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 ުގަނޑދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިން

)ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް(

 ތަޢާރުފު

ދަށް ގައި އަބަގެ ގޮތުފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ ޤައުމެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ 

ެއްވެސް އި ހުނަރު ިލްމާއޢއަދި ޤައުމުގެ ސަޤާފީ، އިޖްތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ  ،ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ

މި ސުލޫކީ  ރުކަޒެވެ.މީ މަަންނީ ޤައުތައައްސަބަކާ ނުލައި ފަންނީ ގޮތުގައި އުފައްދާ އަދި ފަތުރާ އެންމެ ޒިންމާދާރު ޢިލްމީ ފ

ޔުނިވަރސިޓީ  ،ން( ގެ ދަށ1ުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 41މިންގަނޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 

ިލުން ައުންސކމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސުލޫކު ހިފެހެއްޓު

 ލާފައިވާ މިންގަނޑެކެވެ. އެކުލަވާ

ކީ ްޒަފުންނަް މުވައދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކމި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ 

ްލާޤެއް ޅު އަޚށް ރަނގަޅު ނަމޫނާ ދައްކައިދީ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ބަސްވިކޭ، ރަނގަޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަ

ައި ސައްކަތުގުރާ މަކމި ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުން  ،ަށް ހެދުމެވެ. މިގޮތުންއަށަގެންފައިވާ ބަޔަކ

ކަންކަން  މުހިންމު ންޖެހޭހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގައާއި ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު ވިސްނަ

ްއޫލިއްޔަތު ިދާރީ މަސއރޭގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގޭނެއެވެ. މީގެތެ މި މިންގަނޑު އެކަޑެމިކްފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

 ެ.އަދާކުރާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނެއެވ

 ެ.އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑުގެ އަސާސަކީ ތިރީގައި މިބުނާ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކެވ

 ިއުޞޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުންހިންގާ  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގައ 

 ްމީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުނ 

 ްއިންޓެގްރިޓީ(  ނަޒާހަތްތެރިކަނ( 

 ްފަރުވާތެރިވުނ 

 ިޤްތިޞާދު ކުރުމާއި ނަތީޖާ ނެރުންއ 
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. ުކުރެއެވެައެއް ނމިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމުން އެކަޑެމިކް މިނިވަންކަން ކުޑ ސުލޫކީއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ 

އި ތެދުވެރި ްތެރިވުމާިޚްލާޞއއެކަޑެމިކް މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކިޔަވައިދިނުމުގައާއި ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި 

ންގަނޑު ަކީ މި މިް ކުރުމް މުވައްޒަފުންނަށް އިޙްތިރާމއިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އެކަޑެމިކް އެހެނ، ވުމެވެ. ދަރިވަރުންނާއި

ުން އެއްވަރު ާރުގެ ގޮތމަކީ ބގަދައަށް ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ. އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކާއި އެހެން މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅު

ބިފައިވާ ބާރު މާއަށް ލިް، ތިައި ވިއަސގުޅުމެއް ކަމުގައި ނުވިއަސް އަދި އަމުރު ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ރުހުން ކަމަކަށް އޮތްކަމުގ

  ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ްޓުމަށް ިފެހެއމިންގަނޑު ހ ސުލޫކީޔުނިވަރސިޓީގެ މުޖްތަމަޢުގެ ޒިންމާދާރު މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި 

 އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

  މަސައްކަތާއި ޢިލްމް 1

 ދި ޢިލްމުން އަނުޢިލްމު އުނގެނުމުގައާއި އުނގަންނައިދިޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ  1.1

 އުފެއްދުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ރަންވާނީއަދާކުއް ޔުނިވަރސިޓީން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަމުވައްޒަކުވެސް އެކަޑަމިކް ކޮންމެ  1.2

 އެވެ. އެކުގަނަޒާހަތްތެރިކަމާ ،އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަމާއެކު، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި

 

  އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި އުޅުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތް 2

ބުރާއި ރސިޓީގެ އަޔުނިވަީ ޤައުމމުވައްޒަފެއްގެވެސް އުޅުމާއި ގުޅުން ބަހައްޓަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކަޑަމިކް ކޮންމެ  2.1

 އްޒަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަށެވެ.ޢި

ަތްކުރާ ަށް ޒިޔާރދަރިވަރުންނާއި، އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީއމުވައްޒަފަކުވެސް އެކަޑަމިކް ކޮންމެ  2.2

 ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ. 

ސައްކަތްކުރާ މާއެކީ މަންތަކަަރސިޓީގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން އެއްބައިވައެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަކީ ޔުނިވ 2.3

 ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

 

 ރުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުންއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަ 3

ުގެ ވެ. ކުލާހާއެކުއެއިންސާފުވެރިކަމާއި އިޙްތިރާމއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ  3.1

ަކަން ަމަހަމހތެރޭގައާއި ކުލާހުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ތަކުގައި، ދަރިވަރުންނަށް އިޙްތިރާމްކޮށް 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ މެދުގައާއި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައާއި ދަރިވަރުންނާ އެކަޑެމިކް 3.2

މިނިވަންކަމާއެކު ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރުމަށް ބާރުއަޅަން ވާނެއެވެ. އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން 
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ސުވާލުތައް އުފައްދާ މި ސުވާލުތަކާމެދު އިންސާފުވެރިކޮށް މަޝްވަރާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަމާއި 

 ސުވާލު ކުރުމަކީ ފިކުރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމެއްކަމަށް ދެނެތިބެން ވާނެއެވެ.ދެކޭގޮތްތަކާމެދު 

ަމަ ވުމަށް ާއި ހަމަހިވުމަށދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިންސާފުވެރ 3.3

 ސަމާލުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ުގައާއިުމނކިޔަވައި ދި މުވައްޒަފަށް ދަސްވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ފިކުރީ ދަރަނި، ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން އެކަޑެމިކް 3.4

ކެތި އިރު އެތަންކުރާލިޔުންތެރިކަމުގައާއި އާންމު ޖަލްސާތަކުގައާއި މާސް މީޑިއާގައާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބަޔާ

 އެބައެއްގެ ފަރާތުން ދަސްވި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލާ ދޭންވާނެއެވެ.

 ިވަރުންނާދި ދަރމުވައްޒަފުން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަ އެކަޑެމިކް 3.5

ކޮށްގެން ކޮށް ހާމަޔާންނުބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާ މިފަދަ ތަކެތި އެ ދަރިވަރުންގެ ހިއްސާ ފުރިހަމައަށް ބަ

 ނުވާނެއެވެ.

ި ެ ތެދުވެރުރަނުވޭއިރު އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަކި ފަރާތަކަށް ބދަރިވަރުންނާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ލިޔުންދ 3.6

 ވާންވާނެއެވެ.

ްޒަފުންނަށް ިކް މުވައެކަޑެމއތިރީގައި މިބުނާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ދަރިވަރުންނާ ބެހޭގޮތުން  3.7

 ގޮތުގައި ިއްރުގެސޒާތީ ޙަޔާތުގެ ކަންކަން( ލިބޭ މަޢުލޫމާތު )މިސާލަކަށް ކިޔެވުމުގައި ކުރިއަށްދާ މިންވަރާއި 

 ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގައި ތަޢުލީމީ ޖާއިޒު ބޭނުމެއް އޮތުން )މިސާލަކަށް ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ނުވަތަ އެހެންކަމަކާ  -ހ

 ގުޅޭ އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ބެލުން(

 ީފައިވުންއެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމަށް ދަރިވަރު ހުއްދަ ދ -ށ

ހަރުދަނާ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ ދަރިވަރަށް މަންފާ ބޮޑުވާނެ ނުވަތަ  -ނ

 ުރުންއެހެން މީހުންނަށް ވާ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ކަމެއްކަމަށް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ޤަބޫލު ކ

ބަބުން ޅުމުގެ ސަމި ގު ުޅުމަކީ ޖާއިޒް ގުޅުމެއް ކަމަށް ވާނީދަރިވަރުންނާއި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފާ ދެމެދު އޮންނަ ގ 3.8

ެހެން ިޔަވައި އވަރު ފދަރިވަރުގެ ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުމަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނަމައެވެ. އަދި ދަރިވަރަށް ކިޔެވުމުގެ ފެން

އޮންނަންޖެހޭ  ނާ ދެމެދުންޒަފުކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތު ކުރެވޭ ކަމުގައި ނުވަނީނަމައެވެ. ދަރިވަރުންނާއި އެކަޑެމިކް މުވައް

 ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެގުޅުމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު 

ް ރި ގޮތަކަށާރު ހުގައި ހަވާލާ ދެވުނު ފަދަ ނާޖާއިޒު ގުޅުމެއް ހިނގައިފިނަމަ ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތް އިތުބ 1.8 3.9

ަގުތުން ިއަކަށް ވއްގެ ވެރގުޅުންހުރި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފެއެފަދަ ކަމަކާއި ، ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި

 އަންގަން ޖެހޭނެއެއެވެ.

 

  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން 4

 ެވެ.ރާމާއެކުއިޙްތިާއި އއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމ 4.1
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 ިޙްތިރާމްއަފުން އެކަޑެމިކް މުވައްޒ ކަށްމަސައްކަތަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 4.2

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ް ހުއްދަމިސާލަކަށ)ަމެއް ކއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒު ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު  4.3

އް ފުރުން ގެ ފޯމުތަރުގަޑީނުލިބި ކެމްޕަހުން ބޭރުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން ނުވަތަ ނުބައިކޮށް އިތު

 ނުވަތަ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުން ފަދަ ކަންކަން( ކުރަން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

ަމިކް ަށް އެކެޑައްތަކއިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޒާތީ ނުވަތަ އޮފީހުގެ އުޞޫލީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންތ 4.4

 މުވައްޒަފުން އެމީހުން ކައިރިން އެދިގެން ނުވާނެއެވެ. 

ހުންގެ ން އެމީފުވައްޒައިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ދިރާސީ އަދި ފިކުރީ އެހީތެރިކަން އެކެޑަމިކް މު 4.5

 ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތް ތަކުގައި ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވެ. އަދި ނުވާނެއެ އިގެންއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަކުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން ހިފަ 4.6

މައަށް ސާ ފުރިހަެ ހިއްަކެތި އެ މުވައްޒަފުންގއިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާ މިފަދަ ތ

 ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 

  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން 5

އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ތަޢުލީމީ ނުވަތަ އިދާރީ ހައިސިއްޔަތަކުން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިއަސް އެކަކު އަނެކަކާ  5.1

 މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ހަމަހަމަކަމާއި އިޙްތިރާމާ އެކުގައެވެ.ދޭތެރޭގައި 

ުރަން ދިފާޢު ކ ޤުތައްއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ އެކަޑެމިކް މިނިވަންކަމުގެ ޙައް 5.2

 މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ލީމީ މަކީ ތަޢުް ކުރުއްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަނބިނާކުރަނިވި ފާޑު ކިޔުމުގެ ނަޒަރަކުން އެހެން އެކަޑެމިކް މުވަ 5.3

އްގެ ުވައްޒަފެމިކް މމާހައުލެއްގެ ވަރަށް މުހިންމު ސިފައެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު އެހެން އެކަޑެ

 ްަރާތަކަށފވަކި  މަސައްކަތެއްގެ ފަންނީ ފެންވަރު ވަޒަން ކޮށްދޭނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

ދައްކާ ލިޔެ  ށް ވާހަކަމެތިކޮނުޖެހިއެވެ. އަދި ސިއްރުގައާއި ފާޅުގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން ނިކަ

 ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ާތުގެ ޭ މަޢުލޫމން ލިބކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭގޮތު ޔުނިވަރސިޓީގެ 5.4

 ިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.ސިއްރު ހ

ުގައި ަތް ދިނުމޚިދުމ ގަ އާއިމު ޖަލްސާތަކުގަ އާއި މާސް މީޑިއާލިޔުންތެރިކަމުގަ އާއި އާން ކިޔަވައި ދިނުމުގަ އާއި 5.5

ެރި ނި އޭގެ ވީ ދަރައެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މުވައްޒަފަށް ދަސްވެފައިވާ ތަކެތި ނުވަތަ ފިކުރ

 ލާ ދޭންވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް ޙަވާ

ޮށްގެން ބޭނުން ކ ޓަކައިއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން އެހެން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ މަންފާއަށް 5.6

ވައްޒަފުންގެ ެތި އެ މުދަ ތަކނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަޑެމިކް އެހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން އުފައްދާ ލިޔެކިޔުމާ މިފަ

 ައަށް ބަޔާންނުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ހިއްސާ ފުރިހަމ
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  ގޯނާ ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން 6

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

 އެވެ. ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭ ފަދަ ކަމެއް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެ  6.2

ް ބިރު ި ފަރާތަށރު ކުރގޯނާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިމަކަށް ރިޕޯޓް ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުމަކަށް އިންކާ 6.3

ވަތަ ގޯނާ ނު، ިތުރުންއޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ކަމަށެވެ. މީގެ ދެއްކުން ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުންވެސް ބަލާނީ ގޯނާ ނުވަތަ 

 ނާ ނުވަތަެސް ގޯޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ދޮގު ރިޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ ސަމާސާއަކަށް ތުހުމަތު ކުރުން ހިމެނޭނީވ

 ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ކަމުގައެވެ.

ު ކުރާނެ ުން ޢަމަލެހޭގޮތްގައިފިނަމަ، އެކަމާ ބގޯނާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިކަން އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށް އަނ 6.4

 ާއެކެވެ.ޒިންމ ގޮތްތަކާމެދު ގޯނާ ލިބުނު މީހާއަށް އިރުޝާދު ދީ އެހީތެރިވުމަކީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަޚްލާޤީ

 ޖިންސީ – 2014/16ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  6.5

ޤާނޫނުތަކުގެ  ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެ – 2014/17ޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގ

 ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 

  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި ޢިލްމީ ހޯދުން 7

ސަމާލުވާންވާނެއެވެ. މި މަޤްޞަދުތަކުގެ  އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރާއިރު އުނގެނުމުގެ މަޤްޞަދުތަކަށް 7.1

 ތެރޭގައި ތިރީގައި މިބުނާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

 ޢިލްމާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި އެއްކުރުން -ހ

ބޭރަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ބޭނުން ޔުނިވަރސިޓީއާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީން ހޯދާ ޢިލްމު  -ށ

 ހިފުން

ު ކުރާ ދާއިރާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާއި ހޯދާ ހުނަރުތައް ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭނަމަ، ތިމާ ޢިލްމީ ތަޙްޤީޤ -ނ

 ދަރިވަރުންނަށް ހާމަކުރުން

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން -ރ

ޫ އަރާފަދަ ަމަށް ބުރިވަންކއެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޢިލްމީ ކަންކަމުގައި މިނިވަންކަމާއެކު ބައިވެރި ވާންޖެހޭތީ މި މިނ 7.2

 ވަތަ ޢިލްމީ އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިދާފަދަ އެއްވެސް އަހުދެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ނު

ރި ިޚްލާޞްތެފުން އފިކުރީ ތެދުވެރިކަމާއި ހަރުދަނާކަމަށް ޢިލްމީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި އެކަޑެމިކް މުވައްޒަ 7.3

 ވާންވާނެއެވެ.

 

  ގުޅުން ދެމެދު އޮންނަޔުނިވަރސިޓީއާ އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުންނާއި  8

ވިލަރެސް ކުރުމުގެ  އި ޢިމްލު ހޯދުމާއި، ކޯސްތައްއެއް ޤަބޫލުކުރާ ހިނދު، ކިޔަވައިދިނުމާވަޒީފާޔުނިވަރސިޓީގެ  8.1

މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މަތިވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު  ޔުނިވަރސިޓީގެމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން 
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ލާބަ ހޯދުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި  ޔުނިވަރސިޓީއަށްއުފުލަންޖެހޭނެއެވެ. އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ 

ުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑ ޔުނިވަރސިޓީ

 ގަވާއިދުން ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ.

ކަޑެމިކް ަކީ އެހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހޯދައި ދެނެގަނެ އަދި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމ ޔުނިވަރސިޓީ 8.2

ޑެމިކް ންގެ އެކަހުް މީމުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކަށް ޢަމަލު ކުރާއިރު އެހެނ

 މިނިވަންކަމަށާއި މި މިންގަނޑުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 

  ބޭރުގެ މުޖުތަމަޢު ައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީންއެކަޑެމިކް މުވ 9

ފަންނީ  ިބުތައް އަދާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެކިޔަވައިދިނުމާއި ދިރާސާ ކުރުމާއި އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ ވާޖ 9.1

 ޔުނިވަރސިޓީގެމުވައްޒަފު ބަޔާނެއް ދޭއިރު، އޭގެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އެބަހީ އަމިއްލަ ނުވަތަ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުތޯ ސާފުކޮށް ބުނަން ވާނެއެވެ.

 

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  10

ްލަހަތާ ްލަ މަސމަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ތިމާގެ އަމިއޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ  10.1

އިޒްކުރާ ު ސުޕަރވަައްޒަފތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް ކަމެއް އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް، މުވ

ުރުވުން ކތައް ތައްަ ކަންއެހެން މުވައްޒަފުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަޒީފާތަކުގައި ގެންގުޅުމާއި އެމީހުން ލައްވާ އަމިއްލ

ީ ުރާ ކަމަކސްދު ކމިފަދަ ތަޢާރުޟުވާ ކަންތައްތަކުގައި ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އެކަޑެމިކް މުވައްޒަފު ކުރަން ގަ

ެ ް ކުރުމުގެކަމެއޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްލަހަތާއި ޒާތީ މަސްލަހަތާ ތަޢާރުޟުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޝައްކު ވެއްޖެނަމަ އ

 ނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަން ވާނެއެވެ.ކުރިން އެ މީހަކު ސުޕަވައިޒްކުރާ ޔު

ސް ދެވަނަ ޮތަކުންވެގިހެން ގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ކޮންޓްރެކްޓަށް ނުވަތަ އެހެނުނިވަރސިޓީގެ ފުލްޓައިމް ވަޒީފާއެއްޔ 10.2

  ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.އަދާކުރެވޭނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއެއް 

އޫލިއްޔަތު ޖެހޭ މަސްކުރަންކޮންމެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކުމެ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ޙައިސިއްޔަތުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަދާ ހ. 10.3

ެއްވެސް އް ކަމެއް ެއްވެސއަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރިވާންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޞްލަހަތުތަކާ ތަޢާރުޒުވާ އ

 ނުވާނެއެވެ. އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކުމެ ކޮށްގެން

ަޒީފާގައި ަމިއްލަ ވމާގެ އ( އިން މަނާކުރާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ތިމާ ސުޕަރވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުން ތިހމިމާއްދާގެ )  ށ.

ސިޓީގެ ޔުނިވަރި އި އަދގެންގުޅުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ތިމާ އަދާކުރާ ފަންނީ ދާއިރާއިން ތަމްރީނުދޭ ތަންތަން ހިންގުމާ

 ދިނުމާއި މިކަންކަން ހިމެނެއެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިިކުރީ މުދާ ފ

ގެ ަޞްލަޙަތުމާފަދަ ( ގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވހއެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކު ކުރަން ޤަޞްދުކުރާ ކަމަކީ މިމާއްދާގެ ) ނ.

ރާ ރވައިޒްކުޕަު ސުއަރާރުމެއް ދިމާވެދާނެފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެމީހަކ

  ެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވ

ވަޒީފާގެ ރަސްމީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުމުންނާއި، ނިންމުންތައް  ،ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ތިމާއަށް ލިބިދާނެ 10.4

ކަމެއް ނުވަތަ ތިމާގެ ނިންމުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތަނާޒިލްވެ، އެ ފަދަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ހިމެނޭ 
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މަސްލަޙަތާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ވަންހަނާ ނުކޮށް އެކަމެއް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ފާޅުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

  ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން 11

ާއި ްދިނުމުގައކޮށފޯރު ދިރާސާ ކުރުމުގައާއި ޢިލްމުމުވައްޒަފުން ވާންވާނީ، އުނގަންނައިދިނުމުގައާއި ނިވަރސިޓީގެ ޔު 11.1

 އްޒަފަކަށްމުވަީގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެގެން ތިބެންޖެހޭނެ ބަޔަކަށެވެ. ޔުނިވަރސިޓދިނުމުގައި، ސިޔާސީ ޙިދުމަތް 

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މަޤާމެއް އަދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ެކޮޅަށް ުވަތަ ދނއެއްކޮޅަށް ފުލްޓައިމް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިހާ ހިނދަކު، ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރަކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ  11.2

ޫރު ތަކަށް ޝުއފޯރަމްތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިފަދަ ގޮޢާންމު ނުވާނެއެވެ. އަދި ކޮށްގެން  މަސައްކަތް

 ފާޅުކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. 

 ވިޔަސް ންއްޔަތުސިެ ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިފަރާތަކުން ހިންގާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން، ޔުނިވަރސިޓީގސިޔާސީ  11.3

ުޔެއް ެފަދަ ރައވަރަށް އޔު ހާމަކުރަންޖެހޭ ހިނދެއްގައި، އެކަމަށް ބޭނުންޖެހުނު މިންރައު މުވައްޒަފުގެ ޢިލްމީގޮތުން

  ނެއެވެ. ނުބެލެވޭ ގައެއްކަމު ިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުންކުރުމަކީ ސފާޅުކުރުމާއި، ޢިލްމީ ޙަޤީޤަތްތައް ހާމަ

  ހަދިޔާ 12

 ެއެވެ. ެން ނުވާނިފައިގހއަމިއްލަ ފައިދާ ހޯދުމަށާއި އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ހަދިޔާ ބަދިޔާ ހޯދުމަށް މަޤާމުގެ ބޭނުން  12.1

ަފުން ުވައްޒއެކަޑަމިކް މޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރުމަށް އެކިއެކި ސެމިނާރ، ކޮންފެރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި  12.2

ް ްތަކަށބައިވެރިވުމުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ހަދިޔާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްފަރާތ

 ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޑަމިކް އެކަކޮށް ރުތުނުބައިވެރިވުމުން ވަކި ކަމަކަށް ނުވަތަ ކަންކަމަށް ޝަ ސެމިނާރ، ކޮންފެރެންސް، ފޯރަމްތަކުގައި 12.3

ސިޓީގެ ުނިވަރމުވައްޒަފަށް ދޭ ހަދިޔާ ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މިފަދަ ހަދިޔާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޔ

 މެނެޖްމަންޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

 

  ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން 13

ެ. ތްތަކަށެވަސައްކަބޭނުންކުރަންވާނީ އިސްރާފު ނުވާނެހެން، ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަސްމީ މސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް ޔުނިވަރ 13.1

 އަމިއްލަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަސީލަތްތައް 

 

  ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 14

ީގެ ނެއެވެ. މން ނުވާޔުނިވަރސިޓީގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެ ،މަސައްކަތްތަކުގައި ބަލަހައްޓާޔުނިވަރސިޓީގެ  14.1

 ިއްރުވެސްކުގެ ސއިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ބޭނުންކުރާ ލިޔެކިޔުންތަ

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 
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  ޖަވާބުދާރީވުން 15

ގެ ޑީން ފެކަލްޓީ ތްކުރާއެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުވާ ކަންކަމުގައި މަސައްކަ ،ިކް މުވައްޒަފުންޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމ 15.1

 އަށާއި ވައިސް ޗާންސެލަރަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ. 

 

  ގަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން އިޤާނޫނާ 16

ދުތަކާއި ވާ ގަވާއިހެދިފައި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގައިމުވައްޒަފަކުވެސް އެކަޑަމިކް ކޮންމެ  16.1

 ހިތަންވާނެއެވެ.  އުސޫލުތަކާ ކޯޑްތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

 

  ޢަމަލުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުން 17

ޫކީ ސުލ ިއެވެ. މޢަމަލުކުރަންވާނެޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންވެސް މި ސުލޫކީ މިންގަނޑަށް  17.1

. ެޅޭނެއެވެަވަޅުއޚިލާފުވި މިންވަރެއް ބެލުމަށްފަހު އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔ ،މިންގަނޑާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ

ޅާނީ ޔަވަޅު އަެދު ފިމީގެތެރޭގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކާ މ

ަރެވެ. ސުލޫކީ ވައިސް ޗާންސެލ، މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަށްފަހު 3ލަރު ޢައްޔަންކުރާ ވައިސް ޗާންސެ

ޅުމުގައި ަޅު އެމިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރާނީ ސީދާ ވައިސް ޗާންސެލަރަށެވެ. އިޞްލާޙީ ފިޔަވ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ޢަމަލުކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ

 

 ބައެއް ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ: 18

"ފިކުރީ ދަރަނި"ން މާނަ ކުރަނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ލިއުމެއްގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގައި ބޭނުން ކުރާ  ފިކުރީ ދަރަނީ:

 ަކަށެވެ.ބާރާތއެހެން ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ފިކުރެއް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާ ގޮތެއް ނުވަތަ ޢި

"ގޯނާ" ކުރުން މާނަ ކުރެވެނީ އަނގަ ބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުން ނުވަތަ ދައްކާ  ގޯނާކުރުން: 

ކޮށް ި ތަކުރާރުތުގައދެއްކުންތަކުން އެހެން ފަރާތެއް އިހާނާތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ނިޔަ

ިވެރި އަދި ރުޅ، ގެ މާހައުލު ބިރުވެރިކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ އުނގެނުމު

ރާ ބެލެވި ކު ަމަށްނުރުހުންތެރި ވާނެކަން މިކަން ކުރާ ފަރާތަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެނގެންވާނެ ކ

 ކަންތައްތަކެވެ.

  

 

 2016ޖުލައި  10 :  މަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚްސިޔާސަތަށް ޢަ މި

 2016 ޖޫން 28 :  ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް ލުންކައުންސި  

 2017 ޖަނަވަރީ 09 : އިސްލާހް  ފުރަތަމަ

 2018އޭޕްރިލް  23  : އިސްލާހްވަނަ ދެ

 


