ވަޒީފާގައި ތިއްބަވައިގެދް މަތީދަރަޖައިގެ ކޯސްތައް
ފުރިހަމަކުރުމަފް މުވައްޒަފުދް ވީއްލުދް

މަޤްޞަދު

)(1

ވަކި ޢަދަދަކަފް

()2

ޔުދިވަރސިޓީގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުދްދަކީކ ޔުދިވަރސިޓީގެ މައިގަދޑު މަސައްކަތްކަމުގައިވާ
ކިޔަވައިދިދުމުގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އުފުލާ

މުވައްޒަފުދްދަފް

ވީހިދދުކ

މި

މުވައްޒަފުދްދަކީ

ޢިލްމީގޮތުދް ޤާބިލުބަޔަކަފް ހެދުމަކީ ޔުދިވަރސިޓީގެ އިސް އަމާޒެކެވެ .ވަކީދް ޚާއްޞަކޮފް
ޔުދިވަރސިޓީގެ ފަދްދީ މުވައްޒަފުދްގެ ތެރެއިދް ފާހަގަކުރެވޭ ދިޞްބަތެއްގެ މުވައްޒަފުދްދަކީ
ޤައުމީ ސަދަދުތަކުގެ އޮދިގަދޑުގެ އެދްމެމަތީ ލެވެލް (ލެވެލް  )10ގެ ސަދަދު ކަމަފްވާ
ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ މުވައްޒަފުދްކަމުގައިވުމަކީ ޔުދިވަރސިޓީއަފް ލިބޭދެ ޝަރަފަކަފްވާތީ
މިލެވެލްއަފް ފަދްދީ މުވައްޒަފުދް ގެދްދިޔުމަފް ޓަކައި ބޭދުދްވާ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަކީ މި
އުޞޫލުގެ މައިގަދޑު މަޤްޞަދެވެ.
ޔުދިވަރސިޓީގެ ފަދްދީ މުވައްޒަފުދްގެ ތެރެއިދް މަދުވެގެދް  20އިދްސައްތަ މުވައްޒަފުދްދަކީ

މުވައްޒަފުދް

 2020ދިމުމުގެ ކުރިދް ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ބަޔަކުކަމުގައި ހެދުމަކީ ޔުދިވަރސިޓީގެ

ތަމްރީދްކުރުމަފް

ސްޓްރެޓެޖިކް އަމާޒެކެވެ.

އަމާޒުހިފުދް
ފަދްދީ

()3

މުވައްޒަފުދް

މި އުޞޫލުގެ ބޭދުމަފް ފަދްދީ މުވައްޒަފުދްކަމުގައި ބަލާދީ ޔުދިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ފުލްޓައިމް
އެކެޑެމިކް

މުވައްޒަފުދްދެވެ.

މީގެ

ތެރޭގައި

އަހަރުދް

އަހަރަފް

ކޮދްޓްރެކްޓް

ކުރެވިގެދް

ވަޒީފާދީފައިވާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުދް ދުހިމެދޭދެއެވެ.
މަތީ ދަރަޖަ

()4

ޔުދިވަރސިޓީގެ ފަދްދީ މުވައްޒަފުދްގެ ތެރެއިދް ޤައުމީ ސަދަދުތަކުގެ އޮދިގަދޑުގެ އެދްމެ މަތީ

ޙާޞިލުކުރުމަފް

ލެވެލް (ލެވެލް  )10ގެ ސަދަދުކަމަފްވާ ޕީ.އެޗް.ޑީ އަފް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަފް ފަދްދީ

ފުރުޞަތު ހޯދުދް

މުވައްޒަފުދް ،އެ މުވައްޒަފުދްގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުދް ،މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޔުދިވަރސިޓީދް
ވަރަފް ބޮޑަފް ބާރުއަޅާކަމެކެވެ .އަދި މިގޮތުދް ހޯދާ ފުރުޞަތަފް ކިޔެވުމަފް ދޫކުރުމަފްއެދި
މުވައްޒަފުދް ހުފަހަޅާދީ ޓްރެއިދިދްގ އެދްޑް ޑެވެލޮޕްމަދްޓް ޔުދިޓް އަފެވެ.

ސަފްހާ|1

ފުރުޞަތު ހޯދޭދެ

()5

ތަދްތަދް

މުވައްޒަފުދް މަތީ ތަޢުލީމަފް ކިޔެވުމަފް ޔުދިވަރސިޓީދް ގަބޫލުކުރާ ފުރުޞަތުތައް ހޯދިދާދެއެވެ.
ދަމަވެސް ރާއްޖެއިދް ބޭރުގެ ޔުދިވަރސިޓީއަކުދް ފުރުޞަތު ހޯދާދަމަ އެ ޔުދިވަރސިޓީއަކީ އެ
ޔުދިވަރސިޓީއެއް ހިދްގާ ޤައުމެއްގެ ހަޔަރަ އެޑިއުކޭޝަދާ ބެހޭ އިދާރާއެއްގައި ދުވަތަ ސަރުކާރުގެ
އެހެދިހެދް އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮފްފައިވާ ތަދަކަފްވާދްޖެހޭދެއެވެ .އަދި މި ގޮތަފް ފުރުޞަތު
ހޯދާ ކޯހަކީ މޯލްޑީވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ގަބޫލްކުރާ ކޯހަކަފްވާދްޖެހޭދެއެވެ .އަދި މިއީ
ހުއްދައަފް އެދި މުވައްޒަފު ހުފަހެޅުމުދް އެޗް.އާރު ޑިޕާރޓްމަދްޓުދް ދިރާސާކޮފް ބަލާކަދްކަމުގެ
ތެރޭގައި ހިމެދޭ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ކިޔެވުމަފް

()6

ދޫކުރެވޭދެ މުއްދަތު

މުވައްޒަފުދް ކިޔެވުމަފް ގިދަވެގެދް ދޫކުރެވޭދީ އަހަރަކަފް މުސާރައާއެކު ( 40ސާޅީސް) ދުވަހެވެ.
އެއީ ރާއްޖެއިދް ބޭރުގެ ޔުދިވަރސިޓީއެއްދަމަ އެތަދަކަފް ކޮދްމެ ސެމެސްޓަރަކު  2ފަހަރު
ދަތުރުކުރާދެކަމަފް ބަލައިގެދްދެވެ .މިގޮތުދް މުޅި ކޯހުގެ މުއްދަތަފް ގިދަވެގެދް ދެވޭދީ 120
(ސަތޭކަ ވިހި) ދުވަހެވެ .ރާއްޖޭގެ ޔުދިވަރސިޓީއަކުދް ހޯދާ ފުރުޞަތުތައް ވެސް މީގެ ތެރޭގައި
ހިމެދޭދެއެވެ.

އެހެދިހެދް މާލީ

()7

އެހީ

މަތީގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ފަދައިދް މުވައްޒަފުދް އަމިއްލައަފް ހޯދާ ފުރުޞަތުތަކަފްކ މި އުޞޫލުގެ
ދަފުދްކ މުވައްޒަފު ކޯހަފް ދޫކުރާ ދުވަސްތަކަފް ދޭ މުސާރައިގެ އިދާޔަތް ފިޔަވާ ،ކޯސްފީ
ދައްކައިދިދުދް ފަދަ އެހެދިހެދް މާލީ އެހީއެއް ދުދެވޭދެއެވެ .އެހެދީ މިހާރު ވެސް ޔުދިވަރސިޓީގެ
އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުދްދަފް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ދޭތީއާއި މި އުޞޫލުގެ މައިގަދޑު
މަޤްޞަދަކީ

އަމިއްލަ

ގޮތުދް

މުވައްޒަފުދް

ހޯދާ

ޕީ.އެޗް.ޑީގެ

ފުރުޞަތުތަކަފް

ދޫކުރުދްކަމުގައިވާތީއެވެ.
ކިޔެވުމަފް ހުއްދަ

()8

ދިދުދް

ދަދްބަރު  4ގައިވާ ފަދައިދް ކިޔެވުމަފް ދޫކުރުމަފްއެދި މުވައްޒަފުގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދައާއެކު
ޓްރެއިދިދްގ އެދްޑް ޑެވެލޮޕްމަދްޓް ޔުދިޓަފް ހުފަހަޅާ ހުފަހެޅުދްތައް އެ ޑިޕާރޓްމަދްޓުދް
ދިރާސާކުރުމަފްފަހު އެ ހުފަހެޅުމަފް ރިއާޔަތްކޮފް މުވައްޒަފު ކިޔެވުމަފް ދޫކުރުމާމެދު ގޮތެއް
ދިދްމުމަފް ހުފަހަޅާދީ ހިއުމަދް ރިސޯސް މެދޭޖްމަދްޓް ކޮމިޓީއަފެވެ.

އެޗް.އާރު.އެމް

()9

ޓްރެއިދިދްގ އެދްޑް ޑެވެލޮޕްމަދްޓް ސެކްޝަދް މެދުވެރިކޮފް މި އުޞޫލުގެ ދަފުދް ހިޔުމަދް

ކޮމިޓިއަފް ހުފަހަޅާ

ރިސޯސް މެދޭޖްމަދްޓް ކޮމެޓީއަފް ހުފަހަޅާދީ އެކަމަފް އެދޭ ފޯމުދްދެވެ .ހުފަހަޅާ ފޯމްގައި

ހުފަހެޅުދް

އަދްދަދިވި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރަދް ވާދެއެވެ.
-

މުވައްޒަފުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު

-

މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު (ޔުދިވަރސިޓީގައި އަދާކުރި ވަޒީފާގެ(ތަކުގެ) ތާރީޚްތައް
އެދގޭގޮތަފް

-

ޔުދިވަރސިޓީދް ފަދްޑުކޮފްގެދް ދުވަތަ ދުކޮފް ވެސް ކިޔެވުމަފް ހުއްދަދީގެދް މީގެ ކުރިދް
މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވާ ފުރުޞަތުތައް (މީގެ ތެރޭގައި ހިމެދޭދީ ސްޓާފް އެކްސްޗޭދްޖް
ޕްރޮގްރާމްތައްކ އަދްޑަރގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ).
ސަފްހާ|2

-

މުވައްޒަފު ކިޔެވުމަފް ދޫކުރުމާމެދު އެ މުވައްޒަފު ދިޞްބަތްވާ މަރުކަޒެއްގެ ޑީދް/ވެރިޔާގެ
އިއުތިރާޒެއްދެތްކަމުގެ ލިޔުދް

-

ހުފަހަޅާފައިވާ ކޯހަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާއަކުދް ހުއްދަދީގެދް ހިދްގާ
ކޯހެއްކަދް ކަފަވަރުކޮފްފައިވާ ލިޔުދް.

ހިޔުމަދް ރިސޯސް

ކޯހާގުޅޭގޮތުދް މުވައްޒަފު ހުފަހަޅާފައިވާ ލިޔުދްތައް

( )10މި އުޞޫލުގެ ދަފުދް މުވައްޒަފު ވީއްލެވުމަފް ޙުއްދަ ދިދުމަފްފަހު އެ މަޢުލޫމާތު ހިޔުމަދް ރިސޯސް
ސެކްޝަދަފް އަދްގަދް ވާދެއެވެ.

ސެކްޝަދަފް
އެދްގުދް.

( )11މި އުޞޫލުގެ މައިގަދޑު ބޭދުމަކީ ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުރުދް ކަމުގައިވީދަމަވެސްކ ވަކި

މާސްޓަރސް

ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކަކުދް މުވައްޒަފުދްތަކެއް މާސްޓަރސް ލެވެލްއަފް ތަމްރީދްކުރުމަފް މަރުކަޒަކުދް

ފުރުޞަތު

ބޭދުދްވާދަމަ

އެކަދް

އެ

މަރުކަޒެއްގެ

ވެރިޔާގެ

ހުއްދައާއެކު

ހުފަހެޅިދާދެއެވެ.

ދަމަވެސް

މުވައްޒަފުދް ދޫކުރުމުގައި އިސްކަދްދެވޭދީ ޕީ.އެޗް.ޑީގެ ފުރުޞަތުތަކަފެވެ.
( )12މި އުޞޫލަފް އަމަލުކުރެވޭދީ އުޞޫލަފް އަމަލުކުރަދް ފަފާ ދުވަހުދް ފެފިގެދް މީލާދީ ( 4ހަތަރެއް)

މި އުޞޫލު
ހިދގާދެ މުއްދަތު

އަހަރަފެވެ.

އުޞޫލު ފާސްކުރި ތާރީޚް:

 2ދޮވެމްބަރ 2017

އަމަލުކުރަދް ފަފާ ތާރީޚް:

 2ދޮވެމްބަރ 2017



މި އުޞޫލަފް އަމަލުކުރަދް ފަފޭއިރު މަތީފުރުސަތުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރުމަފް މުވައްޒަފުދް ވީއްލުމަފް އެދޭ ފޯމް
ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮދްދަދް ވާދެއެވެ.



މި އުޞޫލުގެ ދަފުދް ހިދގާ ކަދްތައްތައް ބަލަހައްޓަވާ ސެކްޝަދަކީ ޓީ.ޑީ.ޔޫ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުދް.
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