މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެހީވެދޭ އުޞޫލު

 .1މަޤްޞަދު
ޔުނިވަރސިޓީއިން މުވައްޒަފުންނާ މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އަދި ފަހުން ޙަވާލު ކޮށްފާނެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ
ކުރުމަށްޓަކައި ،މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
މަޤްޞަދެކެވެ .މުވައްޒަފުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އެހީއަށް އެދި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި
ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރަކުންނާއި މުވައްޒަފު ޙާޞިލްކުރުމަށް އެދޭ ކޯހަކާ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ
ގުޅުން ހުރި މިންވަރަކުންނާއި ކޯސް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިންގުމަށް އަތުވެދާނޭ ހަރުދާނާކަމަކަށް ބަލައި،
މިއެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ޓިއުޝަން ފީ އިން ބައެއް

މުވައްޒަފަށް މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

ދެއްކުން ،މުޅި ޓިއުޝަން ފީ އެއްކޮށް ދެއްކުން ނުވަތަ ކިލާހަށާއި އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަސްމީ ވަގުތު
ހުސްކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ .މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަކީ މި ފުރުޞަތުތައް ލިބިދެވޭނޭ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ހާމަ ކުރުމެވެ .މިއީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް ޢަމަލު ކުރެވޭނޭ އުޞޫލެކެވެ.

 .2ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ކަޑައެޅުން.
ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން :މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކު މުވައްޒަފާއި އޭނާގެ ސްޕަރވައިޒަރާ ދެމެދު އެއްބަސް ވެވޭ އެއްބަސް
ވެވުމެކެވެ .މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނެނީ ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި
ހުނަރުތަކާއި މިކަމަށް ހޭދަކުރާނޭ ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
ސްޕަރވައިޒަރު:

މިއީ

މުވައްޒަފު

ސީދާ

ރިޕޯޓު

ކުރާ

މިފަދަ

ފަރާތެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރޭގައި

ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިން ހިމެނެއެވެ.
މަތީ ތަޢުލީމް:

މިއީ އެމް.އެން.ކިޔު.އެފް ގެ ހަތަރު ވަނަ ލެވެލް އާއި އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ
ކޯސްތަކެވެ.

ބްލޮކް މޯޑް:

ވ
މިއީ ކިޔަވައިދޭ ޓާރމްގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތަކަށް ކިޔަވާދޭ ތަނަށް ހާޒިރުވެ ،ކިޔަ ާ
އދިނުމެވެ .ބްލޮކް މޯޑުގައި
ދުވަހެއްގައި ގިނަ އިރު ކިލާހުގައި ހޭދަކޮށްގެން އުނގަންނަ ި
ހިންގާ

ބައެއް

ކޯސްތަކަށް

ހަފްތާ

ބަންދުގައި

މުޅި

ފތާގައި
ހަ ް

ކިޔަވާދޭ

ތަކެތި

ތއިން ކިޔަވައިދީފާނެއެވެ.
ރ ހަފްތާގެ ކިޔެވުން ދެތިން ހަފް ާ
ކިޔަވައިދީފާނެއެވެ .ނުވަތަ ފަނަ ަ
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 .3އެހީ ލިބުމަށް ޝަރުޠުހަމަވުން.
)ހ( މަތީ ތަޢްލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ޔުނިވާރސިޓީން އެހީ ލިބޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .1ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން.
 .2ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ފުލްޓައިމްކޮށް އުޅޭތާ  12މަސް ދުވަސް ވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވުން.
 .3މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރިން އެހީ ލިބިފައިވާނަމަ ،އެހީ ލިބިގެން ބައިވެރިވި ކޯހުގެ ހުރިހާ މާއްދާތަކަކުން
ފާސްވެފައިވުން.
 .4ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ ކުރުމަށް ދަތިވާފަދަ ކިޔެވުމަކަށް ނުވުން.
)ށ( ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ފުލްޓައިމްކޮށް ނޫޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މުއްދަތު ބަލާނީ އެމީހުން ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ބަލައިގެން
 12މަސް ހަމަވާ ނިސްބަތަކުންނެވެ.
)ނ( އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކަށް މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަކަށް މިއެހީ އެއް
ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި އެހީ ލިބޭ ފަރާތަކުން މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީއެއް ނަގައިފިނަމަ ލިބެމުންދިޔަ އެހީ ދިނުން
މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ.
)ރ( މިއުޞޫލުގެ ދަށުން އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށެހެޅުމަށް މުވައްޒަފުގެ ސްޕަރވައިޒަރުގެ ތާއީދު ހޯދަން ޖެހޭނެއެވެ.

 .4އެހީ ލިބޭ މަތީ ތަޢުލީމު
)ހ( އަދާ ކުރާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި މުވައްޒަފުގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އާ ސީދާ ގުޅުމެއް ހުރި ނަމަ،
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް މުޅި ޓިއުޝަން ފީ ދެވިދާނެއެވެ.
)ށ( އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ އާ ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތްނަމަ ،ޓިއުޝަން ފީގެ ބައިކުޅަ ބައެއް ،ބެޗްލަރ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ
ސަނަދެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ.

 .5ކިޔެވުމާއި ކިޔެވުމާގުޅޭ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަގުތު ހުސްކޮށްދިނުން.
)ހ( ކިޔެވުމަށް ޗުއްޓީ ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
)ށ( ކިލާސްތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފަކަށް ހުސްކޮށްދެވޭނީ ރަސްމީ ގަޑިން ގިނަވެގެން ހަފުތާއަކު  2ގަޑި
އިރަށެވެ .މިއަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ވީއްލޭނީ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ނުލިބޭގޮތަށް 2 ،ގަޑިއިރަށް
ވުރެ ގިނަވާ ވަގުތު އޮފީސް މަސައްކަތް ކުރުން ޝަރުޠު ކޮށެވެ.
)ނ( އޮފީސް މަސައްކަތުން ވަގުތު ނުހޯދާ ރިސާރޗް ކޯސްތައް ފަދަ ކޯސްތައް ހަދާ މުވައްޒަފުންނަށް މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި
ބުނެވުނު ވަގުތު މުސާރަލިބޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ނިސްބަތުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
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)ރ( ބްލޮކް މޯޑުގައި ކިޔަވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެވުނު ވަގުތު މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި
ނިސްބަތުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
)ބ( މުވައްޒަފުން ކިޔަވާ މާއްދާއެއްގެ އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް ދިގުވެގެން ބައި ދުވަހަށް ވީއްލިދާނެއެވެ.
 .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ކިޔެވުން.
)ހ( ޔުނިވަރސިޓީން ނޫން އެހެންތަންތާ ހިންގާ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެއްވެސް އެހީއެއް ނުދެވޭނެވެ.
)ށ(

ނ
ހ ް
މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކޯހަކީ ޔުނިވަރސިޓިގައި ހިންގާ ކޯހަކަށް ނުވާނަމަ އެ ެ
ޔުނިވަރސިޓީ  /ކޮލެޖަކުން އެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެހީ ދެވޭނީ ،އެ ކޯހެއް އެ ފެކަލްޓީ  /ސެންޓަރެއްގެ
ޓްރެއިނިންގެ

ގއި
ރިކްވަޔަރމަންޓް ަ

ހިމަނާ

ނ
ހިޔުމަ ް

އަދި

ރިސޯސަސް

މެނެޖްމަންޓް

ކޮމިޓީއިން

ފާސް

ކުރައްވާފައިވާނަމަ )އެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެހީ ދެވިދާނެ( އެވެ.
)ނ( މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ހާސިލް ކުރުން މަނާކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ޔުނިވަރސިޓީން ނޫން އެހެންތަންތާ ހިންގާ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެހީ ދެވިދާނެއެވެ.
 .7ޓިއުޝަން ފީ ދެއްކުން.
)ހ( މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ

ކޯސްތަކަށް ދައްކަން

ޖެހޭ ޓިއުޝަން ފީ ހަމަޖެހިފައިވާ

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން

ޔުނިވަރސިޓީން ދައްކައިދޭނެއެވެ.
)ށ( ޔުނިވަރސިޓީއިން ފައިސާގެ އެހީ ދީފައިވާ މާއްދާއަކުން ފޭލްވެއްޖެނަމަ ،އެފައިސާ އަނބުރާ ޔުނިވާރސިޓީއަށް
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ފޭލިވެފައިވާ މާއްދާއެއް އަލުން ހެދުމަށް ޔުނިވާރސިޓީއިން ފައިސާގެ އެހީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
)ނ( ރިސާރޗް ޑިގްރީ ތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުން ،އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުން ކޯހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާނުދެވިއްޖެނަމަ
ޔުނިވާރސިޓީން އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ފައިސާ ޔުނިވާރސިޓީ އަށް އަންބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
)ރ( މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޓިއުޝަންފީ ދައްކާދޭ ނިސްބަތް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުވައްޒަފު ބައިވެރިވާ ކޯސް ހިމެނޭ ކެޓެގަރީއަށް
ރިއާޔަތްކޮށް އަންނަނިވި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
) (1ކެޓެގަރީ  Aގެ ކޯސްތައް )ޔުނިވަރސިޓީއިން ފީ ދައްކާދޭނޭ މިންވަރު(100% :
މި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނޭ ކޯސްތަކަކީ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަމަ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު ލިބިދެވޭ ކޯސްތަކާއި ވަޒީފާ އާ ބެހޭ
އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކޯހެއް ހަދަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކެވެ.
) (2ކެޓެގަރީ ) Bޔުނިވަރސިޓީއިން ފީ ދައްކާދޭނޭ މިންވަރު(70% :
މި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި އެއަށް ވުރެ ދަށް ފެންވަރުގެ ކޯސްތައްނަމަ ،ކޯހުގެ  50%އަކީ ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ސީދާ ގުޅޭ ނުވަތަ ގުޅިދާނޭ ކޯސްތަކާއި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ކޯހެއް ނަމަ ،ކޯހުގެ  75%މުވައްޒަފުގެ
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މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ސީދާ ގުޅޭ ނުވަތަ ގުޅިދާނޭ ކޯސްތަކެވެ .ގުޅޭ މިންވަރު ކަޑައަޅާނީ ކޯހުގެ ކޮންޓެންޓާއި މެދު މުވައްޒަފާ
މަޝްވަރާ ކޮށްގެންނެވެ.
) (3ކެޓެގަރީ ) Cޔުނިވަރސިޓީ އިން ފީ ދައްކާދޭނޭ މިންވަރު(25% :
މި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނޭ ކޯސްތަކަކީ ވަޒީފާ އާ ސީދާނުގުޅޭ ނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ
ކުރިއެރުމަށް ފައިދާ ކުރާނޭ ކޯހެވެ.
) (4ފީ ދައްކާދިނުމަށް މަތީގައި ކަޑައަޅާފައިވާ ނިސްބަތަކީ މުވައްޒަފު ކިޔަވަން އެ އިރަކު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މާއްދާތަކަށް ދައްކަން
ޖެހޭ ފީގެ ނިސްބަތެވެ.
) (5މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،މުވައްޒަފަކަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 5000 ،ރުފިޔާގެ
ލިމިޓެއް ކަޑައެޅިދާނެއެވެ .މިކަން ކުރާނީ ބަޖެޓު ހުރި މިންވަރަކާއި ،މުވައްޒަފުގެ ކިޔެވުމަށް ކުރިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ
މިންވަރާއި މަރުކަޒުގައި ކިޔެވުމަށް އެދޭ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށް ރިޢާޔަށް ކޮށެވެ.

 .8ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔަވާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ނުކުތާތައް
)ހ( މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯސްތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުން ،އެމީހުން ނިސްބަތްވާ މަރުކަޒުގެ
ވެރިޔާގެ ހުއްދައާއެކު އެކު ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.
)ށ( މި ޔުނިވަރސިޓީ ނޫން އެހެން މަރުކަޒެއްގައި މުވައްޒަފަކު ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދަން ބޭނުން ވާނަމަ ،ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ
ނުވަތަ އޭގެ ބައިކުޅަބައެއް ޔުނިވަރސިޓީއިން ދައްކައިދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުންހަދާ ޕީ.އެޗް.ޑީ އެމުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްވާ
މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ އެޕްރޫވްކުރަން ވާނެއެވެ.
)ނ( ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯސްތަކަށް ކިޔަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓަޑީ ލީވް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ލީވް
ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައި ދެވިދާނެއެވެ.

 .9މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި މުރާޖަޢާ ކުރުން
)ހ( މި އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނީ  1ޖެނުއަރީ 2012
)ށ( މިއުސޫލު މުރާޖަޢާ ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.
----------------------މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު ތާރީޚް 15 :މާރިޗް 2017
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