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 ކުރަމުންދާ ޢަމަލު ކުރުމަށް ޢައްޔުނު ސްޓޫޑަންޓްސް އޮފް ޑީން

 އުޞޫލު

 

ގެ އޭނާހިންގުމާއި ހަވާލުކުރާ މީހާގެ މަޤާމެވެ.  ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭބައިކަމުގެ މަޤާމަކީ އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް ޑީން 

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭބައި . އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އްގެ މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައެވެޑަމިކް މުއައްޒަފެއެކެ މަޤާމު ބަލާނީ

ޑަމިކް މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އޭނާގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތާއި އެކެހިންގުމުގައި ކުރ

ޓެނުއަރޝިޕް  ކަނޑައެޅޭ މިއުސޫލުގައި، ްޑަމިކް އޮނިގަނޑަށެވެ. އޭގެ އިތުރުނިފައިވާންވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެހަމަޖެހ

ޑީންކަމުގެ މަޤާމު އަށް ޙަވާލުކުރެވެނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށެވެ.  މަސައްކަތް ޑީންގެ  އެލަވަންސެއް ދެވޭނެއެވެ.

 ެ.ދުވަހުގެ ދެ ދައުރުގައެވެހަތަރު އަހަރު އަދާކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަޤާމު  ްގެހޮވޭ މީހާއަށް ޑީނ

 ކަމާ ގުޅޭ ބައެއް މަޢޫލޫމާތު)ހ( 

މުސާރައާއި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ އޮނިގަނޑަށް އޭނާ ފެތޭ ހަރުފަތަކާ އެއްވަރަށް ގެ ޑީން .1

ތަންހިންގުމުގެ ލިބޭނީ އެކި މުސާރައެވެ. އޭގެ އިތުރުން  ފަހަރުމަތިން މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ޑީނުންނަށްކަމަށްވާތީ އެކި 

ދެވޭ ޓެނުއަރޝިޕް އުފުލާތީއާއި ތަނުގެ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަގާތީ ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ. މިޒިންމާ 

 . އަކީ މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ދެވޭ އެލަވަންސްއެކެވެއެލަވަންސް

ކުރިމަތިލާ އެހެން ފަރާތްތަކާ ވާދަކޮށްގެން  ،ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމުންދައުރު ހަމަވުމުން ޑީނަކު ކަމުގެޑީން .2

ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން  މުގެކުރުންކަން ދައުރުގައި ޑީ 2އްސަޖައްސައިގެން ޖަް ހޮވިއްޖެނަމަ، ޑީންއަކަށ

 ދައުރަށެވެ.  2އެންމެ ގިނަވެގެން ޑީންކަން ދެވޭނީ ގިނަވެގެން 

މިކް އޮނިގަނޑުގައި އޭނާހުރި ެެޑއެކ، ޑަމިކް މުއައްޒަފެއްނަމަޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެކަމަށް ހޮވޭއިރު އެފަރާތަކީ  ޑީން .3

. އޭނާ އަކީ ކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނާއަށް ލިބޭނެއެވެއަހަރުފަތެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ

މިކް އޮނިގަނޑުގައި މީހެއްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކެޑެނު އްޔަންކުރެވުޢަޔުނިވަރސިޓީގެ މުއައްޒަފުންގެ ބޭރުން 

 ހަރުފަތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އޭނާއަށް ލިބޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެފަދަ މަޤާމެއް އޮތްނަމައެވެ. އޭނާހުރި

ންނަ ޑެމިކް މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމެއް ހަމަޖެހެން އޮެމަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތު ގެ ސަބަބުން އެެކ .4

 .ކަމުގައި މީހަކު ހޭދަކުރި މުއްދަތުވެސް ކުރިއެރުން ހަމަ ޖެއްސުމަށް ގުނޭނެއެވެ ޑީން، ޙާލަތްތަކުގައި
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 މަޤާމުގެ ޝަރުޠު( ށ) 

 ތަޢުލީމީ ސިފަތައް

. ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ މާސްޓަރސްދަށްވެގެން ހަމަޖެއްސޭނީ ކަމަށް  ސްޓޫޑަންޓްސް އޮފް ޑީން .1

މާސްޓަރ ޑިގްރީ ފާހެއްް އޮންނަ މީހަކު ެ ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ. ޓަރމިނަލް ޑިގްރީއެއް

 ްސޭނީ ޑެޕިއުޓީ ޑީންގެ މަޤާމަށް ނުވަތަ އެކްޓިންގ ޑީންގެ މަޤާމަށެވެ.ހަމަޖެއއެވަގުތު ނުލިބޭނަމަ 

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރުން. ޓާރޝަރީ ފެންވަރުގައި އަހަރުދުވަހުގެ ހިނގުމުގެ ނުވަތަ  މަދުވެގެން ތިން .2

 ކުރާ ފާރާތުގެ މުސާރައާއި ޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްކަމަށް ޢައްޔަނު ް ( ޑީނނ)

 

މުސާރަ ކަނޑައެޅޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަންނީ އޮނިގަނޑަށް އޭނާ ފެތޭ ހަރުފަތަކާ އެއްވަރަށެވެ. މިގޮތުން  ޑީން .1

ޔުނިވަރަސިޓީއިން ބޭރުގެ މީހަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އޭނާގެ ތަޢުލީމީ ކޮލިފިކޭޝަންއަށާއި ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހުން 

ައި އޭނާފެތޭ މަޤާމަކާއި އެއްވަރުގެ މުސާރަ ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާ އެކަޑެމިކް އޮނިގަނޑުގ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ގޮތުގައި ދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކުގެ ނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް ގެ ޓެ ސްޓޫޑަންޓްސް އޮފް ޑީނުން .2

 އަދަދެވެ.ގެ އަދަދު ތަކުގެ ތެރެއިން މެދުމިނުގެ އެލަވަންސްއަށް ލިބޭ ނުއަރޝިޕް އެލަވަންސްޑީނުންނަށް ދެވޭ ޓެ

 

 ޑީން ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރާނޭ އުޞޫލު)ރ( 

މަސްދުވަސް ކުރިން އެ ތަނަށް ޑީއަކު އައްޔަންކުރުމުގެ  2މަޤާމު ހުސްވުމުގެ  ްގެސްޓޫޑަންޓްސް އޮފް ޑީން .1

ޑީން ކަމުގެ މަޤާމު އެއްވެސް ސަބަބަކާއި މަސައްކަތް ވައިސް ޗާންސެލަރ ކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 ހުރެ ހުސްވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 މީހަކު ހޮވާނީ ޢާންމުކޮށް އިޢްލާން ކޮށްގެންނެވެ.  މަޤާމަށް ގެްސްޓޫޑަންޓްސ އޮފް ޑީން .2

ް ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތެއ .3

 މިކަން އިޢުލާނުގައި އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 ޑީންއަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހޮވާނީ ތިރީގައިވާ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. .4

 ވައިސް ޗާންސެލަރ –

ބައިވެރިވެވެން ތިބި ހުރިހާ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންނާއި އެމީހުންގެ އަދަދަށް ކައުންސިލުން  –

 ހޮވާ ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން
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ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ  އޮބްޒާވަރެއްގެއިތުރުން  މީގެ –

 ހިމެނޭނެއެވެ.  އްޒިފަކު ވައްމުއިސް 

ޑީން ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭނީ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެކެޑެމިކް ކޮލިފިކޭޝަނާއި ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުގެ މައްޗަށް  .5

 ބަލައިގެންނެވެ. މާރކްސް ދޭނެބައިތަކާއި މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީންއިންނެވެ.

ެވޭ ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ. އިންޓަވިއުގައި ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއިން ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރ .6

 ތަނުގެ މިޝަން އަދި ވިޝަންގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ހަފްތާތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  2ޑީން ކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ލަސްވެގެން  .7

 

 މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން ްގެޑީނ)ބ( 

ޓެނުއަރގެ މެދުތެރެއިންނާއި ފަހު އަހަރު ހުސްވުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ މަސައްކަތް އޮބްޖެކްޓިވް ގޮތެއްގައި  .1

 އާސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރިވިއުކުރާނެއެވެ. މި ރިވިއުގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައް އޭނާ އެ ވަޒީފާ

ގެ ުންޗާންސެލަރ ޕިއުޓީ ވައިސްމި ކަންކުރާނީ ޑެހަވާލުވާއިރު އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ހަވާލުކުރާނެއެވެ. 

 ޗާންސެލަރެވެ.   މަޝްވަރައާއެކު ވައިސް

 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރިވިއު ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާނެއެވެ. 2ރިވިއު ކުރާތާ ގިނަވެގެން  .2

 

 ުންމަޤާމުން ވަކިކުރ ޑީން( ޅ)

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ތަނުގެ ވެރިޔަކު ވަކިކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން 

 ކައުންސިލްގައި އެކަމާ މެދު ބަޙުސު ކުރެވި ކައުންސިލުން އެ މީހަކު ވަކިކުރުމަށް ފާސްވުމުންނެވެ. 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެރަކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ޑީންޝިޕްގެ މެދުތެރެއިން ކުރެވޭ ރިވިއުއިން އޭނާގެ  .1

 މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުން

ހުށަހެޅުމާއެކު އެ ތަނެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޑީން ވަކިކުރުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް  .2

 ެޅުންކައުންސިލަށް ހުށައވައިސް ޗާންސެލާރ އެމައްސަލަ ބައްލަވާ 

ޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ަޤުބޫލު ސަބަބަކާހުރެ ޑެމމަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަބަބުތައް ފިޔަވައި  .3

 \.ވައިސްޗާންސެލަރ ކައުންސިލަށް ހުށައެޅުންއެދި  ރެކަމެންޑޭޝަނާއެކު ޑީން ވަކިކުރުމަށް
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