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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މިއީ ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޕްރޮމޯޝަންއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި،
 8އޮކްޓޫބަރު  2013ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  979ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޕްރޮމޯޝަން ގަވާއިދު
ތަޢާރުފު

.1

މާނަކުރުން

.2

މިއީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް
ހިތްވަރު ލިބިގެން އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ކަންކަމަށް އިސްނެގުމުގެ ސިފަ އެންމެ މަތީ
ފެންވަރުގައި ހިފެހެއްޓުމަށާއި ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާގައި ހުރިހާ ރޮނގަކުންވެސް
އެންމެ ފުރިހަމަ ޤާބިލިއްޔަތާއި ހުނަރު ލިބިގަތުމަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް އެހީތެރިކަން ލިބި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަސައްވުރު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ
އޮފިސަރުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދެވެ .މި ގަވާއިދަށް
ކިޔާނީ [އޭވިއޭޝަން ސެކިއުޓީ އޮފިސަރުންގެ ޕްރޮމޯޝަން ގަވާއިދު] އެވެ .އަދި މި ގަވާއިދަކީ،
މި ތަފާތު ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގަވާއިދުގައި ޚާއްޞަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޚާއްޞަކޮށް ،އެގޮތުން
ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2007ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)
އިން ބާރުލިބިގެން؛ އެކަށައެޅި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.
(ހ)

ޖެނެރަލް ޕްރޮމޯޝަން :ޖެނެރަލް ޕްރޮމޯޝަންއަކީ އާންމު އުސޫލުން ޝަރުޠު ހަމަވެގެން
ދެވޭ ހުރިހާ ޕްރޮމޯޝަނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.

(ށ)

މިނިމަމް ޓައިމް އިން ރޭންކް :މަޤާމަކަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ކުރިން ،އޭގެ ކުރީ
ރޭންކްގައި އޭނާ އެންމެމަދުވެގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު.

(ނ)

މިނިމަމް ޓައިމް އިން ސަރވިސް :މަޤާމަކަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ކުރިން ،އޭވިއޭޝަން
ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޚިދުމަތުގައި އޭނާ އެންމެމަދުވެގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު.

(ރ)

ރޭންކްތަކުގެ އާންމު ޝަރުޠު :ޕްރޮމޯޝަން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ މަޤާމުގެ
ކުރިއެރުން

ދިނުމުގެ

އާންމު

އުސޫލުތަކެވެ.

އެކިދާއިރާތަކުގައި

އެކިރޭންކްތަކަށް

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ތަފާތުވާނެއެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،އެކި

ފީލްޑްތަކަށް

ތަމްރީންގެ ގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައްވެސް ތަފާތުވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން،
މިގަވާއިދު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ،ހެޑްކްއޯޓަރޒްއިން ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޕްރޮވިޝަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅާ ޕާރސަނަލް ޕޮލިސީތަކާއެކުގައެވެ.
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(ބ)

އެޑްވާރސް ރިޕޯޓް :އެޑްވާރސް ރިޕޯޓަކީ ސަބޯރޑިނޭޓެއްގެ ޕާރފޯމަންސް ދަށްވެ،
ތަކުރާރުކުކޮށް ކައުންސެލްކޮށް ،ގައިޑަންސްދެވި އެހެން ނަމަވެސް ރަނގަޅުނުކުރުމުން
ނުވަތަ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު އަދި ސުލޫކީ މިންގަނޑު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި ހުރެގެން ނުވާފަދަ ދަށުދަރަޖައެއްގައި އޭނާގެ ޢަމަލާއި ބަސް
ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ،އެޙާލަތު ބަދަލު ނުކުރާކަމުގައިވާނަމަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ
ކޮމާންޑުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހަކަށް ނުވާތީ ،އޭނާއަށް ދޭ ނެގެޓިވް
ކައުންސެލިންގއެކެވެ .އާންމުކޮށް އެޑްވާރސް ރިޕޯޓަކީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް
ކުރެވުނު މަސައްކަތް ފެއިލްވުމުން އިޝޫކުރާ އެއްޗެކެވެ .ނަމަވެސް ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައި ،ފުރަތަމަ އިންސިޑެންޓާއެކުވެސް އެޑްވާރސް ރިޕޯޓެއް އިޝޫކުރެވިދާނެއެވެ.
އެޑްވާރސް ރިޕޯޓެއް އިޝޫކުރެވޭނީ އެންމެ ދަށްވެގެން އެމީހެއްގެ ސީނިއަރ ރޭޓަރ
ނުވަތަ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރަކަށެވެ.

ޢަމަލުކުރުން

.3

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙުގެނައުން

.4

މައިގަނޑު އަސާސްތައް

.5

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
މިގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ގަވާއިދަށް އިސްލާޙުގެންނާނީ އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑުގެ ހިއުމަން
ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުން ބިނާވެގެންވަނީ އަންނަނިވި
އަސާސީ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށާއި މަޤުޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.
(ހ)

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މަޤުޞަދުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހާސިލުވާނެހެން
ކޮންމެ ރޭންކެއްގައި އެންމެ އެކަށޭނަ އަދަދުތަކަށް މުވައްޒަފުން ބޭތިއްބުން؛

(ށ)

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް މަޤާމަށް ވާދަކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ފުރިހަމައަށް އަދި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން؛

(ނ)

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވެނީ ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތްތަކަށްކަން

(ރ)

ޔަގީންކުރުން؛

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދޭއިރު ،މާޒީގައި ދައްކާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ދައްކަމުންދާ ޒިންމާ
އަދާކުރުމުގެ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމުގެ ފެންވަރަށާއި
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ،ތަމްރީނު ،އަދި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު ކުރިއެރުން ދެވޭ މަޤާމުގެ
ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހުރިކަމަށް ސާބިތުވާ އަދި މުވައްޒަފުގެ
ޤާބިލުކަމަށް އިސްކަން ދިނުން؛

4

(ބ)

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބަލާނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށާއި ރޭންކް
ކެޓެގަރީގައި ޖާގަ އުފެދޭ މިންވަރަކުން ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އިސްކަން ދޭންވީ މީހުން
ފަސޭހައިން ދެނެގަތުމަށާއި އެހެން މީހުންނަށްވެސް އެކަންކަން އެނގި ބަލައިގަތުމަށް
ފަސޭހަވާނެހެން ސީނިއޮރިޓީ ކަނޑައެޅުން؛

(ޅ)

މަޤާމުތަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް
ދިނުމަށާއި ،ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ސަބަބެއް މެދުވެރިގެން ނޫނީ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް
ހުށަހެޅުމުން އެއްވެސް މީހަކު މަޙްރޫމު ވިޔަ ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލުތަކެއް
ކަ ނ ޑަ އެ ޅު ން؛

(ކ)

ކަމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ،ހަމަހަމަކަމާއި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ރޭންކްތަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން
ދޭން އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެކަމުގެ ލަފާ ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ
ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑަރަށާއި ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެރުވޭނެ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެއް
ގާއިމުކުރުން؛

(އ)

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިއެރުން ދެވޭ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވޭތޯ ޔަގީންކޮށް ވާދަވެރި މާހައުލެއްގެ ތެރެއިން
ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު (އޭގެތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަކަށް)
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެގޮތް ތަނަވަސް ވާނެހެން ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްތައް ނުވަތަ
ރޭންކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި އޭގެ އިތުރަށް ބަލާނެ އެހެން ބައިތައް ކަނޑައަޅައި ޕޮއިންޓް
ދި ނު ން؛

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން
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އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން
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މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ އޮފިސަރުނަށް [އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން]
އަދި ރޭންކުން ރޭންކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ .ޕްރޮމޯޝަން
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.
އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަނަކީ މުވައްޒަފު ހުރި ގްރޭޑްގެ ތެރެއިން ދެވޭ ކުރިއެރުމެކެވެ .މި ކުރިއެރުން
ދޭނީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ހޯދާ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށް ކޮންމެ
 2އަހަރަކުން އެއް ފަހަރު ،މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން މާކްސް ލިބޭ
މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަނިވި އުސޫލުންނެވެ.
(ހ)

އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލެވޭ
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށެވެ.

(ށ)

ސްޕްރިޓެންޑެންޓް އިން ޑެޕިއުޓީ ކޮމަޑާންޓް ރޭންކުތަކަށް އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަވާ އެންމެ އިސްވެރިއެކެވެ.

5

(ނ)

އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ދޭނީ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ފާސްކޮށް ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުމަށް ބިނާކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

(ރ)

އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ލިބޭ މުވައްޒަފު ހުރި
ގްރޭޑަކީ ސީއެސް ގްރޭޑް  1ނުވަތަ  2ގައިނަމަ ކުރިއެރުން ދޭނީ ޖެހިގެން އޮތް ގްރޭޑްގެ
 1ވަނަ ދަރަޖައަށެވެ.
މިސާލު :ކުރިއެރުން ލިބޭ މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކް :ސީއެސް  1-6ނުވަތަ  2-6ނަމަ
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ސީއެސް  1-7ގްރޭޑަށެވެ.

(ބ)

އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމުގައި އިންރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން ލިބޭ މުވައްޒަފު ހުރީ،
ސީއެސް ގްރޭޑް  3ގައިނަމަ ކުރިއެރުން ދޭނީ ޖެހިގެން އޮތް ގްރޭޑްގެ  2ވަނަ
ދަ ރަ ޖަ އަ ށެ ވެ.
މިސާލު :ކުރިއެރުން ލިބޭ މުވައްޒަފު ހުރި ގްރޭޑް :ސީއެސް  3-6ނަމަ މަޤާމުގެ
ކުރިއެރުން ލިބޭނީ ސީއެސް  2-7ގްރޭޑަށެވެ.

ރޭންކް ޕްރޮމޯޝަން
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ރޭންކް ޕްރޮމޯޝަނަކީ މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކްއިން މަތީ ރޭންކަކަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށް މަޤާމު
ބަދަލުވުމެވެ.

ރޭންކް

ޕްރޮމޯޝަން

ދިނުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ

އަންނަނިވި

ބައިތަކުގައިވާ

މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ދެވިގެން ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ
ފާސްކޮށް
ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްސް ދިނުން .9

އާންމުކުރެވިފައިވާ

ނިޒާމެއްގެ

ތެރެއިންނެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްސްއަކީ ،މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ރޭންކް ޝަރުޠުތަކާއި އަދިވެސް
އެހެނިހެން އިދާރީ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓްތަކެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްސް
ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްސް ދެވޭ ބައިތަކަކީ؛

ޑިއުޓީ ޕަރފޯމަންސް،

(ހ)

ޑިއުޓީ ޕަރފޯމަންސް؛
.1

ޑިއުޓީ ޕަރފޯމަންސްގައި ބެލެވޭނީ ،އެމީހަކާ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން
ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް އެމީހަކު ކުރަމުންގެންދާ ގޮތެވެ .މިގޮތުން އެމީހެއްގެ
ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ،ކޮމާންޑަރސް ރިކޮމެންޑޭޝަން ،ޑިޕްލޯއިމަންޓްސް،
އަދި އެޑިޝަނަލް ޑިއުޓީތަކަށް ބެލެނޭއެވެ.

.2

އިވެލުއޭޝަން

ޕަރފޯމަންސް

ޕޮއިންޓްސްއަކީ،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގަވާއިދުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ފޯމުތަކުގެ އެވްރެޖް މާކްސްއެވެ.
.3

ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޕޮއިންޓްސްއަކީ ،ޕްރޮމޯޝަން ޕީރިއަޑްގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު އެހެން
ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ދެވޭ މާކްސްއެކެވެ .މިބައިގައި
ބޮޑަށް ފޯކަސްކުރެވޭނީ އެމީހެއްގެ ޕާމަނަންޓް ޑިއުޓީ ސްޓޭޝަން ނޫން އެހެން
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ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.
.4

އެޑިޝަނަލް ޑިއުޓީއެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެމީހަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޕްރައިމަރީ
ޓާސްކްގެ އިތުރުން އެއްވެސް ޑިއުޓީއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ
އެކަމެކެވެ .މިސާލަކަށް ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް ލެވެލްގައި ކުރާ ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ .އެހެންނަމަވެސް އޭވިއޭޝަން
ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުން ފަދަ
ކަންކަން މިބައިގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޕްރޮފިޝެންސީ އެންޑް

(ށ)

އެވޯޑްސް އެންޑް ޑެކަރޭޝަންސް

(ނ)

ކޮންޑަކްޓް

ޕްރޮފިޝެންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް؛
.1

ޕްރޮފިޝެންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓްގައި ބެލެވޭނީ ،އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި،
ތަމްރީނާއި އެހެނިހެން ޤާބިލުކަމާއި އަދި އެމީހެއްގެ އަޚުލާޤަށެވެ .މިގޮތުން އެމީހެއްގެ
ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުތަކާއި ،ރޭންކް
ތަމްރީނުތަކާއި ،އެހެނިހެން ސާރވިސް ތަމްރީނުތަކާއި ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި،
ފިޒިކަލް ފިޓްނަސްގެ ފެންވަރާއި ،ދާއިރާއާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރޭންކަށް
ބޭނުންވާ ޕްރޮފިޝަންސީއަށް ބެލޭނެއެވެ .އަދި ކޮންޑަކްޓްގެ ބައިން އެމީހެއްގެ
ސާފުތާހިރުކަމާއި އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ބެލޭނެއެވެ .މިކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނެ
ކްރައިޓީރިއާ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.

.2

ޓްރޭނިންގ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެމީހެއްގެ ސްޕެޝަލިޓީއާ ގުޅޭ ތަމްރީނުތަކާއި
ކޯސްތަކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނުތަކާއި
ކޯސްތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

.3

ރޭންކް ޓްރޭނިންގ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،އެމީހަކު ހުރި ނުވަތަ ޖެހިގެން އޮންނަ
ރޭންކަށް ދިއުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނުތަކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީންތަކާއި ކޯސްތައްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

.4

އެހެނިހެން ތަމްރީންކަމުގައި ބެލެވޭނީ ރޭންކް ޓްރޭނިންގ ފިޔަވައި އެމީހަކު
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޑިޕްލޮމާއާއި ،ޑިގްރީއާއި ،މާސްޓަރސްއާއި ،ޕްރޮފެޝަނަލް
ޑިޕްލޮމާއާއި ،ޕޯސްޓް ގްރޭޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އަދި ޑޮކްޓަރޭޓް ފަދަ ކޮލިފިކޭޝަންތަކަށެވެ.

އެވޯޑްސް އެންޑް ޑެކަރޭޝަންސް؛
.1

އެވޯޑްސް އެންޑް ޑެކަރޭޝަން ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ އޭވިއޭޝަން
ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެޝަރަފުގެ ނިޝާންތަކާއި (ކުލައާއި މެޑެލި) އަދި އެމީހަކަށް
ލިބިފައިވާ ސައިޓޭޝަން ނުވަތަ ކޮމެންޑޭޝަންތަކަށެވެ .މިގޮތުން އެވޯޑްސް އެންޑް
ޑެކަރޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތިރީގައިވާ އެވޯޑްސްތަކާއި ޑެކަރޭޝަންތަކެވެ.
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 1.1ސާރވިސް އެވޯޑްސް
 1.1.1އަޚުލާޤީ ކުލަ އަދި މެޑަލް
 1.1.2އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ އަދި މެޑަލް
 1.1.3ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ
 1.2ސްކިލް އެވޯޑްސް
 1.2.1ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ
 1.3ސައިޓޭޝަންސް އެންޑް ކޮމެންޑޭޝަންސް
 1.3.1ކޮމްޕޯނަންޓް އަދި އޭރިއާ ކޮމާންޑަރުންގެ ސައިޓޭޝަން
 1.3.2އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮމާންޑާރގެ ސައިޓޭޝަން
ޓައިމް އިން ރޭންކް

(ރ)

ޓައިމް އިން ރޭންކް؛ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް،
ކޮންމެ

ރޭންކެއްގައިވެސް

އެންމެ

މަދުމިނުން

ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ

މުއްދަތުތަކެއް

ކަނޑައެޅެންޖެހެއެވެ .އެއީ ،އެމަޤާމުގެ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތަށް އަހުލުވެރިވެ
ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި ،އެމަޤާމުގައި އެމީހަކު ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ތަޖުރިބާ
ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ .ހަމައެހެންމެ ،ކުރިއަށް އޮތް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް ޤާބިލު މީހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައެވެ .ޖަދުވަލު  1ގައި އެވަނީ ކުރިއަށް އޮތް
ރޭންކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޚިދުމަތުގައާއި،
ރޭންކުގައި އެންމެ މަދުމިނުން ހޭދަކުރަންޖެހޭނެ މުއްދަތުތަކެވެ.
.1

ޓައިމް އިން ރޭންކް އަދި ޓައިމް އިން ސަރވިސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ މަސައްކަތަކަށް
ނުވަތަ ދާއިރާއާގުޅޭ ނުވަތަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑައަށް ބޭނުންވާ
ތަމްރީން ކޯހެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފިޔަވައި ،އެހެން ގޮތްގޮތުން
ޚިދުމަތާ ދުރުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތައް [މިނިމަން ޓައިމް އިން ރޭންކް] އަދި
[މިނިމަމް ޓައިމް އިން ސަރވިސް] ބެލުމުގައި ނުގުނޭނެއެވެ.

.2

ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ރޭންކް
ސްޓްރަކްޗަރއަށް އަންނަ އުނިކަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ،މިއުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އެކަން ވާންޖެހޭނީ ،ކޮމާންޑް
އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،މިޝަން އެކޮމްޕްލިޝްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށް،
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން ކުރާ ކަމަކަށެވެ .އަދި ،މިކަމަކީ ،އޭވިއޭޝަން
ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ރޫޙު ގެއްލި
މި ނިޒާމު ހިންގަން ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
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.3

ކުރިއަށް އޮތް ރޭންކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ،މިހާރުގެ ރޭންކުގައި
އެންމެ މަދުމިނުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ
ޚިދުމަތުގައި އެންމެ މަދުމިނުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ،
ޚިދުމަތުގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށް ރޭންކާގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިދިނުމަށާއި ،ކުރިއެރުން ދެވޭ ރޭންކަށް މީހާ ތަސައްރަފު ފުއްދުމަށާއި،
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން އެކިއެކި ރޭންކުތަކަށް އާދެވޭނެ މުއްދަތު
ވަ ޒަ ން ކު ރު މަ ށް ފަ ހު ގަ އެ ވެ.

.4

ރޭންކުގައާއި ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވުމުގެ މާނައަކީ،
އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވުމެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ،އެއީ
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވީއެވެ.

އެސެސްމަންޓް ޕޮއިންޓްސް

(ބ)

އެސެސްމަންޓް ޕޮއިންޓްސްއަކީ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ސްޓާފް ސަރޖަންޓުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކްތަކަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންގެ
ކަންތައް ހިންގުމަށް އެކުލަވައިލައިފައިވާ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ބާއްވާ އިންޓަވިއު ނުވަތަ
އެސެސްމަންޓްތަކަކަން ދެވޭ ޕޮއިންޓެވެ .މި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ބައިތައް
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ފާސްކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ  31ގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނަށް
އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން އެކުލަވައިލާ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް
ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
.1

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް އެންމެ
ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  10މާކްސްއެވެ.

.2

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އެސެސްމަންޓަށް މާކްސް ދޭންވާނީ
އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް ،ވަކިވަކިންނެވެ.

.3

ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްސްއަކަށް ބަލާނީ މިބައަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ހުރިހާ
މެންބަރުން ދީފައިވާ ޖުމުލަ މާކްސްގެ އެވްރެޖްއެވެ.

.4

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑްގެ އެސެސްމަންޓްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކްތަކުގެ
މަޤާމުތަކަށް ހުށަހަޅާ މީހުންނަށް އަދި އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް
ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޕްރޮމޯޝަން
ބޯޑުން އިވެލުވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ކުރެވޭ އިވެލުއޭޝަނުން
މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މި ބައިން ސްކޯ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ
އެ ޕްރޮމޯޝަން ވިންޑޯއެއްގައި ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ހުށައެއްނާޅާނެއެވެ.
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ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް

.10

ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނަށް

.11

މަޤާމު ދަށްކުރުން

.12

މުވައްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ،ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހުށަހެޅިފައިވާ

ރޭންކްތަކަށް މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް
ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑެއް އެކުލަވައިލެވިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑާ ބެހޭ ތަފުސީލު އިދާރީ
އެސް .އޯ.ޕީ ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
(ހ)

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އެކުލަވައިލަންވާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތީން އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެ ކި އު ރި ޓީ ން ނެ ވެ.

މަޤާމު ދިނުން

ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމަޑާންޓް އަދި އެޖުޓަންޓް ޖެނަރަލްއަށް ރޭންކްތަކަށް މީހުން
އައްޔަން ކުރާނީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ .މިމަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލިއްޔަތު
ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައްތައް މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ނިންމާނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ
ކޮ މާ ން ޑު ން ނެ ވެ.
މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން މުވައްޒަފު ކުރާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން މަޤާމު ދަށްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
މަޤާމު ދަށްކުރާނީ އެކަން ޕްރޮމޯޝަން ހުށަހަޅައި އެބޯޑުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން އަންނަނިވި އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.
(ހ)

ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓުން ފެށިގެން ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގެއި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންގެ
މަޤާމު ދަށްކުރާނީ ފަހަރަކު  1ދަރަޖައެވެ .އަދި ކެޕްޓަންއިން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުގެ
އޮފިސަރުން ކުރާ ކުށުގެ ބާވަތުން އެއްފަހަރާ ދައްކުރާނީ  2ދަރަޖައެވެ.

(ށ)

އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑުގެ އޮފިސަރުން މަޤާމު ދަށްކުރުމުގައި މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކުގެ
ތެރޭގައި ގްރޭޑް ދަށްކުރުން ،ނުވަތަ މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކުން ދަށު ރޭންކަކަށް މަޤާމު
ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް މަޤާމު ދަށްކުރުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ
(ހ) ގައިވާ އުސޫލުންނެވެ.

10

ޖަދުވަލު  :1ޓައިމް އިން ރޭންކް ތާވަލު
އޮފިސަރުންގެ ޓައިމް އިން ރޭންކް ތާވަލު
ޖެނެރަލް ޕްރޮމޯޝަން
ރޭންކް

މެރިޓޯރިއަސް ޕްރޮމޯޝަން

މިނިމަމް ޓައިމް އިން މިނިމަމް ޓައިމް އިން މިނިމަމް ޓައިމް އިން މިނިމަމް ޓައިމް އިން
ސަރވިސް (އަހަރު)

ރޭންކް (އަހަރު)

ސަރވިސް (އަހަރު)

ރޭންކް (އަހަރު)

ސަރޖަންޓް މޭޖަރ

22

-

15

-

ސްޓާފް ސަރޖަންޓް

15

7

10

5

ސަރޖަންޓް

9

6

6

4

ކޯޕްރަލް

5

4

3

3

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

-

4

-

2

ތާވަލު  1ނަންކަމިޝަންޑް އޮފިސަރ ރޭންކުގެ މިނިމަން ޓައިމް އިން ރޭންކް އަދި މިނިމަމް ޓައިމް އިން ސަރވިސް

ސީނިއަރ އޮފިސަރުންގެ ޓައިމް އިން ރޭންކް ތާވަލު
މެރިޓޯރިއަސް ޕްރޮމޯޝަން

ޖެނެރަލް ޕްރޮމޯޝަން
މިނިމަމް ޓައިމް

މިނިމަމް ޓައިމް

މިނިމަމް ޓައިމް

މިނިމަމް ޓައިމް

އިން ސަރވިސް

އިން ރޭންކް

އިން ސަރވިސް

އިން ރޭންކް

(އަހަރު)

(އަހަރު)

(އަހަރު)

(އަހަރު)

އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލް

-

21

-

ކޮމަޑާންޓް

5

17

4

ޑެޕިއުޓީ ކޮމަޑާންޓް

18

5

13

4

އެސިސްޓެންޓް ކޮމަޑާންޓް

13

5

9

4

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

9

4

6

3

ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

5

4

3

3

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް

-

4

-

2

ރޭންކް

ތާވަލު  2ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ މިނިމަން ޓައިމް އިން ރޭންކް އަދި މިނިމަމް ޓައިމް އިން ސަރވިސް
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ޖަދުވަލު  :2ޕްރޮފެޝަންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް ރިޕޯޓް
ޕްރޮފިޝެންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް ރިޕޯޓް
އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ސ.ނަންބަރު:

ރޭންކް:

ފުރިހަމަ ނަން:

ޔުނިޓު:

ދެވަނަބައި :ރޭޓިންގ ސްކޭލް
5

މާކްސްދޭ ސްކޭލް

3

4

1

2

މާކްސްދޭ ސްކޭލްގެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ތަފުސީލު

މިންގަނޑަށްވުރެ އާދަޔާ

މިންގަނޑަށްވުރެ

މިންގަނޑާ އެއްވަރަށް

މިންގަނޑާ އެއްވަރަށް

މިންގަނޑަށްވުރެ

ޚިލާފަށް ރަނގަޅަށް

ރަނގަޅަށް

ޕަރފޯމްކުރޭ

ބައެއްފަހަރު

ޕަރފޯމަންސް ދަށް

ޕަރފޯމް ކުރޭ

ޕަރފޯމްކުރޭ

ޕަރފޯމްކުރޭ

އާދަޔާޚިލާފަށް

އަބަދުވެސް ފާސްވޭ/

އާންމުކޮށް ފާސްވޭ/

ކިރިޔާ ފާސްވުން/

ރަނގަޅަށް ފާސްވޭ/

ކާމިޔާބުކުރޭ

ކާމިޔާބުކުރޭ

ކާމިޔާބުވުން

ފެއިލްވުން

ކާމިޔާބުކުރޭ
އަބަދުވެސް ފެނޭ/ކުރޭ

ގިނަގިނައިން ފެނޭ/ކުރޭ

އާންމުކޮށް ފެނޭ/ކުރޭ

ބައެއްފަހަރު ފެނޭ/ކުރޭ

މަދުންނޫނީ ނުފެނޭ/ނުކުރޭ

ކޮންޑަކްޓް
#

ކްރައިޓީރިއާ

1

ބެއަރިންގ:

މާކްސް

އުމުރާއި ،ރޭންކް އަދި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ،މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވުމުގައި
ފެންނަގޮތާއި އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުންނަގޮތް.
2

އެޓިޓިއުޑް އަދި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވުން:
މަސައްކަތުގެ ބުރަ ނުވަތަ ލުއިކަމަށް ބެލުމެއްނެތި އަބަދުވެސް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޑެއް ގެންގުޅޭތޯ؟ ތިމާގެ އެޓިޓިއުޑް އެހެން މީހުންނަށް
ދައްކާއިރު އެއީ ޕޮޒިޓިވް ނުވަތަ ނެގެޓިވް އެޓިޓިއުޑެއްތޯ؟

3

އިތުބާރު:
މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރުމުން ،އަބަދު ސުޕަވައިޒް ނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެ މަސައްކަތެއް ފުރިހަމައަށް ،ވަގުތަށް ނިންމާނެ ކަމުގެ
ޔަގީންކަން އޮވޭތަ؟

4

އެހެން މީހުން މެދުވެރިކޮށް ކަންކަން ކުރުވުން :އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މުސްތަޤްބަލުގެ ލީޑަރުން ދެނެގަތުމަށް އެންމެ
ބޮޑަށް އެހީވެދޭ އެއްދާއިރާއަކީ މިއީއެވެ.
މުޅި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އެއްބައިވަންތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،އެހީތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުވައިދިނުމުގައި ލިބިފައިވާ ބާރު ނުވަތަ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރާގޮތް؛ ތިމާގެ ނަފްސު މަތިވެރިކުރުމަށް ،ނުވަތަ ވެރިންގެ ކުރިމަތީގައާއި
އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ތިމާގެ އިމޭޖް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެފަދަ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު .ބައިވެރިން ޤުރުބާންކޮށްފައި ،ނުވަތަ
އެމީހުންނަށް ވިސްނުމެއްނެތި ކުރިއަރައި ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިންވަރު .އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތިމާއަށް ކުރާ ތާއީދާއި
ރުހުމަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ކިބައިން ފެންނަ އުނިކަންތައްތައް ފާހަގަނުކުރުން.

12

5

އިޙްތިރާމުކުރުމާއި އަނެކާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން:
ޢަމަލާއި ބަހުގައި އެހެންމީހުންނާމެދު އޯގާތެރިވުން؛ އެހެން މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.

6

ހާލަތާ އެއްގޮތަށް މީހާ ބަދަލުވުން:
ބަދަލުވަމުންދާ ،ނުވަތަ އާ ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުން ،އެއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވާން އެނގޭތޯ؟ ޙާލަތު ބަދަލުވެ
ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވުމުން ،ބަލި ގަބޫލުކުރޭތޯ ނުވަތަ އެކަމުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ އެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމަށް
މަސައްކަތްކުރަނީތޯ؟ އަދި' ،ކޭއޯސް' ސިޓުއޭޝަންތަކުގައިވެސް ރަނގަޅަށް ވިސްނަން އެނގޭތޯ؟

7

ކިޔަމަންތެރިކަން:
ސީނިއަރ މީހުން ކުރާ އަމުރަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވޭތޯ؟ އެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވަނީ ،އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ،ޕޮޒިޓިވް
ރޫޙުގައިތޯ ނުވަތަ އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ،ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އޭނާގެ ކިބައިން ފެނޭތޯ؟
އަދާކުރަންޖެހޭ ޓާސްކެއް ފުރިހަމަކުރަނީ އެކަންކުރުމަށް އައި އަމުރުގެ ރޫޙާއި އަދި އެޓާސްކަކުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ
ރޫޙާވެސް އެއްގޮތަށްތޯ؟

8

މޯރަލް ފިޓްނަސް:
ބަދަލުވަމުންދާ އިޖުތިމާޢީ ޙާލަތުގައިވެސް ،އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުން ގެންގުޅެންޖެހޭ މޯރަލް ސްޓެންޑަޑްތައް ފުރިހަމައަށް ހިފަހައްޓާތޯ؟
ތިމާ ކަންކުރާ ގޮތާއި އުޅޭގޮތް ބަލަން މީހަކު ނެތްކަމުގައިވިޔަސް ،ރަނގަޅުގޮތް އަބަދުވެސް ޚިޔާރުކުރޭތޯ؟ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ
ކޮމާންޑުގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ އަޚުލާޤީ ވާޖިބުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ؟

9

ބައިވެރިވުން/އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން:
ޓީމް ޕްލޭޔަރެއްތޯ ނުވަތަ އެކަނި އަމިއްލައަށް ކަންކަންކުރާ މީހެއްތޯ؟ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން،
އެމީހުންނާއެކީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ؟ މީގެ ތެރޭގައި ސީނިއަރުން ،އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ،އެނާގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

10

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިކަން:
އެއްވެސް ކަމެއްގައި އޮޅުވައިލުމާއި ،މަކަރުހެދުމާއި ،ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވޭތޯ؟
ސބަބުން ،މީހެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ފެއިލިއަރ ހާމަވާ ފަދަ ކަންކަން "ނުބީހެންޏާ
ަ
މީގެތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ
ކަނޑާހަމަ" ކަމަށް ބަލައި ހާމަނުކޮށް ބޭއްވުންވެސް ވާނީ އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމުގެ ސިފަ ފުރިހަމައަށް
ނެތީ ކަމުގައެވެ.

11

ޝައުޤުވެރިކަން:
ތިމާގެ މަސައްކަތާއި އަދި ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ޓާސްކުތަކަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން
މަސައްކަތްކުރޭތޯ؟ އާ ކަންތައްތަކާއި ،އަދި ކުރިން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރޭތޯ
ނުވަތަ ބުނާވަރަކުން ،ބުނާ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްތޯ؟ އޭނާގެ އޭރިއާ އޮފް އެކްސްޕަރޓީސް ނުވަތަ ކޮންފަރޓް ޒޯނުން
ބޭރު ކަންކަމާ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިލާތޯ؟

12

ހަށިހެޔޮކަން:
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ ހަށިހެޔޮކަމުގެ އިމްތިޙާނުން ފުލްމާކްސް ހޯދާ މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
ކޮންމެ މީހަކުވެސް ،އެމީހެއްގެ ފުލް ޕޮޓެންޝަލް އެޗީވްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .މިއީ ،އެފަދަ

މީހެއްތޯ؟ ޔުނިޓުން

އިންތިޒާމުކުރާ ޕީޓީ ކްލާސްތައް ފިޔަވައި އިތުރުގަޑިތަކުގައި ޕީ.ޓީކޮށް ތިމާގެ ހަށިހެޔޮކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޒިންމާ އަމިއްލައަށް
އުފުލާތޯ؟
ކޮންޑަކްޓްގެ ޖުމުލަ މާކްސް:

13

ޕްރޮފިޝަންސީ
#

ކްރައިޓީރިއާ

1

ޓެކްނިކަލް ސްކިލް:

މާކްސް

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ޒަރީޢާއިން އުނގެނިފައިވާ އެއްޗެއް ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ދައްކާ މިންވަރު .މަސައްކަތުގެދާއިރާގައި ،އެހެނިހެން
އިކްއިޕްމަންޓްތައް ދަސްކޮށް،ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ބޭނުންކުރަން އެނގުން .އެމީހަކު ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ އޮކިއުޕޭޝަނަލް ފީލްޑް ނޫން
އެހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ،އާ މަޤާމުގައި އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ،އަލަށް ޙަވާލުވީ
އޭނާގެ ސްޕެޝަލިޓީއާ ކިހާ ތަފާތު ބޮޑު މަސައްކަތެއްތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2

ޚާއްޞަ ޢިލްމާއި ހުނަރު:
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ބޭރުން ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު؛ މީގެތެރޭގައި ،އޭނާގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް
ގެނެސްދޭ ،ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ބޭނުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ހިފޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ކްރެޑިޓް
ދޭންވާނެއެވެ.

3

ލީޑަރޝިޕް:
އެމީހަކީ ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްކަމުގައިވިޔަސް ،އެމީހާގެ ލީޑަރޝިޕް އިވެލުއޭޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާގައި އޭނާގެ ދަށުން އިތުރު މީހަކު ނެތްނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ލީޑަރޝިޕް އިވެލުއޭޓްކުރަން ވާނެއެވެ .ސަބަބަކީ ،އޭނާއާ
ހަވާލުކުރަންޖެހިދާނެ ޒިންމާއަކަށްޓަކައެވެ.

4

ހުނަރު:
މިއީ ،އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މީހަކަށްވީތީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގެންޖެހޭ ހުނަރެވެ .ބޭސިކް ސްކިލްސް ،ހަށިހެޔޮކަން،
ދާއިރާ އަދި ރޭންކާގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން ،މިއީ ،އެމީހެއްގެ ހުނަރު ހުރި
މިންވަރު ވަޒަންކޮށްދޭ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.

5

މުޢާމަލާތްކުރުން:
އެހެން މީހުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގައާއި އަދި އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެންކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ކާމިޔާބު
ނިންމުމަށް ވާސިލުވާން އެނގުން؛ އެހެން މީހުންނާއި ތިމާއާ ދެމެދު ބާއްވާ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ ގުޅުން ބަދަހި
މާހައުލަކަށްވުން؛ އަދި އެބަދަހި ގުޅުމުގެ ތެރެއިން މިޝަން ހާސިލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދިއުން.
ކޮންޑަކްޓްގެ ޖުމުލަ މާކްސް:
ޕްރޮފިޝަންސީއާއި ކޮންޑަކްޓްގެ ޖުމުލަ މާކްސް

އިވެލުއޭޓަރގެ އިޤްރާރު
މި އެސެސްމަންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނީ އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތާއި ވިސްނުން ތަންދިން އެންމެ ފުރިހަމައަށެވެ .އަދި ،މި އެސެސްމަންޓުގައި އެއްވެސް ދޮގު
މަޢުލޫމާތެއް ،ނުވަތަ އިންސާފުން އެއްކިބާވާ ،އަދި އިވެލުއޭޓްކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޙަޤީޤީ ފެންވަރު އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައި ނުވަތަ
އުނިކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ.
ރޭންކާއި ނަން

ސޮއި

މަޤާމު

ތާރީޚު

އިވެލުއޭޓްކުރެވުނު ފަރާތް
ރޭންކާއި ނަން

ސޮއި

މަޤާމު
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ތާރީޚު

ކޮމާންޑަރުގެ ރިވިއު
ކޮމެންޓްސް.:
މި އިވެލުއޭޝަނުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އަޅުގަނޑު ޗެކުކުރި ކުރުމުގައި އެއްވެސް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ،ނުވަތަ އިންސާފުން އެއްކިބާވާ ،އަދި އިވެލުއޭޓްކުރެވުނު
ފަރާތުގެ ޙަޤީޤީ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަޚުޞީ ސިފަތައް އޮޅޭ ފަދަ ގޮތަށް އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އިތުރުކޮށްފައި ނުވަތަ އުނިކޮށްފައިވާކަން ދޭހަވާ އެއްވެސް ކަމެއް
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.
ރޭންކާއި ނަން

ސޮއި

މަޤާމު

15

ތާރީޚު

ޖަދުވަލު  :3ޕޮރޮފެޝަންސީ އެންޑް ކޮންޑަކްޓް މާކްސް ޝީޓް

#

ޕޮއިންޓް ދެވޭ ބައިތައް

1

ޑިއުޓީ ޕަރފޯމަންސް

2

ޕްރޮފިޝެންސީ

ގިނަވެގެން

ބެލެވޭ ކަންތައްތައް

ދެވޭ ޕޮއިންޓް
150

ޕަރފޯމަންސް އިވޭލުއޭޝަން
މިބައިގައި ގުނާނީ އެޕްރޮމޯޝަން ޕީރިއަޑެއްގެ ހުރިހާ އިވެލުއޭޝަނެއްގެ އެވްރެޖް މާކްސްއެވެ .ހުރިހާ
އިވެލުއޭޝަނެއްގެ މެކްސިމަމް މާކްސްއަކީ  150ޕްރޮމޯޝަން ޕޮއިންޓްސްއެވެ.

އެންޑްކޮންޑަކްޓް

އެޑިޝަނަލް ޑިއުޓީސް  -ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރުން

20

ޕްރޮފިޝެންސީ މާކްސް

60

ކެރެކްޓަރ އިވަލުއޭޝަން  -ގްރޫމިންގ ،އަޚުލާޤު ،މުޢާމަލާތްކުރުމާއި މުވާޞަލާތުކުރުން

10

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

60

އެމީހެއްގެ ދާއިރާއާގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަކުރާ ،ލެވެލް  4އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ކޯސްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް
ސެޓްފިކެޓްތައްވެސް ގުނޭނީ މިގިންތީގައެވެ.
ކޮންމެ ކޯހަކަށް  15ޕޮއިންޓް އަދި ގިނަވެގެން ގުނޭނީ  4ކޯސް/ތަމްރީން
100

ރޭންކާ ގުޅޭ ތަމްރީން
ކޯހަކަށް  20ޕޮއިންޓް އަދި ގިނަވެގެން ގުނޭނީ  5ކޯސް/ތަމްރީން

100

އެހެނިހެން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން
ލެވެލް  20 :5ޕޮއިންޓް؛ ލެވެލް  30 :6ޕޮއިންޓް؛ ލެވެލް  45 :7ޕޮއިންޓް؛ ލެވެލް 5 :8
ޕޮއިންޓް؛ ލެވެލް  70 :9ޕޮއިންޓް؛ ލެވެލް  100 :10ޕޮއިންޓް
ސާރވިސް އެވޯޑްސް

48

ސްކިލް އެވޯޑްސް

14

ސައިޓޭޝަންސް އެންޑް ކޮމެންޑޭޝަންސް – ކޮންމެ ޕްރޮމޯޝަން ޕީރިއަޑެއްގައިވެސް ގުނޭނީ

20

އެޕީރިއަޑެއްގައި ލިބިފައިވާ ،އަދި ތިރީގައިވާ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ލިޔުމެކެވެ.
ކޮމާންޑަރގެ ސައިޓޭޝަން/ކޮމެންޑޭޝަން 5 :ޕޮއިންޓް
އެޖުޓަންޓް ޖެނަރަލް ގެ ސައިޓޭޝަން/ކޮމެންޑޭޝަން 4 :ޕޮއިންޓް
ޑިވިޝަން ،ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއި އެއަރޕޯޓުތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ސައިޓޭޝަން/ކޮމެންޑޭޝަން 3 :ޕޮއިންޓް
އެޗީވްމަންޓްސް އެންޑް އެވޯޑްސް 2 :ޕޮއިންޓް
4

10

ޓައިމް އިން ރޭންކް
އެންމެ ގިނަވެގެން ގުނޭނީ  5އަހަރު ދުވަހެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކަށް ލިބޭނީ  2ޕޮއިންޓެވެ.

5

60

ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ޕޮއިންޓް
ޖުމުލަ

16

652

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

