އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު

 .1ތަޢާރުފު
 1.1ތަޢާރުފު
ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ދެކެނީ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެ މުހިންމު ރައުސްމާލު ކަމުގައެވެ .ފެންވަރު ރަނގަޅު
މީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާތަކަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އަދި އެފަދަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އެމީހުންގެ
އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ކައުންސިލުން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ.
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދޭ އިރު ޔުނިވަރސިޓީއިން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރެވޭ
ގޮތް ވުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.
މި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައިވާ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ޢިލްމުވެރިކަމާއި
ފޮތްތެރިކަން ކުރިއެރުމަށް ،ހިތްވަރު ދިނުމެވެ .މިފަދަ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރެވޭނީ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ވަޒަންކޮށް،
އިނާޔަތްތަކެއް ހިމެނިގެން އެކަންކަން އިޙްތިފާލު ހިމެނެއެވެ.
 1.2ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ކަނޑައެޅުން
އެހެން ގޮތަކަށް މިސިޔާސަތުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތުތަކުގެ މާނަ އެއާ އެކުއެވަނީއެވެ.
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން:
އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގައި ނަން ގަނެވިފައިވާ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ބަލާނީ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެކެޑެމިކް
މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮން ބައެއް ކަން ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު " 2010/30ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު" ގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  4އިން ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޓީޗިން-ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަތީ ފެންވަރަކަށް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާއި ،ތަޢުލީމީ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.
ރިސާރޗް-ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:
އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް
މުވައްޒަފު.
 1.3ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދު
މި ސިޔާސަތުގެ މަޤްޞަދަކީ:
)ހ( އެކެޑެމިކް ގިނަ މުވައްޒަފުން ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ވެރިކަމަށް ދެކޭނޭ ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރާނޭ އަދި މުވައްޒަފުން
ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ އިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސާނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން.
)ށ( އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ބެލޭނޭ ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅުން.

1

.1ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމާއ ިރިސާރޗްކުރުމާއި އުޖޫރައެއްނެތި މުޖުތަމަޢު އަށް ކޮށްދޭޚިދުމަތް.
 .2ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުސްތަޤްބަލް މިސްރާބުކުރުން.
)ނ( އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ ކުރިއެރުން ދޭ އުޞޫލަކީ އަދި ވަޒަން ކުރެވޭ ގޮތަކީ ހާމަ )ޓްރާންސްޕޭރަންޓް( ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން) .މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާއިރުވެސް ،ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރުމަކީ މުރައްކަބު )ކޮމްޕްލެކްސް( ކަމެއްކަމަށާއި އެކްސްޕާރޓް
ޖަޖްމަންޓް އިން ނިންމިއަސް ލިޔުންތަކަކުން ޚިދުމަތް ވަޒަން ކުރުމަކީ އެކަމުގައި އުނިކަންތައްތަކެއް ]ލިމިޓޭޝަން ތަކެއް[ ހުންނާނެ ކަމެއް
ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ(.

 .2ސިޔާސަތުގެ މާއްދާތައް
)ހ(

އުފެއްދުންތެރި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި އިންސާފުވެރި އުޞޫލަކުން
ހާމަކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ ތިރީގައި މިވާސަބަބުތަކަށް ޓަކައެވެ.
) (1މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ބަލައިގަތުން.
) (2ރާއްޖޭގެ ނެތެމުންދާ ނުވަތަ ވަރަށް މަދު ޚާއްޞަ ހުނަރު ހުރި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން.
) (3ކިޔަވައިދިނުމާއި އިދާރީހިންގުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން ހަރުދަނާކުރުން.

)ނ(

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދޭނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އުޞޫލަކުންނެވެ.

)ރ(

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ފޯމު ފުރާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަނޑީގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް
ހުށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

)ބ(

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާކިޔަވައިދިނުމާއި މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ
މަރުކަޒަކަށާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތާއި ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

)ޅ(

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ކަންކަން ނިންމާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަކުންނެވެ.

)ކ(

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާއި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކާ އޮންނަ ގުޅުމެއްގެ ސަބަބުން "ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް"
އެއް އުފެދޭނަމަ ،އެކަން ބޯޑުގެ ރިޔާސަތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ ސިއްރު ލިޔުމެވެ .މި ލިޔުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ
ފަރާތަކުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 .3ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު
ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ރޯލާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 3.1އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެކެންވާނީ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ދެވޭ އުޞޫލުތައް ވަރަށް
ރަނގަޅަށް މުވައްޒަފުން ދަނެގަންނަން ވާނެއެވެ.މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދުމުގެ ކުރިން އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ
ކިތާބީ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ކުރިންނެވެ.މުވައްޒަފު ،ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދުމުގެ ކުރިން އެކަން ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އާއި މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާއާ
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އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ .ވެރިންނަށް މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުގެ އިތުރަށް
އެޕްލިކޭޝަން ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ މެދު އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ .ވެރިންގެ ރަޢުޔުއަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން ތަންކޮޅެއް އަވަސް ކަމަށް
ވަނީނަމަ ،ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޚިޔާލެއް ދީފާނެއެވެ .ޑީން އާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޚިޔާލު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް،
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 3.2ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ
ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުގެ ވެރިން ،ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުންގެ ރަޢުޔު އާ އެކު ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނޭ
މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި ،އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނިކަލް ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އިރުޝާދު ދެވިދާނެއެވެ.
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހުރި މައްސަލަތައް ފެކަލްޓީ ތަކާއި ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންނާއި އެޗް.އާރު ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާމުވައްޒަފަށް
ކިޔާ ދެވިދާނެއެވެ .އަދި މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލުވާ ދެވިދާނެއެވެ .ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބެލެވޭ
ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގައި ވެސް މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންގެ ދައުރު އޮވެއެވެ .މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ
ވެރިޔާ ،މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
 3.3ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާމެދު ލަފާދޭ އެއްފަރާތަކީ
ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެވެ .މުވައްޒަފު ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ އެހީތެރިކަން ލިބެންހުރިކަން މުވައްޒަފަށް
އޮޅުންފިލުވާދޭނީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެވެ.
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ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާ
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ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ ބައެއް މުހިންމު ކަންކަން ކުރުމަށް )މިސާލަކަށްޔުނިވަރސިޓީ ކޮންސަލްޓަންސީ،
ވާރކްޝޮޕްތައް ހިންގުން ފަދަ ކަންކަމަށްޤަވާއިދުގެ ދަށުން ވީއްލުން.
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ރިސާރޗް އޮފީހާއެކު ކުރެވޭމަޝްވަރާ .މިކަމުގެ އެއްބޭނުމަކީ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހޯދުމަށް ނުވަތަ ރިސާރޗެއް ނިންމުމަށް ޗުއްޓީއެއް
ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމެވެ .މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ބައެއް ފަހަރު ފައިސާގެ އެހީ ލިބިދާނެ އެވެ.

ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާމެދު ،އަދި ،ކިޔަވައިދޭ ޑިސިޕްލިން ގައި އޭނާގެ
ޢިލްމީ ހައިބަތާމެދު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ރިޕޯޓް ލިޔާ ފަރާތެވެ .ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އާ އިންޓަރވިޔޫ
ކޮށްފާނެއެވެ.
ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ،އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރި ދަތިތައް
ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ބަޔަށް އަންގާ އެއް ފަރާތަކީ ވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އެވެ.
 3.4ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ސެކްޝަން
ރަނގަޅަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަކީހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިގެ ވާޖިބެކެވެ .މިފަދަ ކަމެއް ނިންމާއިރު ،މި އުޞޫލަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ފެތޭ ،ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ
ބައިވެރިވެރިވުން ލިބިގެން އެކުލަވާލައިފައިވާ ،އަދި މުވައްޒަފުން ހަމަހަމަ އަދި އިންސާފުވެރިކަމަށް ދެކޭ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަން
ކުރެވިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
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މިފަދަ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި ،މުވައްޒަފުންނަށް އެ އުޞޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ
ކަމެކެވެ .މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،އޭނާ ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒުން ހޯދުމަކީ ވެސް މި ބައިން ކުރާ ކަމެކެވެ.
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް އިދާރީގޮތުން ބަލައިގަނެ ،ޕްރޮސަސްކޮށް ،ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި އެ ބޯޑުގެ ޔައުމިއްޔާ
ބެލެހެއްޓުމަކީ ވެސް ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިން ކުރާ ކަމެކެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތްތައް ލިޔުމުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް
އެންގުމަކީ ވެސް ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިން އަދާ ކުރާ ޒިންމާއެކެވެ.
 3.5ރިސާރޗް ސެންޓަރ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރު ތެރޭގައިކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅާނީ ރިސާރޗް
ސެންޓަރުންނެވެ .އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރިސާރޗް ބެންޗްމާރކްތައް ކަޑައަޅާނީ ރިސާރޗް އާ ބެހޭ ޑެޕިއުޓީ
ވައިސް ޗާންސެލަރ އެވެ .ރިސާރޗް ސެންޓަރުން އަދާ ކުރާ އަނެއް މުހިންމު ދައުރަކީ ރިސާރޗް ކުރުމުގެ އާދަކާދައެއް އަށަގެންނެވުމަށް
ޕްރޮމޯޝަން އާއި މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދު ގުޅުވުމެވެ.
 3.6އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރާއި ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ބައިވެރިވާ ބޭރުގެ އެސެސަރުން.
ޕްރޮފެސަރ ދަރަޖައިގެ ދެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަޒަން ކުރުމުގައި ބޭރުގެ އެސެސަރެއް ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ .އެސެސަރަކީ މުވައްޒަފުގެ
ޢިލްމީ ހައިބަތާއި ބުރަދަން ވަޒަން ކުރާ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޑިސިޕްލިން ގެ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ މީހެކެވެ .މި މީހަކުގެ ނަން ހުށަހަޅާނީ ހެޑް
އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިންމަރުކަޒުގެ ވެރިޔާއެވެ .މި އެސެސަރަކީ މުވައްޒަފުގެ ޑިސިޕްލިންގެ ދާއިރާގެ ސީނިއަރ އެކެޑެމިކެކެވެ.
އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުގެ ކާމިޔާބީތައް މާނަވީ ގޮތަކަށް ކްރިޓީކް ކުރުމެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަ ޖެއްސުމަށް ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެޕްލިކޭޝަން އެސެސް ކުރުމެވެ .ބޭރުގެ އެސެސަރު ،ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ
ކްރައިޓީރިއާ ދިނުމުން ،އެސެސްކުރުމަށް ފަހު ،ބޯޑަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާނެއެވެ.
ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމަށް އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު އެދި ކުރިމަތިލައި ނާކާމިޔާބު ވެގެން އެކަން މުރާޖަޢާ )ރިވިޔޫ( ކުރަން އެދެފިނަމަ ،ބޭރުގެ
އެސެސަރު މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ .މުރާޖަޢާ ކުރާ ޖަލްސާގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުން އެސެސަރާ ކުރާނީ ފޯނު އިންޓަރވިޔޫ
އެކެވެ .މިއީ ހަމައެކަނި ޕްރޮފެސަރ ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ .އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް
އެދި ކުރިމަތިލައި ނާކާމިޔާބު ވެގެން ކުރާ މުރާޖައާ ގައި އެސެސަރުގެ ރޯލެއް ނޯންނާނެއެވެ.
 3.7މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އިކްވިޓީ ހިފެހެއްޓުން
އިކްވިޓީ އަކީ އިންސާފައި އަދާލަތުގެ އުޞޫލުތައް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރުމެވެ .ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެވެ .އިކްވިޓީ
ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
)ހ( ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާ އާ ބެހޭ އެހެން އުޞޫލުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެއެވެ.
)ށ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުވުމާއި އެކު ގިނަމީހުންނަށް މާނަ ތަފާތު ނުވާ ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބެން
ހުންނަން ވާނެއެވެ .މިކަން ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،މި ލިޔުން ފަދަ ލިޔުންތައް މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުމާއި ،މަރުކަޒުތަކުގެ
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ވެރިންގެ )ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން( އިރުޝާދު ދިނުމާއި އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ދޭނޭ ގޮތް އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)ނ( އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ނަސްލާއި ޖިންސާއި ކައިވެންޏާއި ބަލިވެއިނުން ނުވަތަ އުފަން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން
އޭނާއަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
)ރ(ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުމަށް މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިން ،އެކަޑަމިކް
މުވައްޒަފުންނަށް ،ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވާންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހިތްވަރުދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ހުށައެޅުން ކާމިޔާބުވާނޭ ނުވަތަ ނުވާނޭ ސަބަބުތައް
އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ .ހަމައެފަދައިން އެމުވައްޒަފެއްގެ ހުށައެޅުން ކާމިޔާބުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުގެ
ޢަމަލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބުނެދޭންވާނެއެވެ.
ުނ
)ބ( މުވައްޒަފަކަށް ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ހިނދު އެކުރިއެރުމަށް ނަހަމަގޮތެއްގައި ހުރަސްއަޅާ ޤަވާޢިދެއް އޮތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތ ް
އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ .މިކަން ކުރުމަށް އިސްނަގަންވާނީ މަރުކަޒުގެ ވެރިންނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުންނާއި
މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބައިގެ ވެރިންނެވެ.
)ޅ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ މީހުން ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިކަން ކުރުމަށް އޮތް އެއް މަގަކީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ޢައްޔަނު
ކުރުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަ ދެ މެންބަރުންނަކީ މި ތަފާތުތައް ތަމްސީލު ކުރާ ދެމެންބަރުން ކަމުގައި ހެދުމެވެ.
)ކ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮންނަ ޝަރުޠުތައް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އެއްގޮތަކަށް އެއް ހަމައަކަށް ބޭނުން ކުރުމަކީ އެކި މީހުންނާ ތަފާތު
ކުރުން ކުޑަކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްގޮތަކަށް
ގެންގުޅުމަކީވެސް އިންސާފުވެރިކޮށް ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވާނޭ ކަމެކެވެ.
)އ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބެނީ އެކަމަށް އެންމެ ލާއިޤު މީހާއަށްތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ އުޞޫލުތައް ބަލައި
ދިރާސާކުރަން ވާނެއެވެ .ބުނެވިދިޔަ ގޮތައް ކަން ހިނގަމުންނުދާނަމަ ކަމުނުދާ އެއުޞޫލުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ ވެރިންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދަންވާނެއެވެ.
)ވ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން ވަޒީފާއާބެހޭ
ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އެކަމެއް ބަލަންވާނެއެވެ.
 3.8ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު
)ހ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއެކު ހުށައަޅާ ހެކިތައް ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެއް އުޞޫލަކުން ވަޒަންކޮށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމެވެ.
)ށ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުން
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަކީ:
)(1

ވައިސް ޗާންސެލަރ
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)(2

 1އެކެޑެމިކް ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަދި މަޤާމުގައި ވި މުއްދަތަށް ބަލައި ،ކޮންމެ  2އަހަރަކުން
ބަދަލުވާގޮތަށް އިތުރު  1ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ(

)(3

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

)(4

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.

)(5

ހިޔުމަންރިސޯސިޒް ބައިގެވެރިޔާ )ވޯޓު ނުދޭ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި(

)ނ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސައްކަތުގެ އުޞޫލު
)(1

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ވައިސް ޗާންސެލަރއެވެ .އޭނާއަށް ޙާޟިރު ވެވެންނެތްނަމަ ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ
ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެތެރެއިން އެޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް އޭނާ ޢައްޔަނުކުރާ މީހެކެވެ.

)(2

ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ  2އަހަރު ދުވަހެވ

)(3

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

)(4

ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ހުށަހެޅުމެއް ބޯޑުން ބަލަންވާނެއެވެ.

)(5

މުވައްޒަފަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ބޯޑުން ނިންމާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

)(6

ބޯޑުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުލާނީ ބޯޑުގައި ނެގޭ ވޯޓު ދެކޮޅަށް ހަމަހަމަވެއްޖެ ނަމައެވެ.

)(7

ބޯޑުގެ ކޯރަމަކީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  50އިންސައްތައިގެ އިތުރަށް  1މެންބަރެވެ.

)(8

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ އަބަދުވެސް ވޯޓުލައިގެންނެވެ .ވޯޓު ދޭއިރު ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރއިން ފެށިގެން
ދަށުގެ ކުރިއެރުންތަކަށް ހާޟިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމުން ފުދޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ ނުވަތަ
ޕްރޮފެސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ  75%ވޯޓު ލިބެން ވާނެއެވެ.

)(9

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

) (10ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދުނު ފަރާތް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު ބޯޑަށް ޙާޟިރު
ކުރެވިދާނެއެވެ.
) (11އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ ،ޖަލްސާގައި އޭނާ ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.
) (12މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ،މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރާ
މީހުން ކުރިއެރުވުމަށެވެ.
 3.9އެޕްލިކޭޝަން ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ ރިވިޔޫއަކަށް އެދުން
)ހ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިފަރާތުން ކުރިއެރުން ނުލިބިގެން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ
ކިބައިން އެދެވިދާނެއެވެ .މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ބޯޑުގެ ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އެންގޭތާ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.މިގޮތަށް
އެދޭއިރު ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)(1

ބޯޑުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަންކަން.
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)(2

ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަންކަމަށް އިތުރު ހެއްކާއި ދަލީލު ލިބޭ ލިޔުންތައް.

)(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 ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފައި ނުވާކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އެކަން.

)ށ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެއެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ބޯޑުން ބަލަންވާނެއެވެ.
ބޭނުންނަމަ ،ހުށަހަޅާފަރާތަށް ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ދާނެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަނާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ފަރާތްތަކާމެދު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ހަމައެކަނި ޕްރޮފެސަރ މަޤާމަށް އެދި
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން ރިވިޔޫ ކުރަން އެދިފައިވާ ނަމައެވެ.
)ނ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަހު ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑަށް އަންގާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އެވެ .މިކަން މަސައްކަތު
ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ .ޕޮރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުމާމެދުހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން މުރާޖަޢާކުރަން ހުށައެޅި
ހުށައެޅުންވެސް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް
ލުމަށްޓަކައި އެ ލިޔުން މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
)ރ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން ކައުންސިލްގެ އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 .4ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން
ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާޢި މުރާޖަޢާ ކުރާނޭ ތާޜީޚް
ފާސްކުރި ތާރީޚް 10 :ސެޕްޓެމްބަރ 2014
އަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރިޚް 1 :ޖަނަވަރީ 2015

މުރާޖަޢާ ކުރާ ތާރީޚް:މި ސިޔާސަތާއި އުޞޫލު މުރާޖަޢާ ކުރާނީ  5އަހަރު ވުމުންނެވެ .ނުވަތަ ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެނަމައެވެ.
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