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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY
AND
HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED,
MALDIVES
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MOU) made on date
2020
BETWEEN
THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY (MNU), a university established under
The Maldives National University Act (Law No. 3/2011) whose address is at The
Maldives National University, Rahdhebai Hin’gun, Malé 20371, Maldives and shall
include its lawful representatives and permitted assigns;
AND
Housing Development Corporation Limited (HDC), a 100% state-owned enterprise
formed by a presidential decree mandated with developing, building and regulating
Hulhumale’, a planned city situated in the capital region of Maldives, whose address is at
HDC Building, Third Floor, Hulhumale’, Maldives.
Hereinafter referred to singularly as “the Party” and collectively as “the Parties”.
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WHEREAS
•

MNU, the premium higher education institute in the country and the largest higher
education institution, is mandated by law to conduct, promote and disseminate research
and to develop and train human resources, desires to enhance further and strengthen its
research capabilities and has taken various initiatives to balance its educational excellence
and has made various collaborative arrangements with other institutions and organisations
to strengthen its research culture, quality, output and train manpower.

•
•

and

•
•

HDC undertakes and manages the overall planning and building of the reclaimed city of
Hulhumale’ – the Maldives biggest and most ambitious urban development project and
working towards making Hulhumale’ the nation’s first sustainable city. Thus, the
Corporation collaborates with other institutions to enhance research, train manpower and
to identify the structures and means of achieving the goals of creating opportunities for
better homes, health, employment and education services in the Maldives.

•
•

In consideration of discussions between the Parties and mutual promises and conditions in
this MOU, the Parties agree as follows:

•

ARTICLE I: OBJECTIVE
The Parties, subject to the terms of this MOU and the laws, rules, regulations and national
policies from time to time in force in the country, will endeavour to strengthen, promote
and develop co-operation between the Parties based on equality and mutual benefit.

ARTICLE 2:

AREAS OF CO-OPERATION

Each Party will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to
time in force governing the subject matter, endeavour to consider co-operating in a manner
which will support and develop housing-related research and act as a stimulus for a wide
range of collaborative activities including but not restricted to:
Mutual Areas:
i.
ii.

Develop and conduct joint research projects;
Co-operate in exchange of and access to information and data to facilitate
research; and
iii.
Conduct other activities and programs in areas of mutual interest such as
research, training human resources, on the job experience, benefiting both
Parties.
Obligations of Housing Development Corporation (HDC)
i.
ii.
iii.

Involve and give priority to MNU for housing-related research;
Involve MNU in national housing surveys or statistics dissemination events
and share such reports with MNU;
Provide the opportunity for MNU to train manpower at HDC;
4

iv.
v.

Provide access to data sets at HDC for MNU researchers (under a
confidentiality agreement); and
Provide opportunities for MNU students studying in related fields to get work
experience at HDC.

Obligations of Maldives National University (MNU)
i.
ii.
iii.
iv.

MNU staff and students shall emphasize research on prioritized areas
requested by HDC;
Support capacity building of HDC staff;
Involve policy level personnel of HDC in research forums and conferences to
facilitate policy formulation based on research evidence; and
Map housing research conducted by MNU staff and students in priority areas
and share records with HDC

ARTICLE 3: FINANCIAL ARRANGEMENTS
The Parties will pay all of their own costs related to the intentions and terms of this
MOU, except as otherwise stated in any project agreement between the Parties.

ARTICLE 4: EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
This MOU only serves as a record of the Parties’ intentions and does not constitute or
create, and is not intended to represent or create, obligations under domestic or
international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to
constitute or form any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

ARTICLE 5: NO AGENCY
Nothing contained herein is construed so as to constitute a joint venture partnership or
formal business organisation of any kind between the Parties or so to represent either Party
as the agent of the other.

ARTICLE 6: ENTRY INTO EFFECT AND DURATION
1. This MOU will come into effect on the date of signing and will remain in effect for a
period of THREE (3) years. This MOU may be extended for a further period as may
be agreed in writing by the Parties.
2. Either Party may terminate this MOU by giving written notice to the other at least TWO
(2) months prior to the proposed date of termination.

ARTICLE 7: PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS
1. All rights, title and interest in copyright and other intellectual property rights and all
other material supplied by one Party to the other shall, together with any improvements
or modifications at all times remain vested with the supplying Party or original owner.
2. Neither Party may gain any right or interest in the other Party’s name and logo or the
goodwill associated with them, and neither Party may permit any third party to use the
other Party’s name and logo.
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ARTICLE 8: SETTLEMENT OF DISPUTES
In the event of any dispute emerging, the Parties shall make the best efforts to solve the
problem amicably and promptly between themselves.

ARTICLE 9: NOTICES
All notices or other documents to be served under this MOU shall be addressed to the Party
to be served at its address given in this MOU or any other address as may be notified, with
a copy to that Party’s Legal Department, if applicable. Such notices may be delivered by
hand or sent by fax, or sent by e-mail, or recorded delivery post To

:

Tel no:
E-mail:

:
:

To

:

Tel no.
E-mail

:
:

HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
HDC Building
Third Floor, Hulhumale’,
Maldives
(+960) 3353535
mail@hdc.com.mv
THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY
Central Administration
RahdhebaiHin’gun, Malé 20371,
Maldives.
+960 334 5125
secretariat@mnu.edu.mv

ARTICLE 10: CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of document,
information and other data received from or supplied to, the other Party during the
period of the implementation of this MOU or any additional agreement made according
to this MOU.
2. For the purpose of Article 2, such information and data include any document,
information and data which is disclosed by a Party (the Disclosing Party) to the other
Party (the Receiving Party) prior to, or after, the execution of this MOU, involving
academic, research, technical, business, marketing, policy, know-how, planning,
project management and other documents, information, data and/or solutions in any
form, including but not limited to any material, information or data which is designated
in writing to be confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the
Receiving Party or if orally given, is given in the circumstances of confidence.
3. Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding
between the Parties notwithstanding the termination of this MOU.

ARTICLE 11: SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order,
and public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of
this MOU which suspension shall take effect immediately after notification has been given
to the other Party.
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ARTICLE 12 - VARIATION
The terms stipulated in this MOU shall not be amended, altered, changed or otherwise
modified without the mutual consent of the Parties and such amendments, alterations,
changes and modifications shall be made in writing and signed by the Parties hereto.
IN WITNESS, WHEREOF, the undersigned duly authorised thereto, have signed this
MOU in duplicate in Malé on xxx in the year 2020, in English as original texts.

Signed by
On behalf of
THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY
…………………………
Dr. Mohamed Shareef
Vice-Chancellor

In the presence of: -

…………………………

Signed by
On behalf of
HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
Mr.
…………………………
In the presence of: -

…………………………
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ވނު ތާރީޚް 15 :ޖުލައި  | 2020ޖަލްސާ286 :
ފާސްކުރެ ު

ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރެއް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހ ފީއެއް ނުދައްކާ ވަނިކޮށް
ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ ،އެދަރިވަރުގެ ފީގެ ދަރަނި މަޢާފުކުރުމަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ވޯޓުލައިގެން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

UC
2020-22

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިޔާ ހޮވުމަށް އިންޓަރވިޔޫ ކުރުން

ވނު ތާރީޚް 15 :ޖުލައި  | 2020ޖަލްސާ286 :
ފާސްކުރެ ު

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިޔަކަށް ކެޕްޓަން މުޙައްމަދު ޒައިދު  12ޖުލައި  2020ގައި އިސް ކުރެވުނު
ކަމަށް މަޢުލޫމާތު އެރުވުނެވެ.

UC
2020-23

އައި.ޔޫ.އެމް .އާއި އެމް.އެން.ޔޫ އާ ދެމެދު ވެވ ލައިބްރަރީ ލޯން އެގްރީމަންޓް

ވނު ތާރީޚް 22 :ޖުލައި  | 2020ޖަލްސާ287 :
ފާސްކުރެ ު

ދިވެހިރާއްޖގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދެމެދު ވެވ ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

8

ދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ި
ދމަތް
ދމެދު ލައިބްރަރީ ލޯން ޚި ު
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ެ
ދނުމުގެ އެއްބަސްވުން
ި
 .1ތައާރުފް:
މިއެއްބަސްވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ދެމެދު
ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދެފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޝާމިލްވާ  2ލައިބްރަރީގެ

ލައިބްރަރީ ޤަވާއިދުގައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް  2ލައިބްރަރީއިންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ "އައި.ޔޫ.އެމް"
އެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ "އެމް.އެން.ޔޫ" އެވެ .އަދި
މިއެއްބަސްވުމުގައި "ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައް" މާނަކުރާނީ މާއްދާ 2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލައިބްރަރީ މެޓީރިއަލް މާނަކުރާނީ އެލައިބްރަރީގެ ފިޒިކަލް ކަލެކްޝަން ގައި ހިމެނޭ ފޮތް ،ސިޑީ ،ވީޑިއޯ ފަދަ
އެންމެހާ ތަކެއްޗަށެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ އާއި ދެމެދު ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 2

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީއިން އެއްބަސްވާ ތަފްޞީލް ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލެވިފައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި އެޤަވާއިދަކީ
މިއެގްރީމަންޓްގެ އެނެކްސް އެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
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 .2އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދެވޭނޭ ފަރާތްތައް:
މިއެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ތިރީގައިބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .2.1އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ކޯސްތަކުގައި އެއިރަކު ރެޖިސްޓަރވެގެން ކިޔަވާ ފުލްޓައިމް އަދި
ޕާރޓްޓައިމް ދަރިވަރުން
 .2.2އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ފުލްޓައިމް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން
 .2.3އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ދާއިމީ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް  /ޕާރޓްޓައިމް ގޮތެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާފަރާތްތަކެއް
ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 .3އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން ދެވޭނޭ ޚިދުމަތްތައް:
 .3.1މިއެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން ލައިބްރަރީ ލޯންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
މިޚިދުމަތަށް ކަނޑައަޅާ ތަކެތި ދެ ލައިބްރަރީއިންވެސް އެއް އުޞޫލުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ .ހަމައެކަނި
އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނީ ޚަރަދުކޮށްގެން އެތަނެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ޑޭޓާބޭސް ތަކެވެ.
 .3.2މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ މައިގަނޑު  3ބާވަތުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ
ލައިބްރަރީއިން އެއްބަސްވެއެވެ.

•

ނންކުރުން:އެޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ލައިބްރަރީއެއްގައި ކަނޑައަޅާފައި
ވޞީލަތްތައް ބޭ ު
ގ ަ
(ހ) .ލައިބްރަރީ ެ
އޮންނަ އުސޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ލައިބްރަރީއަށް ވަދެ އެތަނުގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ލައިބްރަރީގައި ހިމެނޭ ގޮނޑި ،މޭޒު ،ރީޑިންގ ރޫމް ،ރީޑިންގ ކެރޭލްސް ،ތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ފޮތް ،ސީޑީ ،ތަނުގައި ހުންނަ ކޮމްޕިޔުޓަރ ވަޞީލަތް ،ހިލޭ ލިބިފައިވާ ޑޭޓާބޭސްތައް ފަދަ އެންމެހާތަކެތި
ތަނުގައި ތިބެގެން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ އޮންލައިން
ޑޭޓާބޭސްތައް މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

•

(ށ) .ލައިބްރަރީ މެޓީރިއަލްދޫކުރުން:ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެލައިބްރަރީއަކުން އެތަނެއްގެ
ދަރިވަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ އެންމެހާ ތަކެތި ދެ ލައިބްރަރީއިންވެސް އެއް އެއުޞޫލުން
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ލައިބްރަރީގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އެލައިބްރަރީއަކުން އާންމު
އުޞޫލުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި ނޫންއެހެން ތަކެއްޗެއް މިއެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން ދޫކުރާކަށް ލާޒިމް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ދޫކުރާތަކެތި ދޫކުރުމުގައި އަދި ބަލައިގަތުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ލައިބްރަރީ
ލޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަލާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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•

ގ ޚިދުމަތް:މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދުގައި
(ނ) .ފޮޓޯ ކޮޕީ ެ
ކަނޑައަޅަފައިވާ އުޞޫލާއި އެލައިބްރަރީއެއްގައި މިޚިދުމަތް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިންނެވެ .މިޚިދުމަތް ދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮޕީ ރައިޓް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޚިލާފު ނުވާ ގޮތަށެވެ.

 .4މެމްބަރުކަން ދިނުމާއި ވަކިކުރުން:
 .4.1މާއްދާ  2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މެމްބަރުކަން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަފައިވާ އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .4.2މާއްދާ  2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މެމްބަރުކަން ދެވޭނީ ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަލާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށެވެ .އެމުއްދަތުގެ ބޭރުން ޚިދުމަތް ހޯދޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން
އަލުން ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިގެންނެވެ.
 .4.3އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން ހުއްދަދެވިގެން މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި
ރެޖިސްޓަރކުރެވޭ ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާނީ އެޝީޓެއް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގާ ލައިބްރަރީ އަކުންނެވެ.
 .4.4މިޝީޓް އަޕްޑޭޓް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާވާނީ އެލައިބްރަރީއެއްގެ އެކަމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު  /މުވައްޒަފުންނެވެ.

 .5ޒިންމާ ނެގުން
 .5.1ލައިބްރަރީ ލޯން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދައިން އެލައިބްރަރީއަކުން ނަގާތަކެއްޗަށް
ޒިންމާވާނީ އެނަގާފަރާތަކުންނެވެ.
 .5.2ދަރިވަރުން ކޯހުން ގުރެޖުއޭޓްވުމުގެ ކުރިން ފުރާ ކުލިއަރެންސް ފޯރމް ފަދަ ލިޔުން ފުރިހަމަކުރާއިރު
އެދަރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ ލައިބްރަރީ ފިޔަވާ އަނެއް ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް
ވޭތޯ ބަލާފައިމެނުވީ އެޕްރޫވަލް ދީގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ
ލައިބްރަރީއަކުން ދޫކުރާތަކެތި ދޫކުރަނީ އަނެއް ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން ދެވޭހުއްދައަކަށް ބިނާކޮށް ރެޖިސްޓަރ
ކުރެވިގެން

ކަމަށްވާހިނދު އެފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ލައިބްރަރީ ގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ

ޒިންމާތައް އަދާނުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އެންމެފަހުން ނަގާފަރާތަކީ ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާފަރާތް
ނިސްބަތްވާ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ.
 .5.3އައި.ޔޫ.އެމް އަދި އެމް.އެން.ޔޫގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު މިޚިދުމަތާއި ގުޅުން ނެތް އެއްވެސް
ކަމެއްގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި  2ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް
ހިއްސާ ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ .ދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ އިން ވެސް މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރި
ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ފުރިހަމައަށް ޒިންމާނަގަންޖެހޭނެއެވެ.
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 .6އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރުން
 .6.1މިއެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރުމުގައި  2ޔުނިވަރސިޓިގެ ލައިބްރަރީ އިންވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
ދޭންވާނެއެވެ.
 .6.2މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި  2ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކަށް
ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެންނުވާނެއެވެ.
 .6.3މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ  2ލައިބްރަރީގެ ދެމެދު
މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
 .6.4މިފަދަ ބަދަލެއްގެންނަން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވިކަން ލިޔެކިޔުމުން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .6.5އެކަމެއްގެ ޒާތުން ހައްލުނުހޯދޭ މައްސަލައެއްނަމަ އެޔުނިވަރސިޓިގެ ކަމާބެހޭ އިސްވެރިންގެ ލަފާހޯދަން
ވާނެއެވެ.

 .7އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން:
 .7.1އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ އެގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ  2ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީއިންވެސް
އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވި ލިޔެކިޔުމުން އެކަން ކަށަވަރު ކުރެވުމުންނެވެ.
 .7.2މިގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މައިގަނޑު އެގްރީމަންޓަށް ބޮޑުބަދަލެއް އައުންކަމުގައި ބެލެވޭ ޙާލަތެއްގައި
މިއެގްރީމަންޓް އަލުން އައުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 .7.3މިއެއްބަސްވުން ކޮންމެ  2އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ.

ގ ފަރާތުން:
ގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ެ
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ

ގ ފަރާތުން :
ޔނިވަރސިޓީ ެ
ގ ޤައުމީ ު
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ

ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ވއިސް ޗާންސެލަރ
ަ
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UC
2020-24

287 :ާ | ޖަލްސ2020 ި ޖުލައ22 :ްވނު ތާރީޚ
ު ެފާސްކުރ

ިޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓިއުރިން އާއި ބްރަސްލްގެ ގެ ބަޔަކާއި ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ވެވ ފަހުމުނާމާގައ
.ެސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވ

Cooperation Agreement
made in Bruxelles /Male’
by and between
MNU, The Maldives National University ީދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓ, Male – Republic of
Maldives, (hereinafter referred to as “MNU”) from one part;

and
EIFEC - European Institute for Export Compliance, registered at EU Commission:
ID 93279557339-11, with its registered offices in Brussels, Belgium, 2-4 Round Point
Schuman, B-1040, represented by Dr. Ilja Gardi born in Prague (Czech Republic) on
101/12/1951, based for this deed at premises of the Institute at registered Head
Office (hereinafter referred to as “EIFEC”) from the other part.
in cooperation with
Department Dbios (DBIOS) of University of Turin with its registered offices in Via
Accademia Albertina 13, Turin, Italy represented by its Director Prof. Cristina
Giacoma
MNU, EIFEC, DBIOS are hereinafter referred to, where the text so requires, either
individually as “Party” or collectively as “Parties”.
WHEREAS in a globalised world infectious disease can move quickly across
borders, carried by humans and animals, and the recent outbreaks of COVID-19
virus have shown how vulnerable and poorly prepared the world was to respond
effectively.
WHEREAS the lack of effective preparedness and response measures essential to
address outbreaks of infectious diseases have caused an unprecedent dramatic
socio-economic impact, costed lives, threatened global security.
WHEREAS the needs of commensurate and adequate measures urge on whoever
can contribute to restore the well-being (including but not limited to health, safety
and the economic systems) of our communities.
WHEREAS a new, unprecedent critical life-threatening emergency requires the
development of emergency sound practices, policies and the maximum effort of
standardization of procedures that can be verified and certified by accredited
qualified third parties (Assurance aim).
13

WHEREAS EIFEC is the International Standards organization for compliance in
areas that are a threat to international security as of nuclear, biological and
chemical armaments proliferation, Weapons of Mass Destruction (WMD),
Sanctions. (Export Compliance) whose aim is to contribute to fostering
international security and disseminating behaviours of excellence through the
effective implementation of the specialized Compliance management framework
based on its International Standards.
WHEREAS EIFEC has a multidisciplinary knowlegde and competence that allows to
define and develop by innovation Standards, guidelines and certification
mechanisms for emergency situations or critical areas of any nature.
WHEREAS EIFEC is urgently developing new emergency Standards (EIFEC
ES2001.06:HBY Series) in international format with the support of UNIFEC, the
network of leading world Universities (coordinated by EIFEC itself), and several
expert groups such as HEALTHBY and many others.
WHEREAS the University of Turin – Italy – through the Department Dbios (DBIOS)
has signed a framework agreement with EIFEC on 5 may 2020 aimed at the
implementation in Italy of the Health Emergency Risk Compliance in epidemic
context Framework. (based on the EIFEC ES2001.06:HBY Series under development
and
WHEREAS DBIOS will coordinate the academic expertise, experts and Universities
departments that will be involved in the initiative
WHEREAS MNU is a non-profit, National University with mission to create, discover,
preserve disseminate knowledge that is necessary to enhance the lives and
livelihoods of people and essential for the cultural, social and economic
development of the society
WHEREAS MNU collaborates with EIFEC and DBIOS to locally coordinate and
implement Compliance for Health Emergency Risk Management in an epidemic
Context as agreed in this agreement.
WHEREAS Parties have decided to enter into an agreement of co-operation based
on the subject matter of the Roadmap: Compliance for Health Emergency Risk
Management in an epidemic Context.
NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:
COOPERATION
The scope of co-operation between the Parties shall include the following:
1.a Participation in the Sanitization Standard Working Group (SANS WG) which
shall
i.

advise on the development and deployment in the Maldives and in the
region, of the International Standards EIFEC ES2001.06:HBY Series)
issued by the EIFEC Standards Tech Group, and

ii.

assist and coordinate with the relevant Maldivian authority for
optimization and integration of the national Guidelines and / or other
activities
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iii.

prepare and provide the necessary training sessions to operators in the
sector, and

iv.

assist in the localization in local language of the new Standards if
needed,

v.

introduce and coordinate with organizations able to participate to the
assessment and determination of the compliance of products,
equipment and processes used in sanitization activities with the relevant
national regulations, the indications of the World Health Organization
and the Ministry of Health’s protocols about sanitization and disinfection
of facilities, public spaces and industrial areas in accordance with the
new emergency standards EIFEC ES2001.06: HBY series and

vi.

promote the new standards and assist organizations to build and start
their management programs for the prevention and containment of the
health emergency by Covid-19 or pandemic similar situations;

1.b Any other assistance that may fall within the scope of this Agreement upon
request and acceptance of each Party.
This Agreement does not create any agency relationship whatsoever between the
Parties and thus neither Party shall, except with the prior written consent of the
other Party and except as expressly set out herein, perform any act or function, and
shall have any authority to assume or undertake any obligation or liability whether
financial or contractual or otherwise for and on behalf or in the name or account of
the other Party.
REMUNERATION
As EIFEC is a non-profit organization and the content of this Agreement fall within
the Institutional scope of the mission of the Institute, any fees or other cost shall be
charged by mutual agreed contract or letter for each case.
In case of any special assignment, assistance and activity, additional or
supplemental to whatever is to be provided herein, both Party shall negotiate an ad
hoc expenses coverage.
TERMINATION/DURATION
This Agreement shall be valid for 3 (three) years from the date herein and may be
extended upon mutual agreement, unless is terminated earlier by either Party
through a 1 (one) month prior written notice. The termination of the Agreement shall
have no effect on the activity that shall be currently in process.
CONFIDENTIALITY
Any proprietary or confidential knowledge or information contained herein and the
services, the advisory or each business or operation are confidential and may not
be disclosed to any third party, without Parties prior written consent.
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STANDARD PERFORMANCE
Each Party shall perform their services and carry out their obligations hereunder
with all due diligence, efficiency and economy, in accordance with generally
accepted practices used in banking industry and consulting standards.
Each Party shall always act, in respect of any matter relating to this Agreement, as
faithful adviser to the other, and shall at all time support and safeguard the
legitimate interests in any dealings with third parties.
This Cooperation Agreement does not create any rights and/or obligations
whatsoever for either Party except for rendering the cooperation services set out
in this Agreement.
LEGAL OWNERSHIP OF PATENTS AND INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS
The ownership of any inventive results, patentable or worthy to be protected
through other industrial property instruments, deriving from research or
consultancy activity carried out in the frame of the present agreement, will be
defined according to the provisions of the internal regulation of both Parties. In any
case the ownership or co-ownership of inventions originated during the activities
carried out under this framework shall be recognized by Parties to MNU, DBIOS
and EIFEC.
USE OF DISTINCTIVE SIGNS
The Parties shall retain sole ownership of any logos and distinctive signs used in
implementation of this agreement, of which they are the owners or licensees,
respectively, and any authorization to use such logos and distinctive signs shall not
in any way be construed as a trademark license or give rise to any rights to the logo
and distinctive signs.
GOVERNING LAW
The terms of this Agreement shall be read, construed and interpreted in accordance
with and governed by Belgian Law and parties hereto submit to jurisdiction of the
courts of Belgium.
In Witness whereof the Parties hereto have caused this Agreement to be executed
by their respective duly authorized representative on the day and year herein.
Signed for and on behalf of
______________________
________________________
______________________
Dr. Ilja Gardi
Shareef
Chairman
EIFEC
National University
Bruxelles

Prof. Director Cristina Giacoma

Dr. Mohamed

President
DBIOS – UNITO

Vice Chancellor
The Maldives

Bruxelles

Male’, Maldives
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UC
2020-25

ޗީފް ލައިބްރރިއަންގެ މަޤާމު ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުން

ވނު ތާރީޚް 22 :ޖުލައި  | 2020ޖަލްސާ287 :
ފާސްކުރެ ު

ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗީފް ލައިބްރރިއަންގެ މަޤާމު ކޮންޓްރެކްޓް މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

UC
2020-26

ވާކްލޯޑް ޕޮލިސީ އިޞްލާޙް ކުރުން.

ވނު ތާރީޚް 22 :ޖުލައި  | 2020ޖަލްސާ287 :
ފާސްކުރެ ު

ދެވަނަ ޓާރމްގެ ކިޔެވުން ފެށިގެން (އޮގަސްޓް  1 )9މަސް ތެރގައި އަލުން މަޝްވަރާކުރަންޖެހ ކައްތައްތައް
މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު  15ޖުލައި  2020ގައި އިޞްލާޙްކުރެވިފައިވާ ވާކްލޯޑް ޕޮލިސީ ފާސްކުރުމަށްފަހު
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.

ގ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތު
ވއްޒަފުން ެ
އެކެޑެމިކް މު ަ
.1

މަޤްޞަދު
ގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ވޒީފާ ެ
ވޓަބްލް ކޮށް ަ
ގ މައިގަނޑު ބނުމަކީ އިކް ި
ގ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތެއް ެ
ވއްޒަފުން ެ
އެކެޑެމިކް މު ަ
ވލުކުރެވ
ވއްޒަފުންނަށް ޙަ ާ
ގ ސަބަބުން އެކި މު ަ
ވލުކުރާނ އުޞޫލެއް ހަމަޖެއްސުމެވެ .މި ސިޔާސަތު ެ
ވއްޒަފުންނަށް ޙަ ާ
މު ަ
ވއްޒަފުން،
ވ މު ަ
ގއި ޙަރަކާތްތެރި ާ
ގއި ،ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރެވނެއެވެ .އެކި ދާއިރާތަކު ަ
ގ ބުރަކަމު ަ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކު ެ
ވއްޒަފުންނަށް
ވޔަސް ،މު ަ
ވރުން މަސައްކަތްތައް ތަފާތު ި
ވތަ ފެން ަ
ގ ސަބަބުން ނު ަ
ވޒީފާ އަދާ ކުރާ ދާއިރާ ެ
އެމީހުން ަ
ވލުކުރުމަށް މި ސިޔާސަތު ބާރުއަޅާނެއެވެ.
ވރިކޮށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަ ާ
ޢަދުލު ެ

.2

ތަންފީޒު ކުރެވ ދާއިރާ
ގ އެންމެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ ކިޔަވާދިނުމާއި
ގ ވާރކްލޯޑް ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރެވނީ އެބައެއް ެ
ވއްޒަފުން ެ
އެކެޑެމިކް މު ަ
ގއި ހިމެނ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ
ގ އޮނިގަނޑު ަ
ވއްޒަފުން ެ
ވ މީހުންނަށާއި އެކެޑެމިކް މު ަ
ރިސާރޗް ކުރުން ކަމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ވއްޒަފުންނަށެވެ.
މު ަ
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.3

ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ ކަނޑައެޅުން
ވނީއެވެ.
ގ މާނަ އެއާ އެކު އެ ަ
ވ ލަފުޒުތުތަކު ެ
ވއި ،އަންނަނި ި
ވ ތަންތަން ފިޔަ ަ
ގއި މާނަ ކޮށްފައި ާ
ގތަކަށް މިސިޔާސަތު ަ
އެހެން ޮ

ވއްޒަފުން:
އެކަޑެމިކް މު ަ

ގމާއި
ވއިދިނުމާއި ރިސާރޗް ކުރުމާއި އިދާރީ ހިން ު
ގ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ކިޔަ ަ
އެބައެއް ެ
މުޖުތަމަޢުއަށާއި

ޔުނިވަރސިޓީއާއި

ޕްރޮފެޝަންއަށް

ޚިދުމަތްކުރުންކަމަށް

ވ
ކަނޑައަޅާފައި ާ

ވޔަސް އެމީހަކު އެކެޑެމިކް
ގ މި ހަތަރު ދާއިރާއިން އެއްކަމެއް އުނި ި
ވއްޒަފުންނެވެ .މަސައްކަތު ެ
މު ަ
ގއި ފަންނީ
ގ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ބެހ ޤާނޫނު ަ
ވހިރާއްޖ ެ
ވނެއެވެ .ދި ެ
ވއްޒަފަކަށް ނު ާ
މު ަ
ގއި 2020
ގ ތެރ ަ
ވއްޒަފުން ެ
ވއްޒަފުންނަށެވެ .މި މު ަ
ވނީ މި މު ަ
ވއްޒަފުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ަ
މު ަ
ވއްޒަފުންނެއް ނުހިމެނެއެވެ.
ގ މު ަ
ވ ރިސާރޗް ގިންތީ ެ
ވނަ އަހަރު ތައާރުފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ަ

ވއްޒަފު:
ޓީޗިން-ފޯކަސްޑް މު ަ

އެ

ގ
ވއްޒަފެއް ެ
މު ަ

މައިގަނޑު

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ

މަތީ

ވރަކަށް
ފެން ަ

ގނުމާއި
އުނ ެ

ގން  80%ހދަކުރާ ،ތަޢުލީމީ ކަންކަން
ގނަވެ ެ
ގން  60%އަދި ި
ވ ެ
ގއި މަދު ެ
ގންނައިދިނުމު ަ
އުނ ަ
ގއި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން
ގން ކަމު ަ
ފަރުމާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެ ު
ވއްޒަފު.
ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މު ަ
ވއްޒަފު:
ޓީޗިން-ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މު ަ

ގނުމާއި
ވރަކަށް އުނ ެ
ގ މައިގަނޑު މަސއޫލިއްޔަތަކީ މަތީ ފެން ަ
ވއްޒަފެއް ެ
އެ މު ަ

ގތު ހދަކުރާ ،ތަޢުލީމީ ކަންކަން ފަރުމާކޮށް
ގން  50%ވަ ު
ވ ެ
ގއި މަދު ެ
ގންނައިދިނުމު ަ
އުނ ަ
ގއި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ
ގން ކަމު ަ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެ ު
ވއްޒަފު.
އެކެޑެމިކް މު ަ
ގ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަން ރިސޯސް
ވއްޒަފެއް ެ
ވއްޒަފު :އެ މު ަ
ރިސާރޗް -ފޯކަސްޑް މު ަ
ގން
ވ ެ
ގއި މަދު ެ
ގންނައިދިނުމު ަ
ވއްޒަފުން އު ަ
ވއްޒަފު .މިފަދަ މު ަ
ކޮމިޓީއިން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މު ަ
ވނެއެވެ.
 30%ހދަކުރަން ާ
ވއްޒަފުން:
ރިސާރޗް މު ަ

ގޅުންހުރި މަސައްކަތް
ވ މުއްދަތަކަށް ،ރިސާރޗާއި ު
ވއްޒަފުންނަކީ ،ކަނޑައެޅިފައި ާ
ރިސާރޗް މު ަ
ވއްޒަފުން.
ގތީ މު ަ
ވ ު
ވ ަ
ގ ދަށުން ވަޒީފާދީފައި ާ
ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެއް ެ

ގޑި:
ކޮންޓެކްޓް ަ

ވދިނުމަށް
ގތަށް މާއްދާއެއް ކިޔަ ާ
ވ ޓައިމްޓބްލް އަކާ އެއް ޮ
ވއްޒަފަކު ކަޑައެޅިފައި ާ
އެކެޑެމިކް މު ަ
ގ މުއްދަތު .އިންޓަރނެޓް
ވރުންނާ ސީދާ ބައްދަލުކޮށް ހދަކުރާ  50މިނެއްޓާއި  60މިނެއްޓު ެ
ދަރި ަ
ގއި
ގއި ބަލާނީ ރިއަލް ޓައިމް ަ
ގޑިކަމު ަ
ވއިދިނުމަކީ ކޮންޓެކްޓް ަ
ވއިދ ކިޔަ ަ
ގން ކިޔަ ަ
ބނުންކޮށް ެ
ގން 60
ގނަވެ ެ
ގއި ،ކެމެރާ ކުރަމުން ި
ގތެއް ަ
ވ ު
ވ ަ
ގއި) ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ާ
ގތު ަ
ވ ު
(ޙަޤީޤީ ަ
ވދިނުމަށެވެ.
ވއިދ ކިޔަ ާ
ވގުތުން ބަލަމުންދާ ކިޔަ ަ
ވރުންތަކެއް ަ
ގއި ތިބި ދަރި ަ
މިނެއްޓަށް ދުރު ަ

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް:

ގއި
ގން މަރުކަޒުން ބރު ތަނެއް ަ
ގޅި ެ
ވޒީފާއާ ު
ވތަ ަ
ގއި ނު ަ
ވ މަރުކަޒު ަ
ވއްޒަފު ނިސްބަތް ާ
މު ަ
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ގޑިއިރު ބައްދަލު ކުރާ ކޮމިޓީއެއް ަ
ގން އެއް ަ
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު މަދުވެ ެ

.4

އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވާރކްލޯޑް ކަޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތައް
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ވލުކުރާއިރު ،ޢަމަލު ކުރަން ޖެހ މައިގަނޑު
ވކި ފަރުދުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަ ާ
ގ ތެރެއިން ަ
ވއްޒަފުން ެ
އެކެޑެމިކް މު ަ
ވނީއެވެ.
ގއި އެ ަ
އުޞޫލުތައް ތިރީ ަ
(ހ)

ވއްޒަފަކާ
ގ ޙާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އެކެޑެމިކް މު ަ
ވއްޒަފުން ެ
ގ ބނުންތަކާއި މު ަ
ޔުނިވަރސިޓީއާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކު ެ
ވސް،
ވއްޒަފަކަށް ެ
ވނެ ހަމައަކުން ކޮންމެ އެކެޑެމިކް މު ަ
ވޓަބްލް ާ
ވލު ކުރެވ ވާރކްލޯޑް މުޅިއަހަރަށް ބަލާއިރު އިކް ި
ޙަ ާ
ވރިންނެވެ.
ވ ެ
ވފައި ާ
ވލު ެ
ގން ޙަ ާ
ވނެއެވެ .މިކަން ކުރާނީ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތައް ހިން ަ
ވާރކްލޯޑް ޕްލން އެއް ހަމަޖައްސަން ާ

(ށ)

ވދާނެއެވެ.
ގ ޙަރަކާތްތައް ތަފާތު ކުރެ ި
ވއްޒަފުން އަދާ ކުރާ ވާރކްލޯޑް ެ
ވމުން ،މު ަ
ވއްޒަފުން ހިމެނ ރންކް ތަފާތު ު
މު ަ
ވށިން
ވދާނެއެވެެ .
ވށި (ކޮންޓެކްސްޓް) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވާރކްލޯޑު ތަފާތު ކުރެ ި
ގ ެ
ވއިދިނުމު ެ
ވއްޒަފު ކިޔަ ަ
އަދި މު ަ
ވލް އާއި
ގ ލެ ެ
ގ ޢަދަދާއި މާއްދާ ެ
ވރުން ެ
ގ ދަރި ަ
ވއިދ ކިލާހު ެ
ވއިދެނީ އަލަށްތޯ އާއި ކިޔަ ަ
ވއިދ މާއްދާ ކިޔަ ަ
މާނަކުރަނީ ކިޔަ ަ
ގއި ރިއާޔަތްކުރަންޖެހ ކަންކަމަށެވެ.
ވރކްލޯޑް ބެހުމު ަ
ވޓަބްލްކޮށް ާ
ވސް އިކް ި
މި ނޫން ެ

(ނ)

ގޑިއިރާ
ވލަކު ަ 5
ގޑިއިރު ،ދު ާ
ގން ކޮންމެ އަހަރަކު ަ 1265
ވސް ،މަދުވެ ެ
ވއްޒަފެއް ެ
ވާރކްލޯޑް ކަނޑައަޅާނީ ކޮންމެ މު ަ
ގތު ،އެކި
ވ ު
ގއި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހ ަ
ގ ތެރ ަ
ގންނެވެ .އަހަރެއް ެ
 30މިނެޓް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހނެ ކަމަށް ބަލައި ެ
ގޑިތަކަށް ބަދަލުއަންނާނެއެވެ.
ވ ަ
ވ ނިސްބަތަކުން އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ވއްޖެ ނަމަ ،ބަދަލު ި
ސަބަބުތަކާ ހުރެ ބަދަލު ެ

(ރ)

ގ
ވއްޒަފުން ެ
ވކި މު ަ
ވނެއެވެަ .
ކޮންމެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރަކުން ހަމަޖައްސާ ވާރކްލޯޑް ޕްލން ޝާއިޢު ކޮށް ހާމަ ކުރަން ާ
ވ
ގން ،ފުރުޞަތު އޮތް އެންމެ ބޮޑަކަށް ،އެމީހުން އެއްބަސް ާ
ވރާ ކުރެވި ެ
ވލާނީ އެމީހުންނާ މަޝް ަ
ވާރކްލޯޑް އެކުލަ ާ
ވއްޒަފު އެންމެ
ވރިއަކަށް މު ަ
ގތަށް ،ތަން ހިންގަންހުރި ެ
ވ ޮ
ވޓަބްލް ކުރުމަށާއި ހިންގުމަށް ފަހި ާ
ވސް ،އިކް ި
ގތަކަށެވެ .ނަމަ ެ
ޮ
ގއި ވާރކްލޯޑަށް އަންނަ
ގ އިޚްތިޔާރު އޮންނާނެއެވެ .އަހަރު ތެރ ަ
ގތަކަށް ވާރކްލޯޑް ހަމަޖެއްސުމު ެ
ގތް ނޫން އެހެން ޮ
އެދ ޮ
ވނެއެވެ.
ވ ރެކޯޑު ކުރަން ާ
ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސް ެ

ގ ކުރިން ނިންމތޯ ފެކަލްޓީތަކާއި
ވނަ ހަފުތާ ނިމުމު ެ
ގ ަ 8
ގމުންދާ ޓާރމު ެ
ގ ވާރކްލޯޑް ޕްލން ،ހިނ ަ
(ބ) ކުރިއަށް އޮތް ޓާރމު ެ
ވނެއެވެ.
ވރިން މަސައްކަތްކުރަން ާ
ގ ެ
ސްކޫލްތަކާއި ސެންޓަރުތަކު ެ
(ޅ)

ވލު
ގމާއި ރިސާރޗް ފަދަ ތަޢުލީމީ ކަންތައްތައް ޙަ ާ
ވދިނުމާއި އިދާރީ ހިން ު
ވންނަ ފަރާތްތަކަށް ކިޔަ ާ
ވޒީފާއަށް އަލަށް ަ
ަ
ވ
ވމަށާއި ތަރައްޤީ ކުރަން ފުރުޞަތުދިނުމަށާއި ތަޖްރިބާ ލިބިފައި ާ
ގއި ،އެފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރު ު
ކުރުމު ަ
ވނެއެވެ.
ގ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދން ާ
ވއްޒަފުން ެ
މު ަ

(ކ)

ވފައި އޮންނަން
ގ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަޔާން ކުރެ ި
ގއި އނާ ެ
ގ ވާރކްލޯޑް ަ
ވއްޒަފެއް ެ
ކޮންމެ މު ަ
ވ ޒިންމާތަކާއި ދޫކޮށްލާ ޒިންމާތައް ބަޔާން
ވލު ާ
ގންނަ ނަމަ ،ބަދަލުތަކަށް އެއްބަސްވެ ،އަލަށް ޙަ ާ
ވނެއެވެ .ބަދަލުތައް ެ
ާ
ވރާ ކުރެވި ،ރެކޯޑު ކުރެވި ،އަދި
ވއްޒަފުންނާ މަޝް ަ
ވނީ ،މު ަ
ވނެއެވެ .މިކަންކަން އޮންނަން ާ
ވފައި އޮންނަން ާ
ކުރެ ި
ގ ތާއީދު ހޯދާފައެވެ.
ވއްޒަފު ެ
ވރަކުން މު ަ
ފުރުޞަތު އޮތް މިން ަ

(އ)

ވލު ކުރެވނީ ތަފާތު ހަތަރު
ގން ޙަ ާ
ވ ެ
ގނަ ެ
ވލު ކުރާއިރު ،އެންމެ ި
ގއި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވާދިނުން ހަ ާ
ވއްޒަފަކަށް ވާރކްލޯޑް ަ
މު ަ
ވއިދ
ވއްޖެނަމަ ،އިސްކަންދނީ ކިޔަ ަ
ވއިދށެވެ .ހަތަރު މާއްދާއިން ވާރކްލޯޑް ހަމަނުކުރެވ ހާލަތެއް އަތު ެ
މާއްދާ ކިޔަ ަ
ގޑިއަށެވެ.
ަ

(ވ)

ވ ދިނުމެވެ.
ގޑިއިރު ކިޔަ ާ
ވ އާންމު އުޞޫލަކީ ހަފުތާ އަކު  16ކޮންޓެކްޓް ަ
ވއްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މު ަ
ގއެވެ .އަދަދެއް ކަނޑައަޅަންޖެހތީ،
{ޢާއްމު އުޞޫލްކަމަށް މާނަކުރަނީ އިނގިރސިބަހުން ނޮމިނަލް ބނުންކުރާ މާނައި ަ

ގޑަކަށެވެof, being, or relating to a designated or .
ގތް ަ
ވރު ނުވަތަ ާ
ނަމަކަށް ކަނޑައަޅާ މިން ަ
}theoretical size that may vary from the actual
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 .5ވާރކްލޯޑްގެ ތެރގައި ކިޔަވައިދން ޖެހ ގަޑީގެ ޢަދަދު
(ހ)
ވލު ކުރެވނީ އެންމެ
ވއިދން ޙަ ާ
ގއި ކިޔަ ަ
ގތު ަ
ގ ޮ
ވއްޒަފަކަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ެ
ގއި މު ަ
ގޑީ ަ
ޢާންމު އުޞޫލުން ރަސްމީ ަ
ވ ސަބަބުތަކަކާ ހުރެ ،އިތުރު އުޖޫރައެއް ނެތި،
ގއި ،ދިމާ ާ
ވސް ،ނާދިރު ޙާލަތްތަކެއް ަ
ގޑިއިރެވެ .ނަމަ ެ
ގން ަ 16
ވ ެ
ގނަ ެ
ި
ގން
ވރިޔާއަށް ލިބި ެ
ގ ެ
ގ އިޚްތިޔާރު ފެކަލްޓީ/ސްކޫލް/ސެންޓަރު ެ
ވއިދިނުން ހަމަޖެއްސުމު ެ
ގޑިއިރު ކިޔަ ަ
ހަފުތާއަކު ަ 18
ވއެވެ.
ެ
ގން
ވރުން ކިލާހަށް ހާޒިރުކޮށް ެ
ވނެއެވެ .ދަރި ަ
ގން ނު ާ
ވ ެ
ވރެ އިތުރު ެ
ގޑިއަށް ު
ގޑި އަހަރަކު ަ 540
ޖުމްލަ ރަސްމީ ކޮންޓެކްޓް ަ
ވރެ
ގޑިއިރަށް ު
ގ ޖުމުލަ ަ 18
ގޑީ ެ
ވއިދ ަ
ވއިދ އިރު ،ހަފުތާއަކު ކިޔަ ަ
ގއި) ކިޔަ ަ
ވ މޯޑު ަ
ގތަކަށް (އޯލަޓަރނޓި ް
ނޫން ޮ
ވ  30ހަފުތާއަށް
ގ މުއްދަތުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ވމު ެ
ގ ކިޔެ ު
ގ ދިރާސީ އަހަރު ެ
ވސް ،އެމް.ކިޔު.އެ .
ވދާނެއެވެ .ނަމަ ެ
ގނަ ެ
ި
ގއި ،އެކެޑެމިކް
ވހެއް ަ
ވސް ދު ަ
ވނެއެވެ .އަދި އެއް ެ
ގން ނު ާ
ގނަވެ ެ
ވރެ ި
ގޑިއިރަށް ު
ނިސްބަތް ކުރާ އިރު ހަފުތާއަކަށް ަ 16
ގއި
ގޑިން މި މާއްދާ ަ
ވލު ކުރާ ަ
ވއިދން ޙަ ާ
ވނެއެވެ .ކިޔަ ަ
ގން ނު ާ
ގނަވެ ެ
ވރެ ި
ގޑިއިރަށް ު
ގޑިަ 8 ،
ގ ކޮންޓެކްޓް ަ
ވއްޒަފެއް ެ
މު ަ
ގތެވެ.
ވ ޮ
ގއި ކަނޑައަޅާފައި ާ
ގޑީ ަ
ވނު ކޮންޓެކްޓް ަ
މާނަކުރަނީ ކުރިން ބަޔާންކުރެ ު
(ށ)

ގޑިއިރު ހަފުތާއަކު
ވއިދ ަ 18
ގއި ކިޔަ ަ
ވތަ ހާއްސަ ހާލަތު ަ
ގޑިއިރު ނު ަ
ވއިދ ަ 16
ގއި އާންމު އުސޫލުން ކިޔަ ަ
ގޑީ ަ
ރަސްމީ ަ
ވއިދ ނަމަ ،އނާއަށް އުޖޫރަ ހަމަޖައްސާނީ ޕާރޓް ޓައިމްކޮށް
ގއި ކިޔަ ަ
ގޑީ ަ
ވދިނުމަށް ފަހު ،އނާ ނުރަސްމީ ަ
ކިޔަ ާ
ގތަށް ޕާރޓް ޓައިމް ރޓުން އުޖޫރަ
ވއްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ހަމަ ޖައްސާ ރޓުންނެވެ .މި ޮ
ގޑިފުރާ މު ަ
ގންނަ ަ
ވއިދން ެ
ކިޔަ ަ
ވއިދ
ގ ޢާއްމު ހައިސިއްޔަތުން ކިޔަ ަ
ވޒީފާ ެ
ގތަށާއި ަ
ދނަމަ ،އޯވަރޓައިމް އުޖޫރައެއް ނުދެވނެއެވެ .އިތުރު އުޖޫރަ ދ ޮ
ގޑިއާ ހަމައަށެވެ.
ވއްޖެނަމަ ،އިތުރު އުޖޫރަ ދެވނީ ަ 22
ގނަ ެ
ވރެ ި
ގޑިއިރަށް ު
ގޑި ހަފުތާއަކު ަ 22
ކޮންޓެކްޓް ަ

(ނ)

ވސް ހަމަކުރަން ޖެހ
ވއްޒަފަކު ެ
ކޮންމެ މު ަ

ވ ނަމަ އަދި
ޓީޗިންގ ވާރކްލޯޑް ހަމަ ނުކުރެވ ހާލަތެއް ދިމާ ާ

އެފަދަ

ވޒީފާ
ވއްޒަފަކު ަ
ވން ނެތް ނަމަ އެމު ަ
ގ ކޮންޓެކްޓް ވާރކްލޯޑް ދެ ެ
ވދިނުމު ެ
ވސް ކިޔަ ާ
ވއްޒަފަކަށް އެހެން މަރުކަޒަކުން ެ
މު ަ
ވސް މަޤާމެއް އުފައްދައި އަދި އެމަޤާމެއް ދެމެހެއްޓނީ ޓީޗިން ފޯކަސްޑް
ވކިކުރުމަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހނެއެވެ .އެއް ެ
އިން ަ
ވރެޖްކޮށް ހަފުތާ
ގ މުއްދަތަށް ބަލައި ،ޓާރމަކު އެ ަ
ވހު ެ
ވއްޒަފުން އެއް އަހަރު ދު ަ
އަދި ޓީޗިން އާއި ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މު ަ
ގޑި
ވއިދ ަ
ވރެޖްކޮށް ހަފުތާއަކު ކިޔަ ަ
ވއްޒަފުން އެ ަ
ގޑި އަދި ރިސާރޗް ފޯކަސްޑް މު ަ
ވއިދ  10ކޮންޓެކްޓް ަ
އަކު ކިޔަ ަ
ގޑި ހަމަ ކުރެވނަމައެވެ.
ގ ކޮންޓެކްޓް ަ
ވތަ އެއް މާއްދާ ެ
ގން  4ނު ަ
މަދުވެ ެ
(ރ)

ގޑިއިރު
ވ އާންމު އުޞޫލަކީ ހަފުތާއަކު ަ 16
ގއި ކަނޑައެޅިފައި ާ
ގތު ަ
ގ ޮ
ވއްޒަފަކަށް ނޮމިނަލް ޢަދަދެއް ެ
ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މު ަ
ގ ހަރަކާތްތަކަށް އަހަރަކު ޖުމްލަ
ވއިދިނުމު ެ
ވޔަސް ކިޔަ ަ
ގއި ި
ގޑިއިރު ކަމު ަ
ވއިދ ަ 18
ގއި ކިޔަ ަ
ވތަ ޚާއްޞަ ހާލަތު ަ
ނު ަ
ގއި
ވއިދިނުމާގުޅ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް މި ސިޔާސަތު ަ
ގޑި ހަމަކުރާނީ ކިޔަ ަ
ގތަށް ަ
ވނެއެވެ .މި ޮ
ގޑި ހދަކުރަން ާ
ަ 759
ގންނެވެ.
ވ ކަންކަން ކޮށް ެ
ކަނޑައަޅާފައި ާ

(ބ)

ވއްޒަފު ބނުންނަމަ
ގޑިތައް ފުރުމަށް ފަހު ،މަރުކަޒާއި މު ަ
ގ ަ
ވއިދިނުމު ެ
ވ ކިޔަ ަ
ވލުކޮށްފައި ާ
ގތުން ހަ ާ
ފެކަލްޓީ އިން ރަސްމީ ޮ
ވއިދިނުން
ގމަތިން އިތުރަށް ކިޔަ ަ
ގތެއް ެ
ވ ޮ
ގނަނު ާ
ވރެ ި
ގޑިއިރަށް ު
ގ ޖުމްލަ އަދަދު ަ 8
ގޑީ ެ
ވއިދ ަ
އެމީހަކަށް ދުވާލަކު ކިޔަ ަ
ގ
ވޒީފާ ެ
ވ ރަސްމީ ަ
ވއްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ވނީ އެމު ަ
ވއިދން ާ
ގއި ކިޔަ ަ
ގޑީ ަ
ވލުކުރެވ ަ
ގތަށް ހަ ާ
ވދާނެއެވެ .މި ޮ
ވލުކުރެ ި
ހަ ާ
ގތަށް ނުރަސްމީ
ގންނެވެ .މި ޮ
ގއި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލައި ހޮވި ެ
ގ ތެރ ަ
ގއި ،ޔުނިވަރސިޓީ ެ
ގޑިން ބރު ަ
ަ
ވއްޒަފުންނަށް އުޖޫރަދ ރޓުން ،އޯވަރޓައިމް ނުދީ
ގޑިއަށް ޕާރޓްޓައިމް މު ަ
ވއިދިނުމަށް ހަވާލުކުރެވ ަ
ގއި ކިޔަ ަ
ގޑީ ަ
ަ
ވދާނެއެވެ.
އުޖޫރަދެ ި

20

(ބ)

ވނެއެވެ.
ގއި ހދަކުރަން ާ
ގތު ަ
ގ ޮ
ވލޮޕްމަންޓް ެ
ގޑި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑި ެ
ގން އަހަރަކު ަ 15
ވ ެ
ވސް މަދު ެ
ވއްޒަފެއް ެ
ކޮންމެ މު ަ
ވރިވުމަށް ކޮންމެ އެކެޑެމިކް
ގއި ބައި ެ
ވލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތަކު ަ
ވރިން ހުއްދަދ ސްޓާފް ޑި ެ
ގ ެ
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކު ެ
ގތު
ވ ު
ވލޮޕްމަންޓްއަށް ހދަ ކުރާ ަ
ގތުން ސްޓާފް ޑި ެ
ވދާނެއެވެ .މި ޮ
ގޑިއިރު ދެ ި
ގން އަހަރަކު ަ 60
ވ ެ
ގނަ ެ
ސްޓާފަކަށް ި
ގއެވެ.
ގޑިއިރުގެ ތެރ ަ
ގން އަހަރަކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހ ަ 1265
ވ ެ
ވއްޒަފަކު މަދު ެ
ހިމެނނީ ކޮންމެ މު ަ

(ޅ)

ގޑިއިރު ރިސާޗް ކުރުމެވެ .އަދި
ވ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު ަ 253
ވއްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މު ަ
ވ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  632ގަޑިއިރު ރިސާޗް ކުރުމެވެ.
ވއްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ރިސާޗް ފޯކަސްޑް މު ަ

( ކ)

ގއި ހދަކުރުމެވެ.
ގމު ަ
ވ އާންމު އުޞޫލަކީ އަހަރަކު  253ގަޑިއިރު އިދާރީ ހިން ު
ވއްޒަފަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ކޮންމެ މު ަ

ގއެވެ.
ގ ކޮންޓްރެކްޓް ަ
ވރކްލޯޑް ހިމެނނީ އެމީހުން ެ
ގ ާ
ވއްޒަފުން ެ
(އ) ރިސާރޗް މު ަ

.6
(ހ)

ވާރކްލޯޑް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް
ވން
ގއި ޙަރަކާތްތެރި ާ
ގތުން ،ތިން ދާއިރާއެއް ަ
ގ ޮ
ގ ރންކް ެ
ވސް ،އެމީހެއް ެ
ވއްޒަފެއް ެ
ގ ކޮންމެ އެކެޑެމިކް މު ަ
ޔުނިވަރސިޓީ ެ
ވލުމާއި )2( ،ރިސާރޗް އާއި ޢިލްމީ ޙަރަކާތްތަކާއި
ވދިނުމާއި މުޤައްރަރުތައް އެކުލަ ާ
ވނެއެވެ .އެއީ ( )1ކިޔަ ާ
ާ
ގމާއި ޕްރޮފެޝަން އަށާއި ޔުނިވަރސިޓީއަށާއި މުޖުތަމަޢު އަށް ޚިދުމަތް ކުރުމެވެ.
ޝާއިޢުކުރުމާއި ( )3އިދާރީ ހިން ު
ވން ޖެހުނަސް،
ގއި ހަރަކާތްތެރި ާ
ވނު ތިން ދާއިރާ ަ
ގއި ބަޔާންކުރެ ު
ވސް މަތީ ަ
ވއްޒަފަކަށް ެ
ގތުން ކޮންމެ މު ަ
ގ ޮ
އުޞޫލެއް ެ
ގ މަސްއޫލިއްޔަތު
ގ ސަބަބުން ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ެ
ވސް ކަމެއް ެ
ގތުން ނުވަތަ އެހެން ެ
ގ ޮ
ގ ރންކް ެ
ގއި އެމީހެއް ެ
އެކަމު ަ
ވދާނެއެވެ.
ނޯ ެ

(ށ)

ވ ޢަދަދު
ގތަށެވެ .މިއީ އިންޑިކޓި ް
ވލާ އެއް ޮ
ވ ތާ ަ
ގ ރންކް އަށް ރިއާޔަތް ކޮށް ވާރކްލޯޑް ކަޑައަޅާނީ އަންނަނި ި
ވއްޒަފު ެ
މު ަ
ވސް މި ޢަދަދުތަކާ
ވއްޒަފަކަށް ބަރާބަރަށް މިޢަދަދުތަކެއް ހަމައެއް ނުކުރެވނެއެވެ .ނަމަ ެ
ވސް މު ަ
ތަކެކެވެ .އެއް ެ
ވއިސް
ވހުރި ޑެޕިއުޓީ ަ
ވލު ެ
ވ ނަމަ ،އެކަޑެމިކް ކަންކަމާ ހަ ާ
ވރެ ބޮޑަށް ތަފާތު ާ
ގ ވާރކްލޯޑް  10%އަށް ު
ވއްޒަފެއް ެ
މު ަ
ވނެއެވެ.
ގ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަން ާ
ޗާންސެލަރ ެ

މުވައްޒަފުގެ ރންކް

ކިޔަވައިދިނުމާއި މުޤައްރަރު
އެކުލަވާލުން

ރިސާރޗާއި ޢިލްމީ

އިދާރީ ހިންގުން

ޙަރަކާތްތައް

ޓީޗިން ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުން

60%

20%

20%

ވއްޒަފުން
ޓީޗިން އާއި ރިސާރޗް މު ަ

50%

30%

20%

ރިސާރޗްފޯކަސްޑްމުވައްޒަފުން

30%

50%

20%

ވ ފަރާތްތަކަށް ،މިސާލަކަށް ޑީނުންނާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އިންނަށް
ވފައި ާ
ވލުކުރެ ި
(ނ) ޚާއްޞަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙަ ާ
ގތުން
ވދާނެއެވެ .މި ޮ
ވ ޕަރސަންޓް ކުޑަކުރެ ި
ވއިދިނުމާއި ރިސާރޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ގއި ކިޔަ ަ
ވާރކްލޯޑް ހަމަޖެއްސުމު ަ
ވ
ވރުން ކިޔަ ާ
ވރެ މަދު ދަރި ަ
ވރު މި ބަޔާން ކުރަނީ އެވެ 300 )1( :ކުދިންނަށް ު
ވއިދން ޖެހ މިން ަ
އެންމެ މަދުން ކިޔަ ަ
ގނަ ނަމަ އަހަރަކު  1މާއްދާ؛ ( )2ހެޑް
ވރުން ި
ވރެ ދަރި ަ
ގ ޑީނެއް ނަމަ ،ކޮންމެ ޓާރމަކު  1މާއްދާ ،އެއަށް ު
މަރުކަޒެއް ެ
އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އެއް ނަމަ ،ކޮންމެ ސެމިސްޓަރަކު  2މާއްދާ.
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(ރ)

ވ
ގއި ާ
ގއި ބަލާނީ ތިރީ ަ
ގޑި އެކި އެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ކުރުމު ަ
ވއްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހ ަ 1265
އަހަރަކު މު ަ
ވ.
އުޞޫލެ ެ
ޙަރަކާތް

ވއިދިނުން
 .1ކިޔަ ަ

ޓީޗިން އާއި

ޓީޗިން

ރިސާރޗް

ރިސާރޗް

ފޯކަސްޑް

ފޯކަސްޑް

މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުން

(އަހަރަކަށް)

(އަހަރަކަށް)

759

380

632

ވދިނުމާ ބެހ
ވމާއި އެސެސްމަންޓާއި މިފަދަ ކިޔަ ާ
(މިއީ ތައްޔާރު ު
ގތުންނެވެ).
އެހެން ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނ ޮ
އޮނަރސް ،މާސްޓަރޒް އަދި ޑޮކްޓަރޓް ތީސީސް

ގޑި
ވއިޒަރު ނަމަ ،އަހަރަކު ަ 42
ޗީފް ސްޕަރ ަ
ގޑި
ނޫންނަމަަ 21 ،

ވޝަން
ސުޕަރ ި
379–253

 .2ރިސާރޗް
 .3އިދާރީ ޙަރަކާތްތަކަށް

632–253
253

ކޯސް ކޯޑިނޓަރ
ވރެ މަދު
 50ކުދިންނަށް ު

120

ގނަ
ވރެ ި
 100 – 50އަށް ު

150

200 – 100

175

ވރެ މަތި
 200އަށް ު

230

 15އިން 60

ވލޮޕޮމަންޓް
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑި ެ
ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް

(ބ)

235

ގއި
ވޅަކީ އެހެން ކުލާހެއް ަ
ވއިދ ފިލާ ަ
ގ ޢަދަދާއި ،ކިޔަ ަ
ވރުން ެ
ގ ދަރި ަ
ވއިދ ކިލާހު ެ
ގޑި ކަޑައަޅާއިރު ،ކިޔަ ަ
ޓީޗިންގ ލޯޑަށް ަ
ވނެއެވެ.
ވޅެއްތޯ ފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަން ާ
ވ ފިލާ ަ
ވ ތަކުރާރު ާ
ވއިދީފައި ާ
ކިޔަ ަ

(ޅ)

ވ
ވފައި ާ
ގއި ލިސްޓް ކުރެ ި
ގ މިސާލެވެ .ވާރކްލޯޑް ކަޑައެޅުމު ަ
ގއި ހިމެނނ މަސައްކަތްތަކު ެ
ވނީ ވާރކްލޯޑް ަ
ގއި މި ަ
ތިރީ ަ
ވޓް
ވމާއި ޕްރައި ެ
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ގ ޙަރަކާތްތަކު ަ
ވސް ،އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މުޖުތަމަޢު ެ
ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ .ނަމަ ެ
ކަންކަމެއް ވާރކްލޯޑަކު ނުހިމެނނެއެވެ.

ކިޔަވައިދިނުން
ވ.
ގތުންނެ ެ
ވދިނުމާ ބެހ އެހެން ހުރިހާ ޙަރަކާތްތައް ހިމެނ ޮ
ވމާއި އެސެސްމަންޓާއި މިފަދަ ކިޔަ ާ
(ހ) މިއީ ތައްޔާރު ު
ވއި ދިނުމާ
ވލޮޕްމަންޓް ،ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް މަސައްކަތް ކުރުން ،ކިޔަ ަ
ގން ،ކަރިކިއުލަމް ޑި ެ
(ޓިއުޓޯރިއަލް/ޕްރެކްޓިކަލް ނެ ު
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ވޜަން،އިމްތިޙާނު ބެލެހެއްޓުމާއި އެސެސްމަންޓް އާއި
ގުޅ އިލްމީ މަސައްކަތް ،ސްކޫލް އެކްސްޕީރިއަންސް ،ކްލިނިކަލް ސުޕަ ި
ވރުންނަށް ފީޑްބެކް ދިނުން.
ދަރި ަ
ވޜަން އަދި ފީލްޑް ދަތުރު ފަދަ ކަންކަން).
(ށ) ފީލްޑް ވާރކް (ސްކޫލް އެކްސްޕީރިއަންސް ،ކްލިނިކަލް ސްޕަރ ި
ވއިދތީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހ އޮންލައިން ހަރަކާތްތައް).
(ނ) އޮންލައިން ކޮށް ކިޔަ ަ
ވއިޒްކޮށްދިނުން.
ވރުން ސްޕަރ ަ
ގރީތަކަށް ދަރި ަ
(ރ) މަތީ ޑި ް
ރިސާރޗް ޙަރަކާތްތައް
ގ ޕައިލަޓް ޕްރޮޖެކްޓް.
(ހ) ރިސާރޗެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހިން ާ
(ށ) އައު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ދިރާސާ.
ވން ކަމާ އެކު ކުރާ ދިރާސާތައް
(ނ) މިނި ަ
ގއި).
ގސަދު ަ
ގ މަ ު
(ރ) ޑިމޮންސްޓްރޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ދިރާސާ ކުރުން (ޕްރޮޖެކްޓް އާންމު ކުރުމު ެ
ގއި).
ގސަދު ަ
ގ މަ ު
ގރާމް ތައް އާންމު ކުރުމު ެ
ގ ދިރާސާ (އެ ޕްރޮ ް
ގރާމް ތަކު ެ
(ބ) ޕްރޮ ް
(ޅ) ރިސާރޗް ހެދުމާއި ޝާއިޢު ކުރުން.
ގންދިއުން.
ގރާންޓެއް ލިބުމާއެކު ރިސާރޗް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ެ
(ކ) ރިސާރޗް ް
ގއި އިލްމީ ކަރުދާސް ހުށަހަޅައި އެ ކަރުދާސް ތައް ޝާއިޢު ކުރުން.
(އ) ކޮންފަރަންސް ފަދަ ތަންތަނު ަ
(ވ) މަޖައްލާ އެޑިޓް ކުރުން.
އިދާރީ ޙަރަކާތްތައް
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ވރކިންގ ގްރޫޕްތައް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކު ަ
(ހ) ކޮމިޓީތަކާއި ާ
ވން.
ގއި ޙަރަކާތެރި ު
ވއްދުމު ަ
ވރުން ެ
ވރުން ހޯދުމާއި ދަރި ަ
(ށ) ކޯހަށް ދަރި ަ
ގއި މަރުކަޒު ތަމްސީލު ކުރުން.
ވމީ ޖަލްސާ ތަކާއި ޖަމާއަތްތަކު ަ
(ނ) ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤް ާ
ވން.
ގ ދެއްކެ ު
ވލްފެއާ އާއި މަ ު
ގ ެ
ވރުން ެ
ވރުންނަށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމާއި ދަރި ަ
(ރ) ދަރި ަ
ވލޮޕްމަންޓް ޙަރަކާތްތައް
ޕްރޮފެޝަނަލް ޑި ެ
ވލޮޕްމަންޓް.
ވލޮޕޮމަންޓް ހަރަކާތް ތަކާއި ޕޮރޮފެޝަނަލް ޑި ެ
(ހ) ސްޓާފް ޑި ެ
ވން.
ވރި ު
ގ ފަރާތުން ބައި ެ
ގއި ޔުނިވަރސިޓީ ެ
(ށ) އިޖުތިމާއީކަންތައްތަކު ަ
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ވ ހަރަކާތް ތަކު ަ
ގ މުއައްސަސާ ތަކުން ބާއް ާ
(ނ) ސަރުކާރު ެ
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ގ ހަރަކާތް ތަކު ަ
ގއުމީ ،އަމިއްލަ ކުންފުނިން ހިން ާ
ވޔަފާރި ،އަދި އެހެނިހެން ަ
ގޅުން ހުރި އިންޑަސްޓްރީި ،
(ރ) ު
ގއި ޝާއިއުކުރުން.
ގޒިން ،ނޫސް އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން މީޑިއާ ަ
(ބ) މެ ަ
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ވ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ތަކު ަ
(ޅ) ސަރުކާރުން އަދި އެހެނިހެން ޖަމާއަތް ތަކުން ބާއް ާ
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
(ކ) އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރެވހަރަކާތް ތަކު ަ
ވން.
ވރި ު
ގއި ބައި ެ
ގން ހިންގ ހަރަކާތް ތަކު ަ
ވހިންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
(އ) އިސްރައް ެ
ވން.
ވރި ު
ގޅުން ހުރިހަރަކާތް ތަކުގައި ބައި ެ
ވ ު
(ވ) ސްކޫލް ތަކުން ބާއް ާ
 7ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން ވާރކްލޯޑް ރިވިޔޫ ކުރުން
ވއިޒަރަށް
ގ ސްޕަރ ަ
ވއްޒަފު ެ
ގއި އެ މު ަ
ގ ވާރކްލޯޑް އާ ބެހ މައްސަލަތައް ބނުން ކޮންމެ ހިނދެއް ަ
ވއްޒަފަކަށް އނާ ެ
(ހ) މު ަ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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(ށ)

ވޔޫ
ވއްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ވާރކްލޯޑް އަލުން ރި ި
ވސް މު ަ
ވރެ ބުރަކަމަށް އެއް ެ
ވރަށް ު
ވ ަ
ގން ާ
ވާރކްލޯޑް އެކަށީ ެ
ވރިޔާ އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ގ ެ
ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ެ

(ނ)

ވނެއެވެ.
ގން ާ
ގތް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަން ަ
ވޔޫ ކުރުމަށް ފަހު ،ނިމުނު ޮ
ވރިޔާ ،ވާރކްލޯޑް ރި ި
ގ ެ
ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ެ
ގއި
ގ ތެރ ަ
ގތްތަކު ެ
ގޅު ނޫންކަމަށް ފެންނަ ނަމަ ،މައްސަލަ ނިންމާ ޮ
ވޔޫ ކުރުމަށް ފަހު ،ވާރކްލޯޑް ޕްލން ރަނ ަ
ރި ި
ވދާނެއެވެ.
ގތެއް ޚިޔާރު ކުރެ ި
އަންނަނި ގޮތުން ޮ
ގން ވާރކްލޯޑް ކުޑަކުރުން
 .1މަސައްކަތް މަދުކޮށް ެ
 .2މަސައްކަތް ބަދަލުކުރުން
ގތް ބަދަލުކުރުން
 .3މަސައްކަތް ކުރާ ޮ
ގނަކުރުން.
ވސީލަތްތައް ި
ވއްޒަފުންނާއި އެހެން ަ
 .4މު ަ

(ރ)

ވއްޒަފަށް ޢަމަލު
ގ ދަށުން މު ަ
ވ ބެލުމާ ބެހ ސިޔާސަތު ެ
ގ ޝަކު ާ
ވއްޒަފުން ެ
ވޔޫ އާ ދތެރ ހިތް ހަމަ ނުޖެހނަމަ ،މު ަ
ރި ި
ވދާނެއެވެ.
ކުރެ ި

.7

ސިޔާސަތު ހިންގުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ގ މަސްއޫލިއްޔަތު
ގތުން ،އނާ ެ
ގ މަސްއޫލިއްޔަތަކެވެ .މި ޮ
ވރިއެއް ެ
ގން ހުންނަ ެ
ގމަކީ ފެކަލްޓީ/ސްކޫލް/ސެންޓަރު ހިން ަ
މި ސިޔާސަތު ހިން ު
ވނީއެވެ.
ގއި އެ ަ
ތިރީ ަ
(ހ)

ވލުކުރުން.
ގތަށް ވާރކްލޯޑް ހަ ާ
ވއްޒަފުންނަށް މި ސިޔާސަތާ އެއް ޮ
ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މު ަ

(ށ)

ވން.
ވރިކުރު ު
ވއްޒަފުން އަހުލު ެ
މިސިޔާސަތަށް ހުރިހާ އެކަޑެމިކް މު ަ

(ނ)

ވއްޒަފުން ތައްޔާރުކުރާ ވާރކްލޯޑް ރިޕޯޓު ބަލާ ޓާރމް ނިމުމުން އެ ރިޕޯޓު ޞައްޙަތޯ
ގ ކުރިން މު ަ
ކޮންމެ ޓާރމެއް ފެށުމު ެ
ބަލާ މުރާޖާކުރުން.

(ރ)

ވ ޓީޗިންގ ވާރކްލޯޑް
ގއި ކަނޑައެޅިފައި ާ
ގއި އެ ޓާރމެއް ަ
ވޒީފާ އަދާކުރާ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު ަ
ވއްޒަފަކަށް އނާ ަ
މު ަ
ވން.
ގއި އެހީތެރި ު
ގ އެހެން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަތަކުން ވާރކްލޯޑް ހަމަކުރުމު ަ
ވން ނެތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީ ެ
ހަމަކުރެ ެ

(ބ)

ގ ހިއުމަން
ގ ރިޕޯޓް ޔުނިވަރސިޓީ ެ
ވރކްލޯޑް ެ
ގ ާ
ވއްޒަފުން ެ
ގ ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މު ަ
ކޮންމެ ޓާރމެއް ނިމުމުން ފެކަލްޓީ ެ

ވއު ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރުން.
ވޜަނަށް ފޮނުވާ ،ވާރކްލޯޑް ރި ި
ރިސޯސަސް ޑި ި
(ޅ)

ވޔޫ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.
ވާރކްލޯޑް ރި ި

އިސްލާހު ކުރެވުނު ތާޜީޚް  22 :ޖުލައި 2020
ގސްޓް 2020
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚް  1 :އޮ ަ
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އެކަޑެމިކް ސެނެޓުގެ ނިންމުން  AS-2020-39އިން AS-2020-47

AS
2020-39

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ގެނެވ ބަދަލު ފާސްކުރުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ223 :
ވނު ތާރީޚް 16 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޝަން ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރު ޑރ .ޢަލީ
ޝާހިދު މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި ޑރ.ޝަނީޒް ނަޖްމީ ހިމެނުމުން އެ ސްކޫލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
އަންނަނިވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ނިންމިއެވެ.
ނަން

އޮފީސް

މަޤާމް

 -1ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ޑީން
ޑރ .ޝީޒާ އަލީ

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑީން

 -2ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތާގުޅ ކަންތައްތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ  2މެންބަރުން
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަޝީދާ
މުޙައްމަދު
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޝާން
އަޙުމަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ޑިރެކްޓަރ
ގރާމްސް
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް – ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮ ް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީ

 -3ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާދ ފަރާތްތަކުގެ  3މެމްބަރުން
ޑރ .ޢަލީ ނަޒީމް

ވސަސް
ޑިރެކްޓަރ އޮފް މެޑިކަލް ސަރ ި

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

ޑރ .ޢަލީ ނިޔާފް

ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ނިއުރޯ ސާރޖަރީ

އ.ޑީ.ކ ހޮސްޕިޓަލް

ޑރ .މޫސާ މަނިކު އިބްރާހިމް

ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ކާޑިއޮލޮޖީ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

 -4ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރާ ގުޅ މަސައްކަތާ ބެހ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްޞީލުކުރާ  1މެންބަރު
ޑރ .ޝާނީޒް ނަޖްމީ

އެކެޑެމިކް ސެކްރެޓަރީ

ވސް މެޑިކަލް
މޯލްޑި ް
އެސޯސިއޝަން

 -5ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ދާއިރާއަކުން ޙާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ  1މެންބަރު
ޑރ .ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޔޫސުފް

އިންޓަރނަލް މެޑިސިން ސްޕެޝަލިސްޓް

އ.އެމް.ޑީ.ސީ

 -6ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނގޮތަށް  4މެންބަރު
ވ
ޑރ .އޮމްޕްރަކާޝް ޔާދަ ް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ (ފިޒިއޮލޮޖީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ވ
ޑރ .ޝކަރް ކުމާރް ޔާދަ ް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ (އެނަޓޮމީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑރ .ގަނޝް ޕްރަސާދް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ (ފާމަކޮލޮޖީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑރ .ޒބާ އުން ނަހެރް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރ (ބަޔޯކެމިސްޓްރީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން
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AS
2020-40

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސްގެ ބެޗްލަރ އޮފް ފާމަސީ އަދި އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ފާމަސީ
ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ223 :
ވނު ތާރީޚް 16 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސްގެ "އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ފާމަސީ" ކޯހާއި "ބެޗްލަރ އޮފް ފާމަސީ" ކޯހުގެ ކޯސް
ފަށާ އަހަރު/ޓާމް "( 2021ޓާމް ")1އަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މި ދެ ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން
ނިންމުނެވެ.

AS
2020-41

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޝަންގެ "ޕޯސްޓްގްރެޖުއޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ހަޔަރ އެޑިއުކޝަން" އަދި
"ޕޯސްޓްގްރެޖުއޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ހަޔަރ އެޑިއުކޝަން" ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ223 :
ވނު ތާރީޚް 16 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޝަންގެ "ޕޯސްޓްގްރެޖުއޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ހަޔަރއެޑިއުކޝަން" ކޯހާއި "ޕޯސްޓްގްރެޖުއޓް ޑިޕްލޮމާ
އިން ހަޔަރއެޑިއުކޝަން" ކޯހުގެ އެންޓްރީ ރިކުއަރމަންޓް އަދި ލެންގުއޖް ރިކުއަރމަންޓް އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުގެނައުމަށްފަހު
މި ދެ ކޯސް އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމުނެވެ.
Entry Requirement
● A Bachelor’s degree
Language Requirement
● “C” pass or above in IGCSE English or Equivalent or a pass in English Language
Competency or successful completion of a Bachelors degree in English medium

AS
2020-42

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލަމިކް ސްޓަޑީޒްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް" ކޯސް
އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ224 :
ވނު ތާރީޚް 23 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

.1

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް" ކޯހުގެ ކޯސް އެޕްރުވަލް
ޑޮކިއުމަންޓަށް އަންނަނިވި އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެކެޑެމިކް ސެނެޓަށް ކޯސް ގެނައުމަށް
ނިންމުނެވެ.

1.1

ވސް ހިމެނުން
ވލްގެ އޮބްޖެކްޓި ް
ގރީ ލެ ެ
ގއި ޑި ް
ކޯހު ަ

1.2

ކޯސް ފަށާ ތާރީޚް އިސްލާހުކުރުން

1.3

ގ ބައި ހިމެނުން
ވންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ެ
ގއި އެޑް ާ
ގރޫޕް އަދި އެންޓްރީ ރިކުއަރމަންޓް ަ
ގޓް ް
ގ ޓާ ެ
ކޯހު ެ
26

AS
2020-43

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
ފާސްކުރުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ224 :
ވނު ތާރީޚް 23 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ގެނެވުނު  4ބަދަލަކާއެކު އަންނަނިވި ގޮތަށް
އެ ފެކަލްޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ ފާސްކުރެވުނެވެ.
ނަން

އޮފީސް

މަޤާމް

 -1ޑީން
ޒީނަތު ޞާލިޙް

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

ޑީން

 -2ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތާގުޅ ކަންތައްތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ  2މެންބަރުން
އަޙްމަދު ޞާލިޙް

ސްޓޓް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުރިޒަމް

މުޙައްމަދު ޔަމާނީ

އެޗް.އާރް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ /ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް މެނޖަރ

ވސް
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑި ް

 -3ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާދ ފަރާތްތަކުގެ  3މެމްބަރުން
ހުސެއިން ޝާހިދު

ވ އެސިސްޓެންޓް މެނޖަރ
ގޒެކެޓި ް
އެ ް

ގއިސަރު ނަސީމް
ަ

ގރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޖަރ
ް

މާރީ ޝަރީފް

ރިސޯޓް މެނޖަރ

ހޮލިޑ އިން ރިސޯޓް ކަނޑޫމާ
ވލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް
ި
ރިސޯޓްސް
ސަމަރއައިލެންޑް ރިސޯޓް

 -4ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރާ ގުޅ މަސައްކަތާ ބެހ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްޞީލުކުރާ  1މެންބަރު
އިބްރާހިމް މުނާޒް

މަޓާޓޯ

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް

 -5ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ދާއިރާއަކުން ޙާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ  1މެންބަރު
ޢަބްދުﷲ ޞަބާޙް

ވސް
ސޮނވާފުށި މޯލްޑި ް

ޝެފް ޑި ކުޒިން

 -6ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނގޮތަށް  4މެންބަރު
ޢަލީ ހާފިޒް

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް (ފުޑް އެންޑް ބެވަރޖް)

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

މަރިޔަމް ޝިފާ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޓޫރިޒަމް އެންޑް މެނޖްމަންޓް)

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

އައިޝަތު ޝިރުމީން

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް (ހޮސްޕިޓެލިޓީ މެނޖްމަންޓް)

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

ރަހުޝަތު އިބްރާހިމް

ލެކްޗަރަރ (ފުޑް އެންޑް ބެވަރޖް)

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް

27

AS
2020-44

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "މާސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުވިޖު އެންޑް ކަލްޗަރ" ކޯހުގެ މުއްދަތު 1
އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ224 :
ވނު ތާރީޚް 23 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ލޗަރ" ކޯހުގެ ލެންގުއޭޖް ކްރައިޓީރިއާ އަންނަނިވި
ކ ް
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ " މާސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުވިޖު އެންޑް ަ
ގޮތަށް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ކޯހުގެ މުއްދަތު  1އަހަރަށް ބަދަލުކުރުގެ ހުއްދަ އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.
)Certified Proficiency in Dhivehi Language (SSC Dhivehi pass or Equivalent

AS
2020-45

●

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޝަން ސަރވިސަސް)"
ކޯހުގެ ނަން "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޝަން މެނޖްމަންޓް)" އަށް
ބަދަލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ224 :
ވނު ތާރީޚް 23 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޝަން ސަރވިސަސް)" ކޯހުގެ ކޯސް އެޕްރުވަލް
ފޯމުގެ ޢިމްލާ ކުށްތައް ރަނގަޅުކޮށް ،ކޯހުގެ ލެވެލް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ކޯހުގެ ނަން "ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (ލައިބްރަރީ
އެންޑް އިންފޮމޝަން މެނޖްމަންޓް)" އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ނިންމުނެވެ.

AS
2020-46

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ،ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ"ޑިޕްލޮމާ އިން ސައެންސް" ކޯސް
އެކުލަވާލުމުގެ ހުއްދަދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ224 :
ވނު ތާރީޚް 23 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ "ޑިޕްލޮމާ އިން ސައިންސް" ކޯހުގެ ލެންގުއޖް ރިކުއަރމަންޓް
އަންނަނިވި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ކޯސް ފާސްކުރުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ނިންމިއެވެ.
● Certified proficiency in English (GCE O’ level/ IGCSE English pass/ MNU English Language
Competency Test) or equivalent

AS
2020-47

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް ގެނެވ ބަދަލު ފާސްކުރުން

ގސްޓް  | 2020ޖަލްސާ224 :
ވނު ތާރީޚް 23 :އޮ ަ
ފާސްކުރެ ު

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގައި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޝަން ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރު ޑރ .ޢަލީ
ޝާހިދު މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި ޑރ.ޝަނީޒް ނަޖްމީ ހިމެނުމުން އެ ސްކޫލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
އަންނަނިވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެކެޑެމިކް ސެނެޓުން ނިންމިއެވެ.
28

ނަން

އޮފީސް

މަޤާމް

 -1ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ޑީން
ޑރ .ޝީޒާ އަލީ

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑީން

 -2ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތާގުޅ ކަންތައްތައް ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުގެ  2މެންބަރުން
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަޝީދާ
މުޙައްމަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޝާން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް – ޕަބްލިކް ހެލްތު

އަޙުމަދު

ގރާމްސް
ޕްރޮ ް

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

 -3ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާދ ފަރާތްތަކުގެ  3މެމްބަރުން
ޑރ .ޢަލީ ނަޒީމް

ވސަސް
ޑިރެކްޓަރ އޮފް މެޑިކަލް ސަރ ި

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

ޑރ .ޢަލީ ނިޔާފް

ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ނިއުރޯ ސާރޖަރީ

އ.ޑީ.ކ ހޮސްޕިޓަލް

ޑރ .މޫސާ މަނިކު އިބްރާހިމް

ކޮންސަލްޓަންޓް އިން ކާޑިއޮލޮޖީ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

 -4ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރާ ގުޅ މަސައްކަތާ ބެހ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްޞީލުކުރާ  1މެންބަރު
ޑރ .ޝާނީޒް ނަޖްމީ

އެކެޑެމިކް ސެކްރެޓަރީ

ވސް މެޑިކަލް
މޯލްޑި ް
އެސޯސިއޝަން

 -5ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ދާއިރާއަކުން ޙާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ  1މެންބަރު
ޑރ .ޢަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް

އިންޓަރނަލް މެޑިސިން ސްޕެޝަލިސްޓް

އ.އެމް.ޑީ.ސީ

 -6ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނގޮތަށް  4މެންބަރު
ވނާ ނިއުޕން ޕަންތް
ޑރ .ބާ ަ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސާރ (ޕިޒިއޮލޮޖީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑރ .ޝައިކް ސައްޔިދް އަލީ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސާރ (މައިކްރޮބަޔޮލޮޖީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑރ .ޑަބަލް ބަހާދުރު ދަމީ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސާރ (ފާމަކޮލޮޖީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑރ .ކަންނަން ސުއްބަރަމް

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސާރ (ބަޔޯކެމިސްޓްރީ)

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން
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