ފެކަލްޓީ ތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރު ތަކުގެ ވެރިން ޢައްޔުނު ކުރާ
އުޞޫލު
ފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީން އާއި ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމަކީ އެތަނެއް ހިންގުމާއި ހަވާލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމެވެ .އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ
ޑމިކް މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
މީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ ހިންގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތާއި އެކެ ެ
އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިންނެވެ .އޭގެ އިތުރުން،
ތަނުގައި ދަރިވަރުންތިބި ނިސްބަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ .ޑީންކަމާއި ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ
މަޤާމު ޙަވާލުކުރެވެނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ .މި މަޤާމަށް ހޮވޭ މީހާއަށް ފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީންކަމުގެ ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ
ެނޑމެއްނެތި އަދާކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދެ ދައުރުގައެވެ .އޭނާގެ މަޤާމު ބަލާނީ
ވެރިޔާގެ މަޤާމު މެދުކ ު
އެކެޑެމިކް މުއައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ހ) މަޤާމާ ގުޅޭ ބައެއް މަޢޫލޫމާތު
 .1ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ
އޮނިގަނޑަށް އެމީހަކު ފެތޭ ހަރުފަތަކާ އެއްވަރަށް ކަމަށްވާތީ އެކި ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންނަށް
ލިބޭނީ އެކި މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެވެ .މުސާރައާއި އެލަވަންސް ގެ

އިތުރުން ތަންހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާތީއާއި

ތަނުގެ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަގާތީ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްއެއް ދެވޭނެއެވެ .މިދެވޭ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް،
އެފެކަލްޓީއެއްގައި ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގައި ކިޔަވާ ފުލްޓައިމް އިކުވިވެލަންޓް ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ތަފާތު ވާނެއެވެ.
 .2ހިންގުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މީހަކު އެކެޑެމިކް
މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސް ކުރުމާއި
ޢިލްމީ ތަޙުޤީޤު ކުރުން ހިމެނިދާނެއެވެ .މި މަސައްކަތުގައި މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު  4ގަޑިއިރު ޝާމިލުވާން ވާނެއެވެ.
ކިޔަވައިނުދޭ އެހެނަސް ފަންނީ އެހެން މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަނެއްނަމަ އެފަދަ ކަމެއްގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
 .3ފެކަލްޓީ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއަކަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ ،އެ މަޤާމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ،ކުރިމަތިލި
ފަރާތްތަކާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން ،ހޮވޭ މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހަށެވެ .ވަކި ފަރުދެއް މި
މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ދައުރަށެވެ.
 .4ފެކަލްޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ މީހަކު ،އޭނާގެ މަޤާމުގެ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރުމުން،
އޭނާގެ ޤާބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ އެކެޑެމިކް ވަޒީފާއަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް
ދެވިދާނެއެވެ.
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 .5މަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ސަބަބުން އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ހަމަޖެހެން އޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،
ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިޔާކަމުގައި މީހަކު ހޭދަކުރި މުއްދަތުވެސް ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމަށް
ގުނޭނެއެވެ.
(ށ) ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ ޒިންމާތައް
އެކެޑެމިކް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ތަފާތު ހަތަރުދާއިރާއަކަށް ފެތެއެވެ .އެއީ:
 .1ލީޑަރޝިޕާއި އިދާރީހިންގުން
(ހ) ކަމާގުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޙިއްޞާއާއެކު ،ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރެވޭނޭހެން ސްޓްރެޓެޖިކް
ޕްލޭންއާއ ބިޒްނަސް ޕްލޭން އާއި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވައިލާ ،ނުވަތަ ކުރިން އެކުލަވާލައިފައި ހުރި އެފަދަ
ޕްލޭންތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެއާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތަންހިންގުން
(ށ) އެކްސަލަންސާއި އެފިޝަންސީ (ފުރިހަމަކަމާއި ނަތީޖާ ނެރެވޭ) މެނޭޖްމަންޓް ނިޒާމެއް މަރުކަޒުގައި ޤާއިމުކުރުން
(ނ) ތަން ހިންގުމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި ،އިންސްޕަޔަރިންގ ލީޑަރޝިޕެއް ދިނުމާއި،
އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތްތައް ނިންމުން
(ރ) މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ކަލްޗަރެއް ތަނުގައި އަށަގެންނެވުން
(ބ) ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ދުވަހީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ފަސޭހަ އަދި ފުރިހަމަ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް ހަމަޖެއްސުން
(ޅ) އެކި ކަންކަމާގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީ އިދާރާއިން އެދޭ ރިޕޯޓްތައް ވަގުތަށް ތައްޔާރުކޮށް
ފޮނުވުން
(ކ) ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ވާނުވާ ބެލުން
(އ) ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މަރުކަޒީ އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން
(ވ) ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި ރިވިއުކޮށް
ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް އަވަހަށް ގެނައުން
 .2މުޢާމަލާތާއި ގުޅުންތައް
(ހ) ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރުން
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ދ ދަރިވަރުން ކޯސްތަކުގައި ކުރިޔަށް
(ށ) ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމުގައި އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރި ވުމާއި ތަނުގައި ކިޔަވާ ޭ
ދިއުމަށް އެހީތެރިވުމާއި އެ މީހުންނަށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އަޅާލުން
(ނ) ދަރިވަރުންނަށް ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށާއި
ތަނުގެ ޤަދަރާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރާއި ޤައުމުގެ މުހިންމު މުއައްސަސާތަކާ
ގުޅުންތައް ޤާއިމުކުރުން
(ރ) ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑާއި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފަހިކުރެވިދާނެ
ފަރާތްތަކާ ގާތް ޕްރޮފެޝަނަލް ގުޅުމެއް އުފެއްދުން
(ބ) ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަށް މޮޅު ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްކަންތައް އޯވަރސީކޮށް ބެލެހެއްޓުން
(ޅ) ކޯސްތައް އިޝްތިހާރުކުރުމާއި މާރކެޓްކުރުން.
(ކ) ބޭރުގެ އެޖެންސީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ ތަމްސީލުކުރުން
(އ) ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ހޯދާ ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ހުށަހަޅައިގެން ތަނަށް
ފައިދާހުރި ގުޅުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން
(ވ) ބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ތަޢާރަފުކޮށް ،ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަމަށް އޮތް ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުން
(މ) ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބޭރުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެންމެހާ ކޮމިޓީތަކާއި ގުރޫޕްތަކުގައި އަމަލީގޮތުން
ބައިވެރިވުން
 .3ވަޞީލަތްތައް ހޯދައި ތަރައްޤީކުރުން
(ހ) ތަނަށް މުވައްޒަފުން ލެއްވުމަށާއި ،ރަނގަޅު ފަރާތްތައް މަޤާމުގައި ބޭތިއްބުމަށާއި ،ފެންވަރު ބެލުމަށާއި،
ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ތަނުގެ މިޝަންއަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ މީހުން ވަކިކުރުމަށާއި އުޖޫރަތަކާއި އެލަވަންސްތައް
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރެކަމެންޑޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން
(ށ) ތަނުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ހޯދައި ތަނަވަސްކޮށްދީ އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން
އިތުރުކުރުން
(ނ) ތަނުގެ ހަރު މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި އިމާރާތާއި މެޝިނަރީފަދަ ވަޞީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި
އެ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރުން .އަދި އައު ޖާގަތައް ޕްލޭންކޮށް ހޯދައި ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވުން
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(ރ) ތަނުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމުގައްޔާއި ބަޖެޓަށް ވާނުވާ ބެލުމުގައްޔާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ބަޖެޓުން
ޚަރަދުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން
(ބ) ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާގޮތަށް އައި.ޓީ .ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން
(ޅ) އެކި ގޮތްގޮތުން ފެކަލްޓީއަށާއި ސެންޓަރަށް ފައިސާއާއި ވަޞީލަތްތައް ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަހިކުރުން
 .4ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް
(ހ) އައު އެކެޑެމިކް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އައު ޙަރަކާތްތައް ފެށުމަށާއި އައުކުރުމަށާއި އުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ހިންގުން
(ށ) ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށާއި ޤައުމީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޯސްތައް މަރުކަޒުން އުފައްދައި ހިންގުމާއި،
ހަރުދަނާ އެކެޑެމިކް ސްޓޭންޑަރޑްތައް ތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން
(ނ) ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި އެކެޑެމިކް ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
(ރ) ފެކަލްޓީގެ ތަޢުލީމީ އަދި ދަރިވަރުންނަށްދޭ އެކެޑެމިކް އެހީއާބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ތަރައްޤީކޮށް ،ހިންގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުން
(ބ) މާއްދާތައް ކިޔަވާދޭނޭ މުދައްރިސުންނާއި އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މީހުން ހޯދުމުގައި އެހީވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި އިމްތިހާނުތައް ހިންގުން.
(ޅ) ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓިފައި ހުންނަނީ ހަމައަށްކަމާއި ތެދުކޮށްކަން ކަށަވަރުކުރުން
(ކ) ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އައު ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތައް ހުށައަޅައި ،ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސް
ދައުރެއް އަދާކުރުން
(އ) ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ދިރާސާތައް ކޮށް ދިރާސާތައް ޢާންމުކުރުން
(ވ) ޔުނިވަރސިޓީ އެހެން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެހެން އެހެން މަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން ކޯސްތައް
ހިންގުން
(ނ) މަޤާމުގެ ޝަރުޠު
 .1ފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ހަމަޖެއްސޭނީ ދަށްއްވެގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ .ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަރޑީޒް

އަށް އިސްވެރިއަކު ހޮވާއިރު ،މެރިޓައިމް ދާއިރާއިން ޗީފް މޭޓް ނުވަތަ ޗީފް އެންޖިނިއަރ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް
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ކޮމްޕިޓެންސީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ބަލާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފެންވަރު ހުރި މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ.
މަތީތަޢުލީމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަކާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި
ތަޖުރިބާ ހާޞިލްކޮށްފައި ވުމަށް ބަލާނެއެވެ.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތް މީހަކު އެވަގުތު ނުލިބިއްޖެނަމަ
ހަމަޖެއްސޭނީ އެކްޓިންގ ހެޑްގެ މަޤާމަށެވެ .އެކްޓިންގ ހެޑްގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރާ ނަމަ އައްޔަނުކުރެވޭނީ 1
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
 .3މަދުވެގެން ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ޓާރޝަރީ ފެންވަރުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލްކޮށްފައި ވާން
ވާނެއެވެ.
(ރ) ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރައާއި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް
 .1ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ އޮނިގަނޑަށް އެމީހަކު
ފެތޭ ހަރުފަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއްވަރަށެވެ .މިގޮތުން ޔުނިވަރަސިޓީއިން ބޭރުގެ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި ނަމަ އޭނާގެ
ތަޢުލީމީ ކޮލިފިކޭޝަންއަށާއި ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހުން ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގައި އެމީހަކު
ފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
 .2ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކީ 12000/-ރ އެވެ .މިއީ
ގާތްގަޑަކަށް ސީނިއަރ ލެކްޗަރާރ އެއްގެ މުސާރައިގެ  50%އެވެ .ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ އެލަވަންސް
ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ މިންގަނޑެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ

ދަރިވަރުންގެ ކްރެޑިޓް ޕޮއިންޓް އަށް ބަލައި ،ފުލް-ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުންނަށެވެ.
(ހ) ދަރިވަރުން ނުހިމެނޭ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއް ނަމަ  12000ރުފިޔާގެ  50%ދިނުން .މިގޮތުން މިފަދަ
ތަނެއްގެ ވެރިއަކަށް 6000/-ރ ދިނުން.
(ށ) ފުލް-ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން ގެ އަދަދު  300އަށް ވުރެ މަދު ފެކަލްޓީ ގެ ޑީންއެއް ނުވަތަ
ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއް ނަމަ މިއަދަދުގެ  75%ދިނުން .މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް /ވެރިއަކަށް -
9000/ރ ދިނުން.
(ނ) ފުލް-ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން ގެ އަދަދު  300އާއި  600ދެމެދުގެ ދަރިވަރުން ތިބި ފެކަލްޓީ
ގެ ޑީނެއް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއް ނަމަ މިއަދަދުގެ  83.5%ދިނުން .މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ
ޑީނަކަށް /ވެރިއަކަށް 10000/-ރ ދިނުން.
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(ރ) ފުލް-ޓައިމް އިކްވިވެލަންޓް ދަރިވަރުން ގެ އަދަދު  600އަށް ވުރެ ގިނަ ފެކަލްޓީ ގެ ޑީނެއް ނުވަތަ
ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއެއް ނަމަ މިއަދަދުގެ  100%ދިނުން .މިގޮތުން މިފަދަ ތަނެއްގެ ޑީނަކަށް /ވެރިއަކަށް -
12000/ރ ދިނުން.
 .3އެކްޓިންގ ޑީންއަކަށް ނުވަތަ އެކްޓިން ހެޑް އަކަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ވެސް ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާނީ
މަތީގައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .4ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ މީހުން އާމްދަނީ ލިބޭ އިތުރު މަސައްކަތެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި
ކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 .5ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިތުރު ގަޑީގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
(ބ) ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ޢައްޔަނުކުރާނޭ އުޞޫލު
 .1ފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިންއެއްގެ މަޤާމު ހުސްވުމުގެ  2މަސް ދުވަސް ކުރިން އެ ތަނަކަށް
ފެކަލްޓީއެއް ނަމަ ޑީން އަދި ސެންޓަރެއް ނަމަ ވެރިއަކު އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވައިސް ޗާންސެލަރ ކުރަން
ފަށަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމު އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ
ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ،ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޢލާން ކޮށްގެންނެވެ.
 .2ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީންއަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިއަކަށް މީހަކު ހޮވާނީ ޢާންމުކޮށް އި ު
 .3އިޢުލާން ކުރުމުން ޑީންކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވީ މިހާރު މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޑީން އެކަނި ކަމަށްވާނަމަ ،ސިލެކްޝަން
ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އެފަރާތް ޑީންގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.
 .4މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ .މިކަން
އިޢުލާނުގައި އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .5ފެކަލްޓީއެއްގެ ޑީންއަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ
މެމްބަރުން ހިމެނޭ ސިލެކްޝަން ކޮމެޓީއަކުންނެވެ.
– ވައިސް ޗާންސެލަރ
–

ހާޒިރުވެވެން ތިބި ހުރިހާ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާއި އެޢަދަދަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މެންބަރުން.

މީގެ އިތުރުން އޮބްޒާރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ މުވައްޒަފަކު
ހިމެނޭނެއެވެ.
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 .6ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިން ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެކެޑެމިކް ކޮލިފިކޭޝަނާއި
ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ .މާރކްސްދޭނޭ ބައިތައް އަދި މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ސިލެކްޝަން
ކޮމެޓީއިންނެވެ.
 .7ސިލެކްޝަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އިންޓަރވިޔޫ ކުރަންވާނެއެވެ .އިންޓަރވިއުގައި
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު

 4ދާއިރާގެ އިތުރުން ،ތަނުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ވިސްނުމާއި ،ތަނުގެ މިޝަން އަދި ވިޝަންގެ

މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޢއްޔަނުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ލަސްވެގެން
 .8ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ަ
 2ހަފުތާ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .9މިހާރު ޢައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ ޑީނުންނާއި

އަދި ކުރިން ހަމަ ޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޑީނުންގެ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ

ފަރާތްތައް ،އެމީހުންނާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  4އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު
ދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ) ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން
 .1ޓެނުއަރގެ ކޮންމެ އަހަރެއް ހުސްވުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ މަސައްކަތް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި މަރުކަޒީ އިދާރާއިން
ރިވިޔު ކުރަންވާނެއެވެ .މި ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައް އެމީހަކު ވަޒީފާއާ ހަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު
ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ .މި ކަންކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ.
ކރާތާ ގިނަވެގެން  2ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރިވިއު ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .2ރިވިއު ު

(ކ) ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިޔަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޑީންއަކު ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިޔަކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން
ކައުންސިލްގައި އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވި ކައުންސިލުން އެ މީހަކު ވަކިކުރުމަށް ފާސްވުމުންނެވެ.
 .1ފެކަލްޓީގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިންގެ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ކުރެވޭ ރިވިއުއިން އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ދެރަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން.
 .2އެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެކަލްޓީގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރެއްގެ ވެރިއަކު
ވަކިކުރުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ވައިސް ޗާންސެލާރ އެމައްސަލަ ބަލ ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން.
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 .3މަތީގައި

ބަޔާންވެދިޔަ

ސަބަބުތައް

މަޤުބޫލު

ފިޔަވައި

ސަބަބަކާހުރެ

ޑެޕިއުޓީ

ވައިސް

ޗާންސެލަރުންގެ

ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު ފެކަލްޓީގެ ޑީން ނުވަތަ ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ ވަކިކުރުމަށްއެދި ވައިސްޗާންސެލަރ ކައުންސިލަށް
ހުށައެޅުން.

އ .މިއުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން
ޚން ފެށިގެންނެވެ .މި އުސޫލު ފާސްކުރީ  10ސެޕްޓެމްބަރ
 .1މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ މިއުސޫލު ފާސްކުރާ ތާރީ ު
 2011ގައެވެ.
 .2މި އުސޫލު ކޮންމެ  2އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
ޙ  10 :އޮކްޓޯބަރު 2011
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