`

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

(ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް)
ތަޢާރުފު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދަށް
ޢލްމާއި ހުނަރު އެއްވެސް
ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ،އަދި ޤައުމުގެ ސަޤާފީ ،އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ި
ތައައްސަބަކާ ނުލައި ފަންނީ ގޮތުގައި އުފައްދާ އަދި ފަތުރާ އެންމެ ޒިންމާދާރު ޢިލްމީ ފަންނީ ޤައުމީ މަރުކަޒެވެ .މި ސުލޫކީ
މިންގަނޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )1ގެ ދަށުން ،ޔުނިވަރސިޓީ
ްސލުން
ކއުނ ި
ަ
ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޔުނިވަރސިޓީ
އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑެކެވެ.
މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާ ދައްކައިދީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބަސްވިކޭ ،ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއް
އަށަގެންފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ .މިގޮތުން ،މި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި
ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަން
ަސއޫލިއްޔަތު
ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ .މި މިންގަނޑު އެކަޑެމިކް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި އިދާރީ މ ް
އަދާކުރާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގެ އަސާސަކީ ތިރީގައި މިބުނާ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކެވެ.


ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ އުޞޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން



މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން



ނަޒާހަތްތެރިކަން (އިންޓެގްރިޓީ)



ފަރުވާތެރިވުން



އިޤްތިޞާދު ކުރުމާއި ނަތީޖާ ނެރުން

1

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމުން އެކަޑެމިކް މިނިވަންކަން ކުޑައެއް ނުކުރެއެވެ.
ާޞތެރިވުމާއި ތެދުވެރި
އެކަޑެމިކް މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކިޔަވައިދިނުމުގައާއި ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި އިޚްލ ް
ވުމެވެ .ދަރިވަރުންނާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެކަޑެމިކް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ މި މިންގަނޑު
ޮތން އެއްވަރު
ގަދައަށް ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ .އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކާއި އެހެން މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ބާރުގެ ގ ު
ގުޅުމެއް ކަމުގައި ނުވިއަސް އަދި އަމުރު ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ރުހުން ކަމަކަށް އޮތްކަމުގައި ވިއަސް ،ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރު
ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ހފެހެއްޓުމަށް
ޔުނިވަރސިޓީގެ މުޖްތަމަޢުގެ ޒިންމާދާރު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ި
އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

1

މަސައްކަތާއި ޢިލްމް

 1.1ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގައާއި އުނގަންނައިދިނުން އަދި ޢިލްމު
އުފެއްދުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 1.2ކޮންމެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަކުވެސް ޔުނިވަރސިޓީން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ
އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަމާއެކު ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ،ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

2

އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި އުޅުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް

 2.1ކޮންމެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފެއްގެވެސް އުޅުމާއި ގުޅުން ބަހައްޓަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަބުރާއި
ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަށެވެ.
ާރތްކުރާ
ީއށް ޒިޔ ަ
 2.2ކޮންމެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކުވެސް ދަރިވަރުންނާއި ،އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓ ަ
ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ.
 2.3އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން އެއްބައިވަންތަކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރާ
ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

3

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން

 3.1އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާއެކުއެވެ .ކުލާހުގެ
ތެރޭގައާއި

ކުލާހުން

ބޭރުގައި

ކުރެވޭ

މުޢާމަލާތް

ތަކުގައި،

ދަރިވަރުންނަށް

އިޙްތިރާމްކޮށް

ހމަހަމަކަން
ަ

ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.
 3.2ދަރިވަރުންގެ މެދުގައާއި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި ދަރިވަރުންނާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި
މިނިވަންކަމާއެކު ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ .އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން
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ސުވާލުތައް އުފައްދާ މި ސުވާލުތަކާމެދު އިންސާފުވެރިކޮށް މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަމާއި
ދެކޭގޮތްތަކާމެދު ސުވާލު ކުރުމަކީ ފިކުރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ދެނެތިބެން ވާނެއެވެ.
ެރވުމަށާއި ހަމަހަމަ ވުމަށް
 3.3ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިންސާފުވ ި
ސަމާލުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 3.4ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަށް ދަސްވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ފިކުރީ ދަރަނި ،ކިޔަވައި ދިނުމުގައާއި
ލިޔުންތެރިކަމުގައާއި އާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި މާސް މީޑިއާގައާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބަޔާންކުރާއިރު އެތަކެތި
އެބައެއްގެ ފަރާތުން ދަސްވި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލާ ދޭންވާނެއެވެ.
 3.5އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ދަރިވަރުންނާ
ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާ މިފަދަ ތަކެތި އެ ދަރިވަރުންގެ ހިއްސާ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ.
 3.6ދަރިވަރުންނާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ލިޔުންދޭއިރު އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ ތެދުވެރި
ވާންވާނެއެވެ.
 3.7ތިރީގައި މިބުނާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ދަރިވަރުންނާ ބެހޭގޮތުން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް
ލިބޭ މަޢުލޫމާތު (މިސާލަކަށް ކިޔެވުމުގައި ކުރިއަށްދާ މިންވަރާއި ޒާތީ ޙަޔާތުގެ ކަންކަން) ސިއްރުގެ ގޮތުގައި
ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.
ހ-

މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގައި ތަޢުލީމީ ޖާއިޒު ބޭނުމެއް އޮތުން (މިސާލަކަށް ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެހެންކަމަކާ
ގުޅޭ އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ބެލުން)

ށ-

އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމަށް ދަރިވަރު ހުއްދަ ދީފައިވުން

ނ-

ހަރުދަނާ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ދަރިވަރަށް މަންފާ ބޮޑުވާނެ ނުވަތަ
އެހެން މީހުންނަށް ވާ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ޤަބޫލު ކުރުން

 3.8ދަރިވަރުންނާއި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ޖާއިޒް ގުޅުމެއް ކަމަށް ވާނީ މި ގުޅުމުގެ ސަބަބުން
އހެން
ދަރިވަރުގެ ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުމަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނަމައެވެ .އަދި ދަރިވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ފިޔަވައި ެ
ކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތު ކުރެވޭ ކަމުގައި ނުވަނީނަމައެވެ .ދަރިވަރުންނާއި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ
ގުޅުމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 1.8 3.9ގައި ހަވާލާ ދެވުނު ފަދަ ނާޖާއިޒު ގުޅުމެއް ހިނގައިފިނަމަ ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް
ެރއަކަށް ވަގުތުން
ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ ކަމަކާއި ގުޅުންހުރި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވ ި
އަންގަން ޖެހޭނެއެއެވެ.
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އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން

 4.1އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމާއެކުއެވެ.
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 4.2ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިޙްތިރާމް
ކުރަންވާނެއެވެ.
 4.3އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒު ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް (މިސާލަކަށް ހުއްދަ
ނުލިބި ކެމްޕަހުން ބޭރުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ނުބައިކޮށް އިތުރުގަޑީގެ ފޯމުތައް ފުރުން
ނުވަތަ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުން ފަދަ ކަންކަން) ކުރަން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.
ަކށް އެކެޑަމިކް
ްތއްތ ަ
 4.4އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޒާތީ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އުޞޫލީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަނ ަ
މުވައްޒަފުން އެމީހުން ކައިރިން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.
 4.5އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ދިރާސީ އަދި ފިކުރީ އެހީތެރިކަން އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ
ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތް ތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ.
 4.6އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާ މިފަދަ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފުންގެ ހިއްސާ ފުރިހަމައަށް
ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން

 5.1އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީ ނުވަތަ އިދާރީ ހައިސިއްޔަތަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިއަސް އެކަކު އަނެކަކާ
ދޭތެރޭގައި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ.
 5.2އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އެކަޑެމިކް މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢު ކުރަން
މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 5.3ބިނާކުރަނިވި ފާޑު ކިޔުމުގެ ނަޒަރަކުން އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރުމަކީ ތަޢުލީމީ
މާހައުލެއްގެ ވަރަށް މުހިންމު ސިފައެކެވެ .ނަމަވެސް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ
މަސައްކަތެއްގެ ފަންނީ ފެންވަރު ވަޒަން ކޮށްދޭނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް
ނުޖެހިއެވެ .އަދި ސިއްރުގައާއި ފާޅުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން ނިކަމެތިކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ލިޔެ
ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ޫމތުގެ
 5.4ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން ލިބޭ މަޢުލ ާ
ސިއްރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
ުމތް ދިނުމުގައި
 5.5ކިޔަވައި ދިނުމުގަ އާއި ލިޔުންތެރިކަމުގަ އާއި އާންމު ޖަލްސާތަކުގަ އާއި މާސް މީޑިއާގަ އާއި ޚިދ ަ
އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ދަސްވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ފިކުރީ ދަރަނި އޭގެ ވެރި
ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލާ ދޭންވާނެއެވެ.
 5.6އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ މަންފާއަށްޓަކައި ބޭނުން ކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެކަޑެމިކް އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާ މިފަދަ ތަކެތި އެ މުވައްޒަފުންގެ
ހިއްސާ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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6

ގޯނާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން

 6.1ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭ ފަދަ ކަމެއް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
6.2

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭ ފަދަ ކަމެއް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 6.3ގޯނާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިމަކަށް ރިޕޯޓް ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމަކަށް އިންކާރު ކުރި ފަރާތަށް ބިރު
ދެއްކުން ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުންވެސް ބަލާނީ ގޯނާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ގޯނާ ނުވަތަ
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ދޮގު ރިޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ ސަމާސާއަކަށް ތުހުމަތު ކުރުން ހިމެނޭނީވެސް ގޯނާ ނުވަތަ
ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައެވެ.
ބހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރާނެ
 6.4ގޯނާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިކަން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށް އަންގައިފިނަމަ ،އެކަމާ ެ
ގޮތްތަކާމެދު ގޯނާ ލިބުނު މީހާއަށް އިރުޝާދު ދީ އެހީތެރިވުމަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެކެވެ.
 6.5ޖިންސީ

ގޯނާކުރުމުގެ

މައްސަލަތައް

ބަލައި

ފިޔަވަޅު

އަޅާނީ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2014

– ޖިންސީ

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި  – 17/2014ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގެ
ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ޢިލްމީ ހޯދުން

 7.1އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރާއިރު އުނގެނުމުގެ މަޤްޞަދުތަކަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ .މި މަޤްޞަދުތަކުގެ
ތެރޭގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ހ-

ޢިލްމާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުން

ށ-

ހޯދާ ޢިލްމު ޔުނިވަރސިޓީއާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ބޭނުން
ހިފުން

ނ-

ތިމާ ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރާ ދާއިރާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ހޯދާ ހުނަރުތައް ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭނަމަ،
ދަރިވަރުންނަށް ހާމަކުރުން

ރ-

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން

 7.2އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޢިލްމީ ކަންކަމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ބައިވެރި ވާންޖެހޭތީ މި މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާފަދަ
ނުވަތަ ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިދާފަދަ އެއްވެސް އަހުދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
އޚްލާޞްތެރި
ި
 7.3ފިކުރީ ތެދުވެރިކަމާއި ހަރުދަނާކަމަށް ޢިލްމީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން
ވާންވާނެއެވެ.
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އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން

 8.1ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއެއް ޤަބޫލުކުރާ ހިނދު ،ކިޔަވައިދިނުމާއި ޢިމްލު ހޯދުމާއި ،ކޯސްތައް ވިލަރެސް ކުރުމުގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ

އިތުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ

މުޖުތަމަޢުއަށް

ޚިދުމަތް

ކުރުމުގެ

މަތިވެރި

މަސްއޫލިއްޔަތު
5

އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ .އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލާބަ ހޯދުމަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި
ގަވާއިދުން ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ.
 8.2ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހޯދައި ދެނެގަނެ އަދި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ އެކަޑެމިކް
މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލު ކުރާއިރު އެހެން މީހުންގެ އެކަޑެމިކް
މިނިވަންކަމަށާއި މި މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
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އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ މުޖުތަމަޢު

 9.1ކިޔަވައިދިނުމާއި ދިރާސާ ކުރުމާއި އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ
މުވައްޒަފު ބަޔާނެއް ދޭއިރު ،އޭގެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ .އެބަހީ އަމިއްލަ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުތޯ ސާފުކޮށް ބުނަން ވާނެއެވެ.

 10މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން
ިއލަ މަސްލަހަތާ
 10.1ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ތިމާގެ އަމ ް
ތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ،މުވައްޒަފު ސުޕަރވައިޒްކުރާ
އެހެން މުވައްޒަފުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަޒީފާތަކުގައި ގެންގުޅުމާއި އެމީހުން ލައްވާ އަމިއްލަ ކަންތައްތައް ކުރުވުން
މިފަދަ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކުގައި ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ކުރަން ގަސްދު ކުރާ ކަމަކީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްލަހަތާއި ޒާތީ މަސްލަހަތާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޝައްކު ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ
ކުރިން އެ މީހަކު ސުޕަވައިޒްކުރާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ.
ގތަކުންވެސް ދެވަނަ
 10.2ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ،ކޮންޓްރެކްޓަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން ޮ
ވަޒީފާއެއް އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކަށް އަދާކުރެވޭނީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.
 10.3ހ .ކޮންމެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކުމެ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރިވާންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަހަތުތަކާ ތަޢާރުޒުވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެއްވެސް
އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކުމެ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ށ .މިމާއްދާގެ (ހ) އިން މަނާކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ތިމާ ސުޕަރވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި
ގެންގުޅުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ތިމާ އަދާކުރާ ފަންނީ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުދޭ ތަންތަން ހިންގުމާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ
ފިކުރީ މުދާ ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި މިކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ިވފަދަ މަޞްލަޙަތުގެ
ނ .އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކު ކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ކަމަކީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އިޝާރާތްކޮށްފައ ާ
އަރާރުމެއް ދިމާވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ސުޕަރވައިޒްކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
 10.4ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނެ ،ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި ،ނިންމުންތައް
ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލްވެ ،އެ ފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހިމެނޭ ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ
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މަސްލަޙަތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ވަންހަނާ ނުކޮށް އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 11ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން
ޮށދިނުމުގައާއި
 11.1ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ވާންވާނީ ،އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ދިރާސާ ކުރުމުގައާއި ޢިލްމު ފޯރުކ ް
ޙިދުމަތް ދިނުމުގައި ،ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެހޭނެ ބަޔަކަށެވެ .ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފަކަށް
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ނވަތަ ދެކޮޅަށް
 11.2ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު ،ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކާ އެއްކޮޅަށް ު
މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ޢާންމު ފޯރަމްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ޝުއޫރު
ފާޅުކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
 11.3ސިޔާސީ ފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ވިޔަސް
އފަދަ ރައުޔެއް
ޢިލްމީގޮތުން މުވައްޒަފުގެ ރައުޔު ހާމަކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި ،އެކަމަށް ބޭނުންޖެހުނު މިންވަރަށް ެ
ފާޅުކުރުމާއި ،ޢިލްމީ ޙަޤީޤަތްތައް ހާމަކުރުމަކީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 12ހަދިޔާ
ިގން ނުވާނެއެވެ.
 12.1އަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުން ހިފައ ެ
 12.2ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސެމިނާރ ،ކޮންފެރެންސް ،ފޯރަމްތަކުގައި އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުން
ޔުނިވަރސިޓީއަށް

ބައިވެރިވުމުން

ލިބޭ

ހަދިޔާ

އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ާތތަކަށް
އިސްފަރ ް

ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 12.3ސެމިނާރ ،ކޮންފެރެންސް ،ފޯރަމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުން ވަކި ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންކަމަށް ޝަރުތުނުކޮށް އެކަޑަމިކް
މުވައްޒަފަށް

ދޭ

ހަދިޔާ

ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

މިފަދަ

ހަދިޔާތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ޔނިވަރސިޓީގެ
ު

މެނެޖްމަންޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 13ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން
 13.1ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ އިސްރާފު ނުވާނެހެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 14ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން
 14.1ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބަލަހައްޓާ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސިއްރުވެސް
ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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 15ޖަވާބުދާރީވުން
 15.1ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުވާ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފެކަލްޓީގެ ޑީން
އަށާއި ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.

 16ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން
 16.1ކޮންމެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކުވެސް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި
އުސޫލުތަކާ ކޯޑްތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

 17ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން
 17.1ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންވެސް މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .މި ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ،ޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
މީގެތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ .ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ
ވައިސް ޗާންސެލަރު ޢައްޔަންކުރާ  3މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށްފަހު ،ވައިސް ޗާންސެލަރެވެ .ސުލޫކީ
މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރާނީ ސީދާ ވައިސް ޗާންސެލަރަށެވެ .އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 18ބައެއް ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ:
ފިކުރީ ދަރަނީ:

"ފިކުރީ ދަރަނި"ން މާނަ ކުރަނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ލިއުމެއްގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގައި ބޭނުން ކުރާ
އެހެން ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ފިކުރެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާ ގޮތެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތަކަށެވެ.

ގޯނާކުރުން:

"ގޯނާ" ކުރުން މާނަ ކުރެވެނީ އަނގަ ބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ނުވަތަ ދައްކާ
ދެއްކުންތަކުން އެހެން ފަރާތެއް އިހާނާތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ތަކުރާރުކޮށް
ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އުނގެނުމުގެ މާހައުލު ބިރުވެރި ،ރުޅިވެރި އަދި
ނުރުހުންތެރި ވާނެކަން މިކަން ކުރާ ފަރާތަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެނގެންވާނެ ކަމަށް ބެލެވި ކުރާ
ކަންތައްތަކެވެ.

މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚް :

 10ޖުލައި 2016

ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް :

 28ޖޫން 2016

ފުރަތަމަ އިސްލާހް  09 :ޖަނަވަރީ 2017
ދެވަނަ އިސްލާހް  23 :އޭޕްރިލް 2018
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