އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތު

 .1ތަޢާރުފް
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ
ކަންކަން ކުރުމުގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އަދި ދުވަހީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ،ތަނުގެ
ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ .އެހެން ކަމުން މިސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި ،މިދެންނެވި އިދާރީ
މުވައްޒަފުންނަށްއެންމެ މަންފާހުރިގޮތަކަށްމުސާރައާއި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމެވެ .މި އުޞޫލު ގައި މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި ބަލާފައިވާނީ މުވައްޒަފުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދޭ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރާ އެޕްރައިސަލްގެ
މަސައްކަތާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތައް
ކަނޑައެޅުމާއި ،ވަޒީފާ ގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނޭ އުޞޫލުތަކަށެވެ.

 .2ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދުތައް
(ހ) ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ތަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމާއި ،ޢިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
އެހީތެރިވެދޭ މުހިންމު ބައިވެރިއެއްކަމުން ،އިދާރީ މުވައްޒަފުން

މިކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށްޓަކައި

ހީވާގިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާ އުފެއްދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިފަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި
މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރާނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން.
(ށ) ގިނަމުވައްޒަފުން ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރިކަމަށް ދެކޭނޭ އެޕްރައިސަލް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުމާއި ،މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެ
ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި އަދި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން.
(ނ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން އެޕްރައިސަލް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން މުސާރައާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ދިނުމުގެ އުޞޫލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުން.
(ރ) އިދާރީ މުވައްޒަފުން ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދޭނެ އެވިޑެންސް ބޭސްޑް (ހެކީގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ) އެޕްރައިސަލް ސިސްޓަމް ގެ
އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމްކުރުން.

 .3ސިޔާސަތުގެ މާއްދާތައް
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ތަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމާއި ،ޢިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
އެހީތެރިވެދޭ މުހިންމު ބައިވެރިއެއްގެގޮތުން މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ އުފެއްދުންތެރި
1

ބައެއްކަމުން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުތުތަކުގެ މަތިން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދެވެން އޮންނަ ޙާލަތުގައި
ދޭންވާނެއެވެ.
 3.1މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން
ަށ
(ހ) މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ އެމުވައްޒަފެއްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް އޭނާގެ ޚިދުމަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތަށް އެކ ީ
ގެންވާ ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތެއް ނަމައެވެ.
(ށ) މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  /މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭނީ ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައެވެ.
( )1ތަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމާއި ،ޢިލްމު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވާ މުހިންމު
ބައިވެރިއެއްގެގޮތުން މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާއެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ
މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން.
( )2މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
( )3ޔުނިވަރސިޓީ ގެންދަން އެދޭ މިސްރާބަށާއި ޙާޞިލް ކުރަންއެދޭ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން
ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން.
 -3.2ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން
(ހ) މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދޭނީ ތިރީގައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ.
( )1އިދާރީ މަޤާމްތަކަކީ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުން ދެވޭ ގޮތަށް އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ މަޤާމްތަކެއް
ކަމުގައި ވުމުން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާއިރު އެއްމަޤާމުން އަނެއް
މަޤާމަށް ބަދަލު ވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ މަޤާމެއް ހުސްވެ ނުވަތަ އަލަށް އުފެދުމުންނެވެ.
( )2ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ތަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމާއި ،އިލްމު އުފެއްދުމުގެ
މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއްގެގޮތުން އަދި މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށް ހީވާގިކަމާއެކު
މަސައްކަތް ކުރާ އުފެއްދުންތެރި މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
(ށ) އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިސަލްއާއި ބެހޭ ކަންކަން ނިންމާނީ އެކަމަށް އުފައްދާފައި އޮންނަ ޕޮރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ.

 .4ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު
ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި ކުރަންޖެހޭ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 4.1އިދާރީ މުވައްޒަފުން
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މުސާރައާއިވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެކެންވާނީ އޭނާއަށާއި އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ގެނެވޭ ކުރިއެރުމެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިސަލް ފޯރމު

ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުގެ ޒިންމާ އަކީ އެ މުވައްޒަފަކު ސުޕަވައިޒް ކުރާ

މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ .ނަމަވެސް އޭނާ އެޒިންމާ އަދާނުކުރާނަމަ އެމުވައްޒަފެއްގެ އެޕްރެއިސަލް ފޯރމު

ފުރުމުގައި އިސްނަގާ

ުގއި
ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ސަޕޯރޓް ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން މިކަމަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް މިކަމ ަ
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އެހީތެރިވެދޭނީ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނެއްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފެއް/މުވައްޒަފުންނެވެ .އެޕްރޭސް ކުރެވޭ
ނުވަތަ ކުރިއެރުންދެވޭ އުޞޫލުތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ވާންވާނެއެވެ.
މަޤާމެއް ހުސްވުމުން ނުވަތަ މަޤާމެއްގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން

ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދުމުގެ

ކުރިން މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެވިޑެންސްތައް (ދަލީލުތައް) ހަމަކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .މިގޮތުން
އެޕްރައިސަލް ފޯރމު ،ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ފަދަ ލިޔުންތައް ހޯދާ ހަމަކުރަންވާނެއެވެ .މުވައްޒަފު،
ޕްރޮމޯޝަންއަށް އެދުމުގެ ކުރިން އެކަން އިމީޑިއޭޓް ސްޕަވައިޒަރަށާއި ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާއަށް ނުވަތަ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއެކު
މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ .އިމީޑިއޭޓް ސްޕަވައިޒަރާއި ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާގެ ޚިޔާލު
ތަފާތުވިޔަސް އިދާރީ މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 4.2އިމީޑިއޭޓް ސްޕަވައިޒަރ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ،މުވައްޒަފުގެ އެޕްރެއިސަލް ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފާއެކުގައި
ޙިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފޯމްގައި އެއަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަސައްކަތުގެ ޓާގެޓްތަކާއި މަސައްކަތް ނިންމަން އެދޭ
ފެންވަރުފަދަ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އެޕްރައިސަލް ފޯރމު
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފޯރމު
ފާހަގަކުރެވޭ

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ނުފޫޒާއި ތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާވެ ،ތެދުވެރިކަމާއި

ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު ،އެފޯރމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި

ރަނގަޅުސިފަތަކާއި،

އިސްލާޙު

ކުރަންޖެހޭ

އެންމެހާ

ކަންކަމާއި

ގުޅޭގޮތުން

ވާހަކަދެކެވި

މުވައްޒަފުގެ

ަށ
ކުރިއެރުމ ް

އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްދެވެން ހުރިކަންތައްތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ،އަދި
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންފާއާއި ލާބައަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކުގެ އަދަދާއި ބާވަތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

 4.3ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ  /ފެކަލްޓީ ،ސެންޓަރ ،ކެމްޕަސް ގެ ވެރިޔާ
ސެކްޝަން

/

ފެކަލްޓީ،

ސެންޓަރ،

ކެމްޕަސް

ގެ

ވެރިޔާގެ

ޙައިޘިއްއްޔަތުން

މުވައްޒަފުންގެ

އެޕްރެއިސަލް

ފޯރމު

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ނުފޫޒާއި ތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާވެ ،ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފޯރމު
ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު ،އެ ފޯރމުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެއަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެދޭ ފެންވަރާއި ،އެހެނިހެން މިންގަނޑުތައް މިފޯރމު ގައި ހިމެނިފައިވާއިރު އެއީ ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ކަންކަންތޯ ބަލައި
އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅުސިފަތަކާއި ،އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމާއި
ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވި މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮށްދެވެން ހުރިކަންތައްތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރި ދަތިތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް އަންގާ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބެލެވޭ ޝަރުޠުތައް
ބަދަލުކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ޒިންމާވާ އެއް ފަރާތަކީ ވެސް ސެކްޝަން/ފެކަލްޓީ ،ސެންޓަރ ،ކެމްޕަސް ގެ ވެރިޔާއެވެ.

 4.4މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައި
ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭ
އުޞޫލެއް ކަނޑަ އެޅުމަކީ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިގެ ވާޖިބެކެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ނިންމާއިރު ،މި އުޞޫލަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ފެތޭ ،ގިނަ
ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވެރިވުން ލިބިގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ،އަދި ގިނަ މުވައްޒަފުން އިންސާފުވެރި އުޞޫލެއްކަމަށް ދެކޭ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ
ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
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މިފަދަ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ،މުވައްޒަފުންނަށް އެ އުޞޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިން
ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،އޭނާ ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒުން ހޯދުމަކީ ވެސް މި ބައިން ކުރާ
ކަމެކެވެ.
ުމއްޔާ
އެޕްރެއިސަލް ފޯރމުތައް އިދާރީގޮތުން ބަލައިގަނެ ،ޕްރޮސަސްކޮށް ،ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެ ބޯޑުގެ ޔައ ި
ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިން ކުރާ ކަމެކެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތްތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުމަކުން
އެންގުމަކީ ވެސް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިން އަދާ ކުރާ ޒިންމާއެކެވެ.
 4.5މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އިކްވިޓީ (އިންސާފާއި އަދާލަތުގެ އުޞޫލުތައް) ހިފެހެއްޓުން
އިކްވިޓީ އަކީ އިންސާފާއި އަދާލަތުގެ އުޞޫލުތަކަށް ބެލުމެވެ .ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެވެ .މިގޮތުން ،މުސާރައިގެ ކުރި އެރުން
ދިނުމުގައި ބަލާނީ ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށެވެ .އިކްވިޓީގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ތަފާތު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ،މި މާއްދާގެ (ރ)
ިޓ
ގައިވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އިކްވިޓީ ހިފެހެއްޓުމަކީ ،ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އިކްވ ީ
ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.

(ށ)

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުވުމާއި އެކު ގިނަމީހުންނަށް މާނަ ފުށުނާރާ ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ފަސޭހައިން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

(ނ)

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭ ގޮތް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގެން އޮންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ރ)

އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ނަސްލަށް ،ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް ،ނުވަތަ ކުލަޔަށް ،ނުވަތަ ޖިންސަށް ،ނުވަތަ ޢުމުރަށް ،ނުވަތަ
ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ
މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށް ،އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ޒާތީކަންކަމަށް
ބަލައިމުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ނުދީ ހިފަހެއްޓުން މަނާކުރުން.

(ބ)

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި ފުރުޞަތު ލިބޭ މިންވަރަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް
އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވުން.

(ޅ)

މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއެރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދެއް ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ހުރަސް އަޅާނަމަ ،އެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަމެއް
މުރާޖަޢާ ކުރުން( .މިކަން ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނީ މަރުކަޒުގެ ވެރިންނާއި ސެކްޝަންގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ
ބެހޭ ބައިގެ ވެރިންނެވެ).

(ކ)

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއިވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމުގެ ކަންތައްތައްތަކުގެ ޝަކުވާ ،މި ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ވެރިޔާ ބެލުން.

 .5ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު
 5.1ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއެކު ހުށައަޅާ ހެކިތައް ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެއް އުޞޫލަކުން ވަޒަންކޮށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމެވެ.
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 5.2ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުން
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަކީ:
(ހ)

ވައިސްޗާންސެލަރ

(ށ)

 1އިދާރީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަދި މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތަށް ބަލައި ،ކޮންމެ  2އަހަރަކުން
ބަދަލުވާގޮތަށް އިތުރު  1ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ)

(ނ)

 6ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން (ޤާއިމްކުރި އަހަރަށް ބަލައި ޢައްޔަނުކޮށް އެއް އަހަރުވުމުން ދައުރުވާގޮތަށް)

(ރ)

އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޖިންސް އާއި ޑިސިޕްލިން (ފަންނީ ދާއިރާ) ގެ ތަފާތު މެންބަރުން މަދުކަމަށް
ފާހަގަ ކުރެވޭ ނަމަ ،ގިނަވެގެން އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ލިބިގެން ވެއެވެ .މި
ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި ނުއުޅޭ މީހަކަށެވެ.

(ބ)

މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭބައިގެވެރިޔާ (ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި)

 5.3ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސައްކަތުގެ އުޞޫލު
(ހ) ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ .ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ޙާޟިރު
ވެވެންނެތްނަމަ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެތެރެއިން އެ ދުވަހެއްގެ އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް
އޭނާ ޢައްޔަނުކުރާ މީހެކެވެ.
(ށ)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ  2އަހަރު ދުވަހެވެ.

(ނ )

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓަރީއަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ބައިގެ ވެރިޔާއެވެ .އަދި އޭނާއަށް ހާޟިރު ނުވެވޭ
ޙާލަތްތަކުގައި އޭނާ އައްޔަންކުރާ ފަރާތެކެވެ.

(ރ)

ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ހުށަހެޅުމެއް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބަލަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އަބަދުވެސް ހާޒިރުވި މެންބަރުގެ މެދުގައި ނެގޭ ސިއްރު
ވޯޓަކުންނެވެ.

(ޅ)

ބޯޑުގައި ނެގޭ ވޯޓު ދެކޮޅަށް ހަމަހަމަވެއްޖެ ނަމަ އެ މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ނިންމާނީއެވެ.

(ކ)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ކޯރަމަކީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  50އިންސައްތައިގެ އިތުރަށް  1މެންބަރެވެ.

(އ)

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ،ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ
ވަޒީފާގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

(ވ)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ޙާޟިރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

(މ)

އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ ،ޖަލްސާގައި އެ މެންބަރަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ފ)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ،މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރާ މީހުން ކުރިއެރުވުމަށެވެ.

5

 .6އެޕްލިކޭޝަން ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން
(ހ) ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިފަރާތުން ކުރިއެރުން ނުލިބިގެން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ
ކިބައިން އެދެވިދާނެއެވެ .މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ބޯޑުގެ ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އެންގޭތާ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ .މިގޮތަށް
އެދޭއިރު ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.1

ބޯޑުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަންކަން.

.2

ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަންކަމަށް އިތުރު ހެއްކާއި ދަލީލު ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް.

.3

ބޯޑުން ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާފައި ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަމުގެ ބަޔާން ނުވަތަ ،ޝަރުޠުތަކަށް އެޕްލިކޭޝަންގެ ދާއިރާގެ
ގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މުޅިން ނުފެތޭނަމަ އެކަމުގެ ބަޔާން.

.4

އިކްވިޓީގެ އުޞޫލުތަކަށް ބޯޑުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެކަން.

(ށ) ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ބޯޑުން
ބަލަންވާނެއެވެ .ބޭނުންނަމަ ،ހުށަހަޅާފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާއަށްވެސް ޕްރޮމޯޝަން
ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.
(ނ) ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަހު ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް/ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާއަށް އަންގާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ
ވެރިޔާއެވެ .މިކަން މަސައްކަތު ތިން ( )3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު
ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މުރާޖަޢާކުރަން ހުށައެޅި ހުށައެޅުންވެސް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން އިދާރީ މުވައްޒަފަށް
އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލުމަށްޓަކައި އެ ލިޔުން މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
(ރ) ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ ހުއްދައަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރާނޭ ތާރީޚް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް 23 :އޭޕްރިލް 2017
މިނިންމުން މުރާޖަޢާ ކުރާނީ  5އަހަރު ވުމުން ނުވަތަ ބޭނުން ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.

___________________________________________________________________________

6

