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ 27މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ގޮތުގެ މަތީން، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އިސްލާީޙ

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލު ޑޮކިއުމެންޓުތަކާއެކު އެމުވައްޒަފެއްގެ

  ސުޕަވައިޒަރެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް (ށ)   

ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަކާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު، މައަްސަލ

ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަަހާޅ

 ފޯމް' މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 ހުށަހަޅާނީ 'ލިޔުމުން ޝަފަހީ ހެިކމައްސަލައާގުޅޭ ޝަފަހީ ހެކި(ނ)   

ހުށަހަޅާ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ. ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާނީ 'ލިޔުމުން ކިތާބީ

 ހެކި ހުށަހަޅާ ޯފމު' މެދުވެރިކޮށެވެ.

މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ 'މައްސަލައިގެ (ރ)   

 ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތަށް އެދޭނީ 'މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުެގ (ބ)   

 ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށަމުން ގެންދަންވާނީ، ކޮމިޓީއަށް (ޅ)   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުންނެވެ.  

މަޢުލޫާމތު ހޯދަން 

ޙާޟިރުކުރުމާއި 

 މަޢުލޫާމތު ހޯދުން 

  

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެޭހ (ހ)14

ތަ ކޮމިޓީން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަާކމަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަ

ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކޮށް އެފަރާތަކާއި

 ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރަން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ (ށ)   

(ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން 2އެކަން އެފަރާތަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން 

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޙާޟިރުކުރަނީ ކޮންކަމަކާ

ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްޓަކައިކަން މި ލިޔުމުގައި ބަޔާން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތު ހޯދުުމގައި އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެންޢުޙާޟިރުކޮށްގެން މަ(ނ)   

ވިދާނެއެވެ. ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންމަޢުލޫމާތު ާސފުކުރެ

 ތެދުބަހުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 

ޖަވާބަކާ ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ (ރ)   

ލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭޢުގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަ
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ކޮމިޓީން ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މެންބަރުންެގ (ހ)12

އިއްތިފާޤުން އެކަމެއް ނިންމުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ނުލިބޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ

ިނންމުންތައް ނިންމާނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިބި،

 ންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކޮމިޓީގެ ވޯޓުދޭ މެންބަރު

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު ދިނުމުގައި ކޮމިޓީގެ (ށ)   

ރިޔާސަތުން ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތަށް ވޯޓު

ދެވޭނީ، މައްސަލައެއްގައި ދެކޮޅަށް ލިބޭ ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެ

 ޙާލަތެއްގައެވެ. 

މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސްއެއްވެސް (ނ)   

މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެމެންބަރަކު

ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ މައްސަލައެއްކަން

އެމެންބަރަކަށް އެނގޭ ހިނދުން ފެށިގެން ރިޔާސަތަށާއި ކޮމިޓީގެ

އެމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ،މާއެކުއެހެން މެންބަރުންނަށް އެންގު

 ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތަކުން އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމާއި 

މައްސަލަ ކުރިއަށް 

  ގެންދިޔުން 

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، (ހ)13

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ 27މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 

ގޮތުގެ މަތީން، އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އިސްލާީޙ

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތަފްސީލު ޑޮކިއުމެންޓުތަކާއެކު އެމުވައްޒަފެއްގެ

  ސުޕަވައިޒަރެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ ދަރިވަރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީއަށް (ށ)   

ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަކާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު، މައަްސަލ

ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަަހާޅ

 ފޯމް' މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 ހުށަހަޅާނީ 'ލިޔުމުން ޝަފަހީ ހެިކމައްސަލައާގުޅޭ ޝަފަހީ ހެކި(ނ)   

ހުށަހަޅާ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ. ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅާނީ 'ލިޔުމުން ކިތާބީ

 ހެކި ހުށަހަޅާ ޯފމު' މެދުވެރިކޮށެވެ.

މައްސަލައާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ 'މައްސަލައިގެ (ރ)   

 ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތަށް އެދޭނީ 'މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުެގ (ބ)   

 ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު' މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޮމިޓީން މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށަމުން ގެންދަންވާނީ، ކޮމިޓީއަށް (ޅ)   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުންނެވެ.  

މަޢުލޫާމތު ހޯދަން 

ޙާޟިރުކުރުމާއި 

 މަޢުލޫާމތު ހޯދުން 

  

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެޭހ (ހ)14

ތަ ކޮމިޓީން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަާކމަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަ

ގުޅިގެން ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކޮށް އެފަރާތަކާއި

 ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރަން  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ (ށ)   

(ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން 2އެކަން އެފަރާތަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން 

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޙާޟިރުކުރަނީ ކޮންކަމަކާ

ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށްޓަކައިކަން މި ލިޔުމުގައި ބަޔާން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތު ހޯދުުމގައި އަނގަބަހުން ސުވާލުކޮށްގެންޢުޙާޟިރުކޮށްގެން މަ(ނ)   

ވިދާނެއެވެ. ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުންމަޢުލޫމާތު ާސފުކުރެ

 ތެދުބަހުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 

ޖަވާބަކާ ކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ސުވާލަކަށްދޭ (ރ)   

ލޫމާތު ދިނުމަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީން އެދޭޢުގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަ
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ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާއެދުމަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތުޢު ގުޭޅގޮތުން މަކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަކާ (ބ)   

ލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރިޢުސާފުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން މަ

ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކާއި

ސެންޓަރުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި

 ދަރިވަރުންނަށް ކޮމިޓީން އެންގިދާނެއެވެ.  

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް 

  ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ، ޔައުމިއްޔާ(ހ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  15

 ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

އެންމެފަހުން ބޭއްވުުނ، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް (ށ)   

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ(ނ) 

ކުށެއް އޮތްނަމަ، ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައިޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. ،އެކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓިފާރާތާިއ (ރ)   

 ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޔައުމިއްޔާގެ ކީޮޕކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ  (ބ)   

މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ފައިލުގަިއ

 ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

ޮކމިޓީގެ ސެކްރެޓަީރ 

  

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، (ހ)16

އެންމެހަިއކޮމިޓީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމާގުޅޭ 

ޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ.ރސިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަ

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ (ށ)   

 ވަޞީލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ އިތުބާރުހިފެންޖެހޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި(ނ)   

ހުންނަ މީހެއްކަމުން، އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭ

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުެގ

 ތެރެއިން ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ 

ގެ ސެކްރެޓަރީ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

  

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި 17

 ބަޔާންކުރެވިފައިމިވަނީއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް(ހ) 

 ލިޔެ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

(ށ) ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން

 އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

(ނ) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން

 އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

  

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްެގ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ (ހ)18

ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާކޮމިޓީގެ ، އެއްވެސްކަމެއް

 އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްެގ (ށ)   

ނުވަތަ އެމެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު

ށް މަންފާއެްއމަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަ

 ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާއެދުމަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތުޢު ގުޭޅގޮތުން މަކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަކާ (ބ)   

ލޫމާތު ދިނުމަށާއި ގުޅުންހުރިޢުސާފުކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން މަ

ލިޔުންތައް ފޮނުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާތަކާއި

ސެންޓަރުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނާއި

 ދަރިވަރުންނަށް ކޮމިޓީން އެންގިދާނެއެވެ.  

ޔައުމިއްޔާއާ ރެކޯޑް 

  ބެލެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ، ޔައުމިއްޔާ(ހ) ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  15

 ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

އެންމެފަހުން ބޭއްވުުނ، ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް (ށ)   

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  

ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ(ނ) 

ކުށެއް އޮތްނަމަ، ލިޔެވިފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލައިޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ. ،އެކުށެއް އިސްލާޙްކޮށް

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓިފާރާތާިއ (ރ)   

 ސެކްރެޓަރީ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ޔައުމިއްޔާގެ ކީޮޕކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ  (ބ)   

މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ފައިލުގަިއ

 ރައްކާކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަީރ 

  

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، (ހ)16

އެންމެހަިއކޮމިޓީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ހިންގުމާގުޅޭ 

ޓީގެ މުވައްޒަފެކެވެ.ރސިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކުރާ ޔުނިވަ

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ (ށ)   

 ވަޞީލަތްތައް ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ އަކީ އިތުބާރުހިފެންޖެހޭ ފަދަ މަޤާމެއްގައި(ނ)   

ހުންނަ މީހެއްކަމުން، އޭނާއަށް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނގޭ

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުެގ

 ތެރެއިން ފިޔަވައި، އެހެން ފަރާތަކާ ޙިއްޞާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޮކމިޓީގެ 

ގެ ސެކްރެޓަރީ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

  

ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީގެ ޒިންމާތައް ތިރީގައި 17

 ބަޔާންކުރެވިފައިމިވަނީއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި ނިންމުންތައް(ހ) 

 ލިޔެ ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

(ށ) ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން

 އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

(ނ) ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން

 އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

  

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްެގ މަތިންމެނުވީ ކޮމިޓީގައި ހިނގާ (ހ)18

ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވާކޮމިޓީގެ ، އެއްވެސްކަމެއް

 އެއްވެސްފަރާތަކުން ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްެގ (ށ)   

ުނވަތަ އެމެންބަރެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ބޭނުން އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒު

ށް މަންފާއެްއމަންފާއެއް ޙާސިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަ

 ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް(ނ)   

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ

 އެހެން ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.، ފިޔަވައި

އުޞޫލުގައި 
  ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާީނ 19

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ

 މަތިންނެވެ. 

އުޞޫލު 
  އިޞްލާޙްކުރުން 

ލިބިގެންވަނީމި އުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު  20

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

އުޞޫލަށް 
  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 21

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
  

  

  

   

 މިންގަނޑު މުވައްޒަފުންެގ ސުލޫކީ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ޤާމިއީ،  (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ 48އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

(ހ) ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެވެ. 

 
މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު" (ށ)   

 އެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ (ހ) 2  މަޤްޞަދު

މުވައްޒަފުންނަށްޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެކު،

ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެންމެހާ

ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،ފަރާތްތަކާމެދު

އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަްއ

ރިވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންޙާޞިލުކުރުމުގައި ބައިވެ

މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތް ސާފުކޮށް

 އަންގައިދިނުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރު އެންމެ (ށ)   

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ

މުވައްޒަފެއްގެވެސް އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ވަކި ޚާއަްޞ

ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ކަމުގައިވާތީ، މި 'ސުލޫީކ

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށްމިންގަނޑު' ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ 

 ހިންގޭނެއެވެ. 



245

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް(ނ)   

މެންބަރުކަމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ

 އެހެން ފަރާތަކަށް އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.، ފިޔަވައި

އުޞޫލުގައި 
  ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

މި އުޞޫލުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ޢަމަލުކުރާީނ 19

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ

 މަތިންނެވެ. 

އުޞޫލު 
  އިޞްލާޙްކުރުން 

ލިބިގެންވަނީމި އުޞޫލަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު  20

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

އުޞޫލަށް 
  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

މި އުޞޫލު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 21

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
  

  

  

   

 މިންގަނޑު މުވައްޒަފުންެގ ސުލޫކީ 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ޤާމިއީ،  (ހ) 1  ތަޢާރުފާއި ނަން

ވަނަ މާއްދާގެ 48އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

(ހ) ގެ ދަށުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުެގ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެވެ. 

 
މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު" (ށ)   

 އެވެ.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ (ހ) 2  މަޤްޞަދު

މުވައްޒަފުންނަށްޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއެކު،

ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެންމެހާ

ތެދުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ،ފަރާތްތަކާމެދު

އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަްއ

ރިވާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންޙާޞިލުކުރުމުގައި ބައިވެ

މުވައްޒަފުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތް ސާފުކޮށް

 އަންގައިދިނުމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޞައްވުރު އެންމެ (ށ)   

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ

މުވައްޒަފެއްގެވެސް އުޅުމާއި ގުޅުންތައް ވަކި ޚާއަްޞ

ހަމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓައިގެން ކަމުގައިވާތީ، މި 'ސުލޫީކ

މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށްމިންގަނޑު' ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ 

 ހިންގޭނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
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މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު އަސާސްތަްއ  3  މައިގަނޑު އަސާސްތައް

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 
އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ތަރަހައިގެ މަތީގަިއ 
ޤާއިމުކުރެވި އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެނާްދ 
މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެްސ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލާޤީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ މަތިވެރި އަޚްއިސްލާމް

އަގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި 
 ވުމަށެވެ.

(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 
ދިވެހި ދައުލަުތގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވާހިނދު، 
އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއަްލ 
ފަރުދުންނާއި ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކާއި 

ސިޓީން ޚިދުމަތް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޔުނިވަރ
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެްނ 
ކަމުގައި ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ ދެކެނީ މާލީ އަިދ 
އަޚްލާޤީ މުޢާމަާލތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީން އެންމެ 
މަތީ ދަރަޖަތައް ހިފަހައްޓާކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

 އެފަރާތްތަކަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ (ނ) ދިވެހިރާއް 
ދަރު އުފުލިގެންވާ ހައިބަތު ހުރި ޤަ

މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީގައި 
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ އަސަރު 
މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ބަޔަކާ ސީދާ ގުޅިފައިވެެއވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ އެކުގަިއ  ،ވުމާއެކު
 ،ދަރިވަރުންނާއި ،ފަރާތްތަކާއިމަސައްކަތްކުރާ 

 ،ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި
އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢާ ގުޅިަފއިވާ މި ގުޅުމަށް 
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސްކަމެއް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނުކުރުމަށެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން، ޤަވާޢިދުގަިއ އެ ޢިބާރާތެއް  މި  4  މާނަކުރުން 
 ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ:

'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްެގ (ހ) 
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 
އުފައްދާފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްާލީމ 

 ' އެވެ.ޔުނިވަރސިޓީ

، 'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ(ށ) 

ވަގުތީ، ދާއިމީ، ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ   ކޮންމެ 

 މީހެކެވެ.

'ދަރިވަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ (ނ) 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

ރަޖިސްޓްރީވެގެން ތަޢުލީމު ހާިޞލުކުރަމުންދާ ކޮންމެ 
 ދަރިވަރެކެވެ.

) 'ސުޕަވައިޒަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ (ރ
މާނައަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުން 
ބެލުމާ ހަވާުލވެ ހުރި، އަދި އެމުވައްޒަފަުކ 

 ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ. 

' ލިޔެފައިާވ ކޮންމެ ތަނެއްގެ އްދުޙަ'ސަރަ) (ބ
މާނައަކީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގޯތި ތެރެއާއި ޔުނިވާސިޓީގެ 

(ދިހައެއް) ފޫޓުގެ ދުރު  10ގޯތީގެ އިންފާރުން ބޭރުން 
 މިނަށެވެ. 

) 'ޢާއިލީ ގުޅުން' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ (ޅ
މާނައަކީ މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، އަިދ 

 އްޒަފަކާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ.އެމުވަ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މަަސއްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެކަކު  (ހ) 5  ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން

 އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ. 
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މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު އަސާސްތަްއ  3  މައިގަނޑު އަސާސްތައް

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

(ހ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 
އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ތަރަހައިގެ މަތީގަިއ 
ޤާއިމުކުރެވި އެގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެނާްދ 
މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކީވެްސ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ލާޤީ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ މަތިވެރި އަޚްއިސްލާމް

އަގުތަކަށް ރައްކާތެރިވާ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި 
 ވުމަށެވެ.

(ށ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ 
ދިވެހި ދައުލަުތގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ވާހިނދު، 
އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގަނީ ސަރުކާރާއި އަމިއަްލ 
ފަރުދުންނާއި ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކާއި 

ސިޓީން ޚިދުމަތް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޔުނިވަރ
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެްނ 
ކަމުގައި ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީ ދެކެނީ މާލީ އަިދ 
އަޚްލާޤީ މުޢާމަާލތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީން އެންމެ 
މަތީ ދަރަޖަތައް ހިފަހައްޓާކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

 އެފަރާތްތަކަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ (ނ) ދިވެހިރާއް 
ދަރު އުފުލިގެންވާ ހައިބަތު ހުރި ޤަ

މުއައްސަސާއަކަށް ވާހިނދު، ޔުނިވަރސިޓީގައި 
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ އަސަރު 
މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ބަޔަކާ ސީދާ ގުޅިފައިވެެއވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީ އެދެނީ އެކުގަިއ  ،ވުމާއެކު
 ،ދަރިވަރުންނާއި ،ފަރާތްތަކާއިމަސައްކަތްކުރާ 

 ،ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި
އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢާ ގުޅިަފއިވާ މި ގުޅުމަށް 
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސްކަމެއް 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ނުކުރުމަށެވެ. 

ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުން، ޤަވާޢިދުގަިއ އެ ޢިބާރާތެއް  މި  4  މާނަކުރުން 
 ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ:

'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްެގ (ހ) 
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2015/11މާނައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 
އުފައްދާފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްާލީމ 

 ' އެވެ.ޔުނިވަރސިޓީ

، 'މުވައްޒަފު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ(ށ) 

ވަގުތީ، ދާއިމީ، ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ   ކޮންމެ 

 މީހެކެވެ.

'ދަރިވަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ (ނ) 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއްގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 

ރަޖިސްޓްރީވެގެން ތަޢުލީމު ހާިޞލުކުރަމުންދާ ކޮންމެ 
 ދަރިވަރެކެވެ.

) 'ސުޕަވައިޒަރު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ (ރ
މާނައަކީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ ގާތުން 
ބެލުމާ ހަވާުލވެ ހުރި، އަދި އެމުވައްޒަފަުކ 

 ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެވެ. 

' ލިޔެފައިާވ ކޮންމެ ތަނެއްގެ އްދުޙަ'ސަރަ) (ބ
މާނައަކީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގޯތި ތެރެއާއި ޔުނިވާސިޓީގެ 

(ދިހައެއް) ފޫޓުގެ ދުރު  10ގޯތީގެ އިންފާރުން ބޭރުން 
 މިނަށެވެ. 

) 'ޢާއިލީ ގުޅުން' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ (ޅ
މާނައަކީ މުވައްޒަފުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، އަިދ 

 އްޒަފަކާ ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ.އެމުވަ

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް މަަސއްކަތުގެ މާޙައުލުގައި އެކަކު  (ހ) 5  ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން

 އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް އެހީތެރިވެދޭން ވާނެއެވެ. 
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، ޡަޤާފަތަކަށް، ވަކި ޖިންސަކަށް، ނަސްލަކަށް، ދަރިކޮޅަކަށް (ށ)   

މަޤާމަކަށް، ނުވަތަ ، ޢުމުރުކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، 

އެންމެންގެ މެދުގައިވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާއެުކ 

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުރުމާއި ގަނާ

  ފުރައްސާރަކުރުން 

  

6 

 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ  (ހ)

ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް 

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް 

ކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގަނާލިބިގަންނަ ފަރާތަކާމެދު 

 . އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ގަނާ (ށ)   

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

އަދި އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޖިންސީ 

  ފުރައްސާރަކުރުން 

  

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ (ހ) 7

ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ

ފަރާތަކާމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ

ދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުއަދި އެފަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް (ށ)   

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް

 އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 

މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަުޅޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  (ނ)   

ޖިނީްސ - 2014/16އަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

/2014ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި، 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދޭ -17

 ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޞިއްޙަތާއި 

  ރައްކާތެރިކަން 

  

8 

 

ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހުންނަންވާނީ ތަނުގެ (ހ)

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން

 ނުވާނެ ގޮތަށެވެ.

ސަލާމަތާއިމުވައްޒަފުން ހިންގާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީ  (ށ)   

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް

ވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް

ހަރުދަނާކުރުމުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް ޒިންމާ

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ތެރޭގައާއި، ކެމްޕަސް ހިމެޭނ (ނ)   

ސަރަޙައްދުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ

ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ

 މަނާކަމެކެވެ. 

ވައްޒަފުންނާއި މު

ދަރިވަރުންގެ ދެމެދުގައި 

  އޮންނަ ގުޅުން 

  

ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީމުވައްޒަފުން  (ހ) 9

އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ. ކުލާހުގެތެރޭގައާއި

ކުލާހުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތު ތަކުގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް

 އިޙްތިރާމުކޮށް ހަމަހަމަކަން ހިފަަހންޓަންވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ދެމެދުގައި، ޢިލްމީ (ށ)   

ބަޙުޡްތަކާއި މުނާޤަޝާތައް ކުރުމާއި، އުނގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި
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، ޡަޤާފަތަކަށް، ވަކި ޖިންސަކަށް، ނަސްލަކަށް، ދަރިކޮޅަކަށް (ށ)   

މަޤާމަކަށް، ނުވަތަ ، ޢުމުރުކަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، 

އެންމެންގެ މެދުގައިވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފާއެުކ 

 ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.

ކުރުމާއި ގަނާ

  ފުރައްސާރަކުރުން 

  

6 

 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ  (ހ)

ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް 

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް 

ކުރުމާއި ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގަނާލިބިގަންނަ ފަރާތަކާމެދު 

 . އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ

ކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ގަނާ (ށ)   

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 

އަދި އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޖިންސީ 

  ފުރައްސާރަކުރުން 

  

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާމެދު ނުވަތަ (ހ) 7

ދަރިވަރަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ

ފަރާތަކާމެދު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ

ދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުއަދި އެފަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

 ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް (ށ)   

ހިނގިޔަނުދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް

 އެމީހެއްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

 

މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަުޅޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުގެ  (ނ)   

ޖިނީްސ - 2014/16އަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

/2014ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި، 

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހެދޭ -17

 ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޞިއްޙަތާއި 

  ރައްކާތެރިކަން 

  

8 

 

ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ހުރިހާ ޙަރަކާތެއް ހުންނަންވާނީ ތަނުގެ (ހ)

މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަރާތްތަކާއި އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުން

 ނުވާނެ ގޮތަށެވެ.

ސަލާމަތާއިމުވައްޒަފުން ހިންގާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީ  (ށ)   

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިގެން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް

ވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް

ހަރުދަނާކުރުމުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެވެސް ޒިންމާ

 އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ތެރޭގައާއި، ކެމްޕަސް ހިމެޭނ (ނ)   

ސަރަޙައްދުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ

ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ

 މަނާކަމެކެވެ. 

ވައްޒަފުންނާއި މު

ދަރިވަރުންގެ ދެމެދުގައި 

  އޮންނަ ގުޅުން 

  

ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީމުވައްޒަފުން  (ހ) 9

އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ. ކުލާހުގެތެރޭގައާއި

ކުލާހުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތު ތަކުގައިވެސް ދަރިވަރުންނަށް

 އިޙްތިރާމުކޮށް ހަމަހަމަކަން ހިފަަހންޓަންވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ދެމެދުގައި، ޢިލްމީ (ށ)   

ބަޙުޡްތަކާއި މުނާޤަޝާތައް ކުރުމާއި، އުނގެނުމުގެ ނިޔަތުގައި
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ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދެފަރާތަށްވްެސ

ލިބިގެންވާހިނދު، މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދަރިވަރުންގެ ޢިލްީމ

ތައްތައްކަން ދެނެތިބެ، މިފަދަ ކަންކަންފެންވަރު ރަގަޅުވާނޭ ކަން

 ކުރުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރިފަދަ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން (ނ)   

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާުލ

ތަފާތުވުމެއް އެއީ ޒާތީ ކަމެއްކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.  އަދި

އެފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރާމެދު އިހާނެތިކޮށް

ހިތުމާއި އޭނާގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ރ)   

ލިބޭވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރު ލައްވާ ހިންގޭ ޙަރަކާތުން 

ނޭދެވޭ (ނެގެޓިވް) ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރާމެދު އިހާނެތި

ކުރުން ނުވަތަ ލިބޭ އެދެވޭ (ޕޮޒިޓިވް) ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން

 ދަރިވަރަށް އިނާޔަތްތެރިވުން ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ދަރިވަރުންެގ (ބ)   

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން

 އިންސާފުވެރިވާންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން (ޅ)   

ނުވާނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އުފައްދާ

ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަތަކެތީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ދަރިވަރުގެ

 ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ދޭއިރު މުވައްޒަފުން ވަކިދަރިވަރުންނާ  (ކ)   

 ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތެދުވެރިވާން ވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު ޢާއިލީ ގުޅުމެްއ (އ)   

އޮންނަނަމަ އެފަދަ މީހަކު، އެދަރިވަރެއްގެ މަސައްކަތް

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ވަޒަންކުރުންފަދަ ކަމެއްގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ހުއްދަނެތި، (ވ)   

 ޔުނިޓެއްގެ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚާއްޞަ

ދަރިވަރުންނާ ،ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަނެތި

ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޢާންމު ކޮށްގެން

 ނުވާނެއެވެ. 

ދުަގއި މުވައްޒަފުންގެ މެ

  އޮންނަ ގުޅުން 

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ (ހ)10

 އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙުތިރާމާއެކުއެވެ.

ހެދިފައިާވ ،މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިންއެއް  (ށ)   

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ކުރަން

 އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަށް (ނ)   

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ކަމަކާ

 ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކާ ޢާއިލީ (ރ)   

ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މީހަކު، އެކަކު އަނެކަކުގެ މަސައްކަތް

ސުޕަވައިޒުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުންފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން

 ނުވާނެއެވެ. 

ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުމާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި )(ބ   

ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި، އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ

އެއްގޮތަށް، ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމުގެ ނަޒަރުން ފިޔަވައި،
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ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދެފަރާތަށްވްެސ

ލިބިގެންވާހިނދު، މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދަރިވަރުންގެ ޢިލްީމ

ތައްތައްކަން ދެނެތިބެ، މިފަދަ ކަންކަންފެންވަރު ރަގަޅުވާނޭ ކަން

 ކުރުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރިފަދަ ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން (ނ)   

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު އުފެދޭ ޚިޔާުލ

ތަފާތުވުމެއް އެއީ ޒާތީ ކަމެއްކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެއެވެ.  އަދި

އެފަދަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރާމެދު އިހާނެތިކޮށް

ހިތުމާއި އޭނާގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ކަމެއް

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ރ)   

ލިބޭވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރު ލައްވާ ހިންގޭ ޙަރަކާތުން 

ނޭދެވޭ (ނެގެޓިވް) ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން ދަރިވަރާމެދު އިހާނެތި

ކުރުން ނުވަތަ ލިބޭ އެދެވޭ (ޕޮޒިޓިވް) ނަތީޖާއެއްގެ ސަބަބުން

 ދަރިވަރަށް އިނާޔަތްތެރިވުން ފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ދަރިވަރުންެގ (ބ)   

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން

 އިންސާފުވެރިވާންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައިގެން (ޅ)   

ނުވާނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން އުފައްދާ

ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަތަކެތީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ދަރިވަރުގެ

 ބައިވެރިވުން އޮތްކަން ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ދޭއިރު މުވައްޒަފުން ވަކިދަރިވަރުންނާ  (ކ)   

 ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތެދުވެރިވާން ވާނެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު ޢާއިލީ ގުޅުމެްއ (އ)   

އޮންނަނަމަ އެފަދަ މީހަކު، އެދަރިވަރެއްގެ މަސައްކަތް

 ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.ވަޒަންކުރުންފަދަ ކަމެއްގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ހުއްދަނެތި، (ވ)   

 ޔުނިޓެއްގެ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚާއްޞަ

ދަރިވަރުންނާ ،ސެންޓަރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހުއްދަނެތި

ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޢާންމު ކޮށްގެން

 ނުވާނެއެވެ. 

ދުަގއި މުވައްޒަފުންގެ މެ

  އޮންނަ ގުޅުން 

އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ (ހ)10

 އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙުތިރާމާއެކުއެވެ.

ހެދިފައިާވ ،މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިންއެއް  (ށ)   

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ކުރަން

 އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތަށް (ނ)   

އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ކަމަކާ

 ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަނެކަކާ ޢާއިލީ (ރ)   

ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މީހަކު، އެކަކު އަނެކަކުގެ މަސައްކަތް

ސުޕަވައިޒުކުރުމާއި ވަޒަންކުރުންފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން

 ނުވާނެއެވެ. 

ފެންވަރު ހިފެެހއްޓުމާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި )(ބ   

ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި، އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ

އެއްގޮތަށް، ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމުގެ ނަޒަރުން ފިޔަވައި،
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ސިއްރުގައި ނުވަތަ ފާޅުގައިވިަޔސް، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ

ލްމީ ޤާބިލުަކން ނިކަމެތިކޮށް ވާހަކަދައްކައިފަންނީ ނުވަތަ ޢި

 ނުވަތަ ލިޔެހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ ތަފާތު (ޅ)   

ބައްދަލުވުންތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްުރ

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް (ކ)   

އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި

އެހެން މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަ

ތަކެތި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙިއްޞާ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންނުކޮށް

 ވާނެއެވެ. ހާމަކޮށްގެން ނު 

މުވައްޒަފުންނާއި 

ވަރސިޓީއާ ދެމެދު ޔުނި

  އޮންނަ ގުޅުން 

އެވަޒީފާއެއްެގ،  ހިނދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް ޤަބޫލުކުރާ (ހ)11

ބާވަތުން މުވައްޒަފު އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި

ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލާބައާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހެދިފައިާވ ސިޔާސަތުތަކާއި (ށ)   

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ދެނެގަނެ އަދި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ

 ންމާއެކެވެ.ޒި މުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތު މާޙައުުލން 

ބޭރުގައި ބަހައްޓަންވީ 

  އަޚުލާޤު 

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތު (ހ)12

މާޙައުލުން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތައް އުނިކަމެއް

އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް

ގުޅުންހުރި ކަމަކާއިމުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ 

 ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

ހިންގުމަށާއި ހައިބަތައް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކުެގ

 ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިޖުތިމާީޢ . ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކުރ1ާ

މީޑިއާ އެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާިއ

ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި

 އެފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުން.

. ޔުނިވަރސިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެ،2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް

 ވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.އަތު

. ޔުނިވަރސޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިަފއިގެންހުރެ،3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް

 އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމާއި ކޮންސަލްޓޭޝަން (ނ)   

އެހެނިހެން ފަންނީ ވާޖިބުތައްމަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި 

އަދާކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބަޔާނެއް ދޭއިރު،

އޭނާގެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އެބަހީ އަމިއްލަ

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުތޯ ސާފުކޮށް

 ބުނަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
  ބެލުން 

މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ (ހ)13

 ގޮތުގައި ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ.
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ސިއްރުގައި ނުވަތަ ފާޅުގައިވިަޔސް، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ

ލްމީ ޤާބިލުަކން ނިކަމެތިކޮށް ވާހަކަދައްކައިފަންނީ ނުވަތަ ޢި

 ނުވަތަ ލިޔެހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ ތަފާތު (ޅ)   

ބައްދަލުވުންތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްުރ

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތެއް (ކ)   

އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި

އެހެން މުވައްޒަފެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާއި އެފަދަ

ތަކެތި، އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޙިއްޞާ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންނުކޮށް

 ވާނެއެވެ. ހާމަކޮށްގެން ނު 

މުވައްޒަފުންނާއި 

ވަރސިޓީއާ ދެމެދު ޔުނި

  އޮންނަ ގުޅުން 

އެވަޒީފާއެއްެގ،  ހިނދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް ޤަބޫލުކުރާ (ހ)11

ބާވަތުން މުވައްޒަފު އުފުލަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި

ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަންވާނީ

  ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލާބައާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހެދިފައިާވ ސިޔާސަތުތަކާއި (ށ)   

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ދެނެގަނެ އަދި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ

 ންމާއެކެވެ.ޒި މުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތު މާޙައުުލން 

ބޭރުގައި ބަހައްޓަންވީ 

  އަޚުލާޤު 

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތު (ހ)12

މާޙައުލުން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެމުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށާއި ހައިބަތައް އުނިކަމެއް

އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް

ގުޅުންހުރި ކަމަކާއިމުވައްޒަފެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ 

 ޔުނިވަރސިޓީން ނުބެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

ހިންގުމަށާއި ހައިބަތައް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ޙާލަތްތަކުެގ

 ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.

އިޖުތިމާީޢ . ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބޭނުންކުރ1ާ

މީޑިއާ އެއްގައި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާިއ

ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ލިޔުމާއި ކުރެހުމާއި

 އެފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢުކުރުން.

. ޔުނިވަރސިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރެ،2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް

 ވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.އަތު

. ޔުނިވަރސޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ހިަފއިގެންހުރެ،3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއި ހިންގުމާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް

 އަތުވެދާނެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން.

އުނގަންނައިދިނުމާއި ދިރާސާކުރުމާއި ކޮންސަލްޓޭޝަން (ނ)   

އެހެނިހެން ފަންނީ ވާޖިބުތައްމަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި 

އަދާކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކު ބަޔާނެއް ދޭއިރު،

އޭނާގެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އެބަހީ އަމިއްލަ

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުތޯ ސާފުކޮށް

 ބުނަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 
  ބެލުން 

މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ (ހ)13

 ގޮތުގައި ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ.
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މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ މަސައްކަތް (ށ)   

ސުޕަވައިޒްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.އިރުޝާދުތަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީން މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ )(ނ   

ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅުއެޅުުމގެ

 އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެޅުމާއި ހެދުން 
  ބޭރުފުށުން ފެންނަ ގޮތް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުން ހުންނަންވާނީ (ހ)14

ތިރީގައި އެވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި

ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަންީވ

 ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ގޮތާއި، ފިރިހެނުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

ކެމްޕަސްތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު

 ހެދުން އަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ހުންނަންވާނީ އޮފީސް މާޙައުލާ ގޭުޅ'އޮފީސް ހެދުން' ފާހާފައި  (ނ)   

ފޮއްޗަކުންނެވެ. އެއީ ޓީޝާޓު ފޮއްޗާއި އެތެރެ އެނގޭފަދަ ތުނި

ފޮއްޗާއި ކާޓޫނާއި ކުރެހުމާއި އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ލިޔުންތައް

 ލިޔެފައިވާ ފޮއްަޗކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އުޞޫލުތަކާއަންހެން މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ  (ރ)   

 ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

) އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދިުގ1(

ހެދުން، ދިވެހި ލިބާސް، އަދި އޮފީސް ހެދުން ބޭނުން

ން ހުންނަންވާނީ ފައިގެކުރެވިދާނެއެވެ. މި ހެދު

ޓަށްވުރެ ކުރުނުވާގޮތަށެވެ. އަދި މި ހެދުމަކީތަނބިކަށް 

ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާއޮފީހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ 

 ހެދުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ފަޓުލޫނު، ހަރުވާޅު އަދި ޖެކެޓާއެކު ލާ ފަޓުލޫނަކ2ީ(

އޮފީހުގެ މާޙައުާލ ގުޅޭ ފޮއްޗަުކން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ

 އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެދުމެއްގެވެސް ކަރު ހުންނަންވާނ3ީ(

ގެ އަދަބާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަރުވަޅު ނިވާވާމުޖުތަމަޢު

ގޮތަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ހެދުމެއްނަމަ އަތް ހުންނަންވާނީ

 އެމީހެއްގެ އުޅަނބޮށްޓަށްވުރެ ކުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 

) މަތީބައި، ގަމީސް އަދި ސޫޓު ނުވަތަ ޖެކެޓުގ4ެ(

މަތީބައިގެ އަރިމަތީން، ކުރިމަތީން، ފުރަގަހުން އަިދ

ފަާޅފައި ހުންނަބައި، ޅާފައި ހުންނަނަމަ ތިރިން ފަ

ހުންނަންވާނީ މައްޗަށް އަތްދަމާލީމާ ތިރީބަޔާއި މަތީބައިގެ

ދެމެދުން ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ

ވަރަށެވެ. މިފަދަ ހެދުމުގެ ދިގުިމން ހުންނަންވާނީ ބުޑުގެ

ތިރީކައިރިން ފެށިގެން ދެއިންޗި އަށްވުރެ ހެދުން ކުރުނުވާ

ރަށެވެ. އަދި ފޮތި ވާންވާނީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭވަ

 ފޮއްޗަކަށެވެ.

) އޮފީހުގައި އުޅޭއިރުއާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައ5ި(

ހުންނަންވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައި ނުވަތަ އޮފީހާިއ

 އެކަށީގެންވާ ފައިވާނުގައެވެ.
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މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ މަސައްކަތް (ށ)   

ސުޕަވައިޒްކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ދޭ

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.އިރުޝާދުތަކަށް 

ޔުނިވަރސިޓީން މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ )(ނ   

ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމަށް

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅުއެޅުުމގެ

 އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެޅުމާއި ހެދުން 
  ބޭރުފުށުން ފެންނަ ގޮތް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުން ހުންނަންވާނީ (ހ)14

ތިރީގައި އެވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި

ބަހާލެވިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަންީވ

 ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ގޮތާއި، ފިރިހެނުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

ކެމްޕަސްތެރޭގައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު

 ހެދުން އަޅަންވާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ހުންނަންވާނީ އޮފީސް މާޙައުލާ ގޭުޅ'އޮފީސް ހެދުން' ފާހާފައި  (ނ)   

ފޮއްޗަކުންނެވެ. އެއީ ޓީޝާޓު ފޮއްޗާއި އެތެރެ އެނގޭފަދަ ތުނި

ފޮއްޗާއި ކާޓޫނާއި ކުރެހުމާއި އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ލިޔުންތައް

 ލިޔެފައިވާ ފޮއްަޗކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އުޞޫލުތަކާއަންހެން މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ  (ރ)   

 ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

) އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދިުގ1(

ހެދުން، ދިވެހި ލިބާސް، އަދި އޮފީސް ހެދުން ބޭނުން

ން ހުންނަންވާނީ ފައިގެކުރެވިދާނެއެވެ. މި ހެދު

ޓަށްވުރެ ކުރުނުވާގޮތަށެވެ. އަދި މި ހެދުމަކީތަނބިކަށް 

ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާއޮފީހުގެ މާޙައުލާ ގުޅޭ 

 ހެދުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ފަޓުލޫނު، ހަރުވާޅު އަދި ޖެކެޓާއެކު ލާ ފަޓުލޫނަކ2ީ(

އޮފީހުގެ މާޙައުާލ ގުޅޭ ފޮއްޗަުކން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ

 އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެދުމެއްގެވެސް ކަރު ހުންނަންވާނ3ީ(

ގެ އަދަބާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަރުވަޅު ނިވާވާމުޖުތަމަޢު

ގޮތަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ހެދުމެއްނަމަ އަތް ހުންނަންވާނީ

 އެމީހެއްގެ އުޅަނބޮށްޓަށްވުރެ ކުރުނުވާ ގޮތަށެވެ. 

) މަތީބައި، ގަމީސް އަދި ސޫޓު ނުވަތަ ޖެކެޓުގ4ެ(

މަތީބައިގެ އަރިމަތީން، ކުރިމަތީން، ފުރަގަހުން އަިދ

ފަާޅފައި ހުންނަބައި، ޅާފައި ހުންނަނަމަ ތިރިން ފަ

ހުންނަންވާނީ މައްޗަށް އަތްދަމާލީމާ ތިރީބަޔާއި މަތީބައިގެ

ދެމެދުން ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއް ނުފެންނަ

ވަރަށެވެ. މިފަދަ ހެދުމުގެ ދިގުިމން ހުންނަންވާނީ ބުޑުގެ

ތިރީކައިރިން ފެށިގެން ދެއިންޗި އަށްވުރެ ހެދުން ކުރުނުވާ

ރަށެވެ. އަދި ފޮތި ވާންވާނީ އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭވަ

 ފޮއްޗަކަށެވެ.

) އޮފީހުގައި އުޅޭއިރުއާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައ5ި(

ހުންނަންވާނީ އޮފީސް ބޫޓުގައި ނުވަތަ އޮފީހާިއ

 އެކަށީގެންވާ ފައިވާނުގައެވެ.
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 ) އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރީތިކޮށް ނަލަކޮށެވެ. 6(

އުލާއި ގުޅޭގޮތަށް، އިސްތަށިގަނުޑ) އޮފީހުގެ މާޙ7ަ(

އިސްތަށީގައި ފާޑުފާުޑެގރީތިކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

ހުޅިޖެހުމާއި، އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށްފައި،

 ވަކިބައެއް ބާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފާޅުވާ ފަދަ ަގޔަށްބާުރ) 8( 

 ހެދުމާއި ކުރުހެދުން ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކާ )(ބ   

 ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

) ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި އަތްދިގު،1(

ުނވަތަ ބުސް ގަމީސް ބޭނުން އަތްކުރު ގަމީސް،

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

) ގަމީހުގެ އަތް ހުންނަންވާނީ އަތްދިގު ގަމީހެއްނަަމ2(

އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ގަމީހެއްނަމަ

އަތް ހުންނަންވާނީ އުނޅަބޮއްޓަށްވުރެ ދެއިންޗި ކުރުނުވާ

 ވަރަށެވެ.

ޓުލޫންގެ ގޮތުގައި) ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ފ3ަ(

ބޭނުން ކުރަންވާނީ ދިގު ފަޓުލޫނެވެ. މި ފަޓުލޫނަީކ

އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިާވ

 ފަޓުލޫނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

) ބޭރަށް ބަހައްޓާގޮތަށް، އޮފީސް ގަމީހުގެ ގޮތުގައ4ި(

އެހެން، ފަހާފައި ހުންނަ އަތްދިގު ބުސް ގަމީސް ފިޔަވައި

. ދަށަށް ޖަހާފަިއގަމީސްތައް ދަށަށް ޖަހަންވާނެއެވެ

ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ބެގީބައިން ކަމަރު އެއްކޮށް

ނުފޮރުވޭ ވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު

 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ރަސްމީ ގަޑިއާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، އަތްދިގ5ު(

އަދި އަތްކުރު ގަމީހާއިއެކު ދަށަށް ޖަހައި ޓައީ

ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ. ޓައީގައި އަޚުލާޤީ ގޮތުން

މަްނޒަރު، ކުރެހުން، ކާޓޫނު، ބަސްއެކަށީގެންނުވާފަދަ 

ނުވަތަ ފޮޓޯ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ޓައީގެ ގޮތުގައި ވާކޮޅެްއ

ކަރުގައި އެޅުމަކުން އެއީ ޓައީއެއްގެ ގޮތުގައި

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ރަސްމީ ގަޑީގައި ތިބެންވާނީ މުވައްޒަފުންފިރިހެން ) 6(

ވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަވައި އެހެންބޫޓުގައެ އޮފީސް 

ގަޑިތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތެއްގައި އުޅޭއިރު ބޫޓު

  ންކުރެވިދާނެއެވެ.ބޭނު އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއްނުވަތަ 

ބުޅި މަތިމަްސނ) ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ތ7ު(

ބަހައްޓަންވާނީ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހާޒިރުވާންވާީނ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު) 8(

ފާޅުކަން ބޮޑުފިރިހެން މުވައްޒަފަކު ސާފުތާހިރުކޮށެވެ. 

ފިޔަވައި) އެއްޑިއާއި އަނގޮޓިމޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް (ގަ

ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުެގ

އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށައި ފުނާ

އަޅާފައެވެ. އިސްތަށީގައި ފާޑުފާޑުގެ ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮްށ

ހެދުމަކީ ުހއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅިޖެހުމާއި،

ފައި، ވަކިބައެްއއިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށް

ބާލާފައި ބެހެްއޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުެގ
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 ) އޮފީހަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ރީތިކޮށް ނަލަކޮށެވެ. 6(

އުލާއި ގުޅޭގޮތަށް، އިސްތަށިގަނުޑ) އޮފީހުގެ މާޙ7ަ(

އިސްތަށީގައި ފާޑުފާުޑެގރީތިކޮށް ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮށް ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

ހުޅިޖެހުމާއި، އިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށްފައި،

 ވަކިބައެއް ބާލާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފާޅުވާ ފަދަ ަގޔަށްބާުރ) 8( 

 ހެދުމާއި ކުރުހެދުން ލުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. 

ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުތަކާ )(ބ   

 ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

) ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި އަތްދިގު،1(

ނުވަތަ ބުސް ގަމީސް ބޭނުން އަތްކުރު ގަމީސް،

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

) ގަމީހުގެ އަތް ހުންނަންވާނީ އަތްދިގު ގަމީހެއްނަަމ2(

އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށެވެ. އަދި އަތްކުރު ގަމީހެއްނަމަ

އަތް ހުންނަންވާނީ އުނޅަބޮއްޓަށްވުރެ ދެއިންޗި ކުރުނުވާ

 ވަރަށެވެ.

ޓުލޫންގެ ގޮތުގައި) ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހެދުމުގެ ފ3ަ(

ބޭނުން ކުރަންވާނީ ދިގު ފަޓުލޫނެވެ. މި ފަޓުލޫނަީކ

އޮފީހުގެ މާޙައުލާއި ގުޅޭ ފޮއްޗަކުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިާވ

 ފަޓުލޫނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 

) ބޭރަށް ބަހައްޓާގޮތަށް، އޮފީސް ގަމީހުގެ ގޮތުގައ4ި(

އެހެން، ފަހާފައި ހުންނަ އަތްދިގު ބުސް ގަމީސް ފިޔަވައި

. ދަށަށް ޖަހާފަިއގަމީސްތައް ދަށަށް ޖަހަންވާނެއެވެ

ހުންނައިރު ހުންނަންވާނީ ބެގީބައިން ކަމަރު އެއްކޮށް

ނުފޮރުވޭ ވަރަށެވެ. ކަމަރަކީ ރަސްމީ ހެދުންތަކާއެކު

 ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

) ރަސްމީ ގަޑިއާއި ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި، އަތްދިގ5ު(

އަދި އަތްކުރު ގަމީހާއިއެކު ދަށަށް ޖަހައި ޓައީ

ބޭނުންކުރަން ވާނެއެވެ. ޓައީގައި އަޚުލާޤީ ގޮތުން

މަްނޒަރު، ކުރެހުން، ކާޓޫނު، ބަސްއެކަށީގެންނުވާފަދަ 

ނުވަތަ ފޮޓޯ ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ޓައީގެ ގޮތުގައި ވާކޮޅެްއ

ކަރުގައި އެޅުމަކުން އެއީ ޓައީއެއްގެ ގޮތުގައި

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ރަސްމީ ގަޑީގައި ތިބެންވާނީ މުވައްޒަފުންފިރިހެން ) 6(

ވެ. އަދި ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަވައި އެހެންބޫޓުގައެ އޮފީސް 

ގަޑިތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތެއްގައި އުޅޭއިރު ބޫޓު

  ންކުރެވިދާނެއެވެ.ބޭނު އެކަށީގެންވާ ފައިވާނެއްނުވަތަ 

ބުޅި މަތިމަްސނ) ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި ތ7ު(

ބަހައްޓަންވާނީ އެކަށީގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ސާފުތާހިރުކޮށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހާޒިރުވާންވާީނ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު) 8(

ފާޅުކަން ބޮޑުފިރިހެން މުވައްޒަފަކު ސާފުތާހިރުކޮށެވެ. 

ފިޔަވައި) އެއްޑިއާއި އަނގޮޓިމޭކަޕެއް، ގަހަނާއެއް (ގަ

ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުެގ

އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކޮށައި ފުނާ

އަޅާފައެވެ. އިސްތަށީގައި ފާޑުފާޑުގެ ކުލަޖައްސާ ޝޭޑްކޮްށ

ހެދުމަކީ ުހއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ހުޅިޖެހުމާއި،

ފައި، ވަކިބައެްއއިސްތަށިގަނޑުގެ ވަކި ބައެއް ދިގުކޮށް

ބާލާފައި ބެހެްއޓުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ބޮލުެގ
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އިސްތަށިގަނޑު ގިރުވާނުގެ މަތީ ކައިރިއަށްވުރެ

 ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ.

  ނަޒާހަތްތެރިކަން

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައާއި 15

ދިރާސާތަކުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ

ްނގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޚިދުމަތްތަކުގައި އެންމެ މަތީ މި

ޔުނިވަރސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ. ވުމާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީ ޤަބޫލުކުރާ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާީރ

މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ އޭގެ ފެންވަރު ދަށްވެދާފަދަ

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ގޮތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް 

ސިޔާސީ ނުފޫޒުްނ 

  އެއްކިބާވުން 

  

ޔުނިވަރސޓީގެ މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ، (ހ)16

އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ދިރާސާ ކުރުމުގައާއި ޢިލްުމ

ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެހޭނޭ ބަޔަކަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ

މުވައްޒަފަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދައެއް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، (ށ)   

ތްސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް މަސައްކަ 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޢާންމު ފޯރަމްތަކާިއ

ރު ފާޅުކޮށްގެންވެްސންތަކުގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ޝުޢޫބައްދަލުވު

 ނުވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ (ނ)   

ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ވިޔަސް ޢިލްމީގޮތުން

މުވައްޒަފުގެ ރައުޔު ހާމަކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި، އެކަމަށް

ބޭނުންޖެހުނު މިންވަރަށް އެފަދަ ރައުޔެއް ހާމަކުރުމާއި، ޢިލްމީ

މަކީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުންޙަޤީޤަތްތައް ހާމަކުރު

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

އޮފީހަށް ހާޒިރުވުާމއި 

  ވަގުތަށް ފަރުވާތެިރވުން

  

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުމާއި މަޤުބޫލު (ހ)17

އުޒުރެއްނެތި އޮފީހަށް ސަލާްމ ބުނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެފަދަ ކަންކަން ބަލާ ފިޔަވަޅުއަޚުލާޤީ 

 އެޅޭނެއެވެ.

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް (ށ)   

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަިޑ

ފެށުމުގެ ކުރީން އެކަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯޓު

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދާކުރަންޖެހޭމުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި  (ނ)   

ޒިންމާތައް އެކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި، (ރ)   

އުނގަންނައިދޭ އެއްޗަކާ ގުޅުމެއްނެތް އެހެން ވާހަކަތައް

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަގުތުދެއްކުމާއި 

 ދުއްވާލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެހެނިހެްނ (ބ)   

 ޙަރަކާތްތަކަށް ގަޑިނުޖެހި ޤަވާޢިުދން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.  

އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި 
ނަތީޖާނެރުމާއި މާލީ 
  ޤަވާޢިދުތަކަށް ތަބާވުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް (ހ)18

ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާފުނުކޮށް އިޤުތިޞާދު ކުރުމާއެކު ނަތީޖާ
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އިސްތަށިގަނޑު ގިރުވާނުގެ މަތީ ކައިރިއަށްވުރެ

 ދިގުވެގެންނުވާނެއެވެ.

  ނަޒާހަތްތެރިކަން

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައާއި 15

ދިރާސާތަކުގައި، އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ

ްނގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށްޚިދުމަތްތަކުގައި އެންމެ މަތީ މި

ޔުނިވަރސިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅައެވެ. ވުމާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީ ޤަބޫލުކުރާ އެކަޑެމިކް އަދި އިދާީރ

މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ އޭގެ ފެންވަރު ދަށްވެދާފަދަ

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ގޮތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް 

ސިޔާސީ ނުފޫޒުްނ 

  އެއްކިބާވުން 

  

ޔުނިވަރސޓީގެ މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ، (ހ)16

އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ދިރާސާ ކުރުމުގައާއި ޢިލްުމ

ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި

އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެހޭނޭ ބަޔަކަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ

މުވައްޒަފަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދައެއް

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، (ށ)   

ތްސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކާ އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް މަސައްކަ 

ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ޢާންމު ފޯރަމްތަކާިއ

ރު ފާޅުކޮށްގެންވެްސންތަކުގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ޝުޢޫބައްދަލުވު

 ނުވާނެއެވެ.

ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ (ނ)   

ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ވިޔަސް ޢިލްމީގޮތުން

މުވައްޒަފުގެ ރައުޔު ހާމަކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި، އެކަމަށް

ބޭނުންޖެހުނު މިންވަރަށް އެފަދަ ރައުޔެއް ހާމަކުރުމާއި، ޢިލްމީ

މަކީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުންޙަޤީޤަތްތައް ހާމަކުރު

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

އޮފީހަށް ހާޒިރުވުާމއި 

  ވަގުތަށް ފަރުވާތެިރވުން

  

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެ ހުރުމާއި މަޤުބޫލު (ހ)17

އުޒުރެއްނެތި އޮފީހަށް ސަލާްމ ބުނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެފަދަ ކަންކަން ބަލާ ފިޔަވަޅުއަޚުލާޤީ 

 އެޅޭނެއެވެ.

މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން އޮފީހަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޙާލަތެއް (ށ)   

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަިޑ

ފެށުމުގެ ކުރީން އެކަން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯޓު

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އަދާކުރަންޖެހޭމުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި  (ނ)   

ޒިންމާތައް އެކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި

 ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި، (ރ)   

އުނގަންނައިދޭ އެއްޗަކާ ގުޅުމެއްނެތް އެހެން ވާހަކަތައް

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަގުތުދެއްކުމާއި 

 ދުއްވާލުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެހެނިހެްނ (ބ)   

 ޙަރަކާތްތަކަށް ގަޑިނުޖެހި ޤަވާޢިުދން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.  

އިޤްތިޞާދުކުރުމާއި 
ނަތީޖާނެރުމާއި މާލީ 
  ޤަވާޢިދުތަކަށް ތަބާވުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް (ހ)18

ބޭނުންކުރުމުގައި އިސްރާފުނުކޮށް އިޤުތިޞާދު ކުރުމާއެކު ނަތީޖާ
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ނެރުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ގަދައަޅާ

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނާއި ޢާންމުކޮށް ހެދިފައިވާ މާީލމާއްލިއްޔަތާއިބެހޭ  (ށ)   

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ އެަފދަ

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެްސ

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.
 

ފިކުރީ މުދާ 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

  ކޮޕީރައިޓު

19
 

އެހެްނޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފިކުރީ މުދަލާއި 

ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ފިކުރީ މުދާ،

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި

މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮޕީރައިޓު

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް

 ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ.

އްޔަތުން އަދާކުރަންޖެޭހޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ ޙައިޞި (ހ)20  މަޞްލަޙަތު ުފށުއެރުން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތު ފުށުއަރާ

 އެއްވެސް ކަމެއް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ކުރަން ޤަޞްތުކުރާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

މަޞްލަޙަތާއި ޒާތީ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށް

ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރީން އެމީހަކު

ސްޕަވައިޒްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ލިބިދާނެނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް (ނ)   

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި، ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ

މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލުވެ، އެފަދަ އަމިއްަލ

ތާ ފުށުއަރާފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަޞްލަޙަ

ިސއްރުނުކޮށްދެވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެ

 އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫާމތު 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި 
  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

(ހ) މުވައްޒަފަށް ހުއްދަ ލިިބގެން މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 21

އެއްވެސް ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކަށް ވާޞިލުވުމާއި އެފަަދ

މާެތއް ތިންވަނަބޭނުންކުރުމާއި އެފަދަ މަޢުލޫމަޢުލޫމާތެއް 

 ކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ފަރާތަކާ ހިއްސާ

އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކިއެކި ފަރާތް ފަރާތުން ހަދިޔާ (ހ)22  ހަދިޔާ

 ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސެމިނާ،ޔުނިވަރސިޓީ  (ށ)   

ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމް ތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުން

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހަދިޔާާއއި ހަނދާނީ ފިލާފަދަ ތަކެތި

 އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ބައިވެރިވުމުން ވަކިސެމިނާ، ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި (ނ)   

ކަމަކަށް ޝަރުޠުނުކޮށް މުވައްޒަފަށްދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫުލ

ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ހަދިޔާަތކުގެ މަޢުލޫމާތު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތާއި ނުގުޅޭ 
ކަންކަމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވަސީލަތްތައް 
  ބޭނުންކުރުން 

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)23

ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި، އެ

ވަޞީލަތްތަކަށް ޤަޞްދުަގއި ގެއްލުން ދިނުމާއި،

އިސްރާފުކުރުންފަދަ ކަންކަން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު

 ނެއެވެ.ކޮށްގެންނުވާ 
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ނެރުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ގަދައަޅާ

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޤާނޫނާއި ޢާންމުކޮށް ހެދިފައިވާ މާީލމާއްލިއްޔަތާއިބެހޭ  (ށ)   

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ އެަފދަ

ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެްސ

 ތަބާވާންވާނެއެވެ.
 

ފިކުރީ މުދާ 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި 

  ކޮޕީރައިޓު

19
 

އެހެްނޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފިކުރީ މުދަލާއި 

ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ފިކުރީ މުދާ،

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި

މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮޕީރައިޓު

ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް

 ރައްކާތެރިވާން ވާނެއެވެ.

އްޔަތުން އަދާކުރަންޖެޭހޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ ޙައިޞި (ހ)20  މަޞްލަޙަތު ުފށުއެރުން 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތު ފުށުއަރާ

 އެއްވެސް ކަމެއް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު ކުރަން ޤަޞްތުކުރާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ށ)   

މަޞްލަޙަތާއި ޒާތީ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަމަށް

ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރީން އެމީހަކު

ސްޕަވައިޒްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ލިބިދާނެނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް (ނ)   

އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި، ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ

މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒުލުވެ، އެފަދަ އަމިއްަލ

ތާ ފުށުއަރާފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ މަޞްލަޙަ

ސިއްރުނުކޮށްދެވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އެއްވެސް ޙާލަތެއް މެ

 އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫާމތު 
ރައްކާތެރިކުރުމާއި 
  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

(ހ) މުވައްޒަފަށް ހުއްދަ ލިިބގެން މެނުވީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 21

އެއްވެސް ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކަށް ވާޞިލުވުމާއި އެފަަދ

މާެތއް ތިންވަނަބޭނުންކުރުމާއި އެފަދަ މަޢުލޫމަޢުލޫމާތެއް 

 ކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއްނޫނެވެ. ފަރާތަކާ ހިއްސާ

އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކިއެކި ފަރާތް ފަރާތުން ހަދިޔާ (ހ)22  ހަދިޔާ

 ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސެމިނާ،ޔުނިވަރސިޓީ  (ށ)   

ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމް ތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމުން

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހަދިޔާާއއި ހަނދާނީ ފިލާފަދަ ތަކެތި

 އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ބައިވެރިވުމުން ވަކިސެމިނާ، ކޮންފަރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި (ނ)   

ކަމަކަށް ޝަރުޠުނުކޮށް މުވައްޒަފަށްދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫުލ

ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ހަދިޔާަތކުގެ މަޢުލޫމާތު

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތާއި ނުގުޅޭ 
ކަންކަމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ވަސީލަތްތައް 
  ބޭނުންކުރުން 

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ (ހ)23

ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތާ ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި، އެ

ވަޞީލަތްތަކަށް ޤަޞްދުަގއި ގެއްލުން ދިނުމާއި،

އިސްރާފުކުރުންފަދަ ކަންކަން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު

 ނެއެވެ.ކޮށްގެންނުވާ 
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އަމިއްލަ ކޯލުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން (ށ)   

 ނުވާނެއެވެ.

އައިޓީގެ ވަސީލަތްަތކާއި 
އިންޓަނެޓާއި އިޖުތިމާޢީ 

  މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔޫޒަރ (ހ)24

ފަރާތަކާމެނުވީ ދެވިފައިވާނޭމާއި ޕާސްވޯޑުފަދަ ތަކެތި، ހުއްދަ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އްސާޙި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމާއި، ޑޭޓާއާއި (ށ) 

ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓުވޯކުތައް ހެކުކުރުމާއި އެފަދަ ކަމަކަށް

އެހީތެރިވެދޭފަދަ ޢަމަލެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވްެސ

 މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވެބްސައިޓުތަކަށްވާ ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން މަނާކުރެވިފައި(ނ)   

ިނވަރސިޓީގެ އިންޓަނެޓު ފެސިލިޓީއާިއވަނުމަށް ޔު 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް (ރ)   

މަންޒަރެއް، ފޮޓޯއެއް، އަޑެއް، ނިޝާނެއް، ލިޔުމެއް، ނުވަތަ

މިނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް

 ވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެ

އެ ވިއުގައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަށާއި (ބ)   

ހައިބަތަށް އުނިކަން އައުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށް

ބުރޫ އެރުންފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، އިޖުތިމާޢީ ވިއުގަތަކުން ބައެއް

ނުވަތަ އެފަދަ ވިއުގައެއް ކެމްޕަސްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން

މަނާކުރުން ނުވަތަ ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުވާގޮތަށް، ނުވަތަ (ޅ)   

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުވާގޮތޮށް، މީޑިއާގެ އެއްވެސް

ުނވަތަ އެފަދަ ވަސީލަތެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ،

ލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެޢުވަސީލަތަކަށް މަ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިފަދައިން ހުއްަދ

ލިބިގެން މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާނަމަ، ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް،

އެކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

މުވައްޒަފުން، އެ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުވާ ކަންކަމުގައި އެ 25  ޖަވާބުދާރީވުން 
މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ

	އިސްވެރިންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތަކަށް 

  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތުން

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި 26
ޤަވާޢިދުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި،
ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 ހިތަންވާނެއެވެ. 
 

މައްސަލަ ރިޕޯޓުުކރުމާއި 
  އެއްބާރުލުން ދިނުން 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާމުވައްޒަފުންގެ  (ހ)27
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލައެއްގެ (ށ)   
ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ސުވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ

މަ އެކަމެއްފަކަށް ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމުވައްޒަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އްސާސިއްރުނުކޮށް ޙި 

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ހެޔޮ(ނ)   
ޅުމުގައި އެއްވެސްއެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެނިޔަތުގަ

 ކަހަލަ ޒާތީކަމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ (ރ)   
މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ ަފރާތް ސިއްރުކޮށް އެ ފަރާތްތައް



263

އަމިއްލަ ކޯލުތައް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން (ށ)   

 ނުވާނެއެވެ.

އައިޓީގެ ވަސީލަތްަތކާއި 
އިންޓަނެޓާއި އިޖުތިމާޢީ 

  މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޔޫޒަރ (ހ)24

ފަރާތަކާމެނުވީ ދެވިފައިވާނޭމާއި ޕާސްވޯޑުފަދަ ތަކެތި، ހުއްދަ 

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.އްސާޙި

ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމާއި، ޑޭޓާއާއި (ށ) 

ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓުވޯކުތައް ހެކުކުރުމާއި އެފަދަ ކަމަކަށް

އެހީތެރިވެދޭފަދަ ޢަމަލެއް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވްެސ

 މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ވެބްސައިޓުތަކަށްވާ ދީނީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން މަނާކުރެވިފައި(ނ)   

ނިވަރސިޓީގެ އިންޓަނެޓު ފެސިލިޓީއާިއވަނުމަށް ޔު 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް (ރ)   

މަންޒަރެއް، ފޮޓޯއެއް، އަޑެއް، ނިޝާނެއް، ލިޔުމެއް، ނުވަތަ

މިނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީގެ ވަސީލަތެއް

 ވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެ

އެ ވިއުގައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަށާއި (ބ)   

ހައިބަތަށް އުނިކަން އައުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށް

ބުރޫ އެރުންފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި، އިޖުތިމާޢީ ވިއުގަތަކުން ބައެއް

ނުވަތަ އެފަދަ ވިއުގައެއް ކެމްޕަސްތެރޭގައި ބޭނުންކުރުން

މަނާކުރުން ނުވަތަ ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުވާގޮތަށް، ނުވަތަ (ޅ)   

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ރައްދުވާގޮތޮށް، މީޑިއާގެ އެއްވެސް

ުނވަތަ އެފަދަ ވަސީލަތެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންވާނީ،

ލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެޢުވަސީލަތަކަށް މަ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިފަދައިން ހުއްަދ

ލިބިގެން މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާނަމަ، ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭނަމަވެސް،

އެކަމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 

މުވައްޒަފުން، އެ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލުވާ ކަންކަމުގައި އެ 25  ޖަވާބުދާރީވުން 
މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ

	އިސްވެރިންނަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެއެވެ. 
 

ޤާނޫނުތަކާއި 
ޤަވާޢިދުތަކަށް 

  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ިހތުން

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި 26
ޤަވާޢިދުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި،
ޤަވާޢިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 ހިތަންވާނެއެވެ. 
 

މައްސަލަ ރިޕޯޓުުކރުމާއި 
  އެއްބާރުލުން ދިނުން 

ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާމުވައްޒަފުންގެ  (ހ)27
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލައެއްގެ (ށ)   
ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގައި ސުވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ

މަ އެކަމެއްފަކަށް ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމުވައްޒަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.އްސާސިއްރުނުކޮށް ޙި 

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަންވާނީ ހެޔޮ(ނ)   
ޅުމުގައި އެއްވެސްއެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެނިޔަތުގަ

 ކަހަލަ ޒާތީކަމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި އެފަދަ (ރ)   
މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސްދޭ ަފރާތް ސިއްރުކޮށް އެ ފަރާތްތައް
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ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ
 ދޭނެއެވެ. 

ޢަމަލުކުރުމާއި 
  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

މުވައްޒަފަކުވެސް މި ސުލޫކީޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ  (ހ)28
މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަުޅ
އެޅޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވެސް

 ހިމެނެއެވެ.
 މައްސަލަ ރިޕޯޓުސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުގެ (ށ)   

 ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށެވެ. 
ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ(ނ)   

 ޓީންނެވެ. ސުލޫކީ ކޮމެ
 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ. މިކޮމެޓީ (ހ)29  ސުލޫކީ ކޮމެޓީ 
(ފަހެއް) 5ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ އެކުލަވާލަންވާނީ ވައިސް 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ (ށ)   
މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

)ތިރީސް ( 30ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ (ނ)   
ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތެރޭގައި މިދުވަހުގެ 

މަޖިލީހުންއެންމެހައި އުޞޫލުތަށް ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 
އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ. (ހ)30  އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ 

(ހަތެއް) 7އެކުލަވާލަންވާނީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މިކޮމެޓީ 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ އިސްތިއުނާފު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   
މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
30ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ  އިސްތިއުނާފު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ނ)   

ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދު) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިތިރީސް(

ބޭނުންވާ އެންމެހައި އުޞޫލުތަށް ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ
 ފާްސކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހުން

 
މި ޤަވާޢިދަށް ަޢަމލު 

 ކުރަންފެށުން 
  

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 31
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު 32  ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން 
 ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
  މާވުންދި

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު 33
 ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.
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ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ
 ދޭނެއެވެ. 

ޢަމަލުކުރުމާއި 
  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

މުވައްޒަފަކުވެސް މި ސުލޫކީޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ  (ހ)28
މިންގަނޑަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މި ސުލޫކީ މިންގަނޑާ
ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަުޅ
އެޅޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވެސް

 ހިމެނެއެވެ.
 މައްސަލަ ރިޕޯޓުސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުގެ (ށ)   

 ކުރާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށެވެ. 
ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ(ނ)   

 ޓީންނެވެ. ސުލޫކީ ކޮމެ
 

ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ. މިކޮމެޓީ (ހ)29  ސުލޫކީ ކޮމެޓީ 
(ފަހެއް) 5ޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ އެކުލަވާލަންވާނީ ވައިސް 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ (ށ)   
މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 

)ތިރީސް ( 30ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ (ނ)   
ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޤަވާޢިދުތެރޭގައި މިދުވަހުގެ 

މަޖިލީހުންއެންމެހައި އުޞޫލުތަށް ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ.

 
އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ އުފައްދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ. (ހ)30  އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ 

(ހަތެއް) 7އެކުލަވާލަންވާނީ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މިކޮމެޓީ 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮމެޓީ އުފައްދާއިރު، ކޮމެޓީގެ އިސްތިއުނާފު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ށ)   
މެންބަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މުއްދަތު

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
30ކޮމެޓީ އައްޔަން ކުރާތާ  އިސްތިއުނާފު ޔުނިވަރސިޓީގެ (ނ)   

ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދު) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިތިރީސް(

ބޭނުންވާ އެންމެހައި އުޞޫލުތަށް ފަރުމާކޮށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ
 ފާްސކުރަންވާނެއެވެ. މަޖިލީހުން

 
މި ޤަވާޢިދަށް ަޢަމލު 

 ކުރަންފެށުން 
  

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ 31
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު 32  ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން 
 ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް 
  މާވުންދި

މި ޤަވާޢިދުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލު 33
 ކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

 ދު ޤަވާޢި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤް ކުރެއްވި  5ވަނަ އަހަރު މެއި  2015މިއީ 

ދަށުން ހަދަންޖެހޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ  ގެ  3 ) ގެ ށވަނަ މާއްދާގެ ( 48ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނުގެ 

 ދެވެ. ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

   

  ދުގެ ނަމާއިޤަވާޢި
  ދު ހިގާނެ ދާއިރާ ޤަވާޢި

ދަށް ކިޔާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި  )ހ(  1

 ދެވެ.ޤަވާޢިއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ދަށް ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމޤަވާޢިމި  )ށ(   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިހާއި އެކަޑެމިކް ބޯޑު އަދި

 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށެވެ.  

ދަށް ޢަމަލުކުރުން ޞައްޙަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީޤަވާޢިމި   )(ނ   

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.

  )ހ(  2  ދުގެ މަޤްޞަދުޤަވާޢި

  

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި މަޖިލީސްތަކަށް މެމްބަރުން

ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަކީ އިންސާފުވެިރހޮވުމަށްޓަކައި 

 އިންތިޚާބުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެއްގޮތަށް ދާޤަވާޢި އެކަށައެޅިފައިވާ  ،އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން  )(ށ   

 ޔަޤީންކޮށްދިނުމެވެ. ހިނގާ އިންތިޚާބުތަކެއްކަން 

ވާދަކުރާއިންތިޚާބުތަކުގައި  ގޮތުންނާއި، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  )(ނ   

ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް

  ދުގައިޤަވާޢި
  ބަޔާންވެގެންވާ 
  ބަސްބަހުގެ މާނަ

  

  )ހ(  3

 

ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ބަޔާންވެގެންވާ މި ބަސްތަކުގެޤަވާޢިމި 

 މާނައަކަށްވާނީ:

ވަނަ 2015ޔުނިވަރސިޓީގެ މާނައަކީ: އިސްލާމީ  .1

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީްޤ 5އަހަރު މެއި 

ގެ 2015/11ކުރަށްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ާޗންސެލަރ މާނައަކީ: .2

ވަނ10ަދުގެ ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ އަސާސީ 

މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ މާނައަކީ: .3

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގޭ ކޯސްތައް ކިޔަވައިދޭ އެކި

އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ

 އިސްވެރިންގެގޮތުން ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެވެ.

ރސިޓީގެ ކެންޑިޓޭޓުންގެ މާނައަކީ: ފުލްޓައިމްޔުނިވަ .4

ކޯހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ޔުނިވަރސިޓީގައި

 ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނެވެ.

ތަފްޞީލީ ިޙސާބުގެ މާނައަކީ: އިތުބާރުކުރެވޭ .5

ފަރާތެއްގެ ބަޔާނަކާއެކު ހުށަހަޅާ އެކެންޑިޑޭޓަކު،

މެވެ.އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރި ހިސާބުތައް އަންގައިދޭ ލިޔު

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ މާނައަކީ: އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ .6

ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް

ސަޕޯޓުކުރުމުގެގޮތުން އިޝްތިހާރު ކޮށްދިނުމާއި މާލީ

 އެހީތައް ވެދިނުމެވެ.

ގެ މާނައަކީ:ކުއްލިއްޔާޔުނިވަރސިޓީގެ  .7

 ތަކާއި ސެންޓަރުތަކެވެ.އްޔާކުއްލި ޔުނިވަރސިޓީގެ

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަވާޢިދު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

 ދު ޤަވާޢި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤް ކުރެއްވި  5ވަނަ އަހަރު މެއި  2015މިއީ 

ދަށުން ހަދަންޖެހޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ  ގެ  3 ) ގެ ށވަނަ މާއްދާގެ ( 48ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނުގެ 

 ދެވެ. ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

   

  ދުގެ ނަމާއިޤަވާޢި
  ދު ހިގާނެ ދާއިރާ ޤަވާޢި

ދަށް ކިޔާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެޤަވާޢިމި  )ހ(  1

 ދެވެ.ޤަވާޢިއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ 

ދަށް ޢަމަލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމޤަވާޢިމި  )ށ(   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިހާއި އެކަޑެމިކް ބޯޑު އަދި

 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށެވެ.  

ދަށް ޢަމަލުކުރުން ޞައްޙަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީޤަވާޢިމި   )(ނ   

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ.

  )ހ(  2  ދުގެ މަޤްޞަދުޤަވާޢި

  

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި މަޖިލީސްތަކަށް މެމްބަރުން

ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަކީ އިންސާފުވެިރހޮވުމަށްޓަކައި 

 އިންތިޚާބުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެއްގޮތަށް ދާޤަވާޢި އެކަށައެޅިފައިވާ  ،އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭގޮތުން  )(ށ   

 ޔަޤީންކޮށްދިނުމެވެ. ހިނގާ އިންތިޚާބުތަކެއްކަން 

ވާދަކުރާއިންތިޚާބުތަކުގައި  ގޮތުންނާއި، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  )(ނ   

ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެވެ. އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް

  ދުގައިޤަވާޢި
  ބަޔާންވެގެންވާ 
  ބަސްބަހުގެ މާނަ

  

  )ހ(  3

 

ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ބަޔާންވެގެންވާ މި ބަސްތަކުގެޤަވާޢިމި 

 މާނައަކަށްވާނީ:

ވަނަ 2015ޔުނިވަރސިޓީގެ މާނައަކީ: އިސްލާމީ  .1

ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީްޤ 5އަހަރު މެއި 

ގެ 2015/11ކުރަށްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ

 ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ާޗންސެލަރ މާނައަކީ: .2

ވަނ10ަދުގެ ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީގެ އަސާސީ 

މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތީން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ މާނައަކީ: .3

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގޭ ކޯސްތައް ކިޔަވައިދޭ އެކި

އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ

 އިސްވެރިންގެގޮތުން ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެވެ.

ރސިޓީގެ ކެންޑިޓޭޓުންގެ މާނައަކީ: ފުލްޓައިމްޔުނިވަ .4

ކޯހެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން ޔުނިވަރސިޓީގައި

 ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނެވެ.

ތަފްޞީލީ ިޙސާބުގެ މާނައަކީ: އިތުބާރުކުރެވޭ .5

ފަރާތެއްގެ ބަޔާނަކާއެކު ހުށަހަޅާ އެކެންޑިޑޭޓަކު،

މެވެ.އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރި ހިސާބުތައް އަންގައިދޭ ލިޔު

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ މާނައަކީ: އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ .6

ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް

ސަޕޯޓުކުރުމުގެގޮތުން އިޝްތިހާރު ކޮށްދިނުމާއި މާލީ

 އެހީތައް ވެދިނުމެވެ.

ގެ މާނައަކީ:ކުއްލިއްޔާޔުނިވަރސިޓީގެ  .7

 ތަކާއި ސެންޓަރުތަކެވެ.އްޔާކުއްލި ޔުނިވަރސިޓީގެ
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އިންތިޚާބުބޭއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ .8

ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެަލރ މާނައަކީ:

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެވެ.

ބަންދުދުވަސްތަކުގެ މާނައަކީ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ .9

ބަންދުދުވަސްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން ނޯންނަ

ސްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ބަންުދދުވަ

ދުވަސްތަކާއި ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން

ޔުނިވަރސިޓީ ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ދުވަސްތައް

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 މެމްބަރުން ހޮވުމަްށޓަކައި
  އިންތިޚާބު ބޭއްވުން 

  (ހ) 4

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީސްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުން

ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަންކުރާނީ މިޤަވާޢިދާ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮނިޑޔުނިވަރސިޓީ     

ހުސްވުމުން މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެގޮނޑިއަށް

މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ 6ދުގެ ޤަވާޢިހަމަޖައްސާނީ، މި 

 ކޮމިޓީންނެވެ. 

  (ނ)   

  

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަްށ މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޤަވާޢިދާ މި

މެމްބަރަކު ނުވަތަ މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންކަން

ހިންގާ އިސްފަރާތަކީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ފަރާތެވެ.

ވޯޓްލާ ވަގުތާއި ވޯޓު ގުނާ ވަގުތު ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ތިބޭނީ  (ށ)   

 (ފަހެއް) މީހެކެވެ. 5އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ 

 

ވޯޓުނެގުމާބެހޭ 
 އިސްފަރާތުގެ

ންމާތަކާއި ޒި
  މަސްއޫލިއްޔަތު
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 ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އިސްފަރާތުގެ ޛިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ރާވާ .1

ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބާބެހޭ އިދާރީ ކޮމިޓީއެއް

؛އެކުލަވައިލުމާއި، އެކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި ޖަވާބުދާރީވާ .2

  ؛ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުމާއި

ދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، އިންތިޚާބުޤަވާޢިމި  .3

 ؛ތައް ވިލެރެސްކުރުމާއިބޭއްވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

 ؛ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި .4

ވޯޓުލާނިމުމުން ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ހިއްިޕ .5

ްސޓީކާރތަކާއި ދެމި ބެނާތައް ކެންޑިޑޭޓުން ލައްވައި

 ؛ނައްޓުވައި އެތަންތަން ސާފުކުރުމާއި

އިންތިޚާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ .6

ނޯޓިސްބޯޑަކީ އެތެރެ ފެންނަގޮތަށް ތަޅުލެވިަފއިވާ

 ؛ބޯޑެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި .7

ވޯޓުލުން ޙައްޤުވާމީހުންގެ ނަން ލިސްޓު މިޤަވާޢިާދ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާން ކުރުމެވެ.       

 ކޮމެޓީއިންތިޚާބާބެހޭ 
 އެކުލަވައިލުމާއި ކޮމެޓީގެ

  މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް  (ހ) 6

ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކުން ފުލްޓައިމް ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި

އަންހެން ލެކްޗަރަރއަކާއި ފިރިހެން ލެކްޗަރަރއަކާއި

ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޑިގްރީއަށް

ކިޔަވާ ފިރިހެން ދަރިވަރަކާއި އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ރާތަކީ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ފަ  (ށ)   

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ،

 އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ.
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އިންތިޚާބުބޭއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ .8

ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެަލރ މާނައަކީ:

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް އެވެ.

ބަންދުދުވަސްތަކުގެ މާނައަކީ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ .9

ބަންދުދުވަސްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން ނޯންނަ

ސްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ ބަންުދދުވަ

ދުވަސްތަކާއި ކުއްލި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން

ޔުނިވަރސިޓީ ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެ ދުވަސްތައް

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

 މެމްބަރުން ހޮވުމަްށޓަކައި
  އިންތިޚާބު ބޭއްވުން 

  (ހ) 4

  

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީސްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުން

ހޮވުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަންކުރާނީ މިޤަވާޢިދާ

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮނިޑޔުނިވަރސިޓީ     

ހުސްވުމުން މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެގޮނޑިއަށް

މެމްބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ 6ދުގެ ޤަވާޢިހަމަޖައްސާނީ، މި 

 ކޮމިޓީންނެވެ. 

  (ނ)   

  

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަްށ މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޤަވާޢިދާ މި

މެމްބަރަކު ނުވަތަ މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންކަން

ހިންގާ އިސްފަރާތަކީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 ފަރާތެވެ.

ވޯޓްލާ ވަގުތާއި ވޯޓު ގުނާ ވަގުތު ވޯޓު ފޮށި ކައިރީގައި ތިބޭނީ  (ށ)   

 (ފަހެއް) މީހެކެވެ. 5އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ 

 

ވޯޓުނެގުމާބެހޭ 
 އިސްފަރާތުގެ

ންމާތަކާއި ޒި
  މަސްއޫލިއްޔަތު
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 ވޯޓު ނެގުމާބެހޭ އިސްފަރާތުގެ ޛިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

އިންތިޚާބާބެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ރާވާ .1

ހިންގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބާބެހޭ އިދާރީ ކޮމިޓީއެއް

؛އެކުލަވައިލުމާއި، އެކޮމެޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމާއި

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި ޖަވާބުދާރީވާ .2

  ؛ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލުމާއި

ދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، އިންތިޚާބުޤަވާޢިމި  .3

 ؛ތައް ވިލެރެސްކުރުމާއިބޭއްވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

 ؛ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި .4

ވޯޓުލާނިމުމުން ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ހިއްިޕ .5

ސްޓީކާރތަކާއި ދެމި ބެނާތައް ކެންޑިޑޭޓުން ލައްވައި

 ؛ނައްޓުވައި އެތަންތަން ސާފުކުރުމާއި

އިންތިޚާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ .6

ނޯޓިސްބޯޑަކީ އެތެރެ ފެންނަގޮތަށް ތަޅުލެވިަފއިވާ

 ؛ބޯޑެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމާއި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމާއި .7

ވޯޓުލުން ޙައްޤުވާމީހުންގެ ނަން ލިސްޓު މިޤަވާޢިާދ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިޢުލާން ކުރުމެވެ.       

 ކޮމެޓީއިންތިޚާބާބެހޭ 
 އެކުލަވައިލުމާއި ކޮމެޓީގެ

  މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް  (ހ) 6

ކޮންމެ ފެކަލްޓީއަކުން ފުލްޓައިމް ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި

އަންހެން ލެކްޗަރަރއަކާއި ފިރިހެން ލެކްޗަރަރއަކާއި

ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޑިގްރީއަށް

ކިޔަވާ ފިރިހެން ދަރިވަރަކާއި އަންހެން ދަރިވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ރާތަކީ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ފަ  (ށ)   

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމުގައިވާނަމަ،

 އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭނެއެވެ.
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 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:  (ނ)   

 ބާއްވާނޭމިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އިންތިޚާބު .1

  ؛ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި

ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ  .2

 ؛ހަމަވޭތޯބެލުމާއި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން .3

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯުމ

އެފޯމުތަްއ ،އެފޯމުތައް ދޫކުރުމާއި ،ތައްޔާރުކުރުމާއި 

 ؛ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި

ބޭނުންއިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް  ބޭއްވުމަށް  .4

 ؛މާޙައުލެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް .5

 ؛ހަމަޖެއްސުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން .6

 ؛އިޝްތިހާރުތައް ފާސްކުރުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންލިސްޓު .7

ތައްޔާކުރުމާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް

ރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ނަންތަ

 ؛ލިސްޓްތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން ކުރުމާއި 

 ؛ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާއި .8

 ؛ވޯޓުފޮށީގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި .9

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ،ވޯޓުގުނުމާއި .10

 ؛ކުރުމާއި

ޑިޑޭޓުންއިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެޮގތުން ކެން .11

 ؛ކުރާކަންކަން ބެލުމާއި

ހައްޓާނޭކެމްޕެއިން ބެނާތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ބަ .12

 ؛ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ .13

ފަރާތްތަކުގެ ނަން ލިސްޓް ވޯޓުލުމަށް

ދުވަހުެގ 5ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ، މަދުވެގެން 

ހޭ ނޯޓިސްބޯޑުގައިމާބެކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަ

 ؛ބެހެއްޓުމާއި

މި ޤަވާޢިާދ ޚިލާފުާވ ކެންޑިޑޭޓުންނާމެދު .14

 ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި؛ 

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން ހުއްދަދީފައިނުވާ ކެމްޕެއިން .15

ބެނާތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް އަތުލުމާއި އެފަދަ

ންޑިޑޭޓަކާމެދުއިޝްތިހާރުތައްހަރުކުރި ކެ

 ން.ފިޔަވަޅުއެޅު

މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެގެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީދުގެ ޤަވާޢިމި

ޙައްޤު ނުވަތަ ޙައްޤުތައް، އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުާވތައް އަޑުއަހައި

 ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ހިފެހެއްޓުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ  
  އެކުލަވައިލުން 

7 

 

  

  (ހ)

  

ބުގައި ހިނގާކަމަކާމެދު ނުވަތަ ހިނގިކަމަކާމެދު ހިތްހަަމއިންތިޚާ

ނުޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމެއްގެ ޝަކުވާހުށަަހޅާ ކޮމިޓީއެއް

ދުގެ ދަށުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.ޤަވާޢިމި

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީ  (ށ)   

އެކުލެވިގެންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ތެރެއިން، އެ

އިންތިޚާބަކަށްޓަކައި ޝަކުވާ އަޑުއަހާ އަދި ޖަވާބުދާީރ

ޅިގެންދާވުމުގެގޮތުން އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީ ކަނޑައެ

އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރާ ދެ ލެކްޗަރާރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އިންތިޚާބުގައި

ވާދަނުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކާއި، ވައިސްޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމިޓީގެ
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 ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:  (ނ)   

 ބާއްވާނޭމިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އިންތިޚާބު .1

  ؛ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި

ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ  .2

 ؛ހަމަވޭތޯބެލުމާއި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން .3

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯުމ

އެފޯމުތަްއ ،އެފޯމުތައް ދޫކުރުމާއި ،ތައްޔާރުކުރުމާއި 

 ؛ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި

ބޭނުންއިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް  ބޭއްވުމަށް  .4

 ؛މާޙައުލެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި

ވޯޓުލުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް .5

 ؛ހަމަޖެއްސުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން .6

 ؛އިޝްތިހާރުތައް ފާސްކުރުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންލިސްޓު .7

ތައްޔާކުރުމާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް

ރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ގުރުއަތު ނަގައިގެން ނަންތަ

 ؛ލިސްޓްތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން ކުރުމާއި 

 ؛ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމާއި .8

 ؛ވޯޓުފޮށީގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި .9

އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ،ވޯޓުގުނުމާއި .10

 ؛ކުރުމާއި

ޑިޑޭޓުންއިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެޮގތުން ކެން .11

 ؛ކުރާކަންކަން ބެލުމާއި

ހައްޓާނޭކެމްޕެއިން ބެނާތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ބަ .12

 ؛ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިގެންވާ .13

ފަރާތްތަކުގެ ނަން ލިސްޓް ވޯޓުލުމަށް

ދުވަހުެގ 5ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހުގެ، މަދުވެގެން 

ހޭ ނޯޓިސްބޯޑުގައިމާބެކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަ

 ؛ބެހެއްޓުމާއި

މި ޤަވާޢިާދ ޚިލާފުާވ ކެންޑިޑޭޓުންނާމެދު .14

 ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި؛ 

އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން ހުއްދަދީފައިނުވާ ކެމްޕެއިން .15

ބެނާތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް އަތުލުމާއި އެފަދަ

ންޑިޑޭޓަކާމެދުއިޝްތިހާރުތައްހަރުކުރި ކެ

 ން.ފިޔަވަޅުއެޅު

މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެގެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީދުގެ ޤަވާޢިމި

ޙައްޤު ނުވަތަ ޙައްޤުތައް، އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުާވތައް އަޑުއަހައި

 ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ހިފެހެއްޓުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ  
  އެކުލަވައިލުން 

7 

 

  

  (ހ)

  

ބުގައި ހިނގާކަމަކާމެދު ނުވަތަ ހިނގިކަމަކާމެދު ހިތްހަަމއިންތިޚާ

ނުޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމެއްގެ ޝަކުވާހުށަަހޅާ ކޮމިޓީއެއް

ދުގެ ދަށުން ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.ޤަވާޢިމި

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީ  (ށ)   

އެކުލެވިގެންވާނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލްޓައިމް ލެކްޗަރާރުންގެ ތެރެއިން، އެ

އިންތިޚާބަކަށްޓަކައި ޝަކުވާ އަޑުއަހާ އަދި ޖަވާބުދާީރ

ޅިގެންދާވުމުގެގޮތުން އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީ ކަނޑައެ

އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރާ ދެ ލެކްޗަރާރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އިންތިޚާބުގައި

ވާދަނުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކާއި، ވައިސްޗާންސެލަރ ޢައްޔަންކުރާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިކޮމިޓީގެ
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އްޓާނީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކިޔަވާ ދަރިވަރު ނޫންޗެއަރ ބަލަހަ

 މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވާ މީހެކެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ  
  މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ   8

 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އެ .1

އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޝަކުވާ

          ؛އަޑުއަހައި ޖަވާބުދާރީވުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާމެދު .2

ބޭއިންސާފުން ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި އެކަން

 ؛ހުއްޓުވުމާއި

ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުަތކަކީ މިޤަވާޢިދާ ޚިފާުލވާ .3

އިންސާފުވެރި ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ބަލައި، އިންސާފުން

 އެއްކިބާވިޔަ ނުދިނުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑައަހާ ޖަވާބުދާރީވާ .4

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނުވަތަ ޝަކުވާތަކަކީ،

އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ، ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ

ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދު

ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން 72ދުވަސްތައް ނުލައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޝަކުވާތަކެއް

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުކުރެވޭ 
 މެމްބަރުންގެ ސިަފތައް

  

  (ހ) 9

 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުލްޓައިމުކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ

ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނަށެވެ. އަދި އެކަޑެމިކު މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެކަޑެމިކް ފީލްޑުގެ އިދާރީމަޤާމެއް ނުފުރާ

 މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ އަހަރަކީ އެ ދަރިވަރުގެ އެއްވެސް  (ށ)   

މާއްދާއަކުން ފެއިލްވެފައިވާ، ނުވަތަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން

 ފައިނުވާ އަހަރެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށް

ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ   (ނ)   

ކިޔެވުމަށް މަދުވެގެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިންސައްތަ

 ފުރިހަމަވެފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

  (ރ)   

  

ކެންޑިޑޭޓަކީ،ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ 

އަޚްލާޤީގޮތުން ނުވަތަ އުޅުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ތަކުރާރުކޮށް

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވިފައިވާ، ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރު

ދުވަހު ކުށުގެރިކޯޑެއްއޮތް ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެްއ

 ހިނގަމުންދާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރެވޭ އިންތިޚާބުކު
މެމްބަރުންގެ އިންތިޚާބު 

  ހިނގާނެގޮތް

އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ ސިއްރުން ނެގޭ ވޯޓުގެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށެވެ.  (ހ) 10

  (ށ) 

  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަންތައް ލިޔެވިފައިވާ

ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅުގެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ނުވަތަ

 ޖަަހންވާނެއެވެ.ކަފި ފާހަގަ 

  (ނ) 

  

ވޯޓްފޮށި ބެލެއްޓިފައި ހުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެކަމަށް

 ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 
 ލިސްޓް 

  

 ހ)( 11

  

  

ވަނަ މާއްދާގެ 11ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ލިސްޓު ތަރުތީބުކުރާނީ، 

(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްފަހު، ޙާޟިރުވެތިބި

ހުރިހާކެންޑިޑޭޓުން، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމްބަރު ގުރުއަތުން

ނަގައިގެންނެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި

ވެސް ޢުޛުރަކާހުރެ ޙާޟިރުނުވެވުނުޙާޟިރުނުވި، ނުވަތަ، އެއް
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އްޓާނީ، ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކިޔަވާ ދަރިވަރު ނޫންޗެއަރ ބަލަހަ

 މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ހޮވާ މީހެކެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ 
ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ 

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ  
  މަސްއޫލިއްޔަތު

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ   8

 މަސްއޫލިއްޔަތަކީ:

ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އެ .1

އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޝަކުވާ

          ؛އަޑުއަހައި ޖަވާބުދާރީވުމާއި

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކާމެދު .2

ބޭއިންސާފުން ކަމެއް ހިނގާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި އެކަން

 ؛ހުއްޓުވުމާއި

ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުަތކަކީ މިޤަވާޢިދާ ޚިފާުލވާ .3

އިންސާފުވެރި ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ބަލައި، އިންސާފުން

 އެއްކިބާވިޔަ ނުދިނުމެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑައަހާ ޖަވާބުދާރީވާ .4

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނުވަތަ ޝަކުވާތަކަކީ،

އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅޭ، ނުވަތަ އިންތިޚާބުގެ

ނަތީޖާ އިޢުލާންކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަންދު

ގަޑިއިރު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން 72ދުވަސްތައް ނުލައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ޝަކުވާތަކެއް

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުކުރެވޭ 
 މެމްބަރުންގެ ސިަފތައް

  

  (ހ) 9

 

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުލްޓައިމުކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ

ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނަށެވެ. އަދި އެކަޑެމިކު މުވައްޒަފުންގެ

މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެކަޑެމިކް ފީލްޑުގެ އިދާރީމަޤާމެއް ނުފުރާ

 މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ އަހަރަކީ އެ ދަރިވަރުގެ އެއްވެސް  (ށ)   

މާއްދާއަކުން ފެއިލްވެފައިވާ، ނުވަތަ ސެމިސްޓަރގެ ކިޔެވުން

 ފައިނުވާ އަހަރެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށް

ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،ޤަވާޢިޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރުންގެ   (ނ)   

ކިޔެވުމަށް މަދުވެގެން ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިންސައްތަ

 ފުރިހަމަވެފައިވާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

  (ރ)   

  

ކެންޑިޑޭޓަކީ،ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ 

އަޚްލާޤީގޮތުން ނުވަތަ އުޅުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ތަކުރާރުކޮށް

ލިޔުމުން ނަސޭހަތް ދެވިފައިވާ، ނުވަތަ ވޭތުވެދިޔަ ފަސްއަހަރު

ދުވަހު ކުށުގެރިކޯޑެއްއޮތް ނުވަތަ ކޯޓުގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެްއ

 ހިނގަމުންދާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރެވޭ އިންތިޚާބުކު
މެމްބަރުންގެ އިންތިޚާބު 

  ހިނގާނެގޮތް

އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ ސިއްރުން ނެގޭ ވޯޓުގެ ނިޒާމާ އެއްގޮތަށެވެ.  (ހ) 10

  (ށ) 

  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަންތައް ލިޔެވިފައިވާ

ވޯޓު ކަރުދާސް ކޮޅުގެ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ނުވަތަ

 ޖަަހންވާނެއެވެ.ކަފި ފާހަގަ 

  (ނ) 

  

ވޯޓްފޮށި ބެލެއްޓިފައި ހުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެކަމަށް

 ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން 
 ލިސްޓް 

  

 ހ)( 11

  

  

ވަނަ މާއްދާގެ 11ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ލިސްޓު ތަރުތީބުކުރާނީ، 

(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްފަހު، ޙާޟިރުވެތިބި

ހުރިހާކެންޑިޑޭޓުން، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމްބަރު ގުރުއަތުން

ނަގައިގެންނެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި

ވެސް ޢުޛުރަކާހުރެ ޙާޟިރުނުވެވުނުޙާޟިރުނުވި، ނުވަތަ، އެއް
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ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމްބަރު ގުރުއަތުން ނަގާނީ، އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް އިޚްތިޔާރުކުރާ

 މެމްބަރެކެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްޭވ  (ށ)   

 ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމަށް، ކެންޑިޑޭޓުގެ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ 
ކެންޑިޑޭޓުން، 
އިންތިޚާބުގައި 

  ވާދަކުރުމާއި ޚަރަދުކުރުން 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގިނަވެގެން  (ހ) 12

 ޚަރަދުކުރެވޭނީ ދެހާސް ރުފިޔާއެވެ.

ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ބަންދުއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން   (ށ) 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 7ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތުން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7އިންތިޚާބު ނިމޭދުވަހުން ފެށިގެން   (ނ)   

އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލީ ިހސާބު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސަށް ހުށަހަޅަން

ވާނެއެވެ. އަދި ތަފްޞީލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާތާ ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބަށްޓަކައި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން

 ޖެހޭނެއެވެ.

  (ރ)   

  

ދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް،ޤަވާޢިމި

ޚާބުގައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،އިންތި

 އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  (ބ)   

  

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވަތަ ވިޔަފާރި

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުލަބެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ސަޕޯޓާއެކު

ވާދަކުރާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު،އިންތިޚާބުގައި 

 އިންތިޚާބީ ޙައްޤުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް،  (ޅ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުންވިޔަސް

  ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ 
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

އިންތިޚާބީ ކެމްޕެއިން 
ގްރޫޕުތަކާއި އިންތިޚާބުގެ 
އިދާރީ ހިންގުންތެރީންގެ 
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ 
  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

  (ހ) 13

  

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަށް

އުނިކަމެއްލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޢަމަލެއް ހިންގައި އަދި 

 ބަހެއްބުނެ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވާދައިގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް  (ށ) 

ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭއިރު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނަފުރަތާއި

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށް، ބަހެއް ބުނެ

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސްއިންތިޚާބުގައި   (ނ)   

ދަރިވަރަކު އަނެއް ދަރިވަރެއްގެ ޛާތީކަންކަމާ ބެހިގެން

 ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ނޭއްގާނީޢަމަލެއް  (ރ)   

ހިންގައި ދަރިވަރުންނަށް ނުވަތަ ދަރިވަރަކަށް ބިރުދައްކައި

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން، ދަރިވަރުންނަށް ނުވަތަ  (ބ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މާއްދީ

 އެހީއެއްދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މީޓަރުގެ 35ވޯޓުލާދުވަހު، ވޯޓްފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަޙައްދާ   (ޅ)   

ކަހަލަ ޕުރޮޕެގެންާޑއެއް ފަތުރައި،އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް 

ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށްނިމުމާ ހަމައަށް އެސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި

އިންތިޚާބަށް ތާއީދުހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ހިންގައިގެން

 ނުވާނެއެވެ.
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ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމްބަރު ގުރުއަތުން ނަގާނީ، އިންތިޚާބު ކޮމިޓީގެ

މެމްބަރުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ ރައީސް އިޚްތިޔާރުކުރާ

 މެމްބަރެކެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްޭވ  (ށ)   

 ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެއެވެ.ބައްދަލުވުމަށް، ކެންޑިޑޭޓުގެ 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ 
ކެންޑިޑޭޓުން، 
އިންތިޚާބުގައި 

  ވާދަކުރުމާއި ޚަރަދުކުރުން 

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގިނަވެގެން  (ހ) 12

 ޚަރަދުކުރެވޭނީ ދެހާސް ރުފިޔާއެވެ.

ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ބަންދުއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން   (ށ) 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 7ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތުން 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7އިންތިޚާބު ނިމޭދުވަހުން ފެށިގެން   (ނ)   

އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރިގޮތުގެ ތަފްޞީލީ ިހސާބު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސަށް ހުށަހަޅަން

ވާނެއެވެ. އަދި ތަފްޞީލީ ހިސާބު ހުށަހަޅާތާ ދެދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު އިންތިޚާބަށްޓަކައި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން

 ޖެހޭނެއެވެ.

  (ރ)   

  

ދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް،ޤަވާޢިމި

ޚާބުގައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،އިންތި

 އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ ޙައްޤުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  (ބ)   

  

އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވަތަ ވިޔަފާރި

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުލަބެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ސަޕޯޓާއެކު

ވާދަކުރާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓަކު،އިންތިޚާބުގައި 

 އިންތިޚާބީ ޙައްޤުން އެއްކިބާ ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް،  (ޅ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުންވިޔަސް

  ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ 
ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

އިންތިޚާބީ ކެމްޕެއިން 
ގްރޫޕުތަކާއި އިންތިޚާބުގެ 
އިދާރީ ހިންގުންތެރީންގެ 
ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ 
  ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

  (ހ) 13

  

އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، އަނެއް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައްޤަށް

އުނިކަމެއްލިބިދާނެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޢަމަލެއް ހިންގައި އަދި 

 ބަހެއްބުނެ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވާދައިގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް  (ށ) 

ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭއިރު ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ނަފުރަތާއި

ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްކޮށް، ބަހެއް ބުނެ

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެއްވެސްއިންތިޚާބުގައި   (ނ)   

ދަރިވަރަކު އަނެއް ދަރިވަރެއްގެ ޛާތީކަންކަމާ ބެހިގެން

 ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސްބާވަތެއްގެ ނޭއްގާނީޢަމަލެއް  (ރ)   

ހިންގައި ދަރިވަރުންނަށް ނުވަތަ ދަރިވަރަކަށް ބިރުދައްކައި

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމުގެގޮތުން، ދަރިވަރުންނަށް ނުވަތަ  (ބ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މާއްދީ

 އެހީއެއްދީ ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މީޓަރުގެ 35ވޯޓުލާދުވަހު، ވޯޓްފޮށި ބެހެއްޓިފައިވާ ސަރަޙައްދާ   (ޅ)   

ކަހަލަ ޕުރޮޕެގެންާޑއެއް ފަތުރައި،އޭރިޔާގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް 

ވޯޓުފޮށިތައް ބަންދުކޮށްނިމުމާ ހަމައަށް އެސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައި

އިންތިޚާބަށް ތާއީދުހޯދުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެްއ ހިންގައިގެން

 ނުވާނެއެވެ.
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އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެޭވ  (ކ)   

 ދާޚަރަދު ހިމެނިފައި އޮންނަންއިޝްތިހާރުތަކާއި ޕޯސްޓަރުތަކަށް 

ވަނަ 12ދުގެ ޤަވާޢިޖެހޭނީ މުޅި އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރުމަށް މި 

 މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، އޭނާއަށް  (އ)   

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުގައި 

ބައްދަލުވުންތަކާއި، ޢާންމު އެއްވުންތައް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި

 ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަމަކުންވިޔަސް އަދި އެނޫން ޙަލާތެއްގެ ތެރެއިން  (މ)   

ކަމުގައި ވިޔަސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ

ލު އެކަމެއް މެދުވެރި ކުރުވިތަނަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަ

 ފަރާތަކުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން،  (ވ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި،

ދަރިވަރުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. މިަފަދ

 ބާއްވައި ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްބައްދަލުވުންތައް 

ކުރަންޖެހޭނީ، އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން

ލިބުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ

ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ކްލާސްތަކުގައި

އިބްރަރީގައި ތިބޭކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ލަ

ޔުނިވަރސިޓީގައި އެވަގުތަކު ހިނގާ އެއްވެސް، ދަރިވަރުންނަށާއި 

ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިންނަށާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް

 އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދުލުން ބޭރުކުރާ ބަހަކުން، ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ  (ފ)   

ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ގެއްލުމެއް

 އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޯރައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ތާއީދު  )ދ(   

ހޯދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީ

ހުއްޓުމަކަށް އަންނަބަދުނާމުވާފަދަ، އަދި ޔުނިވަރސިޓީ 

 އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ 
ދުވަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

ވޯޓްލާފަރާތްތަކުން 
ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީ 

  ގޮތް 

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާދުވަހު، ވޯޓުލުން އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި  (ހ) 14

ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއިޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި 

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން

 ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

  (ށ) 

  

ވޯޓުލާ ދުވަހު، ވޯޓުލުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ، މި މާއްދާގެ

(ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ މީހުން ފިޔަވައި، ހަމައެކަނި،

ފަރާތަށެވެ. ވޯޓުލުމުގެވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިާވ 

ޙައްޤުލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ވޯޓުލުމުގެ ސަރަޙައްދުގައި

 ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

  (ނ)   

  

ވޯޓުލުން ހިނގަނީ، އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައިތޯ އަދި

މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ

ކު އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުން، ތިބުމަކީ މިމުވައްޒަފުން ނޫން ބަޔަ

 ދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްނޫނެވެ.ޤަވާޢި

ދަށް ޢަމަލުުކރުމާއި ޤަވާޢި
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން

  

15 

 

  (ހ)

 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާކަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ

އިންތިޚާބުގައިއެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުފުރައި، 

ދާ އެއްގޮތަށްޤަވާޢިބައިވެރިވާކަށް އަންގާ ހިސާބުން ބެލެވޭނީ، މި

 ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ކެންޑިޑޭޓަކުވީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައެވެ.
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އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެޭވ  (ކ)   

 ދާޚަރަދު ހިމެނިފައި އޮންނަންއިޝްތިހާރުތަކާއި ޕޯސްޓަރުތަކަށް 

ވަނަ 12ދުގެ ޤަވާޢިޖެހޭނީ މުޅި އިންތިޚާބަށް ހޭދަކުރުމަށް މި 

 މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢަދަދުގެ ތެރޭގައެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، އޭނާއަށް  (އ)   

ތާއީދު ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭރުގައި 

ބައްދަލުވުންތަކާއި، ޢާންމު އެއްވުންތައް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި

 ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

އިންތިޚާބާގުޅޭ ކަމަކުންވިޔަސް އަދި އެނޫން ޙަލާތެއްގެ ތެރެއިން  (މ)   

ކަމުގައި ވިޔަސް، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ

ލު އެކަމެއް މެދުވެރި ކުރުވިތަނަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަ

 ފަރާތަކުން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން،  (ވ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި،

ދަރިވަރުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. މިަފަދ

 ބާއްވައި ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްބައްދަލުވުންތައް 

ކުރަންޖެހޭނީ، އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމެޓީގެ ހުއްދައެއް ލިޔުމަކުން

ލިބުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ

ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ސަބަބުން ކްލާސްތަކުގައި

އިބްރަރީގައި ތިބޭކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ލަ

ޔުނިވަރސިޓީގައި އެވަގުތަކު ހިނގާ އެއްވެސް، ދަރިވަރުންނަށާއި 

ބައްދަލުވުމެއްގެ ބައިވެރިންނަށާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް

 އުނދަގޫވާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ދުލުން ބޭރުކުރާ ބަހަކުން، ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ދެވޭ  (ފ)   

ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަރާތުން ގެއްލުމެއް

 އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ފޯރައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު، ނުވަތަ ތާއީދު  )ދ(   

ހޯދުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީ

ހުއްޓުމަކަށް އަންނަބަދުނާމުވާފަދަ، އަދި ޔުނިވަރސިޓީ 

 އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ 
ދުވަހު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި 

ވޯޓްލާފަރާތްތަކުން 
ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީ 

  ގޮތް 

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާދުވަހު، ވޯޓުލުން އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި  (ހ) 14

ތިބޭ އޮފިޝަލުންނަށާއިޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި 

އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން

 ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

  (ށ) 

  

ވޯޓުލާ ދުވަހު، ވޯޓުލުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެވޭނީ، މި މާއްދާގެ

(ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ މީހުން ފިޔަވައި، ހަމައެކަނި،

ފަރާތަށެވެ. ވޯޓުލުމުގެވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިާވ 

ޙައްޤުލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ވޯޓުލުމުގެ ސަރަޙައްދުގައި

 ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.

  (ނ)   

  

ވޯޓުލުން ހިނގަނީ، އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައިތޯ އަދި

މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ

ކު އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުން، ތިބުމަކީ މިމުވައްޒަފުން ނޫން ބަޔަ

 ދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްނޫނެވެ.ޤަވާޢި

ދަށް ޢަމަލުުކރުމާއި ޤަވާޢި
 ޤަވާޢިދާ ޚިލާފުވުން

  

15 

 

  (ހ)

 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާކަށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ނުވަތަ

އިންތިޚާބުގައިއެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުފުރައި، 

ދާ އެއްގޮތަށްޤަވާޢިބައިވެރިވާކަށް އަންގާ ހިސާބުން ބެލެވޭނީ، މި

 ޢަމަލުކުރުމަށް އެ ކެންޑިޑޭޓަކުވީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައެވެ.
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ދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ކެންޑިޑޭޓަކުޤަވާޢިމި   (ށ)   

ޙައްޤުން އެއްކިބާޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ހިނގާ ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ،  (ނ)   

އެކަމެއް ހުށަހަޅާނީ، އިންތިޚާބާގުޅޭ ޝަކުާވތައް ހުށަހަޅާ

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެއިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ   (ރ)   

ޛިންމާއަކީ އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި

އަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ފަރާތްތަކާމެދު އިންސާފުވެރި

ކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް

 ހުށަހެޅުމެވެ.

 ކޮމިޓީއަށްއިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުާދރީވާ  (ބ)   

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ، މި

ދުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާތާޤަވާޢި

 (ތިނެއް) ދުވަހެވެ. 3ރަސްމީ 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  (ޅ)   

، ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބަލައެއްފަހަނަޅައި ދިޔުަމށްފަހު

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބާ  (ކ)   

ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަށް އެޕީލްކުރުމަށް އެ މެމްބަރަކަށް

 ފުރުޞަޠުދެވޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށްޓަކައި  (އ)   

އިންތިޒާމުކުރެވޭ ޖަލްސާއަށް ވަންނަން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ޖަލްސާގައިދެކެޭވ

ވާހަކާއާއި ކުރެވޭ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް

 ބައިވެރިއެއްނުވެވޭއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާކުރާ ފަރާތާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް  ވ)(   

 ޝަކުވާ އަޑުއަހާ މަޖިލީހުގައި ޙާޟިރުވެ ތިބެންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައްއަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ  (މ)   

ޙާޟިރުވެވެންނެތްނަމަ، ޙާޟިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން

ެޗއަރ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީއެވެ. މިޙާލަތުގައިވެސް،މެމްބަރަކު 

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

  (ފ)   

  

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައްއަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގައި

ކޮމިޓީގެ ކޯރަމު ހަމަވެއްޖެނަމައެވެ.، މައްސަލައެއް ބަލަންވާނީ

ކީ މުޅި ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަކޮމިޓީގެ ކޯރަމްއަ

 އެއްބައެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތް  )ދ(   

ގަިޑއިރު ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަން 24ޝަކުވާ އަޑުއަހާތާ 

 ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު 
  ހޯދުން 

  (ހ) 16

  

  

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިގެންވަނީ، އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގަިއ

އިޢުލާންކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން، ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީެގ

 ފަސްގަޑިއިރު ކުރިއާ ހަމައަށެވެ.

  (ށ)   

  

ޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނޫންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ

ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތާއީދުހޯދުމުެގ

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ކެންޑިޑޭޓަކުޤަވާޢިމި   (ށ)   

ޙައްޤުން އެއްކިބާޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިންތިޚާބީ 

 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ހިނގާ ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ،  (ނ)   

އެކަމެއް ހުށަހަޅާނީ، އިންތިޚާބާގުޅޭ ޝަކުާވތައް ހުށަހަޅާ

 ކޮމިޓީއަށެވެ.

ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެއިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ   (ރ)   

ޛިންމާއަކީ އެކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި

އަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ފަރާތްތަކާމެދު އިންސާފުވެރި

ކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް

 ހުށަހެޅުމެވެ.

 ކޮމިޓީއަށްއިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ ޖަވާބުާދރީވާ  (ބ)   

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ، މި

ދުގެ ދަށުން ބޭއްވޭ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާތާޤަވާޢި

 (ތިނެއް) ދުވަހެވެ. 3ރަސްމީ 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  (ޅ)   

، ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ބަލައެއްފަހަނަޅައި ދިޔުަމށްފަހު

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބާ  (ކ)   

ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމަށް އެޕީލްކުރުމަށް އެ މެމްބަރަކަށް

 ފުރުޞަޠުދެވޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށްޓަކައި  (އ)   

އިންތިޒާމުކުރެވޭ ޖަލްސާއަށް ވަންނަން ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ޖަލްސާގައިދެކެޭވ

ވާހަކާއާއި ކުރެވޭ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް

 ބައިވެރިއެއްނުވެވޭއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާކުރާ ފަރާތާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް  ވ)(   

 ޝަކުވާ އަޑުއަހާ މަޖިލީހުގައި ޙާޟިރުވެ ތިބެންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައްއަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ  (މ)   

ޙާޟިރުވެވެންނެތްނަމަ، ޙާޟިރުވެތިބި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން

ޗެއަރ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީއެވެ. މިޙާލަތުގައިވެސް،މެމްބަރަކު 

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

  (ފ)   

  

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައްއަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވާ ކޮމިޓީގައި

ކޮމިޓީގެ ކޯރަމު ހަމަވެއްޖެނަމައެވެ.، މައްސަލައެއް ބަލަންވާނީ

ކީ މުޅި ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަކޮމިޓީގެ ކޯރަމްއަ

 އެއްބައެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތް  )ދ(   

ގަިޑއިރު ތެރޭގައި ޢާންމުކުރަން 24ޝަކުވާ އަޑުއަހާތާ 

 ޖެހޭނެއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު 
  ހޯދުން 

  (ހ) 16

  

  

ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު 

ލިބިގެންވަނީ، އިންތިޚާބު ކޮމިޓީން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގަިއ

އިޢުލާންކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން، ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީެގ

 ފަސްގަޑިއިރު ކުރިއާ ހަމައަށެވެ.

  (ށ)   

  

ޔާންވެގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނޫންމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަ

ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތާއީދުހޯދުމުެގ

 އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.
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ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކޮންޓްރޯލު އޮންނަ އިންޓަރނެޓް  (ނ)   

ވެބްސައިޓެއްގައި ވިޔަސް އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން

ލިޔުންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ މި ގަވާޢިދާ

 އެއްގޮތަށެވެ.

  (ރ)   

  

ވޯޓްލާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެމްޕެއިނެއް

 ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުެގ ގޮތުން ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް  (ބ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް އަދިކުރިމަތިލާ ހިސާބުން 

ސްޓާފަކަށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މާއްދީ

 އެހީއެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޯޓްލާ ސަރަޙައްދު 
  ކަނޑައެޅުން 

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދަކީ، ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަނުން   17

 މީޓަރުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދެވެ. 10ފެށިގެން 

  (ހ) 18  ވޯޓުލުން

  

  

ވޯޓުލާން އަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތަށް ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު

ދޭންވާނީ އެމީހަކުގެ ފޮޓޯޖެހި އައިޑީއެއް ބަާލ

ޗެކުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  މިގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ ކާޑު ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް

އިސަންސް ނުވަތައިސްލާމިއްޔާގެ ކާޑު ނުވަތަ ޑުރައިވިން ލަ

 ޕާސްޕޯރޓް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.  

1ވޯޓުލާ ފޮށީގެ ކައިރިއަށް އައުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭންވާނީ   (ށ)   

 (އެކެއް) ކަރުދާސް ކޮޅެވެ.

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަށް ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅުގައި  (ނ)   

ފާހަގަ ޖަހައި ިދނުމަށްޓަކައި އޭނާ ގެންނަމީހެއްގެ އަންނަނިވި

 މަޢުލޫމާތު، ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވޯޓުފޮށިކައިރީގައިތިބޭ މީހުންލިސްޓްކޮށް،

 ނެއެވެ. އިންތިޚާބާ ބެހޭކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކުރަންވާ

 އެހީތެރިވި މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް )1(

ވޯޓު ދިނުން ޙައްޤުވާމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، މަޤާމު/ )2(

 ކިޔަވަމުންގެންދާ ކޯސް،ފެކަލްޓީގެ ނަން.

 ބާޠިލު ޞައްޙަ ވޯޓާއި
  ވޯޓު

  

19 

 

  (ހ)

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު 20ދުގެ ޤަވާޢިމި

ކަރުދާސްކޮޅުގައިވާ ފާހަގަ ޖެހުމަށް އޮތްގޮޅި ތަކުގައި ޖަހާނީ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައިޘިއްޔަތުން، ކޮންމެ

ގޮޅިއެއްގައި ވަކި ވަކިން، ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް

 ބޭނުންވާ ޢަދަދަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް   (ނ)   

 ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ. 

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ

ގިނަ ނަންތަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ

 ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ.

ވޯޓު ގުނުމާއި ނަީތޖާ 
 އިޢުލާންކު ކުރުން.

ހަމަޖެހިފައިވާތަނަށް ވޯޓުފޮށިތައް ގެނައުމާއެކު،ވޯޓުގުނުމަށް   (ހ) 20

ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފަށަންވާނެއެވެ. ވޯޓު

ފޮށިތައްކަނޑައި، ވޯޓު ގުނައި، ޢަދަދުކޮށް، ނަތީޖާ ހޯދާނީ

 އެކަމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑަ އަޅާބަޔެކެވެ.

  (ށ)   

  

ން އެދޭފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެވޯޓު ގުނާތަނަށް އޮބްޒާވް ކުރަ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަދެވޭނީ

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެމަތިން

 ކަނޑައަޅާ ހިސާބަކަށެވެ.
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ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކޮންޓްރޯލު އޮންނަ އިންޓަރނެޓް  (ނ)   

ވެބްސައިޓެއްގައި ވިޔަސް އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން

ލިޔުންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ މި ގަވާޢިދާ

 އެއްގޮތަށެވެ.

  (ރ)   

  

ވޯޓްލާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެމްޕެއިނެއް

 ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުެގ ގޮތުން ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް  (ބ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް އަދިކުރިމަތިލާ ހިސާބުން 

ސްޓާފަކަށް، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މާއްދީ

 އެހީއެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ވޯޓްލާ ސަރަޙައްދު 
  ކަނޑައެޅުން 

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދަކީ، ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓާފައި ހުންނަތަނުން   17

 މީޓަރުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދެވެ. 10ފެށިގެން 

  (ހ) 18  ވޯޓުލުން

  

  

ވޯޓުލާން އަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތަށް ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅު

ދޭންވާނީ އެމީހަކުގެ ފޮޓޯޖެހި އައިޑީއެއް ބަާލ

ެޗކުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.  މިގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ ކާޑު ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް

އިސަންސް ނުވަތައިސްލާމިއްޔާގެ ކާޑު ނުވަތަ ޑުރައިވިން ލަ

 ޕާސްޕޯރޓް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.  

1ވޯޓުލާ ފޮށީގެ ކައިރިއަށް އައުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭންވާނީ   (ށ)   

 (އެކެއް) ކަރުދާސް ކޮޅެވެ.

ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހާއަށް ވޯޓުކަރުދާސްކޮޅުގައި  (ނ)   

ފާހަގަ ޖަހައި ިދނުމަށްޓަކައި އޭނާ ގެންނަމީހެއްގެ އަންނަނިވި

 މަޢުލޫމާތު، ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައް 

ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވޯޓުފޮށިކައިރީގައިތިބޭ މީހުންލިސްޓްކޮށް،

 ނެއެވެ. އިންތިޚާބާ ބެހޭކޮމިޓީއާއި ޙަވާލުކުރަންވާ

 އެހީތެރިވި މީހާގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް )1(

ވޯޓު ދިނުން ޙައްޤުވާމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، މަޤާމު/ )2(

 ކިޔަވަމުންގެންދާ ކޯސް،ފެކަލްޓީގެ ނަން.

 ބާޠިލު ޞައްޙަ ވޯޓާއި
  ވޯޓު

  

19 

 

  (ހ)

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވޯޓު 20ދުގެ ޤަވާޢިމި

ކަރުދާސްކޮޅުގައިވާ ފާހަގަ ޖެހުމަށް އޮތްގޮޅި ތަކުގައި ޖަހާނީ

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޙައިޘިއްޔަތުން، ކޮންމެ

ގޮޅިއެއްގައި ވަކި ވަކިން، ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް

 ބޭނުންވާ ޢަދަދަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް   (ނ)   

 ފާހަގަޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާހަކީ ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ. 

ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅުގައި ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ

ގިނަ ނަންތަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅަކީ

 ބާޠިލު ވޯޓެކެވެ.

ވޯޓު ގުނުމާއި ނަީތޖާ 
 އިޢުލާންކު ކުރުން.

ހަމަޖެހިފައިވާތަނަށް ވޯޓުފޮށިތައް ގެނައުމާއެކު،ވޯޓުގުނުމަށް   (ހ) 20

ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާ އަވަހަކަށް ފަށަންވާނެއެވެ. ވޯޓު

ފޮށިތައްކަނޑައި، ވޯޓު ގުނައި، ޢަދަދުކޮށް، ނަތީޖާ ހޯދާނީ

 އެކަމަށް އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑަ އަޅާބަޔެކެވެ.

  (ށ)   

  

ްނ އެދޭފަރާތްތަކަށް ވަނުމުގެވޯޓު ގުނާތަނަށް އޮބްޒާވް ކުރަ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަދެވޭނީ

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެމަތިން

 ކަނޑައަޅާ ހިސާބަކަށެވެ.
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  (ނ)   

  

2ނަތީޖާ ފައިނަލްވާނީ ގުނާ ފަރާތުން ވަކިވަކިން މަދުވެގެން 

ށްފަހު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީންފަހަރަށް ގުނުމަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްކޮށްހުނަ ފަރާތް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އިތުރު

 މައްސަލައެއް ނެތްނަމައެވެ.

  (ރ)   

  

ނަތީޖާ އަގަބަހުން އިޢުާލން ކުރުމަށްފަހު ހުރިާހ

ދަރިވަރުންނަށްފެންނަހެން ޔުނިވަރސިޓީތެރޭ ޢާއްމު

 ނޯޓިސްބޯޑެއްގައި ލިޔުމުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 21  ވޯޓު އެއްވަރުވުން 

 

  (ހ)

  

މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު އެއްވަރުވުމުގެ

ހޮވުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުސަބަބުން ވޯޓުގައި 

ކަނޑަނޭޅިއްގެނަމަ،އެއްވަރުވި ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަލުން

ވޯޓުނެގުން ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް

 އެބައެއްގެ މެދުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

  (ށ)   

  

މި ގޮތުން ދެން އިޢުލާން ކުރެވޭ މުއްދަތާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

ހެނިހެން ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ނިންމާނީ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭއެ

ކޮމިޓީންނެވެ. މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު

އެއްވަރުވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުގައި ހޮވުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު

ކަނޑަނޭޅިއްގެނަމަ،އެއްވަރުވި ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަލުން

ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށްވޯޓުނެގުން ބާއްވާނެ 

 އެބައެއްގެ މެދުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

މި ގޮތުން ދެން އިޢުލާން ކުރެވޭ މުއްދަތާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ  (ނ)   

އެހެނިހެން ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ނިންމާނީ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ

 ކޮމިޓީންނެވެ.

ވޯޓުލާނިމުމުން ތަްނ 
ސާފުކުރުމާއި، 

  ޕޯސްޓަރުތައް ނެުގން.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލައިނިމުމުން، އިންތިޚާބާގުޅޭގޮތުން  (ހ) 22

ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ނައްޓައި މުޅި ތަން

ސާފުކުރުމަކީ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  

 ޒިއްމާއެކެވެ.

ދުގައި ނެތް ޤަވާޢިމި
މައްސަލައެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު 
  ކުރާނެ ގޮތް.

  (ހ) 23

  

ދުގައި ނެތް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްޤަވާޢިމި

 ނިންމާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 24

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.  (ށ)   
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  (ނ)   

  

2ނަތީޖާ ފައިނަލްވާނީ ގުނާ ފަރާތުން ވަކިވަކިން މަދުވެގެން 

ށްފަހު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ކޮމިޓީންފަހަރަށް ގުނުމަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްކޮށްހުނަ ފަރާތް ޗެކްކުރުމަށްފަހު އިތުރު

 މައްސަލައެއް ނެތްނަމައެވެ.

  (ރ)   

  

ނަތީޖާ އަގަބަހުން އިޢުާލން ކުރުމަށްފަހު ހުރިާހ

ދަރިވަރުންނަށްފެންނަހެން ޔުނިވަރސިޓީތެރޭ ޢާއްމު

 ނޯޓިސްބޯޑެއްގައި ލިޔުމުން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 21  ވޯޓު އެއްވަރުވުން 

 

  (ހ)

  

މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު އެއްވަރުވުމުގެ

ހޮވުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކުސަބަބުން ވޯޓުގައި 

ކަނޑަނޭޅިއްގެނަމަ،އެއްވަރުވި ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަލުން

ވޯޓުނެގުން ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް

 އެބައެއްގެ މެދުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

  (ށ)   

  

މި ގޮތުން ދެން އިޢުލާން ކުރެވޭ މުއްދަތާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

ހެނިހެން ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ނިންމާނީ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭއެ

ކޮމިޓީންނެވެ. މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު

އެއްވަރުވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުގައި ހޮވުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު

ކަނޑަނޭޅިއްގެނަމަ،އެއްވަރުވި ބަޔެއްގެ މެދުގައި އަލުން

ތާރީޚު ކަނޑައަޅައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށްވޯޓުނެގުން ބާއްވާނެ 

 އެބައެއްގެ މެދުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

މި ގޮތުން ދެން އިޢުލާން ކުރެވޭ މުއްދަތާއި އިންތިޚާބާ ގުޅޭ  (ނ)   

އެހެނިހެން ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ނިންމާނީ އިމްތިޙާނުތަކާބެހޭ

 ކޮމިޓީންނެވެ.

ވޯޓުލާނިމުމުން ތަްނ 
ސާފުކުރުމާއި، 

  ޕޯސްޓަރުތައް ނެުގން.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލައިނިމުމުން، އިންތިޚާބާގުޅޭގޮތުން  (ހ) 22

ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ނައްޓައި މުޅި ތަން

ސާފުކުރުމަކީ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ  

 ޒިއްމާއެކެވެ.

ދުގައި ނެތް ޤަވާޢިމި
މައްސަލައެއް 

ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު 
  ކުރާނެ ގޮތް.

  (ހ) 23

  

ދުގައި ނެތް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްޤަވާޢިމި

 ނިންމާނީ އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުުކރަން 
  ފެށުމާއި މުރާޖަޢާުކރުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ހ) 24

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޝާއިޢުކުރުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ޤަވާޢިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.  (ށ)   
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 ކޯސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް، ޤަވާޢިދަކީ މި    1  ތަޢާރުފު 

2015/11ފީނެގުމާބެހޭގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ 48(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، "ކޯސްތަކަށް ފީނެގުމާބެހޭ  ޤަވާޢިދު"     2  ނަން 

 އެވެ.

މި  ޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ    3  މަޤުޞަދު

ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީ ކަނޑައަޅާނޭގޮތް

އެކަށައެޅުމާއި ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތާއި ފީ

ދެއްކިފަރާތަށް އެފަރާތަކުން ދެއްކި ފީއެއް ނުވަތަ ފީ އިން ބައެއް

 ރު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. އިޢާދަ ކޮށްދެވިދާނެ ޙާލަތާއި މިންވަ

ފީއާއިގުޅޭ   

  އިރުޝާދުތައް 

ކޯހަށް ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ފީތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ   (ހ)  4

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެ

އަހަރަކު ބަދަލުވެދާނެއެވެ. މި ބަދަލުވުން  އިންފްލޭޝަން

ޔުނިވަރސިޓީއިން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.ރޭޓުގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަުހ ،ކޯސްތަކަށް ނަގާނެ ފީ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް މީހަކަށް ދޭ ޖާގަ ޤަބޫލު  (ށ)   

މަޢުލޫމާުތކުރުމުގެ ކުރިން ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާބެހޭ ަޞއްޙަ 

 ހޯދައި ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.

ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ  (ނ)   

ކޯހުގެ ފީއަށް ބަދަލެއް ގެނެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ދަރިވަރު

ދައްކަން ޖެހޭނީ އެކޯހެއްގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވިއިރު އެކޯހަކަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސް ފީ އެވެ.

ކޯސް ފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އެކޯހުގެ ޓިއުޝަން  (ރ)   

އިމްތިޙާނަށް ،ފީއެވެ.  އެ ކޯހަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްފޮތްތަކާއި

އެފީއަކާއި ،ވަނުމަށްޓަކައި ފީއެއް ނަގަން ކަޑައެޅިފައިވާނަމަ

ދަސްވެނިވުމުގެ ފީއާއި ފޮޓޯ ކޮޕީނެގުމަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ފަދަ

 އެއްވެސް ފީއެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރާއްޖޭގައި  (ބ)   

އިންޑަސްޓްރިއަލް، ފީލްޑް ޓްރިޕް ،ތަންފީޒުކުރާ ޕްރެކްޓިކަމް

ރަކާތްތަކުގެ ދަތުރުޓްރެއިނިންގ، އިންޓަރންޝިޕް ފަދަ ޙަ

ޚަރަދާ އަދި އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ދޭނީ

 ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 

،ކޯޕަރޭޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯސްތަކާ ،ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯސްތަކާ  (ޅ)   

ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ ކުރު ކޯސްތަކުގެ ފީ

 ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިނޭންސް ކޮމިޓީންނެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ  (ކ)   

ކޯސްތަކަށް ފީ ނަގާނީ ހިނގާ ޚަރަދަށް ބަލާފައެވެ. ކޯހުގެ

ބާވަތުން ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި ފީ ދައްކާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނީ

 ފިނޭންސް ކޮމިޓީންނެވެ.

ރަޖިސްޓްރީވާނަމަ ފީދަރިވަރު އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އަލަށް   (އ)   

 ކަނޑައަޅާނީ މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ޯކސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު
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 ޯކސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް، ޤަވާޢިދަކީ މި    1  ތަޢާރުފު 

2015/11ފީނެގުމާބެހޭގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ 48(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ، "ކޯސްތަކަށް ފީނެގުމާބެހޭ  ޤަވާޢިދު"     2  ނަން 

 އެވެ.

މި  ޤަވާޢިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ    3  މަޤުޞަދު

ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފީ ކަނޑައަޅާނޭގޮތް

އެކަށައެޅުމާއި ފީ ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނޭ ގޮތާއި ފީ

ދެއްކިފަރާތަށް އެފަރާތަކުން ދެއްކި ފީއެއް ނުވަތަ ފީ އިން ބައެއް

 ރު ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. އިޢާދަ ކޮށްދެވިދާނެ ޙާލަތާއި މިންވަ

ފީއާއިގުޅޭ   

  އިރުޝާދުތައް 

ކޯހަށް ދަރިވަރުން އަތުން ނަގާ ފީތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ   (ހ)  4

ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންމެ

އަހަރަކު ބަދަލުވެދާނެއެވެ. މި ބަދަލުވުން  އިންފްލޭޝަން

ޔުނިވަރސިޓީއިން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.ރޭޓުގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަުހ ،ކޯސްތަކަށް ނަގާނެ ފީ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރަކަށް ވުމަށް މީހަކަށް ދޭ ޖާގަ ޤަބޫލު  (ށ)   

މަޢުލޫމާުތކުރުމުގެ ކުރިން ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާބެހޭ ަޞއްޙަ 

 ހޯދައި ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.

ކިޔަވަމުންދާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވެފައިވާ  (ނ)   

ކޯހުގެ ފީއަށް ބަދަލެއް ގެނެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ދަރިވަރު

ދައްކަން ޖެހޭނީ އެކޯހެއްގައި ދަރިވަރު ބައިވެރިވިއިރު އެކޯހަކަށް

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސް ފީ އެވެ.

ކޯސް ފީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި އެކޯހުގެ ޓިއުޝަން  (ރ)   

އިމްތިޙާނަށް ،ފީއެވެ.  އެ ކޯހަކަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްފޮތްތަކާއި

އެފީއަކާއި ،ވަނުމަށްޓަކައި ފީއެއް ނަގަން ކަޑައެޅިފައިވާނަމަ

ދަސްވެނިވުމުގެ ފީއާއި ފޮޓޯ ކޮޕީނެގުމަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ފަދަ

 އެއްވެސް ފީއެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކޯހުގެ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ރާއްޖޭގައި  (ބ)   

އިންޑަސްޓްރިއަލް، ފީލްޑް ޓްރިޕް ،ތަންފީޒުކުރާ ޕްރެކްޓިކަމް

ރަކާތްތަކުގެ ދަތުރުޓްރެއިނިންގ، އިންޓަރންޝިޕް ފަދަ ޙަ

ޚަރަދާ އަދި އެކޮމޮޑޭޝަނަށް ހޭދަވާ ޚަރަދު ދޭނީ

 ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 

،ކޯޕަރޭޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯސްތަކާ ،ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯސްތަކާ  (ޅ)   

ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް ނުހިމެނޭ ޚާއްޞަ ކުރު ކޯސްތަކުގެ ފީ

 ކަނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފިނޭންސް ކޮމިޓީންނެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ  (ކ)   

ކޯސްތަކަށް ފީ ނަގާނީ ހިނގާ ޚަރަދަށް ބަލާފައެވެ. ކޯހުގެ

ބާވަތުން ފީ ނަގާނެ މިންވަރާއި ފީ ދައްކާނެގޮތް ކަނޑައަޅާނީ

 ފިނޭންސް ކޮމިޓީންނެވެ.

ރަޖިސްޓްރީވާނަމަ ފީދަރިވަރު އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އަލަށް   (އ)   

 ކަނޑައަޅާނީ މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
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ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ކުއްޖެއްނަމަ ސްޕޮންސަރ(ވ)    

 ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މާއްދާއަކުން ފެއިލްވެގެން މާއްދާއެއް ރިޕީޓްކުރާނަމަ،(މ)    

 އެމާއްދާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. 

(ދޭއް) ވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ 2ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގެ   (ފ)   

ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެ ފީ ނުދައްކާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފީ

ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެރ. (ދުއިސައްތަ 250ބަލައިގަނެވޭނީ 

 ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުއެވެ.

އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކާއި  (ދ)   

ޔުނިވަރސިޓީން ޤަޞްދުކުރާ ކަންތައްތައް ކަމަށް (މިސާލު:

ކިޔަވާދޭނެ މުދައްރިސުން، ކޯސް ހިންގާނޭ ސެމިސްޓަރ)

ޢާންމުކޮށްފައިވާޔުނިވަރސިޓީއިން ޝާއިޢު ކުރާ  ތަކެތީގައި 

ކަންތައްތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ޒިންމާވާންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެްއ

ނުވަތަ ޢަހުދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިޚްތިޔާރީ

މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވަން ބޭނުންވާނަމަ

އެމާއްދާއަކީ އެސެމިސްޓަރއެއްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއްކަން

ށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުކަ

އަނގަބަހުން ބުނާ ވާހަކައެއް ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ

ލިޔުމަކާ ތަޢާރުޟު ވާނަމަ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަލާނީ

 ރަސްމީ ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަ މަޢުލޫމާތެވެ.

ކޯސްތަކަށް ފީ 

 ކަޑައެޅުމާއި އެކަން 

  ޢާންމުކުރުން

5  

  

  

  

ޔުނިވަރސީޓީއިން ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ޢަދަުދ  (ހ)

ސަނަދުގެ  ،ބިނާވެގެންވަނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯހުގެ ބާވަތާއި 

އަދި މާއްދާގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓުގެ ،މާއްދާއާއި، ފެންވަރާއި

ގައި 1މައްޗަށެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަުދވަލު 

 އެވަނީއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ނިންމާ ކޯސްތަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ  (ށ)    

ފީ އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު

 ޝާއިޢުކުރަން ވާނެއެވެ.

ބިދޭސީ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ވެސް ނެގޭނީ ދިވެހި ދަރިވަރެއްގެ    6 ބިދޭސީ ދަރިވަރުންގެ ފީ 

 އަތުން ނެގޭ ފީ އެވެ.

ކޯސްފީ ނުދައްކާ 

ދަރިވަރާމެދު 

  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

  

7  

  

ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަށް ފީ  ދެއްކުމަށް  (ހ)

ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ފީ 

ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ފީ ނުދެއްކުމުން ދިމާވާ

މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ދަރިވަރު އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ.

ދަރިވަރު ނޫން ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި

ރިވަރު ނޫންވާނަމަ، ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުންނެވެ. ދަ

ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ީފ

ނުދެއްކުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ދަރިވަރާ މެދުއެވެ.

ފީނުދައްކާ ދަރިވަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައ ޚިދުމަތްތައް

ންސްކްރިޕްޓް ހިފެހެއްޓުާމއި، ސަނަދުހުއްޓާލުމާއި ޓްރާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހަކަށް އްޓުމާއި، ދަސްވެނި ނުކުރުމާއި،ހިފެހެ

ދެން ނުވެއްދުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީއިން ވަކިކުރުމާއި، ފައިސާ

 ހޯދުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ދިއުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ، ފީ ދައްކަންޖެހޭ،  ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން  (ށ)    

ލަތެއްޙާގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ދަތިވާ މުއްދަތު

ފީ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ވޭތޯ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ބެލުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓާއެކު މަޝްވަާރ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 
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ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔަވާ ކުއްޖެއްނަމަ ސްޕޮންސަރ(ވ)    

 ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މާއްދާއަކުން ފެއިލްވެގެން މާއްދާއެއް ރިޕީޓްކުރާނަމަ،(މ)    

 އެމާއްދާއަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. 

(ދޭއް) ވަނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ 2ކޮންމެ ސެމިސްޓަރއެއްގެ   (ފ)   

ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެ ފީ ނުދައްކާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފީ

ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެރ. (ދުއިސައްތަ 250ބަލައިގަނެވޭނީ 

 ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުއެވެ.

އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމުތަކާއި  (ދ)   

ޔުނިވަރސިޓީން ޤަޞްދުކުރާ ކަންތައްތައް ކަމަށް (މިސާލު:

ކިޔަވާދޭނެ މުދައްރިސުން، ކޯސް ހިންގާނޭ ސެމިސްޓަރ)

ޢާންމުކޮށްފައިވާޔުނިވަރސިޓީއިން ޝާއިޢު ކުރާ  ތަކެތީގައި 

ކަންތައްތަކަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ޒިންމާވާންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެްއ

ނުވަތަ ޢަހުދެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އިޚްތިޔާރީ

މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވަން ބޭނުންވާނަމަ

އެމާއްދާއަކީ އެސެމިސްޓަރއެއްގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއެއްކަން

ށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުކަ

އަނގަބަހުން ބުނާ ވާހަކައެއް ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކޮށްފައިާވ

ލިޔުމަކާ ތަޢާރުޟު ވާނަމަ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ބަލާނީ

 ރަސްމީ ލިޔުމުން ފެންނަން ހުންނަ މަޢުލޫމާތެވެ.

ކޯސްތަކަށް ފީ 

 ކަޑައެޅުމާއި އެކަން 

  ޢާންމުކުރުން

5  

  

  

  

ޔުނިވަރސީޓީއިން ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ޢަދަުދ  (ހ)

ސަނަދުގެ  ،ބިނާވެގެންވަނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ކޯހުގެ ބާވަތާއި 

އަދި މާއްދާގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓުގެ ،މާއްދާއާއި، ފެންވަރާއި

ގައި 1މައްޗަށެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަުދވަލު 

 އެވަނީއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގުމަށް ނިންމާ ކޯސްތަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ  (ށ)    

ފީ އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު

 ޝާއިޢުކުރަން ވާނެއެވެ.

ބިދޭސީ ދަރިވަރެއްގެ އަތުން ވެސް ނެގޭނީ ދިވެހި ދަރިވަރެއްގެ    6 ބިދޭސީ ދަރިވަރުންގެ ފީ 

 އަތުން ނެގޭ ފީ އެވެ.

ކޯސްފީ ނުދައްކާ 

ދަރިވަރާމެދު 

  ފިޔަވަޅުއެޅުން 

  

7  

  

ޔުނިވަރސިޓީގައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯހަށް ފީ  ދެއްކުމަށް  (ހ)

ދައްކައި ޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ފީ 

ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ފީ ނުދެއްކުމުން ދިމާވާ

މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާއަކީ ދަރިވަރު އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ.

ދަރިވަރު ނޫން ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި

ރިވަރު ނޫންވާނަމަ، ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ އެފަރާތަކުންނެވެ. ދަ

ފަރާތަކުން ސްޕޮންސަރ ކުރާ ކޯހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ީފ

ނުދެއްކުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ދަރިވަރާ މެދުއެވެ.

ފީނުދައްކާ ދަރިވަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައ ޚިދުމަތްތައް

ންސްކްރިޕްޓް ހިފެހެއްޓުާމއި، ސަނަދުހުއްޓާލުމާއި ޓްރާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހަކަށް އްޓުމާއި، ދަސްވެނި ނުކުރުމާއި،ހިފެހެ

ދެން ނުވެއްދުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީއިން ވަކިކުރުމާއި، ފައިސާ

 ހޯދުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ދިއުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީ، ފީ ދައްކަންޖެހޭ،  ޙާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން  (ށ)    

ލަތެއްޙާގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް ދަތިވާ މުއްދަތު

ފީ ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ވޭތޯ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

ބެލުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓާއެކު މަޝްވަާރ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 
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ކޯސްފީ  ދަރިވަރަށް

 އަނބުރާ ދިނުން 

  

ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި  (ހ)  8

ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންވާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ

 މަތީންނެވެ.

ސެމިސްޓަރގެ 

ކިޔެވުން ފެށޭ

ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ވަކިވާނަމަ 

ސެމިސްޓަރއަށް ރެޖިސްޓްރީވި

ޅިފައިވާ ފީިއންމާއްދާތަކަށް ކަނޑައެ

 އަބުރާ ދެވޭނެ އިންސައްތަ 

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ވަނަ ހަފްތާ 1-2

 100%ފީގެ 

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ވަނަ ހަފްތާ 3-5

 50ފީގެ %

ވަނަ ހަފްތާ އަށް 6

 ފަހު 

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ

 0ފީގެ %

މުއްދަތަށް ކޯސް ފެށޭގޮތް ނުވެގެން ކޯހަށް ފީކަނޑައެޅިފައިވާ   (ށ)    

ދެއްކި ދަރިވަރު ކޯހުން ވަކިވާން ނިންމައިފިނަމަ ކޯހުގެ ފީ

އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ. ފީ އަނބުރާ ލިބިދިނުމަށް އެދި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ްސީމޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހަޅާތާ ރަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފީ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ. 10

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮްފ  (ނ)    

ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެގެން ޔުނިވަރސިޓީން ވަކި ކުރެވޭ

ދަރިވަރަށް، އެދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ކޯސް ފީ

 އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

 

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  

  

މި ޤަވާޢިދުގަިއވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް    9

ހުށަހަޅަން ބޭނުން ނަމަ ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

"ޝަކުވާ ހުށައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 މަތިންނެވެ.

ޑިސްކްލޭމަރ      

  

ފީ އާ ބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ،ތިރީގައިވާ ޑިސްކްލެއިމަރ    10

 ލިޔުމެއްގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ފީއަކީ

ޞައްޙަ ފީ ތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ

މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތެއް ބަދަލުވުމުގެ

 އެ ނޫން ސަބަބަކާ ހުރެ ވިޔަސް ކުރިންސަބަބުން ނުވަތަ

އެންގުމަކާ ނުލާ ފީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ޔުނވަރސިޓީއަށް

 ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ."

  ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން 

  

މި ޤަވާޢިދު އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ    11

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް 

  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

  

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ    12

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ވާޢިދުގައި މި ޤަ

  ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

އެކަމެއް ނިންމާނީމި ޤަވާޢިދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ     13

 އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުންނެވެ.
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ކޯސްފީ  ދަރިވަރަށް

 އަނބުރާ ދިނުން 

  

ޔުނިވަރސިޓީން ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި  (ހ)  8

ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންވާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ

 މަތީންނެވެ.

ސެމިސްޓަރގެ 

ކިޔެވުން ފެށޭ

ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ވަކިވާނަމަ 

ެސމިސްޓަރއަށް ރެޖިސްޓްރީވި

ޅިފައިވާ ފީިއންމާއްދާތަކަށް ކަނޑައެ

 އަބުރާ ދެވޭނެ އިންސައްތަ 

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ވަނަ ހަފްތާ 1-2

 100%ފީގެ 

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ ވަނަ ހަފްތާ 3-5

 50ފީގެ %

ވަނަ ހަފްތާ އަށް 6

 ފަހު 

އިދާރީ ފީ ފިޔަވާ މުޅި ސެމިސްޓަރ

 0ފީގެ %

މުއްދަތަށް ކޯސް ފެށޭގޮތް ނުވެގެން ކޯހަށް ފީކަނޑައެޅިފައިވާ   (ށ)    

ދެއްކި ދަރިވަރު ކޯހުން ވަކިވާން ނިންމައިފިނަމަ ކޯހުގެ ފީ

އަނބުރާ ލިބޭނެއެވެ. ފީ އަނބުރާ ލިބިދިނުމަށް އެދި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ްސީމޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހަޅާތާ ރަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފީ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ. 10

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮްފ  (ނ)    

ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފުވެގެން ޔުނިވަރސިޓީން ވަކި ކުރެވޭ

ދަރިވަރަށް، އެދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ކޯސް ފީ

 އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ.

 

  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން  

  

މި ޤަވާޢިދުގަިއވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް    9

ހުށަހަޅަން ބޭނުން ނަމަ ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

"ޝަކުވާ ހުށައެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 މަތިންނެވެ.

ޑިސްކްލޭމަރ      

  

ފީ އާ ބެހޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ،ތިރީގައިވާ ޑިސްކްލެއިމަރ    10

 ލިޔުމެއްގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޝާއިޢުކުރާ ފީއަކީ

ޞައްޙަ ފީ ތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ

މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތެއް ބަދަލުވުމުގެ

 އެ ނޫން ސަބަބަކާ ހުރެ ވިޔަސް ކުރިންސަބަބުން ނުވަތަ

އެންގުމަކާ ނުލާ ފީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ޔުނވަރސިޓީއަށް

 ލިބިގެންވާ ޙައްޤެކެވެ."

  ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކުރުން 

  

މި ޤަވާޢިދު އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ    11

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް 

  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

  

މި ޤަވާޢިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ    12

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު

 ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ވާޢިދުގައި މި ޤަ

  ނެތްކަމެއް ދިމާވުން 

އެކަމެއް ނިންމާނީމި ޤަވާޢިދުގަިއ ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ     13

 އެކަޑެމިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުންނެވެ.
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ލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަުރންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސް

  ދުޤަވާޢިޔޫނިއަންގެ އަސާސީ 

  

 .އެވެ" البطال رابطة "ނަމަކީ  ޖަމްޢިއްޔާގެމި  1.1 1  ނަން ޖަމްޢިއްޔާގެ

“s ’Studentކިޔާނީ  މާނަކުރާނީ  ބަހުން ގިރޭސިނއި 1.2   

”Union ެއެވ. 

 ދިވެހިބަހުން މާނަކުރާނީ "ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން" އެވެ. 1.3   

 ދިވެހިބަހުން މާނަކުރާނީ "ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން" އެވެ.    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ،އަކީ އިދާރާޖަމްޢިއްޔާގެ  މި 2.1 2  ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާ  

ޔުނިވަރސިޓީ (ފަހުދު ރަސްގެފާނު ބިނާ)، ވައިލެޓްމަގު، މާލެ،

 .އެވެ

ޙައްޤުތައް އިމަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހަޖަމްޢިއްޔާގެ މި  3.1 3  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްަޞދު

ރައްކާތެރިކުރުމާއި، މަސްލަހަުތ ކުރިއެރުވުމާއި،

ކަމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި،ވަތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިއްއުޚު

.ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ

ގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަންތަކުމަޤްޞަދު ގެ އިތުރުން މި މީ

 .  ހިމެނެއެވެ

 އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުން. 3.1.1

ދަރިވަރުންގެ ތަޢްލީމީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި، 3.1.2

 .ހިމާޔަތްކުރުން

  

 

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫޙް ދިރުވައި އާލާކޮށް، 3.1.3

އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަން

 ޤާއިމުކުރުން، 

ރޫޙު އާލާކުރެވޭނެދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ  3.1.4

އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގައި(. ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ފަންނީ އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް

 ) .ހިންގުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ދީނީ، ޢިލްމީ، އަދަބީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ 3.1.5

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވައި އެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން

 ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުން، 

ރުމާއި، ކަންކަމުގައިހަރުދަނާ ލީޑަރ ޝިޕެއް ބިނާކު 3.1.6

 އިސްނަގާނެ ޖީލެއް އުފެއްދުން. 

،ދަރިވަރުންނަށްއަލަށް ގުޅޭ  އި ޔުނިވަރސިޓީއާ 3.1.7

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސޫލުތައް އޮންނަ ގޮތް ބުނެދީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގައި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތައްދަރިވަރުންގެ ކުލަބްތަކާއި  3.1.8

 .އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުން

ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަނާ ގުޅުން، ޖަމްޢިއްޔާއެހެނިހެން  3.1.9

 .ބަދަހިކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީން އި އަދިޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގަ 3.1.10

  .ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރުން ،ބޭރުގައި

ިސޓީއަކީ ހުރިހާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރ 3.1.11

ގޮތަކުންވެސް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް

 ކުރުމާއި އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް އެހީތެރިވުން. 

ޑު މަޤްސަދުތައްނމައިގަޖަމްޢިއްޔާގެއަދި މީގެ އިތުރުން، 

އަސާސީ ޤަވާއިދާ ޚިލާްފޖަމްޢިއްޔާގެހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މި 

ޑައަާޅނހިންގާ ކޮމިޓީއިން ކަ ޖަމްޢިއްޔާގެނުވާގޮތުގެމަތީން 

 .އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަވާޢިދު އަސާސީ  ޔޫނިއަންގެ 
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ލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަރިވަުރންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސް

  ދުޤަވާޢިޔޫނިއަންގެ އަސާސީ 

  

 .އެވެ" البطال رابطة "ނަމަކީ  ޖަމްޢިއްޔާގެމި  1.1 1  ނަން ޖަމްޢިއްޔާގެ

“s ’Studentކިޔާނީ  މާނަކުރާނީ  ބަހުން ގިރޭސިނއި 1.2   

”Union ެއެވ. 

 ދިވެހިބަހުން މާނަކުރާނީ "ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން" އެވެ. 1.3   

 ދިވެހިބަހުން މާނަކުރާނީ "ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން" އެވެ.    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ،އަކީ އިދާރާޖަމްޢިއްޔާގެ  މި 2.1 2  ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރާ  

ޔުނިވަރސިޓީ (ފަހުދު ރަސްގެފާނު ބިނާ)، ވައިލެޓްމަގު، މާލެ،

 .އެވެ

ޙައްޤުތައް އިމަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހަޖަމްޢިއްޔާގެ މި  3.1 3  ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްަޞދު

ރައްކާތެރިކުރުމާއި، މަސްލަހަުތ ކުރިއެރުވުމާއި،

ކަމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމާއި،ވަތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިއްއުޚު

.ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ

ގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަންތަކުމަޤްޞަދު ގެ އިތުރުން މި މީ

 .  ހިމެނެއެވެ

 އިސްލާމްދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުން. 3.1.1

ދަރިވަރުންގެ ތަޢްލީމީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި، 3.1.2

 .ހިމާޔަތްކުރުން

  

 

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ދީނީ ރޫޙް ދިރުވައި އާލާކޮށް، 3.1.3

އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަން

 ޤާއިމުކުރުން، 

ރޫޙު އާލާކުރެވޭނެދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ  3.1.4

އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރޭގައި(. ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން

އެކިއެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ފަންނީ އަދަބީ ޙަރަކާތްތައް

 ) .ހިންގުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ދީނީ، ޢިލްމީ، އަދަބީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ 3.1.5

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވައި އެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން

 ޙަރަކާތްތެރި ކުރުވުން، 

ރުމާއި، ކަންކަމުގައިހަރުދަނާ ލީޑަރ ޝިޕެއް ބިނާކު 3.1.6

 އިސްނަގާނެ ޖީލެއް އުފެއްދުން. 

،ދަރިވަރުންނަށްއަލަށް ގުޅޭ  އި ޔުނިވަރސިޓީއާ 3.1.7

ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސޫލުތައް އޮންނަ ގޮތް ބުނެދީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގައި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން. 

އެހެނިހެން ޖަމާޢަތްތައްދަރިވަރުންގެ ކުލަބްތަކާއި  3.1.8

 .އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުން

ޖަމާޢަތް ފަދަ ތަންތަނާ ގުޅުން، ޖަމްޢިއްޔާއެހެނިހެން  3.1.9

 .ބަދަހިކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީން އި އަދިޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގަ 3.1.10

  .ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރުން ،ބޭރުގައި

ިސޓީއަކީ ހުރިހާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރ 3.1.11

ގޮތަކުންވެސް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް

 ކުރުމާއި އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް އެހީތެރިވުން. 

ޑު މަޤްސަދުތައްނމައިގަޖަމްޢިއްޔާގެއަދި މީގެ އިތުރުން، 

އަސާސީ ޤަވާއިދާ ޚިލާްފޖަމްޢިއްޔާގެހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މި 

ޑައަާޅނހިންގާ ކޮމިޓީއިން ކަ ޖަމްޢިއްޔާގެނުވާގޮތުގެމަތީން 

 .އުސޫލެއްގެ ދަށުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
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އާއި ހުުދ ކުލަ  އާއި ރަން ކުލަ  ފެހިކުލައަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެމި 4.1 4  ކުލަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ

 އެވެ. ކުލަ

3/2ދިދައިގެ ފުޅާ މިނަކީ އޭގެ ދިގުމިނުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެމި  5.1 5  ދިދަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ

 (ތިންބައި ކުޅަދެބައި) އެވެ.

ގޮތުގެ ނަމޫނާއާއި ކުލަތަކުގެ ދިދަ ހުންނަންވާޖަމްޢިއްޔާގެމި  5.2   

 ގައި އެވަނީއެވެ. 01ކޯޑް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

02ސިއްކަ އިގެ ނަމޫނާ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު ޖަމްޢިއްޔާގެމި  6.1 6  ސިއްކަ ޖަމްޢިއްޔާގެ

 ގައި އެވަނީ އެވެ.

ލޯގޯ ހުންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި ޤަވައިދުެގޖަމްޢިއްޔާގެމި  7.1 7  ލޯޯގ ޖަމްޢިއްޔާގެ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 03ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ

  އާމްދަނީ 

އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މިޖަމްޢިއްޔާމި  8.1 8

މެންބަރުންނާއި، ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެޖަމްޢިއްޔާގެ

އަށް ލިބޭޖަމްޢިއްޔާމި . ބަހާލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެމެދުގައި 

ފައިާސ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއާއި 

.މިޤަވާޢިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ާހސިލުކުރުމަށެވެ

ހިންގާކޮމިޓީގެޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ 8.2   

މުއައްސިސުންނަށްޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުންނާއި 

ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުެގ އާމްދަނީއާއިޖަމްޢިއްޔާގެ

 .އެއްވެސް ހައްޤެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

ފައިސާ ހުންނަންވާނީއިން ހޯދާ އާމްދަނީއާއި ޖަމްޢިއްޔާމި  8.3   

 ނަމުގައެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގެބެލުުމގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެ

  

 

ފައިސާއާއި ބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓާނީޖަމްޢިއްޔާގެމި  8.4   

 ވެ.ހިންގާކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޚަޒާންދާރެ

ކުރިން، އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެމީލާދީ ކޮންމެ  8.5   

އަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާޖަމްޢިއްޔާ

ޕޯޓެއް ޢާންމުޓް ރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަން

 މެންބަރުގެ ގެ ޖަލްސާގައި ހުށައަޅާން ވާނެއެވެ.

ޓްސްޓޭޓްމަންއަދި އާންމު މެންބަރުންގެ ޖަލްސާގައި ހުށައެޅި  8.6   

04ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މާއްދާގައި 16(ހަތަރެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤަވާއިދުގެ 

 ތަކަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ.ބަޔާން ކުރާ ފަރާތް

އިން ހޯދާފައިވާ އެންމެހާޖަމްޢިއްޔާ، އުވާލައިފިނަމަ ޖަމްޢިއްޔާ 8.7   

 އާމްދަނީއާއި ފައިސާއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްޗެކެވެ.

ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށްޖަމްޢިއްޔާހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި  9.1 9  ހިންގާޮކމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިހިންގާ . ހޮވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ

 .   މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ

 ރައީސް   01 9.1.1

  ނައިބު ރައީސް 01 9.1.2

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ   01 9.1.3

 ޚަޒާންދާރު   01 9.1.4

އިންތިޒާމް،، ސެކެރެޓަރީ (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް 04 9.1.5

 ކުޅިވަރު) 

، (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް ގެ ނައިބުސެކެރެޓަރީ 04 9.1.6

  އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު)
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އާއި ހުުދ ކުލަ  އާއި ރަން ކުލަ  ފެހިކުލައަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެމި 4.1 4  ކުލަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ

 އެވެ. ކުލަ

3/2ދިދައިގެ ފުޅާ މިނަކީ އޭގެ ދިގުމިނުގެ ޖަމްޢިއްޔާގެމި  5.1 5  ދިދަ  ޖަމްޢިއްޔާގެ

 (ތިންބައި ކުޅަދެބައި) އެވެ.

ގޮތުގެ ނަމޫނާއާއި ކުލަތަކުގެ ދިދަ ހުންނަންވާޖަމްޢިއްޔާގެމި  5.2   

 ގައި އެވަނީއެވެ. 01ކޯޑް މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 

02ސިއްކަ އިގެ ނަމޫނާ މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު ޖަމްޢިއްޔާގެމި  6.1 6  ސިއްކަ ޖަމްޢިއްޔާގެ

 ގައި އެވަނީ އެވެ.

ލޯގޯ ހުންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި ޤަވައިދުެގޖަމްޢިއްޔާގެމި  7.1 7  ލޯޯގ ޖަމްޢިއްޔާގެ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 03ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ލިބޭ

  އާމްދަނީ 

އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މިޖަމްޢިއްޔާމި  8.1 8

މެންބަރުންނާއި، ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެޖަމްޢިއްޔާގެ

އަށް ލިބޭޖަމްޢިއްޔާމި . ބަހާލެވޭ އެއްޗެއްނޫނެވެމެދުގައި 

ފައިާސ ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީއާއި 

.މިޤަވާޢިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ާހސިލުކުރުމަށެވެ

ހިންގާކޮމިޓީގެޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާގެ 8.2   

މުއައްސިސުންނަށްޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުންނާއި 

ފައިސާގެ މައްޗަށް މިލްކުވެރިކަމުެގ އާމްދަނީއާއިޖަމްޢިއްޔާގެ

 .އެއްވެސް ހައްޤެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

ފައިސާ ހުންނަންވާނީއިން ހޯދާ އާމްދަނީއާއި ޖަމްޢިއްޔާމި  8.3   

 ނަމުގައެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގެބެލުުމގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާގެ

  

 

ފައިސާއާއި ބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓާނީޖަމްޢިއްޔާގެމި  8.4   

 ވެ.ހިންގާކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޚަޒާންދާރެ

ކުރިން، އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެމީލާދީ ކޮންމެ  8.5   

އަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާޖަމްޢިއްޔާ

ޕޯޓެއް ޢާންމުޓް ރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަން

 މެންބަރުގެ ގެ ޖަލްސާގައި ހުށައަޅާން ވާނެއެވެ.

ޓްސްޓޭޓްމަންއަދި އާންމު މެންބަރުންގެ ޖަލްސާގައި ހުށައެޅި  8.6   

04ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މާއްދާގައި 16(ހަތަރެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤަވާއިދުގެ 

 ތަކަށް ފޮނުވާންވާނެއެވެ.ބަޔާން ކުރާ ފަރާތް

އިން ހޯދާފައިވާ އެންމެހާޖަމްޢިއްޔާ، އުވާލައިފިނަމަ ޖަމްޢިއްޔާ 8.7   

 އާމްދަނީއާއި ފައިސާއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްޗެކެވެ.

ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށްޖަމްޢިއްޔާހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި  9.1 9  ހިންގާޮކމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިހިންގާ . ހޮވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ

 .   މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ

 ރައީސް   01 9.1.1

  ނައިބު ރައީސް 01 9.1.2

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ   01 9.1.3

 ޚަޒާންދާރު   01 9.1.4

އިންތިޒާމް،، ސެކެރެޓަރީ (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް 04 9.1.5

 ކުޅިވަރު) 

، (އިދާރީ، އެކަޑެމިކް ގެ ނައިބުސެކެރެޓަރީ 04 9.1.6

  އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު)
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04މި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު  9.2   

 ގައި އެވަނީއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ 1010.1  މެންބަރުން  ޖަމްޢިއްޔާގެ

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މި

ކަމަށްމެމްބަރަކަށްވާން ބޭނުން ނޫންކަމަށް، އެޖަމްޢިއްޔާގެ

އަށް އަންގާފައިވާޖަމްޢިއްޔާޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މި ނކަ

ކީނަ ންއެހެން ހުރިހާ ދަރިވަރު ،ދަރިވަރުން ފިޔަވާ

 މެންބަރުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގެ

މި ޤަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަކ1111.1ު  މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

.ޙައްޤުތައް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެތިރީގައިވާ 

މު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދުންޢާ 11.1.1

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ

 .  ގޮތެއް އެނގިފައި އޮތުން

ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަބަބު 11.1.2

 .  އެނގުން

ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެ 11.1.3

 .ތުގައި ބައިވެރިވުންމަސައްކަ

ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ތަކަށް ޙާޟިރުވެ، 11.1.4

  .   ވާހަކަދައްކައި، ވޯޓުދެވުން

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވޭ 11.1.5

ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ތަކުގައި

 .ވޯޓުދެވުން

އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް 11.1.6

 .އްޔަންވެވުންޢަކުރިމަތިލެވުމާއި 

ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ 11.1.7

  .ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުން

  

 

ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު 11.1.8

ކޮށްދީފައިވާ އެކި އެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 .     ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އޮތުން

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުކަމުން 

ވަކިވެވޭގޮތާއި، 

މެންބަރުކަމުން 

  ވަކިކުރެވޭގޮތް

އަންނަނިވި ހާލަތް ދަރިވަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނ1212.1ީ

  ތަކުގައެވެ.

އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއެއް ދަރިވަރަކު، 12.1.1

 .  އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެޖަމްޢިއްޔާ

މެންބަރުކަމުން ވަކިވިކަންޖަމްޢިއްޔާގެ 12.1.2

ންގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހުއަ

އިދާރާއަށް ނުވަތަ މި އިދާރާއިން އަންގާތަކަށްޖަމްޢިއްޔާގެ

 ހުށައެޅުން. 

މެންބަރަކު އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޯހުން 12.1.3

 ން.  ވަކިވުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާ ވަކިކުރު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެްނ 12.1.4

ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ،

އެސަސްޕެންޝަންއެއްގެ މުއްދަތަށް އެދަރިވަރު މި

އަދި. މެންބަރުކަމުން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވާނެއެވެޖަމްޢިއްޔާގެ

އެއްވެސްޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރެއްގެ ހައިސިއްަޔތުން 

 .  ރިނުވެވޭނެއެވެކަމެއްގައި ބައިވެ 

މެންބަރަކު އޭނާއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 12.1.5

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ޖަމިއްޔާގެ ރައީސަށް

ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމައްސަލަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް

އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ، 

މި ގޮތަށް  ވަކިވީއެވެ.ފާސްވުމުން އެ މެމްބަރަކު އެމަގާމުން 

ފަހަރަށް 3މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވޭނީ އެ މެމްބަރަކަށް 

ނޯޓިސް ދިނުމުންވެސް އެ މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެންނަ ހާލަތުގައެވެ.
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04މި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު  9.2   

 ގައި އެވަނީއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ 1010.1  މެންބަރުން  ޖަމްޢިއްޔާގެ

ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މި

ކަމަށްމެމްބަރަކަށްވާން ބޭނުން ނޫންކަމަށް، އެޖަމްޢިއްޔާގެ

އަށް އަންގާފައިވާޖަމްޢިއްޔާޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މި ނކަ

ކީނަ ންއެހެން ހުރިހާ ދަރިވަރު ،ދަރިވަރުން ފިޔަވާ

 މެންބަރުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.ޖަމްޢިއްޔާގެ

މި ޤަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަކ1111.1ު  މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

.ޙައްޤުތައް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެތިރީގައިވާ 

މު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދުންޢާ 11.1.1

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ

 .  ގޮތެއް އެނގިފައި އޮތުން

ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަބަބު 11.1.2

 .  އެނގުން

ޢާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެ 11.1.3

 .ތުގައި ބައިވެރިވުންމަސައްކަ

ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ތަކަށް ޙާޟިރުވެ، 11.1.4

  .   ވާހަކަދައްކައި، ވޯޓުދެވުން

މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވޭ 11.1.5

ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު ތަކުގައި

 .ވޯޓުދެވުން

އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް 11.1.6

 .އްޔަންވެވުންޢަކުރިމަތިލެވުމާއި 

ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ 11.1.7

  .ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުން

  

 

ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު 11.1.8

ކޮށްދީފައިވާ އެކި އެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 .     ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އޮތުން

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުކަމުން 

ވަކިވެވޭގޮތާއި، 

މެންބަރުކަމުން 

  ވަކިކުރެވޭގޮތް

އަންނަނިވި ހާލަތް ދަރިވަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނ1212.1ީ

  ތަކުގައެވެ.

އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއެއް ދަރިވަރަކު، 12.1.1

 .  އަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެޖަމްޢިއްޔާ

މެންބަރުކަމުން ވަކިވިކަންޖަމްޢިއްޔާގެ 12.1.2

ންގައި އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހުއަ

އިދާރާއަށް ނުވަތަ މި އިދާރާއިން އަންގާތަކަށްޖަމްޢިއްޔާގެ

 ހުށައެޅުން. 

މެންބަރަކު އޭނާ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޯހުން 12.1.3

 ން.  ވަކިވުމުން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން އޭނާ ވަކިކުރު

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެްނ 12.1.4

ޔުނިވަރސިޓީން ދަރިވަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިނަމަ،

އެސަސްޕެންޝަންއެއްގެ މުއްދަތަށް އެދަރިވަރު މި

އަދި. މެންބަރުކަމުން ވަގުތީގޮތުން ވަކިވާނެއެވެޖަމްޢިއްޔާގެ

އެއްވެސްޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރެއްގެ ހައިސިއްަޔތުން 

 .  ރިނުވެވޭނެއެވެކަމެއްގައި ބައިވެ 

މެންބަރަކު އޭނާއާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 12.1.5

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭކަމަށް ޖަމިއްޔާގެ ރައީސަށް

ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމައްސަލަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް

އެޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ، 

މި ގޮތަށް  ވަކިވީއެވެ.ފާސްވުމުން އެ މެމްބަރަކު އެމަގާމުން 

ފަހަރަށް 3މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވޭނީ އެ މެމްބަރަކަށް 

ނޯޓިސް ދިނުމުންވެސް އެ މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ފެންނަ ހާލަތުގައެވެ.
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އަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ މެންބަރު، 12.2   

އިން އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްޖަމްޢިއްޔާ

ނުވަތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްވާނަމަ ދެފަރާތުން

 .އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިން ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ

، ސެކެޓްރީގެ ނައިބުއިދާރީ ރީއާއި ޓްސެކެއިދާރީ ޖަމްޢިއްޔާގެމި 1313.1  މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

މި. މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް

އައިޑީ ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ވަގުތީ އެޑްރެސްއާއި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ އަދި އީމެއިލް އައިޑީ ފޯނު ނަމްބަރު 

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުން 

   ނެގުންއަތުން ޗަންދާ

މިމި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، 1414.1

ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާޖަމްޢިއްޔާގެ

އަށް ވުރެ ބޮޑުރުފިޔާ )ފަންސާސް( 50 އްގެ އަތުންދަރިވަރެ

އަށްޖަމްޢިއްޔާމުގެ އިޚްތިޔާރު ގެ ފީއެއް ނެގުނޫން ޢަދަދެއް

މިގޮތުން ނެގޭ ފީއަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެގެން ވެއެވެ. ލިބި

 .ސެމިސްޓަރއަކު އެއްފަހަރު ނެގޭ ފީއެކެވެ ، އަތުން

މި ފީ ނެގޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށ14.2ް   

އަިދ، ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުލިބިގެން އެކަން ފާސްވެ

ލިބުމުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުން އެކަމަށް

މިގޮތަށް ފީ ކަނޑައެޅި، ފީ ނަގާއިރު، ފާއިތުވި ދުވަސް ތަކަކަށް

 .ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމާއި

  މަސައްކަތް ހުއްޓުުވން

 .އުވުނީއެވެ ޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި 1515.1

  

 

އުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އާންމު ޖަމްޢިއްޔާއެހެންނޫނީ 15.2   

 )ދޭއް( 2ބައިކުޅަ ) ތިނެއް( 3ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ 

ެގޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލު މަށް ފަހު،ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުލިބު

އުވާލިކަން ޖަމްޢިއްޔާއަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމަށް ފަހު، 

ރައީސް ސޮއިކުރައްވާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއަންގާ 

ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ޢާންމުކޮށް ނެރުއްވާ ޚާއްޞަ

 ޤަރާރަކުންނެވެ.

މަަސއްކަތްތަށް މަޑުޖައްސާލުން ނުވަތަ އެކަމަށްޖަމްޢިއްޔާގ15.3ެ   

އެންގުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން

ވެސްކަމެއް،ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަދަ އެއް

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުގެ ރުހުންނެތި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަފރާތުން

ޖަމްޢިއްޔާއާ ހަވާލުެވ

  ހުންނާނެ ފަރާތް 

 ލަރ އެވެ.ތަޝާރަކީ ޗާންސެމުސް ޖަމްޢިއްޔާގ1616.1ެ

ކަންތައްތަކުގައި ހަވާލުެވޖަމްޢިއްޔާގެޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 16.2 

ލަރ ޢައްޔަންކުރައްވާޗާންސެހުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ފަރާތެކެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިވާ ނުވާހާ ހިނދަކު،1717.1  އެންގުންތައް 

ނުވަތަ މެންބަރުންނަށްމި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރަކަށް 

-އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ ދީފައިވާ އީ 

ނުވަތަ އޭނާ ދީފައިވާ ފޯުނ މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް

 .ލިޔުމަކުންނެވެ ނަންބަރަށް ނުވަތަ

މިޤަވާޢިދުގައި 

  ނުހިމެނޭކަންކަން 

ޤަވާޢިދުގަިއ ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން މި މ1818.1ި

ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ ކޮމިޓީން ޖަމްޢިއްޔާގެ
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އަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ މެންބަރު، 12.2   

އިން އެފަރާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްޖަމްޢިއްޔާ

ނުވަތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްވާނަމަ ދެފަރާތުން

 .އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިން ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ

، ސެކެޓްރީގެ ނައިބުއިދާރީ ރީއާއި ޓްސެކެއިދާރީ ޖަމްޢިއްޔާގެމި 1313.1  މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

މި. މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

ރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް

އައިޑީ ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ވަގުތީ އެޑްރެސްއާއި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ އަދި އީމެއިލް އައިޑީ ފޯނު ނަމްބަރު 

ޖަމްޢިއްޔާގެމެންބަރުން 

   ނެގުންއަތުން ޗަންދާ

މިމި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، 1414.1

ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާޖަމްޢިއްޔާގެ

އަށް ވުރެ ބޮޑުރުފިޔާ )ފަންސާސް( 50 އްގެ އަތުންދަރިވަރެ

އަށްޖަމްޢިއްޔާމުގެ އިޚްތިޔާރު ގެ ފީއެއް ނެގުނޫން ޢަދަދެއް

މިގޮތުން ނެގޭ ފީއަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެގެން ވެއެވެ. ލިބި

 .ސެމިސްޓަރއަކު އެއްފަހަރު ނެގޭ ފީއެކެވެ ، އަތުން

މި ފީ ނެގޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށ14.2ް   

އަިދ، ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުލިބިގެން އެކަން ފާސްވެ

ލިބުމުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުން އެކަމަށް

މިގޮތަށް ފީ ކަނޑައެޅި، ފީ ނަގާއިރު، ފާއިތުވި ދުވަސް ތަކަކަށް

 .ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުމާއި

  މަސައްކަތް ހުއްޓުުވން

 .އުވުނީއެވެ ޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި 1515.1

  

 

އުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އާންމު ޖަމްޢިއްޔާއެހެންނޫނީ 15.2   

 )ދޭއް( 2ބައިކުޅަ ) ތިނެއް( 3ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ 

ެގޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލު މަށް ފަހު،ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުލިބު

އުވާލިކަން ޖަމްޢިއްޔާއަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމަށް ފަހު، 

ރައީސް ސޮއިކުރައްވާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއަންގާ 

ދަރިވަރުންނަށް ފެންނާނެހެން ޢާންމުކޮށް ނެރުއްވާ ޚާއްޞަ

 ޤަރާރަކުންނެވެ.

މަަސއްކަތްތަށް މަޑުޖައްސާލުން ނުވަތަ އެކަމަށްޖަމްޢިއްޔާގ15.3ެ   

އެންގުން ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން

ވެސްކަމެއް،ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާ ފަދަ އެއް

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުގެ ރުހުންނެތި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަފރާތުން

ޖަމްޢިއްޔާއާ ހަވާލުެވ

  ހުންނާނެ ފަރާތް 

 ލަރ އެވެ.ތަޝާރަކީ ޗާންސެމުސް ޖަމްޢިއްޔާގ1616.1ެ

ކަންތައްތަކުގައި ހަވާލުެވޖަމްޢިއްޔާގެޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން 16.2 

ލަރ ޢައްޔަންކުރައްވާޗާންސެހުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ފަރާތެކެވެ.

މި ޤަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިވާ ނުވާހާ ހިނދަކު،1717.1  އެންގުންތައް 

ނުވަތަ މެންބަރުންނަށްމި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މެންބަރަކަށް 

-އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ ދީފައިވާ އީ 

ނުވަތަ އޭނާ ދީފައިވާ ފޯުނ މެއިލް އެޑްރެސް މެދުވެރިކޮށް

 .ލިޔުމަކުންނެވެ ނަންބަރަށް ނުވަތަ

މިޤަވާޢިދުގައި 

  ނުހިމެނޭކަންކަން 

ޤަވާޢިދުގަިއ ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން މި މ1818.1ި

ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ ކޮމިޓީން ޖަމްޢިއްޔާގެ
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަލިބިގެން

 .ޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެނކަ

ހިންގާ ޤަވައިދެއް

  އެކުލަވާލުން 

މި ޤަވާއިދު ާފސްކުރާންވާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާފައިވ1919.1ާ

 ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދާ އެކުގައެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ

ހިންގާ ޤަވާއިދު ހެދިފައި އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީޖަމްޢިއްޔާގ19.2ެ   

އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ

 ނަމޫނާއާ އެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ނެވެ.

އަސާސީ ޤަާވއިދަށް

  ބަދަލުގެނައުން 

މި ގެނެވޭނީ މި ޤަވާއިދަށް އުނި އިތުރުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލު 2020.1

ހިންގާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޚާއްަޞޖަމްޢިއްޔާގެކަމަށްޓަކައި 

ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ހުށައަޅާ ޚާއްޞަ އިސްލާހަކުްނ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ތިނެއް ބައި ކުޅަ ދެބައި އަގުލަބިއްޔަތުން

ްނ އެކަމެްއޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއެކަމެއް ފާސްވެ، 

ެނވޭ ބަދަލުތައް އާންމުކޮށްގެ މިގޮތަށް . ނެވެފާސްވުމުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު،2121.1  މިޤަވާއިދު މާނަކުރުން

  ވެ.ތިރީގައިވާ ލަފްޒުތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެ

އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ :  ޔުނިވަރސިޓީ 21.1.1

 ޔުނިވަރސިޓީ 

:ގެ ކައުންސިލްޔުނިވަރސިޓީ 21.1.2

  ގެ ކައުންސިލް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ :ޖަމްޢިއްޔާ 21.1.3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ : ދަރިވަރުން 21.1.4

 .ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

  

 

މީލާދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ :  ދިރާސީ އަހަރު 21.1.5

  .ގެ ނިޔަލަށް 31 އިން ޑިސެމްބަރ 01

 

މި ޤަވާއިދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައ21.2ި   

އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މި

މިގޮތަށް ނިންމާ. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެވެޖަމްޢިއްޔާގެ

ނުކުރާހާ ހިނދަކު މު ޖަލްސާއަކުން ބަދަލު ން ނިންމުން، ޢާ

 .ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަލިބިގެން

 .ޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެނކަ

ހިންގާ ޤަވައިދެއް

  އެކުލަވާލުން 

މި ޤަވާއިދު ާފސްކުރާންވާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާފައިވ1919.1ާ

 ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދާ އެކުގައެވެ. ޖަމްޢިއްޔާ

ހިންގާ ޤަވާއިދު ހެދިފައި އޮންނަންވާނީ މިނިސްޓްރީޖަމްޢިއްޔާގ19.2ެ   

އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ

 ނަމޫނާއާ އެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ނެވެ.

އަސާސީ ޤަާވއިދަށް

  ބަދަލުގެނައުން 

މި ގެނެވޭނީ މި ޤަވާއިދަށް އުނި އިތުރުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލު 2020.1

ހިންގާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޚާއްަޞޖަމްޢިއްޔާގެކަމަށްޓަކައި 

ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ހުށައަޅާ ޚާއްޞަ އިސްލާހަކުްނ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ތިނެއް ބައި ކުޅަ ދެބައި އަގުލަބިއްޔަތުން

ްނ އެކަމެްއޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއެކަމެއް ފާސްވެ، 

ެނވޭ ބަދަލުތައް އާންމުކޮށްގެ މިގޮތަށް . ނެވެފާސްވުމުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު،2121.1  މިޤަވާއިދު މާނަކުރުން

  ވެ.ތިރީގައިވާ ލަފްޒުތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެ

އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ :  ޔުނިވަރސިޓީ 21.1.1

 ޔުނިވަރސިޓީ 

:ގެ ކައުންސިލްޔުނިވަރސިޓީ 21.1.2

  ގެ ކައުންސިލް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ :ޖަމްޢިއްޔާ 21.1.3

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު

އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ : ދަރިވަރުން 21.1.4

 .ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

  

 

މީލާދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ :  ދިރާސީ އަހަރު 21.1.5

  .ގެ ނިޔަލަށް 31 އިން ޑިސެމްބަރ 01

 

މި ޤަވާއިދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައ21.2ި   

އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މި

މިގޮތަށް ނިންމާ. ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެވެޖަމްޢިއްޔާގެ

ނުކުރާހާ ހިނދަކު މު ޖަލްސާއަކުން ބަދަލު ން ނިންމުން، ޢާ

 .ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ
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 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން
 ދުޢި ޤަވާ ހިންގާ

 

   ޢިދުގެ ތަޢާރުފް ޤަވާ

  

ޤަވާޢިދަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގމި   1.1  1

ވަނަ 19އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ " ގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދެކެވެ.

ޤަވާޢިދުގެ ނަމަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި 2.1 2  ޤަވާއިދުގެ ނަން 

 ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ  3.1 3  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން 

 ކެވެ.ގެ މެމްބަރެޖަމްޢިއްޔާމި  ކީދަރިވަރަ ކޮންމެ ކިޔަވަމުންދާ 

ދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަުކޢިޤަވާ މި 4.1 4  މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

.ތިރީގައިވާ ޙައްޤުތައް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

ޖަލްާސއަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދުމު ންޢާ 4.1.1

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ

 .  ގޮތެއް އެނގިފައި އޮތުން

މު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަބަުބންޢާ 4.1.2

 .  އެނގުން

މު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެންޢާ 4.1.3

 .މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން

މު ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުވެ،ންޢާ 4.1.4

  .   ކަދައްކައި، ވޯޓުދެވުންވާހަ

ދުގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވޭޢިމި ޤަވާ 4.1.5

ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

 .ތަކުގައި ވޯޓުދެވުން

އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް 4.1.6

 .އްޔަންވެވުންޢަކުރިމަތިލެވުމާއި 

ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1.7

  .ކަށް ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުންޖަލްސާތަ

  

ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު 4.1.8

ކޮށްދީފައިވާ އެކި އެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 .     ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އޮތުން

 

ސެކެޓްރީގެއިދާރީ ސެކްރެޓަރީއާއި އިދާރީ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ   5.1  5 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

މި. މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ، ނައިބު

ރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް

އައިޑީ ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ވަގުތީ އެޑްރެސްއާއި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ އަދި އީމެއިލް އައިޑީ ފޯނު ނަމްބަރު 

ރުންޖަމްޢިއްޔާގެ މެްނބަ

  އަތުން ޗަންދާ ނެގުން

މި ޖަމްޢިއްޔާެގމި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު،   6.1  6

އްގެކޮންމެ ދަރިވަރެމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ެގއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދެއްރުފިޔާ  )ފަންސާސް( 50 އަތުން

ލިބިގެން ވެއެވެ.މުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފީއެއް ނެގު

މިގޮތުން ނެގޭ ފީއަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް، ސެމިސްޓަރއަކު

 .އެއްފަހަރު ނެގޭ ފީއެކެވެ

މި ފީ ނެގޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް  6.2    

އަިދ، ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުލިބިގެން އެކަން ފާސްވެ

އެކަމަށް ލިބުމުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުން

މިގޮތަށް ފީ ކަނޑައެޅި، ފީ ނަގާއިރު، ފާއިތުވި ދުވަސް ތަކަކަށް

 .ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި،

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތަްއ

ހިންގުމަށް ފައިސާހޯދާނެ

  ގޮތް 

 . މެންބަރުން އަތުން ޗަންދާ ނަގައިގެން  7.1  7

 .ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާއިންއެކިއެކި   7.2  

ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ގެ ފަރާތުން ފައިސާ ޖަމްޢިއްޔާ  7.3  

 .ހޯދާ އާމްދަނީއިން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީންދޭ ފައިސާއިން.  7.4  

ހަރަކާތްތެރިވުމަށްަގއި އިސްކޮށް ޖަމްޢިއްޔާހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި  8.1  8  ހިންގާކޮމިޓީ

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައި. ހޮވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ

 .   މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ

ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤަވާޢިދު ހިންގާ  ޔޫނިއަންގެ 



301

	 

	 

 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން
 ދުޢި ޤަވާ ހިންގާ

 

   ޢިދުގެ ތަޢާރުފް ޤަވާ

  

ޤަވާޢިދަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީެގމި   1.1  1

ވަނަ 19އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ " ގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ޤަވާއިދެކެވެ.

ޤަވާޢިދުގެ ނަމަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި 2.1 2  ޤަވާއިދުގެ ނަން 

 ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވެގެން އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ  3.1 3  ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުން 

 ކެވެ.ގެ މެމްބަރެޖަމްޢިއްޔާމި  ކީދަރިވަރަ ކޮންމެ ކިޔަވަމުންދާ 

ދުގެ ވަކި މާއްދާއަކުން ހުރަސް ނާޅާހާ ހިނދަުކޢިޤަވާ މި 4.1 4  މެމްބަރުންގެ ޙައްޤުތައް

.ތިރީގައިވާ ޙައްޤުތައް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

ޖަލްާސއަކަށް ގޮވާލެވޭ ހިނދުމު ންޢާ 4.1.1

އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުން ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ

 .  ގޮތެއް އެނގިފައި އޮތުން

މު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލެވޭ ސަބަުބންޢާ 4.1.2

 .  އެނގުން

މު ޖަލްސާއަކަށް ގޮވާލުމުގެންޢާ 4.1.3

 .މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން

މު ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުވެ،ންޢާ 4.1.4

  .   ކަދައްކައި، ވޯޓުދެވުންވާހަ

ދުގެ ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވޭޢިމި ޤަވާ 4.1.5

ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު

 .ތަކުގައި ވޯޓުދެވުން

އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުކަމަށް 4.1.6

 .އްޔަންވެވުންޢަކުރިމަތިލެވުމާއި 

ހިންގާކޮމިޓީއާއި އެހެނިހެން ކޮމިޓީތަކުގެ 4.1.7

  .ކަށް ޙާޟިރުވެވި ވާހަކަދެކެވުންޖަލްސާތަ

  

ރިޔާސަތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރު 4.1.8

ކޮށްދީފައިވާ އެކި އެކި ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 .     ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީ ބެލޭނެ ފުރުޞަތު އޮތުން

 

ސެކެޓްރީގެއިދާރީ ސެކްރެޓަރީއާއި އިދާރީ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ   5.1  5 މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ 

މި. މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ، ނައިބު

ރަޖިސްޓަރީގައި ދަރިވަރުގެ ނަމާއި، ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް

އައިޑީ ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް އާއި ވަގުތީ އެޑްރެސްއާއި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ އަދި އީމެއިލް އައިޑީ ފޯނު ނަމްބަރު 

ރުންޖަމްޢިއްޔާގެ މެްނބަ

  އަތުން ޗަންދާ ނެގުން

މި ޖަމްޢިއްޔާެގމި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު،   6.1  6

އްގެކޮންމެ ދަރިވަރެމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ެގއަށް ވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދެއްރުފިޔާ  )ފަންސާސް( 50 އަތުން

ލިބިގެން ވެއެވެ.މުގެ އިޚްތިޔާރު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ފީއެއް ނެގު

މިގޮތުން ނެގޭ ފީއަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް، ސެމިސްޓަރއަކު

 .އެއްފަހަރު ނެގޭ ފީއެކެވެ

މި ފީ ނެގޭނީ ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް  6.2    

އަިދ، ވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ވޯޓުލިބިގެން އެކަން ފާސްވެ

އެކަމަށް ލިބުމުންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރުހުން

މިގޮތަށް ފީ ކަނޑައެޅި، ފީ ނަގާއިރު، ފާއިތުވި ދުވަސް ތަކަކަށް

 .ފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށާއި،

ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަރަކާތްތަްއ

ހިންގުމަށް ފައިސާހޯދާނެ

  ގޮތް 

 . މެންބަރުން އަތުން ޗަންދާ ނަގައިގެން  7.1  7

 .ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާއިންއެކިއެކި   7.2  

ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ގެ ފަރާތުން ފައިސާ ޖަމްޢިއްޔާ  7.3  

 .ހޯދާ އާމްދަނީއިން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީންދޭ ފައިސާއިން.  7.4  

ހަރަކާތްތެރިވުމަށްަގއި އިސްކޮށް ޖަމްޢިއްޔާހިންގާ ކޮމިޓީއަކީ މި  8.1  8  ހިންގާކޮމިޓީ

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައި. ހޮވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ

 .   މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކެވެ
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 ރައީސް   01 7.1.1

  ނައިބު ރައީސް 01 7.1.2

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ   01 7.1.3

 ޚަޒާންދާރު   01 7.1.4

، ރީ (އިދާރީ، އެކަޑެމިކްސެކެޓް 04 7.1.5

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު) 

(އިދާރީ، ބު ގެ ނައިރީ ޓްސެކެ 04 7.1.6

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު)، އެކަޑެމިކް

ގައި 01މި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު  8.2   

 އެވަނީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ 14ޤަވާޢިދުގެ ހިންގާކޮމިޓީއަކީ މި  8.3   

 ލުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ.އުޞޫ

ހިންގާ ކޮމިޓީެގ

 ޝަރުތުތައްމެންބަރުންގެ 

ެގޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ  9.1 9

 . މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ،ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ 9.2   

މެންބަރެއް އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

 .ކަމުގައި ނުވުން

މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެއްކަމުގައިސިޔާސީ އެއްވެސް  9.3   

 ނުވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ 9.4   

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ

 .ކަމުގައި ނުވުން މެންބަރެއްއެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

މެންބަރެއް ކޯސްނިމޭގައި ދައުރުކުރިމަތިލާ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  9.5   

 ކަމުގައި ނުވުން 

ކަމުގައި ނުވުން. އަދި ކޯހުގެ ފަހު އަހަރުގައި ކިޔަވާ މެންބަރެއް 9.6   

(އެކެއް) 01ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގައި  9.7   

 ސެމިސްޓަރ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.

  

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމަށްފަހު ކޯހުން ވަކިވެފައި އަލުން ކޯހަށް 9.9   

ގައި ބަޔާން ކުރާ 10.7ވަންނަ ދަރިވަރުން މި ޤަވާޢިދުގެ 

 ލުގެ ދަށަށް ނުވަންނާނެއެވެ.އުޞޫ

ހިންގާކޮމިޓީގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޤަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ތަފާތުގޮތަކަްށ މި 10.1 10

ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 .  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޖަމްޢިއްޔާމި  10.2   

 .  ގެ ޙަރާކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުންޖަމްޢިއްޔާ މި 10.3   

ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުންޖަމްޢިއްޔާމި  10.4   

ޔޫނިއަންތަކާއެކު ގުޅުން، ޖަމާއަތް، ޖަމްޢިއްޔާ، ކްލަބް އެހެނިހެން 

 . އުފެއްދުން

. ޔުނިވަރސިޓީއާއި މުޖުތަމަޢުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން 10.5   

ގެ ބަޖެޓް އެކަށައަޅައި، ލިބޭ ފައިސާއަށްޖަމްޢިއްޔާމި  10.6   

 . ޒިންމާވުން

ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައިގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާމި  10.7   

  .ހިންގުން

ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެޖަމްޢިއްޔާމި  10.8   

ޤާނޫންތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން

 .  ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން 

އެކަންކަންދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާނެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި  10.9   

 .  ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން

ކުއްލިއްޔާ ތަމްސީލުގައި އޮންނާނެ ކޮމިޓީތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާމި  10.10   

ިމކަންކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރާނެ  ކުރާ މެންބަރުން

 . ކަނޑައެޅުންއިން ޤަވާޢިދުގެ ތެރެ

ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ އެންމެހާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް، 10.11   

  ލުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުން.އުޞޫޔުނިވަރސިޓީގެ 
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 ރައީސް   01 7.1.1

  ނައިބު ރައީސް 01 7.1.2

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ   01 7.1.3

 ޚަޒާންދާރު   01 7.1.4

، ރީ (އިދާރީ، އެކަޑެމިކްސެކެޓް 04 7.1.5

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު) 

(އިދާރީ، ބު ގެ ނައިރީ ޓްސެކެ 04 7.1.6

 އިންތިޒާމް، ކުޅިވަރު)، އެކަޑެމިކް

ގައި 01މި މެންބަރުންގެ ތަރުތީބު ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް ޖަދުވަލު  8.2   

 އެވަނީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ 14ޤަވާޢިދުގެ ހިންގާކޮމިޓީއަކީ މި  8.3   

 ލުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ.އުޞޫ

ހިންގާ ކޮމިޓީެގ

 ޝަރުތުތައްމެންބަރުންގެ 

ެގޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ  9.1 9

 . މެންބަރެއް ކަމުގައި ވުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ،ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ 9.2   

މެންބަރެއް އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

 .ކަމުގައި ނުވުން

މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މެންބަރެއްކަމުގައިސިޔާސީ އެއްވެސް  9.3   

 ނުވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ 9.4   

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ

 .ކަމުގައި ނުވުން މެންބަރެއްއެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

މެންބަރެއް ކޯސްނިމޭގައި ދައުރުކުރިމަތިލާ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ  9.5   

 ކަމުގައި ނުވުން 

ކަމުގައި ނުވުން. އަދި ކޯހުގެ ފަހު އަހަރުގައި ކިޔަވާ މެންބަރެއް 9.6   

(އެކެއް) 01ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ކޯހުގައި  9.7   

 ސެމިސްޓަރ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މެންބަރެއްކަމުގައިވުން.

  

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމަށްފަހު ކޯހުން ވަކިވެފައި އަލުން ކޯހަށް 9.9   

ގައި ބަޔާން ކުރާ 10.7ވަންނަ ދަރިވަރުން މި ޤަވާޢިދުގެ 

 ލުގެ ދަށަށް ނުވަންނާނެއެވެ.އުޞޫ

ހިންގާކޮމިޓީގެ 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޤަވާއިދުގެ އެހެން މާއްދާއެއްގައި ތަފާތުގޮތަކަްށ މި 10.1 10

ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު ހިންގާކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 .  ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 .  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން ޖަމްޢިއްޔާމި  10.2   

 .  ގެ ޙަރާކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުންޖަމްޢިއްޔާ މި 10.3   

ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުންޖަމްޢިއްޔާމި  10.4   

ޔޫނިއަންތަކާއެކު ގުޅުން، ޖަމާއަތް، ޖަމްޢިއްޔާ، ކްލަބް އެހެނިހެން 

 . އުފެއްދުން

. ޔުނިވަރސިޓީއާއި މުޖުތަމަޢުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން 10.5   

ގެ ބަޖެޓް އެކަށައަޅައި، ލިބޭ ފައިސާއަށްޖަމްޢިއްޔާމި  10.6   

 . ޒިންމާވުން

ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައިގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާމި  10.7   

  .ހިންގުން

ގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެޖަމްޢިއްޔާމި  10.8   

ޤާނޫންތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކުގެ ތެރެއިން

 .  ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން 

އެކަންކަންދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާނެ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި  10.9   

 .  ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައެޅުން

ކުއްލިއްޔާ ތަމްސީލުގައި އޮންނާނެ ކޮމިޓީތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާމި  10.10   

ިމކަންކަމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރާނެ  ކުރާ މެންބަރުން

 . ކަނޑައެޅުންއިން ޤަވާޢިދުގެ ތެރެ

ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ އެންމެހާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް، 10.11   

  ލުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުން.އުޞޫޔުނިވަރސިޓީގެ 



304

  

ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ އަސާސީ ޤަވާިޢދު 10.12   

 .  އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ

މަޤާުމތަކުެގމަޤާމުތަކާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ރައީސް  11.1 11

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެހެން 11.1.1

 . ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން

އެންމެހައި ޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ 11.1.2

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި

މެދުގައި ހަމަހަމަކަންއެންމެހައި މެންބަރުންގެ 

  .ޤާއިމުކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާމި  11.1.3

  .މަޢުލޫމާތު ދިނުންދަރިވަރުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 11.1.4

 .ބެލެހެއްޓުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ 11.1.5

. ޝްވަރާ ކުރުންޙަވާލުވެހުރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާއިދުން މަ

ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 11.1.6

 . ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާ

މަޤްޞަދުތަކާއިމި ޖަމްޢިއްޔާގެ  11.1.7

  .ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން ހުށައަާޅ ހިންގާ 11.1.8

ކޮމެޓީން ކުރުމާއި މަޝްވަރާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް

 ތަންފީޒުކުރުން. އްތައްފާސްވާ ކަންތަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަިއސާއާ ބެހޭ ލިުޔންތަކުގައި 11.1.9

 ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން ސޮއި ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަާތ 11.1.10

ދަރިވަރުންގެ ޅުން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސްގު

 . މަޝްވަރާއަށް ވަގުތު ހޯދައި ދިނުން

މިޤަވާއިދުގައި ބުނާ އެހެނިހެން 11.1.11

ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެންކަންތައްތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީ

 . ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.1.12

ގައިވާ 02ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި

ރައީސް ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި

އޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ރައީސްބަޔާން ކުރާ މަސް

ޮސއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ

 މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.

 ނައިބު ރައީސް  11.2    

ގެ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޖަމްޢިއްޔާމި  11.2.1

މާއި އެކަމުގައި ރައީސްއަށް އެހީތެރިވުން. މަސައްކަތްކުރު

ގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާޖަމްޢިއްޔާ މި  11.2.2

 .ޒިންމާތައް އަދާކުރުން

މެންބަރުންގެ ހުނަރުވެރި ފުރުސަތުތައް 11.2.3

 .ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި 11.2.4

   .ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެ އުޅުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 11.2.5

އެ ގައިއްހިނދެނައިބު ރައީސްއާއި ހަވާލު ކޮށްފި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

ކުރިއަށްދާ ގޮތް ތައްޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންތައް 11.2.6

 ބަލައި އެކަމުގެ ތަފްސީލު ރައީސްއަށް އެންގުން.

ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ 11.2.7

ދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ ދަތިތަކާއި އެ ދަރިވަރުންގެ

މްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއިޖަ ތައްޚިޔާލު

  ރައީސްއަށް އެންގުން.

ރައީސްއަށް މަޤާމުގެ ގެޖަމްޢިއްޔާ 11.2.8

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި

 ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.2.9

ގައިވާ 03ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި ނައިބު ރައީސް ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި

މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްަޔތުތަކާއި

ރައީސް ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީއިޤުރާރުގައި ނައިބު
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ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ އަސާސީ ޤަވާިޢދު 10.12   

 .  އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިންގުން

ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ

މަޤާުމތަކުެގމަޤާމުތަކާއި 

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ރައީސް  11.1 11

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަފްލާތަކާއި އެހެން 11.1.1

 . ކަންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުރުން

އެންމެހައި ޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ 11.1.2

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި

މެދުގައި ހަމަހަމަކަންއެންމެހައި މެންބަރުންގެ 

  .ޤާއިމުކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާމި  11.1.3

  .މަޢުލޫމާތު ދިނުންދަރިވަރުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 11.1.4

 .ބެލެހެއްޓުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ 11.1.5

. ޝްވަރާ ކުރުންޙަވާލުވެހުރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާއިދުން މަ

ހިންގާކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 11.1.6

 . ހިންގުން ޖަމްޢިއްޔާ

މަޤްޞަދުތަކާއިމި ޖަމްޢިއްޔާގެ  11.1.7

  .ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ކޮމެޓީއަށް މެންބަރުން ހުށައަާޅ ހިންގާ 11.1.8

ކޮމެޓީން ކުރުމާއި މަޝްވަރާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް

 ތަންފީޒުކުރުން. އްތައްފާސްވާ ކަންތަ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަިއސާއާ ބެހޭ ލިުޔންތަކުގައި 11.1.9

 ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން ސޮއި ކުރުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަާތ 11.1.10

ދަރިވަރުންގެ ޅުން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސްގު

 . މަޝްވަރާއަށް ވަގުތު ހޯދައި ދިނުން

މިޤަވާއިދުގައި ބުނާ އެހެނިހެން 11.1.11

ން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެންކަންތައްތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީ

 . ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.1.12

ގައިވާ 02ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި

ރައީސް ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި

އޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ރައީސްބަޔާން ކުރާ މަސް

ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ

 މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.

 ނައިބު ރައީސް  11.2    

ގެ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށްޖަމްޢިއްޔާމި  11.2.1

މާއި އެކަމުގައި ރައީސްއަށް އެހީތެރިވުން. މަސައްކަތްކުރު

ގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާޖަމްޢިއްޔާ މި  11.2.2

 .ޒިންމާތައް އަދާކުރުން

މެންބަރުންގެ ހުނަރުވެރި ފުރުސަތުތައް 11.2.3

 .ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން

މެންބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި 11.2.4

   .ކުރުމަށް ރާވާ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެ އުޅުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 11.2.5

އެ ގައިއްހިނދެނައިބު ރައީސްއާއި ހަވާލު ކޮށްފި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

ކުރިއަށްދާ ގޮތް ތައްޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންތައް 11.2.6

 ބަލައި އެކަމުގެ ތަފްސީލު ރައީސްއަށް އެންގުން.

ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ 11.2.7

ދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ ދަތިތަކާއި އެ ދަރިވަރުންގެ

މްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއިޖަ ތައްޚިޔާލު

  ރައީސްއަށް އެންގުން.

ރައީސްއަށް މަޤާމުގެ ގެޖަމްޢިއްޔާ 11.2.8

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި

 ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.2.9

ގައިވާ 03ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި ނައިބު ރައީސް ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި

މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްަޔތުތަކާއި

ރައީސް ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީއިޤުރާރުގައި ނައިބު
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ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް

 ނެއެވެ. ނާ ނުގަން

 ރީސެކެޓްއެކަޑެމިކް  11.3    

ދިވެހި، ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުެގ 11.3.1

ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު ،އަދަބިއްޔާތާއި

 އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން.

ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް 11.3.2

 ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.

އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްާވ 11.3.3

 ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުން.

އި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެންކުއްލިއްޔާތަކާ 11.3.4

ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި

ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް

 ސެކެޓްރީއާއި ގުޅިގެން ކުރުން.

ޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން 11.3.5

ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

އްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްމުއަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 11.3.6

 ބެލެހެއްޓުން. ތައްއެންމެހާ ލިޔެކިއުން

ޢިލްމީ ހޯދުންަތއް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް 11.3.7

ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި

ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިންއިންޓަރނެޓް ފަދަ 

 އެކަމުގައި ހުިރކާއި ގޮތްތަދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ބަލައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަންކަން ތައްދަތި

 ގެނައުން.

މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް 11.3.8

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.

ތިތާހީމީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފް 11.3.9

ގައިވާ 04ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާނެއެވެ.ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް 

  

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ުނކުރާހާ ހިނދަުކއިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ސޮއި 

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު

 ނެއެވެ. ނާގަން ބަލައެއް ނު

 ރީ ސެކެޓްއިދާރީ  11.4    

 . މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން 11.4.1

ރިާހހު އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ 11.4.2

 .ކަމެއް ކުރުން

މެންބަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުތައް 11.4.3

 .ހަމަޖައްސައި އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެންޢާ 11.4.4

 .ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން

ޢާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ 11.4.5

ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު

 ން.ކުރު

ގުޅޭ އިދާރީތްތަކާހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަ 11.4.6

  . ތައް ބެލެހެއްޓުންކަންތައް

ގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައްޖަމްޢިއްޔާމި  11.4.7

 .ބެލެހެއްޓުން

އި ހިންގާގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާ ޖަމްޢިއްޔާ 11.4.8

އެންމެ ފަހުގެ ކޮޕީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޤަވާއިދުގެ

      .ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން

ޚަޒާންދާރުގެ އަތުން ފައިސާއާބެހޭ 11.4.9

ލޫމާތުޢުނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަލޫމާތު ހޯަދއި، ބޭޢުމަ

  .ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން  11.4.10

އިްނޖަމްޢިއްޔާކޮށްފައިނެތްހާ ހިނދަކު، މި 

އުޝާއިންޖެހޭ ހުރިހާ ިލޔެކިޔުންތަކެއް ކުރައުއިޝާ

   .ކުރުން

އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ނުވަތަ  11.4.11

މިފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައްހިންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ 

  .އަދާކުރުން
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ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް

 ނެއެވެ. ނާ ނުގަން

 ރީސެކެޓްއެކަޑެމިކް  11.3    

ދިވެހި، ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުެގ 11.3.1

ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު ،އަދަބިއްޔާތާއި

 އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން.

ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް 11.3.2

 ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.

އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްާވ 11.3.3

 ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުން.

އި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެންކުއްލިއްޔާތަކާ 11.3.4

ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކާއި

ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް

 ސެކެޓްރީއާއި ގުޅިގެން ކުރުން.

ޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން 11.3.5

ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

އްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްމުއަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 11.3.6

 ބެލެހެއްޓުން. ތައްއެންމެހާ ލިޔެކިއުން

ޢިލްމީ ހޯދުންަތއް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް 11.3.7

ބޭނުންވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި

ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިންއިންޓަރނެޓް ފަދަ 

 އެކަމުގައި ހުިރކާއި ގޮތްތަދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ

ބަލައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަންކަން ތައްދަތި

 ގެނައުން.

މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް 11.3.8

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.

ތިތާހީމީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފް 11.3.9

ގައިވާ 04ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާނެއެވެ.ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް 

  

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ުނކުރާހާ ހިނދަުކއިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ސޮއި 

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު

 ނެއެވެ. ނާގަން ބަލައެއް ނު

 ރީ ސެކެޓްއިދާރީ  11.4    

 . މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން 11.4.1

ރިާހހު އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ 11.4.2

 .ކަމެއް ކުރުން

މެންބަރުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުތައް 11.4.3

 .ހަމަޖައްސައި އެކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެންޢާ 11.4.4

 .ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން

ޢާއްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ 11.4.5

ޖަލްސާތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު

 ން.ކުރު

ގުޅޭ އިދާރީތްތަކާހިންގާކޮމިޓީގެ މަސައްކަ 11.4.6

  . ތައް ބެލެހެއްޓުންކަންތައް

ގެ އެންމެހާ ރެކޯޑުތައްޖަމްޢިއްޔާމި  11.4.7

 .ބެލެހެއްޓުން

އި ހިންގާގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާ ޖަމްޢިއްޔާ 11.4.8

އެންމެ ފަހުގެ ކޮޕީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޤަވާއިދުގެ

      .ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން

ޚަޒާންދާރުގެ އަތުން ފައިސާއާބެހޭ 11.4.9

ލޫމާތުޢުނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަލޫމާތު ހޯަދއި، ބޭޢުމަ

  .ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން  11.4.10

އިްނޖަމްޢިއްޔާކޮށްފައިނެތްހާ ހިނދަކު، މި 

އުޝާއިންޖެހޭ ހުރިހާ ިލޔެކިޔުންތަކެއް ކުރައުއިޝާ

   .ކުރުން

އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ނުވަތަ  11.4.11

މިފަދަ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައްހިންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ 

  .އަދާކުރުން
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ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް  11.4.12

 .ތައްޔާރުކުރުން

މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް 11.4.13

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.4.14

އްޔާެގގައިވާ ޖަމްޢި 05ޖަލްސާ" މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި

އިދާރީ ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަުކ

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު

 ނެއެވެ. ނާން ނުގަލައެއް ބަ

 ރީ ސެކެޓްއިންތިޒާމް  11.5    

ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން 11.5.1

(ދިހައެއް) މިނެޓް 10ބާއްވާތަން ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 ކުރިން ތަނުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ނިންމުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި 11.5.2

ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް

ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު

 ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް 11.5.3

އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ

ކާއިހަރަކާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާތަ

ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ންތައް އެހެނިހެން ލިޔެކިޔު

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަކެއްޗާމެުދކަ، ހޯދާ

 ޢަމަލުކުރުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 11.5.4

 އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން 11.5.5

 ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށްބޭރުން ތަނެއް 

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ 11.5.6

ތަންތަނާއި ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން

ހެއްޓުމާއި އަދި އެ ތަންތަނާއިއަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބެލެ

ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް

 ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.5.7

 ކުރުން.  މަސައްކަތްތައްކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.5.8

ގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާެގ 06ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ޖަލްސާ" މި ޤަ

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ

ގައި މިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު ހިނދަކު އެއީ ހި

 ނާނެއެވެ.ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަން 

 ރީސެކެޓްކުޅިވަރު  11.6    

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންގާ އެންމެހައި 11.6.1

 ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.

ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމާ 11.6.2

 ކުރުން.ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް 11.6.3

(ދޭއް) ކުޅިވަރު މުބާރާތް 02މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ބޭއްވުން. 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 11.6.4

އި ބޭނުންވާކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަ

 ހޯދުމަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް 

ޅުން. ޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެއްކަރުދާސްތައް ތަ 

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ހުރިހާ ކުޅިވަރުގެ 11.6.5

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ރިކޯޑުތައް ލިޔުމުން ފެންނާނެހެން

 ބެހެއްޓުން. 

، ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖް 11.6.6

މެދުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ކުގެޔުނިވަރސިޓީތަ
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ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް  11.4.12

 .ތައްޔާރުކުރުން

މީގެ އިތުރުން ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް 11.4.13

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.4.14

އްޔާެގގައިވާ ޖަމްޢި 05ޖަލްސާ" މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި

އިދާރީ ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަުކ

އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި މި ޤަވާއިދު

 ނެއެވެ. ނާން ނުގަލައެއް ބަ

 ރީ ސެކެޓްއިންތިޒާމް  11.5    

ޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން 11.5.1

(ދިހައެއް) މިނެޓް 10ބާއްވާތަން ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ 

 ކުރިން ތަނުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ނިންމުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި 11.5.2

ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް

ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު

 ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް 11.5.3

އިންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ

ކާއިހަރަކާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާތަ

ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ންތައް އެހެނިހެން ލިޔެކިޔު

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަކެއްޗާމެުދކަ، ހޯދާ

 ޢަމަލުކުރުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ 11.5.4

 އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުން.

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން 11.5.5

 ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށްބޭރުން ތަނެއް 

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ 11.5.6

ތަންތަނާއި ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން

ހެއްޓުމާއި އަދި އެ ތަންތަނާއިއަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބެލެ

ތަކެތި ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް

 ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.5.7

 ކުރުން.  މަސައްކަތްތައްކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ 

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.5.8

ގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާެގ 06ވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ޖަލްސާ" މި ޤަ

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި

އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި

ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ

ގައި މިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު ހިނދަކު އެއީ ހި

 ނާނެއެވެ.ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަން 

 ރީސެކެޓްކުޅިވަރު  11.6    

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންގާ އެންމެހައި 11.6.1

 ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.

ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމާ 11.6.2

 ކުރުން.ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް 11.6.3

(ދޭއް) ކުޅިވަރު މުބާރާތް 02މަދުވެގެން އަހަރަކު 

 ބޭއްވުން. 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 11.6.4

އި ބޭނުންވާކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަ

 ހޯދުމަށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭތަމްރީނާއި ހުނަރުތައް 

ޅުން. ޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެއްކަރުދާސްތައް ތަ 

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ހުރިހާ ކުޅިވަރުގެ 11.6.5

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ރިކޯޑުތައް ލިޔުމުން ފެންނާނެހެން

 ބެހެއްޓުން. 

، ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖް 11.6.6

މެދުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ކުގެޔުނިވަރސިޓީތަ
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ރާތުން ބައިވެރިވާނެގެ ފަތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ މުބާރާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޓީމުތައް

ކުރާ މެންބަރުންގެފެކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލު

 އެކު އެކުލަވާލުން. މަޝްވަރާއާއި

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަުތ 11.6.7

ންތަކާއި މަޝްވަރާޔެކިޔުކަމާބެހޭ ލި ،ކަނޑައެޅުމުގައި

 ންގާ ކޮމެޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.ފޯރުކޮށްދީ ހި

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.6.8

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.6.9

ގައިވާ 07ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ކާއިޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ.

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު

ގައި މި ޤަވާއިދުއެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ. ބަލައެއް ނުގަން 

 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްއެކަޑެމިކް  11.7    

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ އެންމެހާ 11.7.1

ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ

 ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.

ދިވެހި، ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުެގ 11.7.2

އަދަބިއްޔާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު

އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. 

ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް 11.7.3

ކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށްރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެ

 ރިވުން.އެހީތެ

އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްާވ 11.7.4

ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި

 އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. 

  

ކުއްލިއްޔާތަކާއި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެން 11.7.5

މުބާރާތްތަކާއިކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 

އްތައް އިންތިޒާމްފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތަ

އެކު ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކްސެކެޓްރީއާއި

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން 11.7.6

ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

ހީތެރިކަން ހޯދުމަށްމުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާ އެ

މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް

 އެހީތެރިވުން.

ލަހައްޓަންޖެހޭމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަ 11.7.7

 ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަޑެމިކްއެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޢިލްމީ ހޯދުންަތއް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް 11.7.8

ްނވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއިބޭނު

އިންޓަރނެޓް ފަދަ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން

ވަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެކަމުގައި ހުިރދަރި

 ބަލައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެކަންތައްތައްދަތިތައް

 އެންގުން.

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭ 11.7.9

 އްކަތްތަކުގައި އެނާއަށް އެހީތެރިވުން.މަސަ

އި ރައީސްޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމެޓީއާ 11.7.10

  ކުރުން. ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.7.11

ގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާެގ 08ޖަލްސާ" މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ކުރާންއި

ކުރާވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންވާނެއެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ

ަނއިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ

 ނާނެއެވެ.ގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަން މެންބަރެއްކަމު
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ރާތުން ބައިވެރިވާނެގެ ފަތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ މުބާރާ

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ޓީމުތައް

ކުރާ މެންބަރުންގެފެކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލު

 އެކު އެކުލަވާލުން. މަޝްވަރާއާއި

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަުތ 11.6.7

ންތަކާއި މަޝްވަރާޔެކިޔުކަމާބެހޭ ލި ،ކަނޑައެޅުމުގައި

 ންގާ ކޮމެޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.ފޯރުކޮށްދީ ހި

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.6.8

 ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.6.9

ގައިވާ 07ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ކާއިޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ

އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ.

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީ ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު

ގައި މި ޤަވާއިދުއެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ. ބަލައެއް ނުގަން 

 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްއެކަޑެމިކް  11.7    

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ އެންމެހާ 11.7.1

ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ

 ޒިންމާތައް އަދާކުރުން.

ދިވެހި، ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުެގ 11.7.2

އަދަބިއްޔާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު

އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި

 އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. 

ޢިލްމީ އެކި އެކި ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް 11.7.3

ކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށްރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެ

 ރިވުން.އެހީތެ

އެކި އެކި ކޯސްތަކުން ތަޚައްޞުޞްާވ 11.7.4

ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި

 އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. 

  

ކުއްލިއްޔާތަކާއި އަދި އެކިއެކި އެހެނިހެން 11.7.5

މުބާރާތްތަކާއިކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 

އްތައް އިންތިޒާމްފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަންތަ

އެކު ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކްސެކެޓްރީއާއި

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން 11.7.6

ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި

ހީތެރިކަން ހޯދުމަށްމުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާ އެ

މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކަމުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް

 އެހީތެރިވުން.

ލަހައްޓަންޖެހޭމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަ 11.7.7

 ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަޑެމިކްއެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޢިލްމީ ހޯދުންަތއް ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް 11.7.8

ްނވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއިބޭނު

އިންޓަރނެޓް ފަދަ ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން

ވަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެކަމުގައި ހުިރދަރި

 ބަލައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއަށް އެކަންތައްތައްދަތިތައް

 އެންގުން.

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭ 11.7.9

 އްކަތްތަކުގައި އެނާއަށް އެހީތެރިވުން.މަސަ

އި ރައީސްޖަމްޢިއްޔާގެ ިހންގާ ކޮމެޓީއާ 11.7.10

  ކުރުން. ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.7.11

ގައިވާ ޖަމްޢިއްޔާެގ 08ޖަލްސާ" މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ކުރާންއި

ކުރާވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންވާނެއެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އެކަޑެމިކް ސެކެޓްރީގެ

ަނއިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ

 ނާނެއެވެ.ގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއް ނުގަން މެންބަރެއްކަމު
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 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްއިދާރީ  11.8    

ރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައްސެކެޓް އިދާރީ  11.8.1

 . އަދާކުރުން

ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާއްމު ރީއަށްޓް ސެކެއިދާރީ  11.8.2

ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިެޔ

 .ރީއާ ހަވާލުކުރުންޓްސެކެ

މެންބަރުންގެ ޞައްޙަ ރެކޯޑުތައް ނުވަތަ 11.8.3

ރީއަށްސެކެޓްއިދާރީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

   .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭޚާއިންތި 11.8.4

ރީއަށް އެހީތެރިކަންސެކެޓްއިދާރީ ކަންކަމުގައި 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ގާއަސާސީ ޤަވާިޢދުގައި ބުނާ ނުވަތަ ހިން 11.8.5

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަަދ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް

 .އަދާކުރުން

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް 11.8.6

ރީއަށް އެހީތެރިކަންސެކެޓްއިދާރީ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ  11.8.7

އިކުރުމާއި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގަ

 އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

އި ރައީސްއަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާ  11.8.8

  ކުރުން.    ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.8.9

ގައިވާ 09ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ

ރާރުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤު

ނައިބު ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިދާރީ

ެސކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންާގ

ގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއްކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ. ނުގަން

  

 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްއިންތިޒާމް  11.9    

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމް 11.9.1

ކުރުމާއި އެކަމުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި 11.9.2

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ

ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު

 .އްސުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންހަމަޖެ

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް 11.9.3

މަށްޓަކައި އެންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންދިއުއި

ތަކާއިހަރަކާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާ

 ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތިއެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް 

ޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަކެއްޗާމެދުހޯދާ، ކަނ

 .ޢަމަލުކުރުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބެނާތަކާއި 11.9.4

އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އެކަމުގައި

 ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

ވަރސިޓީއިންކަށް ޔުނިއެކި އެކި ހަރަކާތްތަ 11.9.5

ންވެސް ގޮތަކަށްން ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެބޭރު

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ސެކެޓްރީއަށް

 އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ 11.9.6

ތި އެކަމެއް ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން އަންގާތަންތަނާއި ތަކެ

ގޮތެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އެކަމެއް ނިމުމުން

އެތަނެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް

ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި

 .ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

ސެކެޓްރީ ނެތް ހާލަތުގައި އޭނާގެ 11.9.7

 މާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.ޒިން

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.9.8

  ކުރުން. މެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކޮ

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.9.9

ގައިވާ 10ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
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 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްއިދާރީ  11.8    

ރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައްސެކެޓް އިދާރީ  11.8.1

 . އަދާކުރުން

ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާއްމު ރީއަށްޓް ސެކެއިދާރީ  11.8.2

ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިެޔ

 .ރީއާ ހަވާލުކުރުންޓްސެކެ

މެންބަރުންގެ ޞައްޙަ ރެކޯޑުތައް ނުވަތަ 11.8.3

ރީއަށްސެކެޓްއިދާރީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި 

   .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ބުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭޚާއިންތި 11.8.4

ރީއަށް އެހީތެރިކަންސެކެޓްއިދާރީ ކަންކަމުގައި 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ގާއަސާސީ ޤަވާިޢދުގައި ބުނާ ނުވަތަ ހިން 11.8.5

ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަަދ އެހެނިހެން ވާޖިބުތައް

 .އަދާކުރުން

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަހަރީ ރިޕޯޓް 11.8.6

ރީއަށް އެހީތެރިކަންސެކެޓްއިދާރީ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތައް އިދާރީ  11.8.7

އިކުރުމާއި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގަ

 އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

އި ރައީސްއަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާ  11.8.8

  ކުރުން.    ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.8.9

ގައިވާ 09ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އިދާރީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ

ރާރުގައި އިދާރީ ސެކެޓްރީގެމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤު

ަނއިބު ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިދާރީ

ެސކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންާގ

ގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއްކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ. ނުގަން

  

 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްއިންތިޒާމް  11.9    

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމް 11.9.1

ކުރުމާއި އެކަމުގައި އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި 11.9.2

ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހޯލް އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ

ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްގެ އިންތިޒާމު

 .އްސުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންހަމަޖެ

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް 11.9.3

މަށްޓަކައި އެންތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންދިއުއި

ތަކާއިހަރަކާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާ

 ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތިއެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް 

ޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެތަކެއްޗާމެދުހޯދާ، ކަނ

 .ޢަމަލުކުރުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކަށް ބެނާތަކާއި 11.9.4

އެހެނިހެން ޑެކަރޭޝަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އެކަމުގައި

 ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން.

ވަރސިޓީއިންކަށް ޔުނިއެކި އެކި ހަރަކާތްތަ 11.9.5

ންވެސް ގޮތަކަށްން ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެބޭރު

ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ރިޔާސަތުން އަންގާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ސެކެޓްރީއަށް

 އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ހޯދާ 11.9.6

ތި އެކަމެއް ނިމެންދެން ރިޔާސަތުން އަންގާތަންތަނާއި ތަކެ

ގޮތެއްގެ މަތިން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އެކަމެއް ނިމުމުން

އެތަނެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް

ރައްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި

 .ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

ސެކެޓްރީ ނެތް ހާލަތުގައި އޭނާގެ 11.9.7

 މާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.ޒިން

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.9.8

  ކުރުން. މެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކޮ

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.9.9

ގައިވާ 10ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
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ޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ

ސެކެޓްރީގެއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް މަސް

ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންނައިބު ސޮއި ކުރާން

ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް

ެސކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންާގ

އްގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ.ނުގަން

 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްކުޅިވަރު  11.10    

ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކުރާ އެންމެހާ 11.10.1

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިންތިޒާމް

 ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސްކަތް ކުރުން.

ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމުގައި 11.10.2

ކުރުމާއި އެކަމުގައި ކުޅިވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ 11.10.3

އި ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއިރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަ 

ތައްރުދާސްހުނަރުތައް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަ

ޅުމުގައި ކުޅިވަރު ޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެތައް

އި ޚިޔާލުދީ ެސކެޓްރީއަށްސެކެޓްރީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ލަފައާ 

 އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ހުރިާހ 11.10.4

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ރިކޯޑު ލިޔުމުން ެފންނާނެހެން

 ބެހެއްޓުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

، ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖް 11.10.5

 ބާއްވާ އެކިއެކިޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި

ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ މުބާރާ

 ހޮވުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެޓީމުތައް

މެންބަރުންނާއި ފެކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ

މެންބަރުންނާ، ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތީން

 ވަރާ ކުރުން. މަޝް

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަުތ 11.10.6

ކަނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ޚިޔާލުތަްށ

 ދީ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.

ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން، 11.10.7

ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކުރާ އެންމެހާ ކުޅިވަރު

މުގައި އިންތިޒާމްހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރު

 ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސައްކަތްކުރުން.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.10.8

 ކުރުން. އާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކޮމެޓީ

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.10.9

ގައިވާ 11ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ

ަނއިބު ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު

ެސކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންާގ

އި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއްގަކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ. ނުގަން

 ޚަޒާންދާރު  11.11    

އަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާޖަމްޢިއްޔާމި  11.11.1

ބަލައިގަތުމާއި މި ޖަމްޢިއްޔާއިން  ފައިސާއެއް ހޯދުމާއި

 ކުރުން.ހުއްދަދީފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ދޫ

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ ގުޅިގެން 11.11.2

ކުގެ ރެކޯޑުމުޢާމަލާތްތައިން ކުރާ އެންމެހާ ޖަމްޢިއްޔާ

   ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން.

ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެހާ ޞައްޙަ 11.11.3

ެގޖަމްޢިއްޔާއެކައުންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މި 

ގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ހުރިހާޙަރަކާތްތަކާ ގުޅި

  .މަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެލެހެއްޓުންޢާމު

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ށް އޮތްއަކުރި 11.11.4

ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅަިއ މާއި އެ ބަޖެޓް ހިންގާއެކަށައެޅު

 ފާސްކުރުން.
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ޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުގެ

ސެކެޓްރީގެއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް މަސް

ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންނައިބު ސޮއި ކުރާން

ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި އިންތިޒާމް

ެސކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންާގ

އްގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ.ނުގަން

 ގެ ނައިބުރީސެކެޓްކުޅިވަރު  11.10    

ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކުރާ އެންމެހާ 11.10.1

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އިންތިޒާމް

 ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސްކަތް ކުރުން.

ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމާއި އެކަމުގައި 11.10.2

ކުރުމާއި އެކަމުގައި ކުޅިވަރުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ 11.10.3

އި ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއިރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަ 

ތައްރުދާސްހުނަރުތައް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ކަ

ޅުމުގައި ކުޅިވަރު ޔާރުކޮށް ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެތައް

އި ޚިޔާލުދީ ެސކެޓްރީއަށްސެކެޓްރީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ލަފައާ 

 އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.

ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ކުޅިވަރުގެ ހުރިާހ 11.10.4

ހަރަކާތްތަކެއްގެ ރިކޯޑު ލިޔުމުން ެފންނާނެހެން

 ބެހެއްޓުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

، ކުއްލިއްޔާތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖް 11.10.5

 ބާއްވާ އެކިއެކިޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މެދުގައި

ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ މުބާރާ

 ހޮވުމަށްޓަކައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެޓީމުތައް

މެންބަރުންނާއި ފެކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ތަމްސީލުކުރާ

މެންބަރުންނާ، ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތީން

 ވަރާ ކުރުން. މަޝް

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަުތ 11.10.6

ކަނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ޚިޔާލުތަްށ

 ދީ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.

ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން، 11.10.7

ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކުރާ އެންމެހާ ކުޅިވަރު

މުގައި އިންތިޒާމްހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރު

 ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސައްކަތްކުރުން.

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.10.8

 ކުރުން. އާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކޮމެޓީ

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.10.9

ގައިވާ 11ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ެސކެޓްރީގެ ނައިބުގެޖަމްޢިއްޔާގެ ކުޅިވަރު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ

ަނއިބު ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި

ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިޤުރާރުގައި ކުޅިވަރު

ެސކެޓްރީގެ ނައިބު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީ ހިންާގ

އި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއްގަކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ. ނުގަން

 ޚަޒާންދާރު  11.11    

އަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާޖަމްޢިއްޔާމި  11.11.1

ބަލައިގަތުމާއި މި ޖަމްޢިއްޔާއިން  ފައިސާއެއް ހޯދުމާއި

 ކުރުން.ހުއްދަދީފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ދޫ

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ ގުޅިގެން 11.11.2

ކުގެ ރެކޯޑުމުޢާމަލާތްތައިން ކުރާ އެންމެހާ ޖަމްޢިއްޔާ

   ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން.

ފައިސާގެ ކަންތައްތަކާބެހާ ޞައްޙަ 11.11.3

ެގޖަމްޢިއްޔާއެކައުންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މި 

ގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ހުރިހާޙަރަކާތްތަކާ ގުޅި

  .މަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެލެހެއްޓުންޢާމު

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ށް އޮތްއަކުރި 11.11.4

ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅަިއ މާއި އެ ބަޖެޓް ހިންގާއެކަށައެޅު

 ފާސްކުރުން.
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ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން 11.11.5

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ

   .ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން

ޔާގެ ހިންގާމީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއް 11.11.6

 ކުރުން. ކަތްތައްކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސް

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.11.7

ގައިވާ 12ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިގެ ޚަޖަމްޢިއްޔާ

ވާނެއެވެ. އަދި މިޚަޒާންދާރު ސޮއި ކުރާން އިޤުރާރުގައި 

ގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިޤަވާއިދު

ޒާންދާރު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީޚަ  އިޤުރާރުގައި

ގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއްހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ.ނުގަން

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ 11.12    

އާންމު މެންބަރުންނާ ހިންގާކޮމިޓީން ނިންމާ 11.12.1

ންބަރުންނާއިގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް އާންމު މެ

  ދިނުން.ހަމައަށް ފޯރުކޮށް 

ލޫމާތުޢުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖަމްޢިއްޔާމި  11.12.2

  .ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމް ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުން

ގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެޖަމްޢިއްޔާމި  11.12.3

 .ލޫމާތު ހިއްސާކުރުންޢުމަގެ ޖަމްޢިއްޔާ މަތިން މީޑިއާގައި 

ހަރަކާތްތައް ވީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާމި  11.12.4

ހަމައަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެކަމުގައިއެންމެ ފުރި

 .އިސްވެއުޅުން

އިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެޖަމްޢިއްޔާމި  11.12.5

އަވަސް އަިދމެންބަރުންނަށް ވީހާވެސް  އާންމު  ލޫމާތުޢުމަ

   .ކޮށްދިނުންފަސޭހަގޮތަކަށް ފޯރު

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް 11.12.6

ގެ ފަރާތުންޖަމްޢިއްޔާބަޔާންކޮށްފައި ނެތްހާހިދަކު، މި 

އިމްކުރާ ފަރާތެއްގެ ދައުރުޤާނާ ގުޅުން ދަރިވަރުން

  .އަދާކުރުން

  

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.12.7

  ކުރުން. އި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކޮމެޓީއާ

ޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީމީގެ އިތުރުން "ޖަމް 11.12.8

ގައިވާ 13ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ.

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އި ނުކުރާހާ ހިނދަކުއިޤުރާރުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮ

ގައި މި ޤަވާއިދުއެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ.ބަލައެއް ނުގަން 

ކުއްލިއްޔާ ތަކުގައި

ޖަމްޢިއްޔާ ތަްމސީުލ

  ކުރާނެ މެންބަރުން 

 ހިންގުމުގައިގެ ހަރަކާތްތައް ޖަމްޢިއްޔާ މި 12.1.1 12.1  12

އެހީތެރިވުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން

ޝާމިލްވާ ގޮތެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށްޓަކައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި އެ

ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ

ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަމަށް އަހާނެ

 ބަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. މެން

އެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި ،އެ މެންބަރު ހޮވާނީ 12.1.2

ތަޢުލީމު ހާސިްލކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް

ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކޮށް އެންމެ

 މަތީ ވޯޓު ހޯދާ ދަރިވަރެކެވެ.

އަކުންއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާމި މާ 12.1.3

އްޔަން ކުރާ މެންބަރަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާޢަ

ފިޔަވާ، ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބަސްބުނެ ވޯޓު

 ދެވޭނެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންގާ 12.1.4

ރިވަރުންގެކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެ ކުއްލިއްޔާގެ ދަ

4.8.3ޅުން މި މާއްދާގެ ހުށަހެ ޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތައް

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މަތިލެވޭނީ އަންނަނިވިމި މަޤާމަށް ކުރި 12.1.5

  ހަމަވާ މެންބަރުންނަށެވެ.ޝަރުތުތައް
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ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ކިޔެވުން ނިމުމުގެ ކުރިން 11.11.5

ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ

   .ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން

ޔާގެ ހިންގާމީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއް 11.11.6

 ކުރުން. ކަތްތައްކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސް

މީގެ އިތުރުން "ޖަމްޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީ 11.11.7

ގައިވާ 12ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޒާންދާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިގެ ޚަޖަމްޢިއްޔާ

ވާނެއެވެ. އަދި މިޚަޒާންދާރު ސޮއި ކުރާން އިޤުރާރުގައި 

ގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިޤަވާއިދު

ޒާންދާރު ސޮއި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެއީޚަ  އިޤުރާރުގައި

ގައި މި ޤަވާއިދު ބަލައެއްހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ.ނުގަން

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ 11.12    

އާންމު މެންބަރުންނާ ހިންގާކޮމިޓީން ނިންމާ 11.12.1

ންބަރުންނާއިގުޅުންހުރި އެންމެހާ ކަންތައްތައް އާންމު މެ

  ދިނުން.ހަމައަށް ފޯރުކޮށް 

ލޫމާތުޢުގެ މެންބަރުންނަށް މަޖަމްޢިއްޔާމި  11.12.2

  .ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމް ބަރާބަރަށް ބެލެހެއްޓުން

ގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެޖަމްޢިއްޔާމި  11.12.3

 .ލޫމާތު ހިއްސާކުރުންޢުމަގެ ޖަމްޢިއްޔާ މަތިން މީޑިއާގައި 

ހަރަކާތްތައް ވީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާމި  11.12.4

ހަމައަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެކަމުގައިއެންމެ ފުރި

 .އިސްވެއުޅުން

އިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެޖަމްޢިއްޔާމި  11.12.5

އަވަސް އަިދމެންބަރުންނަށް ވީހާވެސް  އާންމު  ލޫމާތުޢުމަ

   .ކޮށްދިނުންފަސޭހަގޮތަކަށް ފޯރު

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް 11.12.6

ގެ ފަރާތުންޖަމްޢިއްޔާބަޔާންކޮށްފައި ނެތްހާހިދަކު، މި 

އިމްކުރާ ފަރާތެއްގެ ދައުރުޤާނާ ގުޅުން ދަރިވަރުން

  .އަދާކުރުން

  

މީގެ އިތުރުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 11.12.7

  ކުރުން. އި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްކޮމެޓީއާ

ޢިއްޔާގެ އިފްތިތާހީމީގެ އިތުރުން "ޖަމް 11.12.8

ގައިވާ 13ޖަލްސާ" ގައި މި ޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އިޤުރާރުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮއި ކުރާން ވާނެއެވެ.

އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

އި ނުކުރާހާ ހިނދަކުއިޤުރާރުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ސޮ

ގައި މި ޤަވާއިދުއެއީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްކަމު

 ނާނެއެވެ.ބަލައެއް ނުގަން 

ކުއްލިއްޔާ ތަކުގައި

ޖަމްޢިއްޔާ ތަްމސީުލ

  ކުރާނެ މެންބަރުން 

 ހިންގުމުގައިގެ ހަރަކާތްތައް ޖަމްޢިއްޔާ މި 12.1.1 12.1  12

އެހީތެރިވުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން

ޝާމިލްވާ ގޮތެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގުމަށްޓަކައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި އެ

ކުއްލިއްޔާއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ

ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާއާއި އެހީތެރިކަމަށް އަހާނެ

 ބަރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ. މެން

އެ ކުއްލިއްޔާއެއްގައި ،އެ މެންބަރު ހޮވާނީ 12.1.2

ތަޢުލީމު ހާސިްލކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް

ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކޮށް އެންމެ

 މަތީ ވޯޓު ހޯދާ ދަރިވަރެކެވެ.

އަކުންއްދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާމި މާ 12.1.3

އްޔަން ކުރާ މެންބަރަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ އާންމު ޖަލްސާޢަ

ފިޔަވާ، ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބަސްބުނެ ވޯޓު

 ދެވޭނެ މެންބަރެއް ނޫނެވެ. 

ނަމަވެސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިންގާ 12.1.4

ރިވަރުންގެކަންކަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެ ކުއްލިއްޔާގެ ދަ

4.8.3ޅުން މި މާއްދާގެ ހުށަހެ ޚިޔާލުތަކާއި މަޝްވަރާތައް

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

މަތިލެވޭނީ އަންނަނިވިމި މަޤާމަށް ކުރި 12.1.5

  ހަމަވާ މެންބަރުންނަށެވެ.ޝަރުތުތައް
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އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  12.1.5.1

ގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީގެ 

 . ވުން

،ޕާޓީއެއްގެސިޔާސީ އެއްވެސް  12.1.5.2

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެްސ

 . ކަމުގައި ނުވުން  މެންބަރެއް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޤާމެއް 12.1.5.3

 ފުރަމުންދާ މެންބަރެއްކަމުގައި ނުވުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 12.1.5.4

ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

ޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ އެއްވެސްއިންތި

 . ކަމުގައި ނުވުން  މެންބަރެއް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ 12.1.5.5

(އެކެއް) ސެމިސްޓަރ ފުރިހަމަ 01ކޯހުގައި 

 ކަމުގައިވުން.ވާ މެންބަރެއް ކޮށްފައި

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ދައުރުގައި 12.1.5.6

 އި ނުވުން. ކޯސް ނިމޭ މެންބަރެއްކަމުގަ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމަށް ފަހު ކޯހުން 12.1.6

ވަކިވެފައި އަލުން ކޯހަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން މި ޤަވާއިދުެގ

ލުގެ ދަށަށްއުޞޫގައި ބަޔާން ކުރާ  10.7

 ނުވަންނާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ މި 12.1.7

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެވެ. 

ބަޔާން ކުރާ މެންބަރުގެމި މާއްދާގައި  12.1.8

 (އެކެއް) އަހަރެވެ.  01ދައުރަކީ 

ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުޖަމްޢިއްޔާގެ  12.1.9

(ފަނަރަ) ދުވަހާއި 15(ހަތެއް) ދުވަހާއި  07ފަހު ވުމަށް

ދެމެދު ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުން އެ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ

 މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރުގެ މަޤާމު ގެއްލުނު އިވާ މެންބަމި މާއްދާގަ 12.1.10

 ތަކުގައެވެ.މުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްކަ

  

ށް އިސްތިއުފާ ދިންކަންއަމެންބަރު އަމިއްލަ 12.1.11

ބަޔާންކޮށް ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަދި އެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް

 އެންގުން.

އެ މެންބަރުގެ ނާޤާބިލްކަން ބަޔާންކޮށް އެ 12.1.12

ތެރެއިންކުއްލިއްޔާއެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ 

) ދަރިވަރުން(ފަންސާސް އެކެއް ޕަސެންޓް 51%

ހުށަހަޅާ ކޮށް ކުއްލިއްޔާއަށާއި ޖަމްޢިއްޔާއަށްސޮއި

 ނަކުން.ޕެޓިޝަ

އެ މެންބަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް ނިމުން. 12.1.13

 ނުވަތަ އެ ކޯހަކުން އެ މެންބަރު ވަކިވުން.

 އެ މެންބަރުގެ ދައުރު ހަމަވުން. 12.1.14

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް 

 މެންބަރުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާއި 

  ވަކިކުރެވޭގޮތް

 ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތް   13.1  13

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު 02ކޮންމެ  13.1.1

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާން ވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ 13.1.2

މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީތެރެއިން އަންނަނިވި 

ގެ މެދުގައި ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭންއާންމު މެންބަރު 

 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

 ރައީސް 13.1.2.1

(އިންތިޒާމް،ސެކެޓްރީ  04 13.1.2.2

 ކުޅިވަރު)، އިދާރީ، އެކަޑަމިކް

 ޚަޒާންދާރު  13.1.2.3

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ 13.1.2.4

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 13.1.3

ގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން 14.1.2

 އިންތިޚާބު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

: ނައިބު ރައީސްނައިބު ރައީސް 13.1.3.1

،އައްޔަންކުރާނީ ރައީސްއެވެ. އެ ގޮތުން ރައީސް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބަށް

އްޔަންކުރިމަތިލާންވާނީ ނައިބު ރައީސް ޢަ

ގައި 14.1.2އަދި މި ޤަވާއިދުގެ  ކޮށްގެނެވެ.

އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތަސް ރައީސަށް ލިބޭ
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އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  12.1.5.1

ގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީގެ 

 . ވުން

،ޕާޓީއެއްގެސިޔާސީ އެއްވެސް  12.1.5.2

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ އެއްވެްސ

 . ކަމުގައި ނުވުން  މެންބަރެއް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޤާމެއް 12.1.5.3

 ފުރަމުންދާ މެންބަރެއްކަމުގައި ނުވުން. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 12.1.5.4

ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

ޚާބު ކުރެވޭ ނުވަތަ އައްޔަން ކުރެވޭ އެއްވެސްއިންތި

 . ކަމުގައި ނުވުން  މެންބަރެއް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ 

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ 12.1.5.5

(އެކެއް) ސެމިސްޓަރ ފުރިހަމަ 01ކޯހުގައި 

 ކަމުގައިވުން.ވާ މެންބަރެއް ކޮށްފައި

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ދައުރުގައި 12.1.5.6

 އި ނުވުން. ކޯސް ނިމޭ މެންބަރެއްކަމުގަ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމަށް ފަހު ކޯހުން 12.1.6

ވަކިވެފައި އަލުން ކޯހަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން މި ޤަވާއިދުެގ

ލުގެ ދަށަށްއުޞޫގައި ބަޔާން ކުރާ  10.7

 ނުވަންނާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައިވާ މެންބަރަކަށް ވެވޭނީ މި 12.1.7

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެވެ. 

ބަޔާން ކުރާ މެންބަރުގެމި މާއްދާގައި  12.1.8

 (އެކެއް) އަހަރެވެ.  01ދައުރަކީ 

ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބުޖަމްޢިއްޔާގެ  12.1.9

(ފަނަރަ) ދުވަހާއި 15(ހަތެއް) ދުވަހާއި  07ފަހު ވުމަށް

ދެމެދު ކޮންމެ ކުއްލިއްޔާއަކުން އެ ކުއްލިއްޔާއެއްގެ

 މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރުގެ މަޤާމު ގެއްލުނު އިވާ މެންބަމި މާއްދާގަ 12.1.10

 ތަކުގައެވެ.މުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްކަ

  

ށް އިސްތިއުފާ ދިންކަންއަމެންބަރު އަމިއްލަ 12.1.11

ބަޔާންކޮށް ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަދި އެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް

 އެންގުން.

އެ މެންބަރުގެ ނާޤާބިލްކަން ބަޔާންކޮށް އެ 12.1.12

ތެރެއިންކުއްލިއްޔާއެއްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ 

) ދަރިވަރުން(ފަންސާސް އެކެއް ޕަސެންޓް 51%

ހުށަހަޅާ ކޮށް ކުއްލިއްޔާއަށާއި ޖަމްޢިއްޔާއަށްސޮއި

 ނަކުން.ޕެޓިޝަ

އެ މެންބަރަކު ކިޔަވަމުންދާ ކޯސް ނިމުން. 12.1.13

 ނުވަތަ އެ ކޯހަކުން އެ މެންބަރު ވަކިވުން.

 އެ މެންބަރުގެ ދައުރު ހަމަވުން. 12.1.14

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް 

 މެންބަރުން

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތާއި 

  ވަކިކުރެވޭގޮތް

 ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތް   13.1  13

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު 02ކޮންމެ  13.1.1

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާން ވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ 13.1.2

މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީތެރެއިން އަންނަނިވި 

ގެ މެދުގައި ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭންއާންމު މެންބަރު 

 ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

 ރައީސް 13.1.2.1

(އިންތިޒާމް،ސެކެޓްރީ  04 13.1.2.2

 ކުޅިވަރު)، އިދާރީ، އެކަޑަމިކް

 ޚަޒާންދާރު  13.1.2.3

 މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ 13.1.2.4

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން 13.1.3

ގައި ބަޔާންވެފައި ނުވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން 14.1.2

 އިންތިޚާބު ކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

: ނައިބު ރައީސްނައިބު ރައީސް 13.1.3.1

،އައްޔަންކުރާނީ ރައީސްއެވެ. އެ ގޮތުން ރައީސް

ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބަށް

އްޔަންކުރިމަތިލާންވާނީ ނައިބު ރައީސް ޢަ

ގައި 14.1.2އަދި މި ޤަވާއިދުގެ  ކޮށްގެނެވެ.

އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތަސް ރައީސަށް ލިބޭ
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ވޯޓަކީ ނައިބު ރައީސަށްވެސް ލިބުނު ވޯޓު ކަމުގައި

މި ޤަވާއިދު ބަލާނެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު

ކަރުދާހުގައި ރައީސްގެ ނަމާއި އެކު ނައިބު

 ރައީސްގެ ނަން ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.  

ންގެ ނައިބުންސެކެޓްރީ 13.1.3.2

04  :ކުޅިވަރު)، އިދާރީ، އެކަޑަމިކް، (އިންތިޒާމް

އްޔަންކުރާނީން ޢަރެއް) ސެކެޓްރީންގެ ނައިބު (ހަތަ

ގޮތުންސެކެޓްރީންނެވެ. އެ(ހަތަރެއް)  04

ގެގެ ސެކެޓްރީންޖަމްޢިއްޔާ ،ސެކެޓްރީން

އިންތިޚާބަށް ނިކުންނަންވާނީ ސެކެޓްރީންގެ

. އަދި މި ޤަވާއިދުގެއްޔަން ކޮށްގެނެވެޢަ ނައިބުން 

ގައި އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތަސް 14.1.2

ސެކެޓްރީންނަށް ލިބޭ ވޯޓަކީ ސެކެޓްރީންގެ

ަނއިބަށްވެސް ލިބުނު ވޯޓު ކަމުގައި މި ޤަވާއިދު

ބަލާނެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ކަރުދާހުގައި

ެސކެޓްރީންގެ ނަމާއި އެކު ސެކެޓްރީންގެ ނައިބުެގ

 ނަން ވާނެއެވެ. ނަން ޖަހާފައި އޮން

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި 13.1.4

ގެޖަމްޢިއްޔާކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކަމަށްޓަކައި 

މި ކޮމެޓީ .ހިންގާކޮމިޓީން ކަޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ

ގެ މެންބަރުންގެއެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޖަމްޢިއްޔާ

ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. މި ކޮމެޓީގައި މެދުގައި ބޭއްވޭ 

،(ތިނެއް) މެންބަރުން 03މަދުވެގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން ތިބެންވާނެއެވެ.

 (ހައެއް) ކެވެ. 06ކޮމެޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުގެ އަދަދަކީ 

ރގެ އިންތިޚާބު މޮނިޓަޖަމްޢިއްޔާ 13.1.5

ކޮމިޓީއެއް ން ނިވަރސިޓީކުރުމަށްޓަކައި ޔު

އަދި މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެދި. އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

ގެ ހިންގާކޮމިޓީން ދަރިވަރުންގެ ކަންތައްޖަމްޢިއްޔާ

އަށް ލިޔުމުންރަޖިސްޓަރަރ ޔުނިވަރސިޓީގެބަލަހައްޓާ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

.އިންތިޚާބުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ 13.1.6

  

ށްއިންތިޚާބުގައި މަޤާމުތަކަ 13.1.7

ރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނާކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ސަ

އަދި. ދުވަހުގެ މުއްަދތެއް ދޭންވާނެއެވެ(ހަތެއް)  07

ލާްނޢުށްޓަކައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ އިކެންޕޭން ކުރުމަ 

07 ރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނާކުރުމަށްފަހު ސަ

ދު ހޯދުމަށްހުގެ މުއްދަތެއް ތާއީދުވަ (ހަތެއް) 

   .އްކަތްކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންވާނެއެވެމަސަ

(އެކެއް) 01އެއްވެސް މަޤާމަކަށް  13.1.8

ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިނުވާނަމަ،

ޑިޑޭޓު ވޯޓަކާއި ނުލާ ހޮވުނީ ކަމަށްކުރިމަތިލި ކެން 

  .ބެލެވޭނެއެވެ

ކޮންމެ ދައުރެއްނިމި އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ 13.1.9

.ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެވެއެކުލަވާލެވެންދެން ކުރީ

.ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ 13.2    

  .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން 13.2.1

ވަނަ މާއްދާގައި 10ވާއިދުގެ ޤަމި 13.2.2

ޝަރުތުތަކުންކުރެ ޝަރުތަކަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އުނިކަމެއް އައުން.

އިދާރާއަށް ލިޔުމުްނގެ ޖަމްޢިއްޔާ 13.2.3

 .އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ 13.2.4

 މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ 13.2.5

މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މެންބަރަކު ވަގުތުން

 މަޤާމުން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 13.2.6

އަދާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ބޭރުން

ކަމެއް ކުރާނަމަ، ވަގުތުން އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކި

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

ގައި 14.2.6މި ޤަވާއިދުގެ  13.2.7

މަޤާމުެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެ މެންބަރެއްގެ 
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ވޯޓަކީ ނައިބު ރައީސަށްވެސް ލިބުނު ވޯޓު ކަމުގައި

މި ޤަވާއިދު ބަލާނެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު

ކަރުދާހުގައި ރައީސްގެ ނަމާއި އެކު ނައިބު

 ރައީސްގެ ނަން ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.  

ންގެ ނައިބުންސެކެޓްރީ 13.1.3.2

04  :ކުޅިވަރު)، އިދާރީ، އެކަޑަމިކް، (އިންތިޒާމް

އްޔަންކުރާނީން ޢަރެއް) ސެކެޓްރީންގެ ނައިބު (ހަތަ

ގޮތުންސެކެޓްރީންނެވެ. އެ(ހަތަރެއް)  04

ގެގެ ސެކެޓްރީންޖަމްޢިއްޔާ ،ސެކެޓްރީން

އިންތިޚާބަށް ނިކުންނަންވާނީ ސެކެޓްރީންގެ

. އަދި މި ޤަވާއިދުގެއްޔަން ކޮށްގެނެވެޢަ ނައިބުން 

ގައި އެހެން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތަސް 14.1.2

ެސކެޓްރީންނަށް ލިބޭ ވޯޓަކީ ސެކެޓްރީންގެ

ަނއިބަށްވެސް ލިބުނު ވޯޓު ކަމުގައި މި ޤަވާއިދު

ބަލާނެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ކަރުދާހުގައި

ެސކެޓްރީންގެ ނަމާއި އެކު ސެކެޓްރީންގެ ނައިބުެގ

 ނަން ވާނެއެވެ. ނަން ޖަހާފައި އޮން

އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި 13.1.4

ގެޖަމްޢިއްޔާކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކަމަށްޓަކައި 

މި ކޮމެޓީ .ހިންގާކޮމިޓީން ކަޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ

ގެ މެންބަރުންގެއެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ޖަމްޢިއްޔާ

ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. މި ކޮމެޓީގައި މެދުގައި ބޭއްވޭ 

،(ތިނެއް) މެންބަރުން 03މަދުވެގެން ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ހިމެނޭ ގޮތުން ތިބެންވާނެއެވެ.

 (ހައެއް) ކެވެ. 06ކޮމެޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުގެ އަދަދަކީ 

ރގެ އިންތިޚާބު މޮނިޓަޖަމްޢިއްޔާ 13.1.5

ކޮމިޓީއެއް ން ނިވަރސިޓީކުރުމަށްޓަކައި ޔު

އަދި މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެދި. އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

ގެ ހިންގާކޮމިޓީން ދަރިވަރުންގެ ކަންތައްޖަމްޢިއްޔާ

އަށް ލިޔުމުންރަޖިސްޓަރަރ ޔުނިވަރސިޓީގެބަލަހައްޓާ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ

.އިންތިޚާބުގައި ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ 13.1.6

  

ށްއިންތިޚާބުގައި މަޤާމުތަކަ 13.1.7

ރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނާކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ސަ

އަދި. ދުވަހުގެ މުއްަދތެއް ދޭންވާނެއެވެ(ހަތެއް)  07

ލާްނޢުށްޓަކައި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ އިކެންޕޭން ކުރުމަ 

07 ރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނާކުރުމަށްފަހު ސަ

ދު ހޯދުމަށްހުގެ މުއްދަތެއް ތާއީދުވަ (ހަތެއް) 

   .އްކަތްކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދޭންވާނެއެވެމަސަ

(އެކެއް) 01އެއްވެސް މަޤާމަކަށް  13.1.8

ކެންޑިޑޭޓަށްވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައިނުވާނަމަ،

ޑިޑޭޓު ވޯޓަކާއި ނުލާ ހޮވުނީ ކަމަށްކުރިމަތިލި ކެން 

  .ބެލެވޭނެއެވެ

ކޮންމެ ދައުރެއްނިމި އައު ހިންގާ ކޮމިޓީ 13.1.9

.ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެވެއެކުލަވާލެވެންދެން ކުރީ

.ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަޤާމެއް ހުސްވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ 13.2    

  .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން 13.2.1

ވަނަ މާއްދާގައި 10ވާއިދުގެ ޤަމި 13.2.2

ޝަރުތުތަކުންކުރެ ޝަރުތަކަށްބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އުނިކަމެއް އައުން.

އިދާރާއަށް ލިޔުމުްނގެ ޖަމްޢިއްޔާ 13.2.3

 .އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅުން

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ 13.2.4

 މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވުން.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއްގެ 13.2.5

މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މެންބަރަކު ވަގުތުން

 މަޤާމުން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 13.2.6

އަދާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ބޭރުން

ކަމެއް ކުރާނަމަ، ވަގުތުން އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކި

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

ގައި 14.2.6މި ޤަވާއިދުގެ  13.2.7

މަޤާމުެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެ މެންބަރެއްގެ 
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މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ

މަސްއޫލިއްޔަތުން ބޭރުން ކަމެއް ކުރާނަމަ، އެ

ޅުމުެގހިންގާކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެ މެންބަރެއްގެ ނަން

އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި

ގެ ނަން، ހިންގާ އެފަދައިން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއް

ބަލައި ފިޔަވަުޅ ޅިއްޖެނަމަ އެކަމެއްކޮމެޓީއަށް ހުށަހެ

އެޅުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްއާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ

  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޖަލްސާއަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކުވެސް ހިންގާ 13.2.8

)ތިނެއް ( 3ކޮމިޓީއަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ވިދިވިދިގެން 

މެންބަރަކު ވަކިއެ ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ 

ސާއަށް އެ މެންބަރުގެކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލް

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސްގެ ބާރު މުހެޅުނަން ހުށަ

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކި

 ޖަމްޢިއްޔާއިންމެންބަރަކު  ނަމަ އެ ސްވެއްޖެކުރުމަށް ފާ

 ވަކިވީއެވެ.  

14.2.8 ދުގެޢިމި ޤަވާ 13.2.8.1

މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެންބަރަށް 

ހިންާގ ދު ބަލާނީއެކަން އެންގުން ކަމަށް މި ޤަވާޢި

އެ މެންބަރަކު ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ އޮތްކަން 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ނުވަތަ 

 ށް އެންގުމުންނެވެ.އެ މެންބަރަ ލިޔުމަކުން

ގައި 14.2.8ދުެގ މި ޤަވާޢި 13.2.8.2

ގޮތަށް މެންބަރަކު މަޤާމުން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

ނުލަިއ ނަމަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެއްޖެވަކި

14(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤަވާއިދުގެ  15

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގެ މަތީން އެ

 ން ކުރާން ވާނެއެވެ.މަޤާމަށް މެންބަރަކު އައްޔަ

ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްމަ 13.2.9

އަޣުލަބިއްޔަތުން ފައިވާކަމަށް ހިންގާ ކޮމީޓީގެދީނުކުޅަ

 .ނިންމުން

  

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 13.2.10

 .ޔުނިވަރސިޓީން ސަސްޕެންޑް ކުރުން

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން 13.2.11

ވަކިވި މެންބަރުގެވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ، 

.ބަދަލުގައި އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރާނީއެވެ

ބުކުރެވޭ މެންބަރުގެ ދައުރު، އެ އިރަކުޚާމިގޮތަށް އިންތި 

.އެހޮވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ނިމޭއިރަކުން ހަމަވާނެއެވެ

އްޔަންކުރާނީ މި ޤަވާއިދުގެމެންބަރަކު ޢަ 13.2.12

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނުވާ  14

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 13.2.13

10ފަހު މި ޤަވާއިުދގެ ންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހޮވުމަށްމެ

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދަ މަޤާމަކާ އެ މެންބަރަކު

ފަހު މިންތިޚާބު ވުމަށްހަވާލުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އި

ދާވަނަ މާއްދާގައި ވާފަދަ މަޤާމެއް ފުރަމުން 10ޤަވާއިދުގެ 

ދަރިވަރެއްކަން މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެނގިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ވަގުތުން އިތުރު އެންގެމެއްނެތި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ

ކޮމެޓީގެ މަޤާމުންނާއި މެންބަރުކަމުން އެ މެންބަރަކު

އެވެ. އަދި މިފަދައިން ވަކި ކުރެވޭވަކިކުރަންޖެހޭނެ 

(ދޭއް) އަހަރު ދުވަސް ވަންދެއް 02މެންބަރަކު 

މްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.ޖަ

އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓުވެސް

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބަށް 

ކުރިމަތިލުމާއި ކެންޕޭން

 ކުރުން 

  

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން 14.1  14

ކުރުމަތިލާންވާނީ އިންތިޚާބަށް  14.1.1

މިޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފޯމުންނެވެ.

ރާތްތަކުންއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަ 14.1.2

ލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މަޤާމްތަކަށް 14.1.3

 ހުޅުވާލުމުންނެވެ.ކުރިމަތިލުމަށް 
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މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ

މަސްއޫލިއްޔަތުން ބޭރުން ކަމެއް ކުރާނަމަ، އެ

ޅުމުެގހިންގާކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެ މެންބަރެއްގެ ނަން

އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި

ގެ ނަން، ހިންގާ އެފަދައިން ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރެއް

ބަލައި ފިޔަވަުޅ ޅިއްޖެނަމަ އެކަމެއްކޮމެޓީއަށް ހުށަހެ

އެޅުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސްއާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ

  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ޖަލްސާއަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކުވެސް ހިންގާ 13.2.8

)ތިނެއް ( 3ކޮމިޓީއަށް އެންގުމަކާ ނުލައި ވިދިވިދިގެން 

މެންބަރަކު ވަކިއެ ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ 

ސާއަށް އެ މެންބަރުގެކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލް

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސްގެ ބާރު މުހެޅުނަން ހުށަ

ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަކި

 ޖަމްޢިއްޔާއިންމެންބަރަކު  ނަމަ އެ ސްވެއްޖެކުރުމަށް ފާ

 ވަކިވީއެވެ.  

14.2.8 ދުގެޢިމި ޤަވާ 13.2.8.1

މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެންބަރަށް 

ހިންާގ ދު ބަލާނީއެކަން އެންގުން ކަމަށް މި ޤަވާޢި

އެ މެންބަރަކު ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ އޮތްކަން 

ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ނުވަތަ 

 ށް އެންގުމުންނެވެ.އެ މެންބަރަ ލިޔުމަކުން

ގައި 14.2.8ދުެގ މި ޤަވާޢި 13.2.8.2

ގޮތަށް މެންބަރަކު މަޤާމުން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ

ނުލަިއ ނަމަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެއްޖެވަކި

14(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޤަވާއިދުގެ  15

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގެ މަތީން އެ

 ން ކުރާން ވާނެއެވެ.މަޤާމަށް މެންބަރަކު އައްޔަ

ސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްމަ 13.2.9

އަޣުލަބިއްޔަތުން ފައިވާކަމަށް ހިންގާ ކޮމީޓީގެދީނުކުޅަ

 .ނިންމުން

  

އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 13.2.10

 .ޔުނިވަރސިޓީން ސަސްޕެންޑް ކުރުން

ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޔުނިވަރސިޓީން 13.2.11

ވަކިވި މެންބަރުގެވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ، 

.ބަދަލުގައި އަލުން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރާނީއެވެ

ބުކުރެވޭ މެންބަރުގެ ދައުރު، އެ އިރަކުޚާމިގޮތަށް އިންތި 

.އެހޮވޭ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ނިމޭއިރަކުން ހަމަވާނެއެވެ

އްޔަންކުރާނީ މި ޤަވާއިދުގެމެންބަރަކު ޢަ 13.2.12

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނުވާ  14

މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 13.2.13

10ފަހު މި ޤަވާއިުދގެ ންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ހޮވުމަށްމެ

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ފަދަ މަޤާމަކާ އެ މެންބަރަކު

ފަހު މިންތިޚާބު ވުމަށްހަވާލުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އި

ދާވަނަ މާއްދާގައި ވާފަދަ މަޤާމެއް ފުރަމުން 10ޤަވާއިދުގެ 

ދަރިވަރެއްކަން މި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެނގިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ވަގުތުން އިތުރު އެންގެމެއްނެތި ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ

ކޮމެޓީގެ މަޤާމުންނާއި މެންބަރުކަމުން އެ މެންބަރަކު

އެވެ. އަދި މިފަދައިން ވަކި ކުރެވޭވަކިކުރަންޖެހޭނެ 

(ދޭއް) އަހަރު ދުވަސް ވަންދެއް 02މެންބަރަކު 

މްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް މަޤާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.ޖަ

އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓުވެސް

 ނުދެވޭނެއެވެ. 

އިންތިޚާބަށް 

ކުރިމަތިލުމާއި ކެންޕޭން

 ކުރުން 

  

 އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުން 14.1  14

ކުރުމަތިލާންވާނީ އިންތިޚާބަށް  14.1.1

މިޖަމްޢިއްޔާގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފޯމުންނެވެ.

ރާތްތަކުންއިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަ 14.1.2

ލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢު 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މަޤާމްތަކަށް 14.1.3

 ހުޅުވާލުމުންނެވެ.ކުރިމަތިލުމަށް 
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އަދި މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި 14.1.4

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް 10 ލެވޭނީ މި ޤަވާއިދުގެ

 ނަށެވެ.ހަމަވާ ދަރިވަރުން

 

 ކެނޑިޑޭޓުން ކެންޕޭން ކުރުން  14.2   

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން 14.2.1

ވެސް ފުރުޞަތު ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށްކެމްޕޭނުކުރުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކެނޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭނު ކުރުމުގައި 14.2.2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި

 ސުލޫކާއި ޚީލާުފ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކެމްޕޭނުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ އަނެއްފަރާތުގެ 14.2.3

ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމާއި،

އަނެކާގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް މްޕޭނުކުރުމާއި،އެންޓިކެ

 ގެން ނުވާނެއެވެ.އަޅައި

ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުާވ 14.2.4

ފަރާތްތަކާއި މެދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ފިޔަވަުޅ

އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން

ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުން ނަން ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކެންޕޭން ކުރުމުގައި 

 ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުން

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް 15.1 15

ބުނެ އިންތިޚާބު މޮނިޓާކުރަން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް

އެކަމެއް ބަލައިދަރިވަރަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ވަގުތުން 

 އެ ފަރާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަަޅންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 

ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު 

  ކުރެވޭނެ މުއްދަތު 

(ދޭއް) 02ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ  16.1 16

(ދޭއް) 02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ކޮންމެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ 14ޤަވާޢިދުގެ އަހަރަކުން މި 

 ން ވާނެއެވެ.ޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަކޮމެ

  

ޢިއްޔާގެ ހިންގާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމް 16.1 ދުގެމި ޤަވާއި 16.2   

ވަނަ އަހަރު 2016ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

 ދާނެ ގޮތަށެވެ.ބުކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންއިންތިޚާ

އިންތިޚާބް ކުރާ ހިންގާ 

ކޮމެޓީއާ މަޤާމު 

  ހަވާލުކުރުން 

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މަޤާމު 17.1 17

ޖެހިންގެން އަންނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭތާ، ހަވާލުކުރުމަށް

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިފްތިތާހީ ޖަލްާސ 05

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އަދި އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގައި އެ މަޤާމަކަށް އައްޔަންވި 17.2 

މަޤާމުގެ ،މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޤާމުެގ 17.3   

ޙަވާލުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ހިންގާމަސްޢޫލިއްޔަތާއި 

 ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގައެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިޔަތާިއ 17.4   

ޙަވާލުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،

އެއީ އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވީ، ނުވަތަ ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ

މެންބަރެއްކަމުގައި މިޤަވާއިދު ނުބަލާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދައިން

މެންބަރަކު ޢަމަލުކޮށްފި ހާލަތުގައި މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން

 އެމަޤާމަށް އެހެން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ވާނެއެވެ.

(އެކެއް) 01މަދުވެގެން މަހަކު  އެއްހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ 18.1 18  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ަޖލްސާ

 . ފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ އޮތްކަން މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  18.2   

އެ މެންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނުއަންގަންވާނީ 

 .ލިޔުމަކުންނެވެ ނަންބަރަށް ނުވަތަ

ބަލަހައްޓާނީކުގައި ރިޔާސަތު ތަހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ 18.3   

ރައީސް ހާޒިރުނުވާ ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު. ރައީސެވެ

.ބަލަހައްޓާނީ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ނައިބު ރައީސެކެވެ

ރައީސަށް ލަފާނުދެވޭ ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ

ނައިބު. ނައިބު ރައީސަކު ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ

ތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީރައީސަކު ހާޒިރު ނުވާ ޖަލްސާ
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އަދި މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި 14.1.4

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް 10 ލެވޭނީ މި ޤަވާއިދުގެ

 ނަށެވެ.ހަމަވާ ދަރިވަރުން

 

 ކެނޑިޑޭޓުން ކެންޕޭން ކުރުން  14.2   

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން 14.2.1

ވެސް ފުރުޞަތު ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކަށްކެމްޕޭނުކުރުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ކެނޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭނު ކުރުމުގައި 14.2.2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި

 ސުލޫކާއި ޚީލާުފ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކެމްޕޭނުގެ ނަމުގައި ވާދަކުރާ އަނެއްފަރާތުގެ 14.2.3

ޢިއްޒަތާއި އަބުރު ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުމާއި،

އަނެކާގެ ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް މްޕޭނުކުރުމާއި،އެންޓިކެ

 ގެން ނުވާނެއެވެ.އަޅައި

ކެމްޕޭނުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފުާވ 14.2.4

ފަރާތްތަކާއި މެދު ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ފިޔަވަުޅ

އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން

ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުން ނަން ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކެންޕޭން ކުރުމުގައި 

 ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރުން

  

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް 15.1 15

ބުނެ އިންތިޚާބު މޮނިޓާކުރަން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް

އެކަމެއް ބަލައިދަރިވަރަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، ވަގުތުން 

 އެ ފަރާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަަޅންވާނެއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ 

ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު 

  ކުރެވޭނެ މުއްދަތު 

(ދޭއް) 02ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ  16.1 16

(ދޭއް) 02އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި ކޮންމެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިންގާ 14ޤަވާޢިދުގެ އަހަރަކުން މި 

 ން ވާނެއެވެ.ޓީގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަކޮމެ

  

ޢިއްޔާގެ ހިންގާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖަމް 16.1 ދުގެމި ޤަވާއި 16.2   

ވަނަ އަހަރު 2016ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 

 ދާނެ ގޮތަށެވެ.ބުކުރެވިފައިވާ ހިންގާ ކޮމެޓީ ހިމެނިގެންއިންތިޚާ

އިންތިޚާބް ކުރާ ހިންގާ 

ކޮމެޓީއާ މަޤާމު 

  ހަވާލުކުރުން 

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މަޤާމު 17.1 17

ޖެހިންގެން އަންނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭތާ، ހަވާލުކުރުމަށް

(ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިފްތިތާހީ ޖަލްާސ 05

 ބާއްވަންވާނެއެވެ.

އަދި އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގައި އެ މަޤާމަކަށް އައްޔަންވި 17.2 

މަޤާމުގެ ،މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ

 މަސްޢޫލިއްޔަތު ބަޔާންކުރާ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް އިންތިޚާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޤާމުެގ 17.3   

ޙަވާލުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ހިންގާމަސްޢޫލިއްޔަތާއި 

 ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގައެވެ.

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިޔަތާިއ 17.4   

ޙަވާލުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ،

އެއީ އެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވީ، ނުވަތަ ސޮއިނުކޮށްފިނަމަ

މެންބަރެއްކަމުގައި މިޤަވާއިދު ނުބަލާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދައިން

މެންބަރަކު ޢަމަލުކޮށްފި ހާލަތުގައި މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން

 އެމަޤާމަށް އެހެން މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރަން ވާނެއެވެ.

(އެކެއް) 01މަދުވެގެން މަހަކު  އެއްހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ 18.1 18  ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ަޖލްސާ

 . ފަހަރު ބާއްވަން ވާނެއެވެ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ އޮތްކަން މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން  18.2   

އެ މެންބަރަކު ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދީފައިވާ ފޯނުއަންގަންވާނީ 

 .ލިޔުމަކުންނެވެ ނަންބަރަށް ނުވަތަ

ބަލަހައްޓާނީކުގައި ރިޔާސަތު ތަހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ 18.3   

ރައީސް ހާޒިރުނުވާ ޙާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު. ރައީސެވެ

.ބަލަހައްޓާނީ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ނައިބު ރައީސެކެވެ

ރައީސަށް ލަފާނުދެވޭ ހާލަތެއްގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ

ނައިބު. ނައިބު ރައީސަކު ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ

ތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީރައީސަކު ހާޒިރު ނުވާ ޖަލްސާ
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އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް މެންބަރުން ކަނޑައަާޅ

 . ބަރެކެވެންމެ

ތުކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ 18.4   

އަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައިސެކެޓްރީ. ރީއެވެޓްސެކެ

ހާޒިރު ނުވާނަމަސެކެޓްރީގެ ނައިބުވެސް  ސެކެޓްރީގެ ނައިބެވެ.

ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގާ

 . ކޮމިޓީން އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ، ދެން 18.5   

އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާ އެއްގައި ފާސްކޮށް އެ

އްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅަކު ސޮއިޖަލްސާއެ

 .  ކުރަންވާނެއެވެ

03ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ނުވަތަ ހިންގާކޮމިޓީގެ  18.6   

މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް) ތިނެއް (

 .ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ

ންބަރުންގެމެހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  18.7   

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަދަދަށް ވުރެ އެއްމެންބަރު އިތުރު

    .ވެކެއަދަދެ

ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު ކަމެއް ހުށައެޅުމުން އެކަމަކާއި 18.8   

މެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ނުވަތަ އެވަގުތު 

ރިޔާސަތުގައި އިން ފަރާތެއްގެ ޒިންމާ އެކެވެ. އަދި އެވަގުތު

(ދިހައެއް) 10އެކަމަށް ބަހުސް ކުރަން ހުޅުވާެލވެން ނެތްނަމަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި އެކަމަށް

 ބަހުސް ކޮށް ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހުށައަޅާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއާއިހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު  18.9   

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 07ގުޅޭ ކަމެއް ނަމަ، 

 މެދު ގޮތެއްރަޖިސްޓްރާއަށް އެކަން އަންގައި އެކަމާ 

 ނިންމާންވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 18.10   

  .ވެވިދާނެއެވެފަރާތްތަކަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު 

  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލާރ 18.10.1

    ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާރ 18.10.2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ 18.10.3

 ރެޖިސްޓްރާރހަވާލުވެހުރި 

ގެ ރައީސް ކަމުން އެންމެޖަމްޢިއްޔާމި  18.10.4

   .އަހަރުވަންދެން )އްކެއެ ( 01ފަހުން ވަކިވި ރައީސް، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ 10.10ޤަވާއިދުގެ މި  18.11   

03ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހާޒިރުވެވޭނީ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް 

އެންގުމަށްފަހުއެކަން ހިންގާކޮމިޓީއަށް  (ތިނެއް) ދުވަސްކުރިން

ނަމަވެސް .ގެ ފަރާތުން ދައުވަތު އެރުވުމުންނެވެޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓެއްމިފަރާތްތަކަށް 

    .ނުދެވޭނެއެވެ

.މު ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެންއަހަރީ ޢާ 19.1 19  އާންމު ޖަލްސާ

ލަތެއްގައި އާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުޙާރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ 

ގައި  19.3 ވަނަ މާއްދާގެ 19 ވާއިދުގެޤަކަނޑައަޅާނީ މި 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

 

  

ޢާންމު ޖަލްާސ(ދޭއް)  2އަހަރަކު މަދުވެގެން  19.2 

މިޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ގަޑި. ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

 .ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަގުތާއި 19.3   

10ތަން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި މަދުވެގެން 

 .ލާން ކުރަންވާނެއެވެޢުއިދުވަސް ކުރިން (ދިހައެއް) 

މު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ތިރީގައި މިބުނާންޢާ 19.4   

  .މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައެވެ

ގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުންޖަމްޢިއްޔާމި  19.4.1

ެގޖަމްޢިއްޔާކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓެއް ލިބިގަތުމަށާއި މި 

   .ފައިސާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް

ފާސްކުރި ބަޖެޓްކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް  19.4.2

 .އާންމުކުރުމަށް
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އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް މެންބަރުން ކަނޑައަާޅ

 . ބަރެކެވެންމެ

ތުކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބަލަހައްޓާނީހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ 18.4   

އަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައިސެކެޓްރީ. ރީއެވެޓްސެކެ

ހާޒިރު ނުވާނަމަސެކެޓްރީގެ ނައިބުވެސް  ސެކެޓްރީގެ ނައިބެވެ.

ޔައުމިއްޔާ ލިޔާނެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިންގާ

 . ކޮމިޓީން އައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ، ދެން 18.5   

އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ ޖަލްސާ އެއްގައި ފާސްކޮށް އެ

އްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅަކު ސޮއިޖަލްސާއެ

 .  ކުރަންވާނެއެވެ

03ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސަށް ނުވަތަ ހިންގާކޮމިޓީގެ  18.6   

މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް) ތިނެއް (

 .ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ

ންބަރުންގެމެހިންގާ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  18.7   

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަދަދަށް ވުރެ އެއްމެންބަރު އިތުރު

    .ވެކެއަދަދެ

ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު ކަމެއް ހުށައެޅުމުން އެކަމަކާއި 18.8   

މެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ ރައީސްގެ ނުވަތަ އެވަގުތު 

ރިޔާސަތުގައި އިން ފަރާތެއްގެ ޒިންމާ އެކެވެ. އަދި އެވަގުތު

(ދިހައެއް) 10އެކަމަށް ބަހުސް ކުރަން ހުޅުވާެލވެން ނެތްނަމަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި އެކަމަށް

 ބަހުސް ކޮށް ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހުށައަޅާ ކަމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއާއިހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެންބަރަކު  18.9   

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 07ގުޅޭ ކަމެއް ނަމަ، 

 މެދު ގޮތެއްރަޖިސްޓްރާއަށް އެކަން އަންގައި އެކަމާ 

 ނިންމާންވާނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 18.10   

  .ވެވިދާނެއެވެފަރާތްތަކަށް ހިންގާކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު 

  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލާރ 18.10.1

    ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާރ 18.10.2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ކަންކަމާ 18.10.3

 ރެޖިސްޓްރާރހަވާލުވެހުރި 

ގެ ރައީސް ކަމުން އެންމެޖަމްޢިއްޔާމި  18.10.4

   .އަހަރުވަންދެން )އްކެއެ ( 01ފަހުން ވަކިވި ރައީސް، 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ 10.10ޤަވާއިދުގެ މި  18.11   

03ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހާޒިރުވެވޭނީ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް 

އެންގުމަށްފަހުއެކަން ހިންގާކޮމިޓީއަށް  (ތިނެއް) ދުވަސްކުރިން

ނަމަވެސް .ގެ ފަރާތުން ދައުވަތު އެރުވުމުންނެވެޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ 

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވޯޓެއްމިފަރާތްތަކަށް 

    .ނުދެވޭނެއެވެ

.މު ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ރައީސެވެންއަހަރީ ޢާ 19.1 19  އާންމު ޖަލްސާ

ލަތެއްގައި އާންމު ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުޙާރައީސަށް ހާޒިރުނުވެވޭ 

ގައި  19.3 ވަނަ މާއްދާގެ 19 ވާއިދުގެޤަކަނޑައަޅާނީ މި 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ

 

  

ޢާންމު ޖަލްާސ(ދޭއް)  2އަހަރަކު މަދުވެގެން  19.2 

މިޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނަކާއި ގަޑި. ބާއްވަންޖެހޭނެއެވެ

 .ކަނޑައަޅާނީ ހިންގާ ކޮމިޓީންނެވެ

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއާއި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަގުތާއި 19.3   

10ތަން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ނުހިމަނައި މަދުވެގެން 

 .ލާން ކުރަންވާނެއެވެޢުއިދުވަސް ކުރިން (ދިހައެއް) 

މު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ތިރީގައި މިބުނާންޢާ 19.4   

  .މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައެވެ

ގެ ޙަރަކާތްތަކާ ބެހޭގޮތުންޖަމްޢިއްޔާމި  19.4.1

ެގޖަމްޢިއްޔާކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓެއް ލިބިގަތުމަށާއި މި 

   .ފައިސާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް

ފާސްކުރި ބަޖެޓްކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް  19.4.2

 .އާންމުކުރުމަށް



328

  

މު ޖަލްސާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްންޢާ 19.4.3

ތެްއހުށަހެޅޭ ހުށަހެުޅންތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ގޮ

 .ނިންމުމަށް

    .އިޖްތިމާއީ މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން 19.4.4

ހުރިހާ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ތަކެއްގެވެސް 19.4.5

  .ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

05ންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މެމްބަރުންގެ ޢާއަހަރީ  19.5   

  .ޕަސަންޓެވެ) ފަހެއް(

 ޢާންމު ޖަލްސާއަށް

  އިޢުލާން ކުރާނެގޮތް

މެއިލް އެޑްރެސްތަކަށް.އަށް ދީފައިވާ އީޖަމްޢިއްޔާމެންބަރުން  20.1 20

 ފޮނުވައިގެން، ނުވަތަ

ފޯނުނަންބަރަށް މެސެޖްއަށް ދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާމެންބަރުން  20.2   

 .ފޮނުވައިގެން

ގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެޖަމްޢިއްޔާމި  20.3   

 .ވެބްސައިޓުގައި ޖަހައިގެން

އި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައިކުއްލިއްޔާތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުތަކާ 20.4   

 .ގެންއިޢުލާންކޮށް

     .ލާންކޮށްގެންޢުއި ކޮށްމުންޢާ 20.5   

ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި 

ހިންގާކޮމިޓީގެ 

ޖަލްސާތަކުގައި 

ވޯޓުދޭގޮތާއި ކަންކަން 

  ފާސްކުރެވޭގޮތް 

ްނމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެޢާގެ ޖަމްޢިއްޔާމި  21.1 21

އެހެންނަމަވެސް. ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ

، މެންބަރަކު ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން

 .  ކެވެފާސްވެއްޖެނަމަ ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެ

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު 21.2 

 .ކަންކަން ފާސްކުރަންވާނީ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ

ޖަލްސާ ތަކުގައި ވޯޓްލެވޭނީ މުންޢާހިންގާކޮމެޓީ ޖަލްސާ އަދި  21.3   

 .ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންނަށެވެ

 . އުވުނީއެވެ ޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި  22.1 22  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން 

  

ންމުޢާއުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ  ޖަމްޢިއްޔާމި  22.2   

ބައިގެ )ދޭއް( 2ބައިކުޅަ ) ތިނެއް( 3ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ 

ގެޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލު މަށްފަހު،ލިބު އަޣުލަބިއްޔަތު

އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލިކަން

ގެ ރައީސް ސޮއި ކުރައްވާޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއަންގާ 

 ނެރުއްވާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ. 

ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ންމު ޢާއަހަރީ  ޖަމްޢިއްޔާގެމި  23.1 23  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ޖަމްޢިއްޔާއިންއޮތް އަހަރު 

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ޢިއްޔާގެޖަމްކަނޑައެޅުމާއި، 

(ދިހައެއް) 10ފާސްކުރުން އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 

ންގަންވާނެއެވެ.ކުރިން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެކަން އަ  ދުވަސް

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ

  ހިސާބު

ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަށް 24.1 24

ކޮމިޓީން ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހިންގާ ގިިހންޖަމްޢިއްޔާ 

ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރުމަށްފަހު އެހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުގައި ހިންގާ

ްނމު ޖަލްާސއަކަށް ހުށަހަޅާޢާގެ ޖަމްޢިއްޔާމެންބަރުން ސޮއިކޮށް 

ދުވަހުގެ(ތިރީސް)  30ފާސްކުރުމަށްފަހު މިތަކެތި ފާސްކުރާތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް 

އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއެއް ޖަމްޢިއްޔާއަށްމި  25.1 25  ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި 

 ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އެދަރަންޏެއްޖަމްޢިއްޔާގެނެގޭނީ، 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދާކުރާނެގޮތް ކަނޑައަޅާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ޢިވާޤަހިންގާ 

އަގަށްވުރެ ބޮޑު މިލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ

ހިންާގޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ، 

ންމު ޖަލްސާގެޖަމްޢިއްޔާގެ އާކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު 

 ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން އެފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ލިބިގެންނެވެ.

ދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭވަރަށް ޖަމްޢިއްޔާގެއުވާލެވޭއިރު  ޖަމްޢިއްޔާ 25.2   

ފައިސާނެތްނަމަ އެދަރަނިތައް އަދާކުރާީނ ޖަމްޢިއްޔާގައި

 ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
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މު ޖަލްސާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށްންޢާ 19.4.3

ތެްއހުށަހެޅޭ ހުށަހެުޅންތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ނުވަތަ ގޮ

 .ނިންމުމަށް

    .އިޖްތިމާއީ މުނާސަބަތަކާ ގުޅިގެން 19.4.4

ހުރިހާ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ތަކެއްގެވެސް 19.4.5

  .ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ، ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

05ންމު ޖަލްސާއެއްގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މެމްބަރުންގެ ޢާއަހަރީ  19.5   

  .ޕަސަންޓެވެ) ފަހެއް(

 ޢާންމު ޖަލްސާއަށް

  އިޢުލާން ކުރާނެގޮތް

މެއިލް އެޑްރެސްތަކަށް.އަށް ދީފައިވާ އީޖަމްޢިއްޔާމެންބަރުން  20.1 20

 ފޮނުވައިގެން، ނުވަތަ

ފޯނުނަންބަރަށް މެސެޖްއަށް ދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާމެންބަރުން  20.2   

 .ފޮނުވައިގެން

ގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެޖަމްޢިއްޔާމި  20.3   

 .ވެބްސައިޓުގައި ޖަހައިގެން

އި ޖަމްޢިއްޔާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައިކުއްލިއްޔާތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުތަކާ 20.4   

 .ގެންއިޢުލާންކޮށް

     .ލާންކޮށްގެންޢުއި ކޮށްމުންޢާ 20.5   

ޢާންމު ޖަލްސާތަކާއި 

ހިންގާކޮމިޓީގެ 

ޖަލްސާތަކުގައި 

ވޯޓުދޭގޮތާއި ކަންކަން 

  ފާސްކުރެވޭގޮތް 

ްނމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންގާ ކޮމެޓީގެޢާގެ ޖަމްޢިއްޔާމި  21.1 21

އެހެންނަމަވެސް. ޖަލްސާތަކުގައި ވޯޓްދޭނީ އަތް އުފުލައިގެންނެވެ

، މެންބަރަކު ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގަން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން

 .  ކެވެފާސްވެއްޖެނަމަ ނަގަންވާނީ ސިއްރު ވޯޓެ

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު 21.2 

 .ކަންކަން ފާސްކުރަންވާނީ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ

ޖަލްސާ ތަކުގައި ވޯޓްލެވޭނީ މުންޢާހިންގާކޮމެޓީ ޖަލްސާ އަދި  21.3   

 .ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންނަށެވެ

 . އުވުނީއެވެ ޖަމްޢިއްޔާޔުނިވަރސިޓީ އުވާލެވިއްޖެނަމަ މި  22.1 22  ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލުން 

  

ންމުޢާއުވާލެވޭނީ އެ ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ  ޖަމްޢިއްޔާމި  22.2   

ބައިގެ )ދޭއް( 2ބައިކުޅަ ) ތިނެއް( 3ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ 

ގެޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލު މަށްފަހު،ލިބު އަޣުލަބިއްޔަތު

އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަން ފާސްވުމަށްފަހު، ޖަމްޢިއްޔާ އުވާލިކަން

ގެ ރައީސް ސޮއި ކުރައްވާޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއަންގާ 

 ނެރުއްވާ ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުންނެވެ. 

ޖަލްސާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ންމު ޢާއަހަރީ  ޖަމްޢިއްޔާގެމި  23.1 23  އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

ތެރޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ޖަމްޢިއްޔާއިންއޮތް އަހަރު 

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބު ޢިއްޔާގެޖަމްކަނޑައެޅުމާއި، 

(ދިހައެއް) 10ފާސްކުރުން އޮންނާނެއެވެ. މިޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ 

ންގަންވާނެއެވެ.ކުރިން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެކަން އަ  ދުވަސް

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އަހަރީ

  ހިސާބު

ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަށް 24.1 24

ކޮމިޓީން ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހިންގާ ގިިހންޖަމްޢިއްޔާ 

ކޮމިޓީގެ ފާސްކުރުމަށްފަހު އެހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުގައި ހިންގާ

ްނމު ޖަލްާސއަކަށް ހުށަހަޅާޢާގެ ޖަމްޢިއްޔާމެންބަރުން ސޮއިކޮށް 

ދުވަހުގެ(ތިރީސް)  30ފާސްކުރުމަށްފަހު މިތަކެތި ފާސްކުރާތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި ޖަމްޢިއްޔާގެ ރަޖިސްޓްރާރަށް 

އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ އެފަދަ ޒިންމާއެއް ޖަމްޢިއްޔާއަށްމި  25.1 25  ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަނި 

 ހިންގާކޮމިޓީން ފާސްކޮށް އެދަރަންޏެއްޖަމްޢިއްޔާގެނެގޭނީ، 

ޖަމްޢިއްޔާގެ އަދާކުރާނެގޮތް ކަނޑައަޅާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު 

ޖަމްޢިއްޔާގެ ދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ޢިވާޤަހިންގާ 

އަގަށްވުރެ ބޮޑު މިލްކުގައިވާ ފައިސާއާއި މުދަލުގެ ޖުމްލަ

ހިންާގޖަމްޢިއްޔާގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާއެއް ނެގޭނީ، 

ންމު ޖަލްސާގެޖަމްޢިއްޔާގެ އާކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަށްފަހު 

 ޚާއްޞަ ޤަރާރަކުން އެފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ލިބިގެންނެވެ.

ދަރަނިތައް އަދާކުރެވޭވަރަށް ޖަމްޢިއްޔާގެއުވާލެވޭއިރު  ޖަމްޢިއްޔާ 25.2   

ފައިސާނެތްނަމަ އެދަރަނިތައް އަދާކުރާީނ ޖަމްޢިއްޔާގައި

 ހިންގާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހަމަހަމަވާގޮތަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
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ހިންގާ ޤަވާޢިދަްށ

  ބަދަލުގެނައުން 

ގެނެވޭނީ ދަށް އުނި އިތުރުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލު ޢިމި ޤަވާ 26.1 26

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޚާއްޞަމިކަމަށްޓަކައި 

ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ތިނެއް ބައި ކުޅަ ދެބައި ،އިސްލާހަކުން

ންޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއަގުލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވެ، 

ންމުކޮށްޢާނެވޭ ބަދަލުތައް ގެމިގޮތަށް . ނެވެއެކަމެއް ފާސްވުމުން

  .އަންގަންވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަފރާތުން

ޖަމްޢިއްޔާއާ ހަވާލުވެ

  ފަރާތްތައްހުނާނެ 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މުޝްތަޝާރަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ.  27.1 27

ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންތައްތަކުގައި 27.2 

ހަވާލުވެ ހުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ

 ޢައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ. 

މެންބަރަކަށް އަންގާ ކޮންމެމި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި  28.1 28  އެންގުންތައް 

މެއިލް އެޑްރެސް-އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ ދީފައިވާ އީ

އަދި އޭނާ ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް

 . ލިޔުމަކުންނެވެ

ފޯނު ނަންބަރަށް މެސެޖް ކޮށްފިނަމަ އެ މެސެޖް ފެންނާނޭހެން 28.2   

އަދި ފޯނަށް ގުޅައިގެންސޭވް ކޮށްފައި އިންނަންވާނެއެވެ. 

 އެންގިނަމަ އޭގެ ރިކޯޑިން އިންނަންވާނެއެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ މި

  ކަންކަން 

މިޤަވާޢިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން މި 29.1 29

ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީންޖަމްޢިއްޔާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން

  .ލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެއުޞޫޑައަޅާ ނކަ

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު، 30.1 30  ޤަވާޢިދު މާނަކުރުން  މި

  ވެ.ތިރީގައިވާ ލަފްޒުތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެ

އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ :  ޔުނިވަރސިޓީ 30.1.1

 ޔުނިވަރސިޓީ 

:ގެ ކައުންސިލްޔުނިވަރސިޓީ 30.1.2

  ގެ ކައުންސިލް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ރާބިޠަތުއް ތުއްލާބް  :ޖަމްޢިއްޔާ 30.1.3

  

  

 

 

 

   

އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ : ދަރިވަރުން 30.1.4

.ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

މީލާދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ:  ދިރާސީ އަހަރު 30.1.5

 .ގެ ނިޔަލަށް 31 އިން ޑިސެމްބަރ 01

ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ،ދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއްޢިމި ޤަވާ 30.2   

އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މި

މިގޮތަށް ނިންމާ. ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެވެޖަމްޢިއްޔާ

ޖަލްސާއަކުން ބަދަލު ކުރާންދެން ހުރިހާމު ން ނިންމުން، ޢާ

 . މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ
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ހިންގާ ޤަވާޢިދަްށ

  ބަދަލުގެނައުން 

ގެނެވޭނީ ދަށް އުނި އިތުރުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލު ޢިމި ޤަވާ 26.1 26

ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ޚާއްޞަމިކަމަށްޓަކައި 

ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ތިނެއް ބައި ކުޅަ ދެބައި ،އިސްލާހަކުން

ްނޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުއަގުލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްވެ، 

ންމުކޮށްޢާނެވޭ ބަދަލުތައް ގެމިގޮތަށް . ނެވެއެކަމެއް ފާސްވުމުން

  .އަންގަންވާނެއެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ަފރާތުން

ޖަމްޢިއްޔާއާ ހަވާލުވެ

  ފަރާތްތައްހުނާނެ 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ މުޝްތަޝާރަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ.  27.1 27

ޔުނިވާރސިޓީގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަންތައްތަކުގައި 27.2 

ހަވާލުވެ ހުންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ

 ޢައްޔަންކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ. 

މެންބަރަކަށް އަންގާ ކޮންމެމި ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ވަކި  28.1 28  އެންގުންތައް 

މެއިލް އެޑްރެސް-އެންގުމެއް އަންގަންވާނީ އޭނާ ދީފައިވާ އީ

އަދި އޭނާ ދީފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ނުވަތަ  މެދުވެރިކޮށް

 . ލިޔުމަކުންނެވެ

ފޯނު ނަންބަރަށް މެސެޖް ކޮށްފިނަމަ އެ މެސެޖް ފެންނާނޭހެން 28.2   

އަދި ފޯނަށް ގުޅައިގެންސޭވް ކޮށްފައި އިންނަންވާނެއެވެ. 

 އެންގިނަމަ އޭގެ ރިކޯޑިން އިންނަންވާނެއެވެ.

ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ މި

  ކަންކަން 

މިޤަވާޢިދުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންކަން މި 29.1 29

ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީންޖަމްޢިއްޔާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން

  .ލެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެއުޞޫޑައަޅާ ނކަ

މި ޤަވާޢިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންނުކުރާހާ ހިނދަކު، 30.1 30  ޤަވާޢިދު މާނަކުރުން  މި

  ވެ.ތިރީގައިވާ ލަފްޒުތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ގޮތަށެ

އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ :  ޔުނިވަރސިޓީ 30.1.1

 ޔުނިވަރސިޓީ 

:ގެ ކައުންސިލްޔުނިވަރސިޓީ 30.1.2

  ގެ ކައުންސިލް ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ރާބިޠަތުއް ތުއްލާބް  :ޖަމްޢިއްޔާ 30.1.3

  

  

 

 

 

   

އިސްލާމީދިވެހިރާއްޖޭގެ : ދަރިވަރުން 30.1.4

.ޔުނިވަރސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން

މީލާދީ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ:  ދިރާސީ އަހަރު 30.1.5

 .ގެ ނިޔަލަށް 31 އިން ޑިސެމްބަރ 01

ތަރުޖަމާ ކުރުމުގައި ،ދުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާއެއްޢިމި ޤަވާ 30.2   

އެންމެފަހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާނީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މި

މިގޮތަށް ނިންމާ. ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމެވެޖަމްޢިއްޔާ

ޖަލްސާއަކުން ބަދަލު ކުރާންދެން ހުރިހާމު ން ނިންމުން، ޢާ

 . މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ
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އިދާރީ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ޖަދުވަލު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޯލޯގ އެކި މުނާސަބަތް ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ 

ތަފްޞީލު
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  އި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތްތަކުގަގެ ލޯގޯ އެކި މުނާސަބަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ާތަކުގައި ފަރުމާކޮށްގެްނ  އްސަސާ/ކުންފުނި އަމުހުރިހާ ރަފްގެ ފާަހގައެއްކަމުގައި ލޯގޯއަކީ ޢިއްޒަތާއި ތަޢުރީފުގެ/ތަޢ

ތަކާއި، ވެހިކަލްގެ ޢިމާރާތާއި، ސަސާ/ކުންފުނީނިސްބަތްވާ މުއައްބޭނުންކުރެވެނީ، ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްކެވެ. ލޯގޯ 

 ކުރުމުގައިއެވެ. ތައްއަދި ތަނާ ގުޅޭ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްއިޝްތިހާރުކުރުމުގަ އާއި 

  ުއްސަސާތަކުގެ ލޯގޯ ފަދަ "ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު" ގައި މުއަ 2010/23ޤާނޫނު ނަންބަރ

 އަދަބުތައް  ފިޔަވަޅުތަކާއި ލިބިއްޖެނަމަ އެޅޭނެ އުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް އެފަދަ ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، ޙައްޤުތައް

 ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

  ެތަފްޞީުލ ނެ ގޮތުގެ ނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރާޔު މިއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގ

 މިނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. .ވެތިރީގައި މިވަނީއެ

 ލޯގޯ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީ

 ރަސްމީ ލޯގޯ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީ

ނަން 

ރަސްމީކޮށް 

 އޮންނާނެ ގޮތް 

 

 ފޮންޓް 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helvetica LT STD Black 

الخط الكوفي

MV Waheed
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 ކުލަ ކޯޑް

 ގޯލްޑް ކުލަ ފެހިކުލަ

C: 91 C: 22  
M: 17  M: 41  
Y: 100  Y: 100  
K: 4  K: 2  

 

ލޯގޯ އަދި ނަން 

 

އްަސ އިނގިރޭިސން ތަްއޔާރުކުާރ ޚާ

 ޑޮކިއުމަންްޓތަކުަގއި ޭބނުްނ ކުރުަމށް

ޢަރަބި / ިދވެިހ /  އިނގިރޭިސ ެލޓަރހެޑް 

ރަްސމީ އެްނމެހާ ޑޮިކއުަމންްޓތަކުގަިއ އަިދ 

 ބޭނުްނ ކުރުަމށް 

  

 

ލޯގޯ  (ބްލެކް 

އެންޑް ވައިޓް) 

 

ޔޯރ ލޯގޯ ( ޕް

 ގޯލްޑް)

 

ނަން ކުރުކޮށް 

ނެ ބޭނުން ކުރާ

 ގޮތް  
IUM 
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ނަން ކުރުކޮށް 

 ލޯގޯ  އަދި

 

  

  
  

  
  
 

މިހާރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލެޓަރ ހެޑް 

ބޭނުންކުރާ ގައި 

  ލޯގޯ
 

 

IUM   IUM

IUM
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތައް
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ޖަދުވަލު 1
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 ވަޒީފާ ަބޔާން

 ލޫމާތުމުވައްޒަފުގެ މަޢު -1

އައިޑީކާޑް / ޕާްސޕޯޓް  ަނންބަރު: މުަވއްޒަުފގެ ނަން: 

ދާިއމީ އެޑްރެސް: މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް:

ގުޭޅނެ ނަންބަރު:މުަވއްޒަފާ    :އުފަްނ ތާީރޚު ޤައުމީ ނިސްބަތް:

ގުާޅނެ ަފރާތުެގ ަނމާިއ ެއޑްރެސް: އިމަރޖެންީސ ޙާަލތުަގއި ފޯނު ނަންަބރު:

 

  ލޫމާތު ވަޒީފާގެ މަޢު -2

މަޤާމުެގ ަނންބަރު: 

: ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް/މަޤާމުެގ ަނމާިއ ރޭންކް

  ވަޒީާފގެ ޭބނުން:

: ކުއްިލއްޔާ/ެސންޓަރު/އިާދރާވަޒީފާ ައދާކުރަްނޖެހޭ 

ޑިވިަޜން: ސެކްޝަން: ޑިޕާރޓްަމންޓް: :ކުއްލިއްޔާ/ސެންަޓރު

ވަޒިާފގެ އެއްބަްސވުްނ ފެޭށ ާތރީޚު:  

  ާދއިީމ                   ވަުގތީ                     މަސްއޫިލްއޔަުތ ައދާކުރުަމށް              ވަޒީާފގެ ާބވަތް:

މުަވއްޒަފު ރިޕޯްޓ ކުރާ ފަާރތުެގ ަނން: މަޤާމު: 

  ިއދާރީ، ެޓކްނިކަލް)މިކް، އެކެޑެ ( ވަޒީާފގަިއ ައދާކުަރންޖެޭހ ަމސައްކަުތގެ ާބވަތް:

  އާަދއިެގ ަމތިްނ ަމސައްކަތް ުކރަްނެޖހޭ ގަޑި:

 

 ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް -3

  އުޖޫަރ ކަނަޑއެިޅފައިާވގޮތް:

 
  ިމްނގަނާޑއި ހިސާބު ކުރެވޭޭނ ގޮތް:  ެދވޭ  އުޖޫރަ  އުޖޫަރ ިދނުަމށް ކަނޑައަާޅ ުމއްަދތު:

 

  ޗުއްޓީ -4

  ޗުއްޓީ ދެޭވގޮތް:
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 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  -5

  ލު:މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ބެލޭ ުއޞޫ މުަވއްޒަުފގެ

  

އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިންސައްތަ

 (ޕަސަންޓޭޖް %)

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވަޒީފާގެ  -6

މަިއގަނުޑ މަަސްއކަތް 

 
 

 
 

 

 ލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއް -7

  ލީީމ ފެްނވަރު:ތަޢު

  

  

 މަސައްކަުތެގ ތަުޖރިބާ:

  

 

  މުެގ ަމސައްަކތަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން ިސފަަތްއ: މަޤާ

  

 

 

 މަލާތްފާއަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުޢާވަޒީ -8 މިންވަރު (ފްރީކުއެންސީ)މަލާތްކުރަންޖެހޭ މުޢާ

 

 

 

 

 

 

 މަލާތް:އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުޢާޔުނިވަރސިޓީ/

 މަތީ ފަްނތީެގ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ކުަރންޖެޭހ ުމއާމަާލތް  -

  

 
ޚިދުަމތް ހޯާދ ފަާރތްތަކާިއ ަދށް ަފްނތީެގ ުމވައްޒަުފްނނާ  -

 ަމލާތްމުޢާކުރަންެޖހޭ 

 މަލާތް: ރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުޢާއޮފީހުން ބޭޔުނިވަރސިޓީ/ 

 
 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން -9

ސީދާބަލަަހއްޓަްނެޖހޭ ުމަވއްޒަފުްނެގ ޢަދަދު:  ނުސީދާޮކށް ބަަލަހއްޓަްނޖެހޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ަޢދަދު:

 

 



341

 
 

 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން  -5

  ލު:މަަސއްކަތުެގ ެފންަވރު ބެލޭ ުއޞޫ މުަވއްޒަުފގެ

  

އަދާކުރަންޖެހޭ 

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިންސައްތަ

 (ޕަސަންޓޭޖް %)

  މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވަޒީފާގެ  -6

މަިއގަނުޑ މަަސްއކަތް 

 
 

 
 

 

 ލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއް -7

  ލީީމ ފެްނވަރު:ތަޢު

  

  

 މަސައްކަުތެގ ތަުޖރިބާ:

  

 

  މުެގ ަމސައްަކތަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން ިސފަަތްއ: މަޤާ

  

 

 

 މަލާތްފާއަދާކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މުޢާވަޒީ -8 މިންވަރު (ފްރީކުއެންސީ)މަލާތްކުރަންޖެހޭ މުޢާ

 

 

 

 

 

 

 މަލާތް:އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ކުރެވޭ މުޢާޔުނިވަރސިޓީ/

 މަތީ ފަްނތީެގ ުމަވއްޒަފުްނނާިއ ކުަރންޖެޭހ ުމއާމަާލތް  -

  

 
ޚިދުަމތް ހޯާދ ފަާރތްތަކާިއ ަދށް ަފްނތީެގ ުމވައްޒަުފްނނާ  -

 ަމލާތްމުޢާކުރަންެޖހޭ 

 މަލާތް: ރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުޢާއޮފީހުން ބޭޔުނިވަރސިޓީ/ 

 
 

 މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން -9

ސީދާބަލަަހއްޓަްނެޖހޭ ުމަވއްޒަފުްނެގ ޢަދަދު:  ނުސީދާޮކށް ބަަލަހއްޓަްނޖެހޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ަޢދަދު:
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 ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން -10

  ބަޖެޓާިއ ފައިާސ ހޯދުުމަގއި ިޒންާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު: 

 

 

 

  އޮީފހަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން އާލާާތިއ ވަސީަލތްަތއް ޯހދުުމގަިއ ޒިްނާމާވންޖެޭހ ިމްނވަރު: ޔުިނވަރސިޓީ/

  

  

  

 
  މިންވަރު (އޮޓޮނޮމީ)މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ -11

  

 
  ލާފު ސިފަތައްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ޙާލަތްތަކާއި މާޙައުލާއި އެ މާޙައުލުގެ އާދަޔާ ޚި -12

  

 
  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް -13

  

 

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު -14

އިސްލާޙީ ިފަޔވަުޅ އުޭޅެނގޮތް:

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު -15

ާރއްޭޖެގ އިްސލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ިދވެހިހައިސިްއަޔތު:  ނަން: 

ކުރާ މަަސއްކަތް:
އެޑްރެސް:

 

 
 

 އިތުރު ބަޔާން -16

 

 

 

 

 * ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 މު ިހމެޭނތަްނ ާފހަގަކުުރން)ޮއނިަގނޑުަގއި މަޤާ (އިާދރީ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  -17

 

 

 
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު -18

ތާރީޚު: ސޮއި:
ނަން: 

މު:މަޤާ

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން -19

ސޮއި: ތާރީޚު:
ނަން:

މު: މަޤާ
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 ވަސީލަތްތައް ހޯދާ ބެލެހެއްޓުން -10

  ބަޖެޓާިއ ފައިާސ ހޯދުުމަގއި ިޒންާމވާްނޖެޭހ ިމންަވރު: 

 

 

 

  އޮީފހަށް ޭބނުްނާވ ެއހެނިެހން އާލާާތިއ ވަސީަލތްަތއް ޯހދުުމގަިއ ޒިްނާމާވންޖެޭހ ިމްނވަރު: ޔުިނވަރސިޓީ/

  

  

  

 
  މިންވަރު (އޮޓޮނޮމީ)މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ -11

  

 
  ލާފު ސިފަތައްމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ޙާލަތްތަކާއި މާޙައުލާއި އެ މާޙައުލުގެ އާދަޔާ ޚި -12

  

 
  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް -13

  

 

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު -14

އިސްލާޙީ ިފަޔވަުޅ އުޭޅެނގޮތް:

 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު -15

ާރއްޭޖެގ އިްސލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ިދވެހިހައިސިްއަޔތު:  ނަން: 

ކުރާ މަަސއްކަތް:
އެޑްރެސް:

 

 
 

 އިތުރު ބަޔާން -16

 

 

 

 

 * ޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 މު ިހމެޭނތަްނ ާފހަގަކުުރން)ޮއނިަގނޑުަގއި މަޤާ (އިާދރީ އިދާރީ އޮނިގަނޑު  -17

 

 

 
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި މުވައްޒަފު -18

ތާރީޚު: ސޮއި:
ނަން: 

މު:މަޤާ

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރި ފަރާތުން -19

ސޮއި: ތާރީޚު:
ނަން:

މު: މަޤާ
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  ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިދިވެހި

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމުކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު
 
 ލޫމާތު:ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢްވަ

 
 ...............................................................................................ންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު): ޢާފުރިހަމަ ނަން ( .1

 ........................................................................................ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

 ..............................................................................................................................: ސްދާއިމީ އެޑްރެ .3

 ...................................................................................................................: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް .4

 .................................................................................................................................: އުފަން ތާރީޚް  .5

 ..............................................................................................................................: ގުޅޭނެ ނަންބަރު .6

 ލޫމާތު:ބެހޭ މަޢްވަޒީފާއާ ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ

.........................  އޮފީސް:ތަން/ އާއި  ވަޒީފާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ .7

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................. : ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު އެ .8

.................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................: ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު  .9

 

ކުރުމާއެކު، މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، މިފޯމް ބާޠިލު

 ޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުދޮގު މަޢްލޫމާތު 
 

 ....................................................................................................................: ގެ ސޮއިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ

 .......................... ތާރީޚް:
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  ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހިދިވެހި

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމުކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު
 
 ލޫމާތު:ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަޢްވަ

 
 ...............................................................................................ންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު): ޢާފުރިހަމަ ނަން ( .1

 ........................................................................................ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު: .2

 ..............................................................................................................................: ސްދާއިމީ އެޑްރެ .3

 ...................................................................................................................: މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް .4

 .................................................................................................................................: އުފަން ތާރީޚް  .5

 ..............................................................................................................................: ގުޅޭނެ ނަންބަރު .6

 ލޫމާތު:ބެހޭ މަޢްވަޒީފާއާ ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ

.........................  އޮފީސް:ތަން/ އާއި  ވަޒީފާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދާކުރި އެންމެ ފަހުން އަދާކުރި ސަރުކާރުގެ .7

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................. : ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚާއި ސަބަބު އެ .8
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 ...........................................................................................................: ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑުކާޑުގެ ނަންބަރު  .9

 

ކުރުމާއެކު، މިފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، މިފޯމް ބާޠިލު

 ޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.ދީފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުދޮގު މަޢްލޫމާތު 
 

 ....................................................................................................................: ގެ ސޮއިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާ

 .......................... ތާރީޚް:
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 :ހަމަކުރުމަށްން ފުރިއިދާރާތަކުލޫމާތު ބެހޭ މަޢްކުށުގެ ރެކޯޑާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ 

އަހަުރ (ފަެހއް)  5ވަީޒފާއަަކށް ކުިރމަތިލާަފިއވާ، މަީތގަިއ ބަާޔން ކޮްށފަިއ ެއާވ މީާހެގ ވޭުތވެިދޔަ  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ 

ޯފާމ  މި ޚުލާޞާެއއްއެކުެށއްެގ  ،ފާަހަގކޮށްިތރީގަިއ އެާވ ާތވަްލގެ، ެއ ިއދާާރއެްއގެ ގޮީޅގަިއ ، ދުަވހުެގ ެތރޭަގއި ކުށުގެ ރެކޯޑެްއ ޮއތްނަަމ އެަކން

 އެ ،ކުރެވެުމްނާދ" މައްސަަލއެްއ އޮތްކަުމގަިއ ާވަނމަ ޤީޤުޙް އިާދރާތަކުން ރެކޯޑު ދެްއވުުމގަިއ "ތަ ކުރާތަޙްޤީޤުެއެދމެވެ. ައިދ  ްށދެްއުވންއެޓޭޗް ކޮ

  ެއެދމެވެ. ށްެދްއވުން ިމ ޯފމާ އެޓޭްޗ ކޮ ލޫާމތުެގ ުކރު ޚުލާާޞ ިރޕޯެޓއްިއވާ މަޢްމައްސަަލއެްއގަިއ އެހާަތނަްށ ޯހދިފަ

 
   

 ރަސްމީ ޭބނުަމށް 

   :ފޯމު ދޫކުރި ތާރީޚު 

  :ޚުރީފޯމު ުފރަިއގެްނ ގެަނއި ތާ

 ކުށުގެ ރެކޯރޑް ސޮއި މުޤާމަ ތާރީޚް
 ހުރި/ ނެތް

 އޮފީސް

1 ސުޕްރީމް ކޯޓު     

2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު     

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ކޯޓުތަކުން ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް

 ނެތް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް) /

3

     ުސިވިލް ކޯޓ 

     ުފެމެލީ ކޯޓ 

      ުޑްރަގް ކޯޓ 

      ުޖުވެނައިލް ކޯޓ 

      ާމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހ

 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށު ކޯޓު/ އަތޮޅު ކޯޓު)

4 ރިމިނަލް ކޯޓު ކް    

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް     5

މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް     6

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން - އެންޓި     7

ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް     8

މަސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފޯމުތައް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.3ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމް ފުރިހަމަކުރިތާޔުނިވަރސިޓީއްަށ* ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް 
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 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހި

 :ޢާރުފްތަ

ހިަތންެޖހޭ ކަްނތަްއތަކާިއ ުމވައްަޒފަްށ  ރުމަްތތެރިކޮށް ޙު ަވޒީފާ ައދާކުާރ ުމވައްޒަުފ ރާްއޭޖގެ އިސްލާީމ ުޔނިަވރސިޓީެގ މިީއ ިދވެހި  .1

 ުމވައްޒަފު (މި ެއއްބަްސވުުމަގއި، ީމގެފަުހން، ވަޒީފާ ލިޭބ ީމހާ،  ވަޒީފާ ލިޭބމީހާ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ،  އްުޤތަކާއި ިޒންާމތައް ޙަ ލިބިގެްނވާ 

ވަޒީާފދޭ ފަާރްތ ނުަވތަ ވަޒީާފިދން ފަާރތް  މި އެއްބަްސުވމުަގއި، ީމގެފަުހްނ،( ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިްސލާމީ ުޔިނވަރސިޓީ  ކަމަށް ުބނާ) 

ަވޒީފާއެްއެގ  ާވލުވާ ޙަމުގެ އިުތރުން، ެއމީހެއް ވު  ެއއްބަސް މި  އާ ެދމެދު ވެަފއިވާ ވަީޒފާގެ އެއްބަްސވުެމވެ.އޮފީސް ަކމަށް ުބނާ)  ނުަވތަ

  ެމއް ހުރަެހއް ނާޅަެއވެ.ގޮުތން، ޚާްއޞަ ކަންތަްއތަކެްއ އެުކލެވޭ މި ނޫްނ ެއއްބަސްުވމެްއ ުވަމކަށް ިމ ެއއްބަްސވު

 

 :އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން

 ިދވެހިާރއްޭޖެގ އިްސލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ  ދޭފަރާތް:ވަޒީފާ  .2

 ............................................... :އެކުޢާްއމުކޮށް ިކޔާ ނަމާ  ،ފުރިަހމަ ަނން ގެ ީމހާވަޒީފާ ައދާކުރާ  .3

 ......................................:ުނަވތަ ޕާސްޕޯްޓ ަންނބަރު ަނންބަރުާކޑު ދިެވހި ރަްއޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ  .4

 ..........................................................................................:ތާރީޚުއުފަން  .5

 .......................ޤައުމީ ނިސްބަތް: .............................................................. .6

 ............................-... :ރެސް:.......................   ިމާހރު ުއޅޭ އެޑްރެސް ޑްއެ ދާިއމީ ުފރިހަަމ  .7

 .............:.ގެްނގުޭޅ ަނމަ)މޮަބއިލް ޯފނު ( މޮބައިްލ ަނންބަރު   ............:ަނމަ)ޭގގަިއ ފޯުނ ުހރި( ނަންަބރު ފޯނު .8

 ،އިމަރޖެންީސއެްއަގއި ގުޭޅނެ ފަާރުތގެ ނަާމ އެޑްެރްސ، ފޯނު / މޮަބއިްލ ަނންބަރު: .............................. .9

.............................................. ،.............................. ،....................... 

 ...............................................................:ެގންުގޅޭ ަނމަ)ީއމެއިްލ ( އީމެއިްލ އެްޑރެސް  .10

 

 :މުއްދަތުފެށޭ ތާރީޚާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތާއި 

 ދެފަާރތުްނ ިއއްިތފާޤުވާ އެއްބަްސުވމެކެވެ. ބަސްވުމަީކ ވަީޒާފ ދޭަފރާާތއި ވަޒީާފ ައދާކުރާ މީާހއާ މި ވަޒީފާ ެގ ެއއް  .11

 ުމްއދަުތ ކަނޑަެއޅިެގން ނުާވ ެއއްބަްސވުމެެކވެ.  /މި ެއއްބަްސވުމަީކ މުްއަދތު ކަނަޑެއޅިގެްނ ވާ  .12

 .... .... ..ެއއްބަސްުވްނ ފެޭށތާރީޚަީކ ..އިތުުރ ނުާވޮގތަްށ އަހަުރ ދުަވހަްށުވރެ  2މުްއދަުތ ކަނަޑެއޅިގެްނާވ ެއއްބަްސވުެމއް ނަމަ،  .13

  ނިޭމތާރީޚަކީ .... .... .... (.............. މ) ެއެވ.(.............. މ) ެއވެ. އެއްބަްސުވން

ތާރީުޚްނ ިމ ) ެއވެ. މްނ ފެޭށ ތާރީޚަކީ .. ...... .... (.. ....... ....އެއްބަްސވުމުްއދަތު ަކނޑަެއޅިފައި ނުާވ ެއއްަބސްވުެމއް ނަމަ،  .14

ްށ ދާްނެދން ިމ ެއއްބަްސުވމުަގއިާވ ަކންަތްއތަކަްށ ދެ ފެށިެގން، ިމ ެއްއބަސްވުުމގަިއާވ ަހމަތަކުެގ މަީތްނ މި އެއްަބސްުވްނ އުވާުލމަ

  ކުަރންާވނެެއވެ. ޙްތިރާމް ފަރާތުްނ ވެސް އި 

  ޮއވެްއޖެަނމަ، އިޢުިތރާޒެއް ައދާކުާރ މީާހގެ އެްއވެްސ  ވަޒީފާ އެްއވެްސ މާްއދާއަާކ ެމުދ  މި ެއއްބަްސވުުމަގއި ސޮިއ ކުރުުމެގ ކުރިން .15

  ކުެރވިާދނެެއވެ. ހުއްދަުކރާ ގޮެތްއެގމަތީން ަހއްލު  ދު ަގވާއި  ރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ އެކަމެްއ ދެފަރާްތ އެއްބަްސވާ ައދި ދިެވހި

2 
 

ޮގތުެގ  ޚިލާުފުނވާ   މި ެއއްބަްސވުުމގެ މާްއދާތަކާ ުއވާެލވޭނީ ވަޒީފާ ދޭފަާރތަށް ައދި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީާހއަށް  މި ވަޒީފާ ގެ ެއްއބަސްވުން  .16

 މަތިްނެނވެ.

 މުްއަދތު ގުާނނީ ނުަވަތ ބަލާީނ މީާލދީ ަކލަންޑަރުްނެނވެ.ަކންކަުމގަިއ މި ެއއްބަްސވުުމަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ އެްނމެަހއި  .17

 

 :އެއްބަސްވުން

  ................................ .................................އެކު: / ްސަޕއިްނ ޮޕއިންްޓ އާ ޭރންކް ގެ ނަން ވަޒީފާ  .18

ވަޒީާފ ލު، ޙާ ހިތާ ުރމަތްެތރިކޮށްޙު ްފ ކޮންޑަކްޓަށް ކޯްޑ އޮ ،އިަތކާދުޢި ވާޤަ  ާރއްޭޖގެ އިސްލާީމ ުޔނިަވރސިޓީގެިދވެ ،މި ެއއްބަްސވުަމާށއި .19

ުފރިހަަމއަްށ މަީތގަިއވާ ވަޒީާފގެ މަްސއޫލިްއޔަުތަތކާއި ވާޖިުބތައް ތު ަތންިދން ެއންމެ މަތީ ަދރަަޖއަކަށް ތާ ޤާބިލިްއޔަޤަަލޔާއަދާކުރާ މީާހގެ 

 އެވެ.ެއއްބަސްވެ ވަޒީާފ ަހވާލުާވ ީމހާ ެދމި ުހރުަމށް  އަދާކުުރމުަގއި

 

 :އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ވަޒީފާ ދޭަފރާުތން މިެއްއބަސްވުުމގައި ޮސިއކުރާ ތާީރޚުން ފެިށގެްނނެވެ.  ައދާކުރާ ީމހާާއއިމި އެއްބަްސވުަމށް ޢަމަލުކުަރން ފަާށނީ، ވަޒީފާ  .20

އެ ވަީޒފާ ބަާޔނުަގިއ  ލިބި،އޭާނގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، ވަޒީފާ ދޭފަާރތުން ިލޔުުމން  ީމާހއަށްައދާކުރާ މި ެއއްބަސްުވުމަގއި ސޮއިކުާރނީ ަވޒީފާ 

(ެއ ވަީޒފާ ަބޔާްނ ެގ ކޮޕީއެްއ މި  ަމށްފަުހއެވެ.ައދާކުުރމަްށ އެއްބަްސވުުބަތއް ފުރިަހމަައްށ ޖިތަކާިއ ވާއޫލިްއަޔތުސް ާވ މަ

 އެއްބަްސވުާމއެކުަގއި ވާެނއެވެ.)

 

 :(ވަގުތީ މުއްދަތު) ޕްރޮބޭޝަން

 ަމސް ުދވަެހވެ.  3ން ެފށިެގން ތާރީޚު  ދޭވަޒީާފ މުަވއްޒަުފގެ ޕްރޮޭބޝަްނ (ަވގުީތ ުމއްަދތު) މުްއދަތަީކ  .21

 

 އިންޑަކްޝަން:

 ވަޒީާފއަްށ އަހުުލވެރި ުކރުުމގެ ޕްޮރގްާރމް ުފރިހަަމ ކުރަްނާވެނއެވެ. ުމަވއްޒަފު ޕްރޮބޭަޝްނގެ މުްއދަުތ ތެޭރގަިއ  .22

 

 :ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

 ....................... ......................... ...........................ވަޒީފާައދާކުރާީނ ވަީޒފާައާދކުރާ މީާހ ަދށުްނ  ވުުމގެ މި ެއއްބަސް  .23

  ގަެއވެ.

  

 :ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގަޑި

 ސެންޓަުރން/ލިްއޔާ ުކއްުނވަތަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ އިާދރާިއން ަވގުތަކީ މުަވއްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުަރން ަކނަޑއަޅާފަިއވާ  .24

 ކަނޑައަޅާަފއިާވ ވަުގތެވެ. 

 

 :ޖޫރައު

 އެވެ. ....................................................... ވަޒީާފގެ އަސާީސ މުސާަރއަކީ .25

 ސަރވިްސ އެަލަވންސްއަކީ........................................................ ެއވެ. .26

 ެއލަވަންްސއަކީ........................................................ އެވެ. ޓެނުއަރިޝޕް .27

މަސައްކަުތެގ މުާސރައާއި ިއނާަޔތްަތއް ދޭ ުއޞޫލާއި، ރާްއޖޭ އިސްާލމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ކަތް ކުުރވަިއފި ނަމަ ިދވެހި ސައްއިތުުރގަީޑގައި މަ  .28

   ގަިއވާ ޮގުތގެަމތިްނ ިއތުުރަގޑީގެ ަފއިސާ ެދޭވނެެއވެ.  ިސާޔސަތު ބުރަަދނުގެ 
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 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހި

 :ޢާރުފްތަ

ހިަތންެޖހޭ ކަްނތަްއތަކާިއ ުމވައްަޒފަްށ  ރުމަްތތެރިކޮށް ޙު ަވޒީފާ ައދާކުާރ ުމވައްޒަުފ ރާްއޭޖގެ އިސްލާީމ ުޔނިަވރސިޓީެގ މިީއ ިދވެހި  .1

 ުމވައްޒަފު (މި ެއއްބަްސވުުމަގއި، ީމގެފަުހން، ވަޒީފާ ލިޭބ ީމހާ،  ވަޒީފާ ލިޭބމީހާ ބަޔާންކޮްށފަިއވާ،  އްުޤތަކާއި ިޒންާމތައް ޙަ ލިބިގެްނވާ 

ވަޒީާފދޭ ފަާރްތ ނުަވތަ ވަޒީާފިދން ފަާރތް  މި އެއްބަްސުވމުަގއި، ީމގެފަުހްނ،( ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިްސލާމީ ުޔިނވަރސިޓީ  ކަމަށް ުބނާ) 

ަވޒީފާއެްއެގ  ާވލުވާ ޙަމުގެ އިުތރުން، ެއމީހެއް ވު  ެއއްބަސް މި  އާ ެދމެދު ވެަފއިވާ ވަީޒފާގެ އެއްބަްސވުެމވެ.އޮފީސް ަކމަށް ުބނާ)  ނުަވތަ

  ެމއް ހުރަެހއް ނާޅަެއވެ.ގޮުތން، ޚާްއޞަ ކަންތަްއތަކެްއ އެުކލެވޭ މި ނޫްނ ެއއްބަސްުވމެްއ ުވަމކަށް ިމ ެއއްބަްސވު

 

 :އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން

 ިދވެހިާރއްޭޖެގ އިްސލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ  ދޭފަރާތް:ވަޒީފާ  .2

 ............................................... :އެކުޢާްއމުކޮށް ިކޔާ ނަމާ  ،ފުރިަހމަ ަނން ގެ ީމހާވަޒީފާ ައދާކުރާ  .3

 ......................................:ުނަވތަ ޕާސްޕޯްޓ ަންނބަރު ަނންބަރުާކޑު ދިެވހި ރަްއޔިެތއްކަން އަްނގަިއދޭ  .4

 ..........................................................................................:ތާރީޚުއުފަން  .5

 .......................ޤައުމީ ނިސްބަތް: .............................................................. .6

 ............................-... :ރެސް:.......................   ިމާހރު ުއޅޭ އެޑްރެސް ޑްއެ ދާިއމީ ުފރިހަަމ  .7

 .............:.ގެްނގުޭޅ ަނމަ)މޮަބއިލް ޯފނު ( މޮބައިްލ ަނންބަރު   ............:ަނމަ)ޭގގަިއ ފޯުނ ުހރި( ނަންަބރު ފޯނު .8

 ،އިމަރޖެންީސއެްއަގއި ގުޭޅނެ ފަާރުތގެ ނަާމ އެޑްެރްސ، ފޯނު / މޮަބއިްލ ަނންބަރު: .............................. .9

.............................................. ،.............................. ،....................... 

 ...............................................................:ެގންުގޅޭ ަނމަ)ީއމެއިްލ ( އީމެއިްލ އެްޑރެސް  .10

 

 :މުއްދަތުފެށޭ ތާރީޚާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބާވަތާއި 

 ދެފަާރތުްނ ިއއްިތފާޤުވާ އެއްބަްސުވމެކެވެ. ބަސްވުމަީކ ވަީޒާފ ދޭަފރާާތއި ވަޒީާފ ައދާކުރާ މީާހއާ މި ވަޒީފާ ެގ ެއއް  .11

 ުމްއދަުތ ކަނޑަެއޅިެގން ނުާވ ެއއްބަްސވުމެެކވެ.  /މި ެއއްބަްސވުމަީކ މުްއަދތު ކަނަޑެއޅިގެްނ ވާ  .12

 .... .... ..ެއއްބަސްުވްނ ފެޭށތާރީޚަީކ ..އިތުުރ ނުާވޮގތަްށ އަހަުރ ދުަވހަްށުވރެ  2މުްއދަުތ ކަނަޑެއޅިގެްނާވ ެއއްބަްސވުެމއް ނަމަ،  .13

  ނިޭމތާރީޚަކީ .... .... .... (.............. މ) ެއެވ.(.............. މ) ެއވެ. އެއްބަްސުވން

ތާރީުޚްނ ިމ ) ެއވެ. މްނ ފެޭށ ތާރީޚަކީ .. ...... .... (.. ....... ....އެއްބަްސވުމުްއދަތު ަކނޑަެއޅިފައި ނުާވ ެއއްަބސްވުެމއް ނަމަ،  .14

ްށ ދާްނެދން ިމ ެއއްބަްސުވމުަގއިާވ ަކންަތްއތަކަްށ ދެ ފެށިެގން، ިމ ެއްއބަސްވުުމގަިއާވ ަހމަތަކުެގ މަީތްނ މި އެއްަބސްުވްނ އުވާުލމަ

  ކުަރންާވނެެއވެ. ޙްތިރާމް ފަރާތުްނ ވެސް އި 

  ޮއވެްއޖެަނމަ، އިޢުިތރާޒެއް ައދާކުާރ މީާހގެ އެްއވެްސ  ވަޒީފާ އެްއވެްސ މާްއދާއަާކ ެމުދ  މި ެއއްބަްސވުުމަގއި ސޮިއ ކުރުުމެގ ކުރިން .15

  ކުެރވިާދނެެއވެ. ހުއްދަުކރާ ގޮެތްއެގމަތީން ަހއްލު  ދު ަގވާއި  ރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ އެކަމެްއ ދެފަރާްތ އެއްބަްސވާ ައދި ދިެވހި
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ޮގތުެގ  ޚިލާުފުނވާ   މި ެއއްބަްސވުުމގެ މާްއދާތަކާ ުއވާެލވޭނީ ވަޒީފާ ދޭފަާރތަށް ައދި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މީާހއަށް  މި ވަޒީފާ ގެ ެއްއބަސްވުން  .16

 މަތިްނެނވެ.

 މުްއަދތު ގުާނނީ ނުަވަތ ބަލާީނ މީާލދީ ަކލަންޑަރުްނެނވެ.ަކންކަުމގަިއ މި ެއއްބަްސވުުމަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ އެްނމެަހއި  .17

 

 :އެއްބަސްވުން

  ................................ .................................އެކު: / ްސަޕއިްނ ޮޕއިންްޓ އާ ޭރންކް ގެ ނަން ވަޒީފާ  .18

ވަޒީާފ ލު، ޙާ ހިތާ ުރމަތްެތރިކޮށްޙު ްފ ކޮންޑަކްޓަށް ކޯްޑ އޮ ،އިަތކާދުޢި ވާޤަ  ާރއްޭޖގެ އިސްލާީމ ުޔނިަވރސިޓީގެިދވެ ،މި ެއއްބަްސވުަމާށއި .19

ުފރިހަަމއަްށ މަީތގަިއވާ ވަޒީާފގެ މަްސއޫލިްއޔަުތަތކާއި ވާޖިުބތައް ތު ަތންިދން ެއންމެ މަތީ ަދރަަޖއަކަށް ތާ ޤާބިލިްއޔަޤަަލޔާއަދާކުރާ މީާހގެ 

 އެވެ.ެއއްބަސްވެ ވަޒީާފ ަހވާލުާވ ީމހާ ެދމި ުހރުަމށް  އަދާކުުރމުަގއި

 

 :އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ވަޒީފާ ދޭަފރާުތން މިެއްއބަސްވުުމގައި ޮސިއކުރާ ތާީރޚުން ފެިށގެްނނެވެ.  ައދާކުރާ ީމހާާއއިމި އެއްބަްސވުަމށް ޢަމަލުކުަރން ފަާށނީ، ވަޒީފާ  .20

އެ ވަީޒފާ ބަާޔނުަގިއ  ލިބި،އޭާނގެ ވަޒީފާ ބަޔާން، ވަޒީފާ ދޭފަާރތުން ިލޔުުމން  ީމާހއަށްައދާކުރާ މި ެއއްބަސްުވުމަގއި ސޮއިކުާރނީ ަވޒީފާ 

(ެއ ވަީޒފާ ަބޔާްނ ެގ ކޮޕީއެްއ މި  ަމށްފަުހއެވެ.ައދާކުުރމަްށ އެއްބަްސވުުބަތއް ފުރިަހމަައްށ ޖިތަކާިއ ވާއޫލިްއަޔތުސް ާވ މަ

 އެއްބަްސވުާމއެކުަގއި ވާެނއެވެ.)

 

 :(ވަގުތީ މުއްދަތު) ޕްރޮބޭޝަން

 ަމސް ުދވަެހވެ.  3ން ެފށިެގން ތާރީޚު  ދޭވަޒީާފ މުަވއްޒަުފގެ ޕްރޮޭބޝަްނ (ަވގުީތ ުމއްަދތު) މުްއދަތަީކ  .21

 

 އިންޑަކްޝަން:

 ވަޒީާފއަްށ އަހުުލވެރި ުކރުުމގެ ޕްޮރގްާރމް ުފރިހަަމ ކުރަްނާވެނއެވެ. ުމަވއްޒަފު ޕްރޮބޭަޝްނގެ މުްއދަުތ ތެޭރގަިއ  .22

 

 :ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން

 ....................... ......................... ...........................ވަޒީފާައދާކުރާީނ ވަީޒފާައާދކުރާ މީާހ ަދށުްނ  ވުުމގެ މި ެއއްބަސް  .23

  ގަެއވެ.

  

 :ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގަޑި

 ސެންޓަުރން/ލިްއޔާ ުކއްުނވަތަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ އިާދރާިއން ަވގުތަކީ މުަވއްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުަރން ަކނަޑއަޅާފަިއވާ  .24

 ކަނޑައަޅާަފއިާވ ވަުގތެވެ. 

 

 :ޖޫރައު

 އެވެ. ....................................................... ވަޒީާފގެ އަސާީސ މުސާަރއަކީ .25

 ސަރވިްސ އެަލަވންސްއަކީ........................................................ ެއވެ. .26

 ެއލަވަންްސއަކީ........................................................ އެވެ. ޓެނުއަރިޝޕް .27

މަސައްކަުތެގ މުާސރައާއި ިއނާަޔތްަތއް ދޭ ުއޞޫލާއި، ރާްއޖޭ އިސްާލމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ކަތް ކުުރވަިއފި ނަމަ ިދވެހި ސައްއިތުުރގަީޑގައި މަ  .28

   ގަިއވާ ޮގުތގެަމތިްނ ިއތުުރަގޑީގެ ަފއިސާ ެދޭވނެެއވެ.  ިސާޔސަތު ބުރަަދނުގެ 



350

3 
 

ކަންަކމަށް، ެއ ބަޔާންކުާރ ިތރީަގިއ  ،ެއއްބަސްުވމެްއެގ ަމއްޗަށްމުަވއްޒަފަްށ ުމާސރަ ދޭއިރު، ުމަވއްޒަފު ުކރިްނ ެއއްބަސްވެަފިއވާ  .29

  ެކނޭޑނެެއވެ. މުސާރަިއން ، އެއްބަްސވެފަިއާވ ގޮެތއްެގ ަމއްޗަށް

   ޑަށް. ޝަްނ ފަންޕެން ) ހ(

  ަގއި ބަިއވެިރވެފަިއާވ ުމވައްޒަުފން އެ ސްީކމުްނ ނަގާަފިއވާ ދަަރިނ ައދާކުރުަމށް.  ކްރެޑިްޓ ްސކީމް) ށ(

   .ާވނަަމ އެަފއިސާ  އޮފީަހށް ދައްަކންޖެޭހ ަފއިސާެއއް ެދއްެގ ދަުށން ޤަވާޢިޤާނޫނެްއ ނުަވތަ އެްއވެސް، ) ނ(

ަޔވަެޅއްެގ ގޮުތަގއި، ުމވަްއޒަފުެގ ުމވައްޒަުފގެ މައްަޗްށ އަޅާ ފި، ދާ އެްއގޮަތށްަޤާވޢިމަާލއި އަޚްލާަޤށް ބަަލއި، ޤަނޫާނއި ޢަ މުަވއްޒަުފގެ  .30

ނާަޔތްަތއް ުކޑަކުރުމުގެ އިްޚތިާޔރު ަވޒީާފ ޢި ރައާއި ެއހެިނެހން ުރމުަގއި އެ ީމހާގެ ުމސާއިޚްިތޔާާރއި، އެ ަދށްކުރާ ކުދަށްކުުރުމގެ  މަޤާމު

  ދޭ ަފރާތަްށ ލިިބެގންެވއެވެ. 

  

 :ނާޔަތްތައްޢި

އްުޤާވ ޙަވާ ގޮުތގެަމތިން މުަވއްަޒފަށް ަގއިނޫނު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ވަޒީފާާއ ބެހޭ ޤާ  ނޫާނއި ްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔިނވަރސިޓީގެ ޤާ ރާދިެވހި .31

 ނާަޔތްަތއް ެދޭވނެެއވެ. ޢި

  

 :ނާޔަތްތައްޢިއެހެނިހެން 

ިދވެިހރާްއޖޭެގ އިސްލާީމ  ،ގުިޅެގން ިޒންާމތަާކ މަްސއޫލިްއޔަުތތަކާއި ެގ މަސައްަކާތއި މަޤާުމގެ ދަަރޖައާއި ައދާކުާރ މީހާ ވަޒީފާ  .32

އެހެިނހެްނ ދިުނަމށް ހަަމޖެހިަފިއވާ ިމ އެއްބަްސުވމުގެ ދަުށން ައދާކުރާ ވަޒީފާައށް  ،ަމތީން ވާ ގޮުތގެ ތަުކގައި  ދު ަޤވާޢި ޔުިނވަރސިީޓގެ

 ނާަޔތްަތއް ެދޭވނެެއވެ. ޢި

  

 ގެނައުން: މުސާރައާ ޢިނާޔަތަށް ބަދަލު

ގެަނއުަމށް  ާޤނޫުނަގއިާވ ޮގތުެގމަީތްނ ުމވައްޒަުފގެ ުމސާރައާިއ ިޢނާަޔތްތަކަށް ަބދަލު  ރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެދިެވހި .33

ފި ހިނދެްއގަިއ ަކމާބެހޭ ިއދާާރއަުކން ިނންަމއިުނވަތަ ިދެވހި ަދއުލަުތގެ އިފި ހިނދެްއަގއި ނިްނމަ ޔުިނވަރސިީޓގެ މަޖިލީުހން

 އެޮގތުެގމަީތން ެއބަދަލު ގެެނޭވނެެއވެ.

 

 :ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތް

ގޮުތގެަމތިްނ ޗުއްީޓ ދުަގއިާވ ޒަފުންަނށް ެދޭވ ޗުއްޓީ ގެ ަޤވާޢި ބަްނުދ ުދވަސްތަާކއި މުަވއް ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީެގ  .34

 ދެޭވނެެއވެ. 

 

 ދުގެ ދަށުން ޒިންމާވުން:ޤަވާޢިޤާނޫނާއި 

އަިދ  ދާއި ޤަާވޢި  ިދވެިހރާއްޭޖގެ އިސްާލމީ ުޔިނވަރސިީޓގެ  ،ޤާޫނނާއި  ިދވެިހރާްއޭޖގެ އިސްާލމީ ުޔިނވަރސިީޓގެ ޫނނާއި، ވަޒީފާއާ ެބހޭ ޤާ .35

 ުދ ތަކަްށ ުފރިހަަމއަށް ޤަވާޢިޫނނުތަކާިއ ަގއި ުކރާ މަަސއްކަާތ ެބހޭ ޤާދުތަާކއި، ެއ ީމހަކު ވަީޒފާޤަާވޢިއެމީހަުކ ވަީޒފާައާދކުރާ ަތނުެގ 

ުދތަްއ އޮުޅން ފިލުުވމަކީ ޤަވާޢިްނ ާވނެެއވެ. އެ ާޤނޫުނތަކާިއ މުަވއްޒަުފ ތަާބެވ އެ ަކންކަުމގަިއ މުަވއްޒަުފ ފުިރަހމައަްށ ިޒންާމ ުއފުލަ

  މުަވއްޒަުފގެ ިޒްނމާަގއި ވާ ަކމެކެެވ.

  

 :އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

އިސްލާީމ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ފި ަނަމ، މަަސްއކަތުގެ އަޚްލާޤު ުނހިފަހައްަޓއިެވއްޖެ ަނމަ ނުަވތަ ދާ ޚިާލފުަޤވާޢި  އި ޤާޫނނާ ައދާކުރާ ީމހާ ވަޒީފާ  .36

 ދާ އެްއގޮަތށް ެއމީހެްއެގ މައްަޗށް ފިޔަަވޅު އެޭޅނެެއވެ. ޤަާވޢި ދިެވހިާރްއޖޭެގ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ ޤާނޫާނއި  ޔުިނވަރސިީޓގެ 
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 :)ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލްފެންވަރު ބެލުން (ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މަތުގެ ޚިދު

ޒަުފ ެގ މަސައްކަުތެގ ކަނަޑައޅާ ުމއްަދތު ގަިއ މުަވއް ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން ނުްނެވއްޖެ ޮކންމެ ހިނދެްއަގިއ، އަދި ބޭވަޒީާފދޭ ފަާރތަްށ  .37

  ވެެއވެ. ލިިބެގންވަޒީާފދޭ ަފރާތަްށ  ފެންަވރު ބެުލމުެގ އިްޚތިޔާރު 

  

 :ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކުރުމާއި  ބާޠިލު އެއްބަސްވުން

ތަްށ ުމވަްއޒަުފ ވަޒީފާިއްނ ވަިކ ާދ އެްއގޮ ޤަާވޢިިއ ޫނނާޤާ ދިެވހިރާްއޭޖެގ ިއސްލާީމ ުޔނިަވރސިޓީގެ ުވމުެގ  ުމްއދަުތގަިއ މި އެއްަބސް .38

ވެެއވެ. އަިދ މި އެއްބަްސވުުމގެ ުމއްަދތުަގއި، ިމ ެއއްބަސްުވމާ ޚިލާުފ ުނވެ ަވީޒާފ  ކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ވަީޒފާ ދޭ ަފރާތަްށ ލިބިެގން

  ެވެއވެ. ށް ލިބިގެން ދޫކޮށްލުުމެގ އިްޚިތޔާރު ުމވައްޒަފަ 

ިދވެހިާރއްޭޖެގ  ކޯްޑ އޮްފ ޮކްނޑަކްޓާ ުނވަތަ  ިދވެހިާރއްޭޖެގ އިސްާލީމ ޔުިނވަރސިީޓގެ ާކ ުނަވތަ ތައެއްަބސްުވމުަގއިާވ ކަްނތައް މި  .39

 ކުރާ ަނމަ  ށް ުމވައްޒަފަުކ ވަޒީާފއިން ވަކި ވެެގްނ ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުން ޫނން ގޮަތކަ ާދއި ޚިލާފުަޤވާޢި  އިސްލާމީ ޔުިނަވރސިޓީގެ

ވަނަ ާމްއާދ  28ގެ ދު ޤަވާޢި  ކުުރމުގެ  ވަކި  ވަޒީާފއިން  ކުރުާމއި  ަބަދލު ވަޒީފާ  ިދނުާމއި ވަީޒފާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ 

   ވަަނ މާްއދާަގއިާވ ގޮުތެގމަތިްނ ަޢމަލު ުކރެޭވނެެއވެ. 29ނުަވތަ 

ޭދްނވާެނއެވެ. މަސްުދވަުހ ގެ ނޯޓިެހްއ  1މުަވއްޒަުފ ަވޒީފާދިްނ ަފރާަތްށ ، ުންނ ަނމަމުަވއްޒަުފ ެއދިެގން ވަޒީާފއިްނ ަވކިވާްނ ބޭ .40

   މުަވއްޒަފު ވަޒީާފިއން ވަކިކުރިކަްނ އަްނގަްނދެްނ ިމ އެއްބަްސވުުމގަިއާވ ޮގތުެގމަީތން ވަީޒފާއަްށ ޙާޟިުރާވންާވނެެއވެ.

  

 ރިޑަންޑެންޓް ކުރުން

 ޭވނެެއވެ. ވަކިކުރެޮގތުެގމަިތން މުަވއްޒަފު ވަޒީާފިއން  ުދތަކާ އެްއޮގތްވާ ޢިާޤނޫާނއި ޤަވާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ .41

  
 :(ރިޓަޔަރކުރުން) ކުރުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

މުސްކުިޅޮކްށ ވަޒީާފއިން ޮގތުެގމަިތން މުަވއްޒަފު  ސްކުޅި ކުރުުމގެ ަޤވާިއދު ަގއިވާ ވަޒީާފއިން މުރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ ދިެވހި .42
ާނަޔްތ ޢިކުުރމުެގ  މަިތން މުސްކުޅިިއާވ ގޮުތގެ ުދގަޤަާވޢިވަކިކުރެޭވނެެއވެ. ވަޒީފާިއން މުްސކުޅިކޮށް ވަކިކުާރއިރު ަހމަެޖހިފަިއވާ 

 ލިބިދެޭވނެެއވެ.
 

 :ނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވުންއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެ

ދިވެިހރާްއޖޭގެ އިސްލާީމ އެަފދަ ަމއްަސލައެއް ަޙއްލުކުރާީނ،  މުަވއްަޒފު، ެމދުެވރިެވއްޖެ ނަމަ މި ެއއްބަސްުވުމަގއި ބަާޔްނވެފައި ުނވާކަމެއް  .43

ށް ައދި އެަފރާތަ ެއ ފަރާުތގެ ލަާފެގ މަތީްނެނވެ.  ޅައި އަށަ ހު އިްސވެިރާޔައށްޔުިނވަރސިީޓގެ ހިއުަމން ރިޯސަސސް ޑިޕާރްޓމަްނޓަގެ 

 ުޔނިަވރިސޓީގެ ވަިއސް ާޗންސެލަރއަށް އެަކމެއް އްލު ނުެވއްެޖނަަމ ޙަ ރޭގަިއ ެއދެޭވ މުްއަދތެްއގެ ތެ  ޅައިެގންއަ މައްސަަލ ހުށަ 

ިނންާމ ނިްނމުމަކާ ެމދު ވަޒީފާ ައދާކުރާ މީހާ ިހތްހަަމުނެޖހޭ ނަަމ އެކަެމްއ ކަމާބެހޭ  ުޔިނވަރސިޓީންިމގޮުތން  ޅާީނއެވެ.އަ ހުށަ

 ޅިާދނެެއވެ.އެަވތަ ކޯަޓށް ުހށަ ޓްރައިބިުއނަލަްށ ނު

 
 :ހިފެހެއްޓުންސިއްރު 

ލިބިފަިއާވ ުޔިނވަރސިީޓއަްށ ސިއްުރ ލިުޔމެްއެގ ޮގތުަގިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ލިުޔްނތަކާއި، ިސއްުރ ލިޔުެމއްެގ ގޮުތގަިއ ޔުިނވަރސިީޓްނ  .44
ުކެރޭވ "ސިއްރު" ެގ ގޮުތގަިއ  ިއާދރާތަކުެގ މެުދގަިއ ުމޢާމަލާތު ުޔިނވަރސިީޓެގ އެްއވެްސ ލިުޔެމއް ހާމަޮކށްެގްނ ނުާވނެެއވެ. 

ެގ ިއާދރާތަކަްށ ލިޭބ "ސިއްރު" ެގ ގޮުތގަިއ ަކނޑައަޅާަފއިާވ ަކންތަްއތަްއ ާހމަކޮްށެގްނ ުޔނިަވރސިޓީކަނޑައަޅާަފއިާވ ކަންތަްއތަކާއި، 
ްނމުްނނަާށއި އެެހްނ ވާލުކުެރވިަފއިާވ ސިްއރުތަާކއި މަސައްަކތާ ގުޭޅ ޢާޙަ މަޤާުމގެ ޮގުތން  ީމާހގެ ވަީޒފާ ައދާކުރާ ނުާވނެެއވެ. 

ން ުނވަަތ ސިއްރެްއ ޤާޫނީނ ޮގތުްނ ާހމަކުަރން ޖެހިްއޖެ ޙާަލތެްއގަިއ ެމނުވީ، ހާމަކޮްށގެ މުަވއްޒަފުްނނަްށ އެެގން ނުެޖހޭ ަމޢުލޫމާތު 
  ަޓންާވެނއެވެ.އްރައްާކތެރިކަާމ ައމާނާްތތެރިކަާމއެުކ ހިފަހަ ޫލމާެތްއ ުނވަަތ ސިްއރެްއ ޢުނުާވނެެއވެ. އަިދ އެފަަދ މަ
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ކަންަކމަށް، ެއ ބަޔާންކުާރ ިތރީަގިއ  ،ެއއްބަސްުވމެްއެގ ަމއްޗަށްމުަވއްޒަފަްށ ުމާސރަ ދޭއިރު، ުމަވއްޒަފު ުކރިްނ ެއއްބަސްވެަފިއވާ  .29

  ެކނޭޑނެެއވެ. މުސާރަިއން ، އެއްބަްސވެފަިއާވ ގޮެތއްެގ ަމއްޗަށް

   ޑަށް. ޝަްނ ފަންޕެން ) ހ(

  ަގއި ބަިއވެިރވެފަިއާވ ުމވައްޒަުފން އެ ސްީކމުްނ ނަގާަފިއވާ ދަަރިނ ައދާކުރުަމށް.  ކްރެޑިްޓ ްސކީމް) ށ(

   .ާވނަަމ އެަފއިސާ  އޮފީަހށް ދައްަކންޖެޭހ ަފއިސާެއއް ެދއްެގ ދަުށން ޤަވާޢިޤާނޫނެްއ ނުަވތަ އެްއވެސް، ) ނ(

ަޔވަެޅއްެގ ގޮުތަގއި، ުމވަްއޒަފުެގ ުމވައްޒަުފގެ މައްަޗްށ އަޅާ ފި، ދާ އެްއގޮަތށްަޤާވޢިމަާލއި އަޚްލާަޤށް ބަަލއި، ޤަނޫާނއި ޢަ މުަވއްޒަުފގެ  .30

ނާަޔތްަތއް ުކޑަކުރުމުގެ އިްޚތިާޔރު ަވޒީާފ ޢި ރައާއި ެއހެިނެހން ުރމުަގއި އެ ީމހާގެ ުމސާއިޚްިތޔާާރއި، އެ ަދށްކުރާ ކުދަށްކުުރުމގެ  މަޤާމު

  ދޭ ަފރާތަްށ ލިިބެގންެވއެވެ. 

  

 :ނާޔަތްތައްޢި

އްުޤާވ ޙަވާ ގޮުތގެަމތިން މުަވއްަޒފަށް ަގއިނޫނު ިދވެހިާރއްޭޖގެ ވަޒީފާާއ ބެހޭ ޤާ  ނޫާނއި ްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔިނވަރސިޓީގެ ޤާ ރާދިެވހި .31

 ނާަޔތްަތއް ެދޭވނެެއވެ. ޢި

  

 :ނާޔަތްތައްޢިއެހެނިހެން 

ިދވެިހރާްއޖޭެގ އިސްލާީމ  ،ގުިޅެގން ިޒންާމތަާކ މަްސއޫލިްއޔަުތތަކާއި ެގ މަސައްަކާތއި މަޤާުމގެ ދަަރޖައާއި ައދާކުާރ މީހާ ވަޒީފާ  .32

އެހެިނހެްނ ދިުނަމށް ހަަމޖެހިަފިއވާ ިމ އެއްބަްސުވމުގެ ދަުށން ައދާކުރާ ވަޒީފާައށް  ،ަމތީން ވާ ގޮުތގެ ތަުކގައި  ދު ަޤވާޢި ޔުިނވަރސިީޓގެ

 ނާަޔތްަތއް ެދޭވނެެއވެ. ޢި

  

 ގެނައުން: މުސާރައާ ޢިނާޔަތަށް ބަދަލު

ގެަނއުަމށް  ާޤނޫުނަގއިާވ ޮގތުެގމަީތްނ ުމވައްޒަުފގެ ުމސާރައާިއ ިޢނާަޔތްތަކަށް ަބދަލު  ރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެދިެވހި .33

ފި ހިނދެްއގަިއ ަކމާބެހޭ ިއދާާރއަުކން ިނންަމއިުނވަތަ ިދެވހި ަދއުލަުތގެ އިފި ހިނދެްއަގއި ނިްނމަ ޔުިނވަރސިީޓގެ މަޖިލީުހން

 އެޮގތުެގމަީތން ެއބަދަލު ގެެނޭވނެެއވެ.

 

 :ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތް

ގޮުތގެަމތިްނ ޗުއްީޓ ދުަގއިާވ ޒަފުންަނށް ެދޭވ ޗުއްޓީ ގެ ަޤވާޢި ބަްނުދ ުދވަސްތަާކއި މުަވއް ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީެގ  .34

 ދެޭވނެެއވެ. 

 

 ދުގެ ދަށުން ޒިންމާވުން:ޤަވާޢިޤާނޫނާއި 

އަިދ  ދާއި ޤަާވޢި  ިދވެިހރާއްޭޖގެ އިސްާލމީ ުޔިނވަރސިީޓގެ  ،ޤާޫނނާއި  ިދވެިހރާްއޭޖގެ އިސްާލމީ ުޔިނވަރސިީޓގެ ޫނނާއި، ވަޒީފާއާ ެބހޭ ޤާ .35

 ުދ ތަކަްށ ުފރިހަަމއަށް ޤަވާޢިޫނނުތަކާިއ ަގއި ުކރާ މަަސއްކަާތ ެބހޭ ޤާދުތަާކއި، ެއ ީމހަކު ވަީޒފާޤަާވޢިއެމީހަުކ ވަީޒފާައާދކުރާ ަތނުެގ 

ުދތަްއ އޮުޅން ފިލުުވމަކީ ޤަވާޢިްނ ާވނެެއވެ. އެ ާޤނޫުނތަކާިއ މުަވއްޒަުފ ތަާބެވ އެ ަކންކަުމގަިއ މުަވއްޒަުފ ފުިރަހމައަްށ ިޒންާމ ުއފުލަ

  މުަވއްޒަުފގެ ިޒްނމާަގއި ވާ ަކމެކެެވ.

  

 :އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން

އިސްލާީމ ިދވެހިާރއްޭޖގެ ފި ަނަމ، މަަސްއކަތުގެ އަޚްލާޤު ުނހިފަހައްަޓއިެވއްޖެ ަނމަ ނުަވތަ ދާ ޚިާލފުަޤވާޢި  އި ޤާޫނނާ ައދާކުރާ ީމހާ ވަޒީފާ  .36

 ދާ އެްއގޮަތށް ެއމީހެްއެގ މައްަޗށް ފިޔަަވޅު އެޭޅނެެއވެ. ޤަާވޢި ދިެވހިާރްއޖޭެގ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ ޤާނޫާނއި  ޔުިނވަރސިީޓގެ 
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 :)ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލްފެންވަރު ބެލުން (ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މަތުގެ ޚިދު

ޒަުފ ެގ މަސައްކަުތެގ ކަނަޑައޅާ ުމއްަދތު ގަިއ މުަވއް ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން ނުްނެވއްޖެ ޮކންމެ ހިނދެްއަގިއ، އަދި ބޭވަޒީާފދޭ ފަާރތަްށ  .37

  ވެެއވެ. ލިިބެގންވަޒީާފދޭ ަފރާތަްށ  ފެންަވރު ބެުލމުެގ އިްޚތިޔާރު 

  

 :ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންކުރުމާއި  ބާޠިލު އެއްބަސްވުން

ތަްށ ުމވަްއޒަުފ ވަޒީފާިއްނ ވަިކ ާދ އެްއގޮ ޤަާވޢިިއ ޫނނާޤާ ދިެވހިރާްއޭޖެގ ިއސްލާީމ ުޔނިަވރސިޓީގެ ުވމުެގ  ުމްއދަުތގަިއ މި އެއްަބސް .38

ވެެއވެ. އަިދ މި އެއްބަްސވުުމގެ ުމއްަދތުަގއި، ިމ ެއއްބަސްުވމާ ޚިލާުފ ުނވެ ަވީޒާފ  ކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ވަީޒފާ ދޭ ަފރާތަްށ ލިބިެގން

  ެވެއވެ. ށް ލިބިގެން ދޫކޮށްލުުމެގ އިްޚިތޔާރު ުމވައްޒަފަ 

ިދވެހިާރއްޭޖެގ  ކޯްޑ އޮްފ ޮކްނޑަކްޓާ ުނވަތަ  ިދވެހިާރއްޭޖެގ އިސްާލީމ ޔުިނވަރސިީޓގެ ާކ ުނަވތަ ތައެއްަބސްުވމުަގއިާވ ކަްނތައް މި  .39

 ކުރާ ަނމަ  ށް ުމވައްޒަފަުކ ވަޒީާފއިން ވަކި ވެެގްނ ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުން ޫނން ގޮަތކަ ާދއި ޚިލާފުަޤވާޢި  އިސްލާމީ ޔުިނަވރސިޓީގެ

ވަނަ ާމްއާދ  28ގެ ދު ޤަވާޢި  ކުުރމުގެ  ވަކި  ވަޒީާފއިން  ކުރުާމއި  ަބަދލު ވަޒީފާ  ިދނުާމއި ވަީޒފާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ 

   ވަަނ މާްއދާަގއިާވ ގޮުތެގމަތިްނ ަޢމަލު ުކރެޭވނެެއވެ. 29ނުަވތަ 

ޭދްނވާެނއެވެ. މަސްުދވަުހ ގެ ނޯޓިެހްއ  1މުަވއްޒަުފ ަވޒީފާދިްނ ަފރާަތްށ ، ުންނ ަނމަމުަވއްޒަުފ ެއދިެގން ވަޒީާފއިްނ ަވކިވާްނ ބޭ .40

   މުަވއްޒަފު ވަޒީާފިއން ވަކިކުރިކަްނ އަްނގަްނދެްނ ިމ އެއްބަްސވުުމގަިއާވ ޮގތުެގމަީތން ވަީޒފާއަްށ ޙާޟިުރާވންާވނެެއވެ.

  

 ރިޑަންޑެންޓް ކުރުން

 ޭވނެެއވެ. ވަކިކުރެޮގތުެގމަިތން މުަވއްޒަފު ވަޒީާފިއން  ުދތަކާ އެްއޮގތްވާ ޢިާޤނޫާނއި ޤަވާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ .41

  
 :(ރިޓަޔަރކުރުން) ކުރުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

މުސްކުިޅޮކްށ ވަޒީާފއިން ޮގތުެގމަިތން މުަވއްޒަފު  ސްކުޅި ކުރުުމގެ ަޤވާިއދު ަގއިވާ ވަޒީާފއިން މުރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ ދިެވހި .42
ާނަޔްތ ޢިކުުރމުެގ  މަިތން މުސްކުޅިިއާވ ގޮުތގެ ުދގަޤަާވޢިވަކިކުރެޭވނެެއވެ. ވަޒީފާިއން މުްސކުޅިކޮށް ވަކިކުާރއިރު ަހމަެޖހިފަިއވާ 

 ލިބިދެޭވނެެއވެ.
 

 :ނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވުންއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެ

ދިވެިހރާްއޖޭގެ އިސްލާީމ އެަފދަ ަމއްަސލައެއް ަޙއްލުކުރާީނ،  މުަވއްަޒފު، ެމދުެވރިެވއްޖެ ނަމަ މި ެއއްބަސްުވުމަގއި ބަާޔްނވެފައި ުނވާކަމެއް  .43

ށް ައދި އެަފރާތަ ެއ ފަރާުތގެ ލަާފެގ މަތީްނެނވެ.  ޅައި އަށަ ހު އިްސވެިރާޔައށްޔުިނވަރސިީޓގެ ހިއުަމން ރިޯސަސސް ޑިޕާރްޓމަްނޓަގެ 

 ުޔނިަވރިސޓީގެ ވަިއސް ާޗންސެލަރއަށް އެަކމެއް އްލު ނުެވއްެޖނަަމ ޙަ ރޭގަިއ ެއދެޭވ މުްއަދތެްއގެ ތެ  ޅައިެގންއަ މައްސަަލ ހުށަ 

ިނންާމ ނިްނމުމަކާ ެމދު ވަޒީފާ ައދާކުރާ މީހާ ިހތްހަަމުނެޖހޭ ނަަމ އެކަެމްއ ކަމާބެހޭ  ުޔިނވަރސިޓީންިމގޮުތން  ޅާީނއެވެ.އަ ހުށަ

 ޅިާދނެެއވެ.އެަވތަ ކޯަޓށް ުހށަ ޓްރައިބިުއނަލަްށ ނު

 
 :ހިފެހެއްޓުންސިއްރު 

ލިބިފަިއާވ ުޔިނވަރސިީޓއަްށ ސިއްުރ ލިުޔމެްއެގ ޮގތުަގިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ލިުޔްނތަކާއި، ިސއްުރ ލިޔުެމއްެގ ގޮުތގަިއ ޔުިނވަރސިީޓްނ  .44
ުކެރޭވ "ސިއްރު" ެގ ގޮުތގަިއ  ިއާދރާތަކުެގ މެުދގަިއ ުމޢާމަލާތު ުޔިނވަރސިީޓެގ އެްއވެްސ ލިުޔެމއް ހާމަޮކށްެގްނ ނުާވނެެއވެ. 

ެގ ިއާދރާތަކަްށ ލިޭބ "ސިއްރު" ެގ ގޮުތގަިއ ަކނޑައަޅާަފއިާވ ަކންތަްއތަްއ ާހމަކޮްށެގްނ ުޔނިަވރސިޓީކަނޑައަޅާަފއިާވ ކަންތަްއތަކާއި، 
ްނމުްނނަާށއި އެެހްނ ވާލުކުެރވިަފއިާވ ސިްއރުތަާކއި މަސައްަކތާ ގުޭޅ ޢާޙަ މަޤާުމގެ ޮގުތން  ީމާހގެ ވަީޒފާ ައދާކުރާ ނުާވނެެއވެ. 

ން ުނވަަތ ސިއްރެްއ ޤާޫނީނ ޮގތުްނ ާހމަކުަރން ޖެހިްއޖެ ޙާަލތެްއގަިއ ެމނުވީ، ހާމަކޮްށގެ މުަވއްޒަފުްނނަްށ އެެގން ނުެޖހޭ ަމޢުލޫމާތު 
  ަޓންާވެނއެވެ.އްރައްާކތެރިކަާމ ައމާނާްތތެރިކަާމއެުކ ހިފަހަ ޫލމާެތްއ ުނވަަތ ސިްއރެްއ ޢުނުާވނެެއވެ. އަިދ އެފަަދ މަ
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 ާޤނޫނު (ޤާޫނނު ރާްއޖޭެގ އިސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ ާޤނޫނު އަސާީސންާނއި ިދވެހި  ިދވެހިާރއްޭޖގެ ވަޒީފާ ދޭފަާރތާއި ވަޒީފާައދާކުރާ މީހާ  .45
ާދއި ިދވެހިާރއްޭޖގެ ވަޒީފާއާެބހޭ ޤާނޫނު (ޤާޫނނު ނަންބަުރ ޤަވާޢި ރާއްޭޖގެ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިީޓގެ) އާއި ިދވެހި 2015/11ނަންބަރު 
  ކޮށްޭދންާވެނވެ. ާމޔަްތކޮށް ަރއްކާތެރި ޙިުފރިހަަމއަްށ ތުްނ ވެސް ދެ ފަރާއްޤުތަްއ ޙަ ފަާރތަްށ ލިިބދޭ  ެއ ދެ ) ން 2008/2

 -އިޤުރާރު:
ެއއްަބސްާވ ިހނދު، ަމތީަގއި ަބާޔންކޮްށފައިާވ ހުރިާހ ވަޒީާފ ައާދކުރާ ީމާހ ަގއިާވ ކަންަކމަްށ ަވޒީފާ ޭދ ފަރާުތްނނާިއ އްބަްސުވމުމި އެ .46

ވުާމއި ޚިލާުފވެްއެޖނަމަ އެކަުމގެ ަސބަބުން ޤާޫނނީ ޮގތުން ިފަޔވަޅު އެޭޅނެ ކަން ދެަފރާަތށް ެވްސ ތިާރްމކޮށް، މި އެއްބަސް ޙް ކަމަކަށް އި

 އެނގޭ ޙާުލ ެއއްަބސްވަެމވެ. 

  

  

 -ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން:(ހ) 

(ވަޒީފާ ައދާުކރަން ހަަމޖައްާސ  ... ........................... ........ ...... ......އެއްަބސްވުން ން މި ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ

  ހުަށހަޅަެމވެ.ައްށ ނަން)  މީހާގެ 

 

 މީހާގެ ނަން މަޤާމާއެކު: ސޮއި ކުރާ

 އިގިލީގެ ނިޝާން:                 .:ތާރީޚު             ސޮއި:

 

 

 -:ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ(ށ) 

ވާ ަކންަތްއތައް ކިަޔއި، ފަުހމުވެ، ޭއަގއިާވ އްބަްސުވމުަގއިމި އެ ،އަހަެރން..........................................(އެމީހެއްެގ ނަާމއި އެޑްރެްސ)

ުމވައްޒަެފއްގެ ޮގތުަގިއ  ިދވެިހރާއްޭޖގެ އިސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ ުނލާހުރިހާ ާމއްދާ ތަަކށް ެއްއވެސް ަޝރުތެއް ެނތި، ުއނި އިުތރުކުރުމަކާ 

  ެއއްބަްސވަެމވެ. މަސައްކަްތ ކުރުަމށް 

  

 ސޮއި ކުރާ މީހާގެ ނަން:

 އިގިލީގެ ނިޝާން:        :ތާރީޚު        ސޮއި:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި އިނީޝިއަލް ސޮއި ނޯޓް: މި ގަނޑު ފިޔަވައި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގެ ކަނާތްފަރާތުގެ ތިރީ
 ޖައްސަވައި ދެއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.



353

ޖަދުވަލު 4



354

1 
 

 

 

 

 

 
 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  
 

 ލޫމާތުޢުއެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަ .1
 :މުގެ ނަންޤާމަހ. 

 :ކްލެސިފިކޭޝަންމުގެޤާމަށ. 

/  މުގެ ރޭންކު ޤާމަނ.  އަސާސީ މުސާރަ:ރ.  

  :ސްޕައިން ޕޮއިންޓް

 އޮފީސް:ބ.  ސެކްޝަން:ޅ.  
 

 ލޫމާތުޢުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަ .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

  ނ. ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: 

ބ. ފޯނު ނަންބަރު:    ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު: 

  ތާރީޚު:ޅ. އުފަން    ކ. ޖިންސް: 

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތަކުން ވީއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވާނަމަ،އ. 

  ވަކިކޮށްފައިވާ ތާރީޚް:             

  ވ. އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

  މ. ފޭސް ބުކް އައިޑީ (އިޚްތިޔާރީ): 

  ޓްވިޓާ އައިޑީ (އިޚްތިޔާރީ):ފ. 
 

 ލީމީ ފެންވަރުޢުތަ .3
ގެ ނަތީޖާޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ ގެ ނަތީޖާޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީ

އަހަރު މާއްދާ ގްރޭޑް  އަހަރު ގްރޭޑް  މާއްދާ

   

   

   

   

   

   

   

 
 ލީމާއި ތަމްރީނުޢުތަމަތީ .4

ނިމުނު ތާރީޚު ގައުމު  ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން / ކޯހުގެ ފެންވަރު  ފެށި ތާރީޚު  ކޯހުގެ ނަން 

  

  

 
 
 

ވަޒީފާއެދޭ ފަރާތުގެ 
 ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ 
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 ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު .5

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން ތަމްރީނު  އުމު ޤަތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު /  މުއްދަތު ބައިވެރިވި އަހަރު 

  

  

  

  

  

  
 

 ލޫމާތުވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މަޢު އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި .6

ތަނުގެ ނަން އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާ  މުއްދަތު މުސާރަ ވަކިވި ސަބަބު   ވަޒީފާ  އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި

   

   

   
 

 ލޫމާތުޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މަޢު .7

ބޮންޑުގެ މުއްދަތު  ފެށުނު ތާރީޚު  ނިމޭނެ ތާރީޚު މިހާރު ކަންއޮތްގޮތް   ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބު

  

  
 

 ރާރުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤު .8

 ނުވަތަ ކުށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޙައްދެއް އިސްލާމްދީނުގައި  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު  5 ވޭތުވެދިޔަ . ލޫމާތެވެމަޢު  ތެދު  ،ލޫމާތަކީމަޢު  ދީފައިވާ  އަޅުގަނޑު  ފޯމުގައި މި
 އަދި . ނުވެއެވެ ކޮށްފައެއް  ކުމެއްޙު  އެއްވެސް  ކޯޓަކުން  ޝަރުޢީ  މައްޗަށް އަޅުގަނޑުގެ  ކޮށްގެން  ކުށެއް  ބޮޑު  ޚިޔާނާތްފަދަ އަދި ހީލަތްހެދުން  މަކަރާއި ،ޓެކުން ،ވައްކަން

 ލުބާޠި ފޯމު މި  ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކަމަށް  ތެދުނޫން  ލޫމާތުމަޢު  ފޯމުގައިވާ މި . ނެތެވެ ކުމެއް ޙު ކުރަމުންދާ ތަންފީޒު  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ  މި  މައްޗަށް އަޅުގަނޑުގެ 
 ޤާނޫނީގޮތުން ގުޅިގެން  މައްސަލައާ ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު ދޮގު  އަދި. ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ނިންމުންވެސް ނިންމާފައިވާ ،ބުރަވެ މައްޗަށް ލޫމާތުގެ މަޢު  ފޯމުގައިވާ މި  ކުރުމާއެކު
 .ފޮނުވޭނެއެވެ  ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ  އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 

 ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .1

 ކޮޕީ  ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ  އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ .2

 އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން  .3

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން: ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި:

 ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:  ސޮއި:
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  -----------------------------ނަންބަރު: 
  

  ޮހޭވކަން ައްނގާ ިލުޔން ވަޒީފާައށް ނު

  

----------------------------------------------،  

  ވެުދން ސަލާމަްށަފހު ދަްނނަަވމެވެ.

ހޮވުަމްށ ކުިރ އިުޢލާން  ކު މުަވއްޒަފަ )މަޤާމް( ......................... ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީގެ 

ެދއްިވ ަފރާްތތަކުެގ ތެެރއިން، މަޤާުމެގ ޝަުރޠު ަހަމާވ  ައށް އިާޖބަ ) ތާރީޚް(.....................  ...................... ބަރު ންނަ

 އިާވ މިްނވަުރ ބެލުަމށް ިއ ެއފަަދ މަާޤމެްއ ައދާކުރުުމެގ ުހނަާރއި ތަުޖރިާބ ލިިބފަާޤމަްށ ޤާބިްލ ިމްނވަުރ ބެލުމާ ފަރާތްަތްއ ެއމަ

  އިންޓަރިވއު އެްއ ކުރެވިަފއި ެވއެެވ.

ަޢއްަޔްނ ކުރެެވީނ މެިރްޓ ުއޞޫލުްނ ކަަމށް  މަަކްށ މީހަކު މަޤާ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީގެ 

ަމްށ ެއންެމ ލުން މި މަޤާބަލައި މިންކުިރިއރު، މެިރޓް އުޞޫ ުކ ޮހވުަމށް، ކުރިަމތި ަލއިަފއިާވ ީމހުްނނަްށ މަްށ މީހަވެފައި، ިމމަޤާ

މަްށ ............................ ނުޮހޭވ މަޤާ ރަނގަުޅ ީމހާ ަކމުަގިއ ....................... .............................. ުނާވތީ، މި 

  ދަްނނަަވމެވެ.ކަމުގަިއ 

    އިޙްތިާރމް ޤަބޫލުުކރެއްުވްނ ެއދެެމވެ.

-------------------------  

-------------------------    

  ޚާދިމްުކމް 

  

---------------------------------  

     ----------------------  

  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ

 ިދވެިހރާްއޖެ  މާލެ،
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 އަންގާ ލިޔުން މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަން ޕްރޮބޭޝަންގައިވަޒީފާގެ 

 ަނންބަރު:އައިޑީ ކާޑް  :ފުރިހަމަ ނަން

 ގެ ނަން:މުޤާމަ ދާއިމީ އެޑްރެްސ:

 މަޤާމުގެ ނަންަބރު:   މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ތާރީޚް:ގެންގުޅެން ެފށި ޕްރޮބޭޝަްނގަިއ  އިދާރާ، ކުއްލިްއޔާ/ސެންޓަރު:މަޤާމް ހިމެނޭ 

 

 :ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން މުވައްޒަފު ިއޞްލާޙު .1

 

 

 ކުރިގޮތް: ގެ ޢަމަލުތައް އިްޞލާޙުމުވައްޒަފު  .1
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 އަންގާ ލިޔުން މުވައްޒަފުގެ ޤާބިލުކަން ޕްރޮބޭޝަންގައިވަޒީފާގެ 

 ަނންބަރު:އައިޑީ ކާޑް  :ފުރިހަމަ ނަން

 ގެ ނަން:މުޤާމަ ދާއިމީ އެޑްރެްސ:

 މަޤާމުގެ ނަންަބރު:   މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 ތާރީޚް:ގެންގުޅެން ެފށި ޕްރޮބޭޝަްނގަިއ  އިދާރާ، ކުއްލިްއޔާ/ސެންޓަރު:މަޤާމް ހިމެނޭ 

 

 :ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން މުވައްޒަފު ިއޞްލާޙު .1

 

 

 ކުރިގޮތް: ގެ ޢަމަލުތައް އިްޞލާޙުމުވައްޒަފު  .1
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  ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން އިދާރާއިން ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިއެވެ. . 2

 (ހ)
 .އެންގުން މުވައްޒަފަކަށް އެ ފެށުމާއެކު  އަދާކުރަން ވަޒީފާ ،ކަންކަން އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަމުވައްޒަފު 

 

 (ށ)
 .ދިނުން ތަމްރީނެއް އެ ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ ދިނުމަށް ތަމްރީނެއް  އެއްވެސް ،މުއްދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކަށް

 

 (ނ)
މުވައްޒަފަށް ،ކުރުމާއި ރެކޯޑް ބަލައި ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ މަސައްކަތާއި މުވައްޒަފުގެ އެ  ،މުއްދަތުގައި ޕްރޮބޭޝަންގެ

 .ކުރުންޙިއްޞާ މަޢުލޫމާތު ގޮތާއިބެހޭ ކުރަމުންދާ ޚިދުމަތް އޭނާގެ
 

 (ރ)
ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް އިއަޚްލާޤާ މަސައްކަތުގެ މުވައްޒަފުގެ  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ޕްރޮބޭޝަން

 .ރެކޯޑްކުރުން އަންގައި ކުރުމަށް ރަނގަޅު މުވައްޒަފަށް އެކަން ،ވާނަމަ ކަންތައްތައް
 

 

 ލަތުމުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ޙާ. 3

 (ހ)
އަށް ޤާބިލު މުވައްޒަކަށް ވާތީ،އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މި މުވައްޒަފަކީ 

  ވަޒީފާއަށް ދާއިމީ ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ށ)(
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާއަށް ޤާބިުލދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މި މުވައްޒަފަކީ 

  ން ވަކި ކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީމުވައްޒަފަކަށް ނުވާތީ، 

 

 

ދުވަސް ކުރިން މި ލިޔުން މުވައްޒަފާ ހަާވލު ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އޭނާގެ ޕަރސަލަްނ 7މުވައްޒަުފގެ ްޕރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 
 ފައިލްަގއި ފަިއލްކުރަން ވާނެެއވެ. 

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް  .4

 އޮފީސް:

 ސޮއި: ރެކޯޑް ކާޑް ނަންބަރ: ނަން:

 އިނގިލީގެ ނިޝާން: ތާރީޚް: މަޤާމު:
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 އުސޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެ އައްޔަން ހޮވުމާއި މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް

 

 ތަޢާރުފް .1

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ  ،އި އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ާޤނޫނާ ދިެވިހރާއްޖޭ މިވަނީ  ކުރެވިފައި ތައްޔާރު ިމންގަނޑުތައް އުސޫލުތަކާއި މި

 އުވާލުމާއި، އުފެއްދުމާއި، މުތައްމަޤާ ގެދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ މަތީން، ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާެބހޭ ޤާޫނނާއި  އިއާ

 އާއްމުކޮށް ޕްރޮސެސްތައް ލުތަކާއިއުޞޫ ުކރަންޖެހޭ އަމަލު އިން ޔުނިވަރސިޓީ  ކުރުމުަގއި ައއްޔަން ހޮވުމާއި، މީހުން ވަޒީފާތަކަށް

ުޔނިވަރސިީޓ  ައދި މުހިއްމު ވަރަށް ޕްރޮސެސްއަކީ އްޔަންކުރުމުގެ ޢަ ހޮވުމާއި ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން. ހާމަކުރުމަށްޓަކަެއވެ

 ހޮވުާމއި، މީުހން  ވަޒީފާތަކަށްއެެހްނކަުމްނ . ކަެމކެވެ ކުރާ  އަސަރުތަކެއް ބޮޑެތި ވަރަށް ސަބަުބން  އޭގެ  ތަރައްޤީއަށް ހިންގުމާއި 

ލުތަކެްއ އުޞޫ މިންގަނުޑތަކާއި ހަމަޖެއްސުމަށް ފަރާތެއް ާޤބިލު އްެނމެ ވަޒީފާއަކަށް އެމެރިޓް އުޞޫލުން  ކުރުުމގައި، އްޔަންޢަ

   ކުުރން ުމހިންމެވެ.އެމަސައްކަތް އެކުލަވާލައި ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި 

  
 ވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުންވަޒީފާއަށް އެދިފައި .2

 އެ  ވުމާއެކު، ކަނޑައަޅާފައި ޝަރުތުތައް ައސާސީ ބޭުނންވާ ވަޒީފާއަކަށް އެ ލާނުގައިއިޢު  އެ ކުރާއިރު، ލާންއިޢު ވަޒީފާއަށް (ހ)

 ޢައްޔަން  ވަީޒފާއަށް ޭބނުަމކީ ކުރުމުގެ ސްކްރީން ގޮތުން މި. ވާެނއެވެ ވަިކކުރަން  ސްކްރީންކޮށް  ހުށަހެޅުންތައް ުނފެތޭ ޝަރުތުތަކަށް

 ގޮތެއްަގއި ޒިންމާދާރު އިންސާފުވެރި ުހށަހެޅުންތައް ނުވާ ފުރިހަމަ ޝަރުތުތައް އަސާސީ  ލާނުގައިވާއިޢު ޝަރުތުތަކާއި، ކުރުމުގެ

  .ކަމުގައެވެ ހުށަހެޅުންތައް ނުވާ  ފުރިހަމަ ޝަުރތު ބަލާނީ  ހުށަހެޅުންތައް ުކރެވޭ ވަކި  ގޮތަށް މި . ވަކިކުރުމެވެ

 ލިޔުމުގައި، އަންގާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ަކމަށް ހަމަނުވާ ޝަރުތު ކުރުމުގައި، ސްކްރީން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ށ)

   .ވާނެއެވެ ބަޔާްނކުރަން  ލުކޮށްތަފްޞީ ސަަބބު  ުނހޮވުނު  ހުށަހެޅުން އެފަރާތުގެ ތްކޮށް،ރިޢާޔަ ހަމަތަކަށް  ކުރުމުގެ ސްކްރީން

   :ހަމަތައް ބަލަްނޖެހޭނެ  ކުރުމުގައި ސްކްރީން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ނ)

  ަކށަވަރު ކުރުްނ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ތާރީޚަށް ުބނެފައިވާ ލާނުގައިއިޢު ިލޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި ވަޒީފާއަށް .1

 ަހމަނުވާ މުއްދަތު ފޯމް، އެޕްލިކޭޝަން ( ކުރުން  ަކށަވަރު ހުރިަކން  ހަަމއަށް ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި ވަޒީފާއަށް .2

 ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ލީމީތަޢު  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓްކޮށް ަވނަވަރު، ޮކޕީ، ކާޑުގެ އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

  )ފޯމުތައް ލިޔެކިުޔންތަކާއި  ގުޅޭ ކަމާ  އެެހނިެހން ބަާޔންކޮށްފައިވާ ލާނުގައިއިޢު

  )ބިލުަކންޤާ  ތަޖްރިބާއާއި ފެންވަރު، ލީމީތަޢު( ފުރިހަމަވުން ޝަރުތުތައް އަސާސީ ލާނުގައިވާއިޢު .3
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 އުސޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެ އައްޔަން ހޮވުމާއި މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް

 

 ތަޢާރުފް .1

 ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ  ،އި އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީގެ ާޤނޫނާ ދިެވިހރާއްޖޭ މިވަނީ  ކުރެވިފައި ތައްޔާރު ިމންގަނޑުތައް އުސޫލުތަކާއި މި

 އުވާލުމާއި، އުފެއްދުމާއި، މުތައްމަޤާ ގެދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ މަތީން، ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާެބހޭ ޤާޫނނާއި  އިއާ

 އާއްމުކޮށް ޕްރޮސެސްތައް ލުތަކާއިއުޞޫ ުކރަންޖެހޭ އަމަލު އިން ޔުނިވަރސިޓީ  ކުރުމުަގއި ައއްޔަން ހޮވުމާއި، މީހުން ވަޒީފާތަކަށް

ުޔނިވަރސިީޓ  ައދި މުހިއްމު ވަރަށް ޕްރޮސެސްއަކީ އްޔަންކުރުމުގެ ޢަ ހޮވުމާއި ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން. ހާމަކުރުމަށްޓަކަެއވެ

 ހޮވުާމއި، މީުހން  ވަޒީފާތަކަށްއެެހްނކަުމްނ . ކަެމކެވެ ކުރާ  އަސަރުތަކެއް ބޮޑެތި ވަރަށް ސަބަުބން  އޭގެ  ތަރައްޤީއަށް ހިންގުމާއި 

ލުތަކެްއ އުޞޫ މިންގަނުޑތަކާއި ހަމަޖެއްސުމަށް ފަރާތެއް ާޤބިލު އްެނމެ ވަޒީފާއަކަށް އެމެރިޓް އުޞޫލުން  ކުރުުމގައި، އްޔަންޢަ

   ކުުރން ުމހިންމެވެ.އެމަސައްކަތް އެކުލަވާލައި ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި 

  
 ވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުންވަޒީފާއަށް އެދިފައި .2

 އެ  ވުމާއެކު، ކަނޑައަޅާފައި ޝަރުތުތައް ައސާސީ ބޭުނންވާ ވަޒީފާއަކަށް އެ ލާނުގައިއިޢު  އެ ކުރާއިރު، ލާންއިޢު ވަޒީފާއަށް (ހ)

 ޢައްޔަން  ވަީޒފާއަށް ޭބނުަމކީ ކުރުމުގެ ސްކްރީން ގޮތުން މި. ވާެނއެވެ ވަިކކުރަން  ސްކްރީންކޮށް  ހުށަހެޅުންތައް ުނފެތޭ ޝަރުތުތަކަށް

 ގޮތެއްަގއި ޒިންމާދާރު އިންސާފުވެރި ުހށަހެޅުންތައް ނުވާ ފުރިހަމަ ޝަރުތުތައް އަސާސީ  ލާނުގައިވާއިޢު ޝަރުތުތަކާއި، ކުރުމުގެ

  .ކަމުގައެވެ ހުށަހެޅުންތައް ނުވާ  ފުރިހަމަ ޝަުރތު ބަލާނީ  ހުށަހެޅުންތައް ުކރެވޭ ވަކި  ގޮތަށް މި . ވަކިކުރުމެވެ

 ލިޔުމުގައި، އަންގާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ަކމަށް ހަމަނުވާ ޝަރުތު ކުރުމުގައި، ސްކްރީން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ށ)

   .ވާނެއެވެ ބަޔާްނކުރަން  ލުކޮށްތަފްޞީ ސަަބބު  ުނހޮވުނު  ހުށަހެޅުން އެފަރާތުގެ ތްކޮށް،ރިޢާޔަ ހަމަތަކަށް  ކުރުމުގެ ސްކްރީން

   :ހަމަތައް ބަލަްނޖެހޭނެ  ކުރުމުގައި ސްކްރީން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ނ)

  ަކށަވަރު ކުރުްނ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން ތާރީޚަށް ުބނެފައިވާ ލާނުގައިއިޢު ިލޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި ވަޒީފާއަށް .1

 ަހމަނުވާ މުއްދަތު ފޯމް، އެޕްލިކޭޝަން ( ކުރުން  ަކށަވަރު ހުރިަކން  ހަަމއަށް ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި ވަޒީފާއަށް .2

 ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ލީމީތަޢު  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އެކްރެޑިޓްކޮށް ަވނަވަރު، ޮކޕީ، ކާޑުގެ އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

  )ފޯމުތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ގުޅޭ ކަމާ  އެެހނިެހން ބަާޔންކޮށްފައިވާ ލާނުގައިއިޢު

  )ބިލުަކންޤާ  ތަޖްރިބާއާއި ފެންވަރު، ލީމީތަޢު( ފުރިހަމަވުން ޝަރުތުތައް އަސާސީ ލާނުގައިވާއިޢު .3

  :ގޮތްތައް މަލުކުރަންވީޢަ ކަންތައްތަކާއި  ބަލަްނވީ ކުރުމުގައި ސްކްރީން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ރ)

   އެކުލަވާލުން ލިސްޓެއް ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް .1

   ޭބުނންކުުރން  ކްރައިޓީރިއާތައް ސްކްރީނިްނގ ކުރުމުގައި ސްކްރީން .2

   ހިމެނިފައިވުން ކްަރއިޓޭރިއާތައް ސްކްރީިނންގ ލާނުގައިއިޢު .3

  )ޝީޓް  ސްކްީރނިންގ( ެގްނގުޅުން ޝީޓެއް ގސްކްރީިނން  ހުށަހެޅުަމކަށް ކޮންމެ  .4

  ެއންގުން  ލިޔުމުން ވަގުތުގައި ރަނގަޅު ފަރާތަކަށް ނުހޮވޭ  ކުރުމުން ސްކްރީނު .5

 ބެހެއްޓުން  ރިކޯޑް ލޫމާތުތަކެއްގެމަޢު އެންމެހާ  މަސައްކަތުގެ .6

  

 ކުރުންވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް  .3

 ކުރުމުގެ ލިސްޓް ޝޯޓް އެފަރާތްތައް ގިނަނަމަ، އަށްވުރެ 10 ދަދުޢަ ފަރާތްތަކުގެ ހަމަވާ  ަޝރުތު އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  (ހ)

  . ލިބިގެންވެއެވެ އަށްިދވެިހރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިޚްތިޔާރު

 
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން .4

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ލޫމާތާއެކު،މަޢު ތަފްސީލް ަކމުގެ ެއކަން  ވަޒީފާއެއްނަމަ، ހަމަޖެހިފައިވާ ހުށަހަޅާގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް (ހ)

 ޭބއްވޭ މިގޮތުން . އަންަގންާވނެއެވެ އެކަން  ފަރާތަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރީން  ދުވަސް (ދޭއް) 2 ަމސައްކަތު ހުށަހެޅުމުގެ

 ެއކުވެސް  އާ އިންޓަރވިއު ހުށަހެޅުން ޕްެރޒެންޓޭޝަން  .ންނެވެޕެެނލު އިންޓަރވިއު ސީދާ ގެންަދންޖެޭހނީ ކުރިޔަށް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން،

  .ެގންެދވިދާނެއެވެ ކުރިޔަށް

   .އެހީގައެވެ ހޭންްޑއައުޓްގެ ނުވަތަ މެދުވެރިޮކށް އެއް ސޮފްޓްވެއަރ ޭބނުްނކުެރވޭ ެއަކމަށް ދޭނީ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  (ށ)

 ދިގުިމނަކީ  ޕްރެޒެްނޓޭޝަންގެ. ހުށަހެޅިާދނެއެވެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ެވސްނުވަތަ ޢަރަބިަބހުން އިނގިޭރސިބަހުން  ދިވެިހބަުހންނާއި  (ނ)

 ކުރުމުގެ  މުއާމަލާތު ،ކޮންެޓންޓާއި ޕްެރޒެންޓޭޝަނުގެ  ހުށަހަޅާ ބަލާނީ  ިދނުމުގައި ޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަަނށް. މިނިޓެވެ 15

  .ގާބިލްކަމަށެވެ

   -:ބައިތައް ހިަމނާނެ  ޕްެރޒެންޓޭޝަންގައި  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ރ)

   )ތައާރަފެއް ކުރު ފަރާތުގެ ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް( ޕްރޮފައިލް ޕަރސަނަލް .1

  ނަތީޖާތައް އޭގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހިންގާފައިވާ ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ .2

  ތަސައްވަރު  ގޮތުގެ  ިބާނކުރާނެ ުކރިމަގު އިދާރާގެ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް .3

  ަތސައްވަރު  ގޮތުގެ ބިާނުކރާނެ ވަސީލަތް އިންސާނީ ިހންުގމަށް ހަރުދަާނކޮށް އިދާރާ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް .4

  ތަސައްވަރު  ގޮތުގެ  މެނޭްޖކުރާނެ ފައިނޭންސް ިހންުގމަށްޓަކައި ހަރުދަާނކޮށް އިދާރާ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް .5

   ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް ގޮންެޖުހންތައް އެ  ޮގންޖެުހންތަކާއި ފެންނަ ކަމަށް ކުރިމަތިވާނެ މަސައްކަތުގައި ވަޒީފާގެ .6

  ސަަބބު  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ގާބިލުވާ އެންމެ ވަޒީފާއަށް ކުިރމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް .7
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 ނު ކުރުންޙާތަ އިމްތިޕްރެކްޓިކަލްސް ހެއްދުން ނުވަ .5

 ލޫމާތާއެކު،މަޢު ލްތަފްޞީ  ކަމުގެ އެަކން  ވަޒީފާއެއްނަމަ، ަހދަންޖެހޭ  ްޕރެކްޓިކަލްއެއް ނުވަތަ އިމްތިހާނެއް ަކނޑައެޅިފައިވާ (ހ)

  .ާވނެއެވެ އަންގަން ފަރާތަށް އެދިފައިވާ ަވޒީފާއަށް ކުރިން  ުދވަސް (ދޭއް) 2 މަސައްަކތު އެކަން 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ އިންަޓވިުއ  ސީދާ ޖެހޭނީ  ގެންދަން  ުކރިޔަށް ހެއްދުން، ޕްރެކްިޓަކލް ްނތަކާއިއިމްިތޙާ (ށ)

   .ެގންދެވިާދނެއެވެ ކުރިޔަށް ެއކުެވސް އާ ިއންޓަރވިއު ެހއްދުން ޕްރެކްިޓކަލް ކުރުމާއި ިއމްތިހާނު. ދަށުްނނެވެ ބެލުމުގެ ޕެނަލްގެ

 ެޕެނލް  ިއންޓަރވިއު ކަނޑައަޅާނީ ގޮތްތައް ބަިއތަކާއި ހައްދާނެ  ޕްރެކްިޓކަލް އަދި ގޮތްތައް ބައިތަކާއި ކުރާނެ  ން އިމްިތޙާ (ނ)

 ކުރިޔަށް ކަންތައް  ކުރުމުގެ  މާރކް ކަނޑައަޅައި، ކްރައިޓީރިއާ ކުރާނެ  މާރކް  ޕްެރކްޓިކަލްސް އާއި  ން އިމްތިޙާ އަދި . އިންނެވެ

  .ޕެެނލުންނެވެ އިންޓަރވިއު ގެންދަންާވނީ 

  
 :އިންޓަރވިއު .6

 ގަޑިއިރު  24 ހާޟިރުވުމުގެ ިއންޓަރވިއުއަށް ފަރާތްތަކަށް، ކުރެވުނު  ލިސްޓް ޝޯޓް އެދި  ވަޒީފާއަށް ބޭއްވުމަށް، އިންޓަރވިއު (ހ)

 . ާވެނއެވެ އަންަގންލިޔުމުްނ ނުވަަތ ފޯނުްނ  ކުރިން 

 ިދވެހި  އަދި ލުައޞް ލިޔުންތަކުގެ އެހެިނހެން  ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލީމީ ތަޢު  ފަރާތުގެ އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  އިންޓަރވިއުގައި (ށ)

 ހާޟިރުާވއިރު  އިންޓަރވިއުއަށް އެތަެކތި ،އެދިއްެޖ ިހނދެއްގައި ބެލުމަށްޓަކައި ބަލަން  ކޮޕީ  ކާުޑގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްަކން

  އެްނގިދާނެއެވެ. ގެނައުމަށް

. ކަމެކެވެ މުހިއްމު  ވަރަށް ކުރުމަށް އްޔަން ޢަ ހޮުވމާއި މީުހން ވަޒީފާއަށް ތައްޔާރުވުމަކީ، ަރގަޅަށް ކުރުމަށް އިންޓަރިވއު )ނ(

  .ާވނެއެވެ ބައްދަލުވާން މެްނަބރުން ޕެނެލްގެ  ިއންޓަރވިއު ކުރީން މިނިޓްއިރު 15 މަދުވެގެން  ޓުމުގެ ފެށް އިންަޓރވިއު މިގޮތުން

 ިނންމަން  ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ަބއްދަލުވުމުގައި ބާއްވާ  ެމްނބަރުން  ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު ،ކުރީން ފެށުމުގެ ިއންޓަރވިއު )ރ(

  .ިނންމިދާނެއެވެ ކަންތައްތައް މި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެ ބާއްާވނަަމ، ބައްދަލުވުމެއް ލިސްޓްކުރުމަށް ޝޯޓު ނުވަތަ. ވާނެއެވެ

    ތަރުތީބު  ސުވާލުތަކުގެ ފޯމެޓާއި އިންޓަރވިއު .1

   ސުވާލުތައް ކުރާނެ  ފަރާތަކާވެސް ހުރިހާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް .2

   ސުވާލުތައް ކުރާނޭ  ފަރާތްތަކާއި ވަކިަވކި .3

   ކާުކަކން ކުރާނީ  ސުވާލެއް ކޮން  .4

  މައުލޫމާތުތައް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާއި ޭބނުންވެދާނޭ  ސާފުކުރަން ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް .5

 އިންޓަރވިއު  މެްނބަުރންާނއި ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު ަވއިދައުރުވާ، ހުރި، ައލިކަން  އެކަީށގެންވާ ބޭއްވާ ތަަނކީ  އިންޓަރިވއު )ބ(

   .ތަަނަކށް ވާންާވނެއެވެ ހުރި ޖާަގއެއް އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަށް ކުރެވޭ

   .ދޭްނވާނެއެވެ ސަމާލުކަން ކަންތައްތަކަށް  ތިރީގައިވާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ތަެނއް ބާްއވާނެ ިއންޓަރވިއު )ޅ(

 އަްނނަ  އިންޓަރވިއުއަށް ނަމަ، ެއކަށީގެންވާ ( ެބހެއްޓުން  ލިޔުމުން ގޮތަށް ެއނގޭ  ެއތަނެއް ތަނުގައި  ުކރާ އިންޓަރވިއު .1

  ).ަރނގަޅެވެ ދަްއކަިއދިނުންވެސް މަގު ދާްނވީ ފަރާތްތަކަށް

   )ކޮށްފައި ޭބއްވުން އޮފް ެގންގުޅުއްވާނަމަ، ފޯނު މޯބައިލް( ކޮށްލުން އޮފް ިރންގ ފޯނުގެ ހުރިނަމަ، ފޯނެއް .1

  ެބހެއްޓުން  ހަދާފައި ލިބޭނޭގޮތް ފެން  ނުވަތަ ރިފްރެޝްމެންޓެއް .2

   ެބހެއްޓުން  މިންވަރެއްަގއި ެއކަށީގެްނވާ ފިނިޫހުނމިން ތަނުގެ .3

 ގޮތަށް  އިށީނދެ އިނދެވޭ ފަރާތް ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު ގޮތަށް  ުކރިމަތިވާ ސީދާ މެްނބަުރންނާއި  ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު .4

 ކުުރން  އިންތިޒާމު

  
 :އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުން .7

 ެއހެން  ހިމެނޭ  ޕެނެްލގައި އެފަރާތަކާއި ޓަމުންފަށް އިންޓަރވިއު ފަރާތަކުން، ބަލަހައްޓާ ިރޔާސަތު ޕެނެލްގެ ިއންޓަރވިއު (ހ)

  . ދެވިދާނެއެވެ ރަފެއްތަޢާ ފަރާތެއްގެ އެ އަމިއްލައަށް މެްނބަުރން ެޕނެލްގެ ނުވަތަ. ދޭންވާެނއެވެ ތައާރަފެއް ފަރާތްތަކުގެ

 ފަދަ  އުފެދޭނޭ  ގާްތަކން  ބާއާއިަމރުޙަ  ގޮތުން  ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ފަރާތް، ކުރެވޭ  އިންޓަރވިއު ކުރިން  ފެށުމުގެ އިންޓަރިވއު (ށ)

 ހާްސވެ ކުރުވައި، ކުރިމަތި ޕްެރޝަރެއް ބޮޑު ަފރާތަށް ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް އަކީ  އިންޓަރވިއު. ަރނަގޅެވެ ކޮށްލުން ސުވާލު ބައެއް 

 އިންޓަރވިއު ގެންަދންވާީނ، ކުރިަޔށް ިއްނޓަރވިއު. ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން  އެއްޗަކަށް  ެގންދެވޭ  ކުރިޔަށް ގޮތަކަށް ފަދަ ކަންޮބޑުވާ 

  . ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ހޯދޭ ލޫމާތުތައްމަޢު ބޭުނންވާ އެފަރާތުން ޖެހުާމއެކު، ހިތްހަމަ  އިމްކުރެވި،ޤާ ގުޅުމެއް ރަނގަޅު ފަރާތާއެކު ކުރެވޭ

 ފޯމް  ފުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ިއންޓަރވިއު ވަިކވަކިން  ބަިއވެރިއެއް ކޮންމެ  ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު ނިމުމާެއކު، އިންޓަރވިއު (ނ)

)A1 ްސޮއިކުރަންާވނެއެވެ ފޯމުގައި އެ ފުރައި، )ފޯމ.  

 ބެލުމަށް ިމންވަރު ބިލްޤާ  ވަޒީފާއަށް ފަރާތް ކުރިަމތިލާ ވަޒީފާއަށް ުހްނނަންާވނީ، އަމާޒުކުރެވިފައި ސުވާލުތައް  އިންޓަރިވއުގެ )ރ(

 އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއްގައި އެ މިގޮތުން. ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ލިބިގަނެވޭ  އެފަރާތުން ލޫމާތުތައް،މަޢު ތެދު ފުރިަހމަ ޭބނުންވާ

 ހުްނނަންެޖހޭ  އިިކބައިގަ މުވައްޒަފެއްގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްއެ އަދި ެދނެގަތުމަށާއި ބިލްަކންޤާ  އަާދކުރުމުގެ ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 ސަމާލުކަން  ޕެނެލުން އިންޓަރވިއު ކުރެއްވުމަށް ބައްޓަްނކޮށް  ސުވާލުތައް ޮގތަކަށް ފަދަ ލިބިގަނެވޭ ލޫމާތުމަޢު ެބހޭ ސިފަތަކާ

   .ދޭންޖެހޭެނއެވެ

 މިގޮތުން  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ވައްތަރުތައް ސުވާލުތަކުގެ ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު ކަނޑައެޅުމުގައި ސުވާލުތައް ކުރާ ިއންޓަރވިއު )ބ(

   .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ވައްތަރުތައް ބަެއއް އެކުލަވާލެވިދާނެ ސުވާލުތައް

 ަބސްތައް ބޭުންނޮކށްެގން  ފަދަ " ކީއްވެ" "ކޮންއެއްޗެއް" ކިހިނެއް" "ޮކންތާކު" "ާކކު" މިއީ: ސުވާލުތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ .1

   .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ ެދވޭގޮތަށް ޖަާވބެއް ކުރު

 ުބނާކޮށް  ަކންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ގުޅުންހުރި އާއި ބިހޭވިަޔރ އެފަރާތެއްގެ މިއީ: ސުވާލުތައް ބެހޭ  އިއަޚުލާޤާ އުޅުމާއި .2

   .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ

 ގުޅިގެން  ލޫމާތަކާއިމަޢު  ދޭ  ފަރާތުން ކުެރވޭ ިއންޓަރވިއު ގުޅިގެން ަކމަކާ  ވަކި  މިއީ : ސުވާލުތައް ހޯދާ  ލޫމާތު މަޢު އިތުރު .3

   .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު  އިތުރު
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 ނު ކުރުންޙާތަ އިމްތިޕްރެކްޓިކަލްސް ހެއްދުން ނުވަ .5

 ލޫމާތާއެކު،މަޢު ލްތަފްޞީ  ކަމުގެ އެަކން  ވަޒީފާއެއްނަމަ، ަހދަންޖެހޭ  ްޕރެކްޓިކަލްއެއް ނުވަތަ އިމްތިހާނެއް ަކނޑައެޅިފައިވާ (ހ)

  .ާވނެއެވެ އަންގަން ފަރާތަށް އެދިފައިވާ ަވޒީފާއަށް ކުރިން  ުދވަސް (ދޭއް) 2 މަސައްަކތު އެކަން 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަތަ އިންަޓވިުއ  ސީދާ ޖެހޭނީ  ގެންދަން  ުކރިޔަށް ހެއްދުން، ޕްރެކްިޓަކލް ްނތަކާއިއިމްިތޙާ (ށ)

   .ެގންދެވިާދނެއެވެ ކުރިޔަށް ެއކުެވސް އާ ިއންޓަރވިއު ެހއްދުން ޕްރެކްިޓކަލް ކުރުމާއި ިއމްތިހާނު. ދަށުްނނެވެ ބެލުމުގެ ޕެނަލްގެ

 ެޕެނލް  ިއންޓަރވިއު ކަނޑައަޅާނީ ގޮތްތައް ބަިއތަކާއި ހައްދާނެ  ޕްރެކްިޓކަލް އަދި ގޮތްތައް ބައިތަކާއި ކުރާނެ  ން އިމްިތޙާ (ނ)

 ކުރިޔަށް ކަންތައް  ކުރުމުގެ  މާރކް ކަނޑައަޅައި، ކްރައިޓީރިއާ ކުރާނެ  މާރކް  ޕްެރކްޓިކަލްސް އާއި  ން އިމްތިޙާ އަދި . އިންނެވެ

  .ޕެެނލުންނެވެ އިންޓަރވިއު ގެންދަންާވނީ 

  
 :އިންޓަރވިއު .6

 ގަޑިއިރު  24 ހާޟިރުވުމުގެ ިއންޓަރވިއުއަށް ފަރާތްތަކަށް، ކުރެވުނު  ލިސްޓް ޝޯޓް އެދި  ވަޒީފާއަށް ބޭއްވުމަށް، އިންޓަރވިއު (ހ)

 . ާވެނއެވެ އަންަގންލިޔުމުްނ ނުވަަތ ފޯނުްނ  ކުރިން 

 ިދވެހި  އަދި ލުައޞް ލިޔުންތަކުގެ އެހެިނހެން  ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލީމީ ތަޢު  ފަރާތުގެ އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  އިންޓަރވިއުގައި (ށ)

 ހާޟިރުާވއިރު  އިންޓަރވިއުއަށް އެތަެކތި ،އެދިއްެޖ ިހނދެއްގައި ބެލުމަށްޓަކައި ބަލަން  ކޮޕީ  ކާުޑގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްަކން

  އެްނގިދާނެއެވެ. ގެނައުމަށް

. ކަމެކެވެ މުހިއްމު  ވަރަށް ކުރުމަށް އްޔަން ޢަ ހޮުވމާއި މީުހން ވަޒީފާއަށް ތައްޔާރުވުމަކީ، ަރގަޅަށް ކުރުމަށް އިންޓަރިވއު )ނ(

  .ާވނެއެވެ ބައްދަލުވާން މެްނަބރުން ޕެނެލްގެ  ިއންޓަރވިއު ކުރީން މިނިޓްއިރު 15 މަދުވެގެން  ޓުމުގެ ފެށް އިންަޓރވިއު މިގޮތުން

 ިނންމަން  ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ ަބއްދަލުވުމުގައި ބާއްވާ  ެމްނބަރުން  ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު ،ކުރީން ފެށުމުގެ ިއންޓަރވިއު )ރ(

  .ިނންމިދާނެއެވެ ކަންތައްތައް މި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އެ ބާއްާވނަަމ، ބައްދަލުވުމެއް ލިސްޓްކުރުމަށް ޝޯޓު ނުވަތަ. ވާނެއެވެ

    ތަރުތީބު  ސުވާލުތަކުގެ ފޯމެޓާއި އިންޓަރވިއު .1

   ސުވާލުތައް ކުރާނެ  ފަރާތަކާވެސް ހުރިހާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް .2

   ސުވާލުތައް ކުރާނޭ  ފަރާތްތަކާއި ވަކިަވކި .3

   ކާުކަކން ކުރާނީ  ސުވާލެއް ކޮން  .4

  މައުލޫމާތުތައް  ބެހޭ  ވަޒީފާއާއި ޭބނުންވެދާނޭ  ސާފުކުރަން ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް .5

 އިންޓަރވިއު  މެްނބަުރންާނއި ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު ަވއިދައުރުވާ، ހުރި، ައލިކަން  އެކަީށގެންވާ ބޭއްވާ ތަަނކީ  އިންޓަރިވއު )ބ(

   .ތަަނަކށް ވާންާވނެއެވެ ހުރި ޖާަގއެއް އެކަށީގެންވާ  ފަރާތަށް ކުރެވޭ

   .ދޭްނވާނެއެވެ ސަމާލުކަން ކަންތައްތަކަށް  ތިރީގައިވާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ތަެނއް ބާްއވާނެ ިއންޓަރވިއު )ޅ(

 އަްނނަ  އިންޓަރވިއުއަށް ނަމަ، ެއކަށީގެންވާ ( ެބހެއްޓުން  ލިޔުމުން ގޮތަށް ެއނގޭ  ެއތަނެއް ތަނުގައި  ުކރާ އިންޓަރވިއު .1

  ).ަރނގަޅެވެ ދަްއކަިއދިނުންވެސް މަގު ދާްނވީ ފަރާތްތަކަށް

   )ކޮށްފައި ޭބއްވުން އޮފް ެގންގުޅުއްވާނަމަ، ފޯނު މޯބައިލް( ކޮށްލުން އޮފް ިރންގ ފޯނުގެ ހުރިނަމަ، ފޯނެއް .1

  ެބހެއްޓުން  ހަދާފައި ލިބޭނޭގޮތް ފެން  ނުވަތަ ރިފްރެޝްމެންޓެއް .2

   ެބހެއްޓުން  މިންވަރެއްަގއި ެއކަށީގެްނވާ ފިނިޫހުނމިން ތަނުގެ .3

 ގޮތަށް  އިށީނދެ އިނދެވޭ ފަރާތް ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު ގޮތަށް  ުކރިމަތިވާ ސީދާ މެްނބަުރންނާއި  ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު .4

 ކުުރން  އިންތިޒާމު

  
 :އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުން .7

 ެއހެން  ހިމެނޭ  ޕެނެްލގައި އެފަރާތަކާއި ޓަމުންފަށް އިންޓަރވިއު ފަރާތަކުން، ބަލަހައްޓާ ިރޔާސަތު ޕެނެލްގެ ިއންޓަރވިއު (ހ)

  . ދެވިދާނެއެވެ ރަފެއްތަޢާ ފަރާތެއްގެ އެ އަމިއްލައަށް މެްނބަުރން ެޕނެލްގެ ނުވަތަ. ދޭންވާެނއެވެ ތައާރަފެއް ފަރާތްތަކުގެ

 ފަދަ  އުފެދޭނޭ  ގާްތަކން  ބާއާއިަމރުޙަ  ގޮތުން  ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ފަރާތް، ކުރެވޭ  އިންޓަރވިއު ކުރިން  ފެށުމުގެ އިންޓަރިވއު (ށ)

 ހާްސވެ ކުރުވައި، ކުރިމަތި ޕްެރޝަރެއް ބޮޑު ަފރާތަށް ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް އަކީ  އިންޓަރވިއު. ަރނަގޅެވެ ކޮށްލުން ސުވާލު ބައެއް 

 އިންޓަރވިއު ގެންަދންވާީނ، ކުރިަޔށް ިއްނޓަރވިއު. ނުވާނެއެވެ ހަދައިގެން  އެއްޗަކަށް  ެގންދެވޭ  ކުރިޔަށް ގޮތަކަށް ފަދަ ކަންޮބޑުވާ 

  . ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ހޯދޭ ލޫމާތުތައްމަޢު ބޭުނންވާ އެފަރާތުން ޖެހުާމއެކު، ހިތްހަމަ  އިމްކުރެވި،ޤާ ގުޅުމެއް ރަނގަޅު ފަރާތާއެކު ކުރެވޭ

 ފޯމް  ފުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ިއންޓަރވިއު ވަިކވަކިން  ބަިއވެރިއެއް ކޮންމެ  ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއު ނިމުމާެއކު، އިންޓަރވިއު (ނ)

)A1 ްސޮއިކުރަންާވނެއެވެ ފޯމުގައި އެ ފުރައި، )ފޯމ.  

 ބެލުމަށް ިމންވަރު ބިލްޤާ  ވަޒީފާއަށް ފަރާތް ކުރިަމތިލާ ވަޒީފާއަށް ުހްނނަންާވނީ، އަމާޒުކުރެވިފައި ސުވާލުތައް  އިންޓަރިވއުގެ )ރ(

 އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއްގައި އެ މިގޮތުން. ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ލިބިގަނެވޭ  އެފަރާތުން ލޫމާތުތައް،މަޢު ތެދު ފުރިަހމަ ޭބނުންވާ

 ހުްނނަންެޖހޭ  އިިކބައިގަ މުވައްޒަފެއްގެ އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްއެ އަދި ެދނެގަތުމަށާއި ބިލްަކންޤާ  އަާދކުރުމުގެ ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތާއި 

 ސަމާލުކަން  ޕެނެލުން އިންޓަރވިއު ކުރެއްވުމަށް ބައްޓަްނކޮށް  ސުވާލުތައް ޮގތަކަށް ފަދަ ލިބިގަނެވޭ ލޫމާތުމަޢު ެބހޭ ސިފަތަކާ

   .ދޭންޖެހޭެނއެވެ

 މިގޮތުން  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ވައްތަރުތައް ސުވާލުތަކުގެ ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު ކަނޑައެޅުމުގައި ސުވާލުތައް ކުރާ ިއންޓަރވިއު )ބ(

   .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ވައްތަރުތައް ބަެއއް އެކުލަވާލެވިދާނެ ސުވާލުތައް

 ަބސްތައް ބޭުންނޮކށްެގން  ފަދަ " ކީއްވެ" "ކޮންއެއްޗެއް" ކިހިނެއް" "ޮކންތާކު" "ާކކު" މިއީ: ސުވާލުތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ .1

   .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ ެދވޭގޮތަށް ޖަާވބެއް ކުރު

 ުބނާކޮށް  ަކންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ގުޅުންހުރި އާއި ބިހޭވިަޔރ އެފަރާތެއްގެ މިއީ: ސުވާލުތައް ބެހޭ  އިއަޚުލާޤާ އުޅުމާއި .2

   .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ

 ގުޅިގެން  ލޫމާތަކާއިމަޢު  ދޭ  ފަރާތުން ކުެރވޭ ިއންޓަރވިއު ގުޅިގެން ަކމަކާ  ވަކި  މިއީ : ސުވާލުތައް ހޯދާ  ލޫމާތު މަޢު އިތުރު .3

   .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު  އިތުރު
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 ޯހދުމަށް ޖަވާބެއް ވައްތަެރއްގެ ވަކި ނުަވތަ" ނޫެނކޭ" ނުވަތަ" އާއެކޭ" ހަމައެކަނި މިއީ: ސުވާލުތައް ަބންުދކުރެވިފައިވާ .4

  .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވިަފއިވާ ޚާއްޞަ 

. ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ އުފެދޭގޮތަށް ސުވާލުތަކެއް ގިނަ  ތެރެއިން ސުވާލެއްގެ އެއް މިއީ: ސުވާލުތައް އެއްކޮށްލެވިފައިވާ  .5

 ނެތުމާއި ހަނާދން އެއީ. ދަތިކަްނ މެދުވެރިވެއެވެ ފަރާތްތަކަށް އެދޭ ވަޒީފާއަށް ިދނުމުގައި ޖަާވބު ސުވާލުތަކަށް މިފަދަ

   .ުނވެގެންނެވެ ން ަޔޤީ ކަން  ސުވާލަކަށް ޮކން ޖަވާބުޭދންވީ

 އެ  ދިނުމަށްފަހު، ލަތެއްޙާ ަވިކވައްތަރެއްގެ ކުރެޭވނީ ސުވާލުތައް މިފަދަ: ސުވާލު ކުރެވޭ ދެނެގަތުމަށް ޚިާޔލު ވިސްނުމާއި .6

    .އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުްނނެވެ ކުރިޔަށްދާނޭގޮތް  ނުވަތަ ގޮތް  މަލުކުރާނޭޢަ އެފަރާތަކުން  ލަތުގައިޙާ

 

 ބިލް ފަރާތް ހޮވުން:ޤާވަޒީފާއަށް އެންމެ  .8

 A2( އެއްޝީޓަކަށް ޕޮއިންޓްތައް ދެއްވާފައިވާ މެްނަބރުން ހިެމނިލައްވާ ޕެނެލްގައި އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށްފަުހ، ިއންޓަރވިއު (ހ)

   .ާވނެއެވެ ހޯަދން އެވްރެޖް އޭގެ ނަގައި  )ފޯމް

 ގައި ްކރައިޓީރިއާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮވުމަށް ަފރާތް ބިލްޤާ  އެންމެ ވަޒީފާއަށް ކަނޑައަޅާނީ، ަފރާތް ބިލްޤާ  އެންމެ ވަޒީފާއަށް )ށ(

" ޝީޓް ގޮތުގެ ލިުބނު  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް"( ދިނުމަށްފަހު، ޕޮއިންޓް ބަިއތަކަށް މިދަންނަވާ  ތިރީގައި ހިމެނޭ 

 ަކނޑައަޅާ ަކމުގައި ފަރާތް ބިލްޤާ އެންމެ ވަީޒފާއަށް ފަރާތަކީ ލިބޭ ޕޮިއންޓް ިގނަ އެންމެ  ތެރެއިން އޭގެ )ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ

   .ގޮތަށެވެ

   ތަމްރީނު ލީމާއިތަޢު ލިބިފައިވާ .1

   ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވާ .2

   ހުނަރު ލިބިފައިވާ .3

 ވަޒީފާއަކަށް  އެ ލާނާއި،އިޢު ުކރެވުނު ވަޒީފާއަކަށް އެ  ހޮވުމަށްފަހު، މީހަކު  ވަޒީފާއަކަށްދިވެހިރާްއޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)

 ޮގުތގެ  ލިުބނު ޕޮއިންޓް ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް" އަދި ކްރައިޓީރިއާ ކުެރވުނު ޭބނުން  ދިނުަމށް ޕޮއިންޓް ހޮވުމަށް މީހަކު 

 ގޮތަށް ފެންނަ  އްމުކޮށްޢާ ފަރާތްތަކަށް ޭބުނންވާ  ބަލަން  ލޫމާތުމަޢު އެ  ނުވަތަ ވެބްސައިޓުގައިުޔނިވަރސިޓީގެ  ،)ފޯމު R2(" ޝީޓް

 ޝާއިޢު  ެވްބސައިޓުގައި )ފޯމު R2( ޝީޓު ގޮތުގެ ލިުބނު ޮޕއިންޓް މީުހންނަށް  ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް. ްނވާނެއެވެކުރަ ޝާއިޢު

 ވަޒީފާއަށް  ަބދަުލގައި، މުރުގެޢު އަދި އެޑްރެސް ނަމާއި  މީހާގެ ުކރިމަތިލީ ަވޒީފާއަށް ކުރަންޖެހޭ، ފުރިހަމަ  ފޯމުގައި އެ ކުރުމުގައި،

 ކުރިމަތިލީ  ވަޒީފާއަށް އަދި. ާވެނއެވެ ޭދން ސަމާލުކަން ޖަހަން ަންނަބރު ކޯޑު އެ ،ދީ  ނަްނބަރެއް ޯކޑު މަށްފޯ ީމހެއްގެ ކޮންމެ  އެދުނު 

   .ދޭންވާނެއެވެ މީަހކަށް  އެ މައުޫލމާތު އެ ާވނަމަ، ޭބނުން  ަންނބަރު ެއކޯޑު މީހާ

 ނުވާނަަމ، ލިިބފައި ޕޮއިންޓް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެދުނު ވަޒީފާއަށް މިންވަރަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތް ބިލްޤާ  ވަޒީފާއަށް (ރ)

  .ާވނެއެވެ ައންގަން  ލިޔުމުން ަފރާތްތަކަށް ކުރެވުނު  އިންޓަރވިއު އެކަން،

 

 

 ލީމާއި ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން:ޢުލިބިފައިވާ ތަ .9

ކެްނޑިޑޭޓް ހޯދާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓަކަށެވެ.   ކުރިމަތިލިދޭނީ ވަޒީފާއަށް  ޕޮިއންޓް ބަޔަށް ގެ" ތަޢުލީމު  ލިބިފައިވާ" (ހ)

 ދިނުމަްށ ަކނޑައެޅިފަިއވާ ޕޮއިންޓް ކެެޓގަރީއަށް އެ ދެޭވނީ، ގިަނއިން އެންމެ ދިނުމުަގއި ޕޮއިންޓް ސެޓްފިކެޓްތަކަށް އެ މިގޮތުން

   .ގޮތަށެވެ ނުވާ އިތުރު ދަދަށްވުރެޢަ ޖުމުލަ

   .ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުްނނެވެ ދޭނީ  ޕޮިއްނޓް ޓްފިކެޓްަތކަށްސެ ތަޢުލީމީ ިލބިފައިވާ (ށ)

  

 ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ އިމްތިޙާނަކުންއެފެންވަރުގެނުވަތައެސްއެސްސީއޯލެވެލް، ޖީސީއީ
 ޕޮއިންޓްގްރޭޑް
A2.50  
B2
C1.50 
D1

 ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ އިމްތިޙާނަކުންއެފެންވަރުގެނުވަތައެޗްއެސްސީއޭލެވެލް، ޖީސީއީ
 ޕޮއިންޓްގްރޭޑް
A5 
B4
C3
D2
E1 

ސެޓްފިކެޓް
 ޕޮއިންޓްލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

 5 1 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  10  2 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  15  3 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  25  4 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  35 (ޑިޕްލޮާމ) 5 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  45 ިޝއޭޓް ޑިގްރީ)(އެސޯ 6 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  60 (ޑިގްރީ) 7 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  65 (ޮއނާސް ޑިގްރީ) 8 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  75 (މާސްޓާރސް ޑިގްރީ) 9 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  85 (ޕީއެޗްޑީ) 10 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
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 ޯހދުމަށް ޖަވާބެއް ވައްތަެރއްގެ ވަކި ނުަވތަ" ނޫެނކޭ" ނުވަތަ" އާއެކޭ" ހަމައެކަނި މިއީ: ސުވާލުތައް ަބންުދކުރެވިފައިވާ .4

  .ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވިަފއިވާ ޚާއްޞަ 

. ސުވާލުތަކެވެ ކުރެވޭ އުފެދޭގޮތަށް ސުވާލުތަކެއް ގިނަ  ތެރެއިން ސުވާލެއްގެ އެއް މިއީ: ސުވާލުތައް އެއްކޮށްލެވިފައިވާ  .5

 ނެތުމާއި ހަނާދން އެއީ. ދަތިކަްނ މެދުވެރިވެއެވެ ފަރާތްތަކަށް އެދޭ ވަޒީފާއަށް ިދނުމުގައި ޖަާވބު ސުވާލުތަކަށް މިފަދަ

   .ުނވެގެންނެވެ ން ަޔޤީ ކަން  ސުވާލަކަށް ޮކން ޖަވާބުޭދންވީ

 އެ  ދިނުމަށްފަހު، ލަތެއްޙާ ަވިކވައްތަރެއްގެ ކުރެޭވނީ ސުވާލުތައް މިފަދަ: ސުވާލު ކުރެވޭ ދެނެގަތުމަށް ޚިާޔލު ވިސްނުމާއި .6

    .އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުްނނެވެ ކުރިޔަށްދާނޭގޮތް  ނުވަތަ ގޮތް  މަލުކުރާނޭޢަ އެފަރާތަކުން  ލަތުގައިޙާ

 

 ބިލް ފަރާތް ހޮވުން:ޤާވަޒީފާއަށް އެންމެ  .8

 A2( އެއްޝީޓަކަށް ޕޮއިންޓްތައް ދެއްވާފައިވާ މެްނަބރުން ހިެމނިލައްވާ ޕެނެލްގައި އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށްފަުހ، ިއންޓަރވިއު (ހ)

   .ާވނެއެވެ ހޯަދން އެވްރެޖް އޭގެ ނަގައި  )ފޯމް

 ގައި ްކރައިޓީރިއާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮވުމަށް ަފރާތް ބިލްޤާ  އެންމެ ވަޒީފާއަށް ކަނޑައަޅާނީ، ަފރާތް ބިލްޤާ  އެންމެ ވަޒީފާއަށް )ށ(

" ޝީޓް ގޮތުގެ ލުިބނު  ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް"( ދިނުމަށްފަހު، ޕޮއިންޓް ބަިއތަކަށް މިދަންނަވާ  ތިރީގައި ހިމެނޭ 

 ކަނޑައަޅާ ަކމުގައި ފަރާތް ބިލްޤާ އެންމެ ވަީޒފާއަށް ފަރާތަކީ ލިބޭ ޕޮިއންޓް ިގނަ އެންމެ  ތެރެއިން އޭގެ )ކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ

   .ގޮތަށެވެ

   ތަމްރީނު ލީމާއިތަޢު ލިބިފައިވާ .1

   ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވާ .2

   ހުނަރު ލިބިފައިވާ .3

 ވަޒީފާއަކަށް  އެ ލާނާއި،އިޢު ުކރެވުނު ވަޒީފާއަކަށް އެ  ހޮވުމަށްފަހު، މީހަކު  ވަޒީފާއަކަށްދިވެހިރާްއޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  (ނ)

 ޮގުތގެ  ލިުބނު ޕޮއިންޓް ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް" އަދި ކްރައިޓީރިއާ ކުެރވުނު ޭބނުން  ދިނުަމށް ޕޮއިންޓް ހޮވުމަށް މީހަކު 

 ގޮތަށް ފެންނަ  އްމުކޮށްޢާ ފަރާތްތަކަށް ޭބުނންވާ  ބަލަން  ލޫމާތުމަޢު އެ  ނުވަތަ ވެބްސައިޓުގައިުޔނިވަރސިޓީގެ  ،)ފޯމު R2(" ޝީޓް

 ޝާއިޢު  ެވްބސައިޓުގައި )ފޯމު R2( ޝީޓު ގޮތުގެ ލިުބނު ޮޕއިންޓް މީުހންނަށް  ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް. ްނވާނެއެވެކުރަ ޝާއިޢު

 ވަޒީފާއަށް  ަބދަުލގައި، މުރުގެޢު އަދި އެޑްރެސް ނަމާއި  މީހާގެ ުކރިމަތިލީ ަވޒީފާއަށް ކުރަންޖެހޭ، ފުރިހަމަ  ފޯމުގައި އެ ކުރުމުގައި،

 ކުރިމަތިލީ  ވަޒީފާއަށް އަދި. ާވެނއެވެ ޭދން ސަމާލުކަން ޖަހަން ަންނަބރު ކޯޑު އެ ،ދީ  ނަްނބަރެއް ޯކޑު މަށްފޯ ީމހެއްގެ ކޮންމެ  އެދުނު 

   .ދޭންވާނެއެވެ މީަހކަށް  އެ މައުޫލމާތު އެ ާވނަމަ، ޭބނުން  ަންނބަރު ެއކޯޑު މީހާ

 ނުވާނަމަ، ލިިބފައި ޕޮއިންޓް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް އެދުނު ވަޒީފާއަށް މިންވަރަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތް ބިލްޤާ  ވަޒީފާއަށް (ރ)

  .ާވނެއެވެ ައންގަން  ލިޔުމުން ަފރާތްތަކަށް ކުރެވުނު  އިންޓަރވިއު އެކަން،

 

 

 ލީމާއި ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން:ޢުލިބިފައިވާ ތަ .9

ކެްނޑިޑޭޓް ހޯދާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓަކަށެވެ.   ކުރިމަތިލިދޭނީ ވަޒީފާއަށް  ޕޮިއންޓް ބަޔަށް ގެ" ތަޢުލީމު  ލިބިފައިވާ" (ހ)

 ދިނުމަްށ ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޕޮއިންޓް ކެެޓގަރީއަށް އެ ދެޭވނީ، ގިަނއިން އެންމެ ދިނުމުަގއި ޕޮއިންޓް ސެޓްފިކެޓްތަކަށް އެ މިގޮތުން

   .ގޮތަށެވެ ނުވާ އިތުރު ދަދަށްވުރެޢަ ޖުމުލަ

   .ތިރީގައިވާ މިންަގނޑުްނނެވެ ދޭނީ  ޕޮިއްނޓް ޓްފިކެޓްަތކަށްސެ ތަޢުލީމީ ިލބިފައިވާ (ށ)

  

 ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ އިމްތިޙާނަކުންއެފެންވަރުގެނުވަތައެސްއެސްސީއޯލެވެލް، ޖީސީއީ
 ޕޮއިންޓްގްރޭޑް
A2.50  
B2
C1.50 
D1

 ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ އިމްތިޙާނަކުންއެފެންވަރުގެނުވަތައެޗްއެސްސީއޭލެވެލް، ޖީސީއީ
 ޕޮއިންޓްގްރޭޑް
A5 
B4
C3
D2
E1 

ސެޓްފިކެޓް
 ޕޮއިންޓްލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

 5 1 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  10  2 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  15  3 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  25  4 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  35 (ޑިޕްލޮާމ) 5 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  45 ިޝއޭޓް ޑިގްރީ)(އެސޯ 6 ލެވްެލ: ސެޓްފިކެޓް
  60 (ޑިގްރީ) 7 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  65 (ޮއނާސް ޑިގްރީ) 8 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  75 (މާސްޓާރސް ޑިގްރީ) 9 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
  85 (ޕީއެޗްޑީ) 10 ލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް
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ލްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ނަމަ މޯލްޑިވްސް ޤައުމަކުްނ ާޙޞިޭބރު  ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ހުށަހަޅާ ބެލުމަށް ފެންވަރު ތައުލީމީ (ނ)

 ސަރުކާރުގެ  ކަމަށް އެއްގޮތް ލާއަޞް ލިޔުންތައް އަދި ކުރަްނވާނެއެވެ.  އެކްރެޑިޓްކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީއިން އެސެޓްފިކެޓެއް 

 އެސްއެސްސީ  އޯލެވެލް، ޖީސީއީ. ވާންެޖހޭނެއެވެ  ލިޔުންަތކަަކށް ކޮށްފައިވާ އެޓެސްޓް އޮފީހުން ަވީކލެއްގެ ޤާނޫނީ  ުނވަތަ އިދާރާއަކުން 

. ޖެޭހނެއެވެ ހުްނނަން  ކުރެވިފައި އެޓެސްޓް ސްލިޕްތައް ނަތީޖާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ފަދަ އެޗްއެސްސީ އާއި އޭލެވެލް ޖީސީއީ އަދި

 ުކރި  އެޓެސްޓް ސޮޔާއެކު، ނަމާއި  ފަރާތުގެ ކުރި އެޓެސްޓް ތާރީޚާއި  ކުރި  އެޓެސްޓް ލިއުންތަކުގައި  ުހންނަ  ކޮށްފައި އެޓެސްޓް

   .ާވެނެއވެ އޮންަނން ޖަހާފައި އިދާރާއެއްގެ ތައްގަނޑު

 ކަމުަގއިވާ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ާދއިރާއާ ބެލެވޭ  ކަމަށް ހަމަވާ  ޝަރުތު  ވަޒީފާގެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެ  ނީ،ދޭ ޕޮއިންޓް  ސެޓްފިކެޓަކަށް (ރ)

. ސެޓްފިކެޓަށެވެ އެއް  ޭދނީ ޕޮއިންޓް ކަުމގައިވިޔަސް، ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓް 2 ފެންވަރެއްގެ އެއް ގުޅޭ ދާއިރާއާ ވަޒީފާގެ. ނަމައެވެ

 މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  އޭގެ  ޭދނީ ޕޮއިންޓް  ަނމަ، ލިބިފައިވާ ގްރޭޑެއް ތަފާތު ދެ މާއްދާއަުކން  ެއއް ނަކުން އިމްތިޙާ ފެންވަރުގެ އެއް

   .ގްރޭޑަށެވެ ލިބިފައިވާ

 ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓް ޕްޮރގްރާމްތަކުގ ތަމްރީނު ފަދަ ސެމިނަރ ވާރކްޝޮޕް، ކޯާހއި މުއްދަތުގެ ކުރު ގުޅޭ ާދއިރާއާ ވަޒީފާގެ (ބ)

 އެޓެސްޓް އޮފީހުން ަވކީލެއްގެ ނުވަތ ާޤޫނނީ  އިދާރާއަުކން  ސަރުކާރުގެ ކަމަށް  އެއްގޮތް ލާއަޞް ލިޔުންަތަކކީ  ކަމުގެ  ބައިވެރިވި

   .ވާންޖެޭހނެއެވެ ލިޔުްނތަކަކަށް  ކޮށްފައިވާ

 އަދި އެފެންވަރުގެ އޭލެވެލް ޖީސީއީ. މާއްދާއަށެވެ 8 ޮޕއިންޓްދޭނީ އިމްތިހާންތަުކން އެފެންވަރުގެ އަދި އޯލެވެލް ޖީސީއީ (ޅ)

   .މާއްދާއަށެވެ 5 ޕޮއިންޓްޭދނީ އިމްތިހާންތަކުން

 

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން:  . 10

 މުއްދަތަށް  ތަޖުރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ ުގނި  ހަމަވުމަށް ޝަރުތު ވަޒީފާގެ ދިނުމުގައި  ޕޮިއްނޓް ބަޔަށް  ގެ" ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ" (ހ)

 މަސައްކަތުގެ ުގނި ހަަމކުރުމަށް ޝަރުތު ވަޒީފާގެ ދެޭވނީ، ޕޮިއންޓް ބަޔަށް  ތަޖުިރާބގެ މަސައްކަތުގެ. ނުދެޭވނެއެވެ ޕޮއިންޓް

   .އަށެވެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވާ އިތުރުން، ތަޖުރިބާގެ

 ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ ުމވައްޒަފަކު އެ ގޮތުން ދިނުުމގެ ހާަމކޮށް ަތޖުރިބާ  ޭދންވާނީ، ޕޮއިންޓް އަށް" ތަޖުރިބާ މަސައްަކތުގެ" (ށ)

  . ބަލައިގެންނެވެ މައްޗަށް

  . މިންަވރަށެވެ ިތރީގައިވާ ޭދނީ ޕޮއިންޓް އަށް  ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ  ުގޅޭ ވަޒީފާއާ (ނ)

 ްޕޮއިންްޓ  1 ައހަރަކަށް ނަމަ، ެމއްމަޤާ ފެންވަރުގެ ދެމެދުގެ  އާ 5 އެސްއެސް އިން 1 އެސްއެސ  

 ްޕޮިއންޓް 1.5 އަހަަރކަށް ނަމަ، މެއްމަޤާ ފެްނވަރުގެ ދެމެދުގެ އާ 2 އެމްއެސް އިން  1 ޖީއެސ   

 ްޕޮއިންޓް  2 އަހަރަކަށް ަނމަ، މެއްމަޤާ ފެންވަރުގެ ދެމެދުގެ  2 އީެއކްސް އިން 3 އެމްއެސ   

 ްޕޮިއންޓް 3 ައހަރަކަށް ނަމަ، މެއްަމޤާ ދެމެދުގެ  އާ 6 އީެއކްސް ިއން 3 އީއެކްސ   

 ްޕޮިއންޓް  4 އަހަަރކަށް ނަމަ، މެއްމަޤާ ފެންވަރުގެ މަތީ ައށްވުރެ 6 އީއެކްސ  
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ލްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކެއް ނަމަ މޯލްޑިވްސް ޤައުމަކުްނ ާޙޞިޭބރު  ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ހުށަހަޅާ ބެލުމަށް ފެންވަރު ތައުލީމީ (ނ)

 ސަރުކާރުގެ  ކަމަށް އެއްގޮތް ލާއަޞް ލިޔުންތައް އަދި ކުރަްނވާނެއެވެ.  އެކްރެޑިޓްކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީއިން އެސެޓްފިކެޓެއް 

 އެސްއެސްސީ  އޯލެވެލް، ޖީސީއީ. ވާންެޖހޭނެއެވެ  ލިޔުންަތކަަކށް ކޮށްފައިވާ އެޓެސްޓް އޮފީހުން ަވީކލެއްގެ ޤާނޫނީ  ުނވަތަ އިދާރާއަކުން 

. ޖެޭހނެއެވެ ހުްނނަން  ކުރެވިފައި އެޓެސްޓް ސްލިޕްތައް ނަތީޖާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ފަދަ އެޗްއެސްސީ އާއި އޭލެވެލް ޖީސީއީ އަދި

 ުކރި  އެޓެސްޓް ސޮޔާއެކު، ނަމާއި  ފަރާތުގެ ކުރި އެޓެސްޓް ތާރީޚާއި  ކުރި  އެޓެސްޓް ލިއުންތަކުގައި  ުހންނަ  ކޮށްފައި އެޓެސްޓް

   .ާވެނެއވެ އޮންަނން ޖަހާފައި އިދާރާއެއްގެ ތައްގަނޑު

 ކަމުަގއިވާ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ާދއިރާއާ ބެލެވޭ  ކަމަށް ހަމަވާ  ޝަރުތު  ވަޒީފާގެ ސެޓްފިކެޓަކީ އެ  ނީ،ދޭ ޕޮއިންޓް  ސެޓްފިކެޓަކަށް (ރ)

. ސެޓްފިކެޓަށެވެ އެއް  ޭދނީ ޕޮއިންޓް ކަުމގައިވިޔަސް، ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓް 2 ފެންވަރެއްގެ އެއް ގުޅޭ ދާއިރާއާ ވަޒީފާގެ. ނަމައެވެ

 މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  އޭގެ  ޭދނީ ޕޮއިންޓް  ަނމަ، ލިބިފައިވާ ގްރޭޑެއް ތަފާތު ދެ މާއްދާއަުކން  ެއއް ނަކުން އިމްތިޙާ ފެންވަރުގެ އެއް

   .ގްރޭޑަށެވެ ލިބިފައިވާ

 ނުވަތަ  ސެޓްފިކެޓް ޕްޮރގްރާމްތަކުގ ތަމްރީނު ފަދަ ސެމިނަރ ވާރކްޝޮޕް، ކޯާހއި މުއްދަތުގެ ކުރު ގުޅޭ ާދއިރާއާ ވަޒީފާގެ (ބ)

 އެޓެސްޓް އޮފީހުން ަވކީލެއްގެ ނުވަތ ާޤޫނނީ  އިދާރާއަުކން  ސަރުކާރުގެ ކަމަށް  އެއްގޮތް ލާއަޞް ލިޔުންަތަކކީ  ކަމުގެ  ބައިވެރިވި

   .ވާންޖެޭހނެއެވެ ލިޔުްނތަކަކަށް  ކޮށްފައިވާ

 އަދި އެފެންވަރުގެ އޭލެވެލް ޖީސީއީ. މާއްދާއަށެވެ 8 ޮޕއިންޓްދޭނީ އިމްތިހާންތަުކން އެފެންވަރުގެ އަދި އޯލެވެލް ޖީސީއީ (ޅ)

   .މާއްދާއަށެވެ 5 ޕޮއިންޓްޭދނީ އިމްތިހާންތަކުން
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 މުއްދަތަށް  ތަޖުރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ ުގނި  ހަމަވުމަށް ޝަރުތު ވަޒީފާގެ ދިނުމުގައި  ޕޮިއްނޓް ބަޔަށް  ގެ" ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ" (ހ)

 މަސައްކަތުގެ ުގނި ހަަމކުރުމަށް ޝަރުތު ވަޒީފާގެ ދެޭވނީ، ޕޮިއންޓް ބަޔަށް  ތަޖުިރާބގެ މަސައްކަތުގެ. ނުދެޭވނެއެވެ ޕޮއިންޓް

   .އަށެވެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވާ އިތުރުން، ތަޖުރިބާގެ

 ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ ުމވައްޒަފަކު އެ ގޮތުން ދިނުުމގެ ހާަމކޮށް ަތޖުރިބާ  ޭދންވާނީ، ޕޮއިންޓް އަށް" ތަޖުރިބާ މަސައްަކތުގެ" (ށ)

  . ބަލައިގެންނެވެ މައްޗަށް

  . މިންަވރަށެވެ ިތރީގައިވާ ޭދނީ ޕޮއިންޓް އަށް  ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ  ުގޅޭ ވަޒީފާއާ (ނ)

 ްޕޮއިންްޓ  1 ައހަރަކަށް ނަމަ، ެމއްމަޤާ ފެންވަރުގެ ދެމެދުގެ  އާ 5 އެސްއެސް އިން 1 އެސްއެސ  

 ްޕޮިއންޓް 1.5 އަހަަރކަށް ނަމަ، މެއްމަޤާ ފެްނވަރުގެ ދެމެދުގެ އާ 2 އެމްއެސް އިން  1 ޖީއެސ   

 ްޕޮއިންޓް  2 އަހަރަކަށް ަނމަ، މެއްމަޤާ ފެންވަރުގެ ދެމެދުގެ  2 އީެއކްސް އިން 3 އެމްއެސ   

 ްޕޮިއންޓް 3 ައހަރަކަށް ނަމަ، މެއްަމޤާ ދެމެދުގެ  އާ 6 އީެއކްސް ިއން 3 އީއެކްސ   

 ްޕޮިއންޓް  4 އަހަަރކަށް ނަމަ، މެއްމަޤާ ފެންވަރުގެ މަތީ ައށްވުރެ 6 އީއެކްސ  

  ޕޮއިންޓެްއ ނުދެޭވެނއެވެ.  އަށް ތަޖުރިބާ ނުގުޅޭ ސީދާ އާ  ވަޒީފާ (ރ)

 ޫދކޮށްފައިވާ  އޮފީހަުކން އެ ަބޔާްނކޮށް ކުރިަކމަށް މަސައްކަތެއް މުވަްއޒަފު ބަލާނީ، ކަމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ގުޅޭ ވަޒީފާއާ (ބ)

   .ބަޔާނަށެވެ  ވަޒީފާ މުވައްޒަފުގެ ނުަވތަ. ލިޔުމަށެވެ

 ވަޒީފާ  ރޭންކުގެ މަތީ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ ދެ އަާދކުރި ގުނާނީ، މުއްަދތު އެ ފުށުއަރާނަމަ، މުްއދަތުތައް އަދާކުރި ވަޒީފާއެއް ދެ (ޅ)

   .ގޮތުގައެވެ މުއްދަުތގެ އަދާކުރި

 އަހަރާއި  ޮކށްފައިވާ ޚިދުމަތް ހިސާބުުކރާނީ މުއްަދތުތައް ޚިދުމަތުގެ ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް  ުމއްދަތުތަކަށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަުތގެ (ކ)

   .ބަލައިގެންނެވެ މަހަށް

 ކަނޑައެޅިފައި ރޭންކް އެއްގޮތަށް އާުޔނިވަރސިޓީ މަކީމަޤާ ލިޔުމުަގއިވާ ހުށަހަޅާ ގުނުމަށް ުމއްދަތު ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ (އ)

 މަކާމަޤާ އެ ގެޔުނިވަރސިޓީ ތަޖުރިބާއާއި، ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ މުގެމަޤާ އެ ކަނޑައެޅުމުގައި، ރޭްނކު ނަމަ، މެއްމަޤާ ނުވާ

    .ަކޑައެޅިދާނެއެވެ ކަމުގައި  ރޭްނކެއް އެއީ އެއީ މު،މަޤާ ޭބނުންވާ  ތަޖުރިބާ ތަޢުލީމާއި އެއްވަރެއްގެ
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 އިމްިތާޙން ( ޕްެރކްޓިަކލްސް އަދި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އާއި ިއންޓަރވިއު ކުރެވޭ ޭދނީ  ޕޮއިންޓް  ބަޔަށް  މި " ުހނަރު މަސައްކަތުގެ" (ހ)

 )ފަދަ ކުރުން  އިމްތިާޙނު( ޕްރެކްިޓކަލްސް އާއި އިންޓަރވިއު ާބއްވާ ހޮވުމަށް ީމހަކު  ގާބިލް އެންމެ މަގާމަށް. ައށެވެ )ފަދަ ކުރުން 

" ޕެެނލް ިއންޓަރވިއު" ިހންގާނީ  ރާވާ  ގޮތް ގެްނދާނޭ  ކުރިޔަށް )މަގާމުތަކަށް  ސީނިޔަ ގެ(ޔުނިަވރސިޓީ ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އަދި

   .އިންނެވެ

 ޕޮިއންޓަށްވުރެ ޖުމުލް ަކނޑައެޅިފައިވާ ެއބަޔަށް ޭދނީ  ޕޮިއންޓް ބައިތަކަށް ބެލޭ ތެރެއިން ބައިގެ  ެގ " ުހނަރު މަސައްކަތުގެ" (ށ)

 އިޚްތިޔާރު  ަކނޑައެޅުމުގެ ޕޮއިންޓް ބައިަތކަށް ެއިކއެކި  ނުވާގޮތަށް އިތުރު ދަދަށްވުރެޢަ ޖުމުލަ  މިގޮތުން . ޮގތަށެވެ ނުވާ  އިތުރު

   .ލިިބގެންވެއެވެ އަށް" ޕެނެލް އިންޓަރވިއު"

 ކުރިމަތިލީ  ވަޒީފާއަށް" ކަނަޑއަޅާފައިވާ ކެެޓގަރީއަކަށް  އެ  ޭބުނންކުާރނީ  ދިނުމަށް  ޕޮއިްނޓް އިންަޓރވިއުއަށް ޕްރެޒެންޭޓޝަނާއި  (ނ)

 ފޯމް  މި  ެމންބަރަކުވެސް ކޮންމެ  ހިެމނޭ ެޕނެލްގައި އިންޓަރވިއު. އެވެ )ފޯމު R2(  "ޝީޓް ގޮތުގެ ލުިބނު  ޕޮިއންޓް ފަރާތްތަކަށް

   .ފުރަންޖެހޭނެއެވެ

 ކަންތައްތަކާއި، ކުރަންެޖހޭ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިކަލްސްގެ ަވޒީފާތަކުގައި ހައްަދންޖެހޭ )ފަދަ ކުރުން  އިމްތިޙާން( ޕްރެކްޓިަކލްސް )ރ(

 ޕޮއިންޓްވެސް ދެވޭ އަށް ޕްރެްކޓިކަލްސް ނަމަވެސް. ންނެވެެޕނެލު ިއންޓަރވިއު ަކނޑައަޅާނީ ދެޭވެނގޮތް ޕޮިއންޓް އެކަންތައްތަކަށް

   .ތެރޭގައެވެ  ޕޮއިންުޓގެ ޖުމުލަ ދެވޭ  ބަޔަށް  މި" ުހނަރު މަސައްކަތުގެ" ހިމެޭނނީ
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ބަައކަށެވެ. އެީއ ޕްރޮފެޝަަންލ  2ބެހިެގންަވީނ  ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮވުމަށް ފަރާތްތައް ބިލް ޤާ  އެްނމެ ވަޒީފާއަށް

  ސަރވިސް އާއި އެކަޑަމިކް ސަރވިސްގެ ބައެވެ.

 ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލް 12.1

   )އަށް 5އިްނ އެސްއެސް  1އެސްއެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް  12.1.1
   )އަށް 2އިްނ އެމްއެސް  1ޖީއެސް (ސަޕޯޓް ސްޓާފް  12.1.2
   )ައށް 2ިއން އީއެކްސް  3އެމްއެސް (މިޑްލް މެނޭޖްަމންޓް ސަރވިސް  12.1.3
  )އަށް  6އިްނ  3އީއެކްސް (ސަރވިސް އެގްޒެކެޓިވް  12.1.4

  
 ސަރވިސް އެކަޑަމިކް 12.2

  ރ)ލެކްޗަރާރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރަލެކްޗަރާރ (އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރާރ، ލެކްޗަރާރ، ސީނިއަރ  12.2.1
  ރ)ޑީން އަދި ރަޖިސްޓްރަ ( އެކަޑަމިްކ ސްޓާފް ސީނިޔަރ 12.2.2

  
 )އަށް 5އިން އެސްއެސް  1އެސްއެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް  12.1.1

ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
 ޕޮއިންޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 އިންސައްތަ

  %30  25ލީމްތަޢުުކރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ ތަޢުލީމް
  %20  20 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  %50  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު
 %100 ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

   .ެޖހޭނެއެވެ މަިތވާން އަށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަހެއްތިރިސް ( 35% އިންސައްތަ،

 )އަށް 2އިން އެމްއެސް  1ޖީއެސް (ސްޕޯޓް ސްޓާފް  12.1.2

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %40  60ތައުލީމްކުުރގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް

  %20  20 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100 ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

   .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން އަށްވުރެ )އިންސައްތަސާޅިސް ( 40% އިންސައްތަ،

 )އަށް 2އިން އީއެކްސް  3އެމްއެސް (މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް  12.1.3

ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
 ޕޮއިންޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ

  %35  75ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 
  %25  30 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަުރ
 %100  ޖުމަލް

 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

   .ޖެޭހނެެއވެ ަމތިވާން އަށްވުރެ )އިންސައްތަސާޅިސް ފަހެއް ( 45% އިންސައްތަ،

  
 )އަށް 6ސް އިން އީއެކް 3އީއެކްސް (އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް  12.1.4

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %35  85ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 

  %25  40 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100  ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

  .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން ައށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަންސާސް ( 50% އިންސައްތަ،

  
 ލެކްޗަރާރ (އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރާރ، ލެކްޗަރާރ، ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓަރ) 12.2.1

އިންސައްތަކަނޑައެޅިފައިވާ ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %35  75ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 

  %25  30 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100  ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

  .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން ައށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަންސާސް ( 50% އިންސައްތަ،

  

  

  



371

 ބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް ބަހާލެވިފައިވާ ކެޓެގަރީތައް: ޤާވަޒީފާއަށް އެންމެ  . 12

ބަައކަށެވެ. އެީއ ޕްރޮފެޝަަންލ  2ބެހިެގންަވީނ  ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހޮވުމަށް ފަރާތްތައް ބިލް ޤާ  އެްނމެ ވަޒީފާއަށް

  ސަރވިސް އާއި އެކަޑަމިކް ސަރވިސްގެ ބައެވެ.

 ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލް 12.1

   )އަށް 5އިްނ އެސްއެސް  1އެސްއެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް  12.1.1
   )އަށް 2އިްނ އެމްއެސް  1ޖީއެސް (ސަޕޯޓް ސްޓާފް  12.1.2
   )ައށް 2ިއން އީއެކްސް  3އެމްއެސް (މިޑްލް މެނޭޖްަމންޓް ސަރވިސް  12.1.3
  )އަށް  6އިްނ  3އީއެކްސް (ސަރވިސް އެގްޒެކެޓިވް  12.1.4

  
 ސަރވިސް އެކަޑަމިކް 12.2

  ރ)ލެކްޗަރާރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރަލެކްޗަރާރ (އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރާރ، ލެކްޗަރާރ، ސީނިއަރ  12.2.1
  ރ)ޑީން އަދި ރަޖިސްޓްރަ ( އެކަޑަމިްކ ސްޓާފް ސީނިޔަރ 12.2.2

  
 )އަށް 5އިން އެސްއެސް  1އެސްއެސް (ސަޕޯޓް ސަރވިސް  12.1.1

ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
 ޕޮއިންޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 އިންސައްތަ

  %30  25ލީމްތަޢުުކރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ ތަޢުލީމް
  %20  20 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  %50  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަުރ
 %100 ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

   .ެޖހޭނެއެވެ މަިތވާން އަށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަހެއްތިރިސް ( 35% އިންސައްތަ،

 )އަށް 2އިން އެމްއެސް  1ޖީއެސް (ސްޕޯޓް ސްޓާފް  12.1.2

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %40  60ތައުލީމްކުުރގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް

  %20  20 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަުރ

 %100 ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

   .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން އަށްވުރެ )އިންސައްތަސާޅިސް ( 40% އިންސައްތަ،

 )އަށް 2އިން އީއެކްސް  3އެމްއެސް (މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް  12.1.3

ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
 ޕޮއިންޓް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ

  %35  75ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 
  %25  30 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު
 %100  ޖުމަލް

 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

   .ޖެޭހނެެއވެ ަމތިވާން އަށްވުރެ )އިންސައްތަސާޅިސް ފަހެއް ( 45% އިންސައްތަ،

  
 )އަށް 6ސް އިން އީއެކް 3އީއެކްސް (އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް  12.1.4

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %35  85ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 

  %25  40 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100  ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

  .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން ައށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަންސާސް ( 50% އިންސައްތަ،

  
 ލެކްޗަރާރ (އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރާރ، ލެކްޗަރާރ، ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓަރ) 12.2.1

އިންސައްތަކަނޑައެޅިފައިވާ ދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %35  75ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 

  %25  30 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100  ޖުމަލް
 ުޖމުލަ  ޕޮިއންޓުގެ ިލބުނު  ބަަޔކުން ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ީމހާއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް، ޢައްޔަން  މަށް މަޤާ: ނޯޓް

  .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން ައށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަންސާސް ( 50% އިންސައްތަ،
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 ރ)ރަސީނިޔަރ އެކަޑަމިކް ސްޓާފް (ޑީން އަދި ރަޖިސްޓް 12.2.2

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %35  85ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 

  %25  40 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100  ޖުމަލް
 ޖުުމލަ  ޕޮއިންޓުގެ ލިުބނު  ަބޔަުކން  ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ މީާހއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރުަމށް، ޢައްޔަން މަގާމަށް : ނޯޓް

  .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން ައށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަންސާސް ( 50% އިންސައްތަ،

  

 މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމުގައި އައްޔަން ހޮވުމާއި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 13

 ލިސްޓް ޗެކް

   ންުކރުްނޔަީޤއޮތްތޯހުސްކޮްށމްމަޤާއޮނިގަނޑުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ
   ލާންކުުރންއިޢު ހޯދުމަށް މީހަކު  ވަޒީފާއަށް

   ބަލައިގަތުންލިުޔންތައްފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ ލާނަށްއިޢު
"ޕެނެލް  އިންޓަރވިއު" މަތިން  މަޝްވަރާގެކޮެމޓީގެޑިވެލޮޕްމަންޓްއެންޑްމެނޭޖްމަްނޓް ރިސޯސް ހިއުމަން 

  އެކުލަވާލުން
  

   ސްކްރީންކުރުން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް
މަތިން  ލަފާގެ ކޮެމޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއެންޑްމެނޭޖްމަްނޓްރިސޯސްހިއުމަްނުކރަންޖެހޭނަމަ، ޝޯޓްލިސްޓް
  ކުުރން  ޝޯޓްލިސްޓް ަކނޑައަޅައި  އިޓީރިއާކްރަ ުކރުމުގެ ޝޯޓްލިސްޓް

  

 ބޭއްުވން ޕްރެޒެންޓޭޝަން އާއި އިންޓަރވިއު
 "ްޝީޓް ލިުބނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށ ")R2 ްފުރިހަމަކުުރން  )ފޯމ  
 ުހެދުން  އެްވރެޖް ސްކޯރގެ ދީފައިވާ މެްނބަުރން ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއ  

  

   ބޭއްވުން ޕްރެކްޓިކަްލސްޖެޭހަނމަ، ބާއްވަން  ޕްރެކްޓިކަލްސް
   ބޭއްުވން ން އިމްތިޙާެޖހޭނަމަ، ބާއްވަން ން މްތިޙާއި
    ފުރިހަމަކުުރން  )ފޯމް 2R("ޝީޓްލިުބނުގޮތުގެޕޮއިންްޓފަރާތްތަކަށްކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް"

   ންހަމަޖެއްސުވަޒީފާަފރާތަކްަށލިުބނު ޮޕއިންޓް މަތްިނއެންެމ
  



373

 ރ)ރަސީނިޔަރ އެކަޑަމިކް ސްޓާފް (ޑީން އަދި ރަޖިސްޓް 12.2.2

ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަދެވޭނެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓްބޭލޭނެ ބައިތައް ދާއިރާ
  %35  85ލީމްތަޢުކުރުގުޅޭދާއިރާއާވަޒީފާގެ  ތަޢުލީމް 

  %25  40 އެހެނިެހން މަަސއްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
  %40  100 އިންޓަރވިއު / ޕްރެކްޓިސް  ލިބިފައިވާ ހުނަރު

 %100  ޖުމަލް
 ޖުުމލަ  ޕޮއިންޓުގެ ލިުބނު  ަބޔަުކން  ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ މީާހއަށް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރުަމށް، ޢައްޔަން މަގާމަށް : ނޯޓް

  .ޖެހޭނެއެވެ މަތިވާން ައށްވުރެ )އިންސައްތަ ފަންސާސް ( 50% އިންސައްތަ،

  

 މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމުގައި އައްޔަން ހޮވުމާއި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ . 13

 ލިސްޓް ޗެކް

   ންުކރުްނޔަީޤއޮތްތޯހުސްކޮްށމްމަޤާއޮނިގަނޑުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ
   ލާންކުުރންއިޢު ހޯދުމަށް މީހަކު  ވަޒީފާއްަށ

   ބަލައިގަތުންލިުޔންތައްފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ ލާނަށްއިޢު
"ޕެނެލް  އިންޓަރވިއު" މަތިން  މަޝްވަރާގެކޮެމޓީގެޑިވެލޮޕްމަންޓްއެންޑްމެނޭޖްމަްނޓް ރިސޯސް ހިއުމަން 

  އެކުލަވާލުން
  

   ސްކްރީންކުރުން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއްަށ
މަތިން  ލަފާގެ ކޮެމޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއެންޑްމެނޭޖްމަްނޓްރިސޯސްހިއުމަްނުކރަންޖެހޭނަމަ، ޝޯޓްލިސްޓް
  ކުުރން  ޝޯޓްލިސްޓް ކަނޑައަޅައި  އިޓީރިއާކްރަ ުކރުމުގެ ޝޯޓްލިސްޓް

  

 ބޭއްުވން ޕްރެޒެންޓޭޝަން އާއި އިންޓަރވިއު
 "ްޝީޓް ލިުބނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށ ")R2 ްފުރިހަމަކުުރން  )ފޯމ  
 ުހެދުން  އެްވރެޖް ސްކޯރގެ ދީފައިވާ މެްނބަުރން ޕެނެލްގެ އިންޓަރވިއ  

  

   ބޭއްވުން ޕްރެކްޓިކަްލސްޖެޭހަނމަ، ބާއްވަން  ޕްރެކްޓިކަލްސް
   ބޭއްުވން ން އިމްތިޙާެޖހޭނަމަ، ބާއްވަން ން މްތިޙާއި
    ފުރިހަމަކުުރން  )ފޯމް 2R("ޝީޓްލިުބނުގޮތުގެޕޮއިންްޓފަރާތްތަކަށްކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް"

   ންހަމަޖެއްސުވަޒީފާަފރާތަކްަށލިުބނު ޮޕއިންޓް މަތްިނއެންެމ
  

ޖަދުވަލު 8
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  ޗިޓް ނަންބަރ:                   
 

 ޗުއްޓީ ޗިޓް
 މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު: . 1
 

     މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް:    ފުރިހަަމ ަނން:

    ރެކޯޑްކާޑު ނަންަބރ:     އެޑްރެސް: ދާިއމީ

    އައިޑެްނޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރ:     މަޤާމް:

     އޮފީސް:

  

 ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު: . 2
 

  ޗުއްޓީެގ ބާަވތް:

  އްޓީ ަންނގަާވ ސަބަބު:ޗު

  ޗުއްޓީެގ ުމއްަދތު:

  ޗުއްޓީ ފަާށ ާތރީުޚ:

  ޗުއްޓީ ަހމަާވ ާތީރޚު:

  

 ޗުއްޓީގެ ބާކީ: . 3
 

  އަހަީރ ޗުއްޓީ:

  ޢާއިލީ ިޒންާމެގ ޗުއްޓީ:

  ޗުއްޓީ ގުަނންފެޭށ ތާރީޚު:

  
މަީތގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ޗުއްީޓ ަހމަޖަްއސައިީފމެވެ. ޗުއްީޓގައި ހުްނނަ ުމްއދަތު ހަަމވުުމން ަޤވާޢިުދްނ އޮފީަހށް ާޙޟިުރަވުމްނ 

  ގެްނެދވުްނ ެއދެެމވެ.

    --------------------------- 

 

  
  ސޮއި:
  ނަން:
    މަޤާމް:
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  ޗިޓް ނަންބަރ:                   
 

 ޗުއްޓީ ޗިޓް
 މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު: . 1
 

     މިހާުރ ިދރިއުޭޅ ެއޑްރެސް:    ފުރިހަަމ ަނން:

    ރެކޯޑްކާޑު ނަންަބރ:     އެޑްރެސް: ދާިއމީ

    އައިޑެްނޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރ:     މަޤާމް:

     އޮފީސް:

  

 ޗުއްޓީގެ މަޢުލޫމާތު: . 2
 

  ޗުއްޓީެގ ބާަވތް:

  އްޓީ ަންނގަާވ ސަބަބު:ޗު

  ޗުއްޓީެގ ުމއްަދތު:

  ޗުއްޓީ ފަާށ ާތރީުޚ:

  ޗުއްޓީ ަހމަާވ ާތީރޚު:

  

 ޗުއްޓީގެ ބާކީ: . 3
 

  އަހަީރ ޗުއްޓީ:

  ޢާއިލީ ިޒންާމެގ ޗުއްޓީ:

  ޗުއްޓީ ގުަނންފެޭށ ތާރީޚު:

  
މަީތގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ޗުއްީޓ ަހމަޖަްއސައިީފމެވެ. ޗުއްީޓގައި ހުްނނަ ުމްއދަތު ހަަމވުުމން ަޤވާޢިުދްނ އޮފީަހށް ާޙޟިުރަވުމްނ 

  ގެްނެދވުްނ ެއދެެމވެ.

    --------------------------- 

 

  
  ސޮއި:
  ނަން:
    މަޤާމް:
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 ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު އިލީ ޒިންމާގެޢާސަލާމުގައާއި 
 

 ބައި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

  (ދޭއް)2:ދުވަސް   (އެކެއް) 1:ދުވަސް

  އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:

 ލު ލިޔަން ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތަފުޞީ 02

 :ސަބަބު
  

  އިގުރާރު:މުވައްޒަފުގެ   ަނން: މުވައްޒަފުގެ 
ލޫމާތެވެ. އަދި އެމަުއލޫމާތަކީ އެއްވެްސ އު މަތީގައި އެވަީނ އަުޅގަނޑާބެޭހ ތެދު މަ

ަސލާމުެގ އާއިލީ ޒިންމާގެ މަޖުބޫރުކަމެްއނެތި ައޅުގަނޑު ދީފައިވާ ަމޢުލޫމާތެވެ. 

ަބލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖ  ބަލަްނޖެހޭ މީހަކު ޗުއްޓީގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ އަޅުގަނޑު

 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ ަމއްޗަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަޅުގަނޑު 

   އެޑްރެސް:މިހާރު ދިރި އުޅޭ 

 މް:ޤާމަ

 ސޮއި:

 ބައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ވައިޒަރރސުޕަ
 2-ދުވަސް  1-ދުވަސް

  އެންގި ގަޑި:  :އެންގި ތާރީޚު އެންގި ގަޑި:  : އެންގި ތާރީޚު

  މަގާމް:  ވައިޒަރުގެ ނަން: ރސުޕަ

  : ތާރީޚު  ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި   :ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

   :ޔުނިޓް

 ންޖެހޭ ބައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަ
  :މު ބަލައިގަތްޯފއިދާރާއަށް 

  ަނން:މުވައްޒަފުގެ 

  ގަޑި:  މަގާމު:

  ތާރީޚު: ސޮއި:

  އިރުޝާދު:

 ވެ. ޒިްނމާއެކެއެ ކަްނ ހަަމެޖއްސުމަކީ ސުޕަވައިޒަރ ގެ ،ބަދަލު އިންތިާޒުމ ހަމަޖައްަސން ެޖހޭ ނަމަމުވައްޒަފުގެ މަސައްަކތުގެ  .1

ވަގުތު  މުަވއްޒަފު މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ސުޕަވައިޒަރ ގެ ސޮއި ހޯދައި، މަސައްކަތް ، ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުަވއްޒަފު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އާއިލީ ޒިންމާގެ .2

ނަަމވެސް މެޑިކަލް  ވާނެއެވެ. މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާަނމަ މި ފޯމު ފުރާކަްށ ނުޖެޭހނެއެވެ. ހަާވލުކުރަން  ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ެބހޭބަޔަށްނިމުމުގެ ކުރިްނ ،

  ސެޓްފިކެޓްވެސް މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަަހޅަން ޖެޭހނެއެވެ.
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 ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ފޯމު އިލީ ޒިންމާގެޢާސަލާމުގައާއި 
 

 ބައި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ

  (ދޭއް)2:ދުވަސް   (އެކެއް) 1:ދުވަސް

  އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު: އެންގި ގަޑި: ތާރީޚު:

 ލު ލިޔަން ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ތަފުޞީ 02

 :ސަބަބު
  

  އިގުރާރު:މުވައްޒަފުގެ   ަނން: މުވައްޒަފުގެ 
ލޫމާތެވެ. އަދި އެމަުއލޫމާތަކީ އެއްވެްސ އު މަތީގައި އެވަީނ އަުޅގަނޑާބެޭހ ތެދު މަ

ަސލާމުެގ އާއިލީ ޒިންމާގެ މަޖުބޫރުކަމެްއނެތި ައޅުގަނޑު ދީފައިވާ ަމޢުލޫމާތެވެ. 

ަބލިވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖ  ބަލަްނޖެހޭ މީހަކު ޗުއްޓީގައި އަޅުގަނޑު ހުރީ އަޅުގަނޑު

 ބޫލުކުރަމެވެ.ގަނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ ަމއްޗަށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަން އަޅުގަނޑު 

   އެޑްރެސް:މިހާރު ދިރި އުޅޭ 

 މް:ޤާމަ

 ސޮއި:

 ބައި ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ވައިޒަރރސުޕަ
 2-ދުވަސް  1-ދުވަސް

  އެންގި ގަޑި:  :އެންގި ތާރީޚު އެންގި ގަޑި:  : އެންގި ތާރީޚު

  މަގާމް:  ވައިޒަރުގެ ނަން: ރސުޕަ

  : ތާރީޚު  ސުޕަވައިޒަރުގެ ސޮއި   :ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

   :ޔުނިޓް

 ންޖެހޭ ބައި މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަ
  :މު ބަލައިގަތްޯފއިދާރާއަށް 

  ަނން:މުވައްޒަފުގެ 

  ގަޑި:  މަގާމު:

  ތާރީޚު: ސޮއި:

  އިރުޝާދު:

 ވެ. ޒިްނމާއެކެއެ ކަްނ ހަަމެޖއްސުމަކީ ސުޕަވައިޒަރ ގެ ،ބަދަލު އިންތިާޒުމ ހަމަޖައްަސން ެޖހޭ ނަމަމުވައްޒަފުގެ މަސައްަކތުގެ  .1

ވަގުތު  މުަވއްޒަފު މި ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، ސުޕަވައިޒަރ ގެ ސޮއި ހޯދައި، މަސައްކަތް ، ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު މުަވއްޒަފު މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ ދުވަހު އާއިލީ ޒިންމާގެ .2

ނަަމވެސް މެިޑކަލް  ވާނެއެވެ. މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާަނމަ މި ފޯމު ފުރާކަްށ ނުޖެޭހނެއެވެ. ހަާވލުކުރަން  ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ެބހޭބަޔަށްނިމުމުގެ ކުރިްނ ،

  ސެޓްފިކެޓްވެސް މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަަހޅަން ޖެޭހނެއެވެ.

 

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ކުރިއެރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ޖަދުވަލުތައް
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  1ޖަދުވަލު 

   ފުލް ސްކޮަލރޝިުޕ ޮބންޑުެގ މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޖަުދވަލު   

 Aކެޓަގަރީ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު
އަސާސީ މުސާރައިގެ 
އެލެވެންސް ނުދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޮންޑުގެ 
  މުއްދަތު

 Bކެޓަގަރީ      
އަސާސީ މުސާރައިގެ 

އެލެވެންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ  3
  މުްއދަތު 

  ަމސް 6އަހަާރއި  1  އަހަރު  1

 3 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  1
  މުްއދަތު  ެދމެުދގެއަަހރާ  1މަހާ 

  އަހަރު  3  އަހަރު  2

 1 ނުަވތަ އަހަރު ުދވަސ2ް
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 2އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  އަހަރު  6  އަހަރު  4

 2 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  4
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 4އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  ަމސް 6އަހަާރއި  7  އަހަރު  5

  މަސް  6އަހަާރއި  10  އަހަރު  7  އަހަަރށްުވރެ ިދގު މުްއދަތު  4
  

   

  2ޖަދުވަލު 

   ޕަރޝަްލ ސްކޮަލރޝިުޕ ޮބންޑުެގ މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޖަުދވަލު 

 Aކެޓަގަރީ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު
އަސާސީ މުސާރައިގެ 
އެލެވެންސް ނުދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޮންޑުގެ 
  މުއްދަތު

 Bކެޓަގަރީ      
އަސާސީ މުސާރައިގެ 

އެލެވެންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ  3
  މުްއދަތު 

  މަސް  9  މަސް  6

 3 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  1
  މުްއދަތު  އަަހރާ ެދމެުދގެ 1މަހާ 

  ަމސް 6އަހަާރއި  1  އަހަރު  1

 1 ނުަވތަ އަހަރު ުދވަސ2ް
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 2އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  އަހަރު  3  އަހަރު  2

 2 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  4
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 4އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  ަމސް 9އަހަާރއި  3  ަމސް 6އަހަާރއި  2

  ަމސް 3އަހަާރއި  5  ަމސް 6އަހަރާިއ 3  އަހަަރށްުވރެ ިދގު މުްއދަތު  4
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  1ޖަދުވަލު 

   ފުލް ސްކޮަލރޝިުޕ ޮބންޑުެގ މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޖަުދވަލު   

 Aކެޓަގަރީ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު
އަސާސީ މުސާރައިގެ 
އެލެވެންސް ނުދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޮންޑުގެ 
  މުއްދަތު

 Bކެޓަގަރީ      
އަސާސީ މުސާރައިގެ 

އެލެވެންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ  3
  މުްއދަތު 

  ަމސް 6އަހަާރއި  1  އަހަރު  1

 3 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  1
  މުްއދަތު  ެދމެުދގެއަަހރާ  1މަހާ 

  އަހަރު  3  އަހަރު  2

 1 ނުަވތަ އަހަރު ުދވަސ2ް
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 2އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  އަހަރު  6  އަހަރު  4

 2 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  4
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 4އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  ަމސް 6އަހަާރއި  7  އަހަރު  5

  މަސް  6އަހަާރއި  10  އަހަރު  7  އަހަަރށްުވރެ ިދގު މުްއދަތު  4
  

   

  2ޖަދުވަލު 

   ޕަރޝަްލ ސްކޮަލރޝިުޕ ޮބންޑުެގ މުްއދަުތ ައންަގިއދޭ ޖަުދވަލު 

 Aކެޓަގަރީ   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ މުއްދަތު
އަސާސީ މުސާރައިގެ 
އެލެވެންސް ނުދެވޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ބޮންޑުގެ 
  މުއްދަތު

 Bކެޓަގަރީ      
އަސާސީ މުސާރައިގެ 

އެލެވެންސް ދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 
  ބޮންޑުގެ މުއްދަތު

މަސް ުނވަތަ އެއަްށވުެރ ކުުރ  3
  މުްއދަތު 

  މަސް  9  މަސް  6

 3 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  1
  މުްއދަތު  އަަހރާ ެދމެުދގެ 1މަހާ 

  ަމސް 6އަހަާރއި  1  އަހަރު  1

 1 ނުަވތަ އަހަރު ުދވަސ2ް
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 2އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  އަހަރު  3  އަހަރު  2

 2 ުނވަތަ  އަހަުރ ދުވަސް  4
 އަަހާރ ެދމެުދގެ 4އަހަާރއި 
  މުްއދަތު 

  ަމސް 9އަހަާރއި  3  ަމސް 6އަހަާރއި  2

  ަމސް 3އަހަާރއި  5  ަމސް 6އަހަރާިއ 3  އަހަަރށްުވރެ ިދގު މުްއދަތު  4
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  3ޖަދުވަލު 

 ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

އަދާކުަރމުްނދާ މުަވއްޒަފުްނނަްށ އިސްލާީމ މިއީ، ިއސްލާީމ ޔުިނވަރސިީޓގައި ވަޒީާފ 

ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލިބޭ / އިސްާލީމ ޔުިނވަރސިީޓއިްނ ޯހދާެދޭވ (ެސިމނަރ، ުކރު/ ިދުގމުްއދަުތގެ 

ފުރުަޞތުތަަކށް ުމވައްޒަުފން ހޮވުުމަގއި  ރޮެފަޝނަލް ޑިވޮޮލޕްަމްނޓް)ޓްރޭނިން، އަދި ޕް، ކޯސް

  ޞޫެލވެ. ޕޮިއންޓްިދނުަމށް އެކުލަވާެލވިފަިއާވ އު

އަމާޒު ކުރެވޭ  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން
 ފަރާތް:

ދިެވއްސަކަްއުވން (ހުޅުވާެލޭވ ފުުރޞަތަކާިއ ުގޅިެގްނ މިަޝރުުޠ ހިަމަނން 
 ޖެހިާދެނއެވެ).

 އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ރަޖިސްްޓރީގަިއ އޮތް ުމވަްއޒަފަކަށް ވުން.
އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ފަރާުތން ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ީމގެ ުކރިްނ 

 އެުމވައްޒަފަަކށް ުފރިހަމަކޮްށ ދެވިަފިއވާ ުފރުސަެތއްކަުމގަިއ ުނވުން.
ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ެއހެންަފރާަތކާއި ގުޅިެގްނ ކުިރއަށް ެގންާދ ކަެމްއނަަމ 

 އެފަރާެތްއގެ ޝަުރޠަކާއި ަތޢާރުުޟ ނުުވން.
 

 ޝަރުޠު:

20 
  ޕޮިއންޓް 

ފޯރުކޮްށދެޭވ ޚިދުަމތެްއ ނުަވަތ ެއއްޗެްއމިއުޞޫުލެގ ދަުށން 
ދެޭވނީ މަީތގަިއާވ ޝަރުުޠތައް ަހމަވާ ަފރާްތތަކަްށ ޕޮިއންޓް

  ދީެގންެނވެ.
ޕޮިއންޓް 2ޚިދުަމތުެގ ުމްއދަތަްށ ކޮްނެމ އަަހރަކަށް 

ޚިދުަމތުގެ މުްއަދތު ުގނާނީ ާޤނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްަފއިވާ ގޮުތެގ(
 ުދމަތްކޮށްަފއިާވ ުމްއދަތަެށވެ)މަތިްނ ިމ ުމއަްއސަސާ ަގއި ޚި

ައހަރަެށވެ. 10ޚިދުަމތުގެ މުްއދަަތށް ޮޕއިންްޓެދވޭނީ ގިަނެވގެން 

ކުރިމަތިާލ 
ފަރާތްތަަކށް 

ޕޮިއންޓް ެދވޭެނ 
 ގޮތް:

16 
  ޕޮިއންޓް 

  
  
  
  
  
  
  

ހޯދާަފއިާވ ަސނަަދށް: ިމނަންަބރުްނ ޕޮިއންޓް ެދވޭީނ ހަމަ 
ަނތީާޖއަެށވެ. އެކަނި ހޯާދފަިއވާ އެްނމެ ަމތީ ސަަނދުެގ 

  މިޮގތުްނ ޮޕއިންްޓ ެދވޭެނ ިމްނގަުޑ ތިީރގަިއ ިމަވީނއެވެ.
 

 ޮޕއިންޓް  1އަްށ  2.9 – 2.5ސީޖީީޕއޭ 
 ޮޕއިންޓް  3އަްށ  3.4 – 3.0ސީޖީީޕއޭ 
 ޮޕއިންޓް  5އަްށ  3.9 – 3.5ސީޖީީޕއޭ 
 ޕޮިއންޓް  7ައށް  4.0ސީޖީީޕއޭ 

  ނުަވތަ 

 

 ޮޕއިންޓް  1[ޖަްއިޔދު] 
 ޕޮިއންޓް  3[ޖަްއިޔދު ޖިްއދަްނ] 

 ޮޕއިންޓް  5[މުްމތާޒް] 
 ޕޮިއންޓް  7[މުްމތާޒް މަުރތަަބތުއްަޝރަފް] 

  ނުަވތަ 
]B+ [1 ްޕޮިއްނޓ 
]A- [3 ްޮޕިއްނޓ 
]A  [5 ްޕޮިއްނޓ 
]A+ [7 ްޕޮިއްނޓ  
 

13 
  ޕޮިއންޓް 

ފެށިެގން   75އެޕްޭރޒަލް: (މިކެޓަގަީރން މާކުސް ދެޭވނީ %
 މަތިްނ ލިޭބ ފަރާްތތަކަށެވެ)

 ޮޕއިންޓް  5ައްށ  80ން  75
 ޮޕއިންޓް  7ައްށ  85ން  81
 ޮޕއިންޓް  9ައްށ  90ން  86
 ޕޮިއންޓް  11ައްށ  95ން  91
  ޮޕއިްނޓް  13ައށް  100ން  96

 

19 
  ޕޮިއންޓް 

އިލްީމދިރާާސއާިއ ޕަބްލިކޭަޝްނ ( މިަބޔަްށާމކުސް ދޭނީ
ތިރީަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތްނ ޮކންެމ ިދރާސާއަަކށް ނުަވަތ

 ޭދ ުއޞޫުލންެނވެ)ޕޮިއންޓް 1ހުށަެއޅުމަކަްށ 
. ޤައުީމ / ަބިއނަލްއަްޤވާީމ ކޮްނފަރެންެސއްެގ އުެފއްުދންތެިރ1

ޚިޔާލާިއ އިްލީމ ދިާރސާ ިހަމނަިއގެްނ ައމިްއލަ ކަރުދާްސ
  ޕޮިއންެޓވެ.) 3ހުށަހެުޅން. ( މިަބޔަްށ ިގނަެވެގން 

. ޕަބްލިޝްކުެރވިފަިއާވ ކުދިޮފތް/ އިްލމީ ުކދިކުިދ ިދރާސާ/2
 ފޮްތތަްއ ިހމެިނދާެނއެވެ. ( މިަބޔަްށއެޑިޓްކުރެވިަފިއވާ 

  ޮޕއިންެޓވެ.) 6ގިަނެވގެްނ ެދޭވީނ 
. އިލްީމ ަމޖައްލާތަާކއި/ ޮކންފަެރންސްތަުކަގއި ހުށަަހޅ3ާ

5ލިޔުްނތައް/ ފޮްތަތއް/ ޮފތުެގ ޗެޕްަޓރތަްއ (މިަބޔަްށ ދެޭވނީ 
  ޕޮިއންޓެވެ.)

. ކުިދ ިދރާާސ/ ިވޔަާފރީެގ ޮގތުަގއި ޕަބްިލްޝކުރެވިފަިއވ4ާ
ފޮތްތައް/ ަހގީގީ އިލްމީ ދިރާސާ/ ުއފެއްުދންެތރި މަަސއްކަތްަތއް/
5އަިދ އެާއ އެއްަފަދ އެެހނިެހްނ ަމސައްކަތް.(މިަބޔަްށ ދެޭވީނ 

 ޕޮިއންޓެވެ.)
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  3ޖަދުވަލު 

 ސްކޮލަރޝިޕް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލް

އަދާކުަރމުްނދާ މުަވއްޒަފުްނނަްށ އިސްލާީމ މިއީ، ިއސްލާީމ ޔުިނވަރސިީޓގައި ވަޒީާފ 

ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލިބޭ / އިސްާލީމ ޔުިނވަރސިީޓއިްނ ޯހދާެދޭވ (ެސިމނަރ، ުކރު/ ިދުގމުްއދަުތގެ 

ފުރުަޞތުތަަކށް ުމވައްޒަުފން ހޮވުުމަގއި  ރޮެފަޝނަލް ޑިވޮޮލޕްަމްނޓް)ޓްރޭނިން، އަދި ޕް، ކޯސް

  ޞޫެލވެ. ޕޮިއންޓްިދނުަމށް އެކުލަވާެލވިފަިއާވ އު

އަމާޒު ކުރެވޭ  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން
 ފަރާތް:

ދިެވއްސަކަްއުވން (ހުޅުވާެލޭވ ފުުރޞަތަކާިއ ުގޅިެގްނ މިަޝރުުޠ ހިަމަނން 
 ޖެހިާދެނއެވެ).

 އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ރަޖިސްްޓރީގަިއ އޮތް ުމވަްއޒަފަކަށް ވުން.
އިސްލާީމ ުޔިނވަރސިޓީގެ ފަރާުތން ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ީމގެ ުކރިްނ 

 އެުމވައްޒަފަަކށް ުފރިހަމަކޮްށ ދެވިަފިއވާ ުފރުސަެތއްކަުމގަިއ ުނވުން.
ހުޅުވާެލޭވ ފުރުަޞތަކީ ެއހެންަފރާަތކާއި ގުޅިެގްނ ކުިރއަށް ެގންާދ ކަެމްއނަަމ 

 އެފަރާެތްއގެ ޝަުރޠަކާއި ަތޢާރުުޟ ނުުވން.
 

 ޝަރުޠު:

20 
  ޕޮިއންޓް 

ފޯރުކޮްށދެޭވ ޚިދުަމތެްއ ނުަވަތ ެއއްޗެްއމިއުޞޫުލެގ ދަުށން 
ދެޭވނީ މަީތގަިއާވ ޝަރުުޠތައް ަހމަވާ ަފރާްތތަކަްށ ޕޮިއންޓް

  ދީެގންެނވެ.
ޕޮިއންޓް 2ޚިދުަމތުެގ ުމްއދަތަްށ ކޮްނެމ އަަހރަކަށް 

ޚިދުަމތުގެ މުްއަދތު ުގނާނީ ާޤނޫުނގައި ަބޔާންޮކށްަފއިވާ ގޮުތެގ(
 ުދމަތްކޮށްަފއިާވ ުމްއދަތަެށވެ)މަތިްނ ިމ ުމއަްއސަސާ ަގއި ޚި

ައހަރަެށވެ. 10ޚިދުަމތުގެ މުްއދަަތށް ޮޕއިންްޓެދވޭނީ ގިަނެވގެން 

ކުރިމަތިާލ 
ފަރާތްތަަކށް 

ޕޮިއންޓް ެދވޭެނ 
 ގޮތް:
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  ޕޮިއންޓް 

  
  
  
  
  
  
  

ހޯދާަފއިާވ ަސނަަދށް: ިމނަންަބރުްނ ޕޮިއންޓް ެދވޭީނ ހަމަ 
ަނތީާޖއަެށވެ. އެކަނި ހޯާދފަިއވާ އެްނމެ ަމތީ ސަަނދުެގ 

  މިޮގތުްނ ޮޕއިންްޓ ެދވޭެނ ިމްނގަުޑ ތިީރގަިއ ިމަވީނއެވެ.
 

 ޮޕއިންޓް  1އަްށ  2.9 – 2.5ސީޖީީޕއޭ 
 ޮޕއިންޓް  3އަްށ  3.4 – 3.0ސީޖީީޕއޭ 
 ޮޕއިންޓް  5އަްށ  3.9 – 3.5ސީޖީީޕއޭ 
 ޕޮިއންޓް  7ައށް  4.0ސީޖީީޕއޭ 

  ނުަވތަ 

 

 ޮޕއިންޓް  1[ޖަްއިޔދު] 
 ޕޮިއންޓް  3[ޖަްއިޔދު ޖިްއދަްނ] 

 ޮޕއިންޓް  5[މުްމތާޒް] 
 ޕޮިއންޓް  7[މުްމތާޒް މަުރތަަބތުއްަޝރަފް] 

  ނުަވތަ 
]B+ [1 ްޕޮިއްނޓ 
]A- [3 ްޮޕިއްނޓ 
]A  [5 ްޕޮިއްނޓ 
]A+ [7 ްޕޮިއްނޓ  
 

13 
  ޕޮިއންޓް 

ފެށިެގން   75އެޕްޭރޒަލް: (މިކެޓަގަީރން މާކުސް ދެޭވނީ %
 މަތިްނ ލިޭބ ފަރާްތތަކަށެވެ)

 ޮޕއިންޓް  5ައްށ  80ން  75
 ޮޕއިންޓް  7ައްށ  85ން  81
 ޮޕއިންޓް  9ައްށ  90ން  86
 ޕޮިއންޓް  11ައްށ  95ން  91
  ޮޕއިްނޓް  13ައށް  100ން  96
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  ޕޮިއންޓް 

އިލްީމދިރާާސއާިއ ޕަބްލިކޭަޝްނ ( މިަބޔަްށާމކުސް ޭދނީ
ތިރީަގިއވާ ގޮުތގެ މަިތްނ ޮކންެމ ިދރާސާއަަކށް ނުަވަތ

 ޭދ ުއޞޫުލންެނވެ)ޕޮިއންޓް 1ހުށަެއޅުމަކަްށ 
. ޤައުީމ / ަބިއނަލްއަްޤވާީމ ކޮްނފަރެންެސއްެގ އުެފއްުދންތެިރ1

ޚިޔާލާިއ އިްލީމ ދިާރސާ ިހަމނަިއގެްނ ައމިްއލަ ކަރުދާްސ
  ޕޮިއންެޓވެ.) 3ހުށަހެުޅން. ( މިަބޔަްށ ިގނަެވެގން 

. ޕަބްލިޝްކުެރވިފަިއާވ ކުދިޮފތް/ އިްލމީ ުކދިކުިދ ިދރާސާ/2
 ފޮްތތަްއ ިހމެިނދާެނއެވެ. ( މިަބޔަްށއެޑިޓްކުރެވިަފިއވާ 

  ޮޕއިންެޓވެ.) 6ގިަނެވގެްނ ެދޭވީނ 
. އިލްީމ ަމޖައްލާތަާކއި/ ޮކންފަެރންސްތަުކަގއި ހުށަަހޅ3ާ

5ލިޔުްނތައް/ ފޮްތަތއް/ ޮފތުެގ ޗެޕްަޓރތަްއ (މިަބޔަްށ ދެޭވނީ 
  ޕޮިއންޓެވެ.)

. ކުިދ ިދރާާސ/ ިވޔަާފރީެގ ޮގތުަގއި ޕަބްިލްޝކުރެވިފަިއވ4ާ
ފޮތްތައް/ ަހގީގީ އިލްމީ ދިރާސާ/ ުއފެއްުދންެތރި މަަސއްކަތްަތއް/
5އަިދ އެާއ އެއްަފަދ އެެހނިެހްނ ަމސައްކަތް.(މިަބޔަްށ ދެޭވީނ 

 ޕޮިއންޓެވެ.)
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  4ޖަދުވަލު 

 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށްދާ މީހުންގެ އިޤްރާރު

  

  ------------------------- ކޯސް ދެވުނު ފަރާތުގެ ނަން:

  ------------------------- އެޑްރެސް:

 ------------------------- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ކޯހަށް ހޮވުނުއިރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން:

  ------------------------- :/ ކުރާ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ މަޤާމު

  ------------------------- ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު:

  ------------------------- ކޯހުގެ ނަން:

  ------------------------- ސްކޮލާރޝިޕް ބާވަތް:

  ------------------------- ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް:

  ------------------------- ކޯހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު:

ކޯހުގައި ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ނަން:

-------------------------  

 

 

ކޯްސ  ބަާޔންކުެރވިަފއިވާައށް ަމތީަގއި  ނަާމިއ އެޑްރެސް / ައއިޑީ ކާރޑް ނަްމބަރު)(އަޅުަގނޑު 

ފުރިހަަމ ކުރުަމްށޓަކައި ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިޓީްނ ިދން ސްކޮލަރިޝްޕ ޤަބޫލުކޮށް ިކޔަަވން މިަދީނ 

  ތިރީަގއި ިމވާޮގތުެގ މަިތން ޢަމަލުުކރުމަްށ ެއއްބަްސެވ އިޤްރާުރުވމަްށ ަފހުަގއެވެ.

އަުޅގަނަޑށް ޚަަރދުުކރާީނ ) -------------------------ސްކޮލަރޝިްޕ ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން ( .1

ޤަާވޢިދުތަާކ ެއއްޮގްތވާ ޮގތުެގމަިތްނ ައޅުަގނޑަްށ އެކަނިކަްނ އަޅުަގނުޑ  އެފަރާުތްނ ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ެއގޮުތން އަުޅގަނަޑށް އެފަރާުތން ޭދނެ މާލީ އެީހއާއި ދޭނެ ިމްނވަރު ިތރީގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

1.1  ------------------------- 

ޭދެނ ާމލީ ެއހީާއިއ ޭދނެ މިްނވަުރ ިތރީގަިއ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީއިްނ އަުޅަގނޑަްށ  .2

 ބަޔާންކުެރވިަފއި މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

2.1  -------------------------  

ޔުިނވަރސިީޓން ދިްނ ކޯސް ކަނޑައެޅިަފއިާވ މުްއދަުތގަިއ ފުިރަހަމ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ިއސްާލމީ ޅުަގނޑަްށ އަ .3

 ނުކުރެިވެގން އިުތރުާވ މުްއަދތުަގއި ކުރަންެޖހޭ ުހރިާހ ޚަަރދެްއ އަުޅަގނޑު ައމިއްަލއަްށ ކުރާނަެމވެ.

 ްށ ލިބިގެްނ ުނެވއެވެ.ކޯސް ަބަދލުކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ައޅުަގނޑަ ލިިބފައިވާ އަޅުަގނޑަްށ  .4

ސްކޮލަރޝިްޕ ޔުިނވަރސިީޓން ޤަބޫލުކުރާ ޢުޛްރެއްނެިތ މިކޯްސ އަޅުަގނޑު ުފރިހަމަ ނުކޮށްިފނަމަ،  .5

ުޔިނވަރސިީޓއަްށ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިްސލާމީ އަޅުގަނަޑށް ކުިރުހރިހާ ޚަަރެދއް ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން 

ަދއްކައިިފނަމަ ަމސްއަލަ ަޝރީޢަަތށް ހުަށހެޅުުމގެ ބާރު އަޅުަގނޑު ައނުބރާ ަދއްކާނަެމވެ. މިފައިސާ ނު 

 ޔުިނވަރސިޓީއަްށ ލިބިެގްނވާކަްނ ޤަބޫލުކުަރމެވެ.ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ 

ަދއުލަުތގެ ައމުުރތަކަށް ، ނަާށއިސްކޮލަރޝިްޕަގއި ގޮސް ރާްއޖެިއން ބޭރުަގއި ުހްނނަ ހުރުުމގަިއވެސް ިއސްލާމްދީ  .6

އި ބަިއވެިރއެްއ ެމވެ. ައދި ެއއްވެސް ަޤުއމެްއގެ ސިޔާަސތާެބހޭ އެްއވެސް ޙަަރކާތެއްގަ ކިޔަމަްނތެރިަކން އަދާކުާރނަ

 ނުވާނަެމވެ.

ނަީތޖާ ސްިލްޕެގ ލިޭބތާ އެްއހަފުާތގެ ތެޭރގަިއ އެ  ކޮންމެ ސެމިސްަޓރެއް ނިުމމުްނ ެއސެމިސްޓަުރގެ ަނތީޖާ .7

 ސެްކޝަނަްށ ުހށަައާޅނަެމވެ.ުޔނިަވރސިޓީެގ ްސކޮލަރޝިްޕ ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ކޮޕީއެްއ 

(ިތނެއް)  03ުޔނިަވރސިޓީން ޭބުނންެވއްެޖ ިހނެދއްަގއި، ކޯސްފުރިަހމަކޮްށ ިނމޭާތ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ  .8

ުމއްަދތަްށ ިޚުދމަްތ ކުރާަނމެވެ. ިމ  )-------------------------(މަސްުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ ޔުިނވަރސިީޓއަްށ 

ީޓގަިއ ިޚދުމަތްުކުރމުެގ ފުރުަސތު ނެްތނަަމ ިދވެިހ ަދއުލަަތށް ިޚުދމަްތ މުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި ޔުިނވަރސި 

 ކުރާނަެމވެ.

މިިއން ާމއްާދއަާކ ޚިލާފުެވއްެޖނަަމ އަުޅގަނުޑގެ ްސކޮލަރޝިްޕ ކެްނސަލްކުރުމުެގ ބާުރ ނުަވތަ އަުޅގަާޑމެުދ  .9

 ލިިބގެްނވާކަން އަުޅަގނޑު ޔުިނަވރސިޓީއަށް ދިެވހިާރއްޭޖގެ އިސްލާމީ އިތުރުިފަޔވަޅު ެއޅުމުގެ އިްޚތިޔާުރ 

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

  (ތާރީޚް)

  ------------------------- ސޮއި:

  ------------------------- ކޯހުގައިދާ ފަރާތުގެ ނަން:

  ------------------------- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ------------------------- އެޑްރެސް:

  ------------------------- އިނގިލީގެ ނިޝާން:
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  4ޖަދުވަލު 

 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ޓްރޭނިންގ ކޯހަށްދާ މީހުންގެ އިޤްރާރު

  

  ------------------------- ކޯސް ދެވުނު ފަރާތުގެ ނަން:

  ------------------------- އެޑްރެސް:

 ------------------------- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ ކޯހަށް ހޮވުނުއިރު ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން:

  ------------------------- :/ ކުރާ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ މަޤާމު

  ------------------------- ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު ކާޑު ނަންބަރު:

  ------------------------- ކޯހުގެ ނަން:

  ------------------------- ސްކޮލާރޝިޕް ބާވަތް:

  ------------------------- ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް:

  ------------------------- ކޯހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު:

ކޯހުގައި ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ

 ނަން:

-------------------------  

 

 

ކޯްސ  ބަާޔންކުެރވިަފއިވާައށް ަމތީަގއި  ނަާމިއ އެޑްރެސް / ައއިޑީ ކާރޑް ނަްމބަރު)(އަޅުަގނޑު 

ފުރިހަަމ ކުރުަމްށޓަކައި ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ުޔނިަވރސިޓީްނ ިދން ސްކޮލަރިޝްޕ ޤަބޫލުކޮށް ިކޔަަވން މިަދީނ 

  ތިރީަގއި ިމވާޮގތުެގ މަިތން ޢަމަލުުކރުމަްށ ެއއްބަްސެވ އިޤްރާުރުވމަްށ ަފހުަގއެވެ.

އަުޅގަނަޑށް ޚަަރދުުކރާީނ ) -------------------------ސްކޮލަރޝިްޕ ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން ( .1

ޤަާވޢިދުތަކާ ެއއްޮގްތވާ ޮގތުެގމަިތްނ ައޅުަގނޑަްށ އެކަނިކަްނ އަޅުަގނުޑ  އެފަރާުތްނ ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ެއގޮުތން އަުޅގަނަޑށް އެފަރާުތން ޭދނެ މާލީ އެީހއާއި ދޭނެ ިމްނވަރު ިތރީގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

1.1  ------------------------- 

ޭދެނ ާމލީ ެއހީާއިއ ޭދނެ މިްނވަުރ ިތރީގަިއ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރސިޓީއިްނ އަުޅަގނޑަްށ  .2

 ބަޔާންކުެރވިަފއި މިަވނީކަުމގަިއ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަމެވެ.

2.1  -------------------------  

ޔުިނވަރސިީޓން ދިްނ ކޯސް ކަނޑައެޅިަފއިާވ މުްއދަުތގަިއ ފުިރަހަމ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ިއސްާލމީ ޅުަގނޑަްށ އަ .3

 ނުކުރެިވެގން އިުތރުާވ މުްއަދތުަގއި ކުރަންެޖހޭ ުހރިާހ ޚަަރދެްއ އަުޅަގނޑު ައމިއްަލއަްށ ކުރާނަެމވެ.

 ްށ ލިބިގެްނ ުނެވއެވެ.ކޯސް ަބަދލުކުރުމުެގ އިްޚތިާޔރު ައޅުަގނޑަ ލިިބފައިވާ އަޅުަގނޑަްށ  .4

ސްކޮލަރޝިްޕ ޔުިނވަރސިީޓން ޤަބޫލުކުރާ ޢުޛްރެއްނެިތ މިކޯްސ އަޅުަގނޑު ުފރިހަމަ ނުކޮށްިފނަމަ،  .5

ުޔިނވަރސިީޓއަްށ ިދވެހިާރއްޭޖގެ އިްސލާމީ އަޅުގަނަޑށް ކުިރުހރިހާ ޚަަރެދއް ސްޕޮންަސރކޮށްަފއިވާ ފަރާުތން 

ަދއްކައިިފނަމަ ަމސްއަލަ ަޝރީޢަަތށް ހުަށހެޅުުމގެ ބާރު އަޅުަގނޑު ައނުބރާ ަދއްކާނަެމވެ. މިފައިސާ ނު 

 ޔުިނވަރސިޓީއަްށ ލިބިެގްނވާކަްނ ޤަބޫލުކުަރމެވެ.ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ 

ަދއުލަުތގެ ައމުުރތަކަށް ، ނަާށއިސްކޮލަރޝިްޕަގއި ގޮސް ރާްއޖެިއން ބޭރުަގއި ުހްނނަ ހުރުުމގަިއވެސް ިއސްލާމްދީ  .6

އި ބަިއވެިރއެްއ ެމވެ. ައދި ެއއްވެސް ަޤުއމެްއގެ ސިޔާަސތާެބހޭ އެްއވެސް ޙަަރކާތެއްގަ ކިޔަމަްނތެރިަކން އަދާކުާރނަ

 ނުވާނަެމވެ.

ނަީތޖާ ސްިލްޕެގ ލިޭބތާ އެްއހަފުާތގެ ތެޭރގަިއ އެ  ކޮންމެ ސެމިސްަޓރެއް ނިުމމުްނ ެއސެމިސްޓަުރގެ ަނތީޖާ .7

 ސެްކޝަނަްށ ުހށަައާޅނަެމވެ.ުޔނިަވރސިޓީެގ ްސކޮލަރޝިްޕ ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިސްާލމީ ކޮޕީއެްއ 

(ިތނެއް)  03ުޔނިަވރސިޓީން ޭބުނންެވއްެޖ ިހނެދއްަގއި، ކޯސްފުރިަހމަކޮްށ ިނމޭާތ ދިެވހިރާްއޭޖގެ ިއސްލާމީ  .8

ުމއްަދތަްށ ިޚުދމަްތ ކުރާަނމެވެ. ިމ  )-------------------------(މަސްުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ ޔުިނވަރސިީޓއަްށ 

ީޓގަިއ ިޚދުމަތްުކުރމުެގ ފުރުަސތު ނެްތނަަމ ިދވެިހ ަދއުލަަތށް ިޚުދމަްތ މުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި ޔުިނވަރސި 

 ކުރާނަެމވެ.

މިިއން ާމއްާދއަާކ ޚިލާފުެވއްެޖނަަމ އަުޅގަނުޑގެ ްސކޮލަރޝިްޕ ކެްނސަލްކުރުމުެގ ބާުރ ނުަވތަ އަުޅގަާޑމެުދ  .9

 ލިިބގެްނވާކަން އަުޅަގނޑު ޔުިނަވރސިޓީއަށް ދިެވހިާރއްޭޖގެ އިސްލާމީ އިތުރުިފަޔވަޅު ެއޅުމުގެ އިްޚތިޔާުރ 

 ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

  (ތާރީޚް)

  ------------------------- ސޮއި:

  ------------------------- ކޯހުގައިދާ ފަރާތުގެ ނަން:

  ------------------------- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ------------------------- އެޑްރެސް:

  ------------------------- އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 

   



404
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ގަިއ ުހރިމަޤާުމެގ މުާސރަ، ުޔިނވަރސިޓީ ިމހާުރ އަުޅަގނޑު ިމ ިކޔަަވީނ  /ިމދަނީއަޅުަގނުޑ މިސްޮކލަރޝިްޕަގއި 

ލިބޭޮގތަށް އެިދެގންެނެވ. އަިދ  ކިޔަވާ މުްއދަުތެގ ތެޭރގައި /ގޮސްުހްނނަ ުމއްަދތުެގ ތެޭރގައިސްކޮލަރޝިްޕަގިއ 

އިުތރުން އެުމއްަދތުެގ  (.....) އަހަރުގެ 00 ަގއި އެވާ ިޚދްަމތުގެ ުމއްަދތު  8އެކަމަށްޓަަކއި މި އިޤްރާުރގެ ނަންަބރު 

 (.....) މަްސ ދުަވހު 00ިއ އަހަރާ  .....)(00މުޅިުޖމްަލ ، މަސް  00ައހަރާިއ  00އްަބިއކަމުގަިއާވ ދެބައިކުަޅ އެ

ަކނޑަައޅާ ަތނެްއގަިއ ަސރުކާރަށް ިޚްދމަްތކުރުންަމތީަގއި ެދމިހުުރމަށް  ުޔނިަވރސިޓީންުނވަތަ  ޔުިނވަރސިީޓަގއި 

  އެއްބަްސވަެމވެ.

  

  (ތާރީޚް)

    .......................................ސޮއި: ............................

    ކޯހުގަިއާދ ފަރާުތެގ ަނން: .....................................

  ދރކއ ަނންބަރު: .....................

  އެޑްރެސް: ...........................................

  އިގިީލގެ ނިާޝން..............................
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ގަިއ ުހރިމަޤާުމެގ މުާސރަ، ުޔިނވަރސިޓީ ިމހާުރ އަުޅަގނޑު ިމ ިކޔަަވީނ  /ިމދަނީއަޅުަގނުޑ މިސްޮކލަރޝިްޕަގއި 

ލިބޭޮގތަށް އެިދެގންެނެވ. އަިދ  ކިޔަވާ މުްއދަުތެގ ތެޭރގައި /ގޮސްުހްނނަ ުމއްަދތުެގ ތެޭރގައިސްކޮލަރޝިްޕަގިއ 

އިުތރުން އެުމއްަދތުެގ  (.....) އަހަރުގެ 00 ަގއި އެވާ ިޚދްަމތުގެ ުމއްަދތު  8އެކަމަށްޓަަކއި މި އިޤްރާުރގެ ނަންަބރު 

 (.....) މަްސ ދުަވހު 00ިއ އަހަރާ  .....)(00މުޅިުޖމްަލ ، މަސް  00ައހަރާިއ  00އްަބިއކަމުގަިއާވ ދެބައިކުަޅ އެ

ަކނޑަައޅާ ަތނެްއގަިއ ަސރުކާރަށް ިޚްދމަްތކުރުންަމތީަގއި ެދމިހުުރމަށް  ުޔނިަވރސިޓީންުނވަތަ  ޔުިނވަރސިީޓަގއި 

  އެއްބަްސވަެމވެ.

  

  (ތާރީޚް)

    .......................................ސޮއި: ............................

    ކޯހުގަިއާދ ފަރާުތެގ ަނން: .....................................

  ދރކއ ަނންބަރު: .....................

  އެޑްރެސް: ...........................................

  އިގިީލގެ ނިާޝން..............................

   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ 

ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތައް
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 ފޯމްމަޢުލޫމާތު  ފުރާ މުވައްޒަފުންއެކަޑެމިކް  ވަޒަންކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
  

 ވަަޒން  ބަލައި ހެކިތަަކށް ކަްނކަން، ުހށަހަޅާަފއިވާ  ފޯުމގައި  އެ  ފުުރމުްނ، ޯފމު  ެއޕްލިކޭަޝން ވަަޒންކޮށް  އަމިއްަލއަށް  ޭއނާ މުަވއްޒަފު 

 ދިއުަމށް  ކުިރއަށް  ޭރންކްތަކުަގއި  އެކި . ކޮމިޓީއަުކންެނވެ ެއކުލަވާލާ  ިހއުަމންރިސޯްސ ިޑވެލޮްޕމަންުޓން ކުއްިލއްޔާ/ސެންޓަުރ އަިދ  ކުރާނީ 

  .ާވެނއެވެ ތަފާތު  ޮޕިއންޓް ޖެހޭ ހޯަދން

  
 Iކެޓެގަރީ 

(i) ،ކޮންޓެކްޓްގަޑި  ްޕރެކްޓިކަލް، ޓިއުޯޓިރއަލް، ެސމިނަރ، ލެކްޗަރ  

 ލެވަލް ކަރުދާސް/  މާއްދާ #
 ކިޔަވައިދިން

 * މޯޑް

 ހަފްތާއަކު
 ކިޔަވައިދިން

 ގަޑި

 ތަކުގައިވާ ރެކޯޑު
 ނެގި މަތިން ގޮތުގެ

 ތަކުގެ ކްލާސް
 ޕަރސަންޓޭޖް

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  )ކ( ގަޑި ކޮންޓެކްޓް  ،)ޕ( ޕްރެކްޓިކަލް ،)ޓ( ިޓއުޓޯރިއަލް  ،)ސ( ސެިމނަރ ،)ލ( ލެކްޗަރ* 

  
ii)(  ްަވޞީލަތްަތއް  ޢިްލމީ  ިއތުރު ފޯރުޮކށްެދވުނު  ދަިރވަުރންަނށް ައދި ތަކެތި ުކރެުވނު ރިާޢޔަތް ބެޭހގޮުތން ކިަޔވަިއިދނުާމއި ުނަވތަ ކިޔުނ  

 ޕްރިސްކްރައިބް ކުރި ރިޢާޔަތް ކަރުދާސް/  މާއްދާ #
 ކުރެވުނު

 އިތުރު ފޯރުކޮށްދެވުނު
 ވަސީލަތްތައް

          
          
          
          
          

iii)(  ިކިޔަަވއިެދވޭ  މާްއދާެއއްަގއި އެ ޭބނުންކުުރން، ޮގތްަތއް އައު  ކުެރވޭފަދަ  ޝާމިލް  ދަިރަވރުން ރޮނުގން ދަސްކުުރުމގެ  ކިަޔވަިއދިުނމާއ 

  ަކންތަްއތައް  ފަދަ  އިްސލާހުކުރުން  ުމގައްަރރު މާްއާދގެ  މިްނވަރު، ކުރާ އައު  ތަކެތި

 ތަފްޞީލް ކުރު #
    
    
    
  

)ivާމިްނަވރު. ކުރެުވނު ައދާ  ވާޖިުބތައް  ވާޖިބުަތކާ ކުރެވުނު  ަހވާލު  ގުޭޅގޮުތން ނާ ) އިްމތިޙ  

 ވާޖިބު ހަވާލުކުރެވުނު ބާވަތް އިމްތިހާނުގެ #
 ވާޖިބުގެ އަދާކުރި
 )%( މިންވަރު

        
        
        
 

  ރަކާތްތައްޙަ ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ރަކާތްތަކާއިޙަ އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: IIކެޓެގަރީ 

 

 ގަޑި އުޅުނު ހަފްތާއަކު އެވެރެޖްކޮށް ބާވަތް ރަކާތުގެޙަ #
)i(  ެހަރަާކތްތައް ޭބސްޑް ފީލްޑް  ައދި ރަކާްތތައް ޙަ އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގ.    
      
      
      
      
)ii(   ެިޚދްމަތް  ފޯރުކޮްށދެވޭ  ިހންުގމަށް  ޔުިނވަރސިީޓގ    
      
      
      
      
      
)iii( ެރަކާްތތައް ޙަ ކުިރެއރުވުުމގެ  ްޕރޮފެަޝން މުަވއްޒަފުްނގ    
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 ފޯމްމަޢުލޫމާތު  ފުރާ މުވައްޒަފުންއެކަޑެމިކް  ވަޒަންކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
  

 ވަަޒން  ބަލައި ހެކިތަަކށް ކަްނކަން، ުހށަހަޅާަފއިވާ  ފޯުމގައި  އެ  ފުުރމުްނ، ޯފމު  ެއޕްލިކޭަޝން ވަަޒންކޮށް  އަމިއްަލއަށް  ޭއނާ މުަވއްޒަފު 

 ދިއުަމށް  ކުިރއަށް  ޭރންކްތަކުަގއި  އެކި . ކޮމިޓީއަުކންެނވެ ެއކުލަވާލާ  ިހއުަމންރިސޯްސ ިޑވެލޮްޕމަންުޓން ކުއްިލއްޔާ/ސެންޓަުރ އަިދ  ކުރާނީ 

  .ާވެނއެވެ ތަފާތު  ޮޕިއންޓް ޖެހޭ ހޯަދން

  
 Iކެޓެގަރީ 

(i) ،ކޮންޓެކްޓްގަޑި  ްޕރެކްޓިކަލް، ޓިއުޯޓިރއަލް، ެސމިނަރ، ލެކްޗަރ  

 ލެވަލް ކަރުދާސް/  މާއްދާ #
 ކިޔަވައިދިން

 * މޯޑް

 ހަފްތާއަކު
 ކިޔަވައިދިން

 ގަޑި

 ތަކުގައިވާ ރެކޯޑު
 ނެގި މަތިން ގޮތުގެ

 ތަކުގެ ކްލާސް
 ޕަރސަންޓޭޖް

            
            
            
            
            
            
            
            
            
  )ކ( ގަޑި ކޮންޓެކްޓް  ،)ޕ( ޕްރެކްޓިކަލް ،)ޓ( ިޓއުޓޯރިއަލް  ،)ސ( ސެިމނަރ ،)ލ( ލެކްޗަރ* 

  
ii)(  ްަވޞީލަތްަތއް  ޢިްލމީ  ިއތުރު ފޯރުޮކށްެދވުނު  ދަިރވަުރންަނށް ައދި ތަކެތި ުކރެުވނު ރިާޢޔަތް ބެޭހގޮުތން ކިަޔވަިއިދނުާމއި ުނަވތަ ކިޔުނ  

 ޕްރިސްކްރައިބް ކުރި ރިޢާޔަތް ކަރުދާސް/  މާއްދާ #
 ކުރެވުނު

 އިތުރު ފޯރުކޮށްދެވުނު
 ވަސީލަތްތައް

          
          
          
          
          

iii)(  ިކިޔަަވއިެދވޭ  މާްއދާެއއްަގއި އެ ޭބނުންކުުރން، ޮގތްަތއް އައު  ކުެރވޭފަދަ  ޝާމިލް  ދަިރަވރުން ރޮނުގން ދަސްކުުރުމގެ  ކިަޔވަިއދިުނމާއ 

  ަކންތަްއތައް  ފަދަ  އިްސލާހުކުރުން  ުމގައްަރރު މާްއާދގެ  މިްނވަރު، ކުރާ އައު  ތަކެތި

 ތަފްޞީލް ކުރު #
    
    
    
  

)ivާމިްނަވރު. ކުރެުވނު ައދާ  ވާޖިުބތައް  ވާޖިބުަތކާ ކުރެވުނު  ަހވާލު  ގުޭޅގޮުތން ނާ ) އިްމތިޙ  

 ވާޖިބު ހަވާލުކުރެވުނު ބާވަތް އިމްތިހާނުގެ #
 ވާޖިބުގެ އަދާކުރި
 )%( މިންވަރު

        
        
        
 

  ރަކާތްތައްޙަ ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ރަކާތްތަކާއިޙަ އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: IIކެޓެގަރީ 

 

 ގަޑި އުޅުނު ހަފްތާއަކު އެވެރެޖްކޮށް ބާވަތް ރަކާތުގެޙަ #
)i(  ެހަރަާކތްތައް ޭބސްޑް ފީލްޑް  ައދި ރަކާްތތައް ޙަ އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގ.    
      
      
      
      
)ii(   ެިޚދްމަތް  ފޯރުކޮްށދެވޭ  ިހންުގމަށް  ޔުިނވަރސިީޓގ    
      
      
      
      
      
)iii( ެރަކާްތތައް ޙަ ކުިރެއރުވުުމގެ  ްޕރޮފެަޝން މުަވއްޒަފުްނގ    
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 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: IIIކެޓެގަރީ 

 
)A( ިކަރުދާސް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޖާރނަލްގައ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ
 ޖާރނަލް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

  ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެ   ން

 އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

(B)I ިޗެޕްޓަރ ނުވަތަ މަޒުމޫނު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ފޮތުގައ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ނަން، ފޮތުގެ
 އަދި އެޑިޓަރު
 ކުރި ޝާއިޢު

 ފަރާތް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

  ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެ   ން

 އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

(B)II ްހިމެނޭ ކަރުދާސް މުޅި ޕްރޮސީޑިންގްސްގައި ކޮންފަރެންސ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ކޮންފަރެންސް
 ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ

 ތަފްޞީލް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ޕިޔަރ
  ރިވިޔޫ

 އިމްޕެކްޓް
 އަކީ ފެކްޓަރ

 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުން
 ގެ އަދަދު  

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

  

  

  

(B)III ްފޮތް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެޑިޓަރުގެ އެއް ނުވަތަ މުޞައްނިފު އެއ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ފޮތާއި
 އޯތަރޝިޕްގެ

 ބާވަތް

 ކުރި ޝާއިޢު
 އަދި ފަރާތް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

  މުޞައްނިފުން
 ގެ އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

 (C) I & IIާކޮންސަލްޓަންސީ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ރިސާރޗް ކުރިއަށްދ  

 މުއްދަތު އޭޖަންސީ ސުރުޚީ #
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 އަގު ޖުމުލަ
          
          
          
          
          
  

)D( ްސުޕަވައިޒްކުރުން ރިސާރޗ  

 ދަރިވަރުންގެ އަދަދު #
 ތީސީސް

 ހުށަހެޅިފައިތޯ
 ދެވިފައިތޯ ޑިގްރީ

        ރިސާރޗް  ާމސްޓަރސް   ުދވަުހގެ  އެއްައހަރު 
        ޕީއެޗްޑީ 

  

 (E)Iސްޓާފުން  އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތައް، ޓެކްނޮލޮޖީ އިވެލުއޭޝަން ބެހޭ ދަސްކުރުމާ އަދި ކިޔަވައިދިނުން ކޯސް، ޓްރޭނިންގ

 މުއްދަތެއްގެ) ކުރުނޫން ހަފްތާއައްވުރެ (އެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ބެހޭ ކުރިއެރުވުމާއި

 ރޭވި ފަރާތް މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމް #
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 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: IIIކެޓެގަރީ 

 
)A( ިކަރުދާސް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ޖާރނަލްގައ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ
 ޖާރނަލް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

  ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެ   ން

 އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

(B)I ިޗެޕްޓަރ ނުވަތަ މަޒުމޫނު ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ފޮތުގައ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ނަން، ފޮތުގެ
 އަދި އެޑިޓަރު
 ކުރި ޝާއިޢު

 ފަރާތް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

  ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފު
ގެ   ން

 އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

(B)II ްހިމެނޭ ކަރުދާސް މުޅި ޕްރޮސީޑިންގްސްގައި ކޮންފަރެންސ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ކޮންފަރެންސް
 ޕްރޮސީޑިންގްސްގެ

 ތަފްޞީލް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ޕިޔަރ
  ރިވިޔޫ

 އިމްޕެކްޓް
 އަކީ ފެކްޓަރ

 ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުން
 ގެ އަދަދު  

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

  

  

  

(B)III ްފޮތް ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެޑިޓަރުގެ އެއް ނުވަތަ މުޞައްނިފު އެއ 

# 
 ޞަފުޙާ ސުރުޚީ

 އެކު ނަންބަރާ

 ފޮތާއި
 އޯތަރޝިޕްގެ

 ބާވަތް

 ކުރި ޝާއިޢު
 އަދި ފަރާތް

 އައިއެސްއެ
 /ސްއެން

 އައިއެސްބީއެ
 ނަމްބަރ ން

 ރިވިޔޫ ޕިޔަރ
 އިމްޕެކްޓް

 އަކީ ފެކްޓަރ
 ކޮބައިތޯ

  މުޞައްނިފުން
 ގެ އަދަދު

 އަކީ ތިބާ
 އިސް

 މުޞައްނިފުތޯ

1              
2              
3              
4             
  

 (C) I & IIާކޮންސަލްޓަންސީ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ރިސާރޗް ކުރިއަށްދ  

 މުއްދަތު އޭޖަންސީ ސުރުޚީ #
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 އަގު ޖުމުލަ
          
          
          
          
          
  

)D( ްސުޕަވައިޒްކުރުން ރިސާރޗ  

 ދަރިވަރުންގެ އަދަދު #
 ތީސީސް

 ހުށަހެޅިފައިތޯ
 ދެވިފައިތޯ ޑިގްރީ

        ރިސާރޗް  ާމސްޓަރސް   ުދވަުހގެ  އެއްައހަރު 
        ޕީއެޗްޑީ 

  

 (E)Iސްޓާފުން  އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތައް، ޓެކްނޮލޮޖީ އިވެލުއޭޝަން ބެހޭ ދަސްކުރުމާ އަދި ކިޔަވައިދިނުން ކޯސް، ޓްރޭނިންގ

 މުއްދަތެއްގެ) ކުރުނޫން ހަފްތާއައްވުރެ (އެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ބެހޭ ކުރިއެރުވުމާއި

 ރޭވި ފަރާތް މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމް #
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(E)II ،ްކަރުދާސް ހުށަހެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި ފަދަ ވާރކްޝޮޕް ސެމިނާރ ކޮންފަރެންސ 

# 
 ހުށަހެޅުނު
 ކަރުދާހުގެ
 ސުރުޚީ

 ތާރީޚް ނަން  ގެ ސެމިނަރ /ކޮންފަރެންސް
 ރޭވި
 ފަރާތް

 ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
 ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ރަށުގެ

 ނޫނީ
 ފެންވަރުގެތޯ ފެކަލްޓީ

            
            
            
            
  

(E)III ުރިޔާސަތު އަދި ތަޤްރީރު ހުށަހަޅާ ތަކުގައި ސެމިނާރ ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ދީގެން ދަޢުވަތ 

 ބެލެހެއްޓުން

# 

 ތަޤްރީރުގެ
 /ނަން

 ރިޔާސަތު
 ބެލެހެއްޓި
 ވަގުތު

 ތާރީޚް ނަން  ގެ ސެމިނަރ /ކޮންފަރެންސް
 ރޭވި
 ފަރާތް

 ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
 ފެންވަރުގެތޯ

            
            
            

 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރު ގުޅުންހުރި

  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ޮއތްަނމަ ޚިުދމަތެއް  ކުެރވޭ ާފހަގަ ަބާޔންކޮށްފަިއުނވާ ުކރިން މީގެ ުނަވތަ އެވޯެޑއް ސެޓިފިކެޓެއް، ިއތުރު  ލިބިފައިވާ 

  .އެެދމެވެ ިލުޔއްުވން ތިރީަގއި

 އެދެމެވެ) ޖެއްސެވުން އަދަދު އަހަރު، ތަކުގައި ދާއިރާ (ގުޅުންހުރި ތަފުޞީލް#  #
    
    
    
  

 :ލިޔުން ހިމެނޭ މިއާއެކު ގޮތުގައި ހެކީގެ

      
      
      
  

  ނުަވތަ  މަިތން ގޮުތގެ  އެްއގޮްތވާ ކަުރދާސްތަކާ ނުަވތަ ރެކޯޑްތަކާ ހުށަެހޅިފަިއވާ  ފޯާމެއކު މި  މަޢުޫލމާތަކީ ަބާޔންކުރެވިަފއިވާ  މަީތގައި

 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމްއެކަޑެމިކް 
 

 މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވަޒީފާއާ ފަންނީ އަދި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު: 1ސެކްޝަން 

 : ނަންަބރު. ކ.ރ : ނަންމުަވއްޒަުފގެ 

 :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :  (ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް)މަާޤމް މިހާުރ ހުިރ 

  :ކުއްލިއްޔާ/ސެންަޓރު : ބަދަުލިވ ތާރީޚްމަޤާމަްށ 

  އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:  ފޯނު ނަމްަބރު:

 : ުމ ައދި ޔުނިޓުޤާސުޕަަވއިޒަުރެގ ަނމާއި މަ

 : މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ މުްއދަތު 

  : ފާސް ލިބިފައިާވ ޚާްއަޞ ތަްމރީުނތަްއ ުނވަަތ ެއންެމ ަމތީ ތަޢުލީމީ 

  

  

  

  :މަޤާުމތައް ުފރާަފއިވާ  ުޔިނަވރސިޓީަގއި މިހާަތނަށް 

  

  

  :މާްއދާަތއް ކިަޔވަިއދީަފިއވާގަިއ މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ މުްއދަތު 
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(E)II ،ްކަރުދާސް ހުށަހެޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި ފަދަ ވާރކްޝޮޕް ސެމިނާރ ކޮންފަރެންސ 

# 
 ހުށަހެޅުނު
 ކަރުދާހުގެ
 ސުރުޚީ

 ތާރީޚް ނަން  ގެ ސެމިނަރ /ކޮންފަރެންސް
 ރޭވި
 ފަރާތް

 ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
 ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ ރަށުގެ

 ނޫނީ
 ފެންވަރުގެތޯ ފެކަލްޓީ

            
            
            
            
  

(E)III ުރިޔާސަތު އަދި ތަޤްރީރު ހުށަހަޅާ ތަކުގައި ސެމިނާރ ނުވަތަ ކޮންފަރެންސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ދީގެން ދަޢުވަތ 

 ބެލެހެއްޓުން

# 

 ތަޤްރީރުގެ
 /ނަން

 ރިޔާސަތު
 ބެލެހެއްޓި
 ވަގުތު

 ތާރީޚް ނަން  ގެ ސެމިނަރ /ކޮންފަރެންސް
 ރޭވި
 ފަރާތް

 ޤައުމީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ،
 ފެންވަރުގެތޯ

            
            
            

 

 މަޢުލޫމާތު އިތުރު ގުޅުންހުރި

  ަމޢުލޫާމތު  އެ  ޮއތްަނމަ ޚިުދމަތެއް  ކުެރވޭ ާފހަގަ ަބާޔންކޮށްފަިއުނވާ ުކރިން މީގެ ުނަވތަ އެވޯެޑއް ސެޓިފިކެޓެއް، ިއތުރު  ލިބިފައިވާ 

  .އެެދމެވެ ިލުޔއްުވން ތިރީަގއި

 އެދެމެވެ) ޖެއްސެވުން އަދަދު އަހަރު، ތަކުގައި ދާއިރާ (ގުޅުންހުރި ތަފުޞީލް#  #
    
    
    
  

 :ލިޔުން ހިމެނޭ މިއާއެކު ގޮތުގައި ހެކީގެ

      
      
      
  

  ނުަވތަ  މަިތން ގޮުތގެ  އެްއގޮްތވާ ކަުރދާސްތަކާ ނުަވތަ ރެކޯޑްތަކާ ހުށަެހޅިފަިއވާ  ފޯާމެއކު މި  މަޢުޫލމާތަކީ ަބާޔންކުރެވިަފއިވާ  މަީތގައި

 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމްއެކަޑެމިކް 
 

 މަޢުލޫމާތު ބެހޭ ވަޒީފާއާ ފަންނީ އަދި މަޢުލޫމާތު ޢާއްމު: 1ސެކްޝަން 

 : ނަންަބރު. ކ.ރ : ނަންމުަވއްޒަުފގެ 

 :  ދާއިމީ އެޑްރެސް :  (ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް)މަާޤމް މިހާުރ ހުިރ 

  :ކުއްލިއްޔާ/ސެންަޓރު : ބަދަުލިވ ތާރީޚްމަޤާމަްށ 

  އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:  ފޯނު ނަމްަބރު:

 : ުމ ައދި ޔުނިޓުޤާސުޕަަވއިޒަުރެގ ަނމާއި މަ

 : މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ މުްއދަތު 

  : ފާސް ލިބިފައިާވ ޚާްއަޞ ތަްމރީުނތަްއ ުނވަަތ ެއންެމ ަމތީ ތަޢުލީމީ 

  

  

  

  :މަޤާުމތައް ުފރާަފއިވާ  ުޔިނަވރސިޓީަގއި މިހާަތނަށް 

  

  

  :މާްއދާަތއް ކިަޔވަިއދީަފިއވާގަިއ މަސައްކަުތެގ ފެްނވަުރ ބެލޭ މުްއދަތު 
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މަސައްކަތްތައް ކިޔަވައިދިނުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި : 2ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް

  
  ލު ޞީތަފު  ރޭޓިްނގ

ހީކުރާ ވަރަްށ ުވރެ  .3
  ފުރިހަމަ 

(Exceeds 
expectations) 

ުމަވއްޒަފު . މަސްއޫިލއްަޔތު ުފރިހަަމ ކުރާ ެފްނވަރު، ކަޑަެއޅިފަިއވާ މިްނވަަރށް ުވރެ ަމއްޗެވެ
މަސައްކަތްކުަރީނ މިފަަދ މަްސއޫލިްއޔަތުތަެކއް ަޙވާލުުކރެވިަފއިާވ ގިަނ މުަވއްޒަފުްނ ަމަސއްކަތް 

  .ބޫލުކުރެވޭ ވަަރށް ވުރެ ާއދަކޮށް ބޮޑަށެވެކުރަންެޖހޭ ކަަމށް ޤަ

 ހީކުރާ ވަާރ ދިާމވޭ  .2
(Meets expectations)  

މި . މަސައްކަްތ ކުަރްނޖެހޭ ަކމަްށ ކަޑަެއޅިފަިއވާ ެފންަވަރށް ުމަވއްޒަފު އާަދކޮށް ޒިްނމާ އުފުަލއެވެ
ުޔނިަވރސިޓީިއން ޤަބޫލު ކުރާ މުަވއްޒަުފގެ ެފްނވަުރ ހުީރ މިަފދަ މަސްއޫިލއްަޔތުތަެކއް އަދާކުުރމަްށ 

  .ފެންަވރުަގެއވެ

 ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ  .1
(Needs improvement)  

ުނވަަތ ފެްނވަުރ ހުްނަނނީ . މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރު، ޮކންމެެހން ހުންަންނޖެހޭ ފެްނވަރަްށ ވުރެ ަދށެވެ 
ުމަވްއޒަފުގެ މަަސއްކަްތ އެކަީށގެްނާވ  ،ތަްމރީާނއި ްސަޕރވިަޜން. ކިރިޔާ ޤަބޫުލ ކުެރވޭ ެފްނވަުރގަެއވެ
  .ފެންަވރަްށ ެގނަުއމަށް ޭބުނން ވެެއވެ

 ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ . 0
(Unacceptable)  

. މަޤާމުެގ ަމސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުުރަމށް ނުުކޅުްނތެރިަކމަށް ުނވަަތ ބޭުނން ނޫންކަަމށް ާފހަަގ ކުރެެވެއވެ
ުރ ަރނގަޅުުކރުަމށް ައދި ަރނގަޅުކޮްށ ދެމެެހއްުޓމަށް އަިދ ިމ ވަުޤތުްނ ފެށިެގން މަސައްަކތުެގ ފެްނވަ

  .ބޭނުްނވެެއވެ
  

 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ

   :އާދަޮކްށ ހާޒިުރުވންއޮފީހަްށ ައިދ ކުލާސްތަކަށް 

 
   :ސަލާން ުބނުން

 
   :ގަޑިޖެޭހނަމަ، ުނަވތަ ހާިޒރު ނުެވޭވނަމަ، ކުިރން ެއންުގން

 
   :ކަންަކުމގަިއ ބޭރަްށ ދިުއންރަސްމީ ގަީޑގަިއ އަމިއްަލ 

 
  :ފެށުަމށް ކަަޑއެޅިފަިއާވ ގަިޑއަްށ ތަްއޔާުރުވން ކިޔަަވއިޭދ ކްލާްސތައް

 
 :ަމސަްއކަތު ުދވަުހގެ ކުިރން ެއންުގން 10ަމދުެވގެން ، ޗުއްޓީ ެނގުަމށް ުކރިން ާރވާ 

 
  :ހުއްަދ ނުލިބި ުނވަަތ ޗުއްީޓ ުނަނގަިއ ާނންަނ ދުަވސް

 

  :ޮކމެންްޓސް  އިތުރު

 

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ

   :ވަޒީފާ ަބާޔނުަގިއވާ މަސައްަކތް ުކރުމަްށ ރަްސމީ ަވގުުތ ބޭުނންކުރުން

 
:ޭބނުންކުުރންކަމެއް ކުުރމަށް ޮއތް ވަޤުތު، އެްނމެ ފައިދާ ުހރި ނަީތޖާ ނެުރމަށްޓަަކއި ަތފާތު ގޮްތތަކާއި ިއކްވިްޕމަންާޓއެކު 

  

 

   :އެހެްނމީުހންެގ ާތވަލުތަކާިއ ވަޤުތަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

 
:މުހިްއުމ އެަތްއ ކަެމއް ކުަރްނޖެހުުމން، އިްސކަންޭދ ަތރުތީުބތަްއ ކަނޑަައޅަިއ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ެނރުން

  

 
: ެއއްޮގތަށް ުކރުންއެކި މަަސއްކަްތަތކަށް ޭދންެޖހޭ ިއސްކަން ަތރުތީބު، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުޞޫލުތަާކ 

 

 
  :ކަނޑައެޅިަފއިާވ ސުންގަީޑގެ ުކރިްނ ަހވާލުކުރެިވފަިއާވ މަަސއްކަތް ނިްނމުން

 
  :ޖަލްސާަތއް ެފށޭ ވަުގތުތަކަާށއި އެެހންމީުހްނގެ ވަުގަތށް ިއޙްތިާރމް ކުުރން

 

  :ޮކމެންްޓސް  އިތުރު

  

 

 .ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި . ނ

  :އުެފއްުދންެތރި އަިދ ަނތީާޖ ނެެރވޭ ަފދަ ގުުޅންަތްއ އުަފއްާދ ެދމެެހްއޓުންަދރިަވރުްނާނ މުަވއްޒަފުްނާނއި އަިދ 

 

 
   :އެހެްނ ީމހުްނެގ ތަފާުތ ޚިޔާުލތަކަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

 
ންަނށް ވަކި ިއރަކަށް ަކމެްއ ކޮްށދޭްނ ަޙވާލުެވއްެޖނަމަ، އެކަެމްއސެކްަޝންތަކުެގ މުަވއްަޒފުުކއްލިްއޔާ/އޮފީުހގެ އެެހން 

  :ވަޢުުދީވ އިރަުކްނ ފުްއދުން

 
 :އެކުގަިއ ަމސައްަކތް ކުާރމީހުްނާނ ޕްރޮެފޝަނަލްކޮްށ މުޢާމަާލތްކޮށް، ަތފާތުާވ ޚިާޔލުތަކަްށ ފުރުަޞތު ިދުނން
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މަސައްކަތްތައް ކިޔަވައިދިނުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި : 2ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް

  
  ލު ޞީތަފު  ރޭޓިްނގ

ހީކުރާ ވަރަްށ ުވރެ  .3
  ފުރިހަމަ 

(Exceeds 
expectations) 

ުމަވއްޒަފު . މަސްއޫިލއްަޔތު ުފރިހަަމ ކުރާ ެފްނވަރު، ކަޑަެއޅިފަިއވާ މިްނވަަރށް ުވރެ ަމއްޗެވެ
މަސައްކަތްކުަރީނ މިފަަދ މަްސއޫލިްއޔަތުތަެކއް ަޙވާލުުކރެވިަފއިާވ ގިަނ މުަވއްޒަފުްނ ަމަސއްކަތް 

  .ބޫލުކުރެވޭ ވަަރށް ވުރެ ާއދަކޮށް ބޮޑަށެވެކުރަންެޖހޭ ކަަމށް ޤަ

 ހީކުރާ ވަާރ ދިާމވޭ  .2
(Meets expectations)  

މި . މަސައްކަްތ ކުަރްނޖެހޭ ަކމަްށ ކަޑަެއޅިފަިއވާ ެފންަވަރށް ުމަވއްޒަފު އާަދކޮށް ޒިްނމާ އުފުަލއެވެ
ުޔނިަވރސިޓީިއން ޤަބޫލު ކުރާ މުަވއްޒަުފގެ ެފްނވަުރ ހުީރ މިަފދަ މަސްއޫިލއްަޔތުތަެކއް އަދާކުރުމަްށ 

  .ފެންަވރުަގެއވެ

 ރަނގަޅުކުަރްނޖެހޭ  .1
(Needs improvement)  

ުނވަަތ ފެްނވަުރ ހުްނަނނީ . މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރު، ޮކންމެެހން ހުންަންނޖެހޭ ފެްނވަރަްށ ވުރެ ަދށެވެ 
ުމަވްއޒަފުގެ މަަސއްކަްތ އެކަީށގެްނާވ  ،ތަްމރީާނއި ްސަޕރވިަޜން. ކިރިޔާ ޤަބޫުލ ކުެރވޭ ެފްނވަުރގަެއވެ
  .ފެންަވރަްށ ެގނަުއމަށް ޭބުނން ވެެއވެ

 ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ . 0
(Unacceptable)  

. މަޤާމުެގ ަމސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުުރަމށް ނުުކޅުްނތެރިަކމަށް ުނވަަތ ބޭުނން ނޫންކަަމށް ާފހަަގ ކުރެެވެއވެ
ުރ ަރނގަޅުުކރުަމށް ައދި ަރނގަޅުކޮްށ ދެމެެހއްުޓމަށް އަިދ ިމ ވަުޤތުްނ ފެށިެގން މަސައްަކތުެގ ފެްނވަ

  .ބޭނުްނވެެއވެ
  

 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ

   :އާދަޮކްށ ހާޒިުރުވންއޮފީހަްށ ައިދ ކުލާސްތަކަށް 

 
   :ސަލާން ުބނުން

 
   :ގަޑިޖެޭހނަމަ، ުނަވތަ ހާިޒރު ނުެވޭވނަމަ، ކުިރން ެއންުގން

 
   :ކަންަކުމގަިއ ބޭރަްށ ދިުއންރަސްމީ ގަީޑގަިއ އަމިއްަލ 

 
  :ފެށުަމށް ކަަޑއެޅިފަިއާވ ގަިޑއަްށ ތަްއޔާުރުވން ކިޔަަވއިޭދ ކްލާްސތައް

 
 :ަމސަްއކަތު ުދވަުހގެ ކުިރން ެއންުގން 10ަމދުެވގެން ، ޗުއްޓީ ެނގުަމށް ުކރިން ާރވާ 

 
  :ހުއްަދ ނުލިބި ުނވަަތ ޗުއްީޓ ުނަނގަިއ ާނންަނ ދުަވސް

 

  :ޮކމެންްޓސް  އިތުރު

 

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ

   :ވަޒީފާ ަބާޔނުަގިއވާ މަސައްަކތް ުކރުމަްށ ރަްސމީ ަވގުުތ ބޭުނންކުރުން

 
:ޭބނުންކުުރންކަމެއް ކުުރމަށް ޮއތް ވަޤުތު، އެްނމެ ފައިދާ ުހރި ނަީތޖާ ނެުރމަށްޓަަކއި ަތފާތު ގޮްތތަކާއި ިއކްވިްޕމަންާޓއެކު 

  

 

   :އެހެްނމީުހންެގ ާތވަލުތަކާިއ ވަޤުތަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

 
:މުހިްއުމ އެަތްއ ކަެމއް ކުަރްނޖެހުުމން، އިްސކަންޭދ ަތރުތީުބތަްއ ކަނޑަައޅަިއ ބޭުންނވާ ަނތީާޖ ެނރުން

  

 
: ެއއްޮގތަށް ުކރުންއެކި މަަސއްކަްތަތކަށް ޭދންެޖހޭ ިއސްކަން ަތރުތީބު، ކަނޑަެއޅިފަިއވާ އުޞޫލުތަާކ 

 

 
  :ކަނޑައެޅިަފއިާވ ސުންގަީޑގެ ުކރިްނ ަހވާލުކުރެިވފަިއާވ މަަސއްކަތް ނިްނމުން

 
  :ޖަލްސާަތއް ެފށޭ ވަުގތުތަކަާށއި އެެހންމީުހްނގެ ވަުގަތށް ިއޙްތިާރމް ކުުރން

 

  :ޮކމެންްޓސް  އިތުރު

  

 

 .ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި . ނ

  :އުެފއްުދންެތރި އަިދ ަނތީާޖ ނެެރވޭ ަފދަ ގުުޅންަތްއ އުަފއްާދ ެދމެެހްއޓުންަދރިަވރުްނާނ މުަވއްޒަފުްނާނއި އަިދ 

 

 
   :އެހެްނ ީމހުްނެގ ތަފާުތ ޚިޔާުލތަކަްށ އިްޙތިރާްމ ކުުރން

 
ންަނށް ވަކި ިއރަކަށް ަކމެްއ ކޮްށދޭްނ ަޙވާލުެވއްެޖނަމަ، އެކަެމްއސެކްަޝންތަކުެގ މުަވއްަޒފުުކއްލިްއޔާ/އޮފީުހގެ އެެހން 

  :ވަޢުުދީވ އިރަުކްނ ފުްއދުން

 
 :އެކުގަިއ ަމސައްަކތް ކުާރމީހުްނާނ ޕްރޮެފޝަނަލްކޮްށ މުޢާމަާލތްކޮށް، ަތފާތުާވ ޚިާޔލުތަކަްށ ފުރުަޞތު ިދުނން
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 :ޖާަގތަކާއި ޖަަގހަަތއް ތަރުތީބުކޮްށ ސާުފކޮށް ބަލެެހއްޓުންއެހެްނމީުހންާނ ެއކު ޝެައރ ކުާރ ސެކްޝަްނގެ 

 

 
އެހެްނ ުމަވއްޒަުފންާނ ެދމެުދ ވެޭވ ެއއްބަސްުވންތަާކއި ކޮމިްޓމަްނޓްަތއް ބަރާަބރަްށ ފުްއދާ، ަޝއުޤުެވރިކަމާއެކު، 

  :އެހެްނމީުހނާއެުކ ކުރަންެޖހޭ ގްޫރްޕ މަަސއްކަތްތަުކަގއި ަބއިެވރިުވން

 :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

  

 

  :ކަސްޓަަމރުްނނަށް ޚިުދމަްތދިުނމުެގ ރޫްޙ ާއއި ުމޢާމަލާތް. ރ

ބޭރުން ަކންކަމަްށ ެއދި ައްނަނ) ިއންޓާރަނލް ަކސްޓަމަުރންާނއި(އޮފީުހގެ މަސައްަކތް ކުރާ އެެހން މުަވއްޒަފުްނނަާށިއ 
އިޚްާލޞްެތރިކަާމއި އަދަާބއިއެުކ ިޚދުަމްތީދ) އެކްސްޓަރަނލް ކަސްޓަމަރުްނނަށް(އަިދ ަދރިަވރުްނނަްށ ފަރާތްތަަކށް 

   :މައްސަަލ ޙައްލުުކރުމުެގ ރޫްޙ ގެްނގުޅުން

 
:ލިޔުުމންާނިއ ައަގބަހުްނ ޭދ މަޢުޫލމާތާިއ ިޚދުަމތް، ސާފުވުާމއި، ުކުރވުާމއި، ުފރިހަަމެވ، ެތދެެވރިވެ، ައވަހަްށ ދިުނން

 

 

 :ސިާޔސަތުަތކާ އެްއގޮަތށް ޭބުނން ކުުރންފޯނާިއ ީއމެއިްލ ެއކަމަށް ަކނޑައެޅިަފއިާވ 

 

 

ުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ  5މަޢުލޫާމތާިއ ކަްނކަމަށް އެިދ ޮފނުާވ ސިޓީތަކަްށ ލަްސވެެގން އެކި ފަާރތްތަުކްނނާިއ ަދރިަވރުްނ 
  : ލިޔުުމން ޖަވާުބ ދިުނން

 

   :ދުަވހުްނ ަޖވާބު ިދނުން 2އީމެއިްލތަކަްށ 

  

: ެއދުުމން، ީސދާ އެކަުމގެ ިޒންާމ ޮއންަނ ފަރާާތ ގުުޅވާިދނުންއެކި ފަާރތްތަުކން ކަންކަމަްށ 

 

  

 :އެކި ފަާރތްތަުކން އެޭދ ކަންކަަމށް ަޖވާބުޭދއިރު، ޕޮިސޓިވް ަފހި ރޫހެްއަގއި ަޖވާުބ ިދނުން

 

 

  :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

  

 

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ

)ޒަފުން ަބދަުލުވން، ވަސީަލތްަތްއ ބަދަލުުވން ަފަދ ބަދަލުތަކަށް ުމަވއް(ހިްނގުުމގެ ުއޫޞލުތަކަށް ައންަނ ބަދަލުތަކަށް 
  : ހޭނުން

 
  :މައްސަަލތަްއ ެދެނގަެނ ޙައްލުުކރުުމގެ ިފަޔވަޅުަތއް ެއޅުމަްށ އިްސެނގުން 

 

:ަތދުބީރުޮކށް، އީާޖީދ ސޮުލޝަންަތއް ތަންީފޒު ކުރުންދިާމވާ މައްސަަލަތކަށް ޙައްުލތައް، އެހެްނމީުހންާނ ުގޅިގެްނ 

 

 
މަސްއޫިލއްަޔތު ައދާކުރުުމގަިއ ދިާމވެާދެނ ަމއްސަލަަތކާއި އަަވހަްށ ިދމާެވދާެނ ކަންަކުމގެ މަޢުޫލމާުތ ުސޕަރވައިަޒަރްށ

 : އަަވހަށް ެއންުގން

 

 :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

 

 .މައްސަލަހައްލުކުރުންބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، އިސްނެގުމާއި . ޅ

 :ުޔނިަވރސިޓީެގ ެފންަވރާ އެކަށީެގްނވާ ވަަރށް ކުުރން ،ޙަވާލު ކުެރވިަފއިާވ މަަސއްކަތް

  

 
   :ިޒންާމދާުރ ޮގތެްއގަިއ ބޭުނންކުރުން) ަވުގތާިއ ަފއިސާ(ޔުިނވަރސިީޓެގ ަތކެތި 

 
  :އުޫޞލުތަކާ ެއއްޮގތަްށ ޢަމަލު ކުުރންޤަވާިއދުތަާކއި ޔުިނވަރސިީޓެގ 

 
   :ޕްޭލންަގއިާވ ގޯލްަތއް އޮޅުންފިލާަކން ާހމަުވންސްޓްރެޓެޖިކް ިނވަރސިީޓެގ ޔު

 
   :ާޙޞިލްކުރުމަްށ އިސްަކންީދގެްނތޯ މަސައްކަްތ މިްސރާބު ކުަރނީ މި ޯގލްތައް 

 
  :އުފެްއދުްނތެިރ ާފޑުކިޔުން ދޭހަޮކށް ޤަބޫލުކުރުން

  

  

 

  :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 
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 :ޖާަގތަކާއި ޖަަގހަަތއް ތަރުތީބުކޮްށ ސާުފކޮށް ބަލެެހއްޓުންއެހެްނމީުހންާނ ެއކު ޝެައރ ކުާރ ސެކްޝަްނގެ 

 

 
އެހެްނ ުމަވއްޒަުފންާނ ެދމެުދ ވެޭވ ެއއްބަސްުވންތަާކއި ކޮމިްޓމަްނޓްަތއް ބަރާަބރަްށ ފުްއދާ، ަޝއުޤުެވރިކަމާއެކު، 

  :އެހެްނމީުހނާއެުކ ކުރަންެޖހޭ ގްޫރްޕ މަަސއްކަތްތަުކަގއި ަބއިެވރިުވން

 :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

  

 

  :ކަސްޓަަމރުްނނަށް ޚިުދމަްތދިުނމުެގ ރޫްޙ ާއއި ުމޢާމަލާތް. ރ

ބޭރުން ަކންކަމަްށ ެއދި ައްނަނ) ިއންޓާރަނލް ަކސްޓަމަުރންާނއި(އޮފީުހގެ މަސައްަކތް ކުރާ އެެހން މުަވއްޒަފުްނނަާށިއ 
އިޚްާލޞްެތރިކަާމއި އަދަާބއިއެުކ ިޚދުަމްތީދ) އެކްސްޓަރަނލް ކަސްޓަމަރުްނނަށް(އަިދ ަދރިަވރުްނނަްށ ފަރާތްތަަކށް 

   :މައްސަަލ ޙައްލުުކރުމުެގ ރޫްޙ ގެްނގުޅުން

 
:ލިޔުުމންާނިއ ައަގބަހުްނ ޭދ މަޢުޫލމާތާިއ ިޚދުަމތް، ސާފުވުާމއި، ުކުރވުާމއި، ުފރިހަަމެވ، ެތދެެވރިވެ، ައވަހަްށ ދިުނން

 

 

 :ސިާޔސަތުަތކާ އެްއގޮަތށް ޭބުނން ކުުރންފޯނާިއ ީއމެއިްލ ެއކަމަށް ަކނޑައެޅިަފއިާވ 

 

 

ުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ  5މަޢުލޫާމތާިއ ކަްނކަމަށް އެިދ ޮފނުާވ ސިޓީތަކަްށ ލަްސވެެގން އެކި ފަާރތްތަުކްނނާިއ ަދރިަވރުްނ 
  : ލިޔުުމން ޖަވާުބ ދިުނން

 

   :ދުަވހުްނ ަޖވާބު ިދނުން 2އީމެއިްލތަކަްށ 

  

: ެއދުުމން، ީސދާ އެކަުމގެ ިޒންާމ ޮއންަނ ފަރާާތ ގުުޅވާިދނުންއެކި ފަާރތްތަުކން ކަންކަމަްށ 

 

  

 :އެކި ފަާރތްތަުކން އެޭދ ކަންކަަމށް ަޖވާބުޭދއިރު، ޕޮިސޓިވް ަފހި ރޫހެްއަގއި ަޖވާުބ ިދނުން

 

 

  :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

  

 

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ

)ޒަފުން ަބދަުލުވން، ވަސީަލތްަތްއ ބަދަލުުވން ަފަދ ބަދަލުތަކަށް ުމަވއް(ހިްނގުުމގެ ުއޫޞލުތަކަށް ައންަނ ބަދަލުތަކަށް 
  : ހޭނުން

 
  :މައްސަަލތަްއ ެދެނގަެނ ޙައްލުުކރުުމގެ ިފަޔވަޅުަތއް ެއޅުމަްށ އިްސެނގުން 

 

:ަތދުބީރުޮކށް، އީާޖީދ ސޮުލޝަންަތއް ތަންީފޒު ކުރުންދިާމވާ މައްސަަލަތކަށް ޙައްުލތައް، އެހެްނމީުހންާނ ުގޅިގެްނ 

 

 
މަސްއޫިލއްަޔތު ައދާކުރުުމގަިއ ދިާމވެާދެނ ަމއްސަލަަތކާއި އަަވހަްށ ިދމާެވދާެނ ކަންަކުމގެ މަޢުޫލމާުތ ުސޕަރވައިަޒަރްށ

 : އަވަހަށް ެއންުގން

 

 :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 

 

 .މައްސަލަހައްލުކުރުންބަދަލުތަކަށް ހޭނުމާއި، އިސްނެގުމާއި . ޅ

 :ުޔނިަވރސިޓީެގ ެފންަވރާ އެކަށީެގްނވާ ވަަރށް ކުުރން ،ޙަވާލު ކުެރވިަފއިާވ މަަސއްކަތް

  

 
   :ިޒންާމދާުރ ޮގތެްއގަިއ ބޭުނންކުރުން) ަވުގތާިއ ަފއިސާ(ޔުިނވަރސިީޓެގ ަތކެތި 

 
  :އުޫޞލުތަކާ ެއއްޮގތަްށ ޢަމަލު ކުުރންޤަވާިއދުތަާކއި ޔުިނވަރސިީޓެގ 

 
   :ޕްޭލންަގއިާވ ގޯލްަތއް އޮޅުންފިލާަކން ާހމަުވންސްޓްރެޓެޖިކް ިނވަރސިީޓެގ ޔު

 
   :ާޙޞިލްކުރުމަްށ އިސްަކންީދގެްނތޯ މަސައްކަްތ މިްސރާބު ކުަރނީ މި ޯގލްތައް 

 
  :އުފެްއދުްނތެިރ ާފޑުކިޔުން ދޭހަޮކށް ޤަބޫލުކުރުން

  

  

 

  :މިސާލު  ކޮމަންޓާއި 
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 ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ޔަވައިދިނުން،ކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި : 3ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް މަސައްކަތްތައް ހުރި

  
 :މަސައްކަތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުން،: ބައި) (އެއްވަނަ I ކެޓެގަރީ

  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
I(A)   

  ަކންަތއްަތއް  ކުަރްނޖެހޭ ކޮންމެެހން
    

ަގޑިތަްއ) ްޕރެކްޓިކަލް އަދި  ޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލް ހަވާލުކުެރވުނު   1
  އަަދދު. ގަޑިތަުކގެ ަނގާެދުވނު ތެރެިއން

25  
  

ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ދަުށން ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއސްޓާފް   2
  ިމންަވރު.  ކުރި ފުރިހަމަ 

10    

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅ އަދާުކރި އިތުުރން އޭގެ  މިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  3
  .)މަަސއްކަތް އެޗް.އޯ.ޑީ(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/ އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10  
  

މިްނވަރު  ދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިން  އިުރޝާދު ޢިލްާމއި ެއއްޮގަތށް ކަިރކިއުލަމްއާ  މާްއާދއެްއގެ   4
  .ށް ރިާއޔަތްޮކށް)ިއވެުލއޭަޝނަ(ލެކްޗަރަރ / ޮމޑިއުލް 

25  
  

މާކުކޮްށ ަނތީާޖ ޝީްޓ  ކަރުދާްސތައް  ޖަވާބު  އެުކލަވާލުާމއި ކަރުދާސްަތއް ފަހު އިމްިތހާނު   5
   ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10  
  

ކޮންިޓުނއަސް ( މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ެޓސްޓްތަކާއި މަސަްއކަތްތައް  6
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް )އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

    ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10  

  

    10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރު ަފދަ ބެެލހެއްުޓން ރޭުވމާ ހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއް  7
    

 ކެޓަގަރީ
)I(B 

  ަކްނތައްަތއް  އެެދވިެގްނވާ
    

ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި ދަސްުކރުމުމާއި އަދި ކިޔަަވއިިދނުާމއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ޭބނުންުކރު 1
  .ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު )އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ 

10  
  

    10  ިއސްލާހުކުރުން. މުަގއްރަރު  ާމއްާދގެ މާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާއި  2
ަނގަިއެދވޭ މިްނވަރު (ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނ ރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއް 3

  ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10  

  

ހުަނުރ ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއ ގެކުރުމު ގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކް  4
ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ ަހރުަދނާ ޝަޚުިޞއްަޔތެއް  ،އަަށގެްނނެުވމަްށ މަަސއްކަތްކުުރމާއި
  ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ ުހށަހެުޅމަށް).( ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ މަަސއްކަްތަތއް.

10  
  

ޓްރޭިނންގ ަފދަ ިއތުރުވާ  ުހނަރު  ބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެ ދަިރވަުރން  5
  .(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ) ިހްނުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮޕް 

10  
  

  

 

 

 :ހަރަކާތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: ބައި ދެވަނަ: ބައި) (ދެވަނަ II ކެޓެގަރީ
  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
II(A)  

  ހަރަާކތްަތއް އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ
    

ލެކްޗަރތަކާިއ ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބިއވެިރާވ ުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުރާ  ބައްދަުލވުްނތަކާއި،  1
  މިްނވަރު.

10  
  

ރާވާ  ަހރަކާްތތައް އަިދ އިުތރު ތަމްީރނުަތއް ަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާ  ގުޅުްނުހރި ކިޔެުވމާ  2
  ހިްނގާ މިްނވަރު.

10    

އަމިއްަލ ަސރުކާރާއި   ަފދަ ހޭުލންތެރިކުުރުވން ަދރިަވރުން  މުުޖތަމަުޢއަށް  ިޚދުަމތާ އިޖްިތމާޢީ   3
  ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގ  ާބރުެވރިކުުރވުުމގެ ދަިރަވރުން ިހންގާ ގުިޅެގން ޖަމާޢަްތތަކާ

10  
  

ަބއިވެިރާވ ަހރަކާތްތަކުަގއި ކުޅިަވރުގެ  ައދި އިުޖތިމާޢީ ގުުޅންުހރި ްސޓާފުންނާ ދަިރވަުރންނާ  4
  މިްނވަރު.

10  
  

ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއި  5
  ޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ ޕް

10  
  

    
 ކެޓަގަރީ 
II(B) 

  ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތައް 
    

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ، ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓް  1
  ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10  
  

    05   ައދާުކރުން. ެމންބަރުކަން  ކޮމިޓީތަުކގައި  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ ައދި  އަޮތުޅފެންަވރުގެ  ދާއިާރާއގުޅޭ 2
ސެިމނަރތަކުގައި  ހުށަާނޅާ ކަުރދާސް  ކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަދި  އެޯސސިއޭަޝންތަކާއި  ދާއިާރާއގުޅޭ  3

  ބައިެވރިުވން.
05  

  

ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ދަޢުަވތުތަާކއި  4
  ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05  
  

ާޝއިޢުކުރާ  ތަކުން  ޖަމްިޢއްޔާ ެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަ ަތކުގެ ކޮމިޓީ  ަޖމްޢިްއާޔތަކާއި ފަންނީ   5
  ިމންަވރު މެންބަރުަކން އަާދކުރާ  ޮކމިީޓގެ އެިޑޓޯރިއަލް މަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05  
  

    05  ހިްނގުން. އިްނިތޒާމްކޮށް ުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއް ޕްރޮެފޝަނަލް   6
    03  ކުރުން  އެގްަޒަމއިން  ެއއް ތީިސސް މާސްޓަރޒް   7
    05  ކުރުން  އެގްަޒމަިއން  ެއއް ީތސިސް  ޑީ.އެޗް.ޕީ  8
    07  ިހްނގުން  ާރވާ އެއް  ކޮންފަރަްނސް ބައިނަްލއަޤްާވމީ  9

  

 

 

 

 

 



417

 ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ޔަވައިދިނުން،ކިމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި : 3ސެކްޝަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތް މަސައްކަތްތައް ހުރި

  
 :މަސައްކަތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުން،: ބައި) (އެއްވަނަ I ކެޓެގަރީ

  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
I(A)   

  ަކންަތއްަތއް  ކުަރްނޖެހޭ ކޮންމެެހން
    

ަގޑިތަްއ) ްޕރެކްޓިކަލް އަދި  ޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލް ހަވާލުކުެރވުނު   1
  އަަދދު. ގަޑިތަުކގެ ަނގާެދުވނު ތެރެިއން

25  
  

ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ދަުށން ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއސްޓާފް   2
  ިމންަވރު.  ކުރި ފުރިހަމަ 

10    

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅ އަދާުކރި އިތުުރން އޭގެ  މިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  3
  .)މަަސއްކަތް އެޗް.އޯ.ޑީ(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/ އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10  
  

މިްނވަރު  ދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިން  އިުރޝާދު ޢިލްާމއި ެއއްޮގަތށް ކަިރކިއުލަމްއާ  މާްއާދއެްއގެ   4
  .ށް ރިާއޔަތްޮކށް)ިއވެުލއޭަޝނަ(ލެކްޗަރަރ / ޮމޑިއުލް 

25  
  

މާކުކޮްށ ަނތީާޖ ޝީްޓ  ކަރުދާްސތައް  ޖަވާބު  އެުކލަވާލުާމއި ކަރުދާސްަތއް ފަހު އިމްިތހާނު   5
   ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10  
  

ކޮންިޓުނއަސް ( މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ޓެސްޓްތަކާއި މަސަްއކަތްތައް  6
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް )އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

    ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10  

  

    10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރު ަފދަ ބެެލހެއްުޓން ރޭުވމާ ހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއް  7
    

 ކެޓަގަރީ
)I(B 

  ަކްނތައްަތއް  އެެދވިެގްނވާ
    

ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި ދަސްުކރުމުމާއި އަދި ކިޔަަވއިިދނުމާއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ޭބނުންުކރު 1
  .ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު )އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ 

10  
  

    10  ިއސްލާހުކުރުން. މުަގއްރަރު  ާމއްާދގެ މާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާއި  2
ަނގަިއެދވޭ މިްނވަރު (ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނ ރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއް 3

  ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10  

  

ހުަނުރ ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއ ގެކުރުމު ގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކް  4
ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ ަހރުަދނާ ޝަޚުިޞއްަޔތެއް  ،އަަށގެްނނެުވމަްށ މަަސއްކަތްކުުރމާއި
  ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ ުހށަހެުޅމަށް).( ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ މަަސއްކަްތަތއް.

10  
  

ޓްރޭިނންގ ަފދަ ިއތުރުވާ  ުހނަރު  ބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެ ދަިރވަުރން  5
  .(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ) ިހްނުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮޕް 

10  
  

  

 

 

 :ހަރަކާތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: ބައި ދެވަނަ: ބައި) (ދެވަނަ II ކެޓެގަރީ
  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
II(A)  

  ހަރަާކތްަތއް އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ
    

ލެކްޗަރތަކާިއ ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބިއވެިރާވ ުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުރާ  ބައްދަުލވުްނތަކާއި،  1
  މިްނވަރު.

10  
  

ރާވާ  ަހރަކާްތތައް އަިދ އިުތރު ތަމްީރނުަތއް ަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާ  ގުޅުްނުހރި ކިޔެުވމާ  2
  ހިްނގާ މިްނވަރު.

10    

އަމިއްަލ ަސރުކާރާއި   ަފދަ ހޭުލންތެރިކުުރުވން ަދރިަވރުން  މުުޖތަމަުޢއަށް  ިޚދުަމތާ އިޖްިތމާޢީ   3
  ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގ  ާބރުެވރިކުުރވުުމގެ ދަިރަވރުން ިހްނގާ ގުިޅެގން ޖަމާޢަްތތަކާ

10  
  

ަބއިވެިރާވ ަހރަކާތްތަކުަގއި ކުޅިަވރުގެ  ައދި އިުޖތިމާޢީ ގުުޅންުހރި ްސޓާފުންނާ ދަިރވަުރންނާ  4
  މިްނވަރު.

10  
  

ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއި  5
  ޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ ޕް

10  
  

    
 ކެޓަގަރީ 
II(B) 

  ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތައް 
    

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ، ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓް  1
  ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10  
  

    05   ައދާުކރުން. ެމންބަރުކަން  ކޮމިޓީތަުކގައި  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ ައދި  އަޮތުޅފެންަވރުގެ  ދާއިާރާއގުޅޭ 2
ސެިމނަރތަކުގައި  ހުށަާނޅާ ކަުރދާސް  ކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަދި  އެޯސސިއޭަޝންތަކާއި  ދާއިާރާއގުޅޭ  3

  ބައިެވރިުވން.
05  

  

ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ދަޢުަވތުތަާކއި  4
  ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05  
  

ާޝއިޢުކުރާ  ތަކުން  ޖަމްިޢއްޔާ ެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަ ަތކުގެ ކޮމިޓީ  ަޖމްޢިްއާޔތަކާއި ފަންނީ   5
  ިމންަވރު މެންބަރުަކން އަާދކުރާ  ޮކމިީޓގެ އެިޑޓޯރިއަލް މަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05  
  

    05  ހިްނގުން. އިްނިތޒާމްކޮށް ުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއް ޕްރޮެފޝަނަލް   6
    03  ކުރުން  އެގްަޒަމއިން  ެއއް ތީިސސް މާސްޓަރޒް   7
    05  ކުރުން  އެގްަޒމަިއން  ެއއް ީތސިސް  ޑީ.އެޗް.ޕީ  8
    07  ިހްނގުން  ާރވާ އެއް  ކޮންފަރަްނސް ބައިނަްލއަޤްާވމީ  9

  

 

 

 

 

 



418

 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: ބައި) (ތިންވަނަ III ކެޓެގަރީ

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ދެވޭ ގިނައިން އެންމެ

 ޕޮއިންޓް
ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III(A)  ްރިސާރޗ 
 ކަރުދާސް

 ޖާރނަްލތަކުަގއި(
  )ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

  ޖާރނަލް  ރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުން  އެކަމަކު  ނުކޮށް  ެރފަރ

  ުހރި  އިތުބާރު ބަލައިަގންަނ ިހެމނޭ 

ޕޮިއންޓް  15 ކަރުދާހަކަށް 
  

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް 

  

  ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް ިހމެނޭ  ކަރުދާސް  ުމޅި  ޕްޮރސީޑިންްގގައި  ކޮންފަރަްނސް
III(B) ިފޮތެްއެގ ފޮތާއ

ަފަދ ޗެޕްޓަރެއް 
ާޖރނަްލ ރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި 

 އެހެްނތަކެީތގަިއ 
  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ 

އާ ޓެކްސްޓް  ހިމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  )ޕަބްިލޝަރުން ބޭުރގެ (  ފޮތް   ރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  50 ނަމަ 
10 ނަމަ  ޗެޕްޓަެރއް 

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުކޮށްަފިއވާ ަފާރތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  25 ނަމަ 
5 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުޮކށްފަިއވާ ފަރާތަުކން 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  15 ނަމަ 
3 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ފޮެތްއގެ ާޗުޕކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިޝަރަކު  ބައިނަްލއަޤްާވމީ
  ޗެޕްޓަރެއް 

  ޕޮިއންޓް  10 ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭގެ  ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  ެޗޕްޓަެރއ ފޮެތްއގެ ާޗޕުކޮށްަފއިވާ   ޕަބްލިޝަރަކު 

   ޮޕއިންޓް  5 ޗެޕްޓަރަކަށް 

III(C) ީޕްޮރޖެކްޓް ރިސާރޗް ކޮށްފަިއވާ ލިބޭޮގތަށް  ބައިކުަޅބައެއް  ްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަށް  ރިާސރޗް ޔުިނވަރސިޓ( 
III(C) 

(i)  
 ޔުިނވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް
  ޕްރޮޖެކްޓް 

20 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   އެައށް  ނުަވތަ ަލއްކަ 5 ައގު ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  ޕޮިއންޓް 

  

15 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދމެދު  އާ  ލައްކަ  5 އާއި  ުރފިޔާ  ލައްކަ 3
  ޕޮިއންޓް 

  

10 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދެމދު  އާ  ަލއްކަ 3 ހާހާއި  25
  ޕޮިއންޓް 

  

III(C)  
(ii) 

ދެލައްކަ  ކޮންމެ   ައގު  ކޮންސަލްޓަންީސގެ   ކޮންސަލްޓަންސީ 
10 ރުފިާޔއަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(C) 
(iii) 

 ފަންޑިން 
  އޭެޖންސީ
  ރިޯޕޓް  ޤަބޫލުކުރާ

 ނިްނމާފަިއވާ  ރިޯޕޓް ނިްނމާފަިއވާ
ަނމަ   ބޮޑު  ޕްރޮޖެކްޓަަކށް

  10 ނަމަ  ކުޑަ 20

  

III(C) 
(iv) 

 ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  އައުޓްކަުމން 

ެބހޭ  ިސޔާަސތާ ުނަވތަ ްޕރޮސަސް  /ޕްރޮޑަކްޓް /ޕޭޓެންޓް
  ޑޮކިޔުމަންޓް  ޕޮލިސީ  މޭަޖރ. ިލޔުން  މުހިްނމު

30 ނަމަ ެފންަވރު ޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާމީ  ޕޮިއންޓް
50 ަނމަ  ފެންަވރު
  ޕޮިއންޓް 

  

  

 

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރން  ިރސާރޗ   
III(D)  

(i) 
 އެއްައހަރު 
 ދުަވހުގެ 

   މާސްޓަރސް 
  ރިސާރޗް 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ
3 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III(D)  
(ii) 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ  ޕީއެޗްޑީ
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް   10

  

 ކޮންމެ  ހުށަަހާޅފައި  ތީސީސް
7 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III E ަކރުާދސް ާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސް ކޯާހއި ްޓރޭިންނގ   
III(E)  

(i) 
 ކޯހާއި

 ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
   ކުރު ތަފާތު 

 ކޯސްތައް
މި  ގިަނެވގެން (

  ބަޔަށް 
30 ެދވޭނީ  ޖުމުލަ 

   )ޕޮިއންޓް

 ނޫން  ކުރު ުވރެ  ހަފުާތއަށް  ދެ
  ުމްއދަތު  ހަފުާތގެ  އެއް 

ަކމަކަށް  ކޮންމެ
  ޕޮިއންޓް 20

 ކޮންމެ
10 ހަރަކާތަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(E)  
 (ii)  

 ކޮންފަރަްނސް،
 ސެމިނާރ

 ވާރކްޮޝޕް 
ަތންަތނަށް  ފަދަ

 ޕޭަޕރު
  **  ހުށަހެުޅން

    ޕޮިއންޓް  10  ފެންަވރުގެ  ބައިނަްލއަޤްާވމ
    ޕޮއިންޓް  7.5  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ
    ޕޮިއންޓް  5  ެފްނވަުރގެ  ރަށު
    ޕޮިއންޓް  3  ަތނެްއގައި  ަފދަ ސްކޫލެއް ަތނެްއަގއި ވަކި

III(E)  
 (iii) 

ީދގެން  ދަޢުަވތު
 ކޮންފަރަްނސް

  އަށާއި 
 ސިމްޕޯިސއަމް 

ުހށަހަޅާ  އަށް 
 ޕްރެެޒންޓޭަޝން

  ތަޤްރީރު  ނުަވތަ

    ޕޮިއންޓް  10   ނަމަ  ފެންަވރު ބައިނަްލއަޤްާވމީ
      ޕޮިއންޓް 5   ނަމަ  ެފްނވަރު  ޤައުމީ

  

 

  



419

 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: ބައި) (ތިންވަނަ III ކެޓެގަރީ

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ދެވޭ ގިނައިން އެންމެ

 ޕޮއިންޓް
ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III(A)  ްރިސާރޗ 
 ކަރުދާސް

 ޖާރނަްލތަކުަގއި(
  )ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

  ޖާރނަލް  ރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުން  އެކަމަކު  ނުކޮށް  ެރފަރ

  ުހރި  އިތުބާރު ބަލައިަގންަނ ިހެމނޭ 

ޕޮިއންޓް  15 ކަރުދާހަކަށް 
  

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް 

  

  ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް ިހމެނޭ  ކަރުދާސް  ުމޅި  ޕްޮރސީޑިންްގގައި  ކޮންފަރަްނސް
III(B) ިފޮތެްއެގ ފޮތާއ

ަފަދ ޗެޕްޓަރެއް 
ާޖރނަްލ ރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި 

 އެހެްނތަކެީތގަިއ 
  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ 

އާ ޓެކްސްޓް  ހިމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  )ޕަބްިލޝަރުން ބޭުރގެ (  ފޮތް   ރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  50 ނަމަ 
10 ނަމަ  ޗެޕްޓަެރއް 

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުކޮށްަފިއވާ ަފާރތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  25 ނަމަ 
5 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުޮކށްފަިއވާ ފަރާތަުކން 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  15 ނަމަ 
3 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ފޮެތްއގެ ާޗުޕކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިޝަރަކު  ބައިނަްލއަޤްާވމީ
  ޗެޕްޓަރެއް 

  ޕޮިއންޓް  10 ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭގެ  ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  ެޗޕްޓަެރއ ފޮެތްއގެ ާޗޕުކޮށްަފއިވާ   ޕަބްލިޝަރަކު 

   ޮޕއިންޓް  5 ޗެޕްޓަރަކަށް 

III(C) ީޕްޮރޖެކްޓް ރިސާރޗް ކޮށްފަިއވާ ލިބޭޮގތަށް  ބައިކުަޅބައެއް  ްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަށް  ރިާސރޗް ޔުިނވަރސިޓ( 
III(C) 

(i)  
 ޔުިނވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް
  ޕްރޮޖެކްޓް 

20 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   އެައށް  ނުަވތަ ަލއްކަ 5 ައގު ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  ޕޮިއންޓް 

  

15 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދމެދު  އާ  ލައްކަ  5 އާއި  ުރފިޔާ  ލައްކަ 3
  ޕޮިއންޓް 

  

10 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދެމދު  އާ  ަލއްކަ 3 ހާހާއި  25
  ޕޮިއންޓް 

  

III(C)  
(ii) 

ދެލައްކަ  ކޮންމެ   ައގު  ކޮންސަލްޓަންީސގެ   ކޮންސަލްޓަންސީ 
10 ރުފިާޔއަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(C) 
(iii) 

 ފަންޑިން 
  އޭެޖންސީ
  ރިޯޕޓް  ޤަބޫލުކުރާ

 ނިްނމާފަިއވާ  ރިޯޕޓް ނިްނމާފަިއވާ
ަނމަ   ބޮޑު  ޕްރޮޖެކްޓަަކށް

  10 ނަމަ  ކުޑަ 20

  

III(C) 
(iv) 

 ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  އައުޓްކަުމން 

ެބހޭ  ިސޔާަސތާ ުނަވތަ ްޕރޮސަސް  /ޕްރޮޑަކްޓް /ޕޭޓެންޓް
  ޑޮކިޔުމަންޓް  ޕޮލިސީ  މޭަޖރ. ިލޔުން  މުހިްނމު

30 ނަމަ ެފންަވރު ޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާމީ  ޕޮިއންޓް
50 ަނމަ  ފެންަވރު
  ޕޮިއންޓް 

  

  

 

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރން  ިރސާރޗ   
III(D)  

(i) 
 އެއްައހަރު 
 ދުަވހުގެ 

   މާސްޓަރސް 
  ރިސާރޗް 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ
3 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III(D)  
(ii) 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ  ޕީއެޗްޑީ
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް   10

  

 ކޮންމެ  ހުށަަހާޅފައި  ތީސީސް
7 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III E ަކރުާދސް ާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސް ކޯާހއި ްޓރޭިންނގ   
III(E)  

(i) 
 ކޯހާއި

 ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
   ކުރު ތަފާތު 

 ކޯސްތައް
މި  ގިަނެވގެން (

  ބަޔަށް 
30 ެދވޭނީ  ޖުމުލަ 

   )ޕޮިއންޓް

 ނޫން  ކުރު ުވރެ  ހަފުާތއަށް  ދެ
  ުމްއދަތު  ހަފުާތގެ  އެއް 

ަކމަކަށް  ކޮންމެ
  ޕޮިއންޓް 20

 ކޮންމެ
10 ހަރަކާތަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(E)  
 (ii)  

 ކޮންފަރަްނސް،
 ސެމިނާރ

 ވާރކްޮޝޕް 
ަތންަތނަށް  ފަދަ

 ޕޭަޕރު
  **  ހުށަހެުޅން

    ޕޮިއންޓް  10  ފެންަވރުގެ  ބައިނަްލއަޤްާވމ
    ޕޮއިންޓް  7.5  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ
    ޕޮިއންޓް  5  ެފްނވަުރގެ  ރަށު
    ޕޮިއންޓް  3  ަތނެްއގައި  ަފދަ ސްކޫލެއް ަތނެްއަގއި ވަކި

III(E)  
 (iii) 

ީދގެން  ދަޢުަވތު
 ކޮންފަރަްނސް

  އަށާއި 
 ސިމްޕޯިސއަމް 

ުހށަހަޅާ  އަށް 
 ޕްރެެޒންޓޭަޝން

  ތަޤްރީރު  ނުަވތަ

    ޕޮިއންޓް  10   ނަމަ  ފެންަވރު ބައިނަްލއަޤްާވމީ
      ޕޮިއންޓް 5   ނަމަ  ެފްނވަރު  ޤައުމީ
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  ައއި .ޕީ.އޭ  ބާަވތް  އެވޯރްޑގެ  ކެޓަގަރީ 
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
  ޕޮިއންޓް 

III F  ިަސަނދުަތއް  ޯހދާ ފަހު  ައށް  ޑޮކްޓަރޭޓް  ޓައިޓްްލތަާކއި ެފޯލޝިޕް  އެވޯްޑތަކާއި އިާނމާއ   
III(F)  
 (i)  

  ދާއިާރއާ
ުގޅޭ )ޑިސިޕްލިްނއާ(

  އެވޯރްޑތައް 

ިޚދުަމތަށް ދާިއރާގެ  ެފްނަވރުން އަޤްާވމީ ބަިއަނލް އަދި  ޤައުމީ
  އެވޯރްޑތައް 

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ެއވޯރޑްަތއް ފެްނވަުރގެ  ޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  10   ެއްއޗަކަށް އެވޯރްޑތައް  ެފްނވަުރގެ ރަށު
    

III(F)  
 (ii)  

ޝަރަާފއި  ޢިއްޒަާތއި 
 އެހެިނހެން 
  އޮނަރތައް 

   ަފދަ ުޔނެސްކޯ  ސަރުކާުރަތކާއި ބޭރުގެ 
ިއނާމުަތއް  ަފދަ ޝަރަފު  ގަުއމީ  ަޖމާޢަތްތަާކއި ބައިނަްލއަޤްާވމީ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ފެްނވަރު  ޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ަތންތައް  ަފދަ  އޯ.ޖީ.އެން
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iii)  

 ފެލޯޝިޕް 
  ޓައިޓްލްަތއް 

5 އެއްޗަކަށް    ޤަުއމީ ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

50 އެއްޗަކަށް   ަޖމްިޢއްާޔތައް  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ނުަވތަ
  ޕޮިއންޓް 

  

10 އެއްޗަކަށް   ޖަމްިޢއްާޔތައް  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iv)   

ޑޮކްޓަަރލް ޕޯސްޓް 
  ޑިގްރީަތއް 

ސީ .ެއސް.ޑީ ެދވޭ ުހށަހަަޅއިެގން ތީސިސް  ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް 
  ޑިްގރީަތއް މަތީ  ފަދަ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  30   އެއްޗަކަށް  ިޑގްީރަތއް އޮނަަރރީ
 

 ިއންޑެކްސް . ކުރެޭވނެެއވެ އިތުރު  ގޮަތށް އަްނނަިނވި އޭީޕއައި  ނަމަ، ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާ ޖާރނަލްެއއްަގއި ރެަފީރޑް ާދއިރާެއއްގެ  ޚާްއޞަ ވަކި*

 ޓަރފެކް އިްމޕެްކޓް ކަރުދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 10 ަގއިާވަނމަ 2 ާއއި 1 ފެކްަޓރ ިއްމޕެކްޓް ކަރުދާުހގެ  ޮޕއިންްޓ، 5 ެއްއނަމަ، ާޖރނަލް  ކުރާ

  ޮޕއިންްޓ  25 ެދެމދުާވަނމަ، އާ 10 އާއި  5 ފެކްޓަރ އިްމޕެކްޓް ކަުރދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 15 ވާަނމަ، ދެެމދު އާ  5 އާއި  2

 III. ަދށުްނނެވެ ގެ III A  ބަލާނީ  ކަރުދާސް  ހުަށހެޅި  އަށް  ސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސް ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ، ަގއި ޕްރޮސީޑިްންގސް**

E ަދށަކުްނޫނނެވެ ގ.  

 މުަޞއްނިަފށް  އިސް  ުނވަތަ ޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެ ައންަނނިވި  ބަާލނީ ާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ، ަކރުދާެހއް ިގނަމީުހން ުވރެ އެކަކަށް: ނޯޓް

 .ބެުހމަށް ަހމަައށް ބާކީބައި  މުަޞްއނިފުްނަނށް ެއހެން  ދެން   ،60% ުމޞަްއނިފަށް  ކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރ ނުަވތަ

 

 ޚުލާޞާ އެކި ކެޓެގަރީ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ: 4ސެކްޝަން 

 މަސައްކަތް މައިގަނޑު ކެޓެގަރީ
 އަހަރުގެ ފާއިތުވީ

 ޕޮއިންޓް

 ކުރެވޭ ވަޒަން
 ޖުމުލަ މުއްދަތުގެ

 ޕޮއިންޓް

 ކުރެވޭ ވަޒަން
 މުއްދަތުގެ

ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް
ކިޔަަވއިިދނުްނ ފިޔަަވިއ އެެހނިެހްނ  2ސެކްޝަްނ 

  މަސައްކަްތތައް 
      

  3ސެކްޝަްނ 
 Iކެޓެގަރީ 

ގުޭޅ ުއނގެުނމާއި  ކިޔަަވއިިދނުާމއި 
  ޙަރަކާތްަތއް 

      

  3ސެކްޝަްނ 
  IIކެޓެގަރީ 

އާ ުގޅޭ ޕްރޮެފޝަން  ާއއި  ކަރިކިޔުލަމް 
  ޙަރަކާތްަތއް 

      

  3ސެކްޝަްނ 
  IIIކެޓެގަރީ 

        ޙަރަކާްތތައް  އެކެެޑމިކް ރިސާރޗާއި 

  

 ާޚއްސަ ަބއިތަްއ  ރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަުކގެ އިތުުރން ންުކރުމުަގއި ފެންަވރު ވަޒަގެ މުަވއްޒަފު * 

  ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއޔާ ުމަވއްޒަފަކު  ވަޒީާފގެ ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާރު  ުމވައްޒަެފްއގެއެ(

 

 : ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓ5ްސެކްޝަން 

 ރޭންކް
ން ހޯދަން  1ކެޓަގަރީ 

 ޖެހޭ އެންމެ މަދު ޖުމުލަ
ން ހޯދަން ޖެހޭ  2ކެޓަގަރީ 

 މަދު ޖުމުލައެންމެ 
އިން ހޯދަންޖެހޭ  3ކެޓަގަރީ 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
 40 40 60 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 60 40 60 ލެކްޗަރަރ
 60 40 90 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ
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  ައއި .ޕީ.އޭ  ބާަވތް  އެވޯރްޑގެ  ކެޓަގަރީ 
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
  ޕޮިއންޓް 

III F  ިަސަނދުަތއް  ޯހދާ ފަހު  ައށް  ޑޮކްޓަރޭޓް  ޓައިޓްްލތަާކއި ެފޯލޝިޕް  އެވޯްޑތަކާއި އިާނމާއ   
III(F)  
 (i)  

  ދާއިާރއާ
ުގޅޭ )ޑިސިޕްލިްނއާ(

  އެވޯރްޑތައް 

ިޚދުަމތަށް ދާިއރާގެ  ެފްނަވރުން އަޤްާވމީ ބަިއަނލް އަދި  ޤައުމީ
  އެވޯރްޑތައް 

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ެއވޯރޑްަތއް ފެްނވަުރގެ  ޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  10   ެއްއޗަކަށް އެވޯރްޑތައް  ެފްނވަުރގެ ރަށު
    

III(F)  
 (ii)  

ޝަރަާފއި  ޢިއްޒަާތއި 
 އެހެިނހެން 
  އޮނަރތައް 

   ަފދަ ުޔނެސްކޯ  ސަރުކާުރަތކާއި ބޭރުގެ 
ިއނާމުަތއް  ަފދަ ޝަރަފު  ގަުއމީ  ަޖމާޢަތްތަާކއި ބައިނަްލއަޤްާވމީ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ފެްނވަރު  ޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ަތންތައް  ަފދަ  އޯ.ޖީ.އެން
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iii)  

 ފެލޯޝިޕް 
  ޓައިޓްލްަތއް 

5 އެއްޗަކަށް    ޤަުއމީ ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

50 އެއްޗަކަށް   ަޖމްިޢއްާޔތައް  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ނުަވތަ
  ޕޮިއންޓް 

  

10 އެއްޗަކަށް   ޖަމްިޢއްާޔތައް  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iv)   

ޑޮކްޓަަރލް ޕޯސްޓް 
  ޑިގްރީަތއް 

ސީ .ެއސް.ޑީ ެދވޭ ުހށަހަަޅއިެގން ތީސިސް  ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް 
  ޑިްގރީަތއް މަތީ  ފަދަ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  30   އެއްޗަކަށް  ިޑގްީރަތއް އޮނަަރރީ
 

 ިއންޑެކްސް . ކުރެޭވނެެއވެ އިތުރު  ގޮަތށް އަްނނަިނވި އޭީޕއައި  ނަމަ، ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާ ޖާރނަލްެއއްަގއި ރެަފީރޑް ާދއިރާެއއްގެ  ޚާްއޞަ ވަކި*

 ޓަރފެކް އިްމޕެްކޓް ކަރުދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 10 ަގއިާވަނމަ 2 ާއއި 1 ފެކްަޓރ ިއްމޕެކްޓް ކަރުދާުހގެ  ޮޕއިންްޓ، 5 ެއްއނަމަ، ާޖރނަލް  ކުރާ

  ޮޕއިންްޓ  25 ެދެމދުާވަނމަ، އާ 10 އާއި  5 ފެކްޓަރ އިްމޕެކްޓް ކަުރދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 15 ވާަނމަ، ދެެމދު އާ  5 އާއި  2

 III. ަދށުްނނެވެ ގެ III A  ބަލާނީ  ކަރުދާސް  ހުަށހެޅި  އަށް  ސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސް ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ، ަގއި ޕްރޮސީޑިްންގސް**

E ަދށަކުްނޫނނެވެ ގ.  

 މުަޞއްނިަފށް  އިސް  ުނވަތަ ޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެ ައންަނނިވި  ބަާލނީ ާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ، ަކރުދާެހއް ިގނަމީުހން ުވރެ އެކަކަށް: ނޯޓް

 .ބެުހމަށް ަހމަައށް ބާކީބައި  މުަޞްއނިފުްނަނށް ެއހެން  ދެން   ،60% ުމޞަްއނިފަށް  ކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރ ނުަވތަ

 

 ޚުލާޞާ އެކި ކެޓެގަރީ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ: 4ސެކްޝަން 

 މަސައްކަތް މައިގަނޑު ކެޓެގަރީ
 އަހަރުގެ ފާއިތުވީ

 ޕޮއިންޓް

 ކުރެވޭ ވަޒަން
 ޖުމުލަ މުއްދަތުގެ

 ޕޮއިންޓް

 ކުރެވޭ ވަޒަން
 މުއްދަތުގެ

ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް
ކިޔަަވއިިދނުްނ ފިޔަަވިއ އެެހނިެހްނ  2ސެކްޝަްނ 

  މަސައްކަްތތައް 
      

  3ސެކްޝަްނ 
 Iކެޓެގަރީ 

ގުޭޅ ުއނގެުނމާއި  ކިޔަަވއިިދނުާމއި 
  ޙަރަކާތްަތއް 

      

  3ސެކްޝަްނ 
  IIކެޓެގަރީ 

އާ ުގޅޭ ޕްރޮެފޝަން  ާއއި  ކަރިކިޔުލަމް 
  ޙަރަކާތްަތއް 

      

  3ސެކްޝަްނ 
  IIIކެޓެގަރީ 

        ޙަރަކާްތތައް  އެކެެޑމިކް ރިސާރޗާއި 

  

 ާޚއްސަ ަބއިތަްއ  ރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަުކގެ އިތުުރން ންުކރުމުަގއި ފެންަވރު ވަޒަގެ މުަވއްޒަފު * 

  ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއޔާ ުމަވއްޒަފަކު  ވަޒީާފގެ ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާރު  ުމވައްޒަެފްއގެއެ(

 

 : ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓ5ްސެކްޝަން 

 ރޭންކް
ން ހޯދަން  1ކެޓަގަރީ 

 ޖެހޭ އެންމެ މަދު ޖުމުލަ
ން ހޯދަން ޖެހޭ  2ކެޓަގަރީ 

 މަދު ޖުމުލައެންމެ 
އިން ހޯދަންޖެހޭ  3ކެޓަގަރީ 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
 40 40 60 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 60 40 60 ލެކްޗަރަރ
 60 40 90 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 

    



422

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު: 6ސެކްޝަން 

 

  .ުޖމްލަ ގޮެތއްަގއި ެދކޭ ގޮތްުމވައްަޒފު ަމސައްކަތް ފުރިަހަމކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ ސުަޕވަިއޒަރު . ހ

  

 .މަަސއްކަްތ ކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ މުަވއްޒަުފގެ ިޚޔާލު . ށ

  

  

  

 

  

 މުވައްޒަފު

މިފޯުމގަިއ މުަވްއޒަފު ޮސއިކުރުުމން މާނަުކރަްނވާީނ ީމގަިއ ަބޔާްނ ކުރެވިފަިއާވ

.ކަންކަމާެމދު ްސޕަިއވަޒަާރ ތަްފޞީލުކޮށް މަްޝވަރާ ކުެރވިަފިއވާ ކަެމވެ

ސޮއިކުރުުމން، ިމ ެއޕްެރއިސަލްެގ ނަތީާޖާއ ުމވައްަޒފު ެއއްބަްސވާކަެމއް މާަނއެްއ

  .ނުކުރެެއވެ

 ސުޕަވައިޒަރު

 :ސޮއި 

  : ތާރީޚް

 :ސޮއި 

  : ތާރީޚް

 



423

 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު: 6ސެކްޝަން 

 

  .ުޖމްލަ ގޮެތއްަގއި ެދކޭ ގޮތްުމވައްަޒފު ަމސައްކަތް ފުރިަހަމކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ ސުަޕވަިއޒަރު . ހ

  

 .މަަސއްކަްތ ކޮށްފަިއވާ ގޮާތމެުދ މުަވއްޒަުފގެ ިޚޔާލު . ށ

  

  

  

 

  

 މުވައްޒަފު

މިފޯުމގަިއ މުަވްއޒަފު ޮސއިކުރުުމން މާނަުކރަްނވާީނ ީމގަިއ ަބޔާްނ ކުރެވިފަިއާވ

.ކަންކަމާެމދު ްސޕަިއވަޒަާރ ތަްފޞީލުކޮށް މަްޝވަރާ ކުެރވިަފިއވާ ކަެމވެ

ސޮއިކުރުުމން، ިމ ެއޕްެރއިސަލްެގ ނަތީާޖާއ ުމވައްަޒފު ެއއްބަްސވާކަެމއް މާަނއެްއ

  .ނުކުރެެއވެ

 ސުޕަވައިޒަރު

 :ސޮއި 

  : ތާރީޚް

 :ސޮއި 

  : ތާރީޚް

 

1 
 

 އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް
 )ކެޓަގަރީ ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް(

 

 ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގެ:  1ސެކްޝަން 

  . ޔުނިުޓންެނވެ/މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ އޮފީުހެގ ުމވައްޒަުފްނނާބެހޭ ކަންތަްއތަްއ ބަލަަހއްޓާ ަބއިްނ ުނަވތަ ިހއުަމން ރިޯސސް ސެކްަޝން 
  

 : ނަންބަރު. ކ.ރ : ނަން

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމާއި 

 :އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ެސންޓަރު : މަޤާމަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް

 : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

 : މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު

 :ފާސްލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ

 
 ގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ: 2ސެކްޝަން 

ިމ ިލޔުުމގަިއ މިޢުާޔުރ ިއްނ ާމނަކުރަީނ ެއހެްނ ެއއްޗެްއެގ ނުަވަތ ކަމެްއެގ  .ފުިރހަމަުކރާީނ ެފންަވރުބެޭލ ުމްއދަުތ ިނމުުމންެނވެމިބަިއ 
އަްށ މާްކސް ިދނުުމަގިއ  2ސެކްަޝން . ތެދުކަްނ ނުަވތަ ފެންަވރު މީޒަްނ ކުރަން ޭބނުްނ ުކރާ ވަޒަަނށް ނުަވތަ ސްޭޓންޑަރްޑ އަެށވެ

  . ތިީރގަިއވާ މިްނަގނެޑވެބޭނުންކުާރނީ
  

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް ހީކުރާ . 4
(Exceeds expectations) 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަދަ . މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ކުރާ ފެންވަރު، ކަޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ މައްޗެވެ
ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

.އާދަކޮށް ބޮޑަށެވެ

 ދިމާވޭ  ވަރާ ހީކުރާ . 3
(Meets expectations)  

މި މުވައްޒަފުގެ ފެންވަރު . މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މުވައްޒަފު އާދަކޮށް ޒިންމާ އުފުލައެވެ
  .ހުރީ މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޤަބޫލު ކުރާ ފެންވަރުގައެވެ 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ . 2
(Needs improvement)  

ނުވަތަ ފެންވަރު ހުންނަނީ ކިރިޔާ ޤަބޫލު . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު، ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ވުރެ ދަށެވެ 
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ބޭނުން  ،ތަމްރީނާއި ސްޕަރވިޜަން. ގައެވެކުރެވޭ ފެންވަރު

  .ވެއެވެ
 ުނކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް .1

(Unacceptable)  
ވަޤުތުން އަދި މި . މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  .ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއެވެ

 
  

2ފޯމް . އޭ.ޕީ  
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 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ
އަދި ގަޑިޖެހެނީވެސް ވަރަށް . ސަލާން ބުނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މަސައްކަތަށް އާދަކޮށް ހާޒިރުވެއެވެ :މާނަކުރުން

ބޭރަށް ދާން . ނާދިރު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގަޑިޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ާހޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރިން އަންގައެވެ. މަދުންނެވެ
. މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިފަހައްޓައެވެ. ޖެހޭ ނަމަ، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ

  .އަދި އަހައިފިނަމަ ބުނެދެއެވެ. ޑިއުޓީގައި ނެތް ހާލަތްތައް އަންގައެެވ

  .ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހުންނަނީ ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ: މިޢުޔާުރ

  .މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާފައެވެ 10ޗުއްޓީ ނަގަނީ ކުރިން ރޭވި، މަދުވެގެން : މިޢުޔާރު

  .އި ނާންނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ ހުއްދަ ނުލިބި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުނަގަ :މިޢުޔާރު
 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ
ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ވަޤުތު، . މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރަނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ : މާނަކުރުން

އެހެންމީހުންގެ ތާވަލުތަކާއި . އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގޮތްތަކާއި އިކްވިޕްމަންޓާ ބޭނުންކުރެއެވެ
ބުތައް ކަނޑައަޅައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު އެތައް ކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން، އިސްކަންދޭ ތަރުތީ. ވަޤުތަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ

  . ނަތާީޖ ނެރެއެވެ

  . އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ތަރުތީބު ކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ  :މިޢުޔާުރ

ނުނިންމޭނަމަ، . ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމައެވެ  :މިޢުޔާރު
  . ނިންމޭނެކަން ކަމާ ބެހޭ މުވައްޒަފަށް ވަގުތު އޮއްވައި އަންގައި، ނިންމޭނޭ ގަނޑި ކަނޑައަޅައި ބުނެއެވެނު

  . މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުން ކުރެއެވެ :މިޢުޔާރު

ލަސްވާނެނަމަ، ނުވަތަ . މް ކުރެއެވެޖަލްސާތައް ފެށޭ ވަގުތުތަކަށާއި އެހެންމީހުންގެ ވަގުތަށް އިޙްތިރާ :މިޢުޔާރު
  .ނާދެވޭނެނަމަ، އެކަން ޖަލްސާ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތަށް ވަގުތު އޮއްވައި އަންގައެވެ

. ޖަލްސާތައް އިންތިޒާމްކުރާނަމަ، ަޖލްސާއިން ނިކުންނަން ޖެހޭ ނަތީޖާ ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ :މިޢުޔާރު
އަދި އެންމެން އެއްބަސް ނުވާނަމަ، ޖަލްސާގެ . ރާއި ނިމޭއިރު ކަޑައަޅައެވެޖަލްސާތައް ވިލަރެސް ކުރާއިރު، ފަށާއި

ޖަލްސާ ކުރާތަން ކުރިން . ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާތައް ކަނޑައަޅައި އޭގައި ހިފަހައްޓައެވެ. ވަގުތު ދިގެއް ނުކުރެއެވެ
  .ރިޒާވް ކުރެއެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން. ނ
. މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ޢާންމުންނާ އުފެއްދުންތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދަ ގުޅުންތައް އުފައްދާ ދަމަހައްޓައެވެ :މާނަކުރުން

އޮފީހުގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކި . ެއހެން މީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ
  .އިރަކަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން ޙަވާލުވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ވަޢުދުވީ އިރަކުން ފުއްދައެވެ

ތަފާތުވާ . ފެސަނަލިޒަމް އާއި އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެއެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާ މުޢާމަލްާތކުރަނީ ޕްރޮ :މިޢުޔާުރ
  .ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ދެއެވެ

  .އެހެންމީހުންނާ އެކު ޝެއަރ ކުރާ ސެކްޝަންގެ ޖާގަތަކާއި ޖަގަހަތައް ތަރުތީބުކޮށް ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓައެވެ  :މިޢުޔާރު

. ޓްމަންޓްތައް ބަރާބަރަށް ފުއްދައެވެއެހެން މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި ކޮމި :މިޢުޔާރު
  .ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، އެހެންމީހުނާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ 

ސެކްޝަންގެ ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މީހުންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ފަހަރުތަކާއި މިނިވަންކަމާއެކު  :މިޢުޔާރު
  .ޖެހޭ ވަގުތުތައް ދެނެގަނެ އެގޮތަށް އަމަލުކުރެއެވެމަސައްކަތް ކުރަން

 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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 :ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫޙް އާއި މުޢާމަލާތް. ރ
ބޭރުން ކަންކަމަށް ) އިންޓާރނަލް ކަސްޓަމަރުންނާއި(އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށާއި  :މާނަކުރުން

ޚިދުމަތް ދެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އަދަބާއި އެުކ ) އެކްސްޓަރނަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް(އެދި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް 
އަގަބަހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތް، ސާފުވުމާއެކު ކުރުވެފައި، ލިޔުމުންނާއި . މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ރޫޙެއްގައެވެ

  . މި މަޢުލޫމާތު ދެނީ ލަސްކަމެއް ނެތިއެވެ. ފުރިހަމަވެފައި ތެދެވެ 

އިންބޮކްސް ފުލްވިޔަކަ . ފޯނާއި އީމެއިލް ބޭނުން ކުރަނީ މިކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ  :މިޢުޔާުރ
  .ނުދެއެވެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5އެކި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތާއި ކަންކަމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީތަކަށް ލަސްވެގެން  :މިޢުޔާރު
އެކި ފަރާތްތަކުން ކަންކަމަށް އެދުމުން، ސީދާ . ދުވަހުން ޖަވާބު ދެއެވެ 2އީމެއިލްތަކަށް . ލިޔުމުން ޖަވާބު ދެއެވެ

  . އެކަމުގެ ޒިންމާ އޮންނަ ފަރާތާ ގުޅުވާދެއެވެ

އޮފީހަށް ނާންނަގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ، ވޮއިސް މެއިލް ނުވަތަ އީމެއިލް އިން އޮފީހުގައި ނެތްކަން  :ޔާރުމިުޢ
  .އަދި ކަންކަމާ ދެން ގުޅާނޭ ފަރާތެއްގެ ނަން އަންގައެވެ. އެނގޭފަދަ މެސެއްޖެއް ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައެވެ

  .ޖަވާބުދޭއިރު، ޕޮސިޓިވް ފަހި ރޫހެއްގައި ޖަވާބު ދެއެވެއެކި ފަރާތަްތކުން އެދޭ ކަންކަމަށް 
 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ
މުވައްއްޒަފުން ބަދަލުވުން، ވަސީލަތްތައް ބަދަލުވުން ފަދަ (ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް  :މާނަކުރުން

  .މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްނަގައެވެ. ހޭނެއެވެ) ބަދަލުތަކަށް

ގުޅިގެން ތަދުބީރުކޮށް، އީޖާދީ ސޮލުޝަންތައް ތަންފީޒު ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުތައް، އެހެންމީހުންނާ  :މިޢުޔާރު
  . ކުރެއެވެ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި އަވަހަށް ދިމާވެދާނެ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ  :މިޢުޔާރު
.ސްޕަރވައިޒަރަށް އަވަހަށް އަންގައެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޒިންމާދާރުވުން. ޅ
 

ޔުނިވަރސިޓީގެ . ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށެވެ :މާނަކުރުން
ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު . ޒިންމާދާރު ގޮތަށެވެބޭނުން ކުރަނީ ) ވަގުތާއި ފައިސާ(ތަކެތި 
  .ކުރެއެވެ

މަސައްކަތްތައް ނިންމަނީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ނުވަތަ ވަރަށް މަދު ކުށް ނުވަތަ އުނިކަމާ އެކު ޤަވާޢިދުތަކާ  :މިޢުޔާރު
  .ސްޕަރވައިޒް ކުރަންޖެހެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ . އެއްގޮތަށެވެ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަގުތާއި މުދައު ބޭނުން ކުރަނީ . ރާ ކަންތައްތައް ބަޖެޓަށް ހުރިހާ އިރަކު ފައްތައެވެކު :މިޢުޔާރު
  .އުފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް މަދު އެތިކޮޅުން ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ

މަސައްކަތް މިސްރާބު ކުރަނީ މި އަދި . ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލޭންގައިވާ ގޯލްތައް އޮޅުންފިލާކަން ހާމަވެއެވެ :މިޢުޔާރު
  .ގޯލްތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އިސްކަންދީގެން ކަން ހާމަވެއެވެ

ޢަމަލުތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް އެ . އުފެއްދުންތެރި ފާޑުކިޔުން ދޭހަކޮށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ  :މިޢުޔާރު
 .ޢަމަލުތަކަށް ގެނެއެވެ

 
 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 
 
 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ޒިންމާދާރުވުން. ކ
މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާ އިރު، ޢަމަލުތައް ހުންނަންވީ ގޮތާއި ފެންވަރު ސާފުކޮށް  :މާނަކުރުން

. ޔުނިވަރސިޓީގެ އަމާޒުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް އޮޅުނިްފލުވާ ދެއެވެ. ކުރެއެވެމުވައްޒަފުންނަށް ހާމަ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕާރފޯމަންސް . ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފީޑްބެކްދީ، ކޯޗް ކޮށްދެއެވެ

މަށް ކުރު ސްޓާފް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެކްޝަން މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރު. އެޕްރެއިސަލް ފުރައެވެ
  .ހިންގުމާއި ަވކިގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުމުގައި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރެއެވެ. ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ތަނީްފޒުކުރެއެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް، ތިމާ ސްޕަރވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯރމަންސް  :މިޢުޔާރު
  .ތިމާ ދިން މާރކްސް ސުބޫތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައެވެ. އިޒަލްތައް ފުރިހަމަ ކުރައެވެއެޕްރެ

ޙާޞިލްކުރި ކަންތައްތަކާއި ސަމާލުކަންދީ (ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  :މިޢުޔާރު
  . ތެރޭގައި ބަލަހައްޓައެވެރެކޯޑްކޮށް އަހަރު ) ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތައް

 Meets) |ހީކުރާ ވަރާ ދިމާވޭ (ގައި  4ތިމާއަށް ސީދާ ރިޕޯޓް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޱމާރކްސް  :މިޢުޔާރު

expectations   ާގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މަތިކުރުމަށް، އާދަކޮށް ފީޑްބެކްދީ، ކޯޗްކޮށް، ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވ
  .ފިޔަވަޅު އަޅައެވެ 

ސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އައު ޙަރަކާތްތައް ސާފުކޮށްދޭން އާދަކޮށް /ފެކަލްޓީ :މިޢުޔާރު
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް /ސެންޓަރު/އަދި ފެކަލްޓީ. މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖަލްސާ ބާއްވާއެވެ

  .މުވައްޒުފުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ 

ޚިދުމަތާއި މުވައްޒަފުން ގެ މެނެޖްމަންޓް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން،  :މިޢުޔާރު
  .ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބޭނުންކުރެއެވެ

އިންތިޒާމްކޮށް، ޑެލިގޭޓް ވަގުތަށް، އަދި ބަޖެޓް ތެރޭގައި އަމާޒުތައް ނުވަތަ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް، ކަންކަން ރާވައި،  :މިޢުޔާރު
  . ކުރެއެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
 

  ކަންަކމާއި އެކަންަކން ކުރުން ވަަޒންކުުރން  ަބިއތަކުގަިއ ުނހިެމނޭ، ޚާްއޞަ މަޤާމަަކށް ޭބނުން  7 މަީތގަިއވާ

  . ... ... ... ... ... އ

  :މާނަކުރުން

 :މިޢުޔާރު

:މިޢުޔާރު

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE

 

ާޚްއޞަ މަާޤމަކަްށ ޭބނުްނވާ  މަީތގައި  .މިބަިއ ފުާރީނ ައހަރު ނިުމމުްނނެވެ . ުޖމްަލގޮެތއްަގއި ލިޭބ ރޭިޓންގ) ައށް 2ސެކްޝަްނ (މަީތގަިއވާ ަބޔަްށ 
= ހީކުާރ ވަާރ 3 ،(Exceeds expectations)= ހީުކރާ ވަރަްށ ުވރެ ުފރިހަަމ 4ފުރަަތމަ ަޞފުޙާަގިއވާ ރޭޓިން ކެޓަގަރީ ފުރާަފއި ނުާވނަމަ، 

 (Unacceptable) = ޤަބޫެލއް ނުކުރެޭވ 1، (Needs improvement)= ަރނގަުޅކުރަންެޖހޭ 2  ،(Meets expectations)ދިާމވޭ 
ިއން  7ލިބުުނ ޖުމުލަ   ބޭނުންކޮްށެގން ުމވައްޒަަފށް މި ެސކްޝަނަްށ ލިބޭ ަވރު ބަލާީނ ުހރިާހ ބަޔަކަށް ލިުބުނ ާމރކްސް ެއއްކޮްށެގންެނވެ.

އިްނ  8އެަވެރޖް ޯހާދނީ ޖުމުަލ  ވަަނ ކެޓަގަީރއެްއ ޭބނުްނ ކޮށްަފއިާވަނމަ ފުާރނީ، 8ބަިއެގ އިުތރުްނ  7ގެއްުލމުްނ ެއވަެރޖް ލިޭބނެެއވެ. ަމތީަގއިާވ 
    ެޑސިމަލަްށ ލިަޔންާވނެެއވެ. 2މި ެއވަެރޖް  ގެއްަލއިެގންެނވެ.

  އެވެރެޖް ރޭޓިންގ: 
  

ކަންތައްތަކާއި ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ކޮމަންޓް އަދި ރަނގަޅު ރޭޓންގއެވަރެޖް 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 
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 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް :3 ސެކްޝަން

އިތުުރ ގަނުޑ ެއޓޭޗް ކުރަްނ . (މިބަިއ ފުިރހަމަުކރާީނ ސުަޕަވއިަޒރާ މަްޝވަރާކުުރމަށްފަުހ މަސައްަކތުެގ ެފންަވރުބެޭލ ުމވަްއޒަފެވެ
  .) ަބޔާުނގެ މަސައްކަތު ިޒންާމތަކާ ުގޅޭ ސެްކޝަްނގެ ޮފޓޯ ކޮޕީ ގަެޑއް އެޓޭޗް ުކރަންބޭުންނނަމަ ކުރެިވދާެނއެވެ ބޭނުްނނަމަ ުނވަތަ ވަޒީފާ 

 ،ތައް ކަން 5 މައިގަނޑު އަދި  ،)މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު، ފެންވަރު(މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 
 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން

ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުން :މަސައްކަތް .1
 

:ޓާގެޓް

މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައް: މަސައްކަތް .2

:ޓާގެޓް

މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން: މަސައްކަތް .3
 

:ޓާގެޓް

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް: މަސައްކަތް .4
 

:ޓާގެޓް

.އަހަރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން: މަސައްކަތް .5

 :ޓާގެޓް
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 މިން ކުރުން :4ސެކްޝަން 

ޭބުނން ކުާރނީ  .މިބަިއގަިއ ހިަމާނނީ، ައހަރު ފެުށުނއިރު، ާޙޞިލްކުަރން އެއްބަްސެވވުުނ ޓާގެްޓތަްއ ޙާިޞލްވި މިްނވަުރ ަވޒަން ކޮެށވެ
  .ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑެވެ

 
 ޓާގެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތާވަލު ތިރީގައިވާ  ތަފްޞީލު ގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް

  ރޭޓިންގ ދެވޭ މިންވަރަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ
   ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުން 1
    މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައް 2
   މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން 3
    ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް 4
   .އަހަރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން 5

    ޓާގެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ރޭޓިންގ
   (5÷)ޓާގެޓްތަކުގެ އެވަރެޖް ރޭޓިންގ 

  
  

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  .ވެއެވެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައި  (Exceeds expectations) ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް  ހީކުރާ  =4

  .އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތައް ޙާޞިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ   (Meets expectations) ދިމާވޭ ވަރާ  ހީކުރާ  =3

  .ޙާޞީލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ 67%އެއްބަސް ވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ   (Needs improvement) ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ= 2

  .އަށް ވުރެ މަދުންނެވެ 67%ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ    (Unacceptable) ނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް = 1

 
 

 ރޭޓިންގ ޖުމުލަ މާކުހަކަށް ބަދަލުކުރުން.
 ނަތީޖާ ގުނަކުރާ  އެވަރެޖް ސެކްޝަން 

2.   17.5  
3.   7.5  

  މުޅި ޖުމުލަ 

    
 
 

  .އިރުެއވެމިސެކްޝަްނ ފުާރނީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ މުްއދަތުެފށޭ 
 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 
 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 
 : ތާރީޚް
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 ޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލުއަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނ :5ސެކްޝަން 

  . މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

 )އުނި އިތުރު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

  
  
  
  
  

 

 .ދެަބއިުވމުްނނެވެ  ސެކްޝަްނ ފުާރނީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ މުްއދަތު މި

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 
  ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން :6ސެކްޝަން 

ައދި މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ ކުރާނީުމވަްއޒަާފ މުޢާމަާލތްކޮށް ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ . މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ
  . މައްޗަެށވެ

  

 ސަބަބު ތަމްރީން

  

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު :7ސެކްޝަން 

 
  .ގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ . ހ
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 މިން ކުރުން :4ސެކްޝަން 

ޭބުނން ކުާރނީ  .މިބަިއގަިއ ހިަމާނނީ، ައހަރު ފެުށުނއިރު، ާޙޞިލްކުަރން އެއްބަްސެވވުުނ ޓާގެްޓތަްއ ޙާިޞލްވި މިްނވަުރ ަވޒަން ކޮެށވެ
  .ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑެވެ

 
 ޓާގެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތާވަލު ތިރީގައިވާ  ތަފްޞީލު ގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް

  ރޭޓިންގ ދެވޭ މިންވަރަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ
   ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުން 1
    މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައް 2
   މުވައްޒަފުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން 3
    ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް 4
   .އަހަރީ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުން 5

    ޓާގެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ރޭޓިންގ
   (5÷)ޓާގެޓްތަކުގެ އެވަރެޖް ރޭޓިންގ 

  
  

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  .ވެއެވެއެއްބަސްވެވިފައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައި  (Exceeds expectations) ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް  ހީކުރާ  =4

  .އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތައް ޙާޞިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ   (Meets expectations) ދިމާވޭ ވަރާ  ހީކުރާ  =3

  .ޙާޞީލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ 67%އެއްބަސް ވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ   (Needs improvement) ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ= 2

  .އަށް ވުރެ މަދުންނެވެ 67%ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ    (Unacceptable) ނުކުރެވޭ ޤަބޫލެއް = 1

 
 

 ރޭޓިންގ ޖުމުލަ މާކުހަކަށް ބަދަލުކުރުން.
 ނަތީޖާ ގުނަކުރާ  އެވަރެޖް ސެކްޝަން 

2.   17.5  
3.   7.5  

  މުޅި ޖުމުލަ 

    
 
 

  .އިރުެއވެމިސެކްޝަްނ ފުާރނީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ މުްއދަތުެފށޭ 
 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 
 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 
 : ތާރީޚް
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 ޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލުއަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނ :5ސެކްޝަން 

  . މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

 )އުނި އިތުރު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

  
  
  
  
  

 

 .ދެަބއިުވމުްނނެވެ  ސެކްޝަްނ ފުާރނީ މަސައްކަުތެގ ފެންަވރުބެލޭ މުްއދަތު މި

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 
  ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން :6ސެކްޝަން 

ައދި މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ ކުރާނީުމވަްއޒަާފ މުޢާމަާލތްކޮށް ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ . މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ
  . މައްޗަެށވެ

  

 ސަބަބު ތަމްރީން

  

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު :7ސެކްޝަން 

 
  .ގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ . ހ
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 .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު. ށ
�����  
  

 
 

މުވައްޒަފު
މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 

ސޮއިކުރުމުން، . ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ
.ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ 

 ސުޕަވައިޒަުރ

  :ސޮއި 

 �����: ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 �����: ތާރީޚް

 
 

 ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ: 8ސެކްޝަން 

  .)ކުރެވިދާނެއެވެ އިތުރު ގަނޑު އެޓޭޗް. (މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ 
  

 ފޯމުގައިވާ ،މަސައްކަތުގެފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭމީހާގެ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮތުން. ހ
  ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ހޯދުންތަކާއި ނިންމެވުންތައް ސާބިތުވާ ގޮތްތަކުން ހެކިތަކުގެމަތިންނާއި އެނޫންވެސް ބެލޭނެ 

����� 

  �����:ަނން

 �����:ސޮއި

  �����: ަނންބަރު.ކ.ރ
  

 �����:ސެކްޝަން/މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް
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 .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލު. ށ
�����  
  

 
 

މުވައްޒަފު
މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 

ސޮއިކުރުމުން، . ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ
.ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ 

 ސުޕަވައިޒަުރ

  :ސޮއި 

 �����: ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 �����: ތާރީޚް

 
 

 ހެޑް ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ: 8ސެކްޝަން 

  .)ކުރެވިދާނެއެވެ އިތުރު ގަނޑު އެޓޭޗް. (މިސެކްޝަން ހުރިހާމުވައްޒަފުންގެ ފޯމުގައެއް ނުފުރާނެއެވެ 
  

 ފޯމުގައިވާ ،މަސައްކަތުގެފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭމީހާގެ،މުވައްޒަފު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމާ ބެހޭގޮތުން. ހ
  ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދާ ހޯދުންތަކާއި ނިންމެވުންތައް ސާބިތުވާ ގޮތްތަކުން ހެކިތަކުގެމަތިންނާއި އެނޫންވެސް ބެލޭނެ 

����� 

  �����:ަނން

 �����:ސޮއި

  �����: ަނންބަރު.ކ.ރ
  

 �����:ސެކްޝަން/މަޤާމު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް
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 ސަޕޯޓް ސާރވިސަސް
 )މުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންސީނިއަރ އޮފިސަރުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާ(

 

 ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގެ:  1ސެކްޝަން 

  . ޔުނިުޓންެނވެ/މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ އޮފީުހެގ ުމވައްޒަުފްނނާބެހޭ ކަންތަްއތަްއ ބަލަަހއްޓާ ަބއިްނ ުނަވތަ ިހއުަމން ރިޯސސް ސެކްަޝން 
  

 : ނަންބަރު. ކ.ރ : ނަން

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:މަޤާމާއި 

 :އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ެސންޓަރު : މަޤާމަށް ބަދަލުވި ތާރީޚް

 : ސުޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި މަގާމު އަދި ޔުނިޓު

 : މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ މުއްދަތު

 :ފާސްލިބިފައިވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތައް ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ތަޢުލީމީ

 
 ގޮތް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ: 2ސެކްޝަން 

ިމ ިލޔުުމގަިއ މިޢުާޔުރ ިއްނ ާމނަކުރަީނ ެއހެްނ ެއއްޗެްއެގ ނުަވަތ ކަމެްއެގ  .ފުިރހަމަުކރާީނ ެފންަވރުބެޭލ ުމްއދަުތ ިނމުުމންެނވެމިބަިއ 
އަްށ މާްކސް ިދނުުމަގިއ  2ސެކްަޝން . ތެދުކަްނ ނުަވތަ ފެންަވރު މީޒަްނ ކުރަން ޭބނުްނ ުކރާ ވަޒަަނށް ނުަވތަ ސްޭޓންޑަރްޑ އަެށވެ

  . ތިީރގަިއވާ މިްނަގނެޑވެބޭނުންކުާރނީ
  

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް ހީކުރާ . 4
(Exceeds expectations) 

މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރަނީ މިފަދަ . މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ކުރާ ފެންވަރު، ކަޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ މައްޗެވެ
ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

.އާދަކޮށް ބޮޑަށެވެ

 ދިމާވޭ  ވަރާ ހީކުރާ . 3
(Meets expectations)  

މި މުވައްޒަފުގެ ފެންވަރު . މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަށް މުވައްޒަފު އާދަކޮށް ޒިންމާ އުފުލައެވެ
  .ހުރީ މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ޤަބޫލު ކުރާ ފެންވަރުގައެވެ 

 ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ . 2
(Needs improvement)  

ނުވަތަ ފެންވަރު ހުންނަނީ ކިރިޔާ ޤަބޫލު . މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު، ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ވުރެ ދަށެވެ 
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ބޭނުން  ،ތަމްރީނާއި ސްޕަރވިޜަން. ގައެވެކުރެވޭ ފެންވަރު

  .ވެއެވެ
 ުނކުރެވޭ  ޤަބޫލެއް .1

(Unacceptable)  
ވަޤުތުން އަދި މި . މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުން ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  .ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަދި ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއެވެ

 
  

3ފޯމް . އޭ.ޕީ  
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 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ
. އަދި ގަޑިޖެހެނީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ. ސަލާން ބުނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މަސައްކަތަށް އާދަކޮށް ހާޒިރުވެއެވެ:މާނަކުރުން

ބޭރަށް ދާން ޖެހޭ ނަމަ، . ނާދިރު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގަޑިޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރިން އަންގައެވެ
ޑިއުޓީގައި . މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިފަހައްޓައެވެ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ

  .އަދި އަހައިފިނަމަ ބުނެދެއެވެ. ނެތް ހާލަތްތައް އަންގައެވެ

  .ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހުންނަނީ ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ:މިޢުޔާުރ

  .މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާފައެވެ 10ޗުއްޓީ ނަގަނީ ކުރިން ރޭވި، މަދުވެގެން : މިޢުޔާރު

  . ނާންނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ ހުއްދަ ނުލިބި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުނަގައި:މިޢުޔާރު

 .ޑިއުޓީތަކަށް ބަރާބަރަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ :މިއުޔާރު

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ
ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ވަޤުތު، . ވަގުތު ބޭނުން ކުރަނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެރަސްމީ : މާނަކުރުން

އެހެންމީހުންގެ ތާވަލުތަކާއި ވަޤުތަށް އިޙްތިރާްމ . އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ބޭނުންކުރެއެވެ
  . ސްކަންދޭ ތަރުތީބުތައް ކަނޑައަޅައި ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެއެވެމުހިއްމު އެތައް ކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން، އި. ކުރެއެވެ

އެމީހަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހާ މަޝްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި  :މިޢުޔާުރ
 ކުރަނީ ދެވޭ އއިރުޝާދާއި އަދި އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ތަރުތީބު. ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ

  .އެއްގޮތަށެވެ

އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަނީ . ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ކަންކަން އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވެއެވެ:މިޢުޔާރު
  . އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރެވެން އޮތް ރަގަޅު ފެންވަރުގައެވެ

ވަކިގަޑިއަކަށް ނިކުތުމަށް އެންގުމުން . ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ނޫޅެއެވެމަސައްކަތު ވަގުތުގައިވަޒީފާއާއި :މިޢުޔާރު
ކަމެއް ނިންމަން އެންގުމުން އެއީ އެބައެއްގެ ޒިންމާ ކަމުގައި ދެކިގެން . ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ނިކުމެއެވެ 

  .އެމަސައްކަތެއް ނިންމައެވެ

އަދި . ން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެނުކުރެވި ހުންނަކްަނކަން އަމިއްލައަށް ފެނިގެ:މިޢުޔާރު
  .މިފަދަކަންކަން ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއަޅައެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން . ނ
. މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ބާއްވަނީ އުފެއްދުންތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ:މާނަކުރުން

ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން އަދި ތަނުގެ ހައިބަތާއި . އެހެން މީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ
  .ނުކުރެއެވެ

  

  .ތަފާތުވާ ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞުަތ ދެއެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރަނީ އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެ :މިޢުޔާުރ

އް މެދުވެރިވިނަމަވެސް އަދި އެފަދަ ހާލަތެ. ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަސަލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއެވެ:މިޢުޔާރު
  . އަމަލުކުރަނީ އެކަމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވެ

އަދި މަސްލަހަތު . އެހެންމީހުންނާ އެކު ހިއްޞާ ކުރާ ޖާގަތަކާއި ޖަގަހަތައް ތަރުތީބުކޮށް ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓައެވެ:މިޢުޔާރު
  .ގެއްލޭ އަމަލުތަކުން ދުރުވެއެވެ

އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށްދީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުންދޭ :ޔާރުމިޢު
ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، އެހެންމީހުނާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި . ކޮމިޓްމަންޓްތައް ބަރާބަރަށް ފުއްދައެވެ

 .ބައިވެރިވެއެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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 ރޭޓިންގ މިންގަނޑުތައް

 ހާޒިރީ. ހ
. އަދި ގަޑިޖެހެނީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ. ސަލާން ބުނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. މަސައްކަތަށް އާދަކޮށް ހާޒިރުވެއެވެ:މާނަކުރުން

ބޭރަށް ދާން ޖެހޭ ނަމަ، . ނާދިރު ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގަޑިޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރިން އަންގައެވެ
ޑިއުޓީގައި . މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ހިފަހައްޓައެވެ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ކުރެއެވެ

  .އަދި އަހައިފިނަމަ ބުނެދެއެވެ. ނެތް ހާލަތްތައް އަންގައެވެ

  .ދުވަހު މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހުންނަނީ ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ:މިޢުޔާުރ

  .މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ކުރިން އަންގާފައެވެ 10ޗުއްޓީ ނަގަނީ ކުރިން ރޭވި، މަދުވެގެން : މިޢުޔާރު

  . ނާންނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ ހުއްދަ ނުލިބި ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނުނަގައި:މިޢުޔާރު

 .ޑިއުޓީތަކަށް ބަރާބަރަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ :މިއުޔާރު

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރަސްމީ ވަގުތު ބޭނުން ކުރާގޮތް. ށ
ކަމެއް ކުރުމަށް އޮތް ވަޤުތު، . ވަގުތު ބޭނުން ކުރަނީ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެރަސްމީ : މާނަކުރުން

އެހެންމީހުންގެ ތާވަލުތަކާއި ވަޤުތަށް އިޙްތިރާްމ . އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ބޭނުންކުރެއެވެ
  . ސްކަންދޭ ތަރުތީބުތައް ކަނޑައަޅައި ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެއެވެމުހިއްމު އެތައް ކަމެއް ކުރަންޖެހުމުން، އި. ކުރެއެވެ

އެމީހަކާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާބަޔާނުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ހާ މަޝްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއި  :މިޢުޔާުރ
 ކުރަނީ ދެވޭ އއިރުޝާދާއި އަދި އެކި މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އިސްކަން ތަރުތީބު. ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ

  .އެއްގޮތަށެވެ

އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރަނީ . ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ކަންކަން އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވެއެވެ:މިޢުޔާރު
  . އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކުރެވެން އޮތް ރަގަޅު ފެންވަރުގައެވެ

ވަކިގަޑިއަކަށް ނިކުތުމަށް އެންގުމުން . ނުގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ނޫޅެއެވެމަސައްކަތު ވަގުތުގައިވަޒީފާއާއި :މިޢުޔާރު
ކަމެއް ނިންމަން އެންގުމުން އެއީ އެބައެއްގެ ޒިންމާ ކަމުގައި ދެކިގެން . ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ނިކުމެއެވެ 

  .އެމަސައްކަތެއް ނިންމައެވެ

އަދި . ން އިސްނަގައިގެން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެނުކުރެވި ހުންނަކްަނކަން އަމިއްލައަށް ފެނިގެ:މިޢުޔާރު
  .މިފަދަކަންކަން ކުރުމަށް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއަޅައެވެ

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުންއެހެންމީހުންނާ އެކު ގުޅިގެން . ނ
. މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ބާއްވަނީ އުފެއްދުންތެރި އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ:މާނަކުރުން

ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަން އަދި ތަނުގެ ހައިބަތާއި . އެހެން މީހުންގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއެވެ
  .ނުކުރެއެވެ

  

  .ތަފާތުވާ ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞުަތ ދެއެވެ. އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރަނީ އިޙްތިރާމާ އެކުއެވެ :މިޢުޔާުރ

އް މެދުވެރިވިނަމަވެސް އަދި އެފަދަ ހާލަތެ. ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި މަސަލަހަތު ގެއްލޭފަދަ ކަންކަން ނުކުރެއެވެ:މިޢުޔާރު
  . އަމަލުކުރަނީ އެކަމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެންމެ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަކަށެވެ

އަދި މަސްލަހަތު . އެހެންމީހުންނާ އެކު ހިއްޞާ ކުރާ ޖާގަތަކާއި ޖަގަހަތައް ތަރުތީބުކޮށް ސާފުކޮށް ބަލެހެއްޓައެވެ:މިޢުޔާރު
  .ގެއްލޭ އަމަލުތަކުން ދުރުވެއެވެ

އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށްދީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުންދޭ :ޔާރުމިޢު
ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު، އެހެންމީހުނާއެކު ކުރަންޖެހޭ ގްރޫޕް މަސައްކަތްތަކުގައި . ކޮމިޓްމަންޓްތައް ބަރާބަރަށް ފުއްދައެވެ

 .ބައިވެރިވެއެވެ 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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 :ޔުނިވަރސިޓީގައި އަމަލުކުރާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުން. ރ
ޔުނިވަރސިޓީގައި އަމަލުކުރާ ޤަވާއިދުތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި އަމަލުކުރަނީ : މާނަކުރުން

މަސައްކަތު އަޚްލާޤް ބަހައްޓަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެގޮތަށް ތަނަށް . އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ
  . މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ސާފުތާހިރު ތެދުވެރި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތަށް ހުރެއެވެ. ފާއިދާހުރި ގޮތަކަށެވެ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ހައިބަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ވާތީ، ޚިދުމަތްދޭއިރު :މިޢުޔާުރ
ޔުނިފޯމް އަޅާފައި ހުންނަނީ ެއކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް /މުވައްޒަފު ހެދުން

އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އަބަދުމެ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެދޭ އެންމެ ފުރިހަމަ . ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުކަމާއެކުއެވެ
  .ގޮތުގައި ކަންކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު . ޙަވާލުކުރެވޭމަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ :މިޢުޔާުރ
  .އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމުން ނެދެވޭ އަސަރު ނުކުރާ ގޮތަށެވެ  އަޚްލާޤް ހުންނަނީ އޮފީހަށާއި

އެހެން މީހުންނަށް އިތުބާރު ހިފޭފަދަ ތެދުވެރި ސިފަތަކެއް ހުރުމާއިއެކު މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރުމުގައި  :މިޢުޔާރު
ންޖެހޭ އިޚްތިރާމާއި ޤަދަރު ފުރިހަމަގޮތުގައި ސުޕަރވައިޒަރު އަދި އެހެނިހެން ވެރިންނަށް ދޭ . އިޙްލާސްތެރިވެއެވެ

  .ދެއެވެ

އަދި އޭނާ ކުރަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ . މަސައްކަތުގަޑީގައި އެއްވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ނޫޅެއެވެ:މިޢުޔާރު
  . މަސައްކަތް ފިޔަވާ މަސައްކަތުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލޭފަދަ ކަންކަމުގައި ޝާމިލްވެ ނޫޅެއެވެ

 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 .މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ބަދަލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިޔުން. ބ 
ބަދަލުވުން ފަދަ މުވައްއްޒަފުން ބަދަލުވުން، ވަސީލަތްތައް (ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް :މާނަކުރުން

  .މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ޙައްލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިސްނަގައެވެ. ހޭނެއެވެ) ބަދަލުތަކަށް

. ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްލަހަތަށް ވިސްނައިގެން ތަނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަކަށް ޙައްލުކުރެއެވެ:މިޢުޔާރު
އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ، ދިމާވެދާނެ ކަންކަން އަދި މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސްޕަރވައިޒަރަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު:މިޢުޔާރު

  .ވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް އަންގައެވެ
އަދި މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން  .ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައެވެ :މިޢުޔާރު

 .ކިޔައެވެ  ދީ މަރުޙަބާ

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 

 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި

 ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު. ޅ
. ކުރިއެރުމަށް މުވައްޒަފު ޙިއްސާވެއެވެޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤުޞަދު ހާޞިލް ކުރުމަށާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ :މާނަކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންފާއަށް ކުރާ ހުރިހާކަމެއްގައި ރަސްމީ ގަޑިގެ އިތުރުން ނުރަސްމީގަޑީގައި ބައިވެރިވެ ކުރަންޖެހޭ 
ނާއި އަދި ތަނަށް ޖެހިފައިވާ ކުލު. ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖްބޫރުކުރުވަން ނުޖެހެއެވެ . ކަންކަން ޝަކުވާއާއި ނުލާ ކުރެއެވެ

  .ލޯބި ކުރާމަސައްކަތުން ދައްކުވައިދެއެވެ

އޮފީހުގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ ދެވޭ އެންމެ ފުރިހަމަ :މިޢުޔާުރ
  .އެއްބާރުލޫންދީ އިސްނަގައެވެ

ކަންކަމަށް ގިނަފަހަރު އެއްބާރުލުން ދީ އަމަލީ އޮފީހުންރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި  ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން :މިޢުޔާރު
  .ގިނަ ފަހަރު ވޮލަންޓްރީކޮށް މިފަދަކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ގޮތުން ބައިވެރިވެއެވެ

  . ޔުނިވަރސިޓީ އިން ކަންކަމަށް ދޭ އެކިއެކި ދައުވަތު ގަބޫލުކޮށް އެކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ :މިޢުޔާރު

އަދި . އޮފީހަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ ގިނަ ފަހަރުތަކުގައި އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއެވެ ނުރަސްމީގަޑިގައި :މިޢުޔާރު
 .އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވަނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ
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 :މިސާލު ކޮމަންޓާއި
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މަތީގައި ޚާއްޞަ މަޤާމަކަށް ބޭނުންވާ  .މިބައި ފުރާނީ އަހަރު ނިމުމުންނެވެ . ޖުމްލަގޮތެއްގައި ލިބޭ ރޭޓިންގ) އަށް 2ސެކްޝަން (މަތީގައިވާ ބަޔަށް 
= ހީކުރާ ވަރާ 3 ،(Exceeds expectations) = ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ފުރިހަމަ 4ކެޓަގަރީ ފުރާފައި ނުވާނަމަ،  ފުރަތަމަ ޞަފުޙާގައިވާ ރޭޓިން {

 (Unacceptable) }= ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 1، (Needs improvement) = ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 2  ،(Meets expectations) ދިމާވޭ 
އިން ގެއްލުމުްނ  6ލިބުނު ޖުމުލަ   ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފަށް މި ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ވަރު ބަލާނީ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ލިބުނު މާރކްސް އެއްކޮށްގެންނެވެ.

    ޑެސިމަލަށް ލިޔަންވާނެއެވެ. 2އެވަރެޖް ލިބޭނެއެވެ. މި އެވަރެޖް 
  އެވަރެޖް ރޭޓިންގ: 

  
ކޮމަންޓް އަދި ރަނގަޅުކަންތައްތަކާއި ރެކޮމެންޑޭޝަންސް ރޭޓންގއެވަރެޖް 

 EXCEEDS EXPECTATIONS 

 MEETS EXPECTATIONS 
 IMPROVEMENT NEEDED 

 UNACCEPTABLE 
 

 

 
 

 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް: 3ސެކްޝަން 

އިތުރު ަގނޑު ެއޓޭޗް ކުރަްނ . (މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރާ މަްޝވަރާުކުރމަށްފަުހ މަަސއްކަތުގެ ެފްނވަރުބެޭލ މުަވއްޒަެފވެ
  .) ަބޔާުނގެ މަސައްކަތު ިޒންާމތަކާ ުގޅޭ ސެްކޝަްނގެ ޮފޓޯ ކޮޕީ ގަެޑއް އެޓޭޗް ުކރަންބޭުންނނަމަ ކުރެިވދާެނއެވެ ބޭނުްނނަމަ ުނވަތަ ވަޒީފާ 

 ،ކަންތައް 3 މައިގަނޑުއަދި  ،)މިންވަރު، ޚަރަދު، ވަގުތު ، ފެންވަރު(މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ޓާގެޓް ރޭވިފައިވާ ގޮތް 
 އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން  :މަސައްކަތް .1
އަދި .  ކުރަނީ ތަނުން ކަނޑައަޅާ އަންގާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށެއެވެ 95%އެއިރެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ  :ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ޓާގެޓް

ވަގުތުހޭދަކުރަނީ ޚަ  70%ތަންބެލެހެއްޓުމަށް . މަސައްކަތާއި ގުޅުންނެތް ކަންކަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުކުރެއެވެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތު  ގައި 
 .ރަކާތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ

އި އެއްގޮތަށް ތަނުން ކުރަނީ ތަނުން ކަނޑައަޅާ އަންގާފައިވާ އުސޫލާ%95އެއިރެއްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ :ޓާގެޓް މަސައްކަތުމީހުންގެ
ރިޕޯރޓް ކުރަންވާގޮތަށް ވަނީ ރިޕޯރޓް ކޮށް  90%ތަންތަން ސާފުކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް . ކަނޑައަލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފައްތައި ގެންނެވެ

 . އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ 

 :ކޮމަންޓް

ފެނިގެން ކަންކަން ކުރުންއަމިއްލައަށް : މަސައްކަތް .2
ކަމެއް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ކޮށް ނިނަމައެވެ  2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވި ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުރި : ޓާގެޓް

  .ނުވަތަ ޤަވާއިދުން ކުރަމުން ގެންދެއެވެ

:ކޮމަންޓް

ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުންއިތުރު : މަސައްކަތް .3
. ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފުޯރކޮށްދީފައިވެއެވެ 90%ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންފާއަށް ރާވާ ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ) ހ: (ޓާގެޓް

 .ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެދާއިރާއިން ހިންގާ ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ) ށ(

:ކޮމަންޓް
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  .މިން ކުރުން :4ސެކްޝަން 

ޭބުނން ކުާރނީ  .މިބަިއގަިއ ހިަމާނނީ، ައހަރު ފެުށުނއިރު، ާޙޞިލްކުަރން އެއްބަްސެވވުުނ ޓާގެްޓތަްއ ޙާިޞލްވި މިްނވަުރ ަވޒަން ކޮެށވެ
  .ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑެވެ

 
 ޓާގެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތާވަލު ތިރީގައިވާ  ތަފްޞީލު ގެ މަސައްކަތު ޓާގެޓް

  ރޭޓިންގ ދެވޭ މިންވަރަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ
   މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން  1
   އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކަންކަން ކުރުން  2
   އިތުރު ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން  3

    ޓާގެޓްތަކުގެ ޖުމުލަ ރޭޓިންގ
   (3÷)ޓާގެޓްތަކުގެ އެވަރެޖް ރޭޓިންގ 

  
  

  ތަފުސީލު  ރޭޓިންގ

  .އެއްބަސްވެވިފައިވާ ޓާގެޓްތަކަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައި ވެއެވެ (Exceeds expectations)ފުރިހަމަ  ވުރެ ވަރަށް  ހީކުރާ  =4

  .ޙާޞިލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތައް   (Meets expectations)ދިމާވޭ  ވަރާ  ހީކުރާ  =3

  .ޙާޞީލް ކުރެވިފައި ވެއެވެ 67%އެއްބަސް ވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ   (Needs improvement)= ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ 2

  .އަށް ވުރެ މަދުންނެވެ 67%ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ޓާގެޓްތަކުގެ    (Unacceptable)ނުކުރެވޭ  = ޤަބޫލެއް 1

 
 

 ޖުމުލަ މާކުހަކަށް ބަދަލުކުރުން.ރޭޓިންގ 
 ނަތީޖާ ގުނަކުރާ  އެވަރެޖް ސެކްޝަން 

2.   20  
3.   5  

  މުޅި ޖުމުލަ 

 
  

   

 .މިސެކްޝަން ފުރާނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލޭ މުއްދަތުފެށޭ އިރުއެވެ
 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 
 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 
 : ތާރީޚް
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު :5ސެކްޝަން 

  . މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

 )އުނި އިތުރު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

  

  

 .ދެބަިއވުުމންެނވެ ސެކްޝަްނ ުފރާނީ މަސައްަކތުެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުމި*

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 
  ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން :6ސެކްޝަން 

ކުރާނީުމވަްއޒަާފ މުޢާމަާލތްކޮށް ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ ައދި މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ . މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ
  . މައްޗަެށވެ

 ސަބަބު ތަމްރީން

  

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު :7ސެކްޝަން 

 

  .ގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ . ހ

 

 .ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލުމަސައްކަތް . ށ

  
 

 
މުވައްޒަފު

މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 
ސޮއިކުރުމުން، . ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ

.އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު 

 ސުޕަވައިޒަރު

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް
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 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު :5ސެކްޝަން 

  . މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

 )އުނި އިތުރު ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލު 

  

  

 .ދެބަިއވުުމންެނވެ ސެކްޝަްނ ުފރާނީ މަސައްަކތުެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުމި*

 ސުޕަވައިޒަރު  މުވައްޒަފު 

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 
  ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން :6ސެކްޝަން 

ކުރާނީުމވަްއޒަާފ މުޢާމަާލތްކޮށް ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގ ައދި މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ . މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ
  . މައްޗަެށވެ

 ސަބަބު ތަމްރީން

  

 
 މުވައްޒަފާއި ސުޕަވައިޒަރުގެ ޚިޔާލު :7ސެކްޝަން 

 

  .ގޮތް މުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ . ހ

 

 .ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލުމަސައްކަތް . ށ

  
 

 
މުވައްޒަފު

މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 
ސޮއިކުރުމުން، . ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ

.އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު 

 ސުޕަވައިޒަރު

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

  :ސޮއި 

 : ތާރީޚް

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުމާ 

ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ޖަދުވަލުތައް
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 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުން އެކަޑެމިކް 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 1
  އައިޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:  ފުރިހަަމ ަނން:

  އެްޑެރސް:މިހާުރ އުޭޅ   ދާިއމީ އެޑްރެސް:

  ރެކޯރޑް ކާޑު ަނންބަރު:  މަޤާމުެގ ަނން:

  :ިޑޕަރޓްަމންޓްވަޒީފާ ައދާކުރާ   ުކއްލިްއޔާ/ސެންަޓރު:ވަޒީފާ ައދާކުރާ 

  :)ްސަޕއިްނ ޮޕއިންޓް(އެޭދ މަޤާުމ    :)ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް(މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ 

  :ަހަމވާ ާތރީޚްމުްއދަުތގު ގޮުތން ޝަރުޠު  :މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ ހަަމޖެުހނު ތާރީޚް 

  އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:             ގުޅޭ ފޯުނ ަނންަބރު:

 
 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:. 2

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި   މަާގމްެގ ަނން 

          

          

          

          

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި   މަާގމްެގ ަނން 

          

          

 
 މަޢުލޫމާތު:. ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 3

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް   މަާގމްެގ ަނން 

        

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ތާީރޚް ވަކިިވ   ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް   މަާގމްެގ ަނން 
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 :ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް. 4
 ފާސްވި ދަރަޖަ މަރުކަޒުގެ ނަން އަހަރު ސަނަދުގެ ނަން #

1     
2     
3     
4     

 
 :. ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައ5ް

  ޕްޮރގްރާްމ ިހްނިގ މަރުކަުޒ / ަފާރތް  ައަހރާއި މުްއދަތު ފުރިހަމަކުިރ   ތައުލީީމ / މަސަްއކަތްތެރިކަުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމް 
      

      

      

      

 
 :މިހާތަނަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ މާއްދާތައް. 6
ނަން މާއްދާގެ #  ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު އަހަރު 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރާ ޒިންމާ:. މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި 7

ާތއި ބަހަށްވުެރ ދިުގުނވާޮގތަްށ ިމހާރު އަދާކުާރ ވަީޒފާގަިއ ަހވާލުކުެރިވފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާއި، ިޒންމާތަާކއި، ައދާކުރާ ަމސްއޫލިްއޔަ 600
ާފގެ ސަަބބުން ކުާރ އަަސުރ ބަާޔންކުރަްނާވެނއެވެ، ީމގެ އިތުަރށް އެހެިނހެްނ ފަާރްތތަކާއި އޮްނނަ ުގޅުމާއި، މަަސއްކަތުެގ މާަޙއުލަްށ ިތޔަ ވަޒީ

  ވަޒީފާ ަބާޔން ހިެމނުމަކީ ެއދެިވގެްނވާކަމެކެވެ. 
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 އަހަރުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައިވާ ކެޓެގަރީ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް(ތިނެއް)  3. އެންމެ ފަހުގެ 8

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކެޓެގަރީ
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
ސްޕަވައިޒަރު
 ގެ ސޮއި

          ކިޔަަވއިިދނުްނ ިފޔަަވއި އެެހނިެހްނ މަަސއްކަތްަތއް   2ސެކްޝަްނ 
 އާ  ިއވެލުޭއޝަން  ައދި ަދސްކުރުން ކިޔަަވއިިދނުން، )I(ެކޓެގަީރ  3ސެކްޝަްނ 

  މަަސއްކަތްަތއް  ުހރި ގުޅުން 
        

 އާ  ޕްރޮެފޝަން  ރަކާްތތަާކއިޙަ އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ  )II(ެކޓެގަީރ  3ސެކްޝަްނ 
  ހަަރކާތްތައް  ުހރި ގުޅުން 

        

          މަަސއްކަްތަތއް ރިސާރޗާިއ އެކެެޑމިކް  )III(ެކޓެގަީރ  3ސެކްޝަްނ 
 ުނވަތަ  ަމތިން  ޮގތުގެ  ެއްއޮގތްވާ  ަކރުދާްސތަކާ ުނވަތަ  ެރކޯޑްތަކާ ހުަށހެޅިަފއިވާ  ޯފމާއެކު  މި މަޢުޫލމާތަކީ ބަާޔންުކރެވިަފއިވާ  މަީތގައި 

 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

 
 . މީގެ އިތުރަށް މިފޯމު ގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާ ހެއްކަށް ބާރުދޭ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ހިމެނުމަށް 9

  ބަހަށްވުރެ ކުރުކޮށް 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް 10
 

 ކޮޕީ 9ގެފޯމުއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިކިުރވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ    

  ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  ސެންޓަރުގެ /  ކުއްލިއްޔާވާ ބައިތަކުގައި  ގައި 8ސެކްޝަން     

  ދިގުނޫން)ޞަފްޙާއަށް ވުރެ  20ހިމެނިފައިވުން (ޕޯރޓްފޯލިއޯ     

 
 

 ށަވަރު ކުރުމަކީ ފޯމު ހުށަހަޅާބަޔަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކަރެފްރީގެ ރިޕޯޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް އަދި 
  މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

 . ސޮއ11ި
އަހަެރންެގ ކިބަިއގަިއ  މި ޯފމުަގއި ދީަފިއވާ މަޢުލޫާމތުތަކަީކ ެތދު މަޢުލޫާމތުަތކެއްކަމަާށއި، ައިދ ބުެނދީފަިއާވ މަުޢލޫމާތާއި، ުހނަރު އަިދ ަތޖްރިބާއަކީ 

 ހުރި ޤާބިލްކަްނ ަކމަށް އަަހރެްނ ކަަށވަރުކޮްށދެެމވެ. 

  ތާރީޚް:  ސޮއި:
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މަށް ކުރިއެރު އާއި މުސާރައިގެވަޒީފާ ވައްޒަފުންއެކެޑެމިކް މުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އުޞޫލު އެދި ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ

  
 ފުތަޢާރަ. 1

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކުރިއެރުން ދިނުމަކީ  އާއި މުސާރައިގެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއެކެ

ކަމެކެވެ. މުވައްޒަފު އެކި މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރިއެރުން ދޭ އުޞޫލުތައް އެޕްލިކޭޝަން އެއް ހުށަހެޅުމުގެ މާކުރިން 

ތް ބައްޓަންކޮށް، މިކަމަށް ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ. އެއީ ކުރިއެރުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގޮތަށް މީހާގެ މަސައްކަ

ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އިރުޝާދު އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުން  .ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމަށްޓަކައެވެ

 އެމީހަކަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައެވެ.  ހޯދަންވާނެއެވެ. އެއީ

-އެވިޑެންސްނިންމުމެއް (ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާ  އާއި މުސާރައިގެވަޒީފާ

ވާނެއެވެ.  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އޮނިގަނޑަކާއި ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައި .ވެކެއެ )ބޭސްޑް ޑިޒިޜަން

ކި އަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެިހ މިކަމުގައި މުވައްޒަފު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ވަ

 އުޞޫލުތައް ހިފަހައްޓައިގެން މުނާޒަރާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  

 

 ރޭންކްތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތައް. 2

ތަކަކާއި ސްޕައިން  )މަޤާމު(އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރޭންކް  ތަކުގެ ރސިޓީޔުނިވަދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރޭންކްތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގައި އެވަނީ  1ޕޮއިންޓްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލު 

ޕޮއިންޓެވެ. ސްޕައިން  26ރޭންކް އާއި  5ޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދެވެ. މުޅިއެކު ވަނީ  އި އެ ރޭންކް އެއްގައި ހިމެނޭ ސްނަންތަކާ 

 " ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  1"އިތުރުބައި  ރޭންކްތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް

 : ރޭންކް ތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ޢަދަދ1ުތާވަލު 

 ރޭންކްގައި ހިމެނޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދު ރޭންކް ގެނަން
 8  ލެކްޗަރަރއެސޯސިއޭޓް

 6 ލެކްޗަރަރ
 6 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 4 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ
 2 ޕްރޮފެސަރ



442

 ހަމަޖެހިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު )މަޤާމުތަކަށް(ރޭންކްތަކަށް . 3

ކުރާއިރު، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނީ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠެވެ.  އިޢުލާނު ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންވަޒީފާތަކަށް 

މިއީ އުޞުލެއްގެ ގޮތުން މަޤާމެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ދަށު ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަށް ވަދެވޭ ޝަރުޠެވެ. މި އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ 

ެގ  5 ރޭންކްގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާއިން ލެވެލް ވަނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގައެވެ. މި

ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ، މި ތަރުތީބުން، ވަޒީފާ ދޭނީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގެ ތިންވަަނ  6ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 

 ފަހު، އޭނާއަށް އަދި ހަވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގައެވެ. މުވައްޒަފަކު އަލަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސާސީ ޝަރުޠުން ވަނުމަށް

 މަތީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަކަށް ކުރިއަށް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އެދެވޭނެއެވެ.  

 

 ރޭންކް ތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

ގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު، އިޢުލާނު އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިރީގައި އެވަނީ، 

އާއި އެ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްއާ ގުޅޭ ޝަރުޠެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް  )ލެވެލް(ންޓް ޕޮއިކުރާނޭ ރޭންކާއި ސްޕައިން 

، 9، 6، 3، 1 އެއީ  ވަންނަ މީހުން، ވަންނަ އިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އިންނެވެ.

ތަކަކީ، ތަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންޭދ ޕޮއިންޓް  އެވެ. އެހެން ސްޕައިން 25، 21، 15

އެ  އުޞޫލުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އެވެ. ތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފަހު، ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން

ތަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭމީހުންނަށް  ޕޮއިންޓް ސްޕައިން

 އިޢުލާނު ކުރާ މަޤާމުތަކަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނެއެވެ. 

 

 )1 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް(: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން. ގެ 5ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ . 1

  )3ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން.  6އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ . 1

  )6ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން.  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ . 1

  

 )9ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ލެކްޗަރަރ 2ރޭންކް 

 ގެސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9ގެސަނަދަކާއި އެކު ލެވެލް  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

 

 )15ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ 3ރޭންކް 

 .ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން 10 ލެވެލްފްގެ އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެ 

 

 )21ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ 4ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން  5ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 

ރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ  ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަ 5އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ  .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު  5ގައި 

އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫުލެގ  ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 300ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

  
 )25ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ޕްރޮފެސަރ 5ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން ާއ  10ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 އި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގަ

ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ  10އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ  .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު 10ގައި 

ރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫުލެގ ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެ .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 400ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

މި އޮނިގަނޑުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކޮންމެ ޝަރުޠެއްގައި ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނަމަ،  •

އެ ސަނަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ކަމަްށ 

 އެ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.   

 ހޮވާއިރު، މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އެކެޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިސިޕްލިން އާއި މަޤާމުތަކަށް މީހުން •

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދާ ގުޅެން ވާނެއެވެ. 

މި އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ވަކި ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއް، މި  •

 މިހާރު ހުރި ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ވުރެ ދަށެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠެއް ހަމަނުވާތީ، 

  

 . އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމ4ް

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ، ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާ 

އް ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ގްރޭޑެއް، މާރކުހެއް ނުވަތަ މިފަދަ އުޞޫލަކީ މުވައްޒަފަކު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭނުން ކުރަނީ  އިސްލާމީމިންގަނޑެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓް ސިސްޓަމެވެ. މި ސިސްޓަމުގައި އެކެޑެމިްކ ޕޮއިން )އޭޕީއައި(އެކެމެޑިކް ޕާރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ  އިން ބޭނުން ކުރާ

ގައި އެވަނީ  2މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮންނަނީ ތިން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާފައެވެ. ތާވަލު 

 މިބައިތަކުގެ ކުރު ތަފްޞީލެކެވެ.
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 ހަމަޖެހިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު )މަޤާމުތަކަށް(ރޭންކްތަކަށް . 3

ކުރާއިރު، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނީ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠެވެ.  އިޢުލާނު ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންވަޒީފާތަކަށް 

މިއީ އުޞުލެއްގެ ގޮތުން މަޤާމެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ދަށު ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަށް ވަދެވޭ ޝަރުޠެވެ. މި އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ 

ެގ  5 ރޭންކްގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާއިން ލެވެލް ވަނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގައެވެ. މި

ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ، މި ތަރުތީބުން، ވަޒީފާ ދޭނީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގެ ތިންވަަނ  6ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 

 ފަހު، އޭނާއަށް އަދި ހަވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގައެވެ. މުވައްޒަފަކު އަލަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސާސީ ޝަރުޠުން ވަނުމަށް

 މަތީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަކަށް ކުރިއަށް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އެދެވޭނެއެވެ.  

 

 ރޭންކް ތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

ގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު، އިޢުލާނު އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިރީގައި އެވަނީ، 

އާއި އެ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްއާ ގުޅޭ ޝަރުޠެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް  )ލެވެލް(ންޓް ޕޮއިކުރާނޭ ރޭންކާއި ސްޕައިން 

، 9، 6، 3، 1 އެއީ  ވަންނަ މީހުން، ވަންނަ އިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އިންނެވެ.

ތަކަކީ، ތަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންޭދ ޕޮއިންޓް  އެވެ. އެހެން ސްޕައިން 25، 21، 15

އެ  އުޞޫލުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އެވެ. ތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފަހު، ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން

ތަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭމީހުންނަށް  ޕޮއިންޓް ސްޕައިން

 އިޢުލާނު ކުރާ މަޤާމުތަކަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނެއެވެ. 

 

 )1 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް(: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން. ގެ 5ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ . 1

  )3ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން.  6އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ . 1

  )6ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން.  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ . 1

  

 )9ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ލެކްޗަރަރ 2ރޭންކް 

 ގެސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9ގެސަނަދަކާއި އެކު ލެވެލް  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

 

 )15ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ 3ރޭންކް 

 .ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން 10 ލެވެލްފްގެ އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެ 

 

 )21ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ 4ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން  5ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 

ރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ  ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަ 5އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ  .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު  5ގައި 

އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫުލެގ  ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 300ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

  
 )25ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ޕްރޮފެސަރ 5ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން ާއ  10ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 އި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގަ

ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ  10އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ  .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު 10ގައި 

ރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫުލެގ ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެ .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 400ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

މި އޮނިގަނޑުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކޮންމެ ޝަރުޠެއްގައި ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނަމަ،  •

އެ ސަނަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ކަމަްށ 

 އެ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.   

 ހޮވާއިރު، މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އެކެޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިސިޕްލިން އާއި މަޤާމުތަކަށް މީހުން •

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދާ ގުޅެން ވާނެއެވެ. 

މި އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ވަކި ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއް، މި  •

 މިހާރު ހުރި ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ވުރެ ދަށެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠެއް ހަމަނުވާތީ، 

  

 . އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމ4ް

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ، ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާ 

އް ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ގްރޭޑެއް، މާރކުހެއް ނުވަތަ މިފަދަ އުޞޫލަކީ މުވައްޒަފަކު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭނުން ކުރަނީ  އިސްލާމީމިންގަނޑެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓް ސިސްޓަމެވެ. މި ސިސްޓަމުގައި އެކެޑެމިްކ ޕޮއިން )އޭޕީއައި(އެކެމެޑިކް ޕާރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ  އިން ބޭނުން ކުރާ

ގައި އެވަނީ  2މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮންނަނީ ތިން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާފައެވެ. ތާވަލު 

 މިބައިތަކުގެ ކުރު ތަފްޞީލެކެވެ.
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 : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތ2ްތާވަލު 

 މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ކެޓެގަރީ
I ،ްމަސައްކަތްތައް  ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި  ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުނ 
II ެހަރަކާތްތައް  ހުރި  ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން  ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގ 
III ިމަސައްކަތްތައް ސާރޗާއި އެކެޑެމިކް ރ 

  
ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި އެކި ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް، އެއަށް ވަކި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. މި ތިން ކެޓަގަރީ 

އިތުރުބައި (އާއި އެ ކެޓެގަރީ ތަކުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުޞޫލު މި ލިޔުމުގެ އިތުރުބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ގައި ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން، ބައެއް ކެޓެގަރީތަކުން ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް  )2

 ވަކި މިންވަރެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

 

 . ސްޕައިން ޕޮއިންޓުން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައ5ް

 ރުން ދިނުން.ލައި ވަޒީފާގެކުރިއެނުބައުފެންދުން ތެރިކަމަށް (ހ) 

 މަތީ ރޭންކްއެއްގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކް އަށް މުވައްޒަފު ބަަދލު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެންމެ މަތިވެގެން ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އާ ހަމައަށެވެ. 

  
 ދިނުން.ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ކުރިއެރުން (ށ) 

ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ސްޕައިން ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެކި ރޭންކްގެ މީހުންނަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް 

ީނ ކޮށް، އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކި މިންވަރެއްގައި މި މުއްދަތުގައި ހިފެެހއްޓުމުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާދެ

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކި ކެޓެގަރީއިން އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ހޯދަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓްއެވެ. މިގޮތުން ކުރިއެރުމަށް އެދޭނީ އެކި 

ޖުމުލަ ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރު ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކުން  ތުގެ ތެރޭގައިރެއް ވުމުންނެވެ. އަދި އެ މުއްދަރޭންކް ތަކުގައި ވަކި އަހަ

 އެވަނީއެވެ.  ގައި 3ތާވަލު 

  
 : ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ މުއްދަތާއި ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓ3ްތާވަލު 

 ރޭންކް
ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ 

 މުއްދަތު

އިން  2 އާއި 1ކެޓަގަރީ 
ކޮންމެ އަހަރަކު ހޯދަން 
 ޖެހޭ އެންމެ މަދު ޖުމުލަ

އިން ކުރިއެރުމަށް  3ކެޓަގަރީ 
މުއްދަތުގައި ހޯދަންޖެހޭ އެދޭ 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
 40 100 އަހަރު ވުމުން  3 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 60 100 އަހަރު ވުމުން  2 ލެކްޗަރަރ
 90 100 ހަރު ވުމުން އަ 2 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 160 100 އަހަރު ވުމުން  3 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ
 250 100 އަހަރު ވުމުން  4 ޕްރޮފެސަރ

 

ޕޮއިންޓް ވެސް  100ޕޮއިންޓް ހޯދަން ޖެހޭ އިރު، މި  100އިން ޖުމުލަ  2އާއި  1ފާހަގަ ކުރެވޭނޭ ފަދައިން، ކެޓެގަރީ 

އެކި  އިން 2އަދި ކެޓެގަރީ  1ކެޓެގަރީ ވަނީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ގައި އެ 4ތާވަލު ހޯދަން ޖެހެނީ ވަކި ހަމައަކުންނެވެ. 

 މިންވަރެކެވެ. ރޭންކްގައި ހޯދަންޖެހޭ އެންމެ މަދު

  
 : ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރ4ުތާވަލު 

 ދާއިރާކެޓެގަރީ 
އެސޯސިއޭޓް 
 ލެކްޗަރަރ

 ލެކްޗަރަރ
ސީނިއަރ 
 ލެކްޗަރަރ

އެސޯސިއޭޓް 
 ޕްރޮފެސަރ

 ޕްރޮފެސަރ

 ކިޔަވައިދިނުން، 1
 އަދި  ދަސްކުރުން

 އާ  އިވެލުއޭޝަން
 ހުރި ގުޅުން

 މަސައްކަތްތައް 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ 2
 ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު

ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން
 ހަރަކާތްތައް  ހުރި

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

 

 އަވަހަށް ކުރިއެރުން ދިނުން.(ނ) 

ގައި ބުނެވުނު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ.  3އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެންދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ތާވަލު 

 1އަށް ހުރުމާއެކު ތާވަލު  150އިން އަހަރަކު ހޯދާ ޕޮއިންޓް އެވްރެޖްކޮށް  2އާއި  1މިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ކެޓެގަރީ 

ގެ ޕޮއިންޓް އަވަހަށް ހަމަވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮފެަސރ  3ތުގައި ހޯދަން ޖެހޭ ކެޓެގަރީ ގައި އެސެސް ކުރެވޭ މުއްދަ

 250އިން  3ލެވެލް ގެ ދެވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދިއުމަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ 

ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ހަމަވެފައި، ފާއިތުވީ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް މިމިންވަރުގެ ޕޮއިންޓް ތިން އަ

ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ހޯދައިފިނަމަ، ޕްރޮފެސަރ ރޭންކްގެ އެންމެ ފަހު ސްަޕއިން ޕޮއިންޓް  150އިން  2އާއި  1ކެޓެގަރީ 

 ވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދެވިދާނެއެވެ. 26ކަމުގައިވާ 

 

 ކަތް ވަޒަން ކުރުންރިސާރޗް މަސައް.  6

ސާރޗްކޮށް ލިޔާ ކަރުދާހާއި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމާ ރި ރިސާރޗް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރާއިރު،  )ހ(

ދެމެދު ހުންނަ ގުޅުންތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކުން، މާސްޓަރޒް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް ދަރިވަރުން 

އެހެންކަމުން އެފަދަ ދާއިރާތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެތި ނިސްބަތުން  .ކަމެއް ނުހުރެއެވެޝައުޤުވެރި

ކުރާ ތަކެއްޗާ ގުޅިފައި ވެއެވެ. ޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި ޝާއިޢުގިނަވާން ވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާ ތަކުގައި، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭ

ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަމިއްލަ 

ރިވަރުން ރިސާރޗް ހެދުމުން ހޯދާފައިވާ ޢިލްމީ ހައިބަތު ހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިއީ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަ



445

 : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތ2ްތާވަލު 

 މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ކެޓެގަރީ
I ،ްމަސައްކަތްތައް  ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި  ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުނ 
II ެހަރަކާތްތައް  ހުރި  ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން  ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގ 
III ިމަސައްކަތްތައް ސާރޗާއި އެކެޑެމިކް ރ 

  
ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި އެކި ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް، އެއަށް ވަކި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. މި ތިން ކެޓަގަރީ 

އިތުރުބައި (އާއި އެ ކެޓެގަރީ ތަކުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުޞޫލު މި ލިޔުމުގެ އިތުރުބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ގައި ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން، ބައެއް ކެޓެގަރީތަކުން ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް  )2

 ވަކި މިންވަރެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

 

 . ސްޕައިން ޕޮއިންޓުން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައ5ް

 ރުން ދިނުން.ލައި ވަޒީފާގެކުރިއެނުބައުފެންދުން ތެރިކަމަށް (ހ) 

 މަތީ ރޭންކްއެއްގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކް އަށް މުވައްޒަފު ބަަދލު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެންމެ މަތިވެގެން ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އާ ހަމައަށެވެ. 

  
 ދިނުން.ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ކުރިއެރުން (ށ) 

ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ސްޕައިން ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެކި ރޭންކްގެ މީހުންނަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް 

ީނ ކޮށް، އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކި މިންވަރެއްގައި މި މުއްދަތުގައި ހިފެެހއްޓުމުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާދެ

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކި ކެޓެގަރީއިން އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ހޯދަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓްއެވެ. މިގޮތުން ކުރިއެރުމަށް އެދޭނީ އެކި 

ޖުމުލަ ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރު ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކުން  ތުގެ ތެރޭގައިރެއް ވުމުންނެވެ. އަދި އެ މުއްދަރޭންކް ތަކުގައި ވަކި އަހަ

 އެވަނީއެވެ.  ގައި 3ތާވަލު 

  
 : ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ މުއްދަތާއި ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓ3ްތާވަލު 

 ރޭންކް
ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ 

 މުއްދަތު

އިން  2 އާއި 1ކެޓަގަރީ 
ކޮންމެ އަހަރަކު ހޯދަން 
 ޖެހޭ އެންމެ މަދު ޖުމުލަ

އިން ކުރިއެރުމަށް  3ކެޓަގަރީ 
މުއްދަތުގައި ހޯދަންޖެހޭ އެދޭ 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
 40 100 އަހަރު ވުމުން  3 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 60 100 އަހަރު ވުމުން  2 ލެކްޗަރަރ
 90 100 ހަރު ވުމުން އަ 2 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 160 100 އަހަރު ވުމުން  3 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ
 250 100 އަހަރު ވުމުން  4 ޕްރޮފެސަރ

 

ޕޮއިންޓް ވެސް  100ޕޮއިންޓް ހޯދަން ޖެހޭ އިރު، މި  100އިން ޖުމުލަ  2އާއި  1ފާހަގަ ކުރެވޭނޭ ފަދައިން، ކެޓެގަރީ 

އެކި  އިން 2އަދި ކެޓެގަރީ  1ކެޓެގަރީ ވަނީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ގައި އެ 4ތާވަލު ހޯދަން ޖެހެނީ ވަކި ހަމައަކުންނެވެ. 

 މިންވަރެކެވެ. ރޭންކްގައި ހޯދަންޖެހޭ އެންމެ މަދު

  
 : ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރ4ުތާވަލު 

 ދާއިރާކެޓެގަރީ 
އެސޯސިއޭޓް 
 ލެކްޗަރަރ

 ލެކްޗަރަރ
ސީނިއަރ 
 ލެކްޗަރަރ

އެސޯސިއޭޓް 
 ޕްރޮފެސަރ

 ޕްރޮފެސަރ

 ކިޔަވައިދިނުން، 1
 އަދި  ދަސްކުރުން

 އާ  އިވެލުއޭޝަން
 ހުރި ގުޅުން

 މަސައްކަތްތައް 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ 2
 ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު

ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން
 ހަރަކާތްތައް  ހުރި

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

 

 އަވަހަށް ކުރިއެރުން ދިނުން.(ނ) 

ގައި ބުނެވުނު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ.  3އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެންދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ތާވަލު 

 1އަށް ހުރުމާއެކު ތާވަލު  150އިން އަހަރަކު ހޯދާ ޕޮއިންޓް އެވްރެޖްކޮށް  2އާއި  1މިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ކެޓެގަރީ 

ގެ ޕޮއިންޓް އަވަހަށް ހަމަވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮފެަސރ  3ތުގައި ހޯދަން ޖެހޭ ކެޓެގަރީ ގައި އެސެސް ކުރެވޭ މުއްދަ

 250އިން  3ލެވެލް ގެ ދެވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދިއުމަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ 

ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ހަމަވެފައި، ފާއިތުވީ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް މިމިންވަރުގެ ޕޮއިންޓް ތިން އަ

ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ހޯދައިފިނަމަ، ޕްރޮފެސަރ ރޭންކްގެ އެންމެ ފަހު ސްަޕއިން ޕޮއިންޓް  150އިން  2އާއި  1ކެޓެގަރީ 

 ވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދެވިދާނެއެވެ. 26ކަމުގައިވާ 

 

 ކަތް ވަޒަން ކުރުންރިސާރޗް މަސައް.  6

ސާރޗްކޮށް ލިޔާ ކަރުދާހާއި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމާ ރި ރިސާރޗް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރާއިރު،  )ހ(

ދެމެދު ހުންނަ ގުޅުންތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކުން، މާސްޓަރޒް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް ދަރިވަރުން 

އެހެންކަމުން އެފަދަ ދާއިރާތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެތި ނިސްބަތުން  .ކަމެއް ނުހުރެއެވެޝައުޤުވެރި

ކުރާ ތަކެއްޗާ ގުޅިފައި ވެއެވެ. ޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި ޝާއިޢުގިނަވާން ވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާ ތަކުގައި، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭ

ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަމިއްލަ 

ރިވަރުން ރިސާރޗް ހެދުމުން ހޯދާފައިވާ ޢިލްމީ ހައިބަތު ހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިއީ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަ
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ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ އިތުރަށެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު މީގެ މާނައަކީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މުވައްޒަުފ 

ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އިސް  މުޞައްނިފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  )ސިގްނިފިކަންޓް ލީޑަރޝިޕް(އިސް 

ރާރުވެ ހުރެމެވެ. ނޫންނަމަ، ތަފާތު ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތ އިސް މުޞައްނިފުެގ ކޮށް މިކަމުގައި ޤަ

 ގޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވުމެވެ.

ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ރިސާރޗްގެ ބާވަތަށް ސަމާލުކަންދީ، ރިސާރޗް ކުރުމަށް ދާ މުއްދަތަށް ވިސްނަން  )ށ(

އްގެ ގޮތުން، ބައެއް ސައިންސްގެ  ދާއިރާތަކުގައި ލެބޯރަޓްރީ ސެޓަޕްކޮށް ނުވަތަ ބައެއް އިކުވިޕްމަންޓް ހޯދައި ވާނެއެވެ. މިސާލެ

 އުފެއްދުމަކީ ރިސާރޗް ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.

ވިސްނަން ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ގުރޫޕެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ އެކު ރިސާރޗް ހަދާފައި ވެދާނެކަމަށް  )ނ(

ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީޒާން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމަށް އަމިއްލައަށް ތަޙްޤީޤީ 

އީޖާދީ ރިސާރޗް ހަދާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އި އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވުމާއި ޝާއިޢުކުރާއިރު އިސް މުސައްނިފުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ދެމިހުރެފައިވުމެވެ. ތަކުގަ

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާއިރު، މުވައްޒަފުގެ ނަން ފުރަތަމަ  )ރ(

 ސް މުޞައްނިފުކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ލިޔެފައިވުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ އި

ފަންނީ އެކެޑެމިކް ޖާރނަލްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ފެންވަރުގައި ޓެކްސްޓް ފޮތް ލިޔުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޓެކްސްޓް ފޮތް  )ބ(

ޢައު ޢިލްމު ހޯދުމެވެ. ލިޔުމަކީ ހޯދިފަިއވާ ޢިލްމެއް ތަރުތީބުކޮށް ލިޔުމެވެ. ޖާރނަލްގައި ރިސާރޗް ރިޕޯރޓެއް ޝާއިޢުކުރުމަކީ 

މިއީ ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ިސންތެސިސް އާއި ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ޑިސްކަވަރީގެ ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އަސަރު 

ވަކި ޑިސިޕްލިންއަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަކަށް ކުރާ މިންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ. އެއީ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތް ރިސާރޗް ގެ މައްޗަށް 

ލަވާލައި އީޖާދީ ގޮތަކަށް ލިޔެފައި ހުރެދާނެތީއެވެ. މަތީ ރޭންކްތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އިތުރަށް އެހެން އެކު

 ރިސާރޗް ބޭނުންވާނެއެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ރިސާރޗްގެ ފައިދާ، އެޕްލިކޭޝަން އާ އެކު މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަްނ  )ޅ(

 ވާނެއެވެ. 
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ބައެއް ޢާންމު  މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ

 އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ އެކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒަންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލާފައެވެ.  )ހ(

 ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.  )ޕޮޓެންޝަލް މަސައްކަތަށް (މުވައްޒަފަކު ކޮށްފާނެ މަސައްކަތަށް 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލަނީ ދަލީލުތަކަށެވެ. ވެދާނެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ،  )ށ(

މާސްޓަރޒް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ގުނާނީ ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދެވެ. އަދި ޝާއިޢުކުރުން 

ނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ. ޝާއިޢުކޮށްފާނެ ތަކެއްޗަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޗާޕުކުރުމަށް މީޒާން ކުރާއިރު ބަލާ

 ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން ބަލައިގަނެ ނުވަތަ ޗާޕުކުރުމަށް ޗާޕުޚާނާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ގުނޭނެއެވެ. 

މިކް މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ޕްރޮބޭޝަންގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެކެޑެ )ނ(

ނަމަވެސް މިހެން ހުށަހަޅާއިރު، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަދުވެގެން އެއް ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ލިޔެ، އިސް ފަރާތްތަކުން އެ 

ޝަން ވެސް، ޖެހިގެން އޮތް ސްޕަިއްނ ބަލާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ޕްރޮބޭޝަން ގައި ހުންނަ މީހަކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭ

ޕޮއިންޓް އަށް ނުވަތަ ރޭންކް އަށް ޝަރުޠު ހަމަވާން ވާނެއެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ބަދަލުވިއިރުން ސުރެ ޚާޞިލްކޮށްފައިާވ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސާއިރު، ބަލާނީ އެންމެ ފަހުން މަޤާމު )ރ(

 ކާމިޔާބީ އަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތުގެ މުޅި ކާމިޔާބީ އަށް ވެސް ވިސްނަން ވާނެއެވެ. 

 

 . ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުން.  8

ޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެކިތަކާއެކު، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައެވެ. 

ގައި އެވަނީއެވެ.  5ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނޭ ދުވަސްވަރުގެ ތާވަލު، ތާވަލު އެ  )ހ(

ރު މި ދުވަސްވަރަށް ނުބަލައި ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. މަޤާމުެގ ނަމަވެސް، މި އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރާ ފުރަތަމަ އަހަ

 ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.   7ޞަފްޙާއަށްވުރެ ކުރުވާން ވާނެއެވެ. ޖުމުލަ  30ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުްނތަކުގެ ދިގުމިން 

 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު  : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހަރަކާތްތައ5ްތާވަލު 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު ހަރަކާތް
 ޖޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު 

 ޖުލައި އަށް  31ޖުލައި އިން  1  ފޯމު ހުށަހެޅުންކުރިއެރުމަށް އެދި 
 ޖުލައި 31 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފައިލްތައް ލިބުން 

 ސެޕްޓެމްބަރ 30އޯގަސްޓްއިން  1 ބައްދަލުވުންތައް ބޯޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން
 އޯގަސްޓް  1ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓް އެޗް.އާރު ބަޔަށް ލިބުން 

 އޮކްޓޯބަރ 1 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން  
 

ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަން އަމިއްލައަށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އެ )ށ(

ވެރިޔާ އާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށް މިކަން އެންގުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ  އިދާރާގެ ފިނަމަ، ނިންމައި

މިކަމަށް އެދޭއިރު ފުރިހަަމ  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިޔުމަން ރިސޯސަކުރިއެރުމަށް އެދެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ދަލީލުތައް ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދޭނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި 

ކާމިޔާބު ހުށަހެޅުމެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން ވެްސ  )ނ(

ސެންޓަރުގެ ވެރިންވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ލަފާގެ /ކުއްލިއްޔާމުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި 

 މަތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއް ކާމިޔާބު ވާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން އެމީހުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
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ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ އިތުރަށެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު މީގެ މާނައަކީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މުވައްޒަުފ 

ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އިސް  މުޞައްނިފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  )ސިގްނިފިކަންޓް ލީޑަރޝިޕް(އިސް 

ރާރުވެ ހުރެމެވެ. ނޫންނަމަ، ތަފާތު ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތ އިސް މުޞައްނިފުެގ ކޮށް މިކަމުގައި ޤަ

 ގޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވުމެވެ.

ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ރިސާރޗްގެ ބާވަތަށް ސަމާލުކަންދީ، ރިސާރޗް ކުރުމަށް ދާ މުއްދަތަށް ވިސްނަން  )ށ(

އްގެ ގޮތުން، ބައެއް ސައިންސްގެ  ދާއިރާތަކުގައި ލެބޯރަޓްރީ ސެޓަޕްކޮށް ނުވަތަ ބައެއް އިކުވިޕްމަންޓް ހޯދައި ވާނެއެވެ. މިސާލެ

 އުފެއްދުމަކީ ރިސާރޗް ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.

ވިސްނަން ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ގުރޫޕެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ އެކު ރިސާރޗް ހަދާފައި ވެދާނެކަމަށް  )ނ(

ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީޒާން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމަށް އަމިއްލައަށް ތަޙްޤީޤީ 

އީޖާދީ ރިސާރޗް ހަދާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އި އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވުމާއި ޝާއިޢުކުރާއިރު އިސް މުސައްނިފުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ދެމިހުރެފައިވުމެވެ. ތަކުގަ

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާއިރު، މުވައްޒަފުގެ ނަން ފުރަތަމަ  )ރ(

 ސް މުޞައްނިފުކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ލިޔެފައިވުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ އި

ފަންނީ އެކެޑެމިކް ޖާރނަލްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ފެންވަރުގައި ޓެކްސްޓް ފޮތް ލިޔުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޓެކްސްޓް ފޮތް  )ބ(

ޢައު ޢިލްމު ހޯދުމެވެ. ލިޔުމަކީ ހޯދިފަިއވާ ޢިލްމެއް ތަރުތީބުކޮށް ލިޔުމެވެ. ޖާރނަލްގައި ރިސާރޗް ރިޕޯރޓެއް ޝާއިޢުކުރުމަކީ 

މިއީ ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ިސންތެސިސް އާއި ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ޑިސްކަވަރީގެ ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އަސަރު 

ވަކި ޑިސިޕްލިންއަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަކަށް ކުރާ މިންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ. އެއީ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތް ރިސާރޗް ގެ މައްޗަށް 

ލަވާލައި އީޖާދީ ގޮތަކަށް ލިޔެފައި ހުރެދާނެތީއެވެ. މަތީ ރޭންކްތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އިތުރަށް އެހެން އެކު

 ރިސާރޗް ބޭނުންވާނެއެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ރިސާރޗްގެ ފައިދާ، އެޕްލިކޭޝަން އާ އެކު މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަްނ  )ޅ(

 ވާނެއެވެ. 

 

 މުހިންމު ބައެއް ނުކުތާ . 7

ބައެއް ޢާންމު  މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ

 އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ އެކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒަންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލާފައެވެ.  )ހ(

 ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.  )ޕޮޓެންޝަލް މަސައްކަތަށް (މުވައްޒަފަކު ކޮށްފާނެ މަސައްކަތަށް 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލަނީ ދަލީލުތަކަށެވެ. ވެދާނެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ،  )ށ(

މާސްޓަރޒް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ގުނާނީ ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދެވެ. އަދި ޝާއިޢުކުރުން 

ނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ. ޝާއިޢުކޮށްފާނެ ތަކެއްޗަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޗާޕުކުރުމަށް މީޒާން ކުރާއިރު ބަލާ

 ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން ބަލައިގަނެ ނުވަތަ ޗާޕުކުރުމަށް ޗާޕުޚާނާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ގުނޭނެއެވެ. 

މިކް މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ޕްރޮބޭޝަންގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެކެޑެ )ނ(

ނަމަވެސް މިހެން ހުށަހަޅާއިރު، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަދުވެގެން އެއް ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ލިޔެ، އިސް ފަރާތްތަކުން އެ 

ޝަން ވެސް، ޖެހިގެން އޮތް ސްޕަިއްނ ބަލާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ޕްރޮބޭޝަން ގައި ހުންނަ މީހަކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭ

ޕޮއިންޓް އަށް ނުވަތަ ރޭންކް އަށް ޝަރުޠު ހަމަވާން ވާނެއެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ބަދަލުވިއިރުން ސުރެ ޚާޞިލްކޮށްފައިާވ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސާއިރު، ބަލާނީ އެންމެ ފަހުން މަޤާމު )ރ(

 ކާމިޔާބީ އަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތުގެ މުޅި ކާމިޔާބީ އަށް ވެސް ވިސްނަން ވާނެއެވެ. 

 

 . ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުން.  8

ޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެކިތަކާއެކު، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައެވެ. 

ގައި އެވަނީއެވެ.  5ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނޭ ދުވަސްވަރުގެ ތާވަލު، ތާވަލު އެ  )ހ(

ރު މި ދުވަސްވަރަށް ނުބަލައި ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. މަޤާމުެގ ނަމަވެސް، މި އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރާ ފުރަތަމަ އަހަ

 ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.   7ޞަފްޙާއަށްވުރެ ކުރުވާން ވާނެއެވެ. ޖުމުލަ  30ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުްނތަކުގެ ދިގުމިން 

 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު  : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހަރަކާތްތައ5ްތާވަލު 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު ހަރަކާތް
 ޖޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު 

 ޖުލައި އަށް  31ޖުލައި އިން  1  ފޯމު ހުށަހެޅުންކުރިއެރުމަށް އެދި 
 ޖުލައި 31 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފައިލްތައް ލިބުން 

 ސެޕްޓެމްބަރ 30އޯގަސްޓްއިން  1 ބައްދަލުވުންތައް ބޯޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން
 އޯގަސްޓް  1ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓް އެޗް.އާރު ބަޔަށް ލިބުން 

 އޮކްޓޯބަރ 1 ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން  
 

ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަން އަމިއްލައަށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އެ )ށ(

ވެރިޔާ އާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށް މިކަން އެންގުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ  އިދާރާގެ ފިނަމަ، ނިންމައި

މިކަމަށް އެދޭއިރު ފުރިހަަމ  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިޔުމަން ރިސޯސަކުރިއެރުމަށް އެދެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ދަލީލުތައް ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދޭނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި 

ކާމިޔާބު ހުށަހެޅުމެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން ވެްސ  )ނ(

ސެންޓަރުގެ ވެރިންވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ލަފާގެ /ކުއްލިއްޔާމުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި 

 މަތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއް ކާމިޔާބު ވާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން އެމީހުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 
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މޯޝަން ބޯޑަށް ސެންޓަރުގެ ވެރިން އެޕްލިކޭޝަންއަކަށް ސަޕޯރޓް ކުރާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން އެންޑޯސްކޮށް ޕްރޮ/ކުއްލިއްޔާ )ރ(

 ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.

 މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. )ބ(

ފެށޭތަނުގައެވެ. މިކަން ކުރާނީ ހިޔުމަން  ހެޑް އޮްފ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނީ އޯގަސްޓް މަސް )ޅ(

 ނެވެ. ސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންރިސޯސަ

ބައިން  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ވާ މަޢުލޫމާތު، ހިޔުމަން ރިސޯސަވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި )ކ(

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ރުބައި މިއާއެކުވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް، އިތު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު .1

ސެންޓަރުން އެކުލަވާލައިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ރިސާރްޗ /ކުއްލިއްޔާޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސާރޗް މަރުކަޒުން ނުވަތަ  .2

 )ފުރަތަމަ ފަހަރު ފިޔަވައި(މަސައްކަތް 

ވެރިޔާ  ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ އެދިފައިވާ ފެންވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރިން އެދި ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވާނަމަ،  .3

 ފޮނުވިސިޓީ.  މުވައްޒަފަށް

 މި ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުގެ ކޮޕީ  .4

 އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރާ އުޞޫލުގެ ކޮޕީ  .5

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މަތީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ފައިލް އޯގަސްޓް މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިބެންވާނެއެވެ. )ވ(

އޯގަސްޓް އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާނީ  1ލުވުން ބާއްވާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަ  )މ(

 އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ނުވަތަ ނުދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕްރިލިމިނަރީ ރެކަމެންޑޭޝަން ތަކެވެ. 

ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށާއި ހެޑް އޮްފ /ކުއްލިއްޔާޖަލްސާ ބާއްވާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން  )ފ(

ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށާއި މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ނާކާމިޔާބުވި ސަބަބުތަކާއި ރިިވޔޫ 

ހިޔުމަްނ އްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލުމަށްޓަކައި ކުރަންއެދޭނޭ ގޮތް މުވަ

 .ވާނެއެލިބެން ވާނެއެވެ. މިސިޓީގެ ކޮޕީއެއް، ރިވިޔޫ ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިސޯސަ
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މޯޝަން ބޯޑަށް ސެންޓަރުގެ ވެރިން އެޕްލިކޭޝަންއަކަށް ސަޕޯރޓް ކުރާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން އެންޑޯސްކޮށް ޕްރޮ/ކުއްލިއްޔާ )ރ(

 ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.

 މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. )ބ(

ފެށޭތަނުގައެވެ. މިކަން ކުރާނީ ހިޔުމަން  ހެޑް އޮްފ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނީ އޯގަސްޓް މަސް )ޅ(

 ނެވެ. ސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންރިސޯސަ

ބައިން  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ވާ މަޢުލޫމާތު، ހިޔުމަން ރިސޯސަވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި )ކ(

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ރުބައި މިއާއެކުވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް، އިތު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު .1

ސެންޓަރުން އެކުލަވާލައިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ރިސާރްޗ /ކުއްލިއްޔާޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސާރޗް މަރުކަޒުން ނުވަތަ  .2

 )ފުރަތަމަ ފަހަރު ފިޔަވައި(މަސައްކަތް 

ވެރިޔާ  ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ އެދިފައިވާ ފެންވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރިން އެދި ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވާނަމަ،  .3

 ފޮނުވިސިޓީ.  މުވައްޒަފަށް

 މި ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުގެ ކޮޕީ  .4

 އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރާ އުޞޫލުގެ ކޮޕީ  .5

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މަތީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ފައިލް އޯގަސްޓް މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިބެންވާނެއެވެ. )ވ(

އޯގަސްޓް އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާނީ  1ލުވުން ބާއްވާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަ  )މ(

 އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ނުވަތަ ނުދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕްރިލިމިނަރީ ރެކަމެންޑޭޝަން ތަކެވެ. 

ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށާއި ހެޑް އޮްފ /ކުއްލިއްޔާޖަލްސާ ބާއްވާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން  )ފ(

ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށާއި މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ނާކާމިޔާބުވި ސަބަބުތަކާއި ރިިވޔޫ 

ހިޔުމަްނ އްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލުމަށްޓަކައި ކުރަންއެދޭނޭ ގޮތް މުވަ

 .ވާނެއެލިބެން ވާނެއެވެ. މިސިޓީގެ ކޮޕީއެއް، ރިވިޔޫ ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިސޯސަ

 

 

   

 1އިތުރުބައި 

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްރޭންކް ތަކާއި 

Approved Salaries 

Rank 4: Associate Professor   
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point Allowance

1  21  17626  7554  25180 

2  22  18185.86  7793.94  25979.8 

3  23  18745.72  8033.88  26779.6 

4  24  19306.12  8274.05  27580.17 

Rank average:  26379.89 
 

Rank 5: Professor   
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point  Allowance 

1  25  21000  9000  30000 

2  26  21700  9300  31000 

Rank average:  30500  

 

Rank 2: Lecturer      
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

  Point  Allowance   
1  9  12687.5  5437.5  18125 

2  10  13141.29  5631.98  18773.27 

3  11  13594.62  5826.27  19420.89 

4  12  14049.17  5826.27  20070.25 

5  13  14502.66  6215.42  20718.08 

6  14  14957.05  6410.17  21367.22 

Rank average:  19745.78 
 

Rank 3: Senior Lecturer     
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

  Point    Allowance   
1  15  15246  6534  21780 

2  16  15695.25  6726.54  22421.79 

3  17  16143.91  6918.82  23062.73 

4  18  16593.31  7111.42  23704.73 

5  19  17041.96  7303.7  24345.66 

6  20  17491.37  7496.3  24987.67 

Rank average:  23383.76 

Rank 1: Associate Lecturer 
Step  Spine  Salary  Uni  Total 
  Point    Allowance   
1  1  9124.5  3910.5  13035 

2  2  9607.22  4117.38  13724.61 

3  3  10094.55  4326.24  14420.79 

4  4  10582.19  4535.22  15117.41 
5  5  10978.22  4704.95  15683.17 
6  6  11374.4  4874.74  16249.14 

7  7  11770.43  5044.47  16814.9 

8  8  12166  5214  17380 

Rank average:  15303.13 
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 2އިތުރުބައި 

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

 
 :މަސައްކަތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުން،: ބައި) (އެއްވަނަ I ކެޓެގަރީ

  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
I(A)   

  ަކންަތއްަތއް  ކުަރްނޖެހޭ ކޮންމެެހން
    

ަގޑިތަްއ) ްޕރެކްޓިކަލް އަދި  ޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލް ހަވާލުކުެރވުނު   1
  އަަދދު. ގަޑިތަުކގެ ަނގާެދުވނު ތެރެިއން

25  
  

ސްޓާފް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ދަުށން ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއ  2
  ިމންަވރު.  ކުރި ފުރިހަމަ 

10    

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅ އަދާުކރި އިތުުރން އޭގެ  މިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  3
  .(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/އެޗް.އޯ.ޑީ މަަސއްކަތް) އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10  
  

މިްނވަރު  ދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިން  އިުރޝާދު ޢިލްާމއި ެއއްޮގަތށް ކަިރކިއުލަމްއާ  މާްއާދއެްއގެ   4
  .(ލެކްޗަރަރ / ޮމޑިއުލް ިއވެުލއޭަޝނަށް ރިާއޔަތްޮކށް)

25  
  

މާކުކޮްށ ަނތީާޖ ޝީްޓ  ކަރުދާްސތައް  ޖަވާބު  އެުކލަވާލުާމއި ކަރުދާސްަތއް ފަހު އިމްިތހާނު   5
   ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10  
  

ކޮންިޓުނއަސް ( މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ެޓސްޓްތަކާއި މަސަްއކަތްތައް  6
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް )އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

    ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10  

  

    10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރު ަފދަ ބެެލހެއްުޓން ރޭުވމާ ހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއް  7
    

 ކެޓަގަރީ
)I(B 

  ަކްނތައްަތއް  އެެދވިެގްނވާ
    

ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި ދަސްުކރުމުމާއި އަދި ކިޔަަވއިިދނުާމއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ޭބނުންުކރު 1
  .ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު )އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ 

10  
  

    10  ިއސްލާހުކުރުން. މުަގއްރަރު  ާމއްާދގެ މާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާއި  2
ަނގަިއެދވޭ މިްނވަރު (ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނ ރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއް 3

  ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10  

  

ހުަނުރ ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއ ކުރުމުގެ ގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކް  4
ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ ަހރުަދނާ ޝަޚުިޞއްަޔތެއް  ،އަަށގެްނނެުވމަްށ މަަސއްކަތްކުުރމާއި
  (ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ ުހށަހެުޅމަށް). ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ މަަސއްކަްތަތއް.

10  
  

ޓްރޭިނންގ ަފދަ ިއތުރުވާ  ުހނަރު  ބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެ ދަިރވަުރން  5
  .(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ) ިހްނުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮޕް 

10  
  

 

 

 

 :ހަރަކާތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: ބައި ދެވަނަ: ބައި) (ދެވަނަ II ކެޓެގަރީ
  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
II(A)  

  ހަރަާކތްަތއް އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ
    

ލެކްޗަރތަކާިއ ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބިއވެިރާވ ުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުރާ  ބައްދަުލވުްނތަކާއި،  1
  މިްނވަރު.

10  
  

ރާވާ  ަހރަކާްތތައް އަިދ އިުތރު ތަމްީރނުަތއް ަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާ  ގުޅުްނުހރި ކިޔެުވމާ  2
  ހިްނގާ މިްނވަރު.

10    

އަމިއްަލ ަސރުކާރާއި   ަފދަ ހޭުލންތެރިކުުރުވން ަދރިަވރުން  މުުޖތަމަުޢއަށް  ިޚދުަމތާ އިޖްިތމާޢީ   3
  ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގ  ާބރުެވރިކުުރވުުމގެ ދަިރަވރުން ިހންގާ ގުިޅެގން ޖަމާޢަްތތަކާ

10  
  

ަބއިވެިރާވ ަހރަކާތްތަކުަގއި ކުޅިަވރުގެ  ައދި އިުޖތިމާޢީ ގުުޅންުހރި ްސޓާފުންނާ ދަިރވަުރންނާ  4
  މިްނވަރު.

10  
  

ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއި  5
  ޕްޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ 

10  
  

    
 ކެޓަގަރީ 
II(B) 

  ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތައް 
    

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ، ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓް  1
  ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10  
  

    05   ައދާުކރުން. ެމންބަރުކަން  ކޮމިޓީތަުކގައި  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ ައދި  އަޮތުޅފެންަވރުގެ  ދާއިާރާއގުޅޭ 2
ސެިމނަރތަކުގައި  ހުށަާނޅާ ކަުރދާސް  ކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަދި  އެޯސސިއޭަޝންތަކާއި  ދާއިާރާއގުޅޭ  3

  ބައިެވރިުވން.
05  

  

ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ދަޢުަވތުތަާކއި  4
  ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05  
  

ާޝއިޢުކުރާ  ތަކުން  ޖަމްިޢއްޔާ ެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަ ަތކުގެ ކޮމިޓީ  ަޖމްޢިްއާޔތަކާއި ފަންނީ   5
  ިމންަވރު މެންބަރުަކން އަާދކުރާ  ޮކމިީޓގެ އެިޑޓޯރިއަލް މަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05  
  

    05  ހިްނގުން. އިްނިތޒާމްކޮށް ުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއް ޕްރޮެފޝަނަލް   6
    03  ކުރުން  އެގްަޒަމއިން  ެއއް ތީިސސް މާސްޓަރޒް   7
    05  ކުރުން  އެގްަޒމަިއން  ެއއް ީތސިސް  ޑީ.އެޗް.ޕީ  8
    07  ިހްނގުން  ާރވާ އެއް  ކޮންފަރަްނސް ބައިނަްލއަޤްާވމީ  9

  

 

 

 

 



451

 2އިތުރުބައި 

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

 
 :މަސައްކަތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުން،: ބައި) (އެއްވަނަ I ކެޓެގަރީ

  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
I(A)   

  ަކންަތއްަތއް  ކުަރްނޖެހޭ ކޮންމެެހން
    

ަގޑިތަްއ) ްޕރެކްޓިކަލް އަދި  ޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލް ހަވާލުކުެރވުނު   1
  އަަދދު. ގަޑިތަުކގެ ަނގާެދުވނު ތެރެިއން

25  
  

ސްޓާފް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ދަުށން ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއ  2
  ިމންަވރު.  ކުރި ފުރިހަމަ 

10    

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅ އަދާުކރި އިތުުރން އޭގެ  މިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  3
  .(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/އެޗް.އޯ.ޑީ މަަސއްކަތް) އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10  
  

މިްނވަރު  ދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިން  އިުރޝާދު ޢިލްާމއި ެއއްޮގަތށް ކަިރކިއުލަމްއާ  މާްއާދއެްއގެ   4
  .(ލެކްޗަރަރ / ޮމޑިއުލް ިއވެުލއޭަޝނަށް ރިާއޔަތްޮކށް)

25  
  

މާކުކޮްށ ަނތީާޖ ޝީްޓ  ކަރުދާްސތައް  ޖަވާބު  އެުކލަވާލުާމއި ކަރުދާސްަތއް ފަހު އިމްިތހާނު   5
   ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10  
  

ކޮންިޓުނއަސް ( މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ެޓސްޓްތަކާއި މަސަްއކަތްތައް  6
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް )އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

    ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10  

  

    10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރު ަފދަ ބެެލހެއްުޓން ރޭުވމާ ހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއް  7
    

 ކެޓަގަރީ
)I(B 

  ަކްނތައްަތއް  އެެދވިެގްނވާ
    

ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި ދަސްުކރުމުމާއި އަދި ކިޔަަވއިދިނުާމއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ޭބނުންުކރު 1
  .ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު )އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ 

10  
  

    10  ިއސްލާހުކުރުން. މުަގއްރަރު  ާމއްާދގެ މާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާއި  2
ަނގަިއެދވޭ މިްނވަރު (ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނ ރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއް 3

  ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10  

  

ހުަނުރ ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއ ކުރުމުގެ ގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކް  4
ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ ަހރުަދނާ ޝަޚުިޞއްަޔތެއް  ،އަަށގެްނނެުވމަްށ މަަސއްކަތްކުުރމާއި
  (ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ ުހށަހެުޅމަށް). ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ މަަސއްކަްތަތއް.

10  
  

ޓްރޭިނންގ ަފދަ ިއތުރުވާ  ުހނަރު  ބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެ ދަިރވަުރން  5
  .(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ) ިހްނުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮޕް 

10  
  

 

 

 

 :ހަރަކާތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: ބައި ދެވަނަ: ބައި) (ދެވަނަ II ކެޓެގަރީ
  

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
II(A)  

  ހަރަާކތްަތއް އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ
    

ލެކްޗަރތަކާިއ ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބިއވެިރާވ ުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުރާ  ބައްދަުލވުްނތަކާއި،  1
  މިްނވަރު.

10  
  

ރާވާ  ަހރަކާްތތައް އަިދ އިުތރު ތަމްީރނުަތއް ަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާ  ގުޅުްނުހރި ކިޔެުވމާ  2
  ހިްނގާ މިްނވަރު.

10    

އަމިއްަލ ަސރުކާރާއި   ަފދަ ހޭުލންތެރިކުުރުވން ަދރިަވރުން  މުުޖތަމަުޢއަށް  ިޚދުަމތާ އިޖްިތމާޢީ   3
  ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގ  ާބރުެވރިކުުރވުުމގެ ދަިރަވރުން ިހްނގާ ގުިޅެގން ޖަމާޢަްތތަކާ

10  
  

ަބއިވެިރާވ ަހރަކާތްތަކުަގއި ކުޅިަވރުގެ  ައދި އިުޖތިމާޢީ ގުުޅންުހރި ްސޓާފުންނާ ދަިރވަުރންނާ  4
  މިްނވަރު.

10  
  

ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއި  5
  ޕްޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ 

10  
  

    
 ކެޓަގަރީ 
II(B) 

  ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތައް 
    

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ، ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓް  1
  ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10  
  

    05   ައދާުކރުން. ެމންބަރުކަން  ކޮމިޓީތަުކގައި  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ ައދި  އަޮތުޅފެންަވރުގެ  ދާއިާރާއގުޅޭ 2
ސެިމނަރތަކުގައި  ހުށަާނޅާ ކަުރދާސް  ކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަދި  އެޯސސިއޭަޝންތަކާއި  ދާއިާރާއގުޅޭ  3

  ބައިެވރިުވން.
05  

  

ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ދަޢުަވތުތަާކއި  4
  ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05  
  

ާޝއިޢުކުރާ  ތަކުން  ޖަމްިޢއްޔާ ެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަ ަތކުގެ ކޮމިޓީ  ަޖމްޢިްއާޔތަކާއި ފަންނީ   5
  ިމންަވރު މެންބަރުަކން އަާދކުރާ  ޮކމިީޓގެ އެިޑޓޯރިއަލް މަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05  
  

    05  ހިްނގުން. އިްނިތޒާމްކޮށް ުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއް ޕްރޮެފޝަނަލް   6
    03  ކުރުން  އެގްަޒަމއިން  ެއއް ތީިސސް މާސްޓަރޒް   7
    05  ކުރުން  އެގްަޒމަިއން  ެއއް ީތސިސް  ޑީ.އެޗް.ޕީ  8
    07  ިހްނގުން  ާރވާ އެއް  ކޮންފަރަްނސް ބައިނަްލއަޤްާވމީ  9
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 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: ބައި) (ތިންވަނަ III ކެޓެގަރީ

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ދެވޭ ގިނައިން އެންމެ

 ޕޮއިންޓް
ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III(A)  ްރިސާރޗ 
 ކަރުދާސް

 ޖާރނަްލތަކުަގއި(
  )ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

  ޖާރނަލް  ރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުން  އެކަމަކު  ނުކޮށް  ެރފަރ

  ުހރި  އިތުބާރު ބަލައިަގންަނ ިހެމނޭ 

ޕޮިއންޓް  15 ކަރުދާހަކަށް 
  

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް 

  

  ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް ިހމެނޭ  ކަރުދާސް  ުމޅި  ޕްޮރސީޑިންްގގައި  ކޮންފަރަްނސް
III(B) ިފޮތެްއެގ ފޮތާއ

ަފަދ ޗެޕްޓަރެއް 
ާޖރނަްލ ރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި 

 އެހެްނތަކެީތގަިއ 
  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ 

އާ ޓެކްސްޓް  ހިމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  )ޕަބްިލޝަރުން ބޭުރގެ (  ފޮތް   ރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  50 ނަމަ 
10 ނަމަ  ޗެޕްޓަެރއް 

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުކޮށްަފިއވާ ަފާރތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  25 ނަމަ 
5 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުޮކށްފަިއވާ ފަރާތަުކން 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  15 ނަމަ 
3 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ފޮެތްއގެ ާޗުޕކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިޝަރަކު  ބައިނަްލއަޤްާވމީ
  ޗެޕްޓަރެއް 

  ޕޮިއންޓް  10 ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭގެ  ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  ެޗޕްޓަެރއ ފޮެތްއގެ ާޗޕުކޮށްަފއިވާ   ޕަބްލިޝަރަކު 

   ޮޕއިންޓް  5 ޗެޕްޓަރަކަށް 

III(C) ީޕްޮރޖެކްޓް ރިސާރޗް ކޮށްފަިއވާ ލިބޭޮގތަށް  ބައިކުަޅބައެއް  ްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަށް  ރިާސރޗް ޔުިނވަރސިޓ( 
III(C) 

(i)  
 ޔުިނވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް
  ޕްރޮޖެކްޓް 

20 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   އެައށް  ނުަވތަ ަލއްކަ 5 ައގު ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  ޕޮިއންޓް 

  

15 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދމެދު  އާ  ލައްކަ  5 އާއި  ުރފިޔާ  ލައްކަ 3
  ޕޮިއންޓް 

  

10 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދެމދު  އާ  ަލއްކަ 3 ހާހާއި  25
  ޕޮިއންޓް 

  

III(C)  
(ii) 

ދެލައްކަ  ކޮންމެ   ައގު  ކޮންސަލްޓަންީސގެ   ކޮންސަލްޓަންސީ 
10 ރުފިާޔއަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(C) 
(iii) 

 ފަންޑިން 
  އޭެޖންސީ
  ރިޯޕޓް  ޤަބޫލުކުރާ

 ނިްނމާފަިއވާ  ރިޯޕޓް ނިްނމާފަިއވާ
ަނމަ   ބޮޑު  ޕްރޮޖެކްޓަަކށް

  10 ނަމަ  ކުޑަ 20

  

III(C) 
(iv) 

 ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  އައުޓްކަުމން 

ެބހޭ  ިސޔާަސތާ ުނަވތަ ްޕރޮސަސް  /ޕްރޮޑަކްޓް /ޕޭޓެންޓް
  ޑޮކިޔުމަންޓް  ޕޮލިސީ  މޭަޖރ. ިލޔުން  މުހިްނމު

30 ނަމަ ެފންަވރު ޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާމީ  ޕޮިއންޓް

  

50 ަނމަ  ފެންަވރު
  ޕޮިއންޓް 

  

 

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރން  ިރސާރޗ   
III(D)  

(i) 
 އެއްައހަރު 
 ދުަވހުގެ 

   މާސްޓަރސް 
  ރިސާރޗް 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ
3 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III(D)  
(ii) 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ  ޕީއެޗްޑީ
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް   10

  

 ކޮންމެ  ހުށަަހާޅފައި  ތީސީސް
7 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III E ަކރުާދސް ާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސް ކޯާހއި ްޓރޭިންނގ   
III(E)  

(i) 
 ކޯހާއި

 ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
   ކުރު ތަފާތު 

 ކޯސްތައް
މި  ގިަނެވގެން (

  ބަޔަށް 
30 ެދވޭނީ  ޖުމުލަ 

   )ޕޮިއންޓް

 ނޫން  ކުރު ުވރެ  ހަފުާތއަށް  ދެ
  ުމްއދަތު  ހަފުާތގެ  އެއް 

ަކމަކަށް  ކޮންމެ
  ޕޮިއންޓް 20

 ކޮންމެ
10 ހަރަކާތަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(E)  
 (ii)  

 ކޮންފަރަްނސް،
 ސެމިނާރ

 ވާރކްޮޝޕް 
ަތންަތނަށް  ފަދަ

 ޕޭަޕރު
  **  ހުށަހެުޅން

    ޕޮިއންޓް  10  ފެންަވރުގެ  ބައިނަްލއަޤްާވމ
    ޕޮއިންޓް  7.5  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ
    ޕޮިއންޓް  5  ެފްނވަުރގެ  ރަށު
    ޕޮިއންޓް  3  ަތނެްއގައި  ަފދަ ސްކޫލެއް ަތނެްއަގއި ވަކި

III(E)  
 (iii) 

ީދގެން  ދަޢުަވތު
 ކޮންފަރަްނސް

  އަށާއި 
 ސިމްޕޯިސއަމް 

ުހށަހަޅާ  އަށް 
 ޕްރެެޒންޓޭަޝން

  ތަޤްރީރު  ނުަވތަ

    ޕޮިއންޓް  10   ނަމަ  ފެންަވރު ބައިނަްލއަޤްާވމީ
      ޕޮިއންޓް 5   ނަމަ  ެފްނވަރު  ޤައުމީ
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 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: ބައި) (ތިންވަނަ III ކެޓެގަރީ

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ދެވޭ ގިނައިން އެންމެ

 ޕޮއިންޓް
ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III(A)  ްރިސާރޗ 
 ކަރުދާސް

 ޖާރނަްލތަކުަގއި(
  )ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

  ޖާރނަލް  ރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުން  އެކަމަކު  ނުކޮށް  ެރފަރ

  ުހރި  އިތުބާރު ބަލައިަގންަނ ިހެމނޭ 

ޕޮިއންޓް  15 ކަރުދާހަކަށް 
  

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް 

  

  ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް ިހމެނޭ  ކަރުދާސް  ުމޅި  ޕްޮރސީޑިންްގގައި  ކޮންފަރަްނސް
III(B) ިފޮތެްއެގ ފޮތާއ

ަފަދ ޗެޕްޓަރެއް 
ާޖރނަްލ ރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި 

 އެހެްނތަކެީތގަިއ 
  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ 

އާ ޓެކްސްޓް  ހިމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  )ޕަބްިލޝަރުން ބޭުރގެ (  ފޮތް   ރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  50 ނަމަ 
10 ނަމަ  ޗެޕްޓަެރއް 

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުކޮށްަފިއވާ ަފާރތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  25 ނަމަ 
5 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުޮކށްފަިއވާ ފަރާތަުކން 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  15 ނަމަ 
3 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 

  

ފޮެތްއގެ ާޗުޕކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިޝަރަކު  ބައިނަްލއަޤްާވމީ
  ޗެޕްޓަރެއް 

  ޕޮިއންޓް  10 ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭގެ  ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  ެޗޕްޓަެރއ ފޮެތްއގެ ާޗޕުކޮށްަފއިވާ   ޕަބްލިޝަރަކު 

   ޮޕއިންޓް  5 ޗެޕްޓަރަކަށް 

III(C) ީޕްޮރޖެކްޓް ރިސާރޗް ކޮށްފަިއވާ ލިބޭޮގތަށް  ބައިކުަޅބައެއް  ްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަށް  ރިާސރޗް ޔުިނވަރސިޓ( 
III(C) 

(i)  
 ޔުިނވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް
  ޕްރޮޖެކްޓް 

20 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   އެައށް  ނުަވތަ ަލއްކަ 5 ައގު ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  ޕޮިއންޓް 

  

15 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދމެދު  އާ  ލައްކަ  5 އާއި  ުރފިޔާ  ލައްކަ 3
  ޕޮިއންޓް 

  

10 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދެމދު  އާ  ަލއްކަ 3 ހާހާއި  25
  ޕޮިއންޓް 

  

III(C)  
(ii) 

ދެލައްކަ  ކޮންމެ   ައގު  ކޮންސަލްޓަންީސގެ   ކޮންސަލްޓަންސީ 
10 ރުފިާޔއަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(C) 
(iii) 

 ފަންޑިން 
  އޭެޖންސީ
  ރިޯޕޓް  ޤަބޫލުކުރާ

 ނިްނމާފަިއވާ  ރިޯޕޓް ނިްނމާފަިއވާ
ަނމަ   ބޮޑު  ޕްރޮޖެކްޓަަކށް

  10 ނަމަ  ކުޑަ 20

  

III(C) 
(iv) 

 ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  އައުޓްކަުމން 

ެބހޭ  ިސޔާަސތާ ުނަވތަ ްޕރޮސަސް  /ޕްރޮޑަކްޓް /ޕޭޓެންޓް
  ޑޮކިޔުމަންޓް  ޕޮލިސީ  މޭަޖރ. ިލޔުން  މުހިްނމު

30 ނަމަ ެފންަވރު ޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާމީ  ޕޮިއންޓް

  

50 ަނމަ  ފެންަވރު
  ޕޮިއންޓް 

  

 

  އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރން  ިރސާރޗ   
III(D)  

(i) 
 އެއްައހަރު 
 ދުަވހުގެ 

   މާސްޓަރސް 
  ރިސާރޗް 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ
3 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III(D)  
(ii) 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ  ޕީއެޗްޑީ
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް   10

  

 ކޮންމެ  ހުށަަހާޅފައި  ތީސީސް
7 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

  

III E ަކރުާދސް ާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސް ކޯާހއި ްޓރޭިންނގ   
III(E)  

(i) 
 ކޯހާއި

 ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
   ކުރު ތަފާތު 

 ކޯސްތައް
މި  ގިަނެވގެން (

  ބަޔަށް 
30 ެދވޭނީ  ޖުމުލަ 

   )ޕޮިއންޓް

 ނޫން  ކުރު ުވރެ  ހަފުާތއަށް  ދެ
  ުމްއދަތު  ހަފުާތގެ  އެއް 

ަކމަކަށް  ކޮންމެ
  ޕޮިއންޓް 20

 ކޮންމެ
10 ހަރަކާތަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

  

III(E)  
 (ii)  

 ކޮންފަރަްނސް،
 ސެމިނާރ

 ވާރކްޮޝޕް 
ަތންަތނަށް  ފަދަ

 ޕޭަޕރު
  **  ހުށަހެުޅން

    ޕޮިއންޓް  10  ފެންަވރުގެ  ބައިނަްލއަޤްާވމ
    ޕޮއިންޓް  7.5  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ
    ޕޮިއންޓް  5  ެފްނވަުރގެ  ރަށު
    ޕޮިއންޓް  3  ަތނެްއގައި  ަފދަ ސްކޫލެއް ަތނެްއަގއި ވަކި

III(E)  
 (iii) 

ީދގެން  ދަޢުަވތު
 ކޮންފަރަްނސް

  އަށާއި 
 ސިމްޕޯިސއަމް 

ުހށަހަޅާ  އަށް 
 ޕްރެެޒންޓޭަޝން

  ތަޤްރީރު  ނުަވތަ

    ޕޮިއންޓް  10   ނަމަ  ފެންަވރު ބައިނަްލއަޤްާވމީ
      ޕޮިއންޓް 5   ނަމަ  ެފްނވަރު  ޤައުމީ
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  ައއި .ޕީ.އޭ  ބާަވތް  އެވޯރްޑގެ  ކެޓަގަރީ 
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
  ޕޮިއންޓް 

III F  ިަސަނދުަތއް  ޯހދާ ފަހު  ައށް  ޑޮކްޓަރޭޓް  ޓައިޓްްލތަާކއި ެފޯލޝިޕް  އެވޯްޑތަކާއި އިާނމާއ   
III(F)  
 (i)  

  ދާއިާރއާ
ުގޅޭ )ޑިސިޕްލިްނއާ(

  އެވޯރްޑތައް 

ިޚދުަމތަށް ދާިއރާގެ  ެފްނަވރުން އަޤްާވމީ ބަިއަނލް އަދި  ޤައުމީ
  އެވޯރްޑތައް 

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ެއވޯރޑްަތއް ފެްނވަުރގެ  ޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  10   ެއްއޗަކަށް އެވޯރްޑތައް  ެފްނވަުރގެ ރަށު
    

III(F)  
 (ii)  

ޝަރަާފއި  ޢިއްޒަާތއި 
 އެހެިނހެން 
  އޮނަރތައް 

   ަފދަ ުޔނެސްކޯ  ސަރުކާުރަތކާއި ބޭރުގެ 
ިއނާމުަތއް  ަފދަ ޝަރަފު  ގަުއމީ  ަޖމާޢަތްތަާކއި ބައިނަްލއަޤްާވމީ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ފެްނވަރު  ޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ަތންތައް  ަފދަ  އޯ.ޖީ.އެން
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iii)  

 ފެލޯޝިޕް 
  ޓައިޓްލްަތއް 

5 އެއްޗަކަށް    ޤަުއމީ ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

50 އެއްޗަކަށް   ަޖމްިޢއްާޔތައް  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ނުަވތަ
  ޕޮިއންޓް 

  

10 އެއްޗަކަށް   ޖަމްިޢއްާޔތައް  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iv)   

ޑޮކްޓަަރލް ޕޯސްޓް 
  ޑިގްރީަތއް 

ސީ .ެއސް.ޑީ ެދވޭ ުހށަހަަޅއިެގން ތީސިސް  ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް 
  ޑިްގރީަތއް މަތީ  ފަދަ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  30   އެއްޗަކަށް  ިޑގްީރަތއް އޮނަަރރީ
 

 ިއންޑެކްސް . ކުރެޭވނެެއވެ އިތުރު  ގޮަތށް އަްނނަިނވި އޭީޕއައި  ނަމަ، ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާ ޖާރނަލްެއއްަގއި ރެަފީރޑް ާދއިރާެއއްގެ  ޚާްއޞަ ވަކި*

 ޓަރފެކް އިްމޕެްކޓް ކަރުދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 10 ަގއިާވަނމަ 2 ާއއި 1 ފެކްަޓރ ިއްމޕެކްޓް ކަރުދާުހގެ  ޮޕއިންްޓ، 5 ެއްއނަމަ، ާޖރނަލް  ކުރާ

  ޮޕއިންްޓ  25 ެދެމދުާވަނމަ، އާ 10 އާއި  5 ފެކްޓަރ އިްމޕެކްޓް ކަުރދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 15 ވާަނމަ، ދެެމދު އާ  5 އާއި  2

 III. ަދށުްނނެވެ ގެ III A  ބަލާނީ  ކަރުދާސް  ހުަށހެޅި  އަށް  ސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސް ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ، ަގއި ޕްރޮސީޑިްންގސް**

E ަދށަކުްނޫނނެވެ ގ.  

 މުަޞއްނިަފށް  އިސް  ުނވަތަ ޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެ ައންަނނިވި  ބަާލނީ ާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ، ަކރުދާެހއް ިގނަމީުހން ުވރެ އެކަކަށް: ނޯޓް

 .ބެުހމަށް ަހމަައށް ބާކީބައި  މުަޞްއނިފުްނަނށް ެއހެން  ދެން   ،60% ުމޞަްއނިފަށް  ކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރ ނުަވތަ

 ާޚއްސަ ަބއިތަްއ  ރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަުކގެ އިތުުރން ންުކރުމުަގއި ފެންަވރު ވަޒަގެ މުަވއްޒަފު * 

  ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއޔާ ުމަވއްޒަފަކު  ވަޒީާފގެ ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާރު  ުމވައްޒަެފްއގެއެ(
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  ައއި .ޕީ.އޭ  ބާަވތް  އެވޯރްޑގެ  ކެޓަގަރީ 
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
  ޕޮިއންޓް 

III F  ިަސަނދުަތއް  ޯހދާ ފަހު  ައށް  ޑޮކްޓަރޭޓް  ޓައިޓްްލތަާކއި ެފޯލޝިޕް  އެވޯްޑތަކާއި އިާނމާއ   
III(F)  
 (i)  

  ދާއިާރއާ
ުގޅޭ )ޑިސިޕްލިްނއާ(

  އެވޯރްޑތައް 

ިޚދުަމތަށް ދާިއރާގެ  ެފްނަވރުން އަޤްާވމީ ބަިއަނލް އަދި  ޤައުމީ
  އެވޯރްޑތައް 

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ެއވޯރޑްަތއް ފެްނވަުރގެ  ޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  10   ެއްއޗަކަށް އެވޯރްޑތައް  ެފްނވަުރގެ ރަށު
    

III(F)  
 (ii)  

ޝަރަާފއި  ޢިއްޒަާތއި 
 އެހެިނހެން 
  އޮނަރތައް 

   ަފދަ ުޔނެސްކޯ  ސަރުކާުރަތކާއި ބޭރުގެ 
ިއނާމުަތއް  ަފދަ ޝަރަފު  ގަުއމީ  ަޖމާޢަތްތަާކއި ބައިނަްލއަޤްާވމީ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

20 އެއްޗަކަށް    ފެްނވަރު  ޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ަތންތައް  ަފދަ  އޯ.ޖީ.އެން
  ޕޮިއންޓް 

  

5 އެއްޗަކަށް   ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iii)  

 ފެލޯޝިޕް 
  ޓައިޓްލްަތއް 

5 އެއްޗަކަށް    ޤަުއމީ ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

50 އެއްޗަކަށް   ަޖމްިޢއްާޔތައް  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ނުަވތަ
  ޕޮިއންޓް 

  

10 އެއްޗަކަށް   ޖަމްިޢއްާޔތައް  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

  

    
III(F)  
 (iv)   

ޑޮކްޓަަރލް ޕޯސްޓް 
  ޑިގްރީަތއް 

ސީ .ެއސް.ޑީ ެދވޭ ުހށަހަަޅއިެގން ތީސިސް  ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް 
  ޑިްގރީަތއް މަތީ  ފަދަ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  

    ޕޮިއންޓް  30   އެއްޗަކަށް  ިޑގްީރަތއް އޮނަަރރީ
 

 ިއންޑެކްސް . ކުރެޭވނެެއވެ އިތުރު  ގޮަތށް އަްނނަިނވި އޭީޕއައި  ނަމަ، ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާ ޖާރނަލްެއއްަގއި ރެަފީރޑް ާދއިރާެއއްގެ  ޚާްއޞަ ވަކި*

 ޓަރފެކް އިްމޕެްކޓް ކަރުދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 10 ަގއިާވަނމަ 2 ާއއި 1 ފެކްަޓރ ިއްމޕެކްޓް ކަރުދާުހގެ  ޮޕއިންްޓ، 5 ެއްއނަމަ، ާޖރނަލް  ކުރާ

  ޮޕއިންްޓ  25 ެދެމދުާވަނމަ، އާ 10 އާއި  5 ފެކްޓަރ އިްމޕެކްޓް ކަުރދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 15 ވާަނމަ، ދެެމދު އާ  5 އާއި  2

 III. ަދށުްނނެވެ ގެ III A  ބަލާނީ  ކަރުދާސް  ހުަށހެޅި  އަށް  ސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސް ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ، ަގއި ޕްރޮސީޑިްންގސް**

E ަދށަކުްނޫނނެވެ ގ.  

 މުަޞއްނިަފށް  އިސް  ުނވަތަ ޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެ ައންަނނިވި  ބަާލނީ ާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ، ަކރުދާެހއް ިގނަމީުހން ުވރެ އެކަކަށް: ނޯޓް

 .ބެުހމަށް ަހމަައށް ބާކީބައި  މުަޞްއނިފުްނަނށް ެއހެން  ދެން   ،60% ުމޞަްއނިފަށް  ކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރ ނުަވތަ

 ާޚއްސަ ަބއިތަްއ  ރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަުކގެ އިތުުރން ންުކރުމުަގއި ފެންަވރު ވަޒަގެ މުަވއްޒަފު * 

  ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއޔާ ުމަވއްޒަފަކު  ވަޒީާފގެ ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާރު  ުމވައްޒަެފްއގެއެ(



456

 
 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެއިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 )ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ން 2ގްރޭޑް  -ސަޕޯރޓް ސަރވިސް (
 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  -1

  އައިޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:  ފުރިހަަމ ަނން:

  މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް:  ދާިއމީ އެޑްރެސް:

  ރެކޯރޑް ކާޑު ަނންބަރު:  މަޤާމުެގ ަނން:

  ވަޒީފާ ައދާކުރާ ސެކްޝަން:  ިއދާރާ:ވަޒީފާ ައދާކުރާ 

  :)ްސަޕއިްނ ޮޕއިންޓް(އެޭދ މަޤާުމ    :)ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް(މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ 

  :މުްއދަުތގު ގޮުތން ޝަރުޠުަހަމވާ ާތރީޚް  :މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ ހަަމޖެުހނު ތާރީޚް 

  އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:   ގުޅޭ ފޯުނ ަނންަބރު:

  

 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: -2

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ސެކްޝަން ވަޒީފާ ައދާކުރި   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި   މަާގމްެގ ަނން 

          

          

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި   މަާގމްެގ ަނން 

          

          

 
 ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު:ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް  -3

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް   މަާގމްެގ ަނން 

        

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަސައްކަްތ   މަާގމްެގ ަނން 
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 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް -4

  ޕްޮރގްރާްމ ިހްނިގ މަރުކަުޒ / ަފާރތް  ފުރިހަމަކުިރ ައަހރާއި މުްއދަތު   ތައުލީީމ / މަސަްއކަތްތެރިކަުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމް 
      

 
 

 މިހާރުއަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާ އަދާކުރާ ޒިންމާ: -5

އި ެއހެނިެހން ބަހަށްބުރެ ދިުގުނވާޮގތަްށ ިމހާރުައދާކުރާ ވަީޒފާގަިއ ަހވާލުކުެރިވފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާއި، ިޒންމާތަާކއި، ައދާކުރާ ަމސްއޫލިްއޔަތާ  600
ގެ މާޙަުއލަށް ިތަޔ ވަޒީާފެގ ސަބަބުްނ ކުރާ އަސަރު ަބާޔންކުަރންާވނެެއވެ، މީެގ އިތުަރށް ވަޒީާފ ަބޔާްނ ފަރާތްތަާކއި އޮްނނަ ގުޅުާމއި، ަމސައްކަތު 

  ހިމެުނމަކީ އެެދިވގެްނވާކަމެެކވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޖަހާށެވެ. ފާހަގަ  ) ( ގޮޅީގައި ރަނގަޅު އަންގައިދޭތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތައް މުވައްޒަފަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު  -6

ދަލީލު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޯޑަށް ފޯރުކޮށްދޭން  ފާހަގަކުރާ މިންވަރާގުޅޭ(މި ސެކްޝަނުގައި ސްޕަވައިޒަރު 

 ޖެހޭނެއެވެ)

ސުޕަވައިޒަރު 
 ސޮއިކުރުމަށް

 ސުޕަވައިޒަރ ފާހަގަ ޖެހުމަށް
 މިންގަނޑުތައް:

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4 �   
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ންޖެހޭ މެސެޖުތައް. އެހެން މީހުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ވާހަކަދައްކައި ދ1ޭ
  އެވެ.ފޯރުކޮށްދެ
  ީއެނގޭ ގޮތަށް، ބޭނުންވާ ވާހަކަ އޭނާއަށް ތިމާ ބުނަން އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނ

 ސާފުކޮށެވެ. 
  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައި ވާވަރަށް -4   � 

  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ސަމާލުކަންދެވާހަކަތަކަށްއި އެ. އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހ2ަ
  ިއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ދައްކާ ވާހަކަތައް ކަނުލައ

އަޑުހައި، އޮޅުން ނުފިލާ ބައިތަކާ މެދު ސުވާލުކޮށް، ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް 
 ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ންނަ މީހުންނާ. އަނެކުންގެ އިހުތިރާމު ނުގެއްލޭގޮތަށް ވެރިންނާއި ޚިދުމަތް ލިބިގ3ަ
  އެވެ.ލާތުކުރެއާޞަމު

  ްރީތި  އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިހުތިރާމާއެކުކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސ
  ބަހުންނެވެ.

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ށް އެނގި އެގޮތަށް. އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައ4ަ
  ރެއެވެ.ޢަމަލުކު
  ްތިމާ ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ފުރިހަމައަށް އެނގޭކަނ

  ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތުން ހާމަކޮށްދީ ސާބިތުކޮށްދެއެވެ. 
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  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް އަދި  ތަނާމެދު އިތުބާރުލިބިދ5ޭ
  އެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަމާލުކަންދެފަދަގޮތަކަށް ޚިދުމަތް 

  ާގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް  ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމަނީ އެކަމަކ
 ޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށެވެ. ހިތްހަމަ

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ށެވެ.. މަސައްކަތްތައް ގެންދަނީ ވެރިންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތ6ަ
  ެދޭ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާ މީހުން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ތިމާގ 

 އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެއެވެ.

  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1   �

 ެއިރުޝާދު ބޭނުންވާމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ސުޕަވައިޒަރުގ
  ކަންކަމުގައި އިރުޝާދު ހޯދައި އެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއެވެ.

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ސައްކަތްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެެރ. މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަމ7ަ
 ްޅަށް ނިންމޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައިމޮ ، ކުރަން ހަވާލުކުރާ ކަންކަން އަވަހަށ ،

 މަސައްކަތް ނިންމައެވެ.  އެގޮތަށް

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ދަނޑިތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމަ. ކަނޑައެޅޭ ލަނޑ8ު
 ިވަގުތަކަށް އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް،  ވަކ

 ސުޕަވައިޒަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އެކަމެއް ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަކަށް ނިންމައެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ރެއެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކު. ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކުގެ 9
  ްމަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަނުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައ

  ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ހިފެހެއްޓުމަށްކަރާމާތާއި ހުރުމަތް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު. ތަނުގ10ެ
  އެވެ.މަސައްކަތްކުރެ

  ިތިމާ މަސައްކަތް ކުރާ މަރުކަޒު/ސެކްޝަން އަދި މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއ
  ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ރެއެވެ.. މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ އެހެން މީހުންނާ ޙިއްސާކ11ު
  ިފުރިހަމައަށް، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއ

ގޮތްތައް، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއެކު ހިއްސާކޮށް، ކަންކަން ރަނގަޅު 
  ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   ކުރުމަށް

  ވުރެފުރިހަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ޅައެވެ.މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރުއަ.12
  ،ިކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައ

  ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 
  

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ޓީމުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެންކުގައިކުރަން ޖެހޭ ކަންތަ މަސައްކަތް . އުނދަގ13ޫ
  އެވެ.ނިންމަމަސައްކަތް 

  ،ްކަވި ނުވަތަ އެކުގައި ނުވަތަ އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުނ
މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން  އުނދަގޫ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ 

 ފޯރުކޮށްދީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 
  

  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ރަނީ އެކަމެއް ކު. މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ޖެހޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އ14ެ
  ނެވެ.މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެންއެ 

  ްޓަކައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ  ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށ
 ހޯދައި މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި އެހަލާތްތަކުގައި، އެކި ގޮތްގޮތުން މައުލޫމާތު 

 މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ. 
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  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ކުރެވޭތޯ ބަލަކަންކަން . މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށ15ް
  ްހާލަތާ ގުޅިގެން، ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލަށ

ގެނެވޭ ބަދަލަށް ހޭނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާ 
  ކިޔައެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ. ޔުނިވަރސިޓީން ރާވައި ހިންގާ ކަންކަމުގައި ބައ16ި
 ްޔުނިވަރސިޓީއިން ރާވައި  ،ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުނ

  ހިންގާ އެކި ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.  

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4   � 
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �  

  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.ތަފާވުންތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތައް ހަޚިޔާލު.17
  ިމަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިމާގެ ޚިޔާލު އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުވާ ހިނދުގައްޔާއ

އެކި ބާވަތުގެ  މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ތަނުގެ މަސްލަހަތު 
  ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް، މައްސަލަތައް

 

 (ސުޕަވައިޒަރު ފުރުމަށް) ލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އެކަން ލިއުމަށްމިފޯމުގައި ހިމެނިފައި ނުވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބާރުދޭ މަޢު

 
 
 
 

 
 ލިބިފައިވާ ގޮތް ކެޓަގަރީތަކަށް ޖުމްލަ މާރކްސްވާ އްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައިއަހަރުގައި މަސަ(ތިނެއް)  3އެންމެ ފަހުގެ  -7

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކެޓެގަރީ
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
ސްޕަވައިޒަރު
 ގެ ސޮއި

މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުަގއި ަމސައްކަްތތަްއ   2ސެކްޝަްނ 
  ގޮތް  ފުރިހަމަޮކށްފަިއވާ

        

އޮްތ އަަހރު ެތރޭަގއި ާޙިޞލުކުރުމަްށ  ކުރިއަށް   3ސެކްޝަްނ 
  ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޓާގެޓްަތއް 

        

 ުނވަތަ  ަމތިން  ޮގތުގެ  ެއްއޮގތްވާ  ަކރުދާްސތަކާ ުނވަތަ  ެރކޯޑްތަކާ ހުަށހެޅިަފއިވާ  ޯފމާއެކު  މި މަޢުޫލމާތަކީ ބަާޔންުކރެވިަފއިވާ  މަީތގައި 
 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ދުތެ  ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

 
 ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް  -8

 

  ކޮޕީ  9 ރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ކު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ    

  ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  އިދާރާ / ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެގައިވާ ބައިތަކުގައި  6ސެކްޝަން     

  
 

  

  މި ޯފމުަގއި އަުޅަގނޑު ދީފަިއވާ މަުޢލޫމާތުތަކަކީ ެތދު މަޢުލޫާމތުތަކެއްަކަމށް ައޅުަގނޑު ަކަށވަރުކޮްށދެެމވެ. 

 ތާރީޚް:  ސޮއި:
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 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެއިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ މުވައްޒަފުން )  3ގްރޭޑް  - ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ(
 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 1
  އައިޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:  ފުރިހަަމ ަނން:

  މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް:  ދާިއމީ އެޑްރެސް:

  ރެކޯރޑް ކާޑު ަނންބަރު:  މަޤާމުެގ ަނން:

  ސެކްޝަން:ވަޒީފާ ައދާކުރާ   ވަޒީފާ ައދާކުރާ ަމރުކަޒު:

  :)ްސަޕއިްނ ޮޕއިންޓް(އެޭދ މަޤާުމ    :)ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް(މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ 

  :މުްއދަުތގު ގޮުތން ޝަރުޠުަހަމވާ ާތރީޚް  :މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ ހަަމޖެުހނު ތާރީޚް 

  އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:   ގުޅޭ ފޯުނ ަނންަބރު:

 
 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:. 2

 ކުރިން އަދާކުރި:ޔުނިވަރސިޓީގައި 
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި   މަާގމްެގ ަނން 

          

          

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި   މަާގމްެގ ަނން 

          

          

 
 ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 3

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް   މަާގމްެގ ަނން 

        

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް   ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް   މަާގމްެގ ަނން 

        



461

 

   

 
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް. 4

  ޕްޮރގްރާްމ ިހްނިގ މަރުކަުޒ / ަފާރތް  ފުރިހަމަކުިރ ައަހރާއި މުްއދަތު   ތައުލީީމ / މަސަްއކަތްތެރިކަުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމް 
      

 
 
 
 މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރާ ޒިންމާ:. 5

ިޒންމާތަާކއި، ައދާކުރާ ަމސްއޫލިްއޔަާތއި ބަހަށްވުެރ ދިުގުނވާޮގތަްށ ިމހާރު އަދާކުާރ ވަީޒފާގަިއ ަހވާލުކުެރިވފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާއި،  600
ީމގެ އިތުަރށް  ާރ އަަސުރ ބަާޔންކުރަްނާވެނއެވެ.އެހެިނހެްނ ފަާރްތތަކާއި އޮްނނަ ުގޅުމާއި، މަަސއްކަތުެގ މާަޙއުލަްށ ިތޔަ ވަޒީާފގެ ސަަބބުން ކު

  ވަޒީފާ ަބާޔން ހިެމނުމަކީ ެއދެިވގެްނވާކަމެކެވެ. 
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 :ބައިތައް ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުން ހުށަހަޅާކޮންމެހެން ޙާޞިލްކުރަން. 6
ގައި ލިޔާނީ ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތް (ސިޓީ/ބުރޯޝާރ/އީމޭލް) ފަދަ ބައިތައް  1ކުރުމުގައި ކޮލަމް  މު ފުރިހަމަ  ފޯމި

  ޙާ ނަންބަރެވެ.ނޑުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފްގައި ލިޔާނީ ހުށައަޅާ މިންގަ 2ކޮލަމް އެތަނުގައި ލިސްޓްކުރަނީއެވެ. އަދި 
ކީ އްކަތަކާ ގުޅޭ އިސްފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެ ހުށަހެޅޭ ލިޔުމަގައި އެ މަސަ 3ކޮލަމް 

ވާކަން ހެކިކޮށްދިނުމުގެ ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ޝާމިލްވެ ބައިވެރިވެފައި މި އަދި އެއީއްޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. ޞަ
  މި ސޮޔަކީ އެ ހެކި ނިސްބަތްވާ މިންގަނޑު ހާޞިލްވީކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެވެ.  ގޮތުން ކުރުވާ ސޮޔެކެވެ.

 

 

  މިންގަނޑު 

  1) (ކޮލަމް 
މިންގަނޑުތަކަށް  ހަޅާ ހުށަ

  ނިސްބަތްވާ ހެކި 
 

  2) (ކޮލަމް 
މިންގަނޑުތަކަށް  ހުށަހަޅާ 

ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފްހާ 
  ނަންބަރު 

  3) (ކޮލަމް 
ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ  ޅާ ހުށަހަ

/  އިދާރާލިޔުމެއްކަމަށް 
 ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ 

  ވެރިޔާގެ ސޮއި 

  ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  .1

 ޫތެރޭގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން ޕުގްރ     
  ްމީހުންނާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ ނެރުން އެހެނ    
 ިފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން  މަރުކަޒުގެ އެކިއެކ    

   މުޢާމަލާތްކުރުން .2
  ްމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުނ    
 ެހުމާއި ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން އަޑުއ    
 ުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން އ    
  ްމީހުންނަށް ބުނެދިނުން  އެހެނ    

  މަގުދެއްކުމާއި ނަމޫނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން .3
 ެނެޖްކުރުމާއި، އެހީތެރިކަމާއެކު އުނގަންނައިދީމ

  ދަސްކޮށްދިނުން 
   

 ިލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން  ،ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއ    
  ްނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުނ    

  ތިންކިންގ އާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުންކްރިޓިކަލް  .4
 ަލަ ދެނެގަތުމާއި، ޙައްލުހޯދުން މައްސ   
 ްއައު އީޖާދުތަކާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރުނ  

  މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖްރިބާ .5
 ާމަޢލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ

  ގެންދިއުން ލިބިގަނެ ތަރައްޤީކުރަމުން 
  

  ްމަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިނ   
  ޒިންމާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން .6

 ަމާއެކުސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި / މިނިވަންކ
  މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު 

   

  ްއިސްނެގުނ     
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 ޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ހިމެނުމަށް:ހެއްކަށް ބާރުދޭ މަމު ގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާ މީގެ އިތުރަށް މިފޯ. 7
  ބަހަށްވުރެ ކުރުކޮށް 250

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ލިބިފައިވާ ގޮތް ވާ ކެޓަގަރީތަކަށް ޖުމްލަ މާރކްސްއްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައިއަހަރުގައި މަސަ(ތިނެއް)  3އެންމެ ފަހުގެ . 8

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކެޓެގަރީ
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
ސްޕަވައިޒަރު
 ގެ ސޮއި

މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުަގއި ަމސައްކަްތތަްއ   2ސެކްޝަްނ 
  ގޮތް  ފުރިހަމަޮކށްފަިއވާ

        

ކުރިއަްށ އޮްތ އަަހރު ެތރޭަގއި ާޙިޞލުކުރުމަްށ   3ސެކްޝަްނ 
  ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޓާގެޓްަތއް 

        

 ުނވަތަ  ަމތިން  ޮގތުގެ  ެއްއޮގތްވާ  ަކރުދާްސތަކާ ުނވަތަ  ެރކޯޑްތަކާ ހުަށހެޅިަފއިވާ  ޯފމާއެކު  މި މަޢުޫލމާތަކީ ބަާޔންުކރެވިަފއިވާ  މަީތގައި 
 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

 

 ބަލާ ޗެކްލިސްޓް:ކުރެވިފައިވޭތޯ ފޯމު ފުރިހަމަ. 9
 

 ކޮޕީ 9ގެއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ފޯމުކިުރ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  

  ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ/  އިދާރާ ވާ ބައިތަކުގައި  ގައި 6ސެކްޝަން     

  ދިގުނޫން)ރެ ޞަފްޙާއަށް ވު 20ހިމެނިފައިވުން (ޕޯރޓްފޯލިއޯ     

 

  މު ހުށަހަޅައި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ފޯރެފްރީގެ ރިޕޯޓް / ރިޕޯޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވާ

 

 
ެރންެގ ކިބަިއގަިއ މުަގއި ދީަފިއވާ މަޢުލޫާމތުތަކަީކ ެތދު މަޢުލޫާމތުަތކެއްކަމަާށއި، ައިދ ބުެނދީފަިއާވ މަުޢލޫމާތާއި، ުހނަރު އަިދ ަތޖްރިބާއަީކ އަހަމި ފޯ 

  ހުރި ޤާބިލްކަްނ ަކމަށް އަަހރެްނ ކަަށވަރުކޮްށދެެމވެ. 

  ތާރީޚް:  ސޮއި:
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 އިނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  65އުމުރުން 

މުރުން ޢު ގޮތުގެ މަތީންގަިއވާ ދުމުސްކުޅިކުރުމުގެ ޤަވާޢިޒީފާއިން ވަ މުވައްޒަފުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ  ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރުޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރުވުމުން  65

  .ޔަތް ދެވޭނެއެވެނާޢި ގޮތުން ކުރެ، އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތިންދެށްވެސް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުވައްޒަފަކަ

އަހަރު ދުވަސް  2  ސްންވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަ ) 1(

ނަމަ، ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  ޕެންޝަނަރެއްދައުލަތުގެ (މިފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު  ވަންދެން ލިބުން

) ގައިވާ 2އަހަރުދުވަސްވުމުން އޭގެ ފަހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަންބަރު ( 2އަދި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  )ހަމަޖައްސަވާ ޢިނާޔަތެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތެކެވެ.ޔުނިވަރސިޓީން 

 ނާޔަތް ލިބުން.ޢިހަމަޖައްސަވާ ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް  )2(

  ިނަމަ،  ނާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕެންޝަނަރެއްޢި(މި  ނާޔަތްޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅ

ދޫކޮށްލާގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 

ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބު 

 ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ނުހިމަނައެވެ.)

 ިނާޔަތް މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދެވޭ އ 

 މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް:ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި 

މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު  .1

މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަހަކަށް  65އެމީހަކަށް 

ވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުމަހުން މަހަށް 

 ރުފިޔާއެވެ. 500ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ  500

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ މަހު .2

އަހަރު ފުރުމުގެ  65ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުވައްޒަފަށް 

ލައިގެން، ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޢަދާކުރި އަހަރު ގެ ޢަރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާ

 40/1އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  65 ،އެ އަދަދާ

ޝަންތަކާ ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެން  ،ދަދުޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ

ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތް  ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،މަހަކު ދަދު އެއީ ކޮންމެ ޢަލަ ޖެހޭ ޖުމްއެއްކުރުމުން

 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. 

 

 

މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި  .3

  65 ،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފަށް ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 

ދަތު ދަދު އެއީ މުއްޢަ ކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރު 

 އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  65ދަދާ ޢަކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ 

ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ 40/1މުސާރައިގެ 

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ހުރި

 

 :އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް

އަހަރަށްވުރެ ކުރު  30އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  65 .1

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން  65މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

އެއްފަހަރާ  (1/3)ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު ނުވަތަ  30އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  65 .2

އަހަރު  65ތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަ

 (1/2)ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.



467

 

 

 އިނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތް ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  65އުމުރުން 

މުރުން ޢު ގޮތުގެ މަތީންގަިއވާ ދުމުސްކުޅިކުރުމުގެ ޤަވާޢިޒީފާއިން ވަ މުވައްޒަފުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ  ،ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރުޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރުވުމުން  65

  .ޔަތް ދެވޭނެއެވެނާޢި ގޮތުން ކުރެ، އެ ފަރާތަކުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްގެ މަތިންދެށްވެސް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުވައްޒަފަކަ

އަހަރު ދުވަސް  2  ސްންވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު ލިބޭ މުސާރައާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަ ) 1(

ނަމަ، ޕެންޝަންގެ ފައިސާ  ޕެންޝަނަރެއްދައުލަތުގެ (މިފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު  ވަންދެން ލިބުން

) ގައިވާ 2އަހަރުދުވަސްވުމުން އޭގެ ފަހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަންބަރު ( 2އަދި  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  )ހަމަޖައްސަވާ ޢިނާޔަތެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޢިނާޔަތެކެވެ.ޔުނިވަރސިޓީން 

 ނާޔަތް ލިބުން.ޢިހަމަޖައްސަވާ ޔުނިވަރސިޓީން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް  )2(

  ިނަމަ،  ނާޔަތް ލިބިވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕެންޝަނަރެއްޢި(މި  ނާޔަތްޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅ

ދޫކޮށްލާގޮތަށް ނުވަތަ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖައްސައި ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 

ކުރެވޭނީ ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. މަހުން މަހަށް ލިބޭ ޢިނާޔަތް ހިސާބު 

 ޕެންޝަނުގެ މުއްދަތު ނުހިމަނައެވެ.)

 ިނާޔަތް މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު އެއްފަހަރާ ދެވޭ އ 

 މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް:ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި 

މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު  .1

މުސާރަޔަށާއި ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް 

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަހަކަށް  65އެމީހަކަށް 

ވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުމަހުން މަހަށް 

 ރުފިޔާއެވެ. 500ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ  500

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ މަހު .2

އަހަރު ފުރުމުގެ  65ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުވައްޒަފަށް 

ލައިގެން، ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަޢަދާކުރި އަހަރު ގެ ޢަރީޚާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ވަޒީފާ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާ

 40/1އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  65 ،އެ އަދަދާ

ޝަންތަކާ ލިބެމުން އައި ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެން  ،ދަދުޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ

ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތް  ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،މަހަކު ދަދު އެއީ ކޮންމެ ޢަލަ ޖެހޭ ޖުމްއެއްކުރުމުން

 ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. 

 

 

މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި  .3

  65 ،މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފަށް ބޭނުން ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް 

ދަތު ދަދު އެއީ މުއްޢަ ކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުގެ އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ސަރު 

 އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  65ދަދާ ޢަކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ 

ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ 40/1މުސާރައިގެ 

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ހުރި

 

 :އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް

އަހަރަށްވުރެ ކުރު  30އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  65 .1

އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން  65މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް 

އެއްފަހަރާ  (1/3)ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް 

 ލިބިދެވޭނެއެވެ.

އަހަރު ނުވަތަ  30އަހަރު ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ  65 .2

އަހަރު  65ތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށް އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަ

 (1/2)ފުރުމުގެ ސަބަބުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.
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މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭވަޒީފާއިން  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން 

 ނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތްޢި

ރުވެގެން އަހަ 55ދަށުން ޢުމުރުން ދުގައިވާ ޤަވާޢިމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތީ، އެފަދައިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމުގެ ޙައްޤު

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތް ނާޔަޢިމުވައްޒަފުންނަށް 

 

 ބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. އެއީ، 2ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެފަރާތްތައް އަހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން 

 މުވައްޒަފުން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  .1

 މުވައްޒަފުން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  .2

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:މުވައްޒަފަކު އަހަރުވުމުން  55 ޢުމުރުން . 1

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55ޢުމުރުން 

  ލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ތުގެ ތަފްޞީއިނާޔަ މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ. އެ

 މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް: 1.1

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ހ) 

މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް  ޚިދުމަތުގެޖުމްލަ ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ 

ޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުން ރުފި 500މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

 ރުފިޔާއެވެ. 500މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،ދަދާޢަދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ދަދު މުއްޢައަހަރު ގެ ޖުމްލަ ވަޒީފާ އަދާކުރި  ގެ ސަރުކާރުއަދި 

ިލބެމުން އައި  ،ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް ބައި) ގުނަ 40/1އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ަދދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކުޢަތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަން

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދެމުން ގެންދެވޭ 

ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން  މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތްޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ނ) 

މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ފު ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަ

ދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ޢަގެ އަހަރުޖުމްލަ ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހަމައަށް 
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މުސްކުޅިކުރުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް މުސްކުޅިކުރެވޭވަޒީފާއިން  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން 

 ނާޔަތް ދެވޭނޭ ގޮތްޢި

ރުވެގެން އަހަ 55ދަށުން ޢުމުރުން ދުގައިވާ ޤަވާޢިމުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިވެހި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭތީ، އެފަދައިން މުސްކުޅި ކުރެވޭ ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވުމުގެ ޙައްޤު

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތް ނާޔަޢިމުވައްޒަފުންނަށް 

 

 ބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. އެއީ، 2ފަރާތްތަކަށް ޢިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި އެފަރާތްތައް އަހަރުވުމުން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން 

 މުވައްޒަފުން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  .1

 މުވައްޒަފުން އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ނޫންގޮތަކަށް މުސްކުޅި ކުރެވޭ  55ޢުމުރުން  .2

 އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:މުވައްޒަފަކު އަހަރުވުމުން  55 ޢުމުރުން . 1

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން  55ޢުމުރުން 

  ލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ތުގެ ތަފްޞީއިނާޔަ މަހުން މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތެވެ. އެ

 މަހުން މަހަށް މުޅި އުމުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތް: 1.1

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ހ) 

މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް  ޚިދުމަތުގެޖުމްލަ ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ 

ޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް މަހުން ރުފި 500މިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ އަދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު 

 ރުފިޔާއެވެ. 500މަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ އަދަދަކީ 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،ދަދާޢަދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ދަދު މުއްޢައަހަރު ގެ ޖުމްލަ ވަޒީފާ އަދާކުރި  ގެ ސަރުކާރުއަދި 

ިލބެމުން އައި  ،ކުރުމުން ލިބޭ އަދަދު(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް ބައި) ގުނަ 40/1އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ަދދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކުޢަތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ ޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަން

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދެމުން ގެންދެވޭ 

ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން  މުރަށް ދެވޭ އިނާޔަތްޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ނ) 

މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ފު ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަ

ދަދު އެއީ މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ޢަގެ އަހަރުޖުމްލަ ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހަމައަށް 
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(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން  40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ،ދަދާޢަ

ތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ނާޔަޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި

 ގޮތަށެވެ. 

 

 ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:އަށް ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން  . 2

   

 2ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،އަހަރުވުމުން 55ޢުމުރުން  ންގެމުވައްޒަފު

 ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 :އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް 2.1

މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،ވުމުންއަހަރު 55 ންމުވައްޒަފު (ހ) 

އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު  30ކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ސަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި  ،ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަަލއި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަުފ ގެ އަށްވާ ފައިސާ (1/3)މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. ވަކިކުރާއިރު ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު

ނިވަރސިޓީ އަދި ޔުމުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަހަރުވުމުން  55(ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު  30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

ސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ، މުސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްއަދި 

އަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަލައި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަފު ވަކިކުރާއިރު  (1/2)އްބައި ދެބައިކުޅަ އެ

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު 

 

 ނާޔަތް:ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި  2.2

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ހ) 

ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

ތުގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަ އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި

މަހުން ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް  500ދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު ޢަމިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ 

 ރުފިޔާއެވެ. 500ދަދަކީ ޢަމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ 

 

 

 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުށް މުޅި މަހުން މަހަ(ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރު ގެ އައަދި 

ިލބެމުން އަިއ  ،ދަދުޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ 40/1އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ހަކުޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ އަަދދު އެއީ ކޮންމެ މަ

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދެމުން ގެންދެވޭ 

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ޢިރަށް ދެވޭ މަހުން މަހަށް މުޅި އުމު(ނ) 

ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ 

ދަދާ، ޢަދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ގެ އަދަދު އެއީ މުއްސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހަމައަށް 

އެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ  40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

  ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތްޢަ



471

 

 

 

(ސާޅީސްބައިކުޅަ އެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން  40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ  ،ދަދާޢަ

ތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ނާޔަޢިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ ލިބޭ އަދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރި

 ގޮތަށެވެ. 

 

 ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުން:އަށް ޔުނިވަރސިޓީއަހަރުވުމުން  55ޢުމުރުން  . 2

   

 2ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،އަހަރުވުމުން 55ޢުމުރުން  ންގެމުވައްޒަފު

 ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 :އެއްފަހަރާ ދެވޭ އިނާޔަތް 2.1

މުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،ވުމުންއަހަރު 55 ންމުވައްޒަފު (ހ) 

އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު  30ކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ ސަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި  ،ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަަލއި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަުފ ގެ އަށްވާ ފައިސާ (1/3)މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. ވަކިކުރާއިރު ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު

ނިވަރސިޓީ އަދި ޔުމުސްކުޅި ކުރެވޭ މުވައްޒަފު ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަހަރުވުމުން  55(ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، އެމީހަކު  30ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވަނީ 

ސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ ، މުސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރި ކޮންމެ އަހަރަކަށްއަދި 

އަށްވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަހަރަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު ބަލައި، އެޢަދަދުން އެމުވައްޒަފު ވަކިކުރާއިރު  (1/2)އްބައި ދެބައިކުޅަ އެ

 އެއްފަހަރާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.ހުރި ޢުމުރުގެ ޢަދަދާއި ގުނަކުރުމުން އަންނަ ޢަދަދު 

 

 ނާޔަތް:ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި  2.2

ނާޔަތް ހިސާބުކުރާނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު މުވައްޒަފަށް ލިބެމުންދާ މުސާރަޔަށާއި ޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުމަހުން މަހަށް މުޅި (ހ) 

ސަރުކާރުގައި އުޅެފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޢިނާޔަތް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި 

ތުގެ މުސާރައަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް މުޅިއުމުރަށް ދެވޭ ޢިނާޔަ އެމީހަކު މުސްކުޅިކުރެވޭއިރު ލިބެމުން އައި

މަހުން ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ އެ މީހަކަށް  500ދަދެވެ. ނުވަތަ ހިސާބު ކުރުމުން ޖެހޭވަރު ޢަމިންވަރަކީ އެ މުސާރައިގެ 

 ރުފިޔާއެވެ. 500ދަދަކީ ޢަމަހަށް ދެވޭ ޢިނާޔަތުގެ 

 

 

 

މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު  ،ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައިޢިމުރަށް ދެވޭ ޢުށް މުޅި މަހުން މަހަ(ށ) 

ޔުނިވަރސިޓީ ބޭނުންނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ އެންމެ ފަހު ޕެންޝަން ދެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް 

މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު  ،ދަދު މުއްދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ އަދަދާސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރު ގެ އައަދި 

ިލބެމުން އަިއ  ،ދަދުޢައެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ 40/1އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

 ،އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު ،ހަކުޕެންޝަނާ ނުވަތަ ޕެންޝަންތަކާ އެއްކުރުމުން ޖެހޭ ޖުމްލަ އަަދދު އެއީ ކޮންމެ މަ

 ނާޔަތް ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ. ޢިދެމުން ގެންދެވޭ 

ނާޔަތް ހިސާބުކުރުމުގައި މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން މުވައްޒަފު ބޭނުން ޢިރަށް ދެވޭ މަހުން މަހަށް މުޅި އުމު(ނ) 

ނޫން ނަމަ، ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މުވައްޒަފަށް ޕެންޝަން ލިބިފައި ނުވާނަމަ، ހިސާބުކުރާނީ މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކުރެވޭ ތާރީޚާ 

ދަދާ، ޢަދަތު ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ގެ އަދަދު އެއީ މުއްސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާކުރި އަހަރުޔުނިވަރސިޓީ އަދި ހަމައަށް 

އެއް ބައި) ގުނަކުރުމުން ލިބޭ  (ސާޅީސްބައިކުޅަ  40/1މުސްކުޅި ކުރެވޭ އިރު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުން އައި މުސާރައިގެ 

  ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ގޮތަށެވެ.ދަދު އެއީ ކޮންމެ މަހަކު، އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، ދެމުން ގެންދެވޭ އިނާޔަތްޢަ
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 އަހަރުވުމުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 55އުމުރުން 

 
 

 

 

 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭގޮތް: (ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާށެވެ.)

  އަމިއްލައަށް އެދިގެން

  ށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދައަށް ޔުނިވަރސިޓީ

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:

  ފުރިހަމަ ނަން:

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު:

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  :އުފަން ތާރީޚު 

  ގުޅޭނެ ފޯނު / މޯބައިލް ނަންބަރު:

 އާބެހޭ މައުލޫމާތު:މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ

  އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

  :ސްޕައިން ޕޮއިންޓް /ރޭންކް/ ކްލެސިފިކޭަޝންއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ 

  އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

  މުސާރަ:

  އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގިންތި:

  ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަށް ވަން ތާރީޚް:ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ 

 ނާޔަތް ހަމަޖެއްސެވި ލިޔުންތައް މުވައްޒަފަށް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:މުސްކުޅިކޮށް އި

  ގޭގެނަން: 

  އަތޮޅާއި ރަށް:

  އެޑްރެހަށް ރައްދުނުވެއްޖެނަމަ، ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

  
 

އަަހރުުވމަށްަފހު، ައމިއްަލއަްށ ެއިދގެްނ ވަޒީާފއިްނ މުސްުކޅިކޮްށ ވަިކާވްނ  55ުމވައްަޒެފއްެގ ުޢމުރުްނ ލާމީ ުޔނިަވރސިޓީެގ ރާްއޭޖގެ ިއސްދިެވހި

ިބޭދ ޔުިނވަރސިީޓެގ ިހއުަމްނ ރިސޯްސ ޑިޕާރޓްަމންޓަެށވެ. ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލި  ުހށަހަާޅނީ  ،ައމިއްަލއަްށ ިމ ފޯުމ ުފރުމަްށފަހު ބޭނުްނނަމަ، ުމަވއްޒަފު 

 ނެވެ.  ިއން ިހއުަމން ރިޯސސް ޑިާޕރޓްަމންޓް ފޯުމ ފުާރނީ މި އިޚްިތޔާުރގެ ދަުށން ވަޒީާފއިްނ ުމސްކުޅިކޮށް ވަކިާވނަމަ،

 

 

 

 އި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާށެވެ.)ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު: (ބޭނުންވާ ގޮޅީގަ

 (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަމިއްލައަށް އެދިގެން

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .1

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ 

 ދަށްވުން.

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ތެރެއިން، މުވައްޒަފަށް އަދާ ނުކުރެވޭ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަފްޞީލް، އެކަމާއި ގުޅިގެން

ބުދާރީ ވެފައިވާ ލިޔުން، މިކަންތައްތައް ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބިނާވާމުވައްޒަފު ޖަވާ

މުވައްޒަފުގެ، ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިންގެ ބަޔާންތަކެއްވާނަމަ އެބަޔާންތައް

ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ލިޔުންތައް އަދި

ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިވަރސިޓީގެސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން މު 

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން  .2

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން، 

 ރުމަށް ނުކުޅެދުން.ވަޒީފާ އަދާ ކު

 

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެވަކިކުރުމަށް 

ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އަދި ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ

 އްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މަސަ

އޮނިގަނޑަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ .3

ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ ހިންގުމަށް 

ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

 މަސައްކަތް އުނިވުން.

މަދުވި ސަބަބާިއ މަސައްކަތް ،އުވާލެވުނު މަގާމުތަކާއި ،މަދުކުރެވުނު މިހާލަތުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީ އިން ތަފްޞީލް ލިުޔންތައް، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް 

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ އެކަން ،ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

ގެޔުނިވަރސިޓީ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް އަދި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް 

އުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންހި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ .4

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް 

 ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުން.

ލިބިގަތުމުގެމިހާލަތުގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް 

މުވައްޒަފު އެފުރުޞަތުގެ ،ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުރުޞަތު 

ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ

ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެއިން ވަކިކުރުމަށް ށް ވަޒީފާމުސްކުޅިކޮ

 އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިދާރީ ހިންގުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  .5

 ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ށް ކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަމިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން

 ވާނެއެވެ.
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 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭގޮތް: (ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާށެވެ.)

  އަމިއްލައަށް އެދިގެން

  ށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދައަށް ޔުނިވަރސިޓީ

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:

  ފުރިހަމަ ނަން:

  :ދާއިމީ އެޑްރެސް

  ރެކޯޑުކާޑު ނަންބަރު:

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  :އުފަން ތާރީޚު 

  ގުޅޭނެ ފޯނު / މޯބައިލް ނަންބަރު:

 އާބެހޭ މައުލޫމާތު:މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ

  އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

  :ސްޕައިން ޕޮއިންޓް /ރޭންކް/ ކްލެސިފިކޭަޝންއަދާކުރާ ވަޒީފާގެ 

  އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

  މުސާރަ:

  އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގިންތި:

  ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއަށް ވަން ތާރީޚް:ޔުނިވަރސިޓީ ނުވަތަ 

 ނާޔަތް ހަމަޖެއްސެވި ލިޔުންތައް މުވައްޒަފަށް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެހާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:މުސްކުޅިކޮށް އި

  ގޭގެނަން: 

  އަތޮޅާއި ރަށް:

  އެޑްރެހަށް ރައްދުނުވެއްޖެނަމަ، ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

  
 

އަަހރުުވމަށްަފހު، ައމިއްަލއަްށ ެއިދގެްނ ވަޒީާފއިްނ މުސްުކޅިކޮްށ ވަިކާވްނ  55ުމވައްަޒެފއްެގ ުޢމުރުްނ ލާމީ ުޔނިަވރސިޓީެގ ރާްއޭޖގެ ިއސްދިެވހި

ިބޭދ ޔުިނވަރސިީޓެގ ިހއުަމްނ ރިސޯްސ ޑިޕާރޓްަމންޓަެށވެ. ޔުިނވަރސިީޓއަްށ ލި  ުހށަހަާޅނީ  ،ައމިއްަލއަްށ ިމ ފޯުމ ުފރުމަްށފަހު ބޭނުްނނަމަ، ުމަވއްޒަފު 

 ނެވެ.  ިއން ިހއުަމން ރިޯސސް ޑިާޕރޓްަމންޓް ފޯުމ ފުާރނީ މި އިޚްިތޔާުރގެ ދަުށން ވަޒީާފއިްނ ުމސްކުޅިކޮށް ވަކިާވނަމަ،

 

 

 

 އި ރަނގަޅު ފާހަގައެއް ޖަހާށެވެ.)ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު: (ބޭނުންވާ ގޮޅީގަ

 (މިބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަމިއްލައަށް އެދިގެން

 މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  .1

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ 

 ދަށްވުން.

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ތެރެއިން، މުވައްޒަފަށް އަދާ ނުކުރެވޭ މައްސޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަފްޞީލް، އެކަމާއި ގުޅިގެން

ބުދާރީ ވެފައިވާ ލިޔުން، މިކަންތައްތައް ސާބިތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބިނާވާމުވައްޒަފު ޖަވާ

މުވައްޒަފުގެ، ލިޔުމެއްވާނަމަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެކިންގެ ބަޔާންތަކެއްވާނަމަ އެބަޔާންތައް

ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނޭ ލިޔުންތައް އަދި

ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިވަރސިޓީގެސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާއިން މު 

 މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން  .2

ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން، 

 ރުމަށް ނުކުޅެދުން.ވަޒީފާ އަދާ ކު

 

މިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެވަކިކުރުމަށް 

ކޮމިޓީގެ ނިންމުން އަދި ޞިއްޙީ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ

 އްކަތްތެރިއަކު އެކަން ބަޔާންކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މަސަ

އޮނިގަނޑަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ .3

ގެނެވޭ ބަދަލެއް ނުވަތަ ހިންގުމަށް 

ގެނެވޭ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން 

 މަސައްކަތް އުނިވުން.

މަދުވި ސަބަބާިއ މަސައްކަތް ،އުވާލެވުނު މަގާމުތަކާއި ،މަދުކުރެވުނު މިހާލަތުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީ އިން ތަފްޞީލް ލިުޔންތައް، ބަދަލުގައި އެކަށޭނެ އެހެން ވަޒީފާއެއް 

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއެއް ހޯދައި ނުދެވިއްޖެނަމަ އެކަން ،ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް

ގެޔުނިވަރސިޓީ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް އަދި ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ވަކިކުރުމަށް 

އުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުންހި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާ .4

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް 

 ނުވަތަ ހުނަރެއް ލިބިފައި ނެތުން.

ލިބިގަތުމުގެމިހާލަތުގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭނަމަ އެ ތަމްރީނެއް ނުވަތަ ހުނަރެއް 

މުވައްޒަފު އެފުރުޞަތުގެ ،ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީ އިން ފުރުޞަތު 

ބޭނުން ނުހިފައިފިނަމަ ނުވަތަ ދެވުނު ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ

ހުނަރު މުވައްޒަފަށް ލިބިފައި ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން އަދި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ޔުނިވަރސިޓީގެއިން ވަކިކުރުމަށް ށް ވަޒީފާމުސްކުޅިކޮ

 އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިދާރީ ހިންގުން ޔުނިވަރސިޓީގެ  .5

 ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ށް ކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަމިހާލަތުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ހުށަހަޅަން

 ވާނެއެވެ.
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 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު: (މިބައި ފުރާނީ އަމިއްލައަށް މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ ފަތާތްތަކުންނެވެ.)

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. މި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ދިވެހިމަތީގައި އަޅުގަނޑު ދީފަ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.ތަކުޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ

  ސޮއި:

  

  ތާރީޚް:

ގެ އިޤްރާރު (މިބައި ފުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށްސެންޓަރު/ކުއްލިއްޔާއިދާރާ/ށް ދިނުމަށް އެދޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮ

 ނެވެ).ސެންޓަރުން/ކުއްލިއްޔާއިދާރާ/ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔާރުގެ ދަށުންލިބިދޭ އިޚްތި

ޤާނޫނާއި  ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެރާއްވެހިދިމަތީގައިވާ މުވައްޒަފާމެދު ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. 

 ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ މި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.ގައިވާ ތަކުގަވާއިދު

  ސޮއި:

  ނަން:

  އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:

  :ތާރީހް
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 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު: (މިބައި ފުރާނީ އަމިއްލައަށް މުސްކުޅިވުމަށް އެދޭ ފަތާތްތަކުންނެވެ.)

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. މި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ދިވެހިމަތީގައި އަޅުގަނޑު ދީފަ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.ތަކުޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ

  ސޮއި:

  

  ތާރީޚް:

ގެ އިޤްރާރު (މިބައި ފުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށްސެންޓަރު/ކުއްލިއްޔާއިދާރާ/ށް ދިނުމަށް އެދޭ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކޮ

 ނެވެ).ސެންޓަރުން/ކުއްލިއްޔާއިދާރާ/ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޔާރުގެ ދަށުންލިބިދޭ އިޚްތި

ޤާނޫނާއި  ޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެރާއްވެހިދިމަތީގައިވާ މުވައްޒަފާމެދު ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. 

 ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފު މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ މި މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.ގައިވާ ތަކުގަވާއިދު

  ސޮއި:

  ނަން:

  އިދާރާ/ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު:

  :ތާރީހް

 

ޯކސްތަކަށް ފީ ނެގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތައް
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 )1-ކޯސްތަކަށް ފީ ކަނޑައެޅުން (ޖަދުވަލު

ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ މޮޑިޔުލްސްތަކާއި، ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 
(އެކެއް) ކްރެޑިޓް  ޕޮއިންޓް ގެ  1ޑިޒަރޓޭޝަން/ ތީސީސްއާއި، އަދި އެކި ބޭންޑްތަކުގައި މާއްދާތަކުގެ 

  ފީއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

، 2، 1ލެވެލް 
ގެ  3ައިދ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

 ،5، 4ލެވެލް 
ގެ  7އަދި  ،6

 ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

އަދި  8ލެވެލް 
ގެ  9

 ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

ގެ  10ލެވެލް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް

ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ 

 މޮޑިޔުލްސް 
‐	65.00	130.00 135.00	

ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް 

ޑިޒަރޓޭޝަން/ 

 ތީސިސް
‐	‐	250.00 250.00	

 1ބޭންޑް 

މުދައްރިސްކަން، 

 އިމާމްކަން، ޤާރީން
40.00	70.00	235.00 240.00	

 2ބޭންޑް 

އިސްލާމިކް ސްޓްޑީޒް، 

ސޯޝަލް ސްޓަީޑޒް، 

ހިޔުމަނިޓީޒް، ދިވެހި 

ބަސް، ފޮރިން 

ލެންގުއޭޖަސް، 

 ސައިކޮލޮޖީ

50.00 85.00 260.00 270.00 

 290.00 285.00 100.00 75.00 3ބޭންޑް 

ޝަރީޢާ، ލޯ، 

އެކައުންޓިންގ، 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

ބޭންކިންގް، 

އިންޝުއަރެންސް، 

 އިސްލާމިކް ޓުއަރިޒަމް 
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 )1-ކޯސްތަކަށް ފީ ކަނޑައެޅުން (ޖަދުވަލު

ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ މޮޑިޔުލްސްތަކާއި، ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 
(އެކެއް) ކްރެޑިޓް  ޕޮއިންޓް ގެ  1ޑިޒަރޓޭޝަން/ ތީސީސްއާއި، އަދި އެކި ބޭންޑްތަކުގައި މާއްދާތަކުގެ 

  ފީއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

، 2، 1ލެވެލް 
ގެ  3ައިދ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

 ،5، 4ލެވެލް 
ގެ  7އަދި  ،6

 ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

އަދި  8ލެވެލް 
ގެ  9

 ޕްރޮގްރާމްތައް

މޯލްޑިވްސް 
ނެޝަނަލް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް
ފްރޭމްވޯރކްގެ 

ގެ  10ލެވެލް 
 ޕްރޮގްރާމްތައް

ޔުނިވަރސިޓީ ކޯ 

 މޮޑިޔުލްސް 
‐	65.00	130.00 135.00	

ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް 

ޑިޒަރޓޭޝަން/ 

 ތީސިސް
‐	‐	250.00 250.00	

 1ބޭންޑް 

މުދައްރިސްކަން، 

 އިމާމްކަން، ޤާރީން
40.00	70.00	235.00 240.00	

 2ބޭންޑް 

އިސްލާމިކް ސްޓްޑީޒް، 

ސޯޝަލް ސްޓަީޑޒް، 

ހިޔުމަނިޓީޒް، ދިވެހި 

ބަސް، ފޮރިން 

ލެންގުއޭޖަސް، 

 ސައިކޮލޮޖީ

50.00 85.00 260.00 270.00 

 290.00 285.00 100.00 75.00 3ބޭންޑް 

ޝަރީޢާ، ލޯ، 

އެކައުންޓިންގ، 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

ބޭންކިންގް، 

އިންޝުއަރެންސް، 

 އިސްލާމިކް ޓުއަރިޒަމް 
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ޤަވާޢިދުގެ  އަސާސީ  ޔޫނިއަންގެ  ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އް ތަ ވަލު ދު ޖަ

  

 

   01ޖަދުވަލު 

 

  

 

  

  

  

  

ިދަދއިަގއި ހިމެޭނ ަޖމްޢިއްޔާގެ 

  ުކލަަތކާއި އެ ކުލަތަކުގެ ޯކޑް 

  CMYK 0,0,0,0 / #ffffff  ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ކުލަހުދު.1

  CMYK 18,39,98,6 / #C79529  ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަުރ ކުލަފެހި.2

  # /   159446CMYK 85,17,100,4ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ކުލަރަން.3

   

  

 

 02ޖަދުވަލު 

  ސިއްކަ / ސްޓޭންޕް
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   01ޖަދުވަލު 

 

  

 

  

  

  

  

ިދަދއިަގއި ހިމެޭނ ަޖމްޢިއްޔާގެ 

  ުކލަަތކާއި އެ ކުލަތަކުގެ ޯކޑް 

  CMYK 0,0,0,0 / #ffffff  ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ކުލަހުދު.1

  CMYK 18,39,98,6 / #C79529  ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަުރ ކުލަފެހި.2

  # /   159446CMYK 85,17,100,4ކަލަރ ކޯޑު ނަންބަރު ކުލަރަން.3

   

  

 

 02ޖަދުވަލު 

  ސިއްކަ / ސްޓޭންޕް
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 03ޖަދުވަލު 

 ލޯގޯ

 

  

ލު 
ދުވަ

ޖަ
04 

 

 
ީސް 
ރައ

 

ސް
ރައީ

ުބ 
ނައި

 

   

ިކް 
ޑެމ

އެކަ
ޓްރީ 

ސެެކ
 

   

މް 
ތިޒާ

އިން
ޓްރީ 

ސެކެ
 

   

އާ 
މީޑި

ޓަރ
ޑިނޭ

ކޯ
 

ރު  
ޅިވަ

ކު
ޓްރީ

ސެކެ
 

   

ދާރީ
އި

 
ެޓްރީ

ސެކ
 

 

ރީ 
އިދާ

ގެ 
ޓްރީ

ސެކެ އިބު 
ނަ

 

   

ރު 
ޅިވަ

ކު
ޓްރީ

ސެކެ
 ގެ

އިބު 
ނަ

 

   

ިކް 
ޑެމ

އެކަ
ީގެ 

ޓްރ
ސެެކ އިބު 

ނަ
 

 

ގެ 
ޓްރީ

ސެކެ
މް 

ތިޒާ
އިން

އިބު 
ނަ

 

ދާރު    
ން
ޚަޒާ
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 03ޖަދުވަލު 

 ލޯގޯ

 

  

ލު 
ދުވަ

ޖަ
04 

 

 
ީސް 
ރައ

 

ސް
ރައީ

ުބ 
ނައި

 

   

ިކް 
ޑެމ

އެކަ
ޓްރީ 

ސެެކ
 

   

މް 
ތިޒާ

އިން
ޓްރީ 

ސެކެ
 

   

އާ 
މީޑި

ޓަރ
ޑިނޭ

ކޯ
 

ރު  
ޅިވަ

ކު
ޓްރީ

ސެކެ
 

   

ދާރީ
އި

 
ެޓްރީ

ސެކ
 

 

ރީ 
އިދާ

ގެ 
ޓްރީ

ސެކެ އިބު 
ނަ

 

   

ރު 
ޅިވަ

ކު
ޓްރީ

ސެކެ
 ގެ

އިބު 
ނަ

 

   

ިކް 
ޑެމ

އެކަ
ީގެ 

ޓްރ
ސެެކ އިބު 

ނަ
 

 

ގެ 
ޓްރީ

ސެކެ
މް 

ތިޒާ
އިން

އިބު 
ނަ

 

ދާރު    
ން
ޚަޒާ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުތައް
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ުލ 
ުދވަ
ަޖ

01  

    

ީސް 
ރައ

 

ސް
ރައީ

ުބ 
ނައި

 

   

ޓްރީ 
ސެެކ

ިކް 
ޑެމ

އެކަ
 

   

ޓްރީ 
ސެކެ

މް 
ތިޒާ

އިން
 

   

ޓަރ
ޑިނޭ

 ކޯ
ޑިއާ

މީ
 

 

ޓްރީ
ސެކެ

ރު 
ޅިވަ

ކު
 

   

ޓްރީ
ސެކެ

ާރީ 
އިދ

 

 

ގެ 
ެޓްރީ

ސެކ
ާރީ 

އިދ

އިބު 
ނަ

 

   

ރީގެ
ެކެޓް

ސ
ރު 

ޅިވަ
ކު

 

އިބު 
ނަ

 

   

ީގެ 
ޓްރ

ސެެކ
ިކް 

ޑެމ
އެކަ

އިބު 
ނަ

 

 

ގެ 
ޓްރީ

ސެކެ
މް 

ތިޒާ
އިން

އިބު 
ނަ

 

ދާރު    
ން
ޚަޒާ
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  02ަޖުދވަުލ 

އަްށ ގެ ވިލަރެސްވެރިޔާޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ. އަދި ިމ މަޤާަމކީ ގެ މަޤާމްެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައީސްމި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  ޖަވާބުދާރީވާ ަމާޤމެކެވެ.

 . ަކންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުުރންެހން ެހނިޙަފްލާތަކާއި އެޔުނިވަރސިޓީގެ  .1

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުމާއި އެންމެހައި މެްނބަރުންެގ ކުގައި ދަރިވަރްުނގެ ޙައްޤުތައް އެންމެހައި ޙާލަތްތަ .2

  .މެދުގައި ހަމަހަަމކަްނ ޤާއިުމކުުރން

  .މަޢުލޫމާތު ދިނުންޔުނިަވރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި ބޭރެުގ ފަރާތްތަކަށް ގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 .ހިންާގކޮމިޓީގެ ަޖލްސާތަކުގެ ރިާޔސަތު ބެލެހެއްޓުން .4

 . ދުން ަމޝްވަރާ ކުުރންޢިޙަވާލުވެުހރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ަކންކަމާ  .5

 . ްނގުންހި  ޖަމްޢިއްޔާހިންާގކޮމިޓީގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިްނ  .6

  .މަޤްޞަދުތަކާިއ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާމި  .7

 މާއި ކޮެމޓީން ފާސްވާ ކަންތަްއތައްަވރާކުރުހިންާގ ކޮމެީޓްނ އަށް މެްނބަުރން ހުށަހަޅާ އެންމެާހ ަކންތައްތަކަށް މަޝް .8

 ތަންފީޒުކުރުން.

 ރުން ސޮއި ކުރުްނ.ގެ ފައިސާއާ ބެޭހ ލިޔުންތަކުގަިއ ޚަޒާންދާރުގެ އިތުޖަމްޢިއްޔާ .9

ދަރިވަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް ވަުގތު ހޯަދިއ ން ހުރި ކޮންެމ ަކމެއްގައިވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅު .10

 . ދިނުން

  .މިޤަވާއިދުގައި ުބނާ އެެހނިެހްނ ކަންތައްތަކާިއ ިހންގާކޮމިީޓން ަކނޑައަޅާ އެހެިނހެްނ ވާިޖބުތައް އަދާކުރުން .11

 

ގެ ޤަވާއިދުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާަތކާިއ ަޖމްޢިއްޔާ ބަޔާްނ ކުރެވުނު ެއންމެާހ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއިއިސްވެ 

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުަގއި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަ

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫޤަވާއިދުތަކާިއ  ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި؛

  ނަްނ:

   

 

  03ޖަދުވަލު 

 ރައީސްއަށް ގެ ޖަމްޢިްއޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ  ރައީސްނައިބު މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 މަޤާެމކެވެ. ްނޖެހޭވާ  ޖަވާބުދާރީ

  .ގެ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުންޖަމްޢިއްޔާމި  .1

 .ގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުންޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 .ތުތައް ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުންޞަމެްނބަރުންގެ ުހނަރުވެރި ފުރު .3

   . ަބދަހި ކުރުމަށް ާރވާ ަކންތައްތަކުަގއި އިސްވެ އުޅުންމެްނބަރުންގެ ެމދުގައި ގުޅުން .4

 ގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުުރން.އްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނަިއުބ ރައީސްއާއި ހަވާލު ކޮށްފި ހިނދެގެ ރައީ ޖަމްޢިއްޔާ .5

 ސްއަށް އެންގުން.ލު ރައީއި އެކަމުގެ ތަފްޞީ ލަގޮތް ބަ  ކުރިއަށްދާގެ ކަްނތައްތައްޖަމްޢިއްޔާ .6

ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީެގ ޖަްމޢިއްޔާ ތަކާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލުތައްދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ދަރިވަރުންގެ ެއންމެހާ ދަތި .7

  މެްނބަރުންނާިއ ރައީސްއަށް އެންގެން.

މަސްއޫލިއްޔަތު ލަތެއްގައި ރައީސްގެ އްޔަތު އަދާުނކުރެވިއްޖެ ޮކންެމ ޙާ ގެ ރައީސްއަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިޖަމްޢިއްޔާ .8

 އަދާކުރުން.

 

ދުގައި ނަިއބު ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާިއ ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ތުކުރުމާއި ދަރިވަރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުަގއި ވަކާލާ

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި؛

  ނަްނ:
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  02ަޖުދވަުލ 

އަްށ ގެ ވިލަރެސްވެރިޔާޖަމްޢިއްޔާތަކެވެ. އަދި ިމ މަޤާަމކީ ގެ މަޤާމްެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައީސްމި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  ޖަވާބުދާރީވާ ަމާޤމެކެވެ.

 . ަކންތައްތަކުގައި ދަރިވަރުން ތަމްޘީލު ކުުރންެހން ެހނިޙަފްލާތަކާއި އެޔުނިވަރސިޓީގެ  .1

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ަމސައްކަތްކުރުމާއި އެންމެހައި މެްނބަރުންެގ ކުގައި ދަރިވަރްުނގެ ޙައްޤުތައް އެންމެހައި ޙާލަތްތަ .2

  .މެދުގައި ހަމަހަަމކަްނ ޤާއިުމކުުރން

  .މަޢުލޫމާތު ދިނުންޔުނިަވރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނާއި ބޭރެުގ ފަރާތްތަކަށް ގެ ފަރާތުން ޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 .ހިންާގކޮމިޓީގެ ަޖލްސާތަކުގެ ރިާޔސަތު ބެލެހެއްޓުން .4

 . ދުން ަމޝްވަރާ ކުުރންޢިޙަވާލުވެުހރި އިސްވެރިއަކާ ޤަވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ަކންކަމާ  .5

 . ްނގުންހި  ޖަމްޢިއްޔާހިންާގކޮމިޓީގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިްނ  .6

  .މަޤްޞަދުތަކާިއ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާމި  .7

 މާއި ކޮެމޓީން ފާސްވާ ކަންތަްއތައްަވރާކުރުހިންާގ ކޮމެީޓްނ އަށް މެްނބަުރން ހުށަހަޅާ އެންމެާހ ަކންތައްތަކަށް މަޝް .8

 ތަންފީޒުކުރުން.

 ރުން ސޮއި ކުރުްނ.ގެ ފައިސާއާ ބެޭހ ލިޔުންތަކުގަިއ ޚަޒާންދާރުގެ އިތުޖަމްޢިއްޔާ .9

ދަރިވަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް ވަުގތު ހޯަދިއ ން ހުރި ކޮންެމ ަކމެއްގައިވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ މަސްލަހަތާ ގުޅު .10

 . ދިނުން

  .މިޤަވާއިދުގައި ުބނާ އެެހނިެހްނ ކަންތައްތަކާިއ ިހންގާކޮމިީޓން ަކނޑައަޅާ އެހެިނހެްނ ވާިޖބުތައް އަދާކުރުން .11

 

ގެ ޤަވާއިދުގައި ރައީސްގެ ޒިންމާަތކާިއ ަޖމްޢިއްޔާ ބަޔާްނ ކުރެވުނު ެއންމެާހ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއިއިސްވެ 

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން ކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުަގއި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަ

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫޤަވާއިދުތަކާިއ  ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި؛

  ނަްނ:

   

 

  03ޖަދުވަލު 

 ރައީސްއަށް ގެ ޖަމްޢިްއޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަކީ  ރައީސްނައިބު މި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 މަޤާެމކެވެ. ްނޖެހޭވާ  ޖަވާބުދާރީ

  .ގެ މަޤްސަދު ހާސިލް ކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރުންޖަމްޢިއްޔާމި  .1

 .ގެ ރައީސް ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުންޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 .ތުތައް ތަނަވަސްކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުންޞަމެްނބަރުންގެ ުހނަރުވެރި ފުރު .3

   . ަބދަހި ކުރުމަށް ާރވާ ަކންތައްތަކުަގއި އިސްވެ އުޅުންމެްނބަރުންގެ ެމދުގައި ގުޅުން .4

 ގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުުރން.އްސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނަިއުބ ރައީސްއާއި ހަވާލު ކޮށްފި ހިނދެގެ ރައީ ޖަމްޢިއްޔާ .5

 ސްއަށް އެންގުން.ލު ރައީއި އެކަމުގެ ތަފްޞީ ލަގޮތް ބަ  ކުރިއަށްދާގެ ކަްނތައްތައްޖަމްޢިއްޔާ .6

ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީެގ ޖަްމޢިއްޔާ ތަކާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ޚިޔާލުތައްދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ދަރިވަރުންގެ ެއންމެހާ ދަތި .7

  މެްނބަރުންނާިއ ރައީސްއަށް އެންގެން.

މަސްއޫލިއްޔަތު ލަތެއްގައި ރައީސްގެ އްޔަތު އަދާުނކުރެވިއްޖެ ޮކންެމ ޙާ ގެ ރައީސްއަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިޖަމްޢިއްޔާ .8

 އަދާކުރުން.

 

ދުގައި ނަިއބު ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާިއ ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ތުކުރުމާއި ދަރިވަރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުަގއި ވަކާލާ

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި؛

  ނަްނ:
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  04ޖަދުވަލު 

ެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަިދ ިމ މާަޤމަީކ ސެކެޓްރީ އެކަޑަމިކް މި އަންނަިނވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކީކ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީ ށްރައީސްއަ

ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ަބހުގެ ައދަިބްއޔާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު އިތުރުުކރެވޭ ފަދަ މުބާާރތްތަކެއް ދިވެހި،  .1

 ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން. 

 .އެކި އެިކ ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން ޢިލްމީ .2

 .އެކި ެއިކ ކޯްސތަކުްނ ތަޚަްއުޞޞްވާ ދަރިވަރުންނަްށ ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުން .3

ފޯރަމްތަކުގައި ތަކުގެ މެދުަގއި ބާއްާވ ުމާބރާތްތަކާއި އަދި އެކިެއިކ އެހެނިެހްނ ކޮެލޖް، ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއިކުއްލިއްޔާ .4

 .ުކރުންޒާމް ސެކެޓްރީއާއި ގުޅިގެން ބައިވެރިވުމުގެ ަކންތައްތައް އިްނތި

 އި މުައއްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއިތަކާޖަމްިޢއްޔާޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން ަހރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި  .5

 .ކުރުންހީތެރިކަްނ ހޯުދމަށް މަސައްކަތްއެ

 . ބެލެހެއްޓުންލަހައްޓަންޖެހޭ ެއންެމހާ ލިޔެިކޔުންތައް ތުން ބަމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަ .6

ހޯދުމަށް ދަރިަވރުންނަށް ބޭުންނވާ ޓެްކނޮލޮޖީ ަވސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި އިންޓަރނެޓް ފަަދ ހުރިާހ ހޯދުންތައް ޢިލްމީ  .7

 ިހންާގ ޮކމެޓީގެ  ބަލައިރި ދަތިތައްއި ެއކަމުަގިއ ހުކާވަރުންނަށް ޭބުނންކުރެޭވެނ ގޮތްތަވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން ދަރި

 .ސަމާލުކަމަށް އެކަްނަކން ގެނަުއން

 މީގެ އިތުރުން ިހންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން. .8

ިއ މާތަކާގެ ޒިންސެކެްޓރީއެކަޑަމިކް ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަރުްނ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫޤަވާއިދުތަކާިއ  ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

  ނަްނ:

 

  

 

  05ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަްމޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާަމކީ ސެކެޓްރީ އިދާރީ މި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

   ަމޤާމެކެވެ. ންޖެހޭޖަާވބުދާރީވާރައީސްއަށް 

 . މެްނބަރުންގެ ަރޖިސްޓްރީ ބެލެެހއްޓުން .1

 .ރިާހ ކަެމއް ކުުރންހު ކުަރްނޖެހޭއިންތިާޚބުތަކާިއ ގުޅިގެން  .2

 .މެްނބަރުންގެ ެއޕޮއިންޓްމަންޓުތައް ހަމަޖައްސައި އެަކްނކަްނ ބެލެހެއްޓުން .3

 .މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަުއމިއްޔާ ބެެލހެއްޓުންންޢާ .4

 ން.ކުރުތައްޔާރު ަތކާިއ ގުޅޭ ލިޔުންތައްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކުގެ ިނންމުންންޢާ .5

  . ގުޅޭ އިދާރީ ކަންތަްއތައް ބެލެހެއްޓުން ކާތަތްހިންާގކޮމިޓީގެ ަމސައްކަ .6

 .ގެ އެންމެހާ ެރކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުންޖަމްޢިއްޔާމި  .7

އެންެމ ފަހުގެ ކޮީޕ ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަރުންނަްށ ލިޭބެނ ގޮެތްއ  ދުގެއި ިހންާގ ޤަާވޢިގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާޖަމްޢިއްޔާ .8

      .ހަމަޖެއްސުން

  .ލޫމާތު ިލބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުންޢުދައި، ޭބނުންާވ ފަރާތްތަކަށް މަލޫމާތު ހޯޢު ންދާރުެގ އަތުން ފައިސާއާެބޭހ މަޚަޒާ .9

ޭހ ހުރިާހ ލިޔެިކުޔންތަކެްއ ކުރަންޖެޢުއިން ޝާއިޖަމްޢިއްޔާިމ ނެތްހާ ހިނަދކު،  ކޮށްފައިޢިދުގައި އެހެން ޮގަތކަށް ބަާޔންޤަވާ .10

   .ކުރުންޢުޝާއި

  .އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ުބާނ ނުވަަތ ިހންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެިނހެްނ ވާިޖބުތައް އަދާކުރުން  .11

 .ކޮންެމ އަހަރެއް ނިމުމުްނ އަހަީރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން .12

 އާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން. މީގެ އިތުރުން ިހންގާ ކޮމެޓީ .13

ގެ ޒިންމާތަާކިއ ސެކެްޓރީއިދާރީ ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަާޔން ކުރެވުުނ އެންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންާމތަކާއި 

ހަްއުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަރުން  މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތާކ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

  ނަްނ: 
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  04ޖަދުވަލު 

ެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަިދ ިމ މާަޤމަީކ ސެކެޓްރީ އެކަޑަމިކް މި އަންނަިނވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކީކ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީ ށްރައީސްއަ

ޢަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ަބހުގެ ައދަިބްއޔާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔުމުގެ ހުނަރު އިތުރުުކރެވޭ ފަދަ މުބާާރތްތަކެއް ދިވެހި،  .1

 ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން. 

 .އެކި އެިކ ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން ޢިލްމީ .2

 .އެކި ެއިކ ކޯްސތަކުްނ ތަޚަްއުޞޞްވާ ދަރިވަރުންނަްށ ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުން .3

ފޯރަމްތަކުގައި ތަކުގެ މެދުަގއި ބާއްާވ ުމާބރާތްތަކާއި އަދި އެކިެއިކ އެހެނިެހްނ ކޮެލޖް، ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއިކުއްލިއްޔާ .4

 .ުކރުންޒާމް ސެކެޓްރީއާއި ގުޅިގެން ބައިވެރިވުމުގެ ަކންތައްތައް އިްނތި

 އި މުައއްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއިތަކާޖަމްިޢއްޔާޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން ަހރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި  .5

 .ކުރުންހީތެރިކަްނ ހޯުދމަށް މަސައްކަތްއެ

 . ބެލެހެއްޓުންލަހައްޓަންޖެހޭ ެއންެމހާ ލިޔެިކޔުންތައް ތުން ބަމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަ .6

ހޯދުމަށް ދަރިަވރުންނަށް ބޭުންނވާ ޓެްކނޮލޮޖީ ަވސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި އިންޓަރނެޓް ފަދަ ހުރިާހ ހޯދުންތައް ޢިލްމީ  .7

 ިހންާގ ޮކމެޓީގެ  ބަލައިރި ދަތިތައްއި ެއކަމުަގިއ ހުކާވަރުންނަށް ޭބުނންކުރެޭވެނ ގޮތްތަވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން ދަރި

 .ސަމާލުކަމަށް އެކަްނަކން ގެނަުއން

 މީގެ އިތުރުން ިހންގާ ކޮމެޓީއާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން. .8

ިއ މާތަކާގެ ޒިންސެކެްޓރީއެކަޑަމިކް ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަރިވަރުްނ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަޔާން

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫޤަވާއިދުތަކާިއ  ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

  ނަްނ:

 

  

 

  05ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަްމޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާަމކީ ސެކެޓްރީ އިދާރީ މި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

   ަމޤާމެކެވެ. ންޖެހޭޖަާވބުދާރީވާރައީސްއަށް 

 . މެްނބަރުންގެ ަރޖިސްޓްރީ ބެލެެހއްޓުން .1

 .ރިާހ ކަެމއް ކުުރންހު ކުަރްނޖެހޭއިންތިާޚބުތަކާިއ ގުޅިގެން  .2

 .މެްނބަރުންގެ ެއޕޮއިންޓްމަންޓުތައް ހަމަޖައްސައި އެަކްނކަްނ ބެލެހެއްޓުން .3

 .މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔަުއމިއްޔާ ބެެލހެއްޓުންންޢާ .4

 ން.ކުރުތައްޔާރު ަތކާިއ ގުޅޭ ލިޔުންތައްމު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިީޓގެ ޖަލްސާތަކުގެ ިނންމުންންޢާ .5

  . ގުޅޭ އިދާރީ ކަންތަްއތައް ބެލެހެއްޓުން ކާތަތްހިންާގކޮމިޓީގެ ަމސައްކަ .6

 .ގެ އެންމެހާ ެރކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުންޖަމްޢިއްޔާމި  .7

އެންެމ ފަހުގެ ކޮީޕ ބެލެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަރުންނަްށ ލިޭބެނ ގޮެތްއ  ދުގެއި ިހންާގ ޤަާވޢިގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދާޖަމްޢިއްޔާ .8

      .ހަމަޖެއްސުން

  .ލޫމާތު ިލބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުންޢުދައި، ޭބނުންާވ ފަރާތްތަކަށް މަލޫމާތު ހޯޢު ންދާރުެގ އަތުން ފައިސާއާެބޭހ މަޚަޒާ .9

ޭހ ހުރިާހ ލިޔެިކުޔންތަކެްއ ކުރަންޖެޢުއިން ޝާއިޖަމްޢިއްޔާިމ ނެތްހާ ހިނަދކު،  ކޮށްފައިޢިދުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަާޔންޤަވާ .10

   .ކުރުންޢުޝާއި

  .އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ުބާނ ނުވަަތ ިހންގާކޮމީޓީން ކަނޑައަޅާ މިފަދަ އެހެިނހެްނ ވާިޖބުތައް އަދާކުރުން  .11

 .ކޮންެމ އަހަރެއް ނިމުމުްނ އަހަީރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން .12

 އާއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން. މީގެ އިތުރުން ިހންގާ ކޮމެޓީ .13

ގެ ޒިންމާތަާކިއ ސެކެްޓރީއިދާރީ ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަާޔން ކުރެވުުނ އެންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންާމތަކާއި 

ހަްއުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަރުން  މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތާކ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

  ނަްނ: 
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  06ޖަދުވަލު 

ެގ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤާމްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި ިމ މާަޤމަކީ  އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީމި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

ަތނުގެ  (ިދހައެއް) ިމނެޓް ކުިރން 10ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީެގ ބައްދަލުވުްނ ާބއްވާތަން ބައްަދލުވުން ފެށުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ .1

 އިންތިޒާމް ހަމަަޖއްސައި ނިންމުްނ.

ެގ އެިކ އެިކ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ޯހލް އަިދ ކްލާސް ރޫމްތައް އެ ަރސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްެގ މްޢިއްޔާޖަމި  .2

 ތެރިވުން.އި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްއިންތިޒާމު ހަމަެޖއްސުމާ

ޅޭ ގޮތުން ގު   ހަަރކާތަކާ  އެ ގެ އެިކ ެއކި ަހރަކާތްތައް އިްނތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ެގންިދޔުމަށްޓަކައިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

ފައިވާ ގޮތުގެ ނޑައެޅިަތއްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ހޯދާ، ކަ  ތަކާިއ އެހެިނހެްނ ލިޔެކިުޔންތައްންޑާތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެ

 މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުން.

 .އެހެނިެހން ެޑަކރޭޝަންތައް ިއންތިޒާމް ކުރުން އެިކ ހަަރކާތްތަކަށް ބޭުނންވާ އެކި .4

ންެވސް ގޮތަކަށް ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާިއ ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެ ،ން ރސިޓީއިން ބޭރުއެކި ހަރަކާްތތަކަށް ޔުނިވަކިއެ .5

 ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ރިޔާސަތުން އަންާގ ަކންތައްތައް ުކރުން.

ިނމެންދެްނ ރިޔާސަތުން ައންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިްނ  ޭބނުްނކޮށްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްަޔށް ހޯާދ ތަންތަާނއި ތަކެތި ޖަމްޢިއްޔާ .6

އަނބުާރ އެފަރާތަކަށް ަރއްދުކުރުމުެގ ިއންތިޒާމް  ެއ ތްަނަތނާިއ ތަކެިތ ޭބުންނކޮްށ ނިމުުމން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި 

 .ހަމަޖެއްސުން

 ކުރުން. އްކަތްތައްހަވާލުކުރާ މަސަ ގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި ރަީއސްަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .7

ެގ ސެކެޓްރީއިންތިޒާމް ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާްނ ކުރެުވނު އެްނމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިްނމާތަކާއި 

ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގަިއ 

ލުތަކާިއ ޚިލާފުނުވާޭނ ގޮތުގެ މަތީްނ އަދާކުރުންމަީތ އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ރިވަރުްނ ަހވާލުކުރި ޒިންމާ ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަ

  ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

  ނަްނ: 

 

 

  07ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ަމޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. ައދި މި މަޤާަމކީ  ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީމި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

 .ުކރުންއިންތިޒާމް ާރވާ ފަރާތުން ިހންާގ އެންމެހައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް  ގެޖަމްޢިއްޔާ .1

 .ކުރުން ގުޅިގެްނ ުކރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ހެދުމާއި ެއކަމާ ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް .2

  ދޭއް) ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުްނ.( 02ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް މަދުވެެގން އަހަރަކު ޖަމްޢިއްޔާ .3

ގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުުވމަށްޓަކައި ޭބުންނވާ ތަމްރީނާއި ުހނަރުތަށް ހޯދުމަށް ންގެ މެންބަރުޖަމްޢިއްޔާ .4

 ޅުން. ޔާރޮުކށް ހިންާގ ކޮމެޓީައްށ ހުށަހެ ތައްކަރުދާސްތައްއްޔާރު ކުރަްނޖެހޭ ތަ

 ލިޔުމުން ފެންާނނެެހން ބެހެއްުޓން. ،ތްތަކެއްގެ ިރކޯޑުރުގެ ހުރިހާ ހަަރކާވައިން ިހންގާ ކުޅިޖަމްޢިއްޔާ .5

ގެ ތްތަކުގަިއ ޔުނިވަރސިޓީމުބާރާއެކިެއިކ މެދުގަިއ ބާއްާވ  ތަކުގެުޔނިވަރސިޓީ، ◌ެޖްތަކާއި އެހެނިެހން ކޮލކުއްލިއްޔާ .6

ކުރާ ތަމްސީލު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޮކމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ެފކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް

 އެކު އެކުލަވާލުން. މެްނބަރުންގެ ަމޝްވަރާއާއި

ންތަކާއި މަްޝވަރާ ފޯރުކޮށްދީ ހިންާގ ކޮމެޓީއަށް ހޭ ލިެޔިކޔުކަާމބެ  ،ގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައިޖަމްޢިއްޔާ .7

  އެއްބާރުލުން ިދނުން.  

  .ގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުންަޖމްޢިއްޔާ މީގެ އިތުރުން .8

 

ސެކެޓްރީ (ކުޅިަވރު) ގެ ޒިންމާަތކާިއ ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތާކ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހަްއުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަ

  ިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެއުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

 ނަްނ: 
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  06ޖަދުވަލު 

ެގ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤާމްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި ިމ މާަޤމަކީ  އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީމި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

ަތނުގެ  (ިދހައެއް) ިމނެޓް ކުިރން 10ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީެގ ބައްދަލުވުްނ ާބއްވާތަން ބައްަދލުވުން ފެށުމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ .1

 އިންތިޒާމް ހަމަަޖއްސައި ނިންމުްނ.

ެގ އެިކ އެިކ ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ޯހލް އަިދ ކްލާސް ރޫމްތައް އެ ަރސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އެތަނެއްެގ މްޢިއްޔާޖަމި  .2

 ތެރިވުން.އި އެކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްއިންތިޒާމު ހަމަެޖއްސުމާ

ޅޭ ގޮތުން ގު   ހަަރކާތަކާ  އެ ގެ އެިކ ެއކި ަހރަކާތްތައް އިްނތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިްނ ެގންިދޔުމަށްޓަކައިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

ފައިވާ ގޮތުގެ ނޑައެޅިަތއްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ހޯދާ، ކަ  ތަކާިއ އެހެިނހެްނ ލިޔެކިުޔންތައްންޑާތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެ

 މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުން.

 .އެހެނިެހން ެޑަކރޭޝަންތައް ިއންތިޒާމް ކުރުން އެިކ ހަަރކާތްތަކަށް ބޭުނންވާ އެކި .4

ންެވސް ގޮތަކަށް ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމާިއ ތަނެއް ކުއްޔަށް ނުވަތަ އެހެ ،ން ރސިޓީއިން ބޭރުއެކި ހަރަކާްތތަކަށް ޔުނިވަކިއެ .5

 ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ރިޔާސަތުން އަންާގ ަކންތައްތައް ުކރުން.

ިނމެންދެްނ ރިޔާސަތުން ައންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިްނ  ޭބނުްނކޮށްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްަޔށް ހޯާދ ތަންތަާނއި ތަކެތި ޖަމްޢިއްޔާ .6

އަނބުާރ އެފަރާތަކަށް ަރއްދުކުރުމުެގ ިއންތިޒާމް  ެއ ތްަނަތނާިއ ތަކެިތ ޭބުންނކޮްށ ނިމުުމން ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި 

 .ހަމަޖެއްސުން

 ކުރުން. އްކަތްތައްހަވާލުކުރާ މަސަ ގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި ރަީއސްަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .7

ެގ ސެކެޓްރީއިންތިޒާމް ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާްނ ކުރެުވނު އެްނމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިްނމާތަކާއި 

ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގަިއ 

ލުތަކާިއ ޚިލާފުނުވާޭނ ގޮތުގެ މަތީްނ އަދާކުރުންމަީތ އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ރިވަރުްނ ަހވާލުކުރި ޒިންމާ ވަކާލާތުކުރުމާއި ދަ

  ދެމިހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

  ނަްނ: 

 

 

  07ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ަމޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. ައދި މި މަޤާަމކީ  ކުޅިވަރު ސެކެޓްރީމި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

 .ުކރުންއިންތިޒާމް ާރވާ ފަރާތުން ިހންާގ އެންމެހައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް  ގެޖަމްޢިއްޔާ .1

 .ކުރުން ގުޅިގެްނ ުކރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ހެދުމާއި ެއކަމާ ކުޅިވަރު ޤަވާޢިދުތައް .2

  ދޭއް) ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވުްނ.( 02ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް މަދުވެެގން އަހަރަކު ޖަމްޢިއްޔާ .3

ގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުުވމަށްޓަކައި ޭބުންނވާ ތަމްރީނާއި ުހނަރުތަށް ހޯދުމަށް ންގެ މެންބަރުޖަމްޢިއްޔާ .4

 ޅުން. ޔާރޮުކށް ހިންާގ ކޮމެޓީައްށ ހުށަހެ ތައްކަރުދާސްތައްއްޔާރު ކުރަްނޖެހޭ ތަ

 ލިޔުމުން ފެންާނނެެހން ބެހެއްުޓން. ،ތްތަކެއްގެ ިރކޯޑުރުގެ ހުރިހާ ހަަރކާވައިން ިހންގާ ކުޅިޖަމްޢިއްޔާ .5

ގެ ތްތަކުގަިއ ޔުނިވަރސިޓީމުބާރާއެކިެއިކ މެދުގަިއ ބާއްާވ  ތަކުގެުޔނިވަރސިޓީ، ◌ެޖްތަކާއި އެހެނިެހން ކޮލކުއްލިއްޔާ .6

ކުރާ ތަމްސީލު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ޮކމެޓީގެ މެންބަރުންނާއި ެފކެލްޓީތަކުގައި ޖަމްޢިއްޔާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް

 އެކު އެކުލަވާލުން. މެްނބަރުންގެ ަމޝްވަރާއާއި

ންތަކާއި މަްޝވަރާ ފޯރުކޮށްދީ ހިންާގ ކޮމެޓީއަށް ހޭ ލިެޔިކޔުކަާމބެ  ،ގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައިޖަމްޢިއްޔާ .7

  އެއްބާރުލުން ިދނުން.  

  .ގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުންަޖމްޢިއްޔާ މީގެ އިތުރުން .8

 

ސެކެޓްރީ (ކުޅިަވރު) ގެ ޒިންމާަތކާިއ ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތާކ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހަްއުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަ

  ިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެއުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

 ނަްނ: 
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  08ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ަމޤާމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އެކަޑަމިކް މި އަންނަނިވި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

 .އަދާކުރުންރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ެއކަޑެމިްކ ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ންމެާހ ޙަ ިހންގާ އެ އިން ޖަމްޢިއްޔާ .1

ާވހަަކ ދެއްކުމާިއ ލިޔުމުގެ ހުަނރު އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ  ،ދިވެހި، ޢަރަިބ އަދި އިނގިޭރސި ބަހުގެ އަދަިބއްޔާތާއި .2

 .އެހީތެރިވުންރީއަށް މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްުކރުމުގައި އެކަޑެމިކް ެސކެޓް

  .ޢިލްމީ އެކި އެިކ ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެކަޑެމިްކ ސެކެޓްީރއަށް އެހީތެރިވުން .3

މިްކ އެކި ެއކި ކޯސްތަކުން ަތޚަްއޞުޞްވާ ދަރިަވރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެކަމުގައި ެއކަޑެ .4

 ތެރިވުން.ސެކެޓްރީއަށް އެހީ

ތަކުެގ މެދުގަިއ ާބއްވާ ުމބާރާތްތަކާއި ފޯރަމްތަކުގަިއ އަދި ެއކިއެިކ ެއހެނިެހްނ ކޮލެޖް، ުޔނިވަރސިޓީ ތަކާއިކުއްލިއްޔާ .5

  .ބައިވެރިވުމުގެ ަކންަތއްތައް އިްނތިޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެުކ ކުރުާމއި އެކަމުގަިއ އެކަޑެމިްކ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

 އި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާާއއި ތަކާޖަމްޢިއްޔާޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި  .6

  .އެހީތެރިކަްނ ހޯުދމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާިއ އެކަުމގައި އެކަޑެމިްކ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

  .ންތަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަޑެމިކް ެސެކޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންޔެކިޔު ލަހަްއޓަންޖެހޭ ެއންމެހާ ލިމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަ .7

ޢިލްމީ ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަްށ ޭބުނންވާ ޓެްކނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި އިންޓަރނެޓް ފަދަ ުހރިާހ  .8

 ބަލައި އެކަެޑމިްކ  ދަތިތައްވަރުންނަށް ޭބުނންކުރެޭވނެ ގޮްތތަކާއި ެއކަމުގަިއ ހުރިވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން ދަރި

 ރީއަށް އެކަންތައްތައް ެއންގުން.ސެކެޓް

 .އެކަޑެމިކް ސެެކޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ެއނާއަށް އެހީތެރިވުން .9

   ކުރުން.އި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްގެ ިހންގާ ކޮމެޓީއާ ޖަމްޢިއްޔާއަދި  .10

ގެ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު  ެއކަޑަމިކް  ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާ އޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންާމތަކާއި އިސްވެ ބަާޔްނ ކުރެވުުނ އެންެމހާ މަސް

ރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 

 

  

  09ޖަދުވަލު 

ެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި ިމ މަާޤމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އިދާރީ މި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  .މަޤާމެކެވެ ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

 . އަދާކުރުންރީ ހަވާލުކުާރ ޒިްނމާތައް ސެކެޓްއިދާރީ  .1

މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ސެކެރެޓަރީއާ ންރީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާޓްސެކެއިދާރީ  .2

 .ހަވާލުކުރުން

 .ރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުންސެކެޓްއިދާރީ އެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި މެްނބަރުންގެ ަޞއްޙަ ރެޯކޑުތައް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ .3

 .ސެކެެރޓަރީއަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްިދނުންއިދާރީ ބުތަކާިއ ގުޅިގެން ކުަރްނޖެހޭ ކަްނކަމުގަިއ ޚާ އިންތި .4

 .އް އަާދކުރުންއަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ުބާނ ނުވަަތ ިހންގާ ކޮމިޓީްނ ަކނޑައަޅާ މިފަދަ އެެހނިެހން ާވޖިބުތަ .5

 .ސެކެރެޓަރީއަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުންއިދާރީ ކޮންެމ އަހަރެއް ނިމުމުްނ އަހަީރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގަިއ  .6

 .  ކުރުމާިއ އިދާރީ ސެކެްޓރީގެ ޒިންމާ އަާދކުރުމުގައި އޭނާައށް އެހީތެރިވުންސެކެޓްރީ ހަވާލުކުާރ ަކްނތައްތައް އިދާރީ .7

  ކުރުން. އްިހންގާ ކޮމެޓީާއއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތަގެ ޖަމްޢިއްޔާއަދި  .8

) ގެ އިދާރީދުގަިއ ސެކެޓްރީގެ ަނއިބު (ެގ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ަބޔާްނ ކުރެުވނު ެއްނމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިްނމާތަކާއި  

ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާިއ  ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 
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  08ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ަމޤާމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އެކަޑަމިކް މި އަންނަނިވި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

 .އަދާކުރުންރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ެއކަޑެމިްކ ސެކެޓްރީ ހަވާލުކުރާ ޒިންމާތައް ންމެާހ ޙަ ިހންގާ އެ އިން ޖަމްޢިއްޔާ .1

ާވހަަކ ދެއްކުމާިއ ލިޔުމުގެ ހުަނރު އިތުރުކުރެވޭ ފަދަ  ،ދިވެހި، ޢަރަިބ އަދި އިނގިޭރސި ބަހުގެ އަދަިބއްޔާތާއި .2

 .އެހީތެރިވުންރީއަށް މުބާރާތްތަކެއް ރާވާ އިންތިޒާމްުކރުމުގައި އެކަޑެމިކް ެސކެޓް

  .ޢިލްމީ އެކި އެިކ ފޯރަމްތަކާއި، ލެކްޗަރތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެކަޑެމިްކ ސެކެޓްީރއަށް އެހީތެރިވުން .3

މިްކ އެކި ެއކި ކޯސްތަކުން ަތޚަްއޞުޞްވާ ދަރިަވރުންނަށް ޢަމަލީ ފޯރަމްތައް އިންތިޒާމްކުރުމާއި އެކަމުގައި ެއކަޑެ .4

 ތެރިވުން.ސެކެޓްރީއަށް އެހީ

ތަކުެގ މެދުގަިއ ާބއްވާ ުމބާރާތްތަކާއި ފޯރަމްތަކުގަިއ އަދި ެއކިއެިކ ެއހެނިެހްނ ކޮލެޖް، ުޔނިވަރސިޓީ ތަކާއިކުއްލިއްޔާ .5

  .ބައިވެރިވުމުގެ ަކންަތއްތައް އިްނތިޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެުކ ކުރުާމއި އެކަމުގަިއ އެކަޑެމިްކ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

 އި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަޖްރިބާާއއި ތަކާޖަމްޢިއްޔާޢިލްމީ ހުނަރުތައް ހޯދުމާއި ޢިލްމީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި އެކި  .6

  .އެހީތެރިކަްނ ހޯުދމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާިއ އެކަުމގައި އެކަޑެމިްކ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން

  .ންތަށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަޑެމިކް ެސެކޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންޔެކިޔު ލަހަްއޓަންޖެހޭ ެއންމެހާ ލިމަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަ .7

ޢިލްމީ ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަްށ ޭބުނންވާ ޓެްކނޮލޮޖީ ވަސީލަތްތަކާއި ލައިބްރަރީއާއި އިންޓަރނެޓް ފަދަ ުހރިާހ  .8

 ބަލައި އެކަެޑމިްކ  ދަތިތައްވަރުންނަށް ޭބުނންކުރެޭވނެ ގޮްތތަކާއި ެއކަމުގަިއ ހުރިވަސީލަތްތަކެއް ފަސޭހައިން ދަރި

 ރީއަށް އެކަންތައްތައް ެއންގުން.ސެކެޓް

 .އެކަޑެމިކް ސެެކޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ެއނާއަށް އެހީތެރިވުން .9

   ކުރުން.އި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްގެ ިހންގާ ކޮމެޓީއާ ޖަމްޢިއްޔާއަދި  .10

ގެ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު  ެއކަޑަމިކް  ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާ އޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންާމތަކާއި އިސްވެ ބަާޔްނ ކުރެވުުނ އެންެމހާ މަސް

ރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 

 

  

  09ޖަދުވަލު 

ެގ ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤާމްެގ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި ިމ މަާޤމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު އިދާރީ މި އަންނަނިިވ މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  .މަޤާމެކެވެ ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީރައީސްއަށް 

 . އަދާކުރުންރީ ހަވާލުކުާރ ޒިްނމާތައް ސެކެޓްއިދާރީ  .1

މު ޖަލްސާތަކާއި ހިންާގކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިްއޔާ ލިޔެ ސެކެރެޓަރީއާ ންރީއަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ޢާޓްސެކެއިދާރީ  .2

 .ހަވާލުކުރުން

 .ރީއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުންސެކެޓްއިދާރީ އެއް ބެލެހެއްޓުމުގައި މެްނބަރުންގެ ަޞއްޙަ ރެޯކޑުތައް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ .3

 .ސެކެެރޓަރީއަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްިދނުންއިދާރީ ބުތަކާިއ ގުޅިގެން ކުަރްނޖެހޭ ކަްނކަމުގަިއ ޚާ އިންތި .4

 .އް އަާދކުރުންއަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ުބާނ ނުވަަތ ިހންގާ ކޮމިޓީްނ ަކނޑައަޅާ މިފަދަ އެެހނިެހން ާވޖިބުތަ .5

 .ސެކެރެޓަރީއަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުންއިދާރީ ކޮންެމ އަހަރެއް ނިމުމުްނ އަހަީރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގަިއ  .6

 .  ކުރުމާިއ އިދާރީ ސެކެްޓރީގެ ޒިންމާ އަާދކުރުމުގައި އޭނާައށް އެހީތެރިވުންސެކެޓްރީ ހަވާލުކުާރ ަކްނތައްތައް އިދާރީ .7

  ކުރުން. އްިހންގާ ކޮމެޓީާއއި ރައީސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތަގެ ޖަމްޢިއްޔާއަދި  .8

) ގެ އިދާރީދުގަިއ ސެކެޓްރީގެ ަނއިބު (ެގ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ަބޔާްނ ކުރެުވނު ެއްނމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިްނމާތަކާއި  

ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމާިއ  ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ދަރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 
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  10ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ަމޤާމަކީ  އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުމި އަންަނނިވި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީ ރައީސްއަށް

   އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އެކަމުގައި އިންިތޒާމް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.ހިންާގ ކޮމެޓީެގ ޖަލްސާތައް .1

އެތަނެއްެގ  ،ެއކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ޯހލް އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށްގެ އެކި ޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 އިންތިޒާމު ހަމަެޖއްސުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

އި ުގޅޭ ގޮތްުނ މަށްޓަކައި އެ ހަރަކާަތކާްނތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންިދއުގެ އެިކ އެކި ަހރަކާތްތައް އިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ހޯދާ، ަކނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުެގ ތަކާއި އެހެިނހެން ިލޔެކިުޔންތައްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާ

 މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުމާއި އެކަމުގަިއ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ރޭޝަންަތއް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި ެއކަމުގައި ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ އެކި ެއިކ ހަަރކާތްތަކަށް ެބނާތަކާއި ެއހެިނހެްނ ޑެކަ .4

 .މަތިން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން

ންވެސް ގޮތަަކށް ހޯދަންެޖހިްއޖެނަަމ ން ަތނެއް ކުްއޔަށް ނުވަތަ ެއހެއެކި ެއިކ ހަަރކާތްތަކަށް ޔުވިަވރސިޓީއިން ބޭރު .5

 .ގާ ަކްނތައްތައް ކުރުމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންއެކަމާއި ގުޅޭ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތުން ައން

ެއަކމެއް ނިމެންެދްނ ރިޔާސަތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިން  ،ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްަޔށް ހޯދާ ތަންތަާނއި ތަކެތިޖަމްޢިއްޔާ .6

އްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ބެލެހެއްުޓމާއި އަދި އެކަމެއް ިނމުމުން އެތަނެްއ ނުވަތަ އެ ތަކެިތ އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ރަ

 ސެެކޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ނެތް ހާލަތުގައި އޭނާެގ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން. .7

 . ުކރުންހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް ގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި ރަީއސްަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .8

ދުގައި ސެކެޓްރީގެ ނަިއބު (އިންތިޒާމް) ެގ ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

 ރުމާއި ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާިޢ ،ދަރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 

 

  11ޖަދުވަލު 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤާމްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ަމާޤމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ކުޅިވަރު  މި އަންަނނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 މަޤާެމކެވެ. ންޖެހޭ ވާ  ޖަވާބުދާރީ ރައީސްއަށް 

ންތިޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެުކ  އިންތިޒާމް ކުރުމުގަިއ އިކުާރ އެްނމެހާ ކުޅިަވރު ހަރަކާތްތައްއިން އިންތިޒާމް ޖަމްޢިއްޔާ .1

 ކަތް ކުުރން. މަސައް

  ކުރުމާއި އެކަމުަގއި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.އި ެއކަމުގައި ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ހެދުމާދުތައްކުޅިވަރު ޤަވާޢި .2

ޯހުދމަށް  އި ބޭުނންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައްގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަންގެ މެްނބަރުޖަމްޢިއްޔާ .3

ސެެކޓްރީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ކުޅިވަުރ ޅުމުގައި ޔާރުކޮށް ހިންާގ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެއް ތައްތައްޔާރު ކުރަްނޖެހޭ ކަރުދާސްތަ

  ސެެކޓްރީއަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.ކުޅިވަރު  ،އި ޚިޔާލުދީ ލަފައާ 

ރު ކުޅިވަލިުޔމުން ފެްނނާނެ ހެން ބެހެއްޓުމާއި އެކަމުގައި  ،އިން ިހންގާ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގެ ރިކޯޑުޖަމްޢިއްޔާ .4

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ފަރާތުން ބައިވެރިވާެނ  ތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެމުބާރާ ތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ެއކިއެކި ކުއްލިއްޔާ .5

ާރ ތަމްސީލުކު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެްނަބރުންނާއި ފެކެްލޓީތަކުގައި ޖަްމިޢއްޔާ ހޮވުމަށްޓަކައި ޓީމުތައް

  ލަފާގެ މަތީން މަޝްވަރާ ކުުރން.މެްނބަރުންނާ، ުކޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ 

ންަތކާިއ އަިދ ޚިޔާލުތައްދީ ިހންާގ ޮކމެޓީއަށް ަކނޑައެޅުމުގައި ކަާމެބޭހ ލިޔެކިޔުގެ ުކޅިވަރު ސިޔާސަތު ޖަމްޢިއްޔާ .6

  އެއްބާރުލުން ިދނުން.

އިންތިޒާމް  ތައްޅިވަރު ހަަރކާތްޒާމް ކުރާ ެއންމެހާ ކުއިން އިންތިޖަމްޢިއްޔާކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން،  .7

 ކަތް ކުރުން.ންިތޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސައްކުރުމުގައި އި

  ުކރުން.ޓީއާއި ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްގެ ހިންާގ ކޮމެަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .8

ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ެގ ކުޅިވަރު ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

  ލުތާަކއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާދަ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 



493
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ގެ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ަމޤާމަކީ  އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީގެ ނައިބުމި އަންަނނިވި ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 މަޤާމެކެވެ. ންޖެހޭ ވާ ޖަާވބުދާރީ ރައީސްއަށް

   އިންތިޒާމް ކުރުމާއި އެކަމުގައި އިންިތޒާމް ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.ހިންާގ ކޮމެޓީެގ ޖަލްސާތައް .1

އެތަނެއްެގ  ،ެއކި ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ޯހލް އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް އެ ރަސްމިއްޔާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށްގެ އެކި ޖަމްޢިއްޔާމި  .2

 އިންތިޒާމު ހަމަެޖއްސުމާއި އެކަމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

އި ުގޅޭ ގޮތްުނ މަށްޓަކައި އެ ހަރަކާަތކާްނތިޒާމީ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެންިދއުގެ އެިކ އެކި ަހރަކާތްތައް އިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 ތައްޔާރުކުރުމާއި އެ ތަކެތި ހޯދާ، ަކނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުެގ ތަކާއި އެހެިނހެން ިލޔެކިުޔންތައްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޖެންޑާ

 މަތީން އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުމާއި އެކަމުގަިއ ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ރޭޝަންަތއް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި ެއކަމުގައި ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ އެކި ެއިކ ހަަރކާތްތަކަށް ެބނާތަކާއި ެއހެިނހެްނ ޑެކަ .4

 .މަތިން އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން

ންވެސް ގޮތަަކށް ހޯދަންެޖހިްއޖެނަަމ ން ަތނެއް ކުްއޔަށް ނުވަތަ ެއހެއެކި ެއިކ ހަަރކާތްތަކަށް ޔުވިަވރސިޓީއިން ބޭރު .5

 .ގާ ަކްނތައްތައް ކުރުމުގައި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުންއެކަމާއި ގުޅޭ ުމޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރިޔާސަތުން ައން

ެއަކމެއް ނިމެންެދްނ ރިޔާސަތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަމތިން  ،ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ކުއްަޔށް ހޯދާ ތަންތަާނއި ތަކެތިޖަމްޢިއްޔާ .6

އްދުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ބެލެހެއްުޓމާއި އަދި އެކަމެއް ިނމުމުން އެތަނެްއ ނުވަތަ އެ ތަކެިތ އަނބުރާ އެފަރާތަކަށް ރަ

 ސެެކޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން. ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމުގައި

 އިންތިޒާމް ސެކެޓްރީ ނެތް ހާލަތުގައި އޭނާެގ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން. .7

 . ުކރުންހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައް ގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއި ރަީއސްަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .8

ދުގައި ސެކެޓްރީގެ ނަިއބު (އިންތިޒާމް) ެގ ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

 ރުމާއި ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާިޢ ،ދަރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 
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ގެ ޖަމްޢިއްޔާ ގެ މަޤާމްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ަމާޤމަކީ ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ކުޅިވަރު  މި އަންަނނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ 

 މަޤާެމކެވެ. ންޖެހޭ ވާ  ޖަވާބުދާރީ ރައީސްއަށް 

ންތިޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެުކ  އިންތިޒާމް ކުރުމުގަިއ އިކުާރ އެްނމެހާ ކުޅިަވރު ހަރަކާތްތައްއިން އިންތިޒާމް ޖަމްޢިއްޔާ .1

 ކަތް ކުުރން. މަސައް

  ކުރުމާއި އެކަމުަގއި ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.އި ެއކަމުގައި ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ހެދުމާދުތައްކުޅިވަރު ޤަވާޢި .2

ޯހުދމަށް  އި ބޭުނންވާ ތަމްރީނާއި ހުނަރުތައްގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫހު އާލާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކަންގެ މެްނބަރުޖަމްޢިއްޔާ .3

ސެެކޓްރީއަށް އެކަމާ ގުޅޭ ކުޅިވަުރ ޅުމުގައި ޔާރުކޮށް ހިންާގ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެއް ތައްތައްޔާރު ކުރަްނޖެހޭ ކަރުދާސްތަ

  ސެެކޓްރީއަށް އެކަމުގައި އެހީތެރިވުން.ކުޅިވަރު  ،އި ޚިޔާލުދީ ލަފައާ 

ރު ކުޅިވަލިުޔމުން ފެްނނާނެ ހެން ބެހެއްޓުމާއި އެކަމުގައި  ،އިން ިހންގާ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގެ ރިކޯޑުޖަމްޢިއްޔާ .4

 ސެކެޓްރީއަށް އެހީތެރިވުން.

ފަރާތުން ބައިވެރިވާެނ  ތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެމުބާރާ ތަކާއި އެހެނިހެން ކޮލެޖްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ެއކިއެކި ކުއްލިއްޔާ .5

ާރ ތަމްސީލުކު ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެްނަބރުންނާއި ފެކެްލޓީތަކުގައި ޖަްމިޢއްޔާ ހޮވުމަށްޓަކައި ޓީމުތައް

  ލަފާގެ މަތީން މަޝްވަރާ ކުުރން.މެްނބަރުންނާ، ުކޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ 

ންަތކާިއ އަިދ ޚިޔާލުތައްދީ ިހންާގ ޮކމެޓީއަށް ަކނޑައެޅުމުގައި ކަާމެބޭހ ލިޔެކިޔުގެ ުކޅިވަރު ސިޔާސަތު ޖަމްޢިއްޔާ .6

  އެއްބާރުލުން ިދނުން.

އިންތިޒާމް  ތައްޅިވަރު ހަަރކާތްޒާމް ކުރާ ެއންމެހާ ކުއިން އިންތިޖަމްޢިއްޔާކުޅިވަރު ސެކެޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން،  .7

 ކަތް ކުރުން.ންިތޒާމް ސެކެޓްރީއާއި އެކު މަސައްކުރުމުގައި އި

  ުކރުން.ޓީއާއި ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސްކަތްތައްގެ ހިންާގ ކޮމެަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .8

ސެކެޓްރީގެ ނައިބު ެގ ކުޅިވަރު ދުގައި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ރުމާިއ ޒިންމާތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔން ކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކު

  ލުތާަކއި ޚިލާފުނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމހުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެެވ.ުއޞޫދުތަކާއި ޤަވާޢި ،ރިވަރުން ހަާވލުކުރި ޒިންމާދަ

  ސޮއި:

 ނަްނ: 



494

 

  12ޖަދުވަލު 

މާަޤމަކީ ާރބިޠާގެ ރައީސަށް ޖަވާބުދާރީވާ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ޚަޒާންދާރުމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  މަޤާމެކެވެ.

ހުއްދަދީަފއިވާ ކަންތައްތަަކށް  އިން ޖަމްޢިއްޔާބަލައިގަތުމާއި މި  އަށް ިލެބންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޯހދުމާއިޖަމްޢިއްޔާމި  .1

  .ކުރުން ފައިސާ ދޫ

  .ކުގެ ރެކޯޑު ދުވަހުްނ ދުަވހަށް ބެލެހެއްޓުންތައިން ުކރާ އެންމެާހ މުޢާމަލާތްޖަމްޢިއްޔާފައިސާއާއި ފައިސާއާ ގުޅިގެން  .2

ގެ ޙަރަކާތްަތކާ ގުޅިެގްނ ޖަމްޢިއްޔާފައިސާގެ ކަްނަތއްތަކާބެހާ ޞަްއަޙ އެކަުއންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މި  .3

  .މަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެލެހެއްޓުންޢާރިާހ މުހިންާގ ފައިސާގެ ހު

  .މާއި އެ ބަޖެޓް ިހންގާކޮމެޓީއަށް ުހށައަޅައި ފާސްކުރުންަބޖެޓު އެކަށައެޅުށް އޮތްއަހަރަށް ލަފާކުރާ އަކުރި .4

ކޮންެމ އަހަރެްއގެ ކިޔެވުްނ ިނމުމުގެ ކުިރން ިލބިފައިވާ އާމްދަީނ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުެގ ތަފްސީލުތައް ހިމެޭނ  .5

 .ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން

   ކުރުން.އި ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްމެޓީއާގެ ހިންާގ ކޮަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .6

ދުގައި ޚަޒާްނދާރުގެ ޒިންމާތަާކިއ ގެ ޤަވާޢިަޖމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަާޔްނ ކުރެވުނު އެންމެާހ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ހަްއުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތާކ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ 

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

ނަްނ: 
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މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަީކ ރާބިޠާގެ ރައީސަށް ޖަވާބުދާރީާވ ގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  މަޤާމެކެވެ.

ންމު މެްނބަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ޅުންހުރި އެންެމހާ ަކންތައްތައް ޢާންުމ މެްނބަރުންާނ ގު ޢާ ހިންާގކޮމިޓީން ނިންމާ .1

 .  ދިނުން

  .ށްދޭ ނިޒާމް ބަރަާބރަށް ބެލެހެއްޓުންލޫމާތު ފޯރުކޮޢުގެ މެްނބަރުންނަްށ މަޖަމްޢިއްޔާމި  .2

  .ލޫމާތު ހިއްސާކުރުންޢުގެ މަޖަމްޢިއްޔާ ގެ ރައީސްގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން ީމޑިއާގައިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 .އިސްވެއުޅުން ހަމައަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެކަމުގައިހަރަކާްތތައް ވީ އެންެމ ފުރި އިން ިހންގާޖަމްޢިއްޔާމި  .4

މެްނބަރުންނަްށ ީވހާވެސް އަވަސް އަދި ފަސޭހަގޮތަކަށް ފޯރު  ންމުޢާ ލޫމާތުޢުހިންާގ ހަަރކާތްތަކުެގ މައިން ޖަމްޢިއްޔާމި  .5

  .ކޮށްދިުނން

 ކުރުން.  ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއިަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .6

އިމްކުރާ ޤާ  ފަރާތުން ދަރިވަރުންާނ ގުޅުްނ ގެ ޖަމްޢިއްޔާިމ މި ޤަވާޢިދުގަިއ އެހެްނ ޮގތަކަށް ބަާޔްނކޮށްފައި ނެތްހާހިަދކު،  .7

  .ފަރާތެއްގެ ދައުރު އަދާކުުރން

ދުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ގެ ޒިންމާތަާކއި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާ ،އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި

ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަުރްނ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮށްފައިވާ 

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި؛

  ނަްނ:

   



495

 

  12ޖަދުވަލު 

މާަޤމަކީ ާރބިޠާގެ ރައީސަށް ޖަވާބުދާރީވާ ގެ މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި ޚަޒާންދާރުމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  މަޤާމެކެވެ.

ހުއްދަދީަފއިވާ ކަންތައްތަަކށް  އިން ޖަމްޢިއްޔާބަލައިގަތުމާއި މި  އަށް ިލެބންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޯހދުމާއިޖަމްޢިއްޔާމި  .1

  .ކުރުން ފައިސާ ދޫ

  .ކުގެ ރެކޯޑު ދުވަހުްނ ދުަވހަށް ބެލެހެއްޓުންތައިން ުކރާ އެންމެާހ މުޢާމަލާތްޖަމްޢިއްޔާފައިސާއާއި ފައިސާއާ ގުޅިގެން  .2

ގެ ޙަރަކާތްަތކާ ގުޅިެގްނ ޖަމްޢިއްޔާފައިސާގެ ކަްނަތއްތަކާބެހާ ޞަްއަޙ އެކަުއންޓުތަކާއި ފޮތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މި  .3

  .މަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލުތައް ބެލެހެއްޓުންޢާރިާހ މުހިންާގ ފައިސާގެ ހު

  .މާއި އެ ބަޖެޓް ިހންގާކޮމެޓީއަށް ުހށައަޅައި ފާސްކުރުންަބޖެޓު އެކަށައެޅުށް އޮތްއަހަރަށް ލަފާކުރާ އަކުރި .4

ކޮންެމ އަހަރެްއގެ ކިޔެވުްނ ިނމުމުގެ ކުިރން ިލބިފައިވާ އާމްދަީނ އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުެގ ތަފްސީލުތައް ހިމެޭނ  .5

 .ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން

   ކުރުން.އި ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްމެޓީއާގެ ހިންާގ ކޮަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .6

ދުގައި ޚަޒާްނދާރުގެ ޒިންމާތަާކިއ ގެ ޤަވާޢިަޖމްޢިއްޔާއިސްވެ ބަާޔްނ ކުރެވުނު އެންމެާހ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި 

ހަްއުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަރުން މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮްށފައިވާ ކަންތައްަތާކ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ 

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި:

ނަްނ: 

 

  13ޖަދުވަލު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ. އަދި މި މަޤާމަީކ ރާބިޠާގެ ރައީސަށް ޖަވާބުދާރީާވ ގެ މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރމި އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަަކކީ 

  މަޤާމެކެވެ.

ންމު މެްނބަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށް ޅުންހުރި އެންެމހާ ަކންތައްތައް ޢާންުމ މެްނބަރުންާނ ގު ޢާ ހިންާގކޮމިޓީން ނިންމާ .1

 .  ދިނުން

  .ށްދޭ ނިޒާމް ބަރަާބރަށް ބެލެހެއްޓުންލޫމާތު ފޯރުކޮޢުގެ މެްނބަރުންނަްށ މަޖަމްޢިއްޔާމި  .2

  .ލޫމާތު ހިއްސާކުރުންޢުގެ މަޖަމްޢިއްޔާ ގެ ރައީސްގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން ީމޑިއާގައިޖަމްޢިއްޔާމި  .3

 .އިސްވެއުޅުން ހަމައަކަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި އެކަމުގައިހަރަކާްތތައް ވީ އެންެމ ފުރި އިން ިހންގާޖަމްޢިއްޔާމި  .4

މެްނބަރުންނަްށ ީވހާވެސް އަވަސް އަދި ފަސޭހަގޮތަކަށް ފޯރު  ންމުޢާ ލޫމާތުޢުހިންާގ ހަަރކާތްތަކުެގ މައިން ޖަމްޢިއްޔާމި  .5

  .ކޮށްދިުނން

 ކުރުން.  ރަީއސް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައްގެ ހިންާގ ކޮމެޓީއާއިަޖމްޢިއްޔާމީގެ އިތުރުން  .6

އިމްކުރާ ޤާ  ފަރާތުން ދަރިވަރުންާނ ގުޅުްނ ގެ ޖަމްޢިއްޔާިމ މި ޤަވާޢިދުގަިއ އެހެްނ ޮގތަކަށް ބަާޔްނކޮށްފައި ނެތްހާހިަދކު،  .7

  .ފަރާތެއްގެ ދައުރު އަދާކުުރން

ދުގައި މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ ގެ ޒިންމާތަާކއި ގެ ޤަވާޢިޖަމްޢިއްޔާ ،އިސްވެ ބަޔާން ކުރެވުނު ެއންެމހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި

ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހައްުޤގައި ވަކާލާތުކުުރމާއި ދަރިވަުރްނ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް ބަާޔްނ ކޮށްފައިވާ 

  ލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާޭނ ޮގތުގެ މަތީން އަާދކުރުންމަތީ ދެިމުހރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.އުޞޫދުތަކާިއ ޤަވާޢި ،ހަވާލުކުރި ޒިންމާ 

  ސޮއި؛

  ނަްނ:

   



ޓީ މީ ޔުނިވަރސި ލާ ގެ އިސް ޖޭ އް ހިރާ ވެ ދި

އް ތަ ލު ކާއި އުޞޫ ތަ ދު ޢި ވާ ދާރީ ޤަ އި






