ވަޒީފާގައި ތިއްބަވައިގެން މަތީދަރަޖައިގެ ކޯސްތައް
ފުރިހަމަކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ވީއްލުން

މަޤްޞަދު

)(1

ވަކި ޢަދަދަކަށް

() 2

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްކަމުގައިވާ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލާ މުވައްޒަފުންނަށް ވީހިނދު ،މި މުވައްޒަފުންނަކީ ޢިލްމީގޮތުން
ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް އަމާޒެކެވެ .ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ނިޞްބަތެއްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލް (ލެވެލް  )10ގެ ސަނަދު ކަމަށްވާ ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ
މުވައްޒަފުންކަމުގައިވުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭނެ ޝަރަފަކަށްވާތީ މިލެވެލްއަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން
ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަކީ މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދެވެ.

އންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ 2020
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ި 20

މުވައްޒަފުން

ނިމުމުގެ ކުރިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ހެދުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް

ތަމްރީންކުރުމަށް

އަމާޒެކެވެ.

އަމާޒުހިފުން
ފަންނީ

() 3

މުވައްޒަފުން

މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ބަލާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ފުލްޓައިމް
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އަހަރުން އަހަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިގެން ވަޒީފާދީފައިވާ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މަތީ ދަރަޖަ

()4

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ

ޙާޞިލުކުރުމަށް

ލެވެލް (ލެވެލް  )10ގެ ސަނަދުކަމަށްވާ ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ފަންނީ

ފުރުޞަތު ހޯދުން

މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ،މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ވަރަށް
ބޮޑަށް ބާރުއަޅާކަމެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ހޯދާ ފުރުޞަތަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމަށްއެދި މުވައްޒަފުން
ހުށަހަޅާނީ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް އަށެވެ.

ފުރުޞަތު ހޯދޭނެ
ތަންތަން

() 5

މުވައްޒަފުން މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ގަބޫލުކުރާ ފުރުޞަތުތައް ހޯދިދާނެއެވެ .އަދި
މި ގޮތަށް ފުރުޞަތު ހޯދާ ކޯހަކީ މޯލްޑީވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން (އެމް.ކިޔު.އޭ) ގަބޫލްކުރާ
ކޯހަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ.

ސަފްހާ|1

ކިޔެވުމަށް

() 6

ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތު

މުވައްޒަފުން ކިޔެވުމަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރެވޭނީ އަހަރަކަށް މުސާރައާއެކު ( 40ސާޅީސް) ދުވަހެވެ.
އެއީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްނަމަ އެތަނަކަށް ކޮންމެ ސެމެސްޓަރަކު  2ފަހަރު
ދަތުރުކުރާނެކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން މުޅި ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 120
(ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހެވެ .ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ހޯދާ ފުރުޞަތުތައް ވެސް މީގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން މާލީ

() 7

އެހީ

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ހޯދާ ފުރުޞަތުތަކަށް ،މި އުޞޫލުގެ
ދަށުން ،މުވައްޒަފު ކޯހަށް ދޫކުރާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ މުސާރައިގެ އިނާޔަތް ފިޔަވާ ،ކޯސްފީ
ިހން މާލީ އެހީއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެހެނީ މިހާރު ވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ
ދައްކައިދިނުން ފަދަ އެހެނ ެ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ދޭތީއާ މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ
އަމިއްލަ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ހޯދާ ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ފުރުޞަތުތަކަށް ދޫކުރުންކަމުގައިވާތީއެވެ.

ކިޔެވުމަށް ހުއްދަ

() 8

ދިނުން

ނަންބަރު  4ގައިވާ ފަދައިން ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމަށްއެދި މުވައްޒަފުގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދައާއެކު
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެ ޑިޕާރޓްމަންޓުން
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ހުށަހެޅުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފު ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ީއށެވެ.
ހުށަހަޅާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓ ަ

އެޗް.އާރު.އެމް

() 9

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ހިޔުމަން ރިސޯސް

ކޮމިޓިއަށް ހުށަހަޅާ

މެނޭޖްމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް އެދޭ ފޯމުންނެވެ .ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި އަންނަނިވި

ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.
-

މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު

-

ީޚތައް އެނގޭނެހެން ހިޔުމަން
ޔުނިވަރސިޓީގައި މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާގެ(ތަކުގެ) ތާރ ް
ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ ލިޔުމެއް

-

ޔުނިވަރސިޓީން ފަންޑުކޮށްގެން ނުވަތަ ނުކޮށް ވެސް ކިޔެވުމަށް ހުއްދަދީގެން މީގެ ކުރިން
މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވާ ފުރުޞަތުތައް (މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ސްޓާފް އެކްސްޗޭންޖް
ޕްރޮގްރާމްތައް ،އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ).

-

މުވައްޒަފު ކިޔެވުމަށް ދޫކުރުމާމެދު އެ މުވައްޒަފު ނިޞްބަތްވާ މަރުކަޒެއްގެ ޑީން/ވެރިޔާގެ
އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން

-

ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯހަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ހުއްދަދީގެން ހިންގާ
ކޯހެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

-

ކޯހާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް.

-

މޯލްޑީވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލްކުރާ ކޯހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.

ސަފްހާ|2

ހިޔުމަން ރިސޯސް

( )10މި އުޞޫލުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ވީއްލެވުމަށް ޙުއްދަ ދިނުމަށްފަހު އެ މަޢުލޫމާތު ހިޔުމަން ރިސޯސް
ސެކްޝަނަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

ސެކްޝަނަށް
އެންގުން.
މާސްޓަރސް

( )11މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ވަކި
ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކަކުން މުވައްޒަފުންތަކެއް މާސްޓަރސް ލެވެލްއަށް ތަމްރީންކުރުމަށް މަރުކަޒަކުން

ފުރުޞަތު

ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އެ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިޔާގެ ހުއްދައާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުން
ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދެވޭނީ ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ފުރުޞަތުތަކަށެވެ.
މި އުޞޫލު

( )12މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރެވޭނީ އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ ( 4ހަތަރެއް)

ހިނގާނެ މުއްދަތު

އަހަރަށެވެ.

އުޞޫލު ފާސްކުރި ތާރީޚް:

 2ނޮވެމްބަރ 2017

އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް:

 2ނޮވެމްބަރ 2017

އެންމެފަހުން އިޞްލާޙް ކުރެވުނު ތާރީޚް :

 15ފެބުރުވަރީ 2018
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