ތަޢާރަފާއި ނަނ
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މަޤުޞަދު
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ޑީނުނގެ މަޤާމު

3

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަނބަރ( 11/2015 :ދިވެހިރާއޖޭގެ އިސލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު)
އަށ ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސލާޙާ އެކު އެ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއދާ ގެ (ށ) ގެ 10
ގ ކުއލިއޔާތަކާއި އެ ލެވެލ ގެ އެހެނ މަރުކަޒުތައ
އިނ ބާރުލިބިގެނ ޔުނިވަރސިޓީ ެ
އ
ޤމަށ މީހުނ ހަމަޖެއސުމާއި އެ މަޤާމުގެ މުއދަތާ ި
ހިނގުމާ ހަވާލުވާ ޑީނުނގެ މަ ާ
ޝަރުޠުތަކާއި މަޤާމުނ ވަކި ކުރެވޭނެ ގޮތތައ ފަދަ ކަނކަނ ކަނޑައެޅުމަށ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ .މި އުޞޫލަށ ކިޔާނީ "ޑީނުނ ޢައޔަނު ކުރުމާ ގުޅޭ
އުޞޫލު" އެވެ.
މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤޞަދަކީ ކުއލިއޔާތަކާއި އެ ލެވެލ ގެ އެހެނ
މަރުކަޒުތަކުގެ ޑީނުނގެ މަސއޫލިއޔަތާއި އެ މަޤާމަށ މީހުނ ހޮވާނެ ގޮތާއި ،ދަށވެގެނ
ފުރިހަމަވާނ ޖެހޭ ޤާބިލިއޔަތު ތަކާއި ،މަސައކަތު ފެނވަރު ބަލާނެގޮތާއި އަދި މި
ނޫނަސ އެ މަޤާމާ ގުޅޭ އެހެނިހެނ ކަނކަނ ބަޔާނ ކުރުމެވެ.
(ހ)

ޑީނ

ކަމުގެ

މަޤާމަކީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ކުއލިއޔާ

ނުވަތަ

ސެނޓަރު

ތ
ނުވަ ަ

އިނސޓިޓިއުޓ ނުވަތަ ސކޫލ ފަދަ މަރުކަޒުތައ ހިނގުމާއި ޙަވާލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމެވެ.
މި މަޤާމުގައި ހުނނަ މީހެއގެ މަސައކަތުގެ ތެރޭގައި ތަނ ހިނގުމުގައި ކުރަނޖެހޭ
އިދާރީ މަސައކަތާއި އެކެޑެމިކ މަސައކަތ ހިމެނެއެވެ .އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަނސ
ހަމަޖެހިފައި އޮނނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިނނެވެ .އޭގެ
އިތުރުނ ،ތަނުގައި ދަރިވަރުނ ތިބި ނިސބަތަކަށ ރިޢާޔަތކޮށގެނ ޓެނުއަރޝިޕ
އެލެވަނސެއ ދެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ހިނގުމުގެ މަސައކަތުގެ އިތުރުނ ޑީނ ގެ ގޮތުގައި ހުނނަ މީހަކު އެކެޑެމިކ މަސައކަތ
ކުރަނ

ޖެހޭނެއެވެ.

މިފަދަ

މަސައކަތުގެ

ތެރޭގައި

ކިޔަވައިދިނުމާއި

ކޯސތައ

އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސ ކުރުމާއި ޢިލމީ ތަޙގީޤު ކުރުނ ހިމެނިދާނެއެވެ .މި

މަސައކަތުގައި މަދުވެގެނ ހަފުތާއެކު  3ގަޑިއިރު ޝާމިލުވާނ ވާނެއެވެ .ކިޔަވައިނުދޭ
ކމެއގައި ޢަމަލީގޮތުނ
ފދަ ަ
އެހެނަސ ފަނނީ އެހެނ މަސައކަތެއ ކުރާ ތަނެއނަމަ އެ ަ
ބައިވެރިވާނ ވާނެއެވެ.
ޑީނުނގެ
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(ހ)

ދައުރު

ޑީނ ގެ މަޤާމަކީ ވަކި މުއދަތަކަށ ޢައޔަނ ކުރާ ޓެނުއަރޝިޕ މަޤާމެކެވެ .މިގޮތުނ
އހަރު ދުވަހެވެ.
މި މަޤާމުގެ މުއދަތަކީ ޢައޔަނ ކުރާ ދުވަހުނ ފެށިގެނ ހަތަރު ަ

(ށ)

ވިދިވިދިގެނ ވަކި ފަރުދެއ ޑީނ ގެ މަޤާމަށ ޢައޔަނު ކުރެވޭނީ ދެ ދައުރަށެވެ.

(ނ) ޑީނ ގެ މަޤާމަށ މީހަކު ޢައޔަނު ކުރެވޭނީ ،އެ މަޤާމަށ ޢާއމުކޮށ ،ކުރިމަތިލި
ފަރާތތަކާ ވާދަކޮށގެނނެވެ .އެހެނނަމަވެސ ޑީނެއގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު ،އޭނާގެ
މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމުނ ،މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތަށ އޭނާގެ މަސައކަތ
ވަޒަނކުރުމަށ ފަހު އޭނާގެ ޤާބިލިއޔަތަށ ރިޢާޔަތކޮށ ،އެ މަޤާމަށ އަލުނ ޢައޔަނ
ކުރެވިދާނެ އެވެ.
(ރ)

ފދައިނ ދެވަނަ ދައުރަކަށ
ޑީނ ގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކު މި މާއދާގެ (ނ) ގައިވާ ަ
އނާ ކުރިނ
ކރިނ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައޒަފެއ ނަމަޭ ،
އނާ އަކީ ު
ނުހޮވޭ ޙާލަތެއގައިޭ ،
ރ އެހެނ އެކަޑަމިކ މަޤާމަކަށ ބަދަލުކުރަނވާނެއެވެ.
ހުރިމަޤާމަށ ނުވަތަ އެފެނވަ ު
ނަމަވެސ އެއވެސ ސަބަބަކާހުރެ ޓެނުއަރޝިޕއިނ ވަކި ކޮށފިނަމަ ،ނުވަތަ މުއދަތު
ނދިނުމުގެ އިޚތިޔާރު
ނމަ ދާއިމީ މަޤާމ ދިނުމާއި ު
ފ ަ
ހަމަނުވަނީސ އިސތިޣފާ ދީ ި
ޔުނިވަރސިޓީއަށ ލިބިގެނވެއެވެ.

ޑީނުނގެ ޒިނމާތައ

އެކެޑެމިކ ލީޑަރެއގެ ގޮތުނ އަދާކުރަނޖެހޭ ޒިނމާތައ ތަފާތު ހަތަރު ދާއިރާއަކަށ

5

ފެތެއެވެ .އެއީ:
(ހ)

ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީ ހިނގުނ
 .1ކަމާގުޅޭ އެނމެހާ ފަރާތތަކެއގެ ޙިއޞާއާއެކު ،ފެކަލޓީ /ސެނޓަރުގެ މަޤޞަދު
ޙާޞިލު ކުރެވޭނޭހެނ ސޓރެޓެޖިކ ޕލޭނާއި ބިޒނަސ ޕލޭނާއި އެކޝަނ ޕލޭނ

ދ ޕލޭނތައ މުރާޖަޢާކޮށ
ކލަވާލައިފަ ހުރި އެފަ ަ
ތ ކުރިނ އެ ު
އެކުލަވައިލާ ،ނުވަ ަ
އެއާ އެއގޮތވާ ގެތޮގެމަތިނ ތަނ ހިނގުނ.
 .2އެކސަލަނސާއި އެފިޝަނސީ (ފުރިހަމަކުމާއި ނަތީޖާ ނެރެވޭ) މެނޭޖމަނޓ
ނިޒާމެއ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކުރުނ.
 .3ތަނ

ހިނގުމާއި

ޙައލުކުރުމަށ

މައސަލަތައ

އިސވެ

ޙަރަކާތތެރިވުމާއި،

އިނސޕަޔަރިނގ ލީޑަރޝިފެއ ދިނުމާއި ،އެކި ކަނކަމާ ގުޅިގެނ ޖަލސާތައ
ބާއވާ ކަނކަމާމެދު ގޮތތައ ނިނމުނ.
ގ
ތރިކޮށ ހިތުމު ެ
 .4މަސއޫލިއޔަތު އުފުލުމާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށ ޙުރުމަތ ެ
ކަލޗަރެއ ތަނުގައި އަށަގެނނެވުނ.
 .5ފެކަލޓީ /ސެނޓަރުގެ ދުވަހީ ޙަރަކާތތައ ހިނގުމަށ ފަސޭހަ އަދި ފުރިހަމަ އިދާރީ
އޮނިގަނޑެއ ހަމަޖެއސުނ.
ފރާތތަކާއި ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީ އިދާރާއިނ އެދޭ
 .6އެކި ކަނކަމާގުޅިގެނ އަމިއލަ ަ
ރިޕޯޓތައ ވަގުތަށ ތައޔާރުކޮށ ފޮނުވުނ.
 .7ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުގެ

ޑިޕާރޓމަނޓތަކުގެ

ވިލަރެސކުރުމާއި

މަސައކަތ

ޕރޮގރާމތައ ހިނގުމުގައި ވާނުވާ ބެލުނ.
 .8ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތައ ހަރުދަނާ ކުރުމަށޓަކައި އިދާރާގެ މުއައޒަފުނނަށ
އިރުޝާދު ދިނުނ.
 .9ކަނޑައެޅޭ

ތެރޭގައި

މުއދަތެއގެ

ފެކަލޓީ/ސެނޓަރުގެ

އެނމެހާ

ކަނކަނ

ދލުތައ އަވަހަށ
ޖހޭ އިޞލާޙީ ބަ ަ
އޮބޖެކޓިވ ގޮތެއގައި ރިވިއުކޮށ ގެނނަނ ެ
ގެނައުނ.
(ށ)

މުޢާމަލާތާއި ގުޅުނތައ
 .1ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުގެ

އެނމެހާ

މުވައޒަފުނނާއި

ޔުނިވަރސިޓީގެ

އިސ

ފަރާތތަކާއެކު ގާތ ގުޅުމެއ ޤާއިމުކުރުނ.
ނގައި ކިޔަވާދޭ
އ އިސވެ ޙަރަކާތތެރިވުމާއި ތަ ު
 .2ކޯސތަކަށ ދަރިވަރުނ ހޯދުމުގަ ި
ހ
ދަރިވަރުނ ކޯސތަކުގައި ކުރިޔަށ ދިއުމަށ އެހީތެރިވުމާއި އެ މީހުނނަށ ޖެ ޭ
މައސަލަ ތަކުގައި އަޅާލުނ.
 .3ދަރިވަރުނނަށ

ޕލޭސމަނޓ

ހޯދުމަށާއި

އ
މުވައޒަފުނނަށާ ި

ދަރިވަރުނނަށ

ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައ ހޯދުމަށާއި ތަނުގެ ޤަދަރާއި ވަޞީލަތތައ
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤޞަދުގައި ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ މުހިނމު މުއައސަސާތަކާ
ގުޅުނތައ ޤާއިމުކުރުނ.

 .4ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުގެ އެޑވައިޒަރީ ބޯޑާއި ކުއލިއޔާ /ސެނޓަރުގެ މަސައކަތ
ފޝަނަލ ގުޅުމެއ
ކުރިޔަށ ގެނދިއުމަށ ފަހިކުރެވިދާނެ ފަރާތތަކާ ގާތ ޕރޮ ެ
އުފެއދުނ.
ލޝަނސ ކަނތައ
 .5ކުއލިއޔާ /ސެނޓަރަށ މޮޅު ދަރިވަރުނ ހޯދުމާއި ޕަބލިކ ރި ޭ
އޯވަރސީކޮށ ބެލެހެއޓުނ.
 .6ކޯސތައ އިޝތިހާރުކުރުމާއި މާރކެޓކުރުނ.
ތކަށ ކުއލިއޔާ/
 .7ބޭރުގެ އެޖެނސީތަކާއި އޮފީސތަކާއި ޖަމާޢަތތަކާއި ޢާނމު ފަރާތ ަ
ސެނޓަރ ތަމސީލުކުރުނ.
 .8ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއެކު ގުޅުނ ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތތައ ހޯދާ ވައިސ
ޗާނސެލަރަށ ހުށަހަޅައިގެނ ތަނަށ ފައިދާހުރި ގުޅުނތައ ކުރިޔަށ ގެނދިއުނ.
 .9ބިދޭސީ ދަރިވަރުނނަށ ކުއލިއޔާ /ސެނޓަރު ތަޢާރުފުކޮށ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ
ތ
އެކަމަށ އޮތ ސިޔާސަތާ އެއގޮތވާގޮތުގެ މަތިނ ބިދޭސީ ދަރިވަރުނނަށ ފުރުޞަ ު
ދިނުނ.
 .10ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީނ ބޭރުގައި ބައިވެރިވާނޖެހޭ އެނމެހާ ކޮމިޓީތަކާއި
އވެރިވުނ.
ގރޫޕ ތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުނ ބަ ި
(ނ) ވަޞީލަތތައ ހޯދައި ތަރައޤީކުރުނ
މށާއި ،ރަނގަޅު ފަރާތތައ މަޤާމުގައި ބޭތިއބުމަށާއި،
 .1ތަނަށ މުވައޒަފުނ ލެއވު ަ
ދ
ނ ޭ
ގ މިޝަނއަށ އެއބާރުލުނ ު
މށާއި ،ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ތަނު ެ
ފެނވަރު ބެލު ަ
މީހުނ ވަކި ކުރުމަށާއި އުޖޫރަތަކާއި އެލަވަނސތައ ކަނޑައެޅުމަށ ބޭނުނވާ
ރެކަމެނޑޭޝަނތައ ތައޔާރުކުރުމަށ އިސވެ މަސައކަތކުރުނ.
 .2ތަނުގެ

މުއައޒަފުނނަށ

ބޭނުނވާ

ތަމރީނުތަކާއި

ތަޖުރިބާތައ

ހޯދައި

ޤބިލުކަނ އިތުރުކުރުނ.
ތަނަވަސކޮށދީ އެފަރާތތަކުގެ ާ
ދ
 .3ތަނުގެ ހަރުމުދަލުގެ އިނވެނޓރީ ބެލެހެއޓުމާއި ޢިމާރާތާއި މެޝިނަރީފަ ަ
ތކެތީގެ ފުރިހަމަ
ަ
ބލަހައޓައި އެ ތަނތަނާއި
ވަޞީލަތތައ މަރާމާތުކޮށ ަ
އ އެހީތެރިވުނ.
ބޭނުނކުރުނ ،އަދި އައު ޖާގަތައ ޕލޭނކޮށ ހޯދައި ހަމަޖައސެމުގަ ި
 .4ތަނުގެ ބަޖެޓ އެކުލަވައިލުމުގައޔާއި ބަޖެޓަށ ވާނުވާ ބެލުމުގައޔާއި ތަނަށ ބޭނުނވާ
ވަޞީލަލތައ ހޯދުމަށ ބަޖެޓުނ ޚަރަދުކުރުމަށ އެހީތެރިވުނ.
ދ ޙާޞިލވާގޮތަށ އައި.ޓީ .ނިޒާމ ހަރުދަނާކޮށ
 .5ތަނުގެ ސޓރެޓެޖިކ މަޤޞަ ު
ބެލެހެއޓުނ.

ނ
 .6އެކި ގޮތގޮތުނ ކުއލިއޔާއަށާއި ސެނޓަރަށ ފައިސާއާއި ވަޞީލަތތައ ހޯދޭ ެ
މަގުތައ ފަހިކުރުނ.

(ރ) ތައުލީމީ ޙަރަކާތތައ
 .1އައު އެކެޑެމިކ ޕރޮގރާމތަކާއި އައު ޙަރަކާތތައ ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި
އުވާލުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ހިނގުނ.
 .2ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށާއި ޤައުމީ ކުރިއެރުމަށ ބޭނުނވާ ފެނވަރު ރަނގަޅު ކޯސތައ
އުފައދައި

ހިނގުމާއި،

ދނާ
ހަރު ަ

އެކެޑެމިކ

ސޓޭނޑަރޑތައ

ތަނުގައި

ޤާއިމުކުރުނ.
 .3ކޯސތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެކެޑެމިކ ޙަރަކާތތަކުގައި ބައިވެރިވުނ.
ބހޭ ޕރޮގރާމ
 .4ކުއލިއޔާގެ ތަޢުލީމީ އަދި ދަރިވަރުނނަށދޭ އެކެޑެމިކ އެހީއާ ެ
ކރުނ.
ތަރައޤީކޮށ ،ހިނގައި ޕރޮމޯޓ ު
 .5މާއދާތައ ކިޔަވާދޭނޭ މުދައރިސުނނާއި އެކިއެކު ޙަރަކާތައ ހިނގުމަށ މީހުނ
ނތައ ހިނގުނ.
ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެނވަރު ބެލުމާއި އިތމިޙާ ު
ނ ހަމައަށކަމާއި
 .6ދަރިވަރުނނާއި މުއައޒަފުނގެ ރެކޯޑުތައ ބެލެހެއޓިފައި ހުނނަ ީ
ތެދުކޮށކަނ ކަށަވަރުކުރުނ.
 .7ދިމާވާ މައސަލަތައ ޙައލުކުރުމުގައި އައު ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައ ހުށައަޅައި،
ފާސކޮށ ތަނފީޒު ކުރުމުގައި އިސ ދައުރެއ އަދާކުރުނ.
 .8ދާއިރާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތައކޮށ ދިރާސާތައ ޢާނމުކުރުނ.
 .9ޔުނިވަރސިޓީ އެހެނ ކުއލިއޔާ /ސެނޓަރުތަކާއެކު ގުޅުނ ބަދަހިކޮށ އެހެނ
މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެނ ކޯސތައ ހިނގުނ.
ޑީނުނގެ

މަޤާމުގެ 6

(ހ)

ޝަރުޠު

ކުއލިއޔާއެއގެ ޑީނ ކަމަށ ހަމަޖެއސޭނީ ދަށވެގެނ ،ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  9ގެ ފެނވަރުގެ ސަނަދެއ ޙާޞިލުކޮށފައިވާ
މީހެކެވެ .މަތީ ތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޢަމަލީ މަސައކަތުގެ ތެރޭގައި ކުއލިއޔާ/
ސެނޓަރަކާއި ގުޅުނހުރި ދާއިރާއަކުނ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށފައިވުމަށ
ބަލާނެއެވެ.

(ށ)

ދިވެހިރާއޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  9ގެ ފެނވަރުގެ ފާހެއއޮތ
ހމަޖެއސޭނީ އެކޓިނގ ޑީނގެ މަޤާމަށެވެ .އެކޓިނގ
މީހަކު އެވަގުތު ނުލިބިއޖެނަމަ ަ

ޑީނގެ މަޤާމަށ މީހަކު ޢައޔަނުކުރާނަމަ ޢައޔަނ ކުރެވޭނީ  1އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއދަތަށެވެ.
(ނ)

ޑީނ ކަމަށ ޢައޔަނ ކުރާ މީހަކީ މަދުވެގެނ ތިނ އަހަރު ދުވަހުގެ ހިނގުމުގެ ނުވަތަ
ޓާރޝަރީ ފެނވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކޮށފައިވާ މީހަކަށ ވާނވާނެ
އެވެ.

ޑީނުނގެ މުސާރައާއި
ޓެނުއަރޝިޕ

7

(ހ)

އެލަވަނސ

ކުއލިއޔާތަކާއި ސެނޓަރުތަކުގެ ޑީނުނ ގެ މުސާރައާއި އެލަވަނސ ކަނޑައެޅޭނީ
ފތެއގެ މައޗަށެވެ .އެހެނކަމުނ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަނނީ އޮނިގަނޑަށ އެމީހަކު ފެތޭ ހަރު ަ
އެކި ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުތަކުގެ ޑީނުނނަށ ލިބޭނީ އެކި މުސާރައާއި އެލަވަނސެވެ.
މުސާރައާއި އެލަވަނސގެ އިތުރުނ ތަނ ހިނގުމުގެ ޒިނމާ އުފުލާތީއާއި ތަނުގެ
ޓނުއަރޝިޕ އެލަވަނސެއ ދެވޭނެ އެވެ .މިދެވޭ
ެ
ހިނގުމުގެ ޒިނމާ ނަގާތީ
ލއޔާއެއގައި ނުވަތަ ސެނޓަރެއގައި ކިޔަވާ ފުލޓައިމ
ޓެނުއަރޝިޕ އެލަވަނސ ،ކުއ ި
އިކުވިވެލަނޓ ކުދިނގެ ނިސބަތުނ ތަފާތުވާނެ އެވެ.

(ށ)

މ
ޔުނިވަރސިޓީއިނ ބޭރުގެ މީހަކު ޑީނ ގެ މަޤާމަކަށ ކުރިމަތިލައިފި ނަމަ އޭނާގެ ތަޢުލީ ީ
ފެނވަރަށާއި އެ ފެނވަރަށ ވާސިލު ވުމަށ ފަހު ގުޅުނހުރި ދާއިރާއެއގެ މަސައކަތުގައި
އ އެކެޑެމިކ އޮނިގަނޑުގައި އެމީހަކު ފެތޭ މަޤާމަކާއި
ހޭދަކޮށފައިވާ މުއދަތަށ ބަލަ ި
އެއވަރުގެ މުސާރައާއި އެލަވަނސ ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ.

(ނ)

ޑީނުނގެ ޓެނުއަރޝިޕ އެލަވަނސގެ އެނމެބޮޑު ޢަދަދަކީ 12000/-ރ އެވެ .މިއީ
ގާތގަނޑަކަށ ސީނިއަރ ލެކޗަރާރެއގެ މުސާރައިގެ  50%އެވެ .ޑީނުނގެ އެލަވަނސ
ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުނ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ މިނގަނޑެވެ .ދަރިވަރުނގެ ޢައަދު
ކަނޑައަޅާނީ ކުއލިއޔާ /ސެނޓަރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުނގެ ކރެޑިޓ ޕޮއިނޓަށ ބަލައި،
ވރުނނަށެވެ.
ފުލ-ޓައިމ އިކވިވެލަނޓ ދަރި ަ
 .1ދަރިވަރުނ ނުހިމެނޭ ކުއލިއޔާއެއ/ސެނޓަރެއގެ ޑީނެއ ނަމަ  12000/-ރުފިޔާގެ
 %50ދިނުނ ،މިގޮތުނ މިފަދަ ތަނެއގެ ވެރިއަކަށ 6000/-ރ ދިނުނ.

 .2ފުލ-ޓައިމ

އިކވިވެލަނޓ

ދރިވަރުނގެ
ަ

ޢަދަދު

300

މަދު

އަށވުރެ

ކުއލިއޔާއެއ/ސެނޓަރެއގެ ޑީނެއނަމަ މިޢަދަދުގެ  75%ދިނުނ .މިގޮތުނ މިފަދަ
ތަނެއގެ ޑީނަކަށ /ވެރިއަކަށ 9000/-ރ ދިނުނ.
ރވަރުނގެ ޢައަދު  300އާއި  600ދެމެދުގެ
 .3ފުލ-ޓައިމ އިކވިވެލަނޓ ދަ ި
ދަރިވަރުނ ތިބި ކުއލިއޔާއެއ/ސެނޓަރެއގެ ޑީނެއނަމަ މިއަދުގެ 83.5%
ގ ޑީނަކަށ 10000/-ރ ދިނުނ.
ތނެއ ެ
ދީނުނ .މިގޮތުނ މިފަދަ ަ
 .4ފުލ-ޓައިމ

އިކވިވެލަނޓ

ދރިވަރުނގެ
ަ

ޢަދަދު

600

ގިނަ

އަށވުރެ

ދނުނ ،މިގޮތުނ
ކުއލިއޔާއެއ/ސެނޓަރެއގެ ޑީނެއނަމަ މިއަދުދުގެ ި 100%
މިފަދަ ތަނެއގެ ޑީނަކަށ /ވެރިއަކަށ 12000/-ރ ދިނުނ.

(ރ)

(ބ)

ޓނުއަރޝިޕ އެލަވަނސ ހަމަޖައސާނީ
ވ ފަރާތަކަށ ެ
އެކޓިނގ ޑީނަކަށ ޢައޔަނކުރެ ޭ
މަތީގައިވާ އުޞޫލާ އެއގޮތވާ ގޮތުގެ މަތިނނެވެ.
ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުތަކުގެ ޑީނުނގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުނ އާމދަނީ ލިބޭ އިތުރު
މަސައކަތެއ ޔުނިވަރސިޓީއިނ ބޭރުގައި ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ހުއދަ
ލިބިގެނނެވެ.

(ޅ)

ޑީނުނ
ޢައޔަނުކުރާނޭ
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(ހ)

ޢުޞޫލު

ޓެނުއަރޝިޕ

އެލަވަނސ

ހމަޖައސާފައިވަނީ
ަ

މަސައކަތ

ނިނމުމަށ

ރ
އިތު ު

ގަޑީގައިވެސ މަސައކަތ ކުރާނެކަމަށ ބަލައިގެނނެވެ.
ކުއލިއޔާއެއގެ ޑީނގެ މަޤާމު ހުސވުމުގެ  3މަސ ދުވަސ ކުރިނ އެ ތަނަކަށ
ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރެއގެ ޑީނ ޢައޔަނކުރުމުގެ މަސައކަތ ވައިސ ޗާނސެލަރ ކުރަނ
ފަށަނ ވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުނ ކުއލިއޔާއެއގެ ޑީނ މަޤާމު އެއވެސ ސަބަބަކާހުރެ
ހުސވެއޖެނަމަ ،ލަސނުކޮށ އެކަމަށ އިޢުލާނު ކުރަނވާނެއެވެ.

(ށ)

މި އުޞޫލުގެ  4ވަނަ މާއދާގެ (ނ) ގެ ދަށުނ ޑީނ ގެ މަޤާމަށ މީހަކު ޢައޔަނ
ނ ކޮށގެނނެވެ.
ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ޑީނ އަކަށ މީހަކު ހޮވާނީ ޢާނމުކޮށ އިޢުލާ ު

(ނ)

ނަމަވެސ އާ މަޤާމެއ އުފެއދުމުގެ ހުއދަ މިނިސޓރީ އޮފ ފިނޭނސ އެނޑ ޓރެޜަރީ
ގ މަތިނ ޢާއމުކޮށ
އިނ ނުދެއވާ ޙާލަތެއގައި ،މިމާއދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތު ެ
އިއުލާނކުރުމުގެ

ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުގެ

ބަދަލުގައި،

މީހަކު

ޑީނަކަށ

ނ
ހޮވާ ީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ އެކަޑެމިކ މުވައޒަފުނގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު ކޮށގެނނެވެ.

(ރ)

(ބ)

މި ވަޒީފާއަށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތތަކުނ ބޭނުނވާ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީނ
ނއެވެ.
ވ ެ
އޢުލާނުގައި އެގެނ އޮނނަނ ާ
ފޯރުކޮށދޭނ ވާނެއެވެ .މިކަނ ި
ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރެއގެ ޑީނަކަށ ކުރިމަތިލާ މީހުނގެ ތެރެއިނ މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ
މެމބަރުނ ހިމެނޭ ސިލެކޝަނ ކޮމެޓީއަކުނނެވެ.
 ވައިސ ޗާނސެލަރ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ ޗާނސެލަރ (އެޑމިނިސޓރޭޝަނ އެނޑ ފައިނޭނސ) ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ ޗާނސެލަރ (އެކެޑެމިކ އެފެއާރޒ) ޑެޕިޔުޓީ ވައިސ ޗާނސެލަރ (ރިސާރޗ އެނޑ އިނޮވޭޝަނ) ކައުނސިލގައި ހިމެނިވަޑައިގަނނަވާ ޔުނިވަރސިޓީނ ބޭރުގެ  3މެމބަރުނ.މީގެ އިތުރުނ އޮބޒާރވަރެއގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަނ ރިސޯސގެ
ކަނތައ ބަލަހައޓަވާ އިސ މުވައޒަފަކު ހިމެނޭނެއެވެ.

(ޅ)

ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުތަކުގެ

ޑީނުނ

ޢައޔަނކުރެވޭނީ

"ދިވެހިރާއޖޭގެ

އިސލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އާއި ،އެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު " 7ދިވެހިރާއޖޭގެ
އިސލާމީ

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ވަޒީފާތަކަށ

މީހުނ

ހޮވުމާއި

ޢައޔަނ

ކުރުމުގެ

ގއި ބަޔާނކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީނނެވެ.
މިނގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައ" ަ

(ކ)

ޔ
ސިލެކޝަނ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުނ ޝޯޓލިސޓ ކުރެވޭ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުނނާ އިނޓަރވި ު
ކުރަނވާނެއެވެ .އިނޓަރވިއުގައި ،މި އުޞޫލުގެ  3ވަނަ މާއދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)
ރޓެޖިކ ވިސނުމާއި،
ތނުގެ ސޓ ެ
ދއިރާގެ އިތުރުނަ ،
އަދި (ރ) ގައި ބަޔާނކުރެވުނު ާ
ތަނުގެ މިޝަނ އަދި ވިޝަނގެ މައޗަށ ރިޢާޔަތ ކުރަނވާނެއެވެ.

(އ)
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(ހ)

ރިވިއުކުރުނ

ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުތަކުގެ ޑީނުނގެ ގޮތުގައި ޢައޔަނކުރެވޭ މީހުނގެ މަޢުލޫމާތު
ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހަށ ލަސވެގެނ  2ހަފުތާ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.
މސައކަތ އިވެލުއޭޓ
ޓެނުއަރގެ ކޮނމެ އަހަރެއ ހުސވުމުގެ ކުރިނ ތަނުގެ ަ
ކުރަނވާނެއެވެ .އަދި އަހަރަކު އެއފަހަރު ޑީނުނގެ ޕާފޯރމަނސ އެޕރެއިސަލ
އ ޙަވާލުވާއިރު އޭނާގެ
ހަދަނވާނެއެވެ .މި ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެކަނތައ އެމީހަކު ވަޒީފާ ާ
މަސއޫލިއޔަތާއެކު ޙަވާލުކުރަނ ވާނެއެވެ .ޑީނުނ އެޕރެއިސ ކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސ
ޗާނސެލަރ (އެކަޑަމިކ އެފެއަރޒ) އެވެ.

(ށ)

ޑީނަކު

ރޕޯރޓ ޔުނިވަރސިޓީ
ހފުތާގެ ތެރޭގައި އިވެލުއޭޝަނ ި
އިވެލުއޭޓ ކުރާތާ ގިނަވެގެނ ަ 2
މަޖިލީހަށ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.
ނކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތުނކުރެ ޙާލަތެއ
މުއދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިނ ޑީ ަ
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ހގައި އެކަމާމެދު މަޝވަރާ ކުރެވި މަޖިލީހުނ އެމީހަކު
ދިމާވެގެނ ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީ ު

ވަކިކުރުނ

ވަކިކުރުމަށ ފާސވުމުނނެވެ.
(ހ)

ކުއލިއޔާ/ސެނޓަރުތަކުގެ ޑީނގެ މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ އިވެލުއޭޝަނއިނ އޭނާގެ
ވކިކުރުމަށ މަޖިލީހަށ
މަސައކަތުގެ ފެނވަރު ދެރަކަމަށ ފާހަގަ ކުރެވިގެނ މަޤާމުނ ަ
ހުށަހެޅުނ.

(ށ)

އެ ކުއލިއޔާ /ސެނޓަރެއގެ ތިނބައިކުޅަ ދެބައި މުއައޒަފުނގެ ފަރާތުނ ކުއލިއޔާގެ
ޑީނ ނުވަތަ ސެނޓަރެއގެ ވެރިޔަކު ވަކިކުރުމަށ އެދި ޕެޓިޝަނެއ ހުށަހެޅުމާއެކު
ހށައެޅުނ.
ވައިސ ޗާނސެލަރ އެމައސަލަ ބަލާ މަޖިލީހަށ ު

(ނ)

މިއުޞޫލަށ
ޢަމަލުކުރަނ ފެށުމާއި
މުރާޖައާކުރުނ
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ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޑ އޮފ ކޮނޑަކޓ އާއި ޚިލާފ ވުނ ނުވަތަ ޖިނާއި ކުށެއ
ސާބިތުވުމުނ މާޤާމުނ ވަކިކުރުމަށ މަޖލީހަށ ހުށަހެޅުނ.
މި އުޞޫލަށ ޢަމަލުކުރަނ ފަށާނީ މި އުޞޫލު ފާސކުރާ ތާރީޚުނ ފެށިގެނނެވެ .މި
އުޞޫލު ކޮނމެ  2އަހަރަކުނ މުރާޖަޢާ ކުރަނ ވާނެއެވެ.

އުޞޫލު ފުރަތަމަ ގެޒެޓުކުރި ތާރީޚ:

 13އޮގަސޓ 2017

ފުރަތަމަ އިޞލާޙ ގެނެވުނު ތާރީޚ:

 14ޖަނަވަރީ ( 2021މި އިޞލާޙާއެކު އުޞޫލުގެ ނަނ ބަދަލުކުރެވިފައި)

(މި އިޞލާޙާއެކު އުޞޫލުގެ ނަނ
ބަދަލުކުރެވިފައި)

ސިޔާސަތުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތ:

އެޑމިނިސޓރޭޝަނ އެނޑ ފައިނޭނސ

ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރެވޭނެ ފަރާތ:

ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލިސ

