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  ސިޔާސަތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް

  

  މަޤްޞަދު  .1

 ވަކިވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ޙާޞިލް މަޤްޞަދުތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ ސިޔާސަތުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް
 މަޤްޞަދަކީ އެއް ޔުިނވަރސިޓީގެ. ވާގިވެރިވުމެވެ އެހީތެރިވެދީ ތަރައްޤީއަށް ކުރިއެރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ
 މިހާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަބަބުން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސްޓާފް. ކުރުމެވެ އިތުރު ޤާބިލިއްޔަތު ހުނަރާއި މުވައްޒަފުންގެ

 ،އެހެންކަމުން. ކުރެވެއެވެ ތަމްރީނު ޒިންމާތަކަށް މުސްތަޤްބަލްގެ ،މަތިކުރެވި ފެންވަރު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
  .އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ ކުރާނޭ މަންފާ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މުވައްޒަފާއި ތަކަކީފުރުޞަތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް

  ދާއިރާ ކުރެވޭ ތަންފީޒު ސިޔާސަތު  . 2

 ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ 12 ،މުވައްޒަފުންނަށާއި ދާއިމީ ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތަކީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  
 އަދި ފަރުދީ ތެރޭގައި މިސިޔާސަތުގެ. ސިޔާސަތެކެވެ ހިންގޭނޭ މުވައްޒަފުނަނަށް ތިބި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މުއްދަތެއްގެ

 ކަނޑައެޅުމާއި އުޞޫލެއް އެހީތެރިވާނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދުމަށް މަތީތަޢުލީމު ކަނޑައެޅުމާއި ޒިންމާތައް ގުރޫޕް
  . ހިމެނެއެވެ ބެހުން ފުރުޞަތުތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ހަމަހަމަކަމާއެކު

  ކަނޑައެޅުން މާނަ ލަފުޒުތަކުގެ  . 3

 އެއާއެކު މާނަ ޒުތުތަކުގެލަފު އަންނަނިވި ،ފިޔަވައި ތަންތަން ކޮށްފައިވާ މާނަ މިސިޔާސަތުގައި ގޮތަކަށް އެހެން
  .ވަނީއެވެއެ

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އަކީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  :ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް
 އޮންނަ ދޭތެރޭ ވަޒީފާއާ ގެ އޭނާ އަދި މަތިވާނޭ ޤާބިލްކަން އަދާކުރުމުގެ
 ޢިލްމާއި އެހީތެރިވެދެނޭ ދެމިހުރުމަށް ވަޒީފާގައި އޭނާ އަދި އިތުރުވާނޭ ހިތްހަމަޖެހުން

  .ޙަރަކާތްތަކެވެ އެންމެހާ އިތުރުވާ ހުނަރު

 ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ މިފަދަ. ފަރާތެވެ ރިޕޯޓުކުރާ ސީދާ މުވައްޒަފު މިއީ  : ސްޕަރވައިޒަރު
  .ހިމެނެއެވެ ވެރިން މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނާއި ސެކްޝަްނތަކުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި

  އުޞޫލުތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  . 4

  .އެވަނީއެވެ ތިރީގައި އުޞޫލުތައް މައިގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ޢަމަލު ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ ކުރާ ތަންފީޒު މިސިޔާސަތު  

 ހާސިލުކުރުމަށް ލަނޑުދަނޑިތައް ސްޓްރެެޓޖިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް އެންމެހާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  )ހ(
  .ކުރެވެންވާނެއެވެ މަގުފަހި
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 ތަމްރީނުތައް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ނިޒާމަކީ ބަލާ ޕާރފޯމަންސް މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ) ށ(
 .ގޮތެވެ އަސާސީ ދެނެގަންނަ

  .ބައެކެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ވަޒީފާގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަކީ ސްޓާފް) ނ(

 ސަބަބުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ނުވަތަ ސަބަބުން އްގެނެޤާނޫ ނުވަތަ ސަބަބުން ސިޔާސަތެއްގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ) ރ(
  .ވެދާނެއެވެ ކަމަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަކީ ސްޓާފް ބާވަތުގެ ބައެއް

 12، މުވައްޒަފުންނަށާއި ދާއިމީ ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެވޭނީ ފުރުޞަތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް )ބ(
 .ނަށެވެމުވައްޒަފުން ތިބި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މުއްދަތެއްގެ ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ

 އެކި ސްޕަރވައިޒަރުންނާއި އޭނާގެ މުވައްޒަފާއި އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ސްޓާފް) ޅ(
 .ވާނެއެވެ ޙިއްޞާވާން މަރުކަޒުތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިންނާއި މަރުކަޒުތަކުގެ

 ،ކަނޑައަޅައި ލަނޑުދަނޑިތައް އަމިއްލަ ،ނަގައި އަމިއްލައަށް ޒިންމާ އުނގެނުމުގައި އެމީހުންގެ ،މުވައްޒަފުން) ކ(
 މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ،ހިންގައި ފިކުރު ޙަރަކްާތތަކަށް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ،ރެކޯޑުކޮށް ކާމިޔާބުތައް
  .ވާންވާނެއެވެ އެހީތެރި ހޯދައިދިނުމުގައި ދިނުމާއި ތަމްރީނު

 ބޭނުންތަކާއި ރެވިފައިވާން ކުބަޔާ ެއޙަރަކާތްތަކުން ،ފަރާތްތަކުން ކިޔަވައިދޭ ންޓަށްޑިވެލޮޕްމަ ސްޓާފް )އ(
 ސްޓައިލްތަކަށް ތަފާތު އުނގެނޭ އެކިމީހުން ކަށަވަރުކޮށް ޙާޞިލްކުރެވޭކަން ނަތީޖާތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ

  .ޖެހޭނެއެވެ ކުރަން ރިޢާޔަތް

 އުސޫލެއްގެ ހަމަހަމަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ލިއްބައިދޭންޖެހޭނީ ފުރުޞަތުތަށް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް )ވ(
  .މަތިންނެވެ

 މިކޮންޓްރެކްޓް. ދަށުންނެވެ ޓްގެކޮންޓްރެކް ދެވޭނީ އެހީ ކޯސްތަކަށް ދިގުމުއްދަތުގެ ދަށުން ސިޔާސަތުގެ މި) މ(
 .ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ ހިއުމަންރިސޯސް ޔުނިވާރސިޓީގެ ކުރާނީ ތަންފީޒް ހަދާ

  ބޭނުން ސިޔާސަތުގެ  . 5

 ތަރައްޤީއަށް އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ ކޮންމެ ބޭނުމަކީ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް) ހ(
  .ހަރުދަނާކުރުމެވެ ހިންގުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަބަބުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ

  :ކަންކަމަކީ ބޭނުންވާ ކުރަން ޙާޞިލް ޙަރަކާތްތަކުން މިއާގުޅޭ މިސިޔާސަތާއި) ށ(

  .އެހީވުން ކުރުމަށް ޙާޞިލް މަޤްޞަދުތައް ސްޓްރެޓެޖިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ. 1

  .އިތުރުކުރުން ރިކަންއުފެއްދުންތެ މުވައްޒަފުންގެ. 2
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  . ދިނުން ލިއްބައި ހުނަރު ޢިލްމާއި ބޭނުންވާ އަދާކުރުމަށް އޫލިއްޔަތުތައްމަސް މުވައްޒަފުންގެ. 3

  .އެހީތެރިވުން ބޭތިއްބުމަށް ޤަރާރުވެ އިވަޒީފާގަ ލެއްވުމަށާއި ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ރަނގަޅު ފެންވަރު. 4

  .ތެރިވުންއެހީ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ދިއުމަށް ކުރިއަރައިގެން ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ރޮނގެއް ވަކި. 5

  .މަތިކުރުން ހަމަޖެހުންހިތް ވަޒީފާގެ. 6

 ޤާބިލްކަން ދިނުމުގެ އިޖާބަ ހޭނި ގޮތަށް ކުރުވަނިވި ފައިދާ ބަދަލުތަކަށް ގެނެސް ބަދުަލތައް އެދެވޭ. 7
  .އިތުރުކުރުން

  .މަތިކުރުން ދަމަހައްޓައި  (effective)އަސަރުި އުފެއްދުންތެރިކަމާއ ޔުނިވަރސިޓީގެ. 8

 ޙަރަކާތްތައް މިފަދަ އެތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ކުރުމަށް ޙާޞިލް މަޤްޞަދުތައް ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި) ނ(
  .ވާނެއެވެ ބަލަން ވާނުވާ ތަންފީޒުކޮށް ،އެކުލަވާލައި ޕްލޭންއެއް އަހަރީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

  މަސްޢޫލިއްޔަތު ހިންގުމުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  .6

  ކުރުން ތަންފީޒު ސިޔާސަތު  )ހ(

 ތަންފީޒު މިސިޔާސަތު ،ދީގެން އިހޯދަ ފުރުޞަތުތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނަށް
  .ސްޕަރވައިޒަރުންނެވެ ފަރާތަކީ އަސާސީ އެންމެ ކުރުމުގެ

  މަސްއޫލިއްޔަތު ސްޕަރވައިޒަރުންގެ  )ށ(

 އެކިއެކި ،ދެނެގަނެ ބޭނުންތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނުވަތަ ސެކްޝަން  . 1
 ރިސޯސް ހިއުމަން ޔުނިވާރސިޓީގެ އެކުލަވާލާ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް
  .ފާސްކުރުން ޑިޕާރޓްމަންޓުން

  .ދިނުން ލަފާ ކަނޑައެޅުމަށް މިޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ހަދާއިރު ބަޖެޓް  . 2

  .ވީއްލުން މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތަކަށް ހިންގޭ ހިމެނިގެން ޕްލޭނުގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  . 3

 ދަސްވާ އަލަށް އަދި ،އިރުޝާދުދީ ގުޅޭގޮތުން މިކަމާ ،ޕްރޮމޯޓްކޮށް ފުރުޞަތުތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  . 4
  .އެހީތެރިވުން ހިތްވަރުދީ ބޭނުންކުރުމަށް މާހައުލުގައި އޮފީސް ހުނަރު ޢިލްމާއި

  މަސްއޫލިއަްޔތު ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ރާވާ ޙަރަކާތްތައް ލޮޕްމަންޓfްޑިވެ ސްޓާފް) ނ(

 ޙަރަކާތްތަކުން ،މަޤްޞަދުތަކާއި ތަކުގެޙަރަކާތްް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ފަރާތްތަކަށް އިސް ޔުނިވަރސިޓީގެ. 1
  .ދިނުން އަންގާ ނަތީޖާތައް ޚިޔާލުކުރާ ނެރެން

  .ހިންގުން ރާވާ ޙަރަކާތްތައް ޑިވެލްޮޕމަންޓް ސްޓާފް. 2
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 ފަރާތްތަކަށް އިސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ،ވާނުވާބަލައި ވަޒަންކޮށް ޙަރަކާތްތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް. 3
  .ރިޕޯޓުކުރުން ބެހޭގޮތުން އެހަރަކާތްތަކާ

 ޙަރަކާތްތަކުގެ އާއި ދެނެގަތުމުގަ ޙަރަކާތްތައް ޑިވެލޮޕްަމންޓް ސްޓާފް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް. 4
  .ދިނުން އެހީތެރިވެ ވެރިންނަށް އެހެނިހެން ސްޕަރވައިޒަރުންނަށާއި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންތެރިކަން

 ކުރެވިފައިވާ ވިލަރެސް ،މުޢާމަލާތްކޮށް ފަރާތްތަކާ އެހެން ހިންގާ ޙަރާަކތްތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް. 5
  . ބާރުއެޅުން ހިންގުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް

  މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރުދީ މުވައްޒަފުންގެ  )ރ(

 ރުހުމާއެކު ތާއީދާއި އެޙަރަކާތެއްގައި މުވައްޒަފުން ބިނާވަނީ ނަތީޖާ ޙަރަކާތެއްގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް
 އެމީހުންގެ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އަދާކުރުން މަސްއޫލިއްޔަތު މުވައްޒަފުންގެ. މައްޗަށެވެ ބައިވެރިވުމުގެ

  މުވައްޒަފުން ،އެހެންކަމުން.  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ އެމީހުންގެ މަތިކުރުމަކީ ހުނަރު ޢިލްމާއި

 އަންނަން އެއްބަސްވުމަކަށް ވާހަކަދައްކައި ސްޕަރވައިޒަރާ ދެނެގަތުމުގައި ހުނަރު ބޭނުންވާ އެމީހަކަށް. 1
  .ވާނެއެވެ

 އަންގަން ސްޕަރވައިޒަރަށް އެކަން ،ޙާޞިލްނުވާނަމަ ޙަރަކާތުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ބޭނުން އެމީހެއްގެ. 2
  .ވާނެއެވެ

 ބަލައި ހޯދާ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމުގެ ހުނަރު ޢިލްމާއި ބޭނުންާވ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އެމީހެއްގެ. 3
  .ކުރަންވާނެއެވެ މަސައްކަތް ލިބިގަތުމަށް އެފުރުޞަތުތައް

  .ދޭންވާނެއެވެ ފީޑްބެކް ސްޕަރވައިޒަރަށް ބެހޭގޮތުން ހަރަކާތްތަކާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް. 4

  

  އެހީތެރިވެދިނުން މުވައްޒަފުންނަށް އުނގެނުމަށް މަތީތަޢުލީމު  . 7

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަވާލުކޮށްފާނެ ފަހުން އަދި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މިހާރު މުވައްޒަފުންނާ ޔުނިވަރސިޓީއިން  )ހ(
 އެހީތެރިވެ ހިތްވަރުދީ ޔިުނވަރސިޓީއިން މުވައްޒަފުންނަށް އުނގެނުމަށް މަތީތަޢުލީމު ،އަދާކުރުމަށްޓަކައި

 ޙައްޤެއް މުވައްޒަފުންގެ އެހީވުމަކީ އުނގެނުމަށް މަތީތަޢުލީމު. މަޤްޞަދެކެވެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިނުމަކީ
 އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ަވކިވަކި ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ހިންގުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއީ. ނޫނެވެ

  .ޢިނާޔަތެކެވެ ޔުނިވަރސިޓީއިންދޭ ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ފުުރުޞަތެއް

 ދެއްކުމާއި ފީ ޓިއުޝަން ހިމެެނނީ ތެރޭގައި އިނާޔަތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އުނގެނުމަށް ތަޢުލީމު މަތީ) ށ(
 .ވީއްލުމެވެ ކަންތައްތަކަށް ގުޅޭ ކިޔެވުމާއި ކިޔެވުމާއި

 ތަޢުލީމު މަތީ" މިއާއެކުވާ ތަފްޞީލު ބެހޭ އެހީތަކާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އުނގެނުމަށް ތަޢުލީމު މަތީ) ނ(
  .ހިމެނޭނެއެވެ މިލިޔުމުގައި" އުޞޫލު އެހީވެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އުނގެނުމަށް
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  .ކުރުން ހަމަހަމަ މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ  . 8

 ޙާޞިލް މަޤްޞަދުތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލިއްބައިދޭންވާނީ މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް  )ހ(
  . އުޞޫލަކުންނެެވ ކުރެވޭ ޤާއިމް މަހަމަކަންހަ މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތަކަށް ކުރެވޭ

 ފަރާތްތަކުގެ ފަދަ މި ،ކުރެވޭނަމަ މަދު ފުރުޞަތުތައް ބަޔަކަށް ވަކި ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ)  ށ(
 ކަށަވަރު މިކަން .ވާނެއެވެ ޤާއިމްކުރަން ހަމަހަމަަކން ސަމާލުކަންދީ ޙަރަކާތްތަކަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް
  .މުވައްޒަފުންނެވެ އެންމެހާ ހިންގާ ރާވާ ކަންތައްތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް ކުރާނީ

  ބަޖެޓް  . 9

 ސްޓާފް މުވަައްޒަފުންގެ އެމީހުންގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުން ސެކްޝަންތަކާއި އެކިއެކި ޔުނިވަރސިޓީގެ )ހ(
 މުސާރައިގެ މުވަްއޒަފެއްގެ ހިމަނާނީ ،ކުރާއިރު ބަޖެޓް މިގޮތަށް. ކުރަންވާނެއެވެ ބަޖެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއަށް

  .މިންވަރެކެވެ ކަނޑައަޅާ އެކުލަވާލާއިރު ބަޖެޓް އަހަރީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނިސްބަތުން

 ޔުނިވަރސިީޓގެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ޙަރަކާތްތައް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓާފް) ށ(
  .ވާނެއެވެ ތަންފީޒުކުރަން ލިބުމުން ބަޖެޓް ،އެކުލަވާލައި ޓެއްބަޖެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ހިންގާނޭ މުވައްޒަފުންނަށް
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  2011 އޮކްޓޯބަރ 1 ފަށަނީ ޢަމަލުކުރަން ސިޔާސަތައް މި) ހ(    

އެއް އަހަުރ މުރާަޖޢާ ކުރުުމެގ ަބަދލުގަިއ ުމރާޖަާޢ ކުރަންެޖހިއްެޖ ާހލަތެްއ  އަހަރަކުން 2 ކޮންމެ ސިޔާސަތު މި) ށ(
 . އަުތވެްއޖެ ނަަމ ިމ އުސޫުލ މުާރޖަާޢ ކުރުަމށް ނިްނުމނެވެ

  

  

  

    

   


