
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި 

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތު

 

 ހ) ( 1 ތަޢާރުފާއި ނަން

 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު)  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ 2015/11މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރުލިބިެގްނ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  48ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންަންށ  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ

 ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، މި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ  (ށ)  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަްށ އަދާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އަިދ އެކަންކަމުގެ އަުގ 

ން ިއސްކަންދޭ ކަންކަްނ ރިއެރުން ދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީވަޒަންކުރުމެވެ. ވަޒީފާގެ ކު

ގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރެވޭ ގޮތް ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވައްޒަފު

 ވުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  (ނ)  

ކުރިއެރުން ދޭނީ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޒިއްމާތައް ފުރިހަމައަށް އުފުލަިއ، 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅަްށ ބަހައްޓައި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގު ރަނގަޅުވެގެްނ 

ކުރުމަށް ނުވަތަ ެއ ޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން އެ ކަންކަން ސާބިތުކޮށްދޭ މުވައް

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެ މަތީ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

އެފަދަ  ފާތަކަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށާއިގަޅު މީހުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފެންވަރު ރަނ

އުފެއްދުންތެރިކަމަްށ  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެމީހުންގެ

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މުހިންމު 

 ކަމެކެވެ.

ނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންަންށ މި ސިޔާސަތަށް ކިޔާ (ރ)  

 ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު" އެވެ.



 

 

އެހެން ގޮތަކަށް މިސިޔާސަތުގައި މާނަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިަޔވައި، އަންނަނިިވ   2 ލަފުޒުތަކުގެ މާނަ

 އެަވނީއެވެ.ތިރީގައި ލަފުޒުތުތަކުގެ މާނަ 

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މަީތ  ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:-ޓީޗިން (ހ)  

ަތޢުލީމީ ކަްނކަން ފަރުމާކޮްށ  އުނގެނުމާިއ އުނގަންނައިދިނުމާއިފެންވަރަކަށް 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އިސްނެގުން ކަމުގައި ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުްނ 

 ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފު.

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޢިލްމީ  ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފު:-ރިސާރޗް (ށ)  

ން ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ އެކެޑެމިކް ތަޙްޤީޤު ކުރުންކަމަށް ހިޔުމަ

 މުވައްޒަފު.

އެ މުވައްޒަފެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީެގ  އިދާރީ މުވައްޒަފު: (ނ)  

މަސައްކަތްތައް އިދާރާ ތަކާއި ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރު ތަކަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެންމެހާ 

ހިޔުމަްނ ރިސޯސް ޑިޕާރޓްމަންޓުްނ  ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށްކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް 

 ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފު.

މި ސިޔާސަތުގައި މީގެފަހުން "އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީ" މިނަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ    

 .ކޮމެޓީއަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ކޮމެޓީއެވެ

މި މިޔާސަތުގެ މަޤުޞަދަކީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުްނ  (ހ) 3 މަޤުޞަދު

 މުސާރައިގެ ދަމަހައްޓާ މަތީ ފެންވަރުގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ ވަޒީފާއާއި 

 ކުރިއެރުންދޭނެ ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ތިރީގައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި  (ށ)  

 ކަންކަމަށް ބެލޭނޭ ޝަރުުޠތަކެއް ކަނޑައެޅުން:

ރިސާރޗް  ،. ޔުނިވަރސިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ކިޔަވައި ދިނުމާއ1ި

 ށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތް.މުޖުތަމަޢައުޖޫރައެއްނެތި  ،ކުރުމާއި



 

 

މަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ . ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދ2ު

 ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތް.

 . ޔުނިވަރސިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް.3

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  ،މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރުމާއި (ނ)  

ދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަމަހަމަ އަދި ހާމަކަން ޮބޑު އުޞޫލަކުންކަްނ 

 ކަނޑައެޅުން.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ކުރިއެރުން ދޭ 

 ސަބަބުތައް

މުވައްޒަފުންނަްށ އުފެއްދުންތެރި މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތް ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި   4

ހާމަކުރެވިފަިއވާ ޝަރުޠުތަކެއްެގ   ހިތްވަރުދިނުމަށްޓަކައި ިއންސާފުވެރި އުޞޫލަކުން

މަތިން މުވައްޒަފުންަނށް ވަޒީފާާއއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއާިއ 

 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދެނީ ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައެވެ.

 މުވައްޒަފުން ދަމަހައްޓާ ަމތީ ފެްނވަރުގެ މަސައްކަތާއި އުފެއްދުންެތރިކަން ބަލައިގަުތން. (ހ)  

ރާއްޖޭގެ ނެތެމުންދާ ނުވަތަ ވަރަށް މަދު ޚާއްޞަ ހުނަރު ހުރި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގައި  (ށ)  

 ގެންގުޅުން.

 ހަރުދަނާކުރުން.ކިޔަވައިދިނުމާއި އިދާރީ ހިންގުމާއި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން  (ނ)  

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ކުރިއެރުން ދެވޭ 

 އުޞޫލުތައް

ގެ ތަކުއުޞޫލުމުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި ުމސާރައިގެ ކުރިއެރުންދޭނީ ތިރީގައިވާ   5

 މަތިންނެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދި ަކނޑައެޅިފައި އޮންނަ  (ހ)  

 ހެއްކާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމަކީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ.، ފުރާފޯމު 

ން އިސްކަންދޭ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  (ށ)  

މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ  ،ކަންކަން ކަމުގައިވާ ކިޔަވައިދިނުމާއި



 

 

އި މުޖުތަމަޢުއަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތާއި ޢިލްމީ ދިރާސާ ކުރުމާއި، އިދާރީ ސެންޓަރަށާ /

 މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ކަންކަން ނިންމާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ  (ނ)  

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުންނެވެ.

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އިންސާފުވެރި ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި  (ރ)  

 އުޞޫލެއް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާއި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކާ  (ބ)  

އެކަން ބޯުޑެގ ތު ފުށުއަރާނަަމ، ޙަލަޞްޅުމެއްގެ ސަބަބުްނ އަމިއްލަ މައޮންނަ ގު

ރިޔާސަތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ކުރިއެރުން ދިނުމާއިގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުމުގައި، އަދި އެފަދަ ނިންމުެމްއ 

ނިންމުމުގައި، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރަކު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެެގްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކީ ސިއްރު ލިޔުމެވެ. މި  (ޅ)  

 ލިޔުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ބަލަހަްއޓަްނ ވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ، އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  (ކ)  

 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ 

 މުއްދަތު

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނީ، ެއ  (ހ) 6

ިތރީގައިވާ މުއްދަތު ން ފެށިގެން ޚުކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި ތާރީމުވައްޒަފަ

 ހަމަވުމުންނެވެ.

 (ތިނެއް) އަހަރު  3. އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ: 1

 (ދޭއް) އަހަރު  2. ލެކްޗަރަރ: 2

 (ދޭއް) އަހަރު 2. ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ: 3



 

 

 (ދޭއް) އަހަރު 2ން މަތި):  3. އިދާރީ މުވައްޒަފުން (ގްރޭޑް 4

 އް) އަހަރު (ތިނެ 3ން ދަށް):  3. އިދާރީ މުވައްޒަފުން (ގްރޭޑް 5

ސިޔާސަތު ތަންފީޒު 

ކުރުމުގައި 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި 

 ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު

 މުވައްޒަފުން: (ހ) 7

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދެކެންވާނީ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ 

މުވައްޒަފުން ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕްރޮމޯޝަން ދެވޭ އުޞޫލުތައް ވަރަށް ރަގަޅަށް 

ދަނެގަންނަން ވާނެއެވެ. މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ޕްރޮމޯޝަން އަށް އެދުމުގެ 

ކުރިން އަދި މިކަމަށް ބޭނުްނވާ ހެކިތައް ހޯދުމުގެ ކުރިންނެވެ. މުވައްޒަފު، 

ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދުމުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން އެމުވައްޒަފެއް ނިސްބަތްވާ އިދާާރ 

ލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ ކުއް

ވެރިންނަށް މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމާއި މެދު ލަފައެއް ދިނުމުެގ 

އިތުރަށް އެޕްލިކޭޝަން ގައި ރަަގޅު ކުރަންވީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޚިޔާލާއި އިރުޝާދު 

ރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާގެ ޚިޔާލު ކޮންމެ ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިދާ

 ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް، މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން: (ށ)  

ބޭުނންާވ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް 

އެކަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މުވައްޒަފަްށ ، އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހިތްަވރުދިނުމާއި

ޚިޔާލާއި އިރުޝާދު އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން ދޭންވާނެއެވެ. ިމ 

މަސައްކަތުގައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ރަޢުޔު 

ވާނެއެވެ. ވަޒީފާއާއި މުސާަރއިގެ ކުރިއެރުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ހުރި މައްސަލަތައް ހޯދަން

އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިންނާއި ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

ޑީޕަރޓްމަންޓްގެ ވެރިން މުވައްޒަފަށް ކިޔާ ދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަްށ 

 ފިލުވާ ދެވިދާނެއެވެ. އަދި ހަމަެއހެންމެ، ވަޒީފާއާިއ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އޮޅުން



 

 

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބެލެވޭ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކޮްށ މުރާޖަޢާ ކުރުމަްށ 

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުަށހެޅި ދާނެއެވެ. މީގެ އިުތރުން މުވައްޒަފުެގ 

ވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އެމުވައްޒަފު އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަ

 ނިސްބަތްވާ އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްިލއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ ސެކްޝަން/ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިން: (ނ)  

މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ތިރީގައި 

އެ މުވައްޒަފަކު ނިސްބަތްާވ ، ރިކަން ލިބެްނހުރިކަން މުވައްޒަފަށްމިބަޔާންކުރާ އެހީތެ

 ޑިޕާޓްމަންޓް، ނުވަތަ ސެކްޝަން، ނުވަތަ ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ އޮޅުންފިލުވާދޭން ވާނެއެވެ. 

 . އިދާރާ ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާ.  1

 . ރިސާރޗް ސެންޓަރާ އެކު ކުރެވޭމަޝްވަރާ. 2

. ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ ބައެއް މުހިންމު ކަންކަން ކުރުމަށް 3

 ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ވީއްލުން. 

. މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ސުލޫކު އަިދ ޢިލްމީ ހައިަބތާމެުދ 4

ރިޕޯޓް ލިޔުން. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އެދުމުްނ  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް

 ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އިންޓަރވިޔޫއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

. މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ހިޔުމަން 5

 ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓަށް އެންގުން.

 ން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓް:ހިޔުމަ  (ރ)  

. ރަނގަޅަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަްށ 1

ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭ

 ށް ހުށަހެޅުން.މަޖިލީހަ



 

 

ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިެވރިވެރިވުން ލިބިގެްނ . މި އުޞޫލަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ފެތޭ، ގިނަ 2

އެކުލަވާލާފައިވާ، އަދި މުވައްަޒފުން ހަމަހަަމ އަދި އިންސާުފވެރިކަމަށް ދެކޭ، 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ބަްއޓަން ކުރެވިފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި އުޞޫލަކަށް ހެދުން.

ލޫާމތު މުވައްޒަފުންަންށ . ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭ އުޞޫުލތަކުގެ މަޢ3ު

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

. މުވައްޒަފުގެ އެޕްލިކޭޝަން އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ޭއނާ ނިސްބަްތވާ ޑިޕަރޓްމަންޓް 4

 ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުން ހޯދުން.

. ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް އިދާރީގޮތުްނ 5

ްޕޮރމަޯޝްނ ޯބަޑްށ ުހަށަހަޅިއ ެއ ޯބުޑެގ ަޔުއިމްއާޔ ، ބަލައިގަނެ، ޕްރޮސަސްކޮށް

 .ެބެލެހްއުޓން 

 . ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމާ ގޮތްތައް ލިޔުމުން ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެންގުން.6

 ރިސާރޗް ސެންޓަރު: (ބ)  

އަހަރު ތެރޭގައި  2. ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފު ވޭތުވެދިޔަ 1

 ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުަށހެޅުން.

. މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެކަށީގެންވާ ރިސާރޗް 2

 ބެންޗްމާރކްތައް ކަޑައެޅުން.

. ރިސާރޗް ކުރުމުގެ އާދަކާދައެއް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުމަްށ 3

 އާއި ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ މަޤްޞަދު ގުޅުވުން. ޕްރޮމޯޝަން

މުވައްޒަފުންނަށް 

ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި 

 ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުން

ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމަކީ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އިންސާާފ   8

އް ރިޢާޔަތް ކުރުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެވެ. ހަމަހަމަކަްނ ކައަދާލަތުގެ އުޞޫލުތަ

 ން ކުރަންވާނެއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީގެންގުޅުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް 



 

 

ފާއާބެހޭ އެހެން އުޞޫލުތަކަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީ (ހ)  

 ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން. ޙު

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުވުމާއި އެކު ވަޒީފާއާއި  (ށ)  

ގިނަމީހުންނަށް މާނަ ތަފާތު ނުާވ ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބެން ހުރުްނ 

އަދި އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުްނނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދޭނޭގޮްތ 

 ރުގެ ވެރިންނަށް ދިނުން.ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އޭނާެގ  (ނ)  

ނަސްލާއި ޖިންސާއި ކައިވެންޏާއި ބަލިވެއިނުން ނުވަތަ އުފަން ރަށުގެ ނުވަތަ ސިޔާސީ 

 ފިކުރުގެ ސަބަބުން ތަފާތު ނުކުުރން.

ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައެޅުމަްށ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ  (ރ)  

ޑިޕަރޓްމަންޓް ނުވަތަ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިން، މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރުީދ 

އެހީތެރިވާންވާނެ. މިގޮތުން ހިތްަވރުދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ހުށައެޅުން ކާމިޔާބުވާނޭ ނުވަަތ 

ދިނުން. އަދި އެމުވައްޒަފެއްގެ ހުށައެޅުން ނުވާނޭ ސަބަބުތައް އޮޅުންފިުލވައި

ކާމިޔާބުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި މުވައްަޒފުގެ ޢަމަލުތަަކްށ 

 ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ުބނެދިުނން.

މުވައްޒަފަކަށް ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ހިނދު އެކުރިއެރުމަށް ނަހަމަޮގެތއްގައި ހުރަސްއަޅާ  (ބ)  

 އޮތްނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް މުރާޖަޢާ ކުރުން.ޤަވާޢިދެއް 

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮންނަ ޝަރުޠުތައް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުްނ  (ޅ)  

 އެއްގޮތަކަށް އެއް ހަމައަކަށް ބޭުނން ކުރުން.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާުތ  (ކ)  

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެއްގޮތަކަށް ގެންގުޅުން. 



 

 

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ލިބެނީ އެކަމަށް އެންމެ ލާއިޤު މީހާއަށްތޯ ޔަޤީްނ  (އ)  

ގެ އުޞޫލުތައް ބަލަިއ ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމު

 ދިރާސާކުރުން.

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މި  (ވ)  

 އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ބެލުން.

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   9 ޕޮްރމޯޝަން ބޯޑު

ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެްއ 

 އުފައްދަންޖެހޭނެއެވެ. މި ބޯޑު އެކުލަވާލާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސްޗާންސެލަރ އެވެ.

ޕޮްރމޯޝަން ބޯޑުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ވަ  10

ހެއްކާއެކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ 

ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެއް އުޞޫލަކުްނ 

އެރުމާބެޭހ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރި، އެފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށް ،ވަޒަންކޮށް

 ނިންމުންތައް ިނންމުމަށް ފަހު، ުޔނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް ލަފާދިނުމެވެ. 

ޕޮްރމޯޝަން ބޯޑުގެ 

 މެންބަރުން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިޭނންސް (ޗެއަރ ، ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ .1  11

 ޕަރސަން)

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ، އެކަޑެމިކް އެފެއަރޒް  .2

 ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރ، ރިސާޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންސް  .3

އްޔަންކުރާ މުއްދަތު ޢަޔާ/ސެންޓަރުގެ ޑީނުން/ވެރިން ((ތިނެއް) ކުއްލިއް 3 .4

 ހަމަވުމުން ދައުރުވާގޮތަށް) 

 ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ (ސެކްރެޓޭރިއެޓް) .5

ޕޮްރމޯޝަން ބޯޑުގެ 

 މަސައްކަތުގެ އުޞޫލު

ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓާނީ ކޮމެޓީެގ ޗެއަރ ޕަރސަންއެވެ. އޭނާއަށް  (ހ) 12

ޙާޟިރު ވެވެންނެތްނަމަ، ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ާޙޟިރުވި ޑެޕިއުޓީ 



 

 

 50ވައިސްޗާންސެލަރުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. ބޯޑުގެ ކޯރަމަކީ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 ރެވެ.މެންބަ 1އިންސައްތައިގެ އިތުރަށް 

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް  (ށ)  

ރު ނުވެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އޭާނ ޑިޕަރޓްމެންޓްގެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހާޟި

 ރޓްމަންޓްގެ އެހެން ފަރާތެކެވެ.އްޔަންކުރާ އެޑިޕާޢަ

 އަހަރު ދުވަހެވެ. 2ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ޑީނުން/ވެރިންގެ ދައުރަކީ ކުރާ ޔަންޢައް (ނ)  

ހެއްކާއެކު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ  (ރ)  

 ހުރިހާ ހުށަހެޅުމެއް ބޯޑުން ބަަލްނވާނެއެވެ.

ދިނުމާބެހޭ ޮގުތން ގޮތެއް ބޯޑުްނ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން  (ބ)  

ނިންމާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ާހޟިރުވި މެންބަރުންގެ އަްޣލަބިްއޔަތުން ނެވެ. ބޯޑުެގ 

 ރިޔާސަތުން ވޯޓުލާނީ ބޯޑުގައި ނެގޭ ވޯޓު ދެކޮޅަށް ހަމަހަމަވެއްޖެ ނަމައެވެ.

އެރުން ދިނުމަށް ލެކްޗަރަރއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމްތަކަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރި (ޅ)  

ރުމަށް އެދުނު ވޯޓުލައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެ

 ރުކޮށް އިންޓަވިއު ކުރަންވާނެއެވެ.ޒިފަރާތް ބޯޑަށް ޙާ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުްނ ގޮތެއް ނިންމުމުެގ  (ކ)  

އަހަރު ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ ރެކޯޑް ފައިލަށް  5ވޭތުވެދިޔަ ކުރިން، 

އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޑުން 

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމުަވއްޒަފަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްަޓކައި އެމުވައްޒަފުގެ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ސުޕަވައިޒަރު ބޯޑަށް ޙާޟިރު



 

 

މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް  (އ)  

 ދޭނީ، މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާ ކުރާ މީހުން ކުރިއެރުވުމަށެވެ. 

ޭއނާ ބައިވެރިވެގެްނ  އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއްވާނަމަ، ޖަލްސާގައި (ވ)  

 ނުވާނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ކާމިޔާބު 

ނުވެއްޖެނަމަ ރިވިޔޫއަކަށް 

 އެދުން

ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެޕްލިކޭޝަްނ ހުށަހެޅިފަރާތުްނ  (ހ) 13

އެދެވިދާނެއެވެ.  ގައިނުމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުކުރިއެރުން ނުލިބިގެން މައްސަލަ ބަލައިދި

ދުވަހުގެ  14މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ބޯޑުގެ ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އެންގޭތާ 

ތެރޭގައެވެ. މިގޮތަށް އެދޭއިުރ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުުމްނ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ބޯޑުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ޭބނުންވާ ކަންކަން. .1

 ިއތުރު ހެއްކާއި ދަލީލު ލިބޭ ލިޔުްނތައް.ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމަށް  .2

ބޯޑުން ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާފައި ނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެކަުމގެ ބަޔާން   .3

ނުވަތަ، ޝަރުުޠތަކަށް އެޕްލިކޭަޝންގެ ދާއިރާގެ ގޮތުން ނުަވތަ އެެހންވެސް 

 ސަބަބަކާ ހުރެ މުޅިން ނުފެތޭނަަމ އެކަމުގެ ބަޔާން. 

ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބޯޑުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާފަިއ  .4

 ނުވާކަމަށް ފެންަނނަމަ، އެކަން. 

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ އެންމެ ފަުހގެ ނިންމުން ިނންމުމުގެ ކުރިްނ މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް  (ށ)  

ބޭނުްނނަަމ، ހުށަހަޅާފަރާތަްށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ބޯޑުން ބަލަންާވނެއެވެ. 

ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުެގ  /ނުވަތަ އޭނާ ނިސްބަތްވާ އިދާރާ

 ކުރިމަތީގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދާނެއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ފަހު ނިންމުން މުވައްޒަފަށް އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް ނުވަަތ  (ނ)  

ގާނީ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕަރޓްމަންޓްެގ ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާއަށް އަން

ވެރިޔާ އެވެ. މިކަން މަސައްކަތު ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަުކރަން ޖެހޭނެއެވެ. 



 

 

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ނިންމި ިންނމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިެގން މުާރޖަޢާކުރަން ހުށައެޅި 

 ެއކަން މުވައްޒަފަށް ހުށައެޅުންވެސް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

 އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް އެލިޔުން ލާންވާނެެއވެ.

ޗާންސެލަރއަށް ހުށައަޅަން  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް  (ރ)  

 ވާނެއެވެ.

ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު 

ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާއި 

 މުރާޖަޢާ ކުރުން

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުްނ ސިޔާސަތު ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި  ސިޔާސަތަށްމި  (ހ) 14

ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެްބސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމުން ުނވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ސިޔާސަތު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

ސިޔާސަތުގައި ނެތް މި 

ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 

 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް

 އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީމި ސިޔާސަތުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ   15

 ނެވެ.މަޖިލީހުން
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ބަދަލު:5ސެކްޝަން އައި މަސައްކަތްތަކަށް މައިގަނޑު ތެރޭގައި އަހަރުގެ

. މިބައި ފުރިަހމަުކރާނީ ފެްނވަރުބެޭލ ުމވައްޒަާފއި ުސޕަަވއިޒަުރ ަމޝްަވރާކުރުމަްށފަހު ުސޕަަވއިޒަެރވެ

ބަދަލު )އުނި އިތުރުނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާނަށް އައި(އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަށް އައި

މަސައްަކތުެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުމި* .ދެބަިއވުުމންެނވެސެކްޝަްނ ުފރާނީ

ސުޕަވައިޒަރުމުވައްޒަފު

:ސޮއި

:ތާރީޚް

:ސޮއި

:ތާރީޚް

ތަމްރީން:6ސެކްޝަން ތަޢުލީމާއި ބޭނުންވާ ވަޒީފާއަށް

މިެސކްޝަން ފުިރހަަމ. މިބައި ުފރިހަމަުކރާނީ ުސޕަަވއިަޒރެވެ ދެފަާރތުގެ އެއްަބސް ވުުމެގައދި މުޢާމަާލތްކޮށް ކުރާނީުމވަްއޒަާފ
. މައްޗަެށވެ

ސަބަބުތަމްރީން

ޚިޔާލު:7ސެކްޝަން ސުޕަވައިޒަރުގެ މުވައްޒަފާއި

.ގޮތްމުވައްޒަފު މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ސުޕަވައިޒަރު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެކޭ.ހ

.ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު މުވައްޒަފުގެ ޚިޔާލުމަސައްކަތް.ށ

މުވައްޒަފު
ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މިފޯމުގައި މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުމުން މާނަކުރަންވާނީ މީގައި

ސޮއިކުރުމުން،.ކަންކަމާމެދު ސްޕައިވަޒަރާ ތަފްޞީލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ
.އެއްބަސްވާކަމެއް މާނައެއް ނުކުރެއެވެމި އެޕްރެއިސަލްގެ ނަތީޖާއާ މުވައްޒަފު

ސުޕަވައިޒަރު

:ސޮއި

:ތާރީޚް

:ސޮއި

:ތާރީޚް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންދިނުމާ 

ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ޖަދުވަލުތައް



 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ މުވައްޒަފުން އެކަޑެމިކް 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 1
  އައިޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:  ފުރިހަަމ ަނން:

  އެްޑެރސް:މިހާުރ އުޭޅ   ދާިއމީ އެޑްރެސް:

  ރެކޯރޑް ކާޑު ަނންބަރު:  މަޤާމުެގ ަނން:

  :ިޑޕަރޓްަމންޓްވަޒީފާ ައދާކުރާ   ުކއްލިްއޔާ/ސެންަޓރު:ވަޒީފާ ައދާކުރާ 

  :)ްސަޕއިްނ ޮޕއިންޓް(އެޭދ މަޤާުމ  :)ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް(މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ 

  :ަހަމވާ ާތރީޚްމުްއދަުތގު ގޮުތން ޝަރުޠު  :މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ ހަަމޖެުހނު ތާރީޚް 

އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:   ގުޅޭ ފޯުނ ަނންަބރު:

 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:. 2
 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:

  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި މަާގމްެގ ަނން 

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި މަާގމްެގ ަނން 

 މަޢުލޫމާތު:. ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 3
 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:

  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަާގމްެގ ަނން 

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ތާީރޚް ވަކިިވ ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަާގމްެގ ަނން 



 :ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް. 4
 ފާސްވި ދަރަޖަ މަރުކަޒުގެ ނަން އަހަރު ސަނަދުގެ ނަން #

1 
2 
3 
4 

 :. ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައ5ް
  ޕްޮރގްރާްމ ިހްނިގ މަރުކަުޒ / ަފާރތް  ައަހރާއި މުްއދަތު ފުރިހަމަކުިރ   ތައުލީީމ / މަސަްއކަތްތެރިކަުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމް 

 :މިހާތަނަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ މާއްދާތައް. 6
ނަން މާއްދާގެ #  ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު އަހަރު 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރާ ޒިންމާ:. މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި 7
ާތއި ބަހަށްވުެރ ދިުގުނވާޮގތަްށ ިމހާރު އަދާކުާރ ވަީޒފާގަިއ ަހވާލުކުެރިވފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާއި، ިޒންމާތަާކއި، ައދާކުރާ ަމސްއޫލިްއޔަ 600

ާފގެ ސަަބބުން ކުާރ އަަސުރ ބަާޔންކުރަްނާވެނއެވެ، ީމގެ އިތުަރށް އެހެިނހެްނ ފަާރްތތަކާއި އޮްނނަ ުގޅުމާއި، މަަސއްކަތުެގ މާަޙއުލަްށ ިތޔަ ވަޒީ
  ވަޒީފާ ަބާޔން ހިެމނުމަކީ ެއދެިވގެްނވާކަމެކެވެ. 



 އަހަރުގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައިވާ ކެޓެގަރީ ތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް(ތިނެއް)  3. އެންމެ ފަހުގެ 8

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކެޓެގަރީ
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
ސްޕަވައިޒަރު
 ގެ ސޮއި

  ކިޔަަވއިިދނުްނ ިފޔަަވއި އެެހނިެހްނ މަަސއްކަތްަތއް   2ސެކްޝަްނ 
 އާ  ިއވެލުޭއޝަން  ައދި ަދސްކުރުން ކިޔަަވއިިދނުން، )I(ެކޓެގަީރ  3ސެކްޝަްނ 

  މަަސއްކަތްަތއް  ުހރި ގުޅުން 
 އާ  ޕްރޮެފޝަން  ރަކާްތތަާކއިޙަ އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ  )II(ެކޓެގަީރ  3ސެކްޝަްނ 

  ހަަރކާތްތައް  ުހރި ގުޅުން 
  މަަސއްކަްތަތއް ރިސާރޗާިއ އެކެެޑމިކް  )III(ެކޓެގަީރ  3ސެކްޝަްނ 

 ުނވަތަ  ަމތިން  ޮގތުގެ  ެއްއޮގތްވާ  ަކރުދާްސތަކާ ުނވަތަ  ެރކޯޑްތަކާ ހުަށހެޅިަފއިވާ  ޯފމާއެކު  މި މަޢުޫލމާތަކީ ބަާޔންުކރެވިަފއިވާ  މަީތގައި 
 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

. މީގެ އިތުރަށް މިފޯމު ގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާ ހެއްކަށް ބާރުދޭ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ހިމެނުމަށް 9
ބަހަށްވުރެ ކުރުކޮށް 250

. ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް 10

 ކޮޕީ 9ގެފޯމުއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިކިުރވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ 

ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  ސެންޓަރުގެ /  ކުއްލިއްޔާވާ ބައިތަކުގައި  ގައި 8ސެކްޝަން 

  ދިގުނޫން)ޞަފްޙާއަށް ވުރެ  20ހިމެނިފައިވުން (ޕޯރޓްފޯލިއޯ 

 ށަވަރު ކުރުމަކީ ފޯމު ހުށަހަޅާބަޔަށް ފޮނުވާފައިވާކަން ކަރެފްރީގެ ރިޕޯޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް އަދި 
މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 . ސޮއ11ި
އަހަެރންެގ ކިބަިއގަިއ  މި ޯފމުަގއި ދީަފިއވާ މަޢުލޫާމތުތަކަީކ ެތދު މަޢުލޫާމތުަތކެއްކަމަާށއި، ައިދ ބުެނދީފަިއާވ މަުޢލޫމާތާއި، ުހނަރު އަިދ ަތޖްރިބާއަކީ 

ހުރި ޤާބިލްކަްނ ަކމަށް އަަހރެްނ ކަަށވަރުކޮްށދެެމވެ. 

  ތާރީޚް:  ސޮއި:



މަށް ކުރިއެރު އާއި މުސާރައިގެވަޒީފާ ވައްޒަފުންއެކެޑެމިކް މުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 އުޞޫލު އެދި ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ

 ފުތަޢާރަ. 1

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކުރިއެރުން ދިނުމަކީ  އާއި މުސާރައިގެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއެކެ

ކަމެކެވެ. މުވައްޒަފު އެކި މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ކުރިއެރުން ދޭ އުޞޫލުތައް އެޕްލިކޭޝަން އެއް ހުށަހެޅުމުގެ މާކުރިން 

ތް ބައްޓަންކޮށް، މިކަމަށް ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ. އެއީ ކުރިއެރުން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގޮތަށް މީހާގެ މަސައްކަ

ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންގެ އިރުޝާދު އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުން  .ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމަށްޓަކައެވެ

 އެމީހަކަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައެވެ.  ހޯދަންވާނެއެވެ. އެއީ

-އެވިޑެންސްނިންމުމެއް (ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާ  އާއި މުސާރައިގެވަޒީފާ

ވާނެއެވެ.  ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އޮނިގަނޑަކާއި ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައި .ވެކެއެ )ބޭސްޑް ޑިޒިޜަން

ކި އަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެިހ މިކަމުގައި މުވައްޒަފު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ވަ

 އުޞޫލުތައް ހިފަހައްޓައިގެން މުނާޒަރާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  

 ރޭންކްތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތައް. 2

ތަކަކާއި ސްޕައިން  )މަޤާމު(އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވަނީ ރޭންކް  ތަކުގެ ރސިޓީޔުނިވަދައުލަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރޭންކްތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގައި އެވަނީ  1ޕޮއިންޓްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލު 

ޕޮއިންޓެވެ. ސްޕައިން  26ރޭންކް އާއި  5ޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދެވެ. މުޅިއެކު ވަނީ  އި އެ ރޭންކް އެއްގައި ހިމެނޭ ސްނަންތަކާ 

" ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  1"އިތުރުބައި  ރޭންކްތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް

 : ރޭންކް ތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ޢަދަދ1ުތާވަލު 

 ރޭންކްގައި ހިމެނޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދު ރޭންކް ގެނަން
 8  ލެކްޗަރަރއެސޯސިއޭޓް

 6 ލެކްޗަރަރ
 6 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 4 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ
 2 ޕްރޮފެސަރ



 ހަމަޖެހިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠު )މަޤާމުތަކަށް(ރޭންކްތަކަށް . 3

ކުރާއިރު، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނީ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠެވެ.  އިޢުލާނު ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންވަޒީފާތަކަށް 

މިއީ އުޞުލެއްގެ ގޮތުން މަޤާމެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ދަށު ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަށް ވަދެވޭ ޝަރުޠެވެ. މި އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ 

ެގ  5 ރޭންކްގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާއިން ލެވެލް ވަނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގައެވެ. މި

ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ، މި ތަރުތީބުން، ވަޒީފާ ދޭނީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގެ ތިންވަަނ  6ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 

 ފަހު، އޭނާއަށް އަދި ހަވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގައެވެ. މުވައްޒަފަކު އަލަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސާސީ ޝަރުޠުން ވަނުމަށް

 މަތީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަކަށް ކުރިއަށް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އެދެވޭނެއެވެ.  

 ރޭންކް ތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑު

ގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު، އިޢުލާނު އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިރީގައި އެވަނީ، 

އާއި އެ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްއާ ގުޅޭ ޝަރުޠެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް  )ލެވެލް(ންޓް ޕޮއިކުރާނޭ ރޭންކާއި ސްޕައިން 

، 9، 6، 3، 1 އެއީ  ވަންނަ މީހުން، ވަންނަ އިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އިންނެވެ.

ތަކަކީ، ތަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންޭދ ޕޮއިންޓް  އެވެ. އެހެން ސްޕައިން 25، 21، 15

އެ  އުޞޫލުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އެވެ. ތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފަހު، ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން

ތަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭމީހުންނަށް  ޕޮއިންޓް ސްޕައިން

 އިޢުލާނު ކުރާ މަޤާމުތަކަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނެއެވެ. 

 )1 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް(: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން. ގެ 5ދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ . 1

  )3ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން.  6އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ . 1

  )6ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން.  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ . 1

 )9ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ލެކްޗަރަރ 2ރޭންކް 

 ގެސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9ގެސަނަދަކާއި އެކު ލެވެލް  7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

 )15ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ 3ރޭންކް 

 .ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން 10 ލެވެލްފްގެ އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެ 

ޕްރޮފެސަރ4ރޭންކް އެސޯސިއޭޓް ޕޮއިންޓް(: )21ސްޕައިން

ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކ10ުއެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް.1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުނ5ްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް.2

ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

ރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބ5ައައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ.3

ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކ5ުގައި

ބަލާ އުޞޫުލެގކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު.4 އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން

ޕޮއިންޓް ލިބުން.300ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން

ޕްރޮފެސަރ5ރޭންކް ޕޮއިންޓް(: )25ސްޕައިން

ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކ10ުއެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް.1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން ާއ10ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް.2

އި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކުގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގަ

ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ10އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ.3

ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކ10ުގައި

ބަލާ އުޞޫުލެގކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެ.4 ރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން

ޕޮއިންޓް ލިބުން.400ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން

ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނަމަ،• މި އޮނިގަނޑުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކޮންމެ ޝަރުޠެއްގައި ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު

ސަނަދެއް ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ސަނަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އެ

އެ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.   

 ހޮވާއިރު، މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އެކެޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިސިޕްލިން އާއިމަޤާމުތަކަށް މީހުން•

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދާ ގުޅެން ވާނެއެވެ.

މި އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ވަކި ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއް، މި•

މިހާރު ހުރި ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ވުރެ ދަށެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠެއް ހަމަނުވާތީ،

ސިސްޓަމ4ް ޕޮއިންޓް އޭޕީއައި .

ބޭނުން ކުރާ ބަލާފައެވެ. މިގޮތުން ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ، ހެކިތަކަށް

އް ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ގްރޭޑެއް، މާރކުހެއް ނުވަތަ މިފަދައުޞޫލަކީ މުވައްޒަފަކު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ބޭނުން ކުރުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭނުން ކުރަނީއިސްލާމީމިންގަނޑެއް ޔުނިވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގައި

ބޭނުން ކުރާ ޓް ސިސްޓަމެވެ. މި ސިސްޓަމުގައި އެކެޑެމިްކޕޮއިން)އޭޕީއައި(އެކެމެޑިކް ޕާރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރއިން

ބަހާފައެވެ. ތާވަލު ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކެޓެގަރީއަކަށް ގައި އެވަނ2ީމުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮންނަނީ ތިން

މިބައިތަކުގެ ކުރު ތަފްޞީލެކެވެ.



ޝަރުޠު)މަޤާމުތަކަށް(ރޭންކްތަކަށް.3 އަސާސީ ހަމަޖެހިފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނީ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠެވެ.އިޢުލާނުހޯދުމަށްމުވައްޒަފުންވަޒީފާތަކަށް ކުރާއިރު، އިޢުލާނުގައި

މިއީ އުޞުލެއްގެ ގޮތުން މަޤާމެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެ ދަށު ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަށް ވަދެވޭ ޝަރުޠެވެ. މި އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ

ެގ5 ރޭންކްގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާއިން ލެވެލްވަނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގައެވެ. މި

ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ، މި ތަރުތީބުން، ވަޒީފާ ދޭނީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގެ ތިންވަަނ6ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް

 ފަހު، އޭނާއަށްއަދި ހަވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގައެވެ. މުވައްޒަފަކު އަލަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސާސީ ޝަރުޠުން ވަނުމަށް

މަތީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަކަށް ކުރިއަށް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އެދެވޭނެއެވެ.  

އޮނިގަނޑު ޝަރުޠުތަކުގެ ތަކާއި ރޭންކް

ގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު، އިޢުލާނުއެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެތިރީގައި އެވަނީ،

ސްޕައިން އާއި އެ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްއާ ގުޅޭ ޝަރުޠެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް)ލެވެލް(ންޓްޕޮއިކުރާނޭ ރޭންކާއި

، 9، 6، 3، 1އެއީވަންނަ މީހުން، ވަންނަ އިރު، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ، އަންނަނިވި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އިންނެވެ.

ތަކަކީ، ތަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންޭދޕޮއިންޓްއެވެ. އެހެން ސްޕައިނ25ް، 21، 15

ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އެވެ. ތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފަހު، ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން އެއުޞޫލުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ

ތަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭމީހުންނަށްޕޮއިންޓްސްޕައިން

އިޢުލާނު ކުރާ މަޤާމުތަކަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނެއެވެ.

ލެކްޗަރަރ1ރޭންކް އެސޯސިއޭޓް ޕޮއިންޓް(: )1ސްޕައިން

ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން.ގ5ެދާއިރާއަކުން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލްމަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ.1

ލެކްޗަރަރ1ރޭންކް އެސޯސިއޭޓް ޕޮއިންޓް(: )3ސްޕައިން

ގެ ސަނަދެއް އޮތުން.6އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ.1

ލެކްޗަރަރ1ރޭންކް އެސޯސިއޭޓް ޕޮއިންޓް(: )6ސްޕައިން

ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން.7އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެްލ.1

ލެކްޗަރަރ2ރޭންކް ޕޮއިންޓް(: )9ސްޕައިން

ގެސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.9ގެސަނަދަކާއި އެކު ލެވެލ7ްއެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް.1

ލެކްޗަރަރ3ރޭންކް ސީނިއަރ ޕޮއިންޓް(: )15ސްޕައިން

.ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުނ10ްލެވެލްފްގެއެމް.އެން.ކިޔޫ.އެ

 )21ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ 4ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން  5ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 

ރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަ 5އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ  .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު  5ގައި 

އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫުލެގ  ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 300ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

 )25ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (: ޕްރޮފެސަރ 5ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ، ޑިސިޕްލިން ާއ  10ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރުމަށް ފަހު،  10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

 އި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގަ

ފޮތް ނުވަތަ އައި.އެސް.އެސް.އެން ނަންބަރ ޖަހާފައިވާ ރިސާރޗް ޖާރންަލ  10އައި.އެސް.ބީ.އެން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ  .3

 ރިސާރޗް އާރޓިކަލް ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު 10ގައި 

ރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫުލެގ ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެ .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 400ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

މި އޮނިގަނޑުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކޮންމެ ޝަރުޠެއްގައި ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނަމަ،  •

އެ ސަނަދަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިިފކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ކަމަްށ 

 އެ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.   

 ހޮވާއިރު، މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އެކެޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިސިޕްލިން އާއި މަޤާމުތަކަށް މީހުން •

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދާ ގުޅެން ވާނެއެވެ. 

މި އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ވަކި ސްޕައިން ޕޮއިންޓެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއް، މި  •

މިހާރު ހުރި ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ވުރެ ދަށެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠެއް ހަމަނުވާތީ، 

 . އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމ4ް

ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ، ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފައެވެ. މިގޮތުން ބޭނުން ކުރާ 

އް ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ގްރޭޑެއް، މާރކުހެއް ނުވަތަ މިފަދަ އުޞޫލަކީ މުވައްޒަފަކު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭނުން ކުރަނީ  އިސްލާމީމިންގަނޑެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޓް ސިސްޓަމެވެ. މި ސިސްޓަމުގައި އެކެޑެމިްކ ޕޮއިން )އޭޕީއައި(އެކެމެޑިކް ޕާރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ  އިން ބޭނުން ކުރާ

ގައި އެވަނީ  2މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮންނަނީ ތިން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާފައެވެ. ތާވަލު 

 މިބައިތަކުގެ ކުރު ތަފްޞީލެކެވެ.



 : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތ2ްތާވަލު 

 މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ކެޓެގަރީ
I ،ްމަސައްކަތްތައް  ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި  ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުނ 
II ެހަރަކާތްތައް  ހުރި  ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން  ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގ 
III ިމަސައްކަތްތައް ސާރޗާއި އެކެޑެމިކް ރ 

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި އެކި ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް، އެއަށް ވަކި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. މި ތިން ކެޓަގަރީ 

އިތުރުބައި (އާއި އެ ކެޓެގަރީ ތަކުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުޞޫލު މި ލިޔުމުގެ އިތުރުބައެއްގެ ގޮތުގައި 

ގައި ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން، ބައެއް ކެޓެގަރީތަކުން ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް  )2

 ވަކި މިންވަރެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

 . ސްޕައިން ޕޮއިންޓުން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައ5ް

 ރުން ދިނުން.ލައި ވަޒީފާގެކުރިއެނުބައުފެންދުން ތެރިކަމަށް (ހ) 

 މަތީ ރޭންކްއެއްގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކް އަށް މުވައްޒަފު ބަަދލު 

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެންމެ މަތިވެގެން ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އާ ހަމައަށެވެ. 

 ދިނުން.ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ކުރިއެރުން (ށ) 

ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ސްޕައިން ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެކި ރޭންކްގެ މީހުންނަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް 

ީނ ކޮށް، އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކި މިންވަރެއްގައި މި މުއްދަތުގައި ހިފެެހއްޓުމުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާދެ

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކި ކެޓެގަރީއިން އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ހޯދަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓްއެވެ. މިގޮތުން ކުރިއެރުމަށް އެދޭނީ އެކި 

ޖުމުލަ ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރު ތަފާތު ކެޓަގަރީތަކުން  ތުގެ ތެރޭގައިރެއް ވުމުންނެވެ. އަދި އެ މުއްދަރޭންކް ތަކުގައި ވަކި އަހަ

 އެވަނީއެވެ.  ގައި 3ތާވަލު 

 : ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ މުއްދަތާއި ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓ3ްތާވަލު 

 ރޭންކް
ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ 

 މުއްދަތު

އިން  2 އާއި 1ކެޓަގަރީ 
ކޮންމެ އަހަރަކު ހޯދަން 
 ޖެހޭ އެންމެ މަދު ޖުމުލަ

އިން ކުރިއެރުމަށް  3ކެޓަގަރީ 
މުއްދަތުގައި ހޯދަންޖެހޭ އެދޭ 

 ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް
 40 100 އަހަރު ވުމުން  3 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 60 100 އަހަރު ވުމުން  2 ލެކްޗަރަރ
 90 100 ހަރު ވުމުން އަ 2 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 160 100 އަހަރު ވުމުން  3 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ
 250 100 އަހަރު ވުމުން  4 ޕްރޮފެސަރ

ޕޮއިންޓް ވެސ100ްޕޮއިންޓް ހޯދަން ޖެހޭ އިރު، މ100ިއިން ޖުމުލ2ައާއ1ިފާހަގަ ކުރެވޭނޭ ފަދައިން، ކެޓެގަރީ

އެކިއިނ2ްއަދި ކެޓެގަރ1ީކެޓެގަރީވަނީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށްގައި އ4ެތާވަލުހޯދަން ޖެހެނީ ވަކި ހަމައަކުންނެވެ.

މިންވަރެކެވެ.ރޭންކްގައި ހޯދަންޖެހޭ އެންމެ މަދު

މިންވަރ4ުތާވަލު ޖެހޭ ހޯދަން ކެޓަގަރީތަކުން އެކި އަހަރަކު މަދުވެގެން ކޮލިފައިވުމަށް ކުރިއެރުމަށް ޕޮއިންޓްގެ ސްޕައިން :

ދާއިރާކެޓެގަރީ
އެސޯސިއޭޓް
ލެކްޗަރަރ

ލެކްޗަރަރ
ސީނިއަރ
ލެކްޗަރަރ

އެސޯސިއޭޓް
ޕްރޮފެސަރ

ޕްރޮފެސަރ

ކިޔަވައިދިނުން،1
އަދިދަސްކުރުން

އާއިވެލުއޭޝަން
ހުރިގުޅުން

މަސައްކަތްތައް

6060606060

ކިޔަވައިދިނުމުގ2ެ
ހަރަކާތްތަކާއިއިތުރު

ގުޅުންއާޕްރޮފެޝަން
ހަރަކާތްތައްހުރި

4040404040

ދިނުން.(ނ) ކުރިއެރުން އަވަހަށް

ބުނެވުނު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ.3އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެންދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ތާވަލު ގައި

1އަށް ހުރުމާއެކު ތާވަލ150ުއިން އަހަރަކު ހޯދާ ޕޮއިންޓް އެވްރެޖްކޮށ2ްއާއ1ިމިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ކެޓެގަރީ

ގެ ޕޮއިންޓް އަވަހަށް ހަމަވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮފެަސރ3ތުގައި ހޯދަން ޖެހޭ ކެޓެގަރީގައި އެސެސް ކުރެވޭ މުއްދަ

ބޭނުންވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދިއުމަށް ޢާންމުކޮށް 250އިނ3ްލެވެލް ގެ ދެވަނަ

ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ހަމަވެފައި، ފާއިތުވީ ތިން އަހަރު ތެރޭގައިޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް މިމިންވަރުގެ ޕޮއިންޓް ތިން އަ

ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ހޯދައިފިނަމަ، ޕްރޮފެސަރ ރޭންކްގެ އެންމެ ފަހު ސްަޕއިން ޕޮއިންޓ150ްއިނ2ްއާއ1ިކެޓެގަރީ

ވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދެވިދާނެއެވެ.26ކަމުގައިވާ

މަސައް.6 ކުރުންރިސާރޗް ވަޒަން ކަތް

ސާރޗްކޮށް ލިޔާ ކަރުދާހާއި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމާރިރިސާރޗް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރާއިރު،)ހ(

ބައެއް ދާއިރާތަކުން، މާސްޓަރޒް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް ދަރިވަރުން ދެމެދު ހުންނަ ގުޅުންތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އެފަދަ ދާއިރާތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެތި ނިސްބަތުން.ކަމެއް ނުހުރެއެވެޝައުޤުވެރި

ބައެއް ދާއިރާ ތަކުގައި، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭ ކުރާ ތަކެއްޗާ ގުޅިފައި ވެއެވެ.ޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި ޝާއިޢުގިނަވާން ވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަމިއްލަ

ރިވަރުންރިސާރޗް ހެދުމުން ހޯދާފައިވާ ޢިލްމީ ހައިބަތު ހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިއީ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަ



މަސައްކަތ2ްތާވަލު މައިގަނޑު ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކު އެކެޑެމިކް :

ބާވަތްކެޓެގަރީ މަސައްކަތުގެ
I،ްމަސައްކަތްތައްހުރިގުޅުންއާއިވެލުއޭޝަންއަދިދަސްކުރުންކިޔަވައިދިނުނ
IIެހަރަކާތްތައްހުރިގުޅުންއާޕްރޮފެޝަންހަރަކާތްތަކާއިއިތުރުކިޔަވައިދިނުމުގ
IIIިމަސައްކަތްތައްސާރޗާއި އެކެޑެމިކްރ

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި އެކި ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް، އެއަށް ވަކި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. މި ތިން ކެޓަގަރީ

އިތުރުބައި(އާއި އެ ކެޓެގަރީ ތަކުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުޞޫލު މި ލިޔުމުގެ އިތުރުބައެއްގެ ގޮތުގައި

ބައެއް ކެޓެގަރީތަކުން ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް)2 ގައި ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން،

ވަކި މިންވަރެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ.

ޝަރުޠުތައ5ް ދިނުމުގެ ކުރިއެރުން ޕޮއިންޓުން ސްޕައިން .

ތެރިކަމަށް(ހ) ވަޒީފާގެކުރިއެނުބައުފެންދުން ދިނުން.ލައި ރުން

ބަަދުލ މަތީ ރޭންކްއެއްގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކް އަށް މުވައްޒަފު

ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެންމެ މަތިވެގެން ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އާ ހަމައަށެވެ. ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް

ކުރިއެރުން(ށ) ވުމުން މުއްދަތެއް ދިނުން.ވަކި

ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ސްޕައިން ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެކި ރޭންކްގެ މީހުންނަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް

ީނކޮށް، އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކި މިންވަރެއްގައި މި މުއްދަތުގައި ހިފެެހއްޓުމުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާދެ

ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކި ކެޓެގަރީއިން އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ހޯދަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓްއެވެ. މިގޮތުން ކުރިއެރުމަށް އެދޭނީ އެކި

ޖުމުލަ ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރުތަފާތު ކެޓަގަރީތަކުންތުގެ ތެރޭގައިރެއް ވުމުންނެވެ. އަދި އެ މުއްދަރޭންކް ތަކުގައި ވަކި އަހަ

އެވަނީއެވެ.ގައ3ިތާވަލު

ޕޮއިންޓ3ްތާވަލު ހޯދަންޖެހޭ ކެޓަގަރީތަކުން މުއްދަތާއި އެދޭނޭ ކުރިއެރުމަށް ޕޮއިންޓްގެ ސްޕައިން :

ރޭންކް
އެދޭނޭ ކުރިއެރުމަށް

މުއްދަތު

އިނ2ްއާއ1ިކެޓަގަރީ
ހޯދަން އަހަރަކު ކޮންމެ
ޖުމުލަ މަދު އެންމެ ޖެހޭ

ކުރިއެރުމަށ3ްކެޓަގަރީ އިން
ހޯދަންޖެހޭއެދޭ މުއްދަތުގައި

ޕޮއިންޓް ޖުމުލަ
10040އަހަރު ވުމުނ3ްއެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

10060އަހަރު ވުމުނ2ްލެކްޗަރަރ
10090ހަރު ވުމުންއ2ަސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

100160އަހަރު ވުމުނ3ްއެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ
100250އަހަރު ވުމުނ4ްޕްރޮފެސަރ

ޕޮއިންޓް ވެސް  100ޕޮއިންޓް ހޯދަން ޖެހޭ އިރު، މި  100އިން ޖުމުލަ  2އާއި  1ފާހަގަ ކުރެވޭނޭ ފަދައިން، ކެޓެގަރީ 

އެކި  އިން 2އަދި ކެޓެގަރީ  1ކެޓެގަރީ ވަނީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ގައި އެ 4ތާވަލު ހޯދަން ޖެހެނީ ވަކި ހަމައަކުންނެވެ. 

 މިންވަރެކެވެ. ރޭންކްގައި ހޯދަންޖެހޭ އެންމެ މަދު

 : ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެކި ކެޓަގަރީތަކުން ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރ4ުތާވަލު 

 ދާއިރާކެޓެގަރީ 
އެސޯސިއޭޓް 
 ލެކްޗަރަރ

 ލެކްޗަރަރ
ސީނިއަރ 
 ލެކްޗަރަރ

އެސޯސިއޭޓް 
 ޕްރޮފެސަރ

 ޕްރޮފެސަރ

 ކިޔަވައިދިނުން، 1
 އަދި  ދަސްކުރުން

 އާ  އިވެލުއޭޝަން
 ހުރި ގުޅުން

 މަސައްކަތްތައް 

60 60 60 60 60 

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ 2
 ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު

ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން
 ހަރަކާތްތައް  ހުރި

40 40 40 40 40 

 އަވަހަށް ކުރިއެރުން ދިނުން.(ނ) 

ގައި ބުނެވުނު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ.  3އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެންދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ތާވަލު 

 1އަށް ހުރުމާއެކު ތާވަލު  150އިން އަހަރަކު ހޯދާ ޕޮއިންޓް އެވްރެޖްކޮށް  2އާއި  1މިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ކެޓެގަރީ 

ގެ ޕޮއިންޓް އަވަހަށް ހަމަވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮފެަސރ  3ތުގައި ހޯދަން ޖެހޭ ކެޓެގަރީ ގައި އެސެސް ކުރެވޭ މުއްދަ

 250އިން  3ލެވެލް ގެ ދެވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދިއުމަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ 

ހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ހަމަވެފައި، ފާއިތުވީ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް މިމިންވަރުގެ ޕޮއިންޓް ތިން އަ

ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ހޯދައިފިނަމަ، ޕްރޮފެސަރ ރޭންކްގެ އެންމެ ފަހު ސްަޕއިން ޕޮއިންޓް  150އިން  2އާއި  1ކެޓެގަރީ 

 ވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ދެވިދާނެއެވެ. 26ކަމުގައިވާ 

 ކަތް ވަޒަން ކުރުންރިސާރޗް މަސައް.  6

ސާރޗްކޮށް ލިޔާ ކަރުދާހާއި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމާ ރި ރިސާރޗް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރާއިރު،  )ހ(

ދެމެދު ހުންނަ ގުޅުންތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކުން، މާސްޓަރޒް ނުވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް ދަރިވަރުން 

އެހެންކަމުން އެފަދަ ދާއިރާތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެތި ނިސްބަތުން  .ކަމެއް ނުހުރެއެވެޝައުޤުވެރި

ކުރާ ތަކެއްޗާ ގުޅިފައި ވެއެވެ. ޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި ޝާއިޢުގިނަވާން ވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާ ތަކުގައި، ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭ

ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަމިއްލަ 

ރިވަރުން ރިސާރޗް ހެދުމުން ހޯދާފައިވާ ޢިލްމީ ހައިބަތު ހުރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިއީ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަ



ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ އިތުރަށެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު މީގެ މާނައަކީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މުވައްޒަުފ 

ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އިސް  މުޞައްނިފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  )ސިގްނިފިކަންޓް ލީޑަރޝިޕް(އިސް 

ރާރުވެ ހުރެމެވެ. ނޫންނަމަ، ތަފާތު ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތ އިސް މުޞައްނިފުެގ ކޮށް މިކަމުގައި ޤަ

 ގޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވުމެވެ.

ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ރިސާރޗްގެ ބާވަތަށް ސަމާލުކަންދީ، ރިސާރޗް ކުރުމަށް ދާ މުއްދަތަށް ވިސްނަން  )ށ(

އްގެ ގޮތުން، ބައެއް ސައިންސްގެ  ދާއިރާތަކުގައި ލެބޯރަޓްރީ ސެޓަޕްކޮށް ނުވަތަ ބައެއް އިކުވިޕްމަންޓް ހޯދައި ވާނެއެވެ. މިސާލެ

 އުފެއްދުމަކީ ރިސާރޗް ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.

ވިސްނަން ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ގުރޫޕެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކާ އެކު ރިސާރޗް ހަދާފައި ވެދާނެކަމަށް  )ނ(

ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީޒާން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމަށް އަމިއްލައަށް ތަޙްޤީޤީ 

އީޖާދީ ރިސާރޗް ހަދާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް 

އި އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވުމާއި ޝާއިޢުކުރާއިރު އިސް މުސައްނިފުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ދެމިހުރެފައިވުމެވެ. ތަކުގަ

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާއިރު، މުވައްޒަފުގެ ނަން ފުރަތަމަ  )ރ(

 ސް މުޞައްނިފުކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ލިޔެފައިވުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ އި

ފަންނީ އެކެޑެމިކް ޖާރނަލްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ފެންވަރުގައި ޓެކްސްޓް ފޮތް ލިޔުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޓެކްސްޓް ފޮތް  )ބ(

ޢައު ޢިލްމު ހޯދުމެވެ. ލިޔުމަކީ ހޯދިފަިއވާ ޢިލްމެއް ތަރުތީބުކޮށް ލިޔުމެވެ. ޖާރނަލްގައި ރިސާރޗް ރިޕޯރޓެއް ޝާއިޢުކުރުމަކީ 

މިއީ ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ިސންތެސިސް އާއި ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ޑިސްކަވަރީގެ ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އަސަރު 

ވަކި ޑިސިޕްލިންއަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަކަށް ކުރާ މިންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ. އެއީ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތް ރިސާރޗް ގެ މައްޗަށް 

ލަވާލައި އީޖާދީ ގޮތަކަށް ލިޔެފައި ހުރެދާނެތީއެވެ. މަތީ ރޭންކްތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އިތުރަށް އެހެން އެކު

 ރިސާރޗް ބޭނުންވާނެއެވެ. 

ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ރިސާރޗްގެ ފައިދާ، އެޕްލިކޭޝަން އާ އެކު މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަްނ  )ޅ(

 ވާނެއެވެ. 

މުހިންމު ބައެއް ނުކުތާ . 7

ބައެއް ޢާންމު  މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ

 އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ އެކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒަންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ބަލާފައެވެ.  )ހ(

 ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.  )ޕޮޓެންޝަލް މަސައްކަތަށް (މުވައްޒަފަކު ކޮށްފާނެ މަސައްކަތަށް 

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ބަލަނީ ދަލީލުތަކަށެވެ. ވެދާނެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ،  )ށ(

މާސްޓަރޒް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ގުނާނީ ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދެވެ. އަދި ޝާއިޢުކުރުން 

ނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ. ޝާއިޢުކޮށްފާނެ ތަކެއްޗަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޗާޕުކުރުމަށް މީޒާން ކުރާއިރު ބަލާ

 ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން ބަލައިގަނެ ނުވަތަ ޗާޕުކުރުމަށް ޗާޕުޚާނާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ގުނޭނެއެވެ. 

މިކް މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.ޕްރޮބޭޝަންގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެކެޑެ)ނ(

ނަމަވެސް މިހެން ހުށަހަޅާއިރު، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަދުވެގެން އެއް ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ލިޔެ، އިސް ފަރާތްތަކުން އެ

ޝަން ވެސް، ޖެހިގެން އޮތް ސްޕަިއްނބަލާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ޕްރޮބޭޝަން ގައި ހުންނަ މީހަކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭ

ބޯޑަށް ޕޮއިންޓް އަށް ނުވަތަ ރޭންކް އަށް ޝަރުޠު ހަމަވާން ވާނެއެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން

ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ބަލާނީ އެންމެ ފަހުން މަޤާމު)ރ( ބަދަލުވިއިރުން ސުރެ ޚާޞިލްކޮށްފައިާވއެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސާއިރު،

ކާމިޔާބީ އަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތުގެ މުޅި ކާމިޔާބީ އަށް ވެސް ވިސްނަން ވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން.8 ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން އެދި ކުރިއެރުމަށް ވަޒީފާގެ .

ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެކިތަކާއެކު،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެ ޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި،

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައެވެ.

ގައި އެވަނީއެވެ.5ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނޭ ދުވަސްވަރުގެ ތާވަލު، ތާވަލުއެ)ހ(

ރު މި ދުވަސްވަރަށް ނުބަލައި ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. މަޤާމުެގނަމަވެސް، މި އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރާ ފުރަތަމަ އަހަ

ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  7ޞަފްޙާއަށްވުރެ ކުރުވާން ވާނެއެވެ. ޖުމުލ30ަކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުްނތަކުގެ ދިގުމިން

ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު: އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހަރަކާތްތައ5ްތާވަލު

ދުވަސްވަރުހަރަކާތް ހިނގާނޭ
ޖޫންމަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު

ޖުލައި އަށ31ްޖުލައި އިނ1ް ފޯމު ހުށަހެޅުންކުރިއެރުމަށް އެދި
ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފައިލްތައް ލިބުން ޖުލައ31ިޕްރޮމޯޝަން

ސެޕްޓެމްބަރ30އޯގަސްޓްއިނ1ްބައްދަލުވުންތައްބޯޑުގެޕްރޮމޯޝަން
ބަޔަށް ލިބުން އޯގަސްޓ1ްހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓް އެޗް.އާރު

އޮކްޓޯބަރ1ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަން އަމިއްލައަށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށްއެ)ށ(

ވެރިޔާ އާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށް މިކަން އެންގުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެއިދާރާގެފިނަމަ،ނިންމައި

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ މިކަމަށް އެދޭއިރު ފުރިހަަމސް ޑިޕާރޓްމަންޓްހިޔުމަން ރިސޯސަކުރިއެރުމަށް އެދެން

ދަލީލުތައް ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދޭނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި

ކާމިޔާބު ހުށަހެޅުމެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން ވެްސ)ނ(

ސެންޓަރުގެ ވެރިންވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ލަފާގެ/ކުއްލިއްޔާމުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި

މަތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއް ކާމިޔާބު ވާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން އެމީހުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.



ބަލާއިރު މީގެ މާނައަކީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މުވައްޒަުފ ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ އިތުރަށެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތަށް

ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އިސް މުޞައްނިފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް)ސިގްނިފިކަންޓް ލީޑަރޝިޕް(އިސް

ރާރުވެ ހުރެމެވެ. ނޫންނަމަ، ތަފާތު ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތ އިސް މުޞައްނިފުެގކޮށް މިކަމުގައި ޤަ

ގޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވުމެވެ.

ބާވަތަށް ސަމާލުކަންދީ، ރިސާރޗް ކުރުމަށް ދާ މުއްދަތަށް ވިސްނަން)ށ( ރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ރިސާރޗްގެ

ބައެއް އިކުވިޕްމަންޓް ހޯދައިވާނެއެވެ. މިސާލެ ބައެއް ސައިންސްގެ ދާއިރާތަކުގައި ލެބޯރަޓްރީ ސެޓަޕްކޮށް ނުވަތަ އްގެ ގޮތުން،

ބެލިދާނެއެވެ. އުފެއްދުމަކީ ރިސާރޗް ކަމަށް

ބަޔަކާ އެކު ރިސާރޗް ހަދާފައި ވެދާނެކަމަށް)ނ( ވިސްނަންރިސާރޗް އައުޓްޕުޓް ވަޒަންކުރާއިރު، ގުރޫޕެއްގައި ނުވަތަ އެހެން

ވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީޒާން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމަށް އަމިއްލައަށް ތަޙްޤީޤީ

ބެލެވޭނީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް އީޖާދީ ރިސާރޗް ހަދާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުން ކަމަށް

އި އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފައިވުމާއި ޝާއިޢުކުރާއިރު އިސް މުސައްނިފުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ދެމިހުރެފައިވުމެވެ.ތަކުގަ

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރާއިރު، މުވައްޒަފުގެ ނަން ފުރަތަމަ)ރ(

ސް މުޞައްނިފުކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.ލިޔެފައިވުމަކީ އެ ލިޔުމެއްގެ އި

ފަންނީ އެކެޑެމިކް ޖާރނަލްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ފެންވަރުގައި ޓެކްސްޓް ފޮތް ލިޔުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ. ޓެކްސްޓް ފޮތް)ބ(

ޢައު ޢިލްމު ހޯދުމެވެ.ލިޔުމަކީ ހޯދިފަިއވާ ޢިލްމެއް ތަރުތީބުކޮށް ލިޔުމެވެ. ޖާރނަލްގައި ރިސާރޗް ރިޕޯރޓެއް ޝާއިޢުކުރުމަކީ

މިއީ ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ިސންތެސިސް އާއި ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ޑިސްކަވަރީގެ ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އަސަރު

ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތް ރިސާރޗް ގެ މައްޗަށް ބަލަން ވާނެއެވެ. އެއީ ވަކި ޑިސިޕްލިންއަކަށް ނުވަތަ ދާއިރާއަކަށް ކުރާ މިންވަރު

ލަވާލައި އީޖާދީ ގޮތަކަށް ލިޔެފައި ހުރެދާނެތީއެވެ. މަތީ ރޭންކްތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އިތުރަށް އެހެންއެކު

ބޭނުންވާނެއެވެ. ރިސާރޗް

ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ރިސާރޗްގެ ފައިދާ، އެޕްލިކޭޝަން އާ އެކު މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަްނ)ޅ(

ވާނެއެވެ.

ނުކުތާ.7 ބައެއް މުހިންމު

ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ޢާންމުމަތީގައި

އުޞޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބަލާފައެވެ.)ހ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ އެކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒަންކުރެވުނު މުއްދަތުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް

ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.)ޕޮޓެންޝަލް މަސައްކަތަށް(މުވައްޒަފަކު ކޮށްފާނެ މަސައްކަތަށް

ބުނާނަމަ،)ށ( ބަލަނީ ދަލީލުތަކަށެވެ. ވެދާނެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި

ބަލާއިރު، ގުނާނީ ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދެވެ. އަދި ޝާއިޢުކުރުން މާސްޓަރޒް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް

ބަލާ ނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ. ޝާއިޢުކޮށްފާނެ ތަކެއްޗަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޗާޕުކުރުމަށްމީޒާން ކުރާއިރު

ބަލައިގަނެ ނުވަތަ ޗާޕުކުރުމަށް ޗާޕުޚާނާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ގުނޭނެއެވެ. ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން

މިކް މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ޕްރޮބޭޝަންގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެކެޑެ )ނ(

ނަމަވެސް މިހެން ހުށަހަޅާއިރު، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަދުވެގެން އެއް ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ލިޔެ، އިސް ފަރާތްތަކުން އެ 

ޝަން ވެސް، ޖެހިގެން އޮތް ސްޕަިއްނ ބަލާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ޕްރޮބޭޝަން ގައި ހުންނަ މީހަކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭ

ޕޮއިންޓް އަށް ނުވަތަ ރޭންކް އަށް ޝަރުޠު ހަމަވާން ވާނެއެވެ. މިފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް 

 ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ބަދަލުވިއިރުން ސުރެ ޚާޞިލްކޮށްފައިާވ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސާއިރު، ބަލާނީ އެންމެ ފަހުން މަޤާމު )ރ(

 ކާމިޔާބީ އަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތުގެ މުޅި ކާމިޔާބީ އަށް ވެސް ވިސްނަން ވާނެއެވެ. 

. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުން. 8

ޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެކިތަކާއެކު، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއްގައެވެ. 

ގައި އެވަނީއެވެ.  5ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނޭ ދުވަސްވަރުގެ ތާވަލު، ތާވަލު އެ  )ހ(

ރު މި ދުވަސްވަރަށް ނުބަލައި ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. މަޤާމުެގ ނަމަވެސް، މި އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރާ ފުރަތަމަ އަހަ

ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.   7ޞަފްޙާއަށްވުރެ ކުރުވާން ވާނެއެވެ. ޖުމުލަ  30ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުްނތަކުގެ ދިގުމިން 

ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު  : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހަރަކާތްތައ5ްތާވަލު 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު ހަރަކާތް
 ޖޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު 

 ޖުލައި އަށް  31ޖުލައި އިން  1  ފޯމު ހުށަހެޅުންކުރިއެރުމަށް އެދި 
 ޖުލައި 31ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފައިލްތައް ލިބުން 

 ސެޕްޓެމްބަރ 30އޯގަސްޓްއިން  1 ބައްދަލުވުންތައް ބޯޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން
 އޯގަސްޓް  1ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓް އެޗް.އާރު ބަޔަށް ލިބުން 

 އޮކްޓޯބަރ 1ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން 

ކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަން އަމިއްލައަށް ނިންމަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އެ )ށ(

ވެރިޔާ އާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށް މިކަން އެންގުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ  އިދާރާގެ ފިނަމަ، ނިންމައި

މިކަމަށް އެދޭއިރު ފުރިހަަމ  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހިޔުމަން ރިސޯސަކުރިއެރުމަށް އެދެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ 

 ދަލީލުތައް ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދޭނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި 

ކާމިޔާބު ހުށަހެޅުމެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުން ވެްސ  )ނ(

ސެންޓަރުގެ ވެރިންވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ލަފާގެ /ކުއްލިއްޔާމުވައްޒަފުންނަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި 

 މަތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއް ކާމިޔާބު ވާނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން އެމީހުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 



މޯޝަން ބޯޑަށް ސެންޓަރުގެ ވެރިން އެޕްލިކޭޝަންއަކަށް ސަޕޯރޓް ކުރާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން އެންޑޯސްކޮށް ޕްރޮ/ކުއްލިއްޔާ )ރ(

 ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.

 މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. )ބ(

ފެށޭތަނުގައެވެ. މިކަން ކުރާނީ ހިޔުމަން  ހެޑް އޮްފ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނީ އޯގަސްޓް މަސް )ޅ(

 ނެވެ. ސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންރިސޯސަ

ބައިން  ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ވާ މަޢުލޫމާތު، ހިޔުމަން ރިސޯސަވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި )ކ(

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ރުބައި މިއާއެކުވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް، އިތު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު .1

ސެންޓަރުން އެކުލަވާލައިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ރިސާރްޗ /ކުއްލިއްޔާޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސާރޗް މަރުކަޒުން ނުވަތަ  .2

 )ފުރަތަމަ ފަހަރު ފިޔަވައި(މަސައްކަތް 

ވެރިޔާ  ކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެ އެދިފައިވާ ފެންވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރިން އެދި ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވާނަމަ،  .3

ފޮނުވިސިޓީ.  މުވައްޒަފަށް

 މި ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުގެ ކޮޕީ  .4

އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރާ އުޞޫލުގެ ކޮޕީ  .5

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މަތީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ފައިލް އޯގަސްޓް މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިބެންވާނެއެވެ. )ވ(

އޯގަސްޓް އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާނީ  1ލުވުން ބާއްވާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަ  )މ(

 އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ނުވަތަ ނުދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕްރިލިމިނަރީ ރެކަމެންޑޭޝަން ތަކެވެ. 

ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށާއި ހެޑް އޮްފ /ކުއްލިއްޔާޖަލްސާ ބާއްވާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން  )ފ(

ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށާއި މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ނާކާމިޔާބުވި ސަބަބުތަކާއި ރިިވޔޫ 

ހިޔުމަްނ އްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލުމަށްޓަކައި ކުރަންއެދޭނޭ ގޮތް މުވަ

 .ވާނެއެލިބެން ވާނެއެވެ. މިސިޓީގެ ކޮޕީއެއް، ރިވިޔޫ ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ރިސޯސަ



ސަޕޯރޓް ކުރާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން އެންޑޯސްކޮށް ޕްރޮ/ކުއްލިއްޔާ)ރ( ބޯޑަށްސެންޓަރުގެ ވެރިން އެޕްލިކޭޝަންއަކަށް މޯޝަން

ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.

ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.)ބ( މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

ފެށޭތަނުގައެވެ. މިކަން ކުރާނީ ހިޔުމަންހެޑް އޮްފ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނީ އޯގަސްޓް މަސް)ޅ(

ނެވެ.ސް ޑިާޕރޓްމަންޓުންރިސޯސަ

ބައިންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްވާ މަޢުލޫމާތު، ހިޔުމަން ރިސޯސަވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި)ކ(

ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަން

ރުބައިމިއާއެކުވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް، އިތުހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.1

ސެންޓަރުން އެކުލަވާލައިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ރިސާރްޗ/ކުއްލިއްޔާޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސާރޗް މަރުކަޒުން ނުވަތަ.2

)ފުރަތަމަ ފަހަރު ފިޔަވައި(މަސައްކަތް

ވެރިޔާކުއްލިއްޔާ/ސެންޓަރުގެއެދިފައިވާ ފެންވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރިން އެދި ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވާނަމަ،.3

ފޮނުވިސިޓީ.މުވައްޒަފަށް

ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުގެ ކޮޕީ.4 މި

އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރާ އުޞޫލުގެ ކޮޕީ.5

ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް މަތީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ފައިލް އޯގަސްޓް މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިބެންވާނެއެވެ.)ވ( ޕްރޮމޯޝަން

ބައްދަ)މ( ބޯޑުގެ ބާއްވާނީޕްރޮމޯޝަން ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާނ1ީލުވުން އޯގަސްޓް އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ

ބެހޭ ގޮތުން ޕްރިލިމިނަރީ ރެކަމެންޑޭޝަން ތަކެވެ. އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ނުވަތަ ނުދިނުމާއި

ބޯޑުގެ ނިންމުން)ފ( ބާއްވާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮމޯޝަން ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށާއި ހެޑް އޮްފ/ކުއްލިއްޔާޖަލްސާ

ސަބަބުތަކާއި ރިިވޔޫ ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށާއި މުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ނާކާމިޔާބުވި

ހިޔުމަްނއްޒަފަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލުމަށްޓަކައިކުރަންއެދޭނޭ ގޮތް މުވަ

ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓަށްރިސޯސަ .ވާނެއެލިބެން ވާނެއެވެ. މިސިޓީގެ ކޮޕީއެއް، ރިވިޔޫ ކުރިއަށް ދާއިރު، ޕްރޮމޯޝަން

 1އިތުރުބައި 

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްރޭންކް ތަކާއި 

Approved Salaries 

Rank 4: Associate Professor 
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point Allowance

1  21  17626  7554  25180 

2  22  18185.86  7793.94  25979.8 

3  23  18745.72  8033.88  26779.6 

4  24  19306.12  8274.05  27580.17 

Rank average:  26379.89 

Rank 5: Professor 
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point  Allowance 

1  25  21000  9000  30000 

2  26  21700  9300  31000 

Rank average:  30500 

Rank 2: Lecturer 
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point  Allowance 

1  9  12687.5  5437.5  18125 

2  10  13141.29  5631.98  18773.27 

3  11  13594.62  5826.27  19420.89 

4  12  14049.17  5826.27  20070.25 

5  13  14502.66  6215.42  20718.08 

6  14  14957.05  6410.17  21367.22 

Rank average:  19745.78 

Rank 3: Senior Lecturer 
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point  Allowance 

1  15  15246  6534  21780 

2  16  15695.25  6726.54  22421.79 

3  17  16143.91  6918.82  23062.73 

4  18  16593.31  7111.42  23704.73 

5  19  17041.96  7303.7  24345.66 

6  20  17491.37  7496.3  24987.67 

Rank average:  23383.76 

Rank 1: Associate Lecturer 
Step  Spine  Salary  Uni  Total 

Point  Allowance 
1  1  9124.5  3910.5  13035 

2  2  9607.22  4117.38  13724.61 

3  3  10094.55  4326.24  14420.79 

4  4  10582.19  4535.22  15117.41 
5  5  10978.22  4704.95  15683.17 
6  6  11374.4  4874.74  16249.14 

7  7  11770.43  5044.47  16814.9 

8  8  12166  5214  17380 

Rank average:  15303.13 



 2އިތުރުބައި 

 ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

 :މަސައްކަތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ އިވެލުއޭޝަން އަދި ދަސްކުރުން ކިޔަވައިދިނުން،: ބައި) (އެއްވަނަ I ކެޓެގަރީ

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
I(A) 

  ަކންަތއްަތއް  ކުަރްނޖެހޭ ކޮންމެެހން

ަގޑިތަްއ) ްޕރެކްޓިކަލް އަދި  ޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލް ހަވާލުކުެރވުނު   1
  އަަދދު. ގަޑިތަުކގެ ަނގާެދުވނު ތެރެިއން

25  

ސްޓާފް ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ދަުށން ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއ  2
  ިމންަވރު.  ކުރި ފުރިހަމަ 

10  

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅ އަދާުކރި އިތުުރން އޭގެ  މިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  3
  .(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/އެޗް.އޯ.ޑީ މަަސއްކަތް) އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް

10  

މިްނވަރު  ދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިން  އިުރޝާދު ޢިލްާމއި ެއއްޮގަތށް ކަިރކިއުލަމްއާ  މާްއާދއެްއގެ   4
  .(ލެކްޗަރަރ / ޮމޑިއުލް ިއވެުލއޭަޝނަށް ރިާއޔަތްޮކށް)

25  

މާކުކޮްށ ަނތީާޖ ޝީްޓ  ކަރުދާްސތައް  ޖަވާބު  އެުކލަވާލުާމއި ކަރުދާސްަތއް ފަހު އިމްިތހާނު   5
   ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10  

ކޮންިޓުނއަސް ( މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ެޓސްޓްތަކާއި މަސަްއކަތްތައް  6
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް )އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

    ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10  

  10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރު ަފދަ ބެެލހެއްުޓން ރޭުވމާ ހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއް  7

 ކެޓަގަރީ
)I(B 

  ަކްނތައްަތއް  އެެދވިެގްނވާ

ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި ދަސްުކރުމުމާއި އަދި ކިޔަަވއިިދނުާމއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ޭބނުންުކރު 1
  .ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު )އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ 

10  

  10  ިއސްލާހުކުރުން. މުަގއްރަރު  ާމއްާދގެ މާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާއި  2
ަނގަިއެދވޭ މިްނވަރު (ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނ ރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއް 3

  ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10  

ހުަނުރ ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއ ކުރުމުގެ ގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކް  4
ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ ަހރުަދނާ ޝަޚުިޞއްަޔތެއް  ،އަަށގެްނނެުވމަްށ މަަސއްކަތްކުުރމާއި
  (ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ ުހށަހެުޅމަށް). ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ މަަސއްކަްތަތއް.

10  

ޓްރޭިނންގ ަފދަ ިއތުރުވާ  ުހނަރު  ބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެ ދަިރވަުރން  5
  .(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ) ިހްނުގން ާރވާ ޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮޕް 

10  

:ހަރަކާތްތައްހުރިގުޅުންއާޕްރޮފެޝަންހަރަކާތްތަކާއިއިތުރުކިޔަވައިދިނުމުގެ:ބައިދެވަނަ:ބައި)(ދެވަނIIަކެޓެގަރީ

ބާވަތްހަރަކާތުގެ#
ގިނަވެގެން
ދެވޭނެ
ޕޮއިންޓް

ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

ކެޓަގަީރ
II(A)

ހަރަާކތްަތއްއިތުުރކިޔަަވއިިދނުުމގެ

ަބިއވެިރާވުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުާރބައްދަުލވުްނތަކާއި،1 ަހރަކާތްތަކުަގއި ލެކްޗަރތަކާިއ
މިްނވަރު.

10

ރާާވަހރަކާްތތައްއަިދ އިުތރުތަމްީރނުަތއްަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާގުޅުްނުހރިކިޔެުވމ2ާ
މިްނވަރު. ހިްނގާ

10

އަމިއްަލަސރުކާރާިއަފދަހޭުލންތެރިކުުރުވންަދރިަވރުްނމުުޖތަމަުޢއަްށިޚދުަމތާއިޖްިތމާީޢ3
ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގާބރުެވރިކުުރވުުމގެދަިރަވރުންިހންގާގުިޅެގންޖަމާޢަްތތަކާ

10

ަބއިވެިރާވަހރަކާތްތަކުަގއިކުޅިަވރުެގައދިއިުޖތިމާޢީގުުޅންުހރިްސޓާފުންނާދަިރވަުރންނ4ާ
މިްނވަރު.

10

ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއ5ި ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް
ޕްޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ

10

ކެޓަގަީރ
II(B)

ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތަްއ

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ،ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓ1ް
ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10

05ައދާުކރުން.ެމންބަރުކަްނކޮމިޓީތަުކގަިއެފްނވަުރެގޤައުމީައިދއަޮތުޅފެންަވރުެގދާއިާރާއގުޅ2ޭ
ސެިމނަރތަކުގަިއހުށަާނޅާކަުރދާްސކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަިދއެޯސސިއޭަޝންތަކާިއދާއިާރާއގުޭޅ3

ބައިެވރިުވން.
05

ދަޢުަވތުތަާކިއ4 ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ
ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05

ާޝއިޢުކުާރތަކުްނޖަމްިޢއްޔާެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަަތކުގެކޮމިީޓަޖމްޢިްއާޔތަކާއިފަންީނ5
ިމންަވުރމެންބަރުަކން އަާދކުރާޮކމިީޓގެއެިޑޓޯރިއަލްމަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05

05ހިްނގުން.އިްނިތޒާމްކޮށްުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއްޕްރޮެފޝަނަްލ6
03ކުރުްނއެގްަޒަމއިްނެއއްތީިސސްމާސްޓަރްޒ7
05ކުރުްނއެގްަޒމަިއްނެއއްީތސިްސޑީ.އެޗް.ޕ8ީ
07ިހްނގުްނާރވާއެްއކޮންފަރަްނސްބައިނަްލއަޤްާވމ9ީ



2އިތުރުބައި

ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ބެލުމަށް ފެންވަރު އެކެޑެމިކް ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ގެ ޕޮއިންޓް ސްޕައިން

:މަސައްކަތްތައްހުރިގުޅުންއާއިވެލުއޭޝަންއަދިދަސްކުރުންކިޔަވައިދިނުން،:ބައި)(އެއްވަނIަކެޓެގަރީ

ބާވަތްހަރަކާތުގެ#
ގިނަވެގެން
ދެވޭނެ
ޕޮއިންޓް

ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

ކެޓަގަީރ
I(A)

ަކންަތއްަތްއކުަރްނޖެހޭކޮންމެެހން

ަގޑިތަްއ)ްޕރެކްޓިކަލްއަިދޮކންޓެކްޓްގަިޑ ތަުކގެ (ލެކްޗަރ، ޓިއުޓޯރިައލްހަވާލުކުެރވުުނ1
އަަދދު.ގަޑިތަުކގެަނގާެދުވނުތެރެިއން

25

ޭބްއވޭ ސެމިނަރ، ފޯަރްމ ައދި ވޯރކްޮޝޕްަތްއ2 ދަުށން ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޕްޮރގްރާުމެގ ސްޓާފް
ިމންަވރު.ކުރިފުރިހަަމ

10

ކިަޔވަިއދިުނާމއި  ުގޭޅއަދާުކރިއިތުުރންއޭެގމިނިަމމް ވޯކްލޯރޑާ އަޅާބަލާޔުިނވަރސިީޓގ3ެ
މަަސއްކަތް)އެހެިނހެްނ ވާޖިުބތައް .(އިުތރަްށ ެނގުުނ ގަިޑތައް، ޯކސް ކޯޑިނޭޓް/އެޗް.އޯ.ޑީ

10

މިްނވަުރދަިރވަުރްނނަށް ޯފރުކޮްށދިްނއިުރޝާދުޢިލްާމއިެއއްޮގަތށްކަިރކިއުލަމްާއމާްއާދއެްއގ4ެ
ޮމޑިއުލް ިއވެުލއޭަޝނަށް ރިާއޔަތްޮކށް) .(ލެކްޗަރަރ /

25

ޝީްޓކަރުދާްސތަްއޖަވާުބއެުކލަވާލުާމއިކަރުދާސްަތއްފަހު އިމްިތހާުނ5 މާކުކޮްށ ަނތީާޖ
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ކުއްލިްއޔާ ނުަވތަ ެސންަޓރާ ަޙވާލުކުރުން.

10

މަސަްއކަތްތައ6ް ކޮންިޓުނއަްސ(މޮޑިއުލް އައުޓްަލިއންަގއި ކަނަޑއެީޅފައިވާ  ކްލާސް ެޓސްޓްތަކާއި
ކަނޑައެޅިަފއިާވ ތާރީުޚގަިއ ނިްނމުމަްށފަހު ފީޑްބެކް)އެސެސްަމންޓްަތއް/ޕޯޓްފޯލިޯއތައް

ދަިރވަުރންަނށްީދ އަިދ ަނތީާޖޝީްޓތައް  ކުއްިލއްާޔ ނުަވތަ ެސންޓަާރ ޙަވާލުކުުރން.
10

10މަސައްަކތްަތއް ފުިރހަމަ ކުރި ިމންަވރުަފދަބެެލހެއްުޓންރޭުވމާހަވާލުކުެރވުނު ިއމްތިާހންަތއ7ް

ކެޓަގަރީ
)I(B

ަކްނތައްަތްއއެެދވިެގްނވާ

ޭބނުންުކރ1ު ދަސްުކރުމުމާއި އަދިކިޔަަވއިދިނުާމއި ަދސްކުރުމުގެ އައު ގޮްތތައް ަގިއިކަޔަވއިިދނުާމއި
.ބޭުނންކުރާ ިމންަވރު)އަިއީސޓީ(އިންޮފމޭަޝން ޮކމިުއނިކޭޝަްނ ެޓކްނޮލޮޖީ

10

10ިއސްލާހުކުރުން.މުަގއްރަުރާމއްާދގެމާްއދާެއއްަގއި ިކަޔވަިއދެޭވ ތަެކތި ައއު ކުުރމާިއ2
(ރަްސމީ ގަިޑތަކުގެ ިއތުރުްނރެމީޑިއަލް ުނވަަތ ބްރިޖް ކޯްސަތއ3ް މިްނވަރު ަނގަިއެދވޭ

ދަިރވަުރންަނށް ިއތުރު އެީހތެރިކަްނ ފޯރުކޮްށދިުނމަްށ ަނގަިއދޭ ގަޑިަތްއ).
10

ދަިރވަުރންގެ ކިބާގަިއކުރުމުގެގ ިދނުާމއި، މުޢާމަާލތްކަުއްނސަލިންއެކަޑެމިކ4ް ހުަނުރ
މަަސއްކަތްކުުރމާއި ޝަޚުިޞއްަޔތެްއ،އަަށގެްނނެުވމަްށ ަހރުަދނާ ދަިރވަުރްނގެ ކިާބގަިއ
މަަސއްކަްތަތއް. ުހށަހެުޅމަށް).ބިނާކުރުަމށް ކުެރވުުނ (ަހރަކާތުެގ ޮޑކިއުމަންްޓ

10

ޓްރޭިނންގަފދަިއތުރުާވުހނަުރބަިއވެރިކުުރވަިއެގްނ ކިޔަަވިއދިުނުމގެދަިރވަުރނ5ް
.(އެެހން ލެކްަޗރާރުްނނާ ގުިޅގެްނވެސް ކުެރިވދާނެ)ިހްނުގންާރވާޕްޮރގްރާމް/ވޯރްކޝޮްޕ

10

 :ހަރަކާތްތައް ހުރި ގުޅުން އާ ޕްރޮފެޝަން ހަރަކާތްތަކާއި އިތުރު ކިޔަވައިދިނުމުގެ: ބައި ދެވަނަ: ބައި) (ދެވަނަ II ކެޓެގަރީ

 ބާވަތް ހަރަކާތުގެ #
 ގިނަވެގެން
 ދެވޭނެ
 ޕޮއިންޓް

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

 ކެޓަގަރީ 
II(A)  

  ހަރަާކތްަތއް އިތުރު  ކިޔަަވއިިދނުުމގެ

ލެކްޗަރތަކާިއ ަހރަކާތްތަކުަގއި ަބިއވެިރާވ ުޔނިަވރސިޓީިއން ިއންިތޒާމްކުރާ  ބައްދަުލވުްނތަކާއި،  1
  މިްނވަރު.

10  

ރާވާ  ަހރަކާްތތައް އަިދ އިުތރު ތަމްީރނުަތއް ަދތުރުތަާކއިައމަލީ ތަޖުިރބާ  ގުޅުްނުހރި ކިޔެުވމާ  2
  ހިްނގާ މިްނވަރު.

10  

އަމިއްަލ ަސރުކާރާއި   ަފދަ ހޭުލންތެރިކުުރުވން ަދރިަވރުން  މުުޖތަމަުޢއަށް  ިޚދުަމތާ އިޖްިތމާޢީ   3
  ިމންަވރު.ހަރަކާްތތަްއ ހިްނާގ  ާބރުެވރިކުުރވުުމގެ ދަިރަވރުން ިހްނގާ ގުިޅެގން ޖަމާޢަްތތަކާ

10  

ަބއިވެިރާވ ަހރަކާތްތަކުަގއި ކުޅިަވރުގެ  ައދި އިުޖތިމާޢީ ގުުޅންުހރި ްސޓާފުންނާ ދަިރވަުރންނާ  4
  މިްނވަރު.

10  

ދީނީ، ޘަާޤފީ، ތާރީީޚ ައދި ރިވެިތ ައޚްލާޤް ިހމެޭނ ްޕރޮްގރާމްަތކުގަިއ، ތިާމވެީށގެ ހަރަކާްތތަކާއި  5
  ޕްޮރގްރާްމތަކުަގއި ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.ބައިެވރިުވމާއި، ުނވަަތ ޓީވީ/ރޭޑިޯޔ 

10  

 ކެޓަގަރީ 
II(B) 

  ޕްރޮެފޝަްނ ާއ ުގޅުން ހުިރ ހަރަާކތްތައް 

ކޯސް ޯކޑިނޭޓަރ ފަަދ ުޔނިަވރސިޓީ ހިްނގުުމގެ ިޒންާމއެްއ ުނވަަތ، ހެޑް އޮްފ ިޑޕާރޓްމަންޓް  1
  ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮމިޓީެއއްެގ ެމންަބރުކަން އަދާުކރުން.

10  

  05   ައދާުކރުން. ެމންބަރުކަން  ކޮމިޓީތަުކގައި  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ ައދި  އަޮތުޅފެންަވރުގެ  ދާއިާރާއގުޅޭ 2
ސެިމނަރތަކުގައި  ހުށަާނޅާ ކަުރދާސް  ކޮންފަރަްނސްތަާކއި އަދި  އެޯސސިއޭަޝންތަކާއި  ދާއިާރާއގުޅޭ  3

  ބައިެވރިުވން.
05  

ފުުރޞަުތތަކުގެ ތެރެިއން ުމއައްޒިފާ ަމތިކުެރވޭ ކަންަކމުަގިއޔުިނވަރސިީޓއަށް ލިބޭ ދަޢުަވތުތަާކއި  4
  ބައިެވރިާވ ިމންަވރު.

05  

ާޝއިޢުކުރާ  ތަކުން  ޖަމްިޢއްޔާ ެމންބަރުަކާމއި، މިަފދަ ަތކުގެ ކޮމިޓީ  ަޖމްޢިްއާޔތަކާއި ފަންނީ   5
  ިމންަވރު މެންބަރުަކން އަާދކުރާ  ޮކމިީޓގެ އެިޑޓޯރިއަލް މަޖައްާލތަކާިއ ާޖރނަލްތަުކގެ

05  

  05  ހިްނގުން. އިްނިތޒާމްކޮށް ުނވަަތ ސިވިްލ ޮސސައެޓީެއއް ޕްރޮެފޝަނަލް   6
  03  ކުރުން  އެގްަޒަމއިން  ެއއް ތީިސސް މާސްޓަރޒް   7
  05  ކުރުން  އެގްަޒމަިއން  ެއއް ީތސިސް  ޑީ.އެޗް.ޕީ  8
  07  ިހްނގުން  ާރވާ އެއް  ކޮންފަރަްނސް ބައިނަްލއަޤްާވމީ  9



 :މަސައްކަތް އެކެޑެމިކް ރިސާރޗާއި: ބައި) (ތިންވަނަ III ކެޓެގަރީ

 އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ދެވޭ ގިނައިން އެންމެ

 ޕޮއިންޓް
ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III(A)  ްރިސާރޗ 
 ކަރުދާސް

 ޖާރނަްލތަކުަގއި(
  )ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

  ޖާރނަލް  ރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުން  އެކަމަކު  ނުކޮށް  ެރފަރ

  ުހރި  އިތުބާރު ބަލައިަގންަނ ިހެމނޭ 

ޕޮިއންޓް  15 ކަރުދާހަކަށް 

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް 

ޕޮިއންޓް  10 ކަރުދާހަކަށް ިހމެނޭ  ކަރުދާސް  ުމޅި  ޕްޮރސީޑިންްގގައި  ކޮންފަރަްނސް
III(B) ިފޮތެްއެގ ފޮތާއ

ަފަދ ޗެޕްޓަރެއް 
ާޖރނަްލ ރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި 

 އެހެްނތަކެީތގަިއ 
  ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ 

އާ ޓެކްސްޓް  ހިމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  )ޕަބްިލޝަރުން ބޭުރގެ (  ފޮތް   ރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  50 ނަމަ 
10 ނަމަ  ޗެޕްޓަެރއް 

  ޕޮިއންޓް 
ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން

   ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުކޮށްަފިއވާ ަފާރތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  25 ނަމަ 
5 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 
ޓެްކސްޓް ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން

 ރާްއޭޖގެ( ފޮތް   ރެފަެރންސް  އާއި 
  )ާޗޕުޮކށްފަިއވާ ފަރާތަުކން 

ުމޞަްއނިފު  ހަމައެަކނި
  ޕޮިއްނޓް  15 ނަމަ 
3 ޗެޕްޓަެރއްަނމަ  

  ޕޮިއންޓް 
ފޮެތްއގެ ާޗުޕކޮށްފަިއވާ ޕަބްލިޝަރަކު  ބައިނަްލއަޤްާވމީ

  ޗެޕްޓަރެއް 
ޕޮިއންޓް  10 ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭގެ  ިހމެނޭ  ައއިއެްސއެސްެއން /އައިެއސްބީެއން
  ެޗޕްޓަެރއ ފޮެތްއގެ ާޗޕުކޮށްަފއިވާ   ޕަބްލިޝަރަކު 

 ޮޕއިންޓް  5 ޗެޕްޓަރަކަށް 

III(C) ީޕްޮރޖެކްޓް ރިސާރޗް ކޮށްފަިއވާ ލިބޭޮގތަށް  ބައިކުަޅބައެއް  ްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަށް  ރިާސރޗް ޔުިނވަރސިޓ(
III(C) 

(i)  
 ޔުިނވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް
  ޕްރޮޖެކްޓް 

20 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   އެައށް  ނުަވތަ ަލއްކަ 5 ައގު ޖުމުލަ  ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  ޕޮިއންޓް 

15 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދމެދު  އާ  ލައްކަ  5 އާއި  ުރފިޔާ  ލައްކަ 3
  ޕޮިއންޓް 

10 ޕްރޮޖެކްޓަަކށް   ެދެމދު  އާ  ަލއްކަ 3 ހާހާއި  25
  ޕޮިއންޓް 

III(C)  
(ii) 

ދެލައްކަ  ކޮންމެ   ައގު  ކޮންސަލްޓަންީސގެ   ކޮންސަލްޓަންސީ 
10 ރުފިާޔއަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 
III(C) 
(iii) 

 ފަންޑިން 
  އޭެޖންސީ
  ރިޯޕޓް  ޤަބޫލުކުރާ

 ނިްނމާފަިއވާ  ރިޯޕޓް ނިްނމާފަިއވާ
ަނމަ   ބޮޑު  ޕްރޮޖެކްޓަަކށް

  10 ނަމަ  ކުޑަ 20
III(C) 
(iv) 

 ޕްރޮޖެކްްޓގެ 
  އައުޓްކަުމން 

ެބހޭ  ިސޔާަސތާ ުނަވތަ ްޕރޮސަސް  /ޕްރޮޑަކްޓް /ޕޭޓެންޓް
  ޑޮކިޔުމަންޓް  ޕޮލިސީ  މޭަޖރ. ިލޔުން  މުހިްނމު

30 ނަމަ ެފންަވރު ޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާމީ  ޕޮިއންޓް

50ަނަމފެންަވރު
ޕޮިއންްޓ

އޭޕީއައިނަންބަރު
ގިނައިންއެންމެ
ޕޮއިންޓްދެވޭ

ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރްނިރސާރޗ
III(D)

(i)
އެއްައހަުރ
ދުަވހުެގ

މާސްޓަރްސ
ރިސާރްޗ

ކޮންމެެދވިފަިއޑިގްރީ
3ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ޕޮިއންްޓ

III(D)
(ii)

ކޮންމެެދވިފަިއޑިގްރީޕީއެޗްޑީ
ކެންޑިޑޭޓަކަށް

ޕޮިއންްޓ10
ކޮންމެހުށަަހާޅފަިއތީސީސް

7ކެންޑިޑޭޓަކަށް
ޕޮިއންްޓ

III Eަކރުާދސްާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސްކޯާހއިްޓރޭިންނގ
III(E)

(i)
ކޯހާއި

ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
ކުރުތަފާުތ

ކޯސްތައް
ިމގިަނެވގެްނ(

ބަޔަްށ
30ެދވޭީނޖުމުަލ

)ޕޮިއންޓް

ނޫްނކުރުުވެރހަފުާތއަްށދެ
ުމްއދަުތހަފުާތެގއެްއ

ަކމަކަްށކޮންމެ
ޕޮިއންޓ20ް

ކޮންމެ
10ހަރަކާތަކަްށ

ޕޮިއންްޓ

III(E)
 (ii)

ކޮންފަރަްނސް،
ސެމިނާރ

ވާރކްޮޝްޕ
ަތންަތނަްށފަދަ

ޕޭަޕރު
** ހުށަހެުޅން

ޕޮިއންްޓ10ފެންަވރުެގބައިނަްލއަޤްާވމ
ޕޮއިންްޓ7.5ެފްނވަުރެގޤައުމީ
ޕޮިއންްޓ5ެފްނވަުރެގރަށު
ޕޮިއންްޓ3ަތނެްއގަިއަފދަސްކޫލެއްަތނެްއަގއިވަކި

III(E)
 (iii)

ީދގެްނދަޢުަވތު
ކޮންފަރަްނސް

އަށާިއ
ސިމްޕޯިސއަްމ

ުހށަހަާޅއަްށ
ޕްރެެޒންޓޭަޝން

ތަޤްރީުރނުަވތަ

ޕޮިއންްޓ10ނަަމފެންަވރުބައިނަްލއަޤްާވމީ
ޕޮިއންޓ5ްނަަމެފްނވަުރޤައުމީ



:މަސައްކަތްއެކެޑެމިކްރިސާރޗާއި:ބައި)(ތިންވަނIIIަކެޓެގަރީ

އޭޕީއައިނަންބަރު
ދެވޭގިނައިންއެންމެ

ޕޮއިންޓް
ލިބުނު
ޕޮއިންޓް

III(A)ްރިސާރޗ
ކަރުދާސް

ޖާރނަްލތަކުަގއި(
)ޝާއިޢުކޮްށފަިއވާ

ޖާރނަްލރެފަރީޑް
ISBN/ISSNީީމހުްނއެކަމަުކނުކޮްށެރފަރ

ިހެމނޭ ުހިރއިތުބާުރބަލައިަގންަނ

ޕޮިއންްޓ15ކަރުދާހަކަްށ

ޕޮިއންްޓ10ކަރުދާހަކަްށ

ޕޮިއންްޓ10ކަރުދާހަކަްށިހމެޭނކަރުދާްސުމިޅޕްޮރސީޑިންްގގަިއކޮންފަރަްނސް
III(B)ިފޮތެްއެގފޮތާއ

ަފަދޗެޕްޓަރެްއ
ާޖރނަްލރެފަރީޑް
ފިޔަަވއި

އެހެްނތަކެީތގަިއ
ޝާއިޢުކޮްށފަިއާވ

އާޓެކްސްްޓހިމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
)ޕަބްިލޝަރުންބޭުރެގ(ފޮްތރެފަރެްނސް

ުމޞަްއނިުފހަމައެަކނި
ޕޮިއްނޓ50ްނަަމ

10ނަަމޗެޕްޓަެރއް
ޕޮިއންްޓ

ޓެްކސްޓްިހމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
ރާްއޭޖގެ(ފޮްތރެފަެރންްސއާިއ

)ާޗޕުކޮށްަފިއވާަފާރތަކުންސަރުކާުރގެ

ުމޞަްއނިުފހަމައެަކނި
ޕޮިއްނޓ25ްނަަމ

5ޗެޕްޓަެރއްަނަމ
ޕޮިއންްޓ

ޓެްކސްޓްިހމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
ރާްއޭޖގެ(ފޮްތރެފަެރންްސއާިއ

)ާޗޕުޮކށްފަިއވާފަރާތަުކން

ުމޞަްއނިުފހަމައެަކނި
ޕޮިއްނޓ15ްނަަމ

3ޗެޕްޓަެރއްަނަމ
ޕޮިއންްޓ

ފޮެތްއގެާޗުޕކޮށްފަިއވާޕަބްލިޝަރަުކބައިނަްލއަޤްާވމީ
ޗެޕްޓަރެްއ

ޕޮިއންްޓ10ޗެޕްޓަރަކަށް

ރާްއޖޭެގިހމެޭނައއިއެްސއެސްެއްނ/އައިެއސްބީެއން
ެޗޕްޓަެރއފޮެތްއގެާޗޕުކޮށްަފއިާވޕަބްލިޝަރަުކ

ޮޕއިންްޓ5ޗެޕްޓަރަކަްށ

III(C)ީޕްޮރޖެކްޓްރިސާރޗްކޮށްފަިއވާލިބޭޮގތަްށބައިކުަޅބައެްއްޕރޮޖެކްޓް) ުޔނިަވރސިޓީއަްށރިާސރޗްޔުިނވަރސިޓ(
III(C) 

(i)
ޔުިނވަރސިީޓ

ރިސާރޗް
ޕްރޮޖެކްްޓ

20ޕްރޮޖެކްޓަަކްށއެައްށނުަވތަަލއްކ5ަައގުޖުމުަލޕްރޮޖެކްްޓެގ
ޕޮިއންްޓ

15ޕްރޮޖެކްޓަަކްށެދމެުދާއލައްަކ5އާިއުރފިާޔލައްކ3ަ
ޕޮިއންްޓ

10ޕްރޮޖެކްޓަަކްށެދެމުދާއަލއްކ3ަހާހާިއ25
ޕޮިއންްޓ

III(C)
(ii)

ދެލައްަކކޮންެމައުގކޮންސަލްޓަންީސެގކޮންސަލްޓަންީސ
10ރުފިާޔއަކަްށ

ޕޮިއންްޓ
III(C) 
(iii)

ފަންޑިްނ
އޭެޖންސީ
ރިޯޕްޓޤަބޫލުކުރާ

ނިްނމާފަިއވާރިޯޕޓްނިްނމާފަިއވާ
ަނަމބޮުޑޕްރޮޖެކްޓަަކށް

10ނަަމކުޑ20ަ
III(C) 
(iv)

ޕްރޮޖެކްްޓެގ
އައުޓްކަުމްނ

ެބޭހިސޔާަސތާުނަވތަްޕރޮސަްސ/ޕްރޮޑަކްްޓ/ޕޭޓެންޓް
ޑޮކިޔުމަންްޓޕޮލިީސމޭަޖރ. ިލޔުންމުހިްނމު

30ނަމަެފންަވރުޤައުމީ
ަބއިނަްލއަޤްވާީމޕޮިއންޓް

50 ަނމަ  ފެންަވރު
  ޕޮިއންޓް 

 އޭޕީއައި ނަންބަރު
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
 ޕޮއިންޓް

III Dްސުޕަަވއިޒްކުުރން  ިރސާރޗ  
III(D)  

(i) 
 އެއްައހަރު 
 ދުަވހުގެ 

 މާސްޓަރސް 
  ރިސާރޗް 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ
3 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް 

III(D)  
(ii) 

 ކޮންމެ  ެދވިފައި  ޑިގްރީ  ޕީއެޗްޑީ
 ކެންޑިޑޭޓަކަށް

  ޕޮިއންޓް   10
 ކޮންމެ  ހުށަަހާޅފައި  ތީސީސް

7 ކެންޑިޑޭޓަކަށް
  ޕޮިއންޓް 

III E ަކރުާދސް ާވރކްޝޮްޕގެ/ސެިމނާރ/ޮކންފަަރންސް ކޯާހއި ްޓރޭިންނގ  
III(E)  

(i) 
 ކޯހާއި

 ވާރކްޮޝޕްތަާކއި
 ކުރު ތަފާތު 

 ކޯސްތައް
މި  ގިަނެވގެން (

 ބަޔަށް 
30 ެދވޭނީ  ޖުމުލަ 

 )ޕޮިއންޓް

 ނޫން  ކުރު ުވރެ  ހަފުާތއަށް  ދެ
  ުމްއދަތު  ހަފުާތގެ  އެއް 

ަކމަކަށް  ކޮންމެ
 ޕޮިއންޓް 20

 ކޮންމެ
10 ހަރަކާތަކަށް 

  ޕޮިއންޓް 

III(E)  
 (ii)

 ކޮންފަރަްނސް،
 ސެމިނާރ

 ވާރކްޮޝޕް 
ަތންަތނަށް  ފަދަ

 ޕޭަޕރު
** ހުށަހެުޅން

  ޕޮިއންޓް  10  ފެންަވރުގެ  ބައިނަްލއަޤްާވމ
  ޕޮއިންޓް  7.5  ެފްނވަުރގެ  ޤައުމީ
  ޕޮިއންޓް  5  ެފްނވަުރގެ  ރަށު
  ޕޮިއންޓް  3  ަތނެްއގައި  ަފދަ ސްކޫލެއް ަތނެްއަގއި ވަކި

III(E)  
 (iii)

ީދގެން  ދަޢުަވތު
 ކޮންފަރަްނސް

  އަށާއި 
 ސިމްޕޯިސއަމް 

ުހށަހަޅާ  އަށް 
 ޕްރެެޒންޓޭަޝން

  ތަޤްރީރު  ނުަވތަ

  ޕޮިއންޓް  10 ނަމަ  ފެންަވރު ބައިނަްލއަޤްާވމީ
  ޕޮިއންޓް 5 ނަމަ  ެފްނވަރު  ޤައުމީ



  ައއި .ޕީ.އޭ  ބާަވތް  އެވޯރްޑގެ  ކެޓަގަރީ 
 ގިނައިން އެންމެ
 ޕޮއިންޓް ދެވޭ

ލިބުނު 
  ޕޮިއންޓް 

III F  ިަސަނދުަތއް  ޯހދާ ފަހު  ައށް  ޑޮކްޓަރޭޓް  ޓައިޓްްލތަާކއި ެފޯލޝިޕް  އެވޯްޑތަކާއި އިާނމާއ  
III(F)  
 (i)

  ދާއިާރއާ
ުގޅޭ )ޑިސިޕްލިްނއާ(

  އެވޯރްޑތައް 

ިޚދުަމތަށް ދާިއރާގެ  ެފްނަވރުން އަޤްާވމީ ބަިއަނލް އަދި  ޤައުމީ
  އެވޯރްޑތައް 

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

20 އެއްޗަކަށް    ެއވޯރޑްަތއް ފެްނވަުރގެ  ޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

  ޕޮިއންޓް  10   ެއްއޗަކަށް އެވޯރްޑތައް  ެފްނވަުރގެ ރަށު

III(F)  
 (ii)

ޝަރަާފއި  ޢިއްޒަާތއި 
 އެހެިނހެން 
  އޮނަރތައް 

   ަފދަ ުޔނެސްކޯ  ސަރުކާުރަތކާއި ބޭރުގެ 
ިއނާމުަތއް  ަފދަ ޝަރަފު  ގަުއމީ  ަޖމާޢަތްތަާކއި ބައިނަްލއަޤްާވމީ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

20 އެއްޗަކަށް  ފެްނވަރު  ޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
  ޕޮިއންޓް 

5 އެއްޗަކަށް   ަތންތައް  ަފދަ  އޯ.ޖީ.އެން
  ޕޮިއންޓް 

5 އެއްޗަކަށް   ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

III(F)  
 (iii)

 ފެލޯޝިޕް 
  ޓައިޓްލްަތއް 

5 އެއްޗަކަށް  ޤަުއމީ ތަްނތައް  ފަދަ އެސޯސިޭއޝަން  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

50 އެއްޗަކަށް   ަޖމްިޢއްާޔތައް  އަޤްވާމީ  ަބއިނަލް  ނުަވތަ
  ޕޮިއންޓް 

10 އެއްޗަކަށް   ޖަމްިޢއްާޔތައް  ާމްއދާެއއްގެ  ވަކި
  ޕޮިއންޓް 

III(F)  
 (iv)

ޑޮކްޓަަރލް ޕޯސްޓް 
  ޑިގްރީަތއް 

ސީ .ެއސް.ޑީ ެދވޭ ުހށަހަަޅއިެގން ތީސިސް  ޔުިނވަރސިީޓއަކަށް 
  ޑިްގރީަތއް މަތީ  ފަދަ

50 އެއްޗަކަށް 
  ޕޮިއންޓް 

  ޕޮިއންޓް  30 އެއްޗަކަށް  ިޑގްީރަތއް އޮނަަރރީ

 ިއންޑެކްސް . ކުރެޭވނެެއވެ އިތުރު  ގޮަތށް އަްނނަިނވި އޭީޕއައި  ނަމަ، ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާ ޖާރނަލްެއއްަގއި ރެަފީރޑް ާދއިރާެއއްގެ  ޚާްއޞަ ވަކި*

 ޓަރފެކް އިްމޕެްކޓް ކަރުދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 10 ަގއިާވަނމަ 2 ާއއި 1 ފެކްަޓރ ިއްމޕެކްޓް ކަރުދާުހގެ  ޮޕއިންްޓ، 5 ެއްއނަމަ، ާޖރނަލް  ކުރާ

  ޮޕއިންްޓ  25 ެދެމދުާވަނމަ، އާ 10 އާއި  5 ފެކްޓަރ އިްމޕެކްޓް ކަުރދާުހގެ ޕޮިއންޓް، 15 ވާަނމަ، ދެެމދު އާ  5 އާއި  2

 III. ަދށުްނނެވެ ގެ III A  ބަލާނީ  ކަރުދާސް  ހުަށހެޅި  އަށް  ސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސް ޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ، ަގއި ޕްރޮސީޑިްންގސް**

E ަދށަކުްނޫނނެވެ ގ.  

މުަޞއްނިަފްށއިްސުނވަތަޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެައންަނނިިވބަާލނީާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ،ަކރުދާެހއްިގނަމީުހންުވރެއެކަކަށް: ނޯޓް

.ބެުހމަށްަހމަައށްބާކީބަިއމުަޞްއނިފުްނަނށްެއހެްނދެްނ،60%ުމޞަްއނިފަްށކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރނުަވތަ

ަބއިތަުކގެ އިތުުރންންުކރުމުަގއިފެންަވރު ވަޒަގެމުަވއްޒަުފ*  ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަްއރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ާޚއްސަ

ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާުރުމވައްޒަެފްއގެއެ( ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއާޔުމަވއްޒަފަކުވަޒީާފގެ



ައިއ.ޕީ.އޭބާަވްތއެވޯރްޑެގކެޓަގަީރ
ގިނައިންއެންމެ
ޕޮއިންޓްދެވޭ

ލިބުނު
ޕޮިއންްޓ

III Fަސަނދުަތްއޯހދާފަުހައްށޑޮކްޓަރޭްޓޓައިޓްްލތަާކއިެފޯލޝިްޕއެވޯްޑތަކާއިއިާނމާިއ
III(F)
 (i)

ދާއިާރއާ
ުގޅޭ)ޑިސިޕްލިްނއާ(

އެވޯރްޑތަްއ

ިޚދުަމތަށްދާިއރާެގެފްނަވރުންއަޤްާވމީބަިއަނލްއަިދޤައުމީ
އެވޯރްޑތަްއ

50އެއްޗަކަްށ
ޕޮިއންްޓ

20އެއްޗަކަްށެއވޯރޑްަތއްފެްނވަުރެގޔުނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
ޕޮިއންްޓ

ޕޮިއންްޓ10ެއްއޗަކަށްއެވޯރްޑތަްއެފްނވަުރގެރަށު

III(F)
 (ii)

ޝަރަާފިއޢިއްޒަާތިއ
އެހެިނހެްނ
އޮނަރތަްއ

ަފދަުޔނެސްޯކސަރުކާުރަތކާއިބޭރުެގ
ިއނާމުަތްއަފދަޝަރަުފގަުއީމަޖމާޢަތްތަާކއިބައިނަްލއަޤްާވމީ

50އެއްޗަކަްށ
ޕޮިއންްޓ

20އެއްޗަކަްށފެްނވަުރޔުިނވަރިސޓީ/އަތޮޅު
ޕޮިއންްޓ

5އެއްޗަކަްށަތންތަްއަފަދއޯ.ޖީ.އެން
ޕޮިއންްޓ

5އެއްޗަކަްށތަްނތަްއފަދައެސޯސިޭއޝަްނާމްއދާެއއްެގވަކި
ޕޮިއންްޓ

III(F)
 (iii)

ފެލޯޝިްޕ
ޓައިޓްލްަތްއ

5އެއްޗަކަްށޤަުއމީތަްނތަްއފަދައެސޯސިޭއޝަްނާމްއދާެއއްެގވަކި
ޕޮިއންްޓ

50އެއްޗަކަްށަޖމްިޢއްާޔތަްއއަޤްވާީމަބއިނަްލނުަވތަ
ޕޮިއންްޓ

10އެއްޗަކަްށޖަމްިޢއްާޔތަްއާމްއދާެއއްެގވަކި
ޕޮިއންްޓ

III(F)
 (iv)

ޑޮކްޓަަރލްޕޯސްްޓ
ޑިގްރީަތްއ

ީސ.ެއސް.ޑީެދވޭުހށަހަަޅއިެގންތީސިްސޔުިނވަރސިީޓއަކަްށ
ޑިްގރީަތއްމަީތފަދަ

50އެއްޗަކަްށ
ޕޮިއންްޓ

ޕޮިއންްޓ30އެއްޗަކަްށިޑގްީރަތއްއޮނަަރރީ

ިއންޑެކްްސ. ކުރެޭވނެެއވެއިތުުރގޮަތށްއަްނނަިނވިއޭީޕއަިއނަމަ،ާޝއިޢުކޮށްަފިއވާޖާރނަލްެއއްަގއިރެަފީރޑްާދއިރާެއއްެގޚާްއޞަވަކި*

ޓަރފެކްއިްމޕެްކޓްކަރުދާުހގެޕޮިއންޓް،10ަގއިާވަނމ2ަާއއ1ިފެކްަޓރިއްމޕެކްޓްކަރުދާުހެގޮޕއިންްޓ،5ެއްއނަމަ،ާޖރނަްލކުރާ

ޮޕއިންްޓ25ެދެމދުާވަނމަ،އ10ާއާިއ5ފެކްޓަރއިްމޕެކްޓްކަުރދާުހގެޕޮިއންޓް،15ވާަނމަ،ދެެމދުއ5ާއާިއ2

 III. ަދށުްނނެވެގIII Aެބަލާީނކަރުދާްސހުަށހެިޅއަްށސެިމނާރ/ކޮންފަަރންސްޝާއިުޢކޮށްފަިއވާަނމަ،ަގއިޕްރޮސީޑިްންގސް**

Eަދށަކުްނޫނނެވެގ.

 މުަޞއްނިަފށް  އިސް  ުނވަތަ ޕްިރންިސޕަލް. ޮގތަެށވެ ައންަނނިވި  ބަާލނީ ާޝއިޢުޮކށްފަިއވާަނމަ، ަކރުދާެހއް ިގނަމީުހން ުވރެ އެކަކަށް: ނޯޓް

 .ބެުހމަށް ަހމަައށް ބާކީބައި  މުަޞްއނިފުްނަނށް ެއހެން  ދެން   ،60% ުމޞަްއނިފަށް  ކަެރސްޕޮންިޑންގ/މެންަޓރ/ްސޕަރވަިއޒަރ ނުަވތަ

ާޚއްސަ ަބއިތަްއ  ރިާޢޔަތްކުަރންެޖހޭމިފޯުމަގއި ިހމެނިަފިއވާ އަސާސީ ަބއިތަުކގެ އިތުުރން ންުކރުމުަގއި ފެންަވރު ވަޒަގެ މުަވއްޒަފު * 

 ށް ލިިބގެން ެވެއވެ.ސެންޓަރަ/މަސައްަކތް ކުރާ ުކއްލިްއޔާ ުމަވއްޒަފަކު  ވަޒީާފގެ ަބޔާނާ ުގޅުވާަފއި) ިހމެުނުމގެ އިޚްިތޔާރު  ުމވައްޒަެފްއގެއެ(



 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެއިދާރީ މުވައްޒަފުން 
 )ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން ން 2ގްރޭޑް  -ސަޕޯރޓް ސަރވިސް (

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  -1

  އައިޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:  ފުރިހަަމ ަނން:

  މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް:  ދާިއމީ އެޑްރެސް:

  ރެކޯރޑް ކާޑު ަނންބަރު:  މަޤާމުެގ ަނން:

  ވަޒީފާ ައދާކުރާ ސެކްޝަން:  ިއދާރާ:ވަޒީފާ ައދާކުރާ 

  :)ްސަޕއިްނ ޮޕއިންޓް(އެޭދ މަޤާުމ  :)ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް(މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ 

  :މުްއދަުތގު ގޮުތން ޝަރުޠުަހަމވާ ާތރީޚް  :މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ ހަަމޖެުހނު ތާރީޚް 

އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:   ގުޅޭ ފޯުނ ަނންަބރު:

 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: -2

 ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ސެކްޝަން ވަޒީފާ ައދާކުރި   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި މަާގމްެގ ަނން 

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި މަާގމްެގ ަނން 

 ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު:ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް  -3

 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަާގމްެގ ަނން 

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަސައްކަްތ މަާގމްެގ ަނން 



 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް -4

  ޕްޮރގްރާްމ ިހްނިގ މަރުކަުޒ / ަފާރތް  ފުރިހަމަކުިރ ައަހރާއި މުްއދަތު   ތައުލީީމ / މަސަްއކަތްތެރިކަުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމް 

 މިހާރުއަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާ އަދާކުރާ ޒިންމާ: -5

އި ެއހެނިެހން ބަހަށްބުރެ ދިުގުނވާޮގތަްށ ިމހާރުައދާކުރާ ވަީޒފާގަިއ ަހވާލުކުެރިވފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާއި، ިޒންމާތަާކއި، ައދާކުރާ ަމސްއޫލިްއޔަތާ  600
ގެ މާޙަުއލަށް ިތަޔ ވަޒީާފެގ ސަބަބުްނ ކުރާ އަސަރު ަބާޔންކުަރންާވނެެއވެ، މީެގ އިތުަރށް ވަޒީާފ ަބޔާްނ ފަރާތްތަާކއި އޮްނނަ ގުޅުާމއި، ަމސައްކަތު 

  ހިމެުނމަކީ އެެދިވގެްނވާކަމެެކވެ. 

ޖަހާށެވެ. ފާހަގަ  ) ( ގޮޅީގައި ރަނގަޅު އަންގައިދޭތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތައް މުވައްޒަފަށް ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު  -6

ދަލީލު ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޯޑަށް ފޯރުކޮށްދޭން  ފާހަގަކުރާ މިންވަރާގުޅޭ(މި ސެކްޝަނުގައި ސްޕަވައިޒަރު 

ޖެހޭނެއެވެ)

ސުޕަވައިޒަރު 
 ސޮއިކުރުމަށް

 ސުޕަވައިޒަރ ފާހަގަ ޖެހުމަށް
 މިންގަނޑުތައް:

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4 �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ންޖެހޭ މެސެޖުތައް. އެހެން މީހުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން ވާހަކަދައްކައި ދ1ޭ
  އެވެ.ފޯރުކޮށްދެ
  ީއެނގޭ ގޮތަށް، ބޭނުންވާ ވާހަކަ އޭނާއަށް ތިމާ ބުނަން އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނ

ސާފުކޮށެވެ. 
  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައި ވާވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ސަމާލުކަންދެވާހަކަތަކަށްއި އެ. އެހެން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހ2ަ
  ިއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ސުޕަވައިޒަރު ދައްކާ ވާހަކަތައް ކަނުލައ

އަޑުހައި، އޮޅުން ނުފިލާ ބައިތަކާ މެދު ސުވާލުކޮށް، ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް 
ދޭހަކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ންނަ މީހުންނާ. އަނެކުންގެ އިހުތިރާމު ނުގެއްލޭގޮތަށް ވެރިންނާއި ޚިދުމަތް ލިބިގ3ަ
  އެވެ.ލާތުކުރެއާޞަމު

  ްރީތި  އަނެކުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އިހުތިރާމާއެކުކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސ
  ބަހުންނެވެ.

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ށް އެނގި އެގޮތަށް. އަދާކުރާ މަޤާމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައ4ަ
  ރެއެވެ.ޢަމަލުކު
  ްތިމާ ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ފުރިހަމައަށް އެނގޭކަނ

ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތުން ހާމަކޮށްދީ ސާބިތުކޮށްދެއެވެ. 



  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް އަދި  ތަނާމެދު އިތުބާރުލިބިދ5ޭ
  އެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަމާލުކަންދެފަދަގޮތަކަށް ޚިދުމަތް 

  ާގުޅިފައިވާ ފަރާތްތައް  ކުރަން ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނިންމަނީ އެކަމަކ
ޖެހޭ، ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށެވެ. ހިތްހަމަ

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ށެވެ.. މަސައްކަތްތައް ގެންދަނީ ވެރިންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތ6ަ
  ެދޭ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާ މީހުން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ތިމާގ 

 އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެއެވެ.

  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1  �

 ެއިރުޝާދު ބޭނުންވާމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ސުޕަވައިޒަރުގ
  ކަންކަމުގައި އިރުޝާދު ހޯދައި އެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެއެވެ.

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ސައްކަތްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެެރ. މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަމ7ަ
 ްޅަށް ނިންމޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައިމޮ ، ކުރަން ހަވާލުކުރާ ކަންކަން އަވަހަށ ،

މަސައްކަތް ނިންމައެވެ.  އެގޮތަށް

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ދަނޑިތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމަ. ކަނޑައެޅޭ ލަނޑ8ު
 ިވަގުތަކަށް އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް،  ވަކ

ސުޕަވައިޒަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އެކަމެއް ކަނޑައެޅޭ ވަގުތަކަށް ނިންމައެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ރެއެވެ.ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކު. ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކުގެ 9
  ްމަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަނުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައ

ރަނގަޅަށް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ހިފެހެއްޓުމަށްކަރާމާތާއި ހުރުމަތް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ތަނުގެ މަޞްލަޙަތު. ތަނުގ10ެ
  އެވެ.މަސައްކަތްކުރެ

  ިތިމާ މަސައްކަތް ކުރާ މަރުކަޒު/ސެކްޝަން އަދި މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމާއ
ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ރެއެވެ.. މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ އެހެން މީހުންނާ ޙިއްސާކ11ު
  ިފުރިހަމައަށް، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތިމާ ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއ

ގޮތްތައް، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއެކު ހިއްސާކޮށް، ކަންކަން ރަނގަޅު 
ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   ކުރުމަށް

  ވުރެފުރިހަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 ޅައެވެ.މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރުއަ.12
  ،ިކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދައ

ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ޓީމުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެންކުގައިކުރަން ޖެހޭ ކަންތަ މަސައްކަތް . އުނދަގ13ޫ
  އެވެ.ނިންމަމަސައްކަތް 

  ،ްކަވި ނުވަތަ އެކުގައި ނުވަތަ އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުނ
މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން  އުނދަގޫ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ 

ފޯރުކޮށްދީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވުރެކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

ރަނީ އެކަމެއް ކު. މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ޖެހޭފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އ14ެ
  ނެވެ.މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެންއެ 

  ްޓަކައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭ  ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނިންމުމަށ
 ހޯދައި މަސައްކަތް ނިންމުމުގައި އެހަލާތްތަކުގައި، އެކި ގޮތްގޮތުން މައުލޫމާތު 

މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފައެވެ. 



  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ކުރެވޭތޯ ބަލަކަންކަން . މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށ15ް
  ްހާލަތާ ގުޅިގެން، ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތަށް ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލަށ

ގެނެވޭ ބަދަލަށް ހޭނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާ 
ކިޔައެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އެވެ.ވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެ. ޔުނިވަރސިޓީން ރާވައި ހިންގާ ކަންކަމުގައި ބައ16ި
 ްޔުނިވަރސިޓީއިން ރާވައި  ،ތިމާގެ ވަޒީފާގެ ރަސްމީ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުނ

ހިންގާ އެކި ކަންކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. 

  ފުރިހަމަ  ވެުރކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށް -4  �
  ކަނޑައެޅިފައިވާވަރަށް ހާޞިލްކުރޭ-3 �
  ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ރަ -2 �
 ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ  -1 �

 އްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.ތަފާވުންތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތައް ހަޚިޔާލު.17
  ިމަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިމާގެ ޚިޔާލު އެހެން މީހުންނާ ތަފާތުވާ ހިނދުގައްޔާއ

އެކި ބާވަތުގެ  މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި، ތަނުގެ މަސްލަހަތު 
  ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.   ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް، މައްސަލަތައް

 (ސުޕަވައިޒަރު ފުރުމަށް) ލޫމާތެއް އޮތްނަމަ އެކަން ލިއުމަށްމިފޯމުގައި ހިމެނިފައި ނުވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ބާރުދޭ މަޢު

 ލިބިފައިވާ ގޮތް ކެޓަގަރީތަކަށް ޖުމްލަ މާރކްސްވާ އްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައިއަހަރުގައި މަސަ(ތިނެއް)  3އެންމެ ފަހުގެ  -7

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކެޓެގަރީ
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
ސްޕަވައިޒަރު
 ގެ ސޮއި

މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުަގއި ަމސައްކަްތތަްއ   2ސެކްޝަްނ 
  ގޮތް  ފުރިހަމަޮކށްފަިއވާ

އޮްތ އަަހރު ެތރޭަގއި ާޙިޞލުކުރުމަްށ  ކުރިއަށް   3ސެކްޝަްނ 
  ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޓާގެޓްަތއް 

 ުނވަތަ  ަމތިން  ޮގތުގެ  ެއްއޮގތްވާ  ަކރުދާްސތަކާ ުނވަތަ  ެރކޯޑްތަކާ ހުަށހެޅިަފއިވާ  ޯފމާއެކު  މި މަޢުޫލމާތަކީ ބަާޔންުކރެވިަފއިވާ  މަީތގައި 
 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ދުތެ  ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

ފޯމު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްލިސްޓް  -8

  ކޮޕީ  9 ރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ކު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  އިދާރާ / ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެގައިވާ ބައިތަކުގައި  6ސެކްޝަން 

މި ޯފމުަގއި އަުޅަގނޑު ދީފަިއވާ މަުޢލޫމާތުތަކަކީ ެތދު މަޢުލޫާމތުތަކެއްަކަމށް ައޅުަގނޑު ަކަށވަރުކޮްށދެެމވެ. 

 ތާރީޚް:  ސޮއި:



 ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެއިދާރީ މުވައްޒަފުން 
އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑް ތަކުގެ މުވައްޒަފުން )  3ގްރޭޑް  - ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނެޖްމަންޓް ސަރވިސް ކެޓަގަރީ(

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 1
  އައިޑީ ކާުޑ ަންނބަރު:  ފުރިހަަމ ަނން:

  މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް:  ދާިއމީ އެޑްރެސް:

  ރެކޯރޑް ކާޑު ަނންބަރު:  މަޤާމުެގ ަނން:

  ސެކްޝަން:ވަޒީފާ ައދާކުރާ   ވަޒީފާ ައދާކުރާ ަމރުކަޒު:

  :)ްސަޕއިްނ ޮޕއިންޓް(އެޭދ މަޤާުމ  :)ސްަޕއިްނ ޕޮިއންޓް(މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ 

  :މުްއދަުތގު ގޮުތން ޝަރުޠުަހަމވާ ާތރީޚް  :މިހާުރ ހުިރ މަާޤުމ ހަަމޖެުހނު ތާރީޚް 

އީމެއިްލ އެްޑރެްސ:   ގުޅޭ ފޯުނ ަނންަބރު:

 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:. 2
 ކުރިން އަދާކުރި:ޔުނިވަރސިޓީގައި 

  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި މަާގމްެގ ަނން 

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   ވަޒީފާ ައދާކުރި ސެކްޝަން   ިއދާރާ ވަޒީފާ ައދާކުރި މަާގމްެގ ަނން 

 ވަޒީފާގެ އިތުރުން ޢައްޔަނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ގޮތަކުން ހޮވިގެން އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ މަޢުލޫމާތު:. 3
 ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު އަދާކުރާ:

  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަާގމްެގ ަނން 

  ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގައި ކުރިން އަދާކުރި:
  ވަކިިވ ތާީރޚް ފެށި ތާރީޚް   މަސައްކަްތ ކުރިަތނާިއ މަަސއްކަުތެގ ބާަވތް މަާގމްެގ ަނން 



 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ / މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަމްރީންތައް. 4
  ޕްޮރގްރާްމ ިހްނިގ މަރުކަުޒ / ަފާރތް  ފުރިހަމަކުިރ ައަހރާއި މުްއދަތު   ތައުލީީމ / މަސަްއކަތްތެރިކަުމގެ ތަްމރީން ޕްޮރގްާރމް 

 މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި އަދާކުރާ ޒިންމާ:. 5
ިޒންމާތަާކއި، ައދާކުރާ ަމސްއޫލިްއޔަާތއި ބަހަށްވުެރ ދިުގުނވާޮގތަްށ ިމހާރު އަދާކުާރ ވަީޒފާގަިއ ަހވާލުކުެރިވފައިާވ މަަސއްކަްތތަކާއި،  600

ީމގެ އިތުަރށް  ާރ އަަސުރ ބަާޔންކުރަްނާވެނއެވެ.އެހެިނހެްނ ފަާރްތތަކާއި އޮްނނަ ުގޅުމާއި، މަަސއްކަތުެގ މާަޙއުލަްށ ިތޔަ ވަޒީާފގެ ސަަބބުން ކު
ވަޒީފާ ަބާޔން ހިެމނުމަކީ ެއދެިވގެްނވާކަމެކެވެ. 



 :ބައިތައް ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކުން ހުށަހަޅާކޮންމެހެން ޙާޞިލްކުރަން. 6
ގައި ލިޔާނީ ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެކިތަކުގެ ބާވަތް (ސިޓީ/ބުރޯޝާރ/އީމޭލް) ފަދަ ބައިތައް  1ކުރުމުގައި ކޮލަމް  މު ފުރިހަމަ  ފޯމި

 ޙާ ނަންބަރެވެ.ނޑުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފްގައި ލިޔާނީ ހުށައަޅާ މިންގަ 2ކޮލަމް އެތަނުގައި ލިސްޓްކުރަނީއެވެ. އަދި 
ކީ އްކަތަކާ ގުޅޭ އިސްފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ މަރުކަޒެއްގެ ވެރިއެއްގެ ސޮއި ހިމަނަންވާނެއެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެ ހުށަހެޅޭ ލިޔުމަގައި އެ މަސަ 3ކޮލަމް 

ވާކަން ހެކިކޮށްދިނުމުގެ ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ޝާމިލްވެ ބައިވެރިވެފައި މި އަދި އެއީއްޙަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. ޞަ
މި ސޮޔަކީ އެ ހެކި ނިސްބަތްވާ މިންގަނޑު ހާޞިލްވީކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެވެ.  ގޮތުން ކުރުވާ ސޮޔެކެވެ.

  މިންގަނޑު 

1) (ކޮލަމް 
މިންގަނޑުތަކަށް  ހަޅާ ހުށަ

  ނިސްބަތްވާ ހެކި 

2) (ކޮލަމް 
މިންގަނޑުތަކަށް  ހުށަހަޅާ 

ނިސްބަތްވާ ހެކީގެ ޞަފްހާ 
  ނަންބަރު 

3) (ކޮލަމް 
ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ  ޅާ ހުށަހަ

/  އިދާރާލިޔުމެއްކަމަށް 
 ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ 

  ވެރިޔާގެ ސޮއި 

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  .1

 ޫތެރޭގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން ޕުގްރ  

  ްމީހުންނާ ގުޅިގެން ނަތީޖާ ނެރުން އެހެނ 

 ިފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުން  މަރުކަޒުގެ އެކިއެކ 

 މުޢާމަލާތްކުރުން .2
  ްމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިޔުމުންނާއި އަނގަބަހުނ 

 ެހުމާއި ދެނެގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން އަޑުއ 

 ުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން އ 

  ްމީހުންނަށް ބުނެދިނުން  އެހެނ 

  މަގުދެއްކުމާއި ނަމޫނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން .3
 ެނެޖްކުރުމާއި، އެހީތެރިކަމާއެކު އުނގަންނައިދީމ

  ދަސްކޮށްދިނުން 
 ިލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުން  ،ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާއ 

  ްނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުނ 

  ތިންކިންގ އާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުންކްރިޓިކަލް  .4
 ަލަ ދެނެގަތުމާއި، ޙައްލުހޯދުން މައްސ 

 ްއައު އީޖާދުތަކާއި ކުރިއެރުމަށް އަބަދުމެ މަސައްކަތް ކުރުނ

  މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖްރިބާ .5
 ާމަޢލޫމާތާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ

  ގެންދިއުން ލިބިގަނެ ތަރައްޤީކުރަމުން 



  ްމަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިނ 

  ޒިންމާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން .6
 ަމާއެކުސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރާއި / މިނިވަންކ

  މަސައްކަތް ކުރާމިންވަރު 
  ްއިސްނެގުނ  



 ޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ހިމެނުމަށް:ހެއްކަށް ބާރުދޭ މަމު ގައި ނުހިމެނޭ، ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވާ މީގެ އިތުރަށް މިފޯ. 7
ބަހަށްވުރެ ކުރުކޮށް 250

 ލިބިފައިވާ ގޮތް ވާ ކެޓަގަރީތަކަށް ޖުމްލަ މާރކްސްއްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުގައިއަހަރުގައި މަސަ(ތިނެއް)  3އެންމެ ފަހުގެ . 8

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކެޓެގަރީ
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
އަހަރު 

)-----(  
ސްޕަވައިޒަރު
 ގެ ސޮއި

މަސައްކަުތެގ ފެްނވަރުބެޭލ ުމއްަދތުަގއި ަމސައްކަްތތަްއ   2ސެކްޝަްނ 
  ގޮތް  ފުރިހަމަޮކށްފަިއވާ

ކުރިއަްށ އޮްތ އަަހރު ެތރޭަގއި ާޙިޞލުކުރުމަްށ   3ސެކްޝަްނ 
  ކަނޑައަޅާަފއިާވ ޓާގެޓްަތއް 

 ުނވަތަ  ަމތިން  ޮގތުގެ  ެއްއޮގތްވާ  ަކރުދާްސތަކާ ުނވަތަ  ެރކޯޑްތަކާ ހުަށހެޅިަފއިވާ  ޯފމާއެކު  މި މަޢުޫލމާތަކީ ބަާޔންުކރެވިަފއިވާ  މަީތގައި 
 .ހެކިވަެމވެ އަުޅގަނޑު  ކަމަށް މަޢުލޫާމތު ެތދު ެއއްޮގތް  ރެކޯޑުތަކާ ކުެރވިފަިއވާ ަރއްކާ ޔުިނވަސިީޓގައި 

 ބަލާ ޗެކްލިސްޓް:ކުރެވިފައިވޭތޯ ފޯމު ފުރިހަމަ. 9

 ކޮޕީ 9ގެއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައި ފޯމުކިުރ ވަޒީފާއާއި މުސާރައިގެ

ވެރިޔާގެ ސޮއި ހިމެނިފައިވުން  ކުއްލިއްޔާ / ސެންޓަރުގެ/  އިދާރާ ވާ ބައިތަކުގައި  ގައި 6ސެކްޝަން 

  ދިގުނޫން)ރެ ޞަފްޙާއަށް ވު 20ހިމެނިފައިވުން (ޕޯރޓްފޯލިއޯ 

މު ހުށަހަޅައި މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ފޯރެފްރީގެ ރިޕޯޓް / ރިޕޯޓްތައް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވާ

ެރންެގ ކިބަިއގަިއ މުަގއި ދީަފިއވާ މަޢުލޫާމތުތަކަީކ ެތދު މަޢުލޫާމތުަތކެއްކަމަާށއި، ައިދ ބުެނދީފަިއާވ މަުޢލޫމާތާއި، ުހނަރު އަިދ ަތޖްރިބާއަީކ އަހަމި ފޯ 

  ހުރި ޤާބިލްކަްނ ަކމަށް އަަހރެްނ ކަަށވަރުކޮްށދެެމވެ. 

  ތާރީޚް:  ސޮއި:


