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 ގައިޑްލައިންާާގޮތުގެ ތައްޔ ރުކުރ ނެާާއެސެސްމަންޓްާާވަޒީފ ތަކަށްާސަރވިސްގެާާސިވިލް
ާ

ާފުާތަޢ ރަާާ.1

ާގައ2020ާިާއުޞޫލުތައްާމިންގަނޑުތަކ އިާއައްޔަންކުރުމުގެާހޮވުމ އިާމީހުންާވަޒީފ ތަކަށްާސަރވިސްގެާސިވިލްާއިދ ރ ތަކުންާސަރވިސްގެާސިވިލްާ)ހ(ާ

ާސަމ ލުކަމެއްާާޚ އްޞަާކަންކަމަށްާގައިޑްލައިންގައިވ ާމިާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާއެސެސްމަންޓްތައްާދޭާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާމަތިންާގޮތުގެާބަޔ ންކޮށްފައިވ 

ާ.ދޭންވ ނެއެވެ

ާސިވިލްާާއެހީތެރިކަންާފަންނީާާބޭނުންވ ާއިތުރަށްާމިންވަރުގެާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައިޑްލައިންގައިާާމިާއިދ ރ އަކުންާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާއެސެސްމަންޓްާ)ށ(ާ

ާއިދ ރ ތަކުގެާާހެންާއެާސަރވިސްގެާާސިވިލްާާއިންޓަރނެޓ އިާތެރޭގައިާާމީގެ.ާހޯދިދ ނެއެވެާބޭރުންވެސްާއިދ ރ އިންާާއިތުރުންާކޮމިޝަނުގެާާސަރވިސް

ާ.ހޯދިދ ނެއެވެާއެހީތެރިކަންާާފަރ ތްތަކުގެާފަންނީާއެހީތެރިކަމ އި

ާގުޅޭކަންކަމުގައިާާޓެސްޓ ާއެާ،ވެޒިންމ ާކަމަކަށްާާހުރިހ ާމިބ ވަތުގެާާމ ކުކުރުމ އިާހިންގުމ އިާތައްޔ ރުކުރުމ އިާޓެސްޓެއްާާތައްޔ ރުކުރ ާާއިދ ރ އަކުންާާ)ނ(ާ

ާގޮތަށްާާނުވ ޢ ރުޟުތަާާއުޞޫލުތަކ ާކަނޑައެޅިފައިވ ާާގަވ އިދ އިާޤ ނޫނ އިާ،ކަންކަމުގައިާއުފެދޭާސުވ ލުާތަކަށ އިހ ލަތްާއެކިއެކިާނިކުންނަާ

ާބަލަންާާކޮމިޝަނުންާވިސްސަރާސިވިލްާސަބަބުތައްާބިނ ވ ާނިންމުންާނިންމ ާގޮތަށްާމި.ާއިދ ރ އަކުންނެވެާއެާކަނޑައަޅ ނީާގޮތެއްާމަލުކުރަންވީއަ

ާ.ވެއޮންނަންވ ނެއެާރެކޯޑުކޮށްފައިާރަނގަޅަށްާާއިދ ރ އިންާގޮތަށްާފޯރުކޮށްދެވޭާމަޢުލޫމ ތުާއެާހިނދެއްގައިާބޭނުންވެއްޖެ

ާ

ާއެސެސްމަންޓްާޑިޒައިންކުރުންާާ.2

ާއެސެސްމަންޓްގެާރިލައެބިލިޓ2.1ާާީާ

ާދެވަނަާާ،ނަތީޖ ތަކުގައިާކެންޑިޑޭޓުންގެާނެރެދޭާާންއެސެސްމަންޓްއިާޑިޒައިންކޮށްފައިވ ާ،ރިލައެބިލިޓީއަކީާޑިޒައިންކުރުމުގައިާއެސެސްމަންޓްާ)ހ(ާާ

ާކެންޑިޑޭޓުންާާބޭނުންކޮށްގެންާއެސެސްމަންޓްއެއްާއެއްގޮތްާދ ދިާާއެއ ާހަމަާނުވަތަާބޭނުންކޮށްގެންާއެސެސްމަންޓްާއެާފަހަރަށް
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާހުރުމެވެާއެއްގޮތްކަންާ،ވެސްާއެސެސްކުރުމުން ާކަށަވަރުކުރުމަކީާާއިތުބ ރުކުރެވޭކަންާނުވަތަާާރިލައެބިލިޓީާއެސެސްމަންޓްގެާ.

ާދެާާބިނ ވެފައިވަނީާާރިލައެބިލިޓީާާއިންޓަރވިއުގެާމިސ ލަކަށްާާ.ސިފައެކެވެާއަސ ސީާގުޅިފައިވ ާާކަމ ާޞައްޙަާއެސެސްމަންޓްގެ

ާ،ނަމަވެސްާތަފ ތުވިާސުވ ލުތައްާކުރެވޭާއިންޓަރވިއުގައިާ،ވަގުތ އިާާ،ފަރ ތްތަކ އިާއިންޓަރވިއުކުރ ާާ،އިރުާއަޅައިކިޔ ާާއިންޓަރވިއުއެއް

ާނެރެވުމަށެވެާާނަތީޖ ތަކެއްާއެއްާދ ދިާވެސްާއިންޓަރވިއުއިންާދެާ،އެކުާހުރުމ ާއެއްގޮތަކަށްާދ ދިާއިންޓަރވިއުގައިާާދެާކަންކަންާއެހެން

ާ(.ނަމައެވެާފ ސްވ ާކެންޑިޑޭޓުންާފ ސްވ ާ،ފެއިލްވެފައިާކެންޑިޑޭޓުންާފެއިލްވ ާ،ވެސްާއިންޓަރވިއުއިންާދެާާ،މ ނައަކީ)

ާތ އިާވަގުާޤ ބިލުކަމ އިާމުގެދިރ ސ ކުރުާއެކަންާއެއްކޮށްާޑޭޓ ާދެނެގަތުމަށްާާރިލައެބިލިޓީާއެސެސްމަންޓްއެއްގެާތައްޔ ރުކުރ ާއިދ ރ އަކުންާ(ށ)ާާ

ާފަންނީާާގުޅޭގޮތުންާޑިޓީއ ވެލިާާއަދިާރިލައެބިލިޓީާޓެސްޓުތަކުގެާާބ ވަތްތަކުގެާވަކިާާ،ނަމަވެސް.ާނުހުރެދ ނެއެވެާއިދ ރ ގައިާާލަތްތައްސީވަ

ާކުރެވިދ ނެާބޭނުންާމަށްބޭނުާާރެކްރޫޓްމަންޓްގެާއިދ ރ ގެާ،ޓެސްޓަކީާބ ވަތެއްގެާމިވެނިާާ،ބަލައިާދިރ ސ ތަކަށްާާކޮށްފައިވ ާފަރ ތްތަކުން

ާއެބްލްރިލަާވެސްާންޓްތަކަކީއެސެސްމަާބ ވަތުގ4ާެާހިމަނ ފައިވ ާގައިޑްލައިންގައިާމިާމިގޮތުންާ.ބެލެވިދ ނެއެވެާކަމުގައިާއެސެސްމަންޓްއެއް

ާ.ސެސްމަންޓްތަކެކެވެއެާއިތުބ ރުކުރެވޭާާނުވަތަ

ާއެކުލެވޭާާސްމަންޓްގައިއެސެާރިލައެބިލިޓީއަކީާއެސެސްމަންޓްގެާ،ކަމަކީާމުހިންމުާއެންމެާދޭންޖެހޭާސަމ ލުކަންާާއިދ ރ ތަކުންާ،ނަމަވެސް

ާޑިޒައިންކުރުމުގައިާާތައްމަސައްކަތްާ/ސުވ ލުތައްާާހިމެނޭާއެސެސްމަންޓްގައިާ،އެކުާކަންކަމަށްވުމ ާގުޅުންހުރިާާމަސައްކަތްތަކ /ސުވ ލުތަކ 

ާ.ހެދުމެވެާށްމަސައްކަތްތަކަާ/ސުވ ލުތަކަށްާފަދަާނެރެދެވޭާނަތީޖ ާމިންގަނޑެއްގައިާއެއްާާގޮތަށްާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާގައިމަތީ

ާ

ާވެލިޑިޓީާާއެސެސްމަންޓްގ2.2ާާެާ

ާމެދުާދެާފެންވަރ ާާސްލުއަާމަސައްކަތުގެާާނަތީޖ އ އިާއެސެސްމަންޓްގެާބިނ ވެފައިވަނީާޞައްޙަކަންާނުވަތަާާވެލިޑިޓީާއްގެއެއެސެސްމަންޓްާ)ހ(ާާ

ާމިންގަނޑަކީާމުހިންމުާންމެއެާާތިޔ ރުކުރުމުގައިއިޚުާއެސެސްމަންޓެއްާދެނެގަތުމަށްާޤ ބިލުކަންާކެންޑިޑޭޓުންގެ.ާމިންވަރަށެވެާގުޅުންހުރި

ާވެލިޑިޓީއެވެާމަންޓްގެއެސެސްާވެސް ާއަސްލުާާޑޭޓުންގެކެންޑިާއެާނަތީޖ އ އިާލިބޭާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާއެސެސްމަންޓްއަކުންާ،އެހެނީ.

ާ.ނުހިފޭނެތީއެވެާބޭނުމެއްާއެސެސްމަންޓުގެާއެާ،ނަމަާގުޅުމެއްނެތްާދެމެދުާފެންވަރ ާމަސައްކަތުގެ

ާއެސެސްމަންޓްގެާާ،ނީބިނ ވަާޑުނމިންގަާާބަލަންވީާާތެރެއިންާާއޭގެާާ،އިރުާބޭނުންކުރެވޭާޑުތައްާނމިންގަާތަފ ތުާދެނެގަތުމުގައިާާވެލިޑިޓީާ)ށ(ާާ

ާ.މައްޗަށެވެާޤ ބިލުކަމެއްގެާބޭނުންވ ާދެނެގަންނަންާއެސެސްމެންޓްއިންާބ ވަތ އި

ާ

ާފަދަާާސ މްޕަލްާޖޮބްާއެކަށީގެންވަނީާއެންމެާމިންގަނޑުާވެލިޑިޓީާާކޮންޓެންޓްާބޭނުންކުރ ާދެނެގަތުމުގައިާާވެލިޑިޓީާމިސ ލަކަށް

ާއެކުލަވައިލެވޭާާބިނ ކޮށްާވިސްނުމަށްާފަންނީާމ ހިރުންގެާކަމުގެާނުވަތަާއެނ ލިސިސްާޖޮބްާވެލިޑިޓިއަކީާކޮންޓެންޓް.ާޓެސްޓުތަކ އެވެ

ާޖޮބްާާ،އެހެންކަމުން.ާމިންވަރެވެާގުޅުންހުރިާސީދ ާމަސައްކަތްތަކ ާާއަދިާކޮމްޕީޓެންސީާއަސްލުާާމަޤ މުގެާބައިތަކ އިާާހިމެނޭާާޓެސްޓުގައިާ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާޓެސްޓެއްގެާާފަދަާއެާ،ނަމަާާފ ހަގަކުރެވޭާާބޮޑުކަމަށްާގުޅުންާމްޕީޓެންސީގެާކޮާމަޤ މުގެާބައިތަކ އިާހިމެނޭާާޓެސްޓުތަކުގައިާސ މްޕަލް

ާ.ކަށަވަރުކުރެވެއެވެާޞައްޙަކަންާޓެސްޓުގެާދެނެގަނެވުމ އެކީާކެންޑިޑޭޓުންާޤ ބިލުާޤީޤީޙަާބިނ ކޮށްާނަތީޖ އަށް

ާ

ާކޮގްނިޓިވްާާށީގެންވަނީއެކަާާއެންމެާމިންގަޑުާވެލިޑިޓީާޕްރެޑިކްޓިވްާބޭނުންކުރ ާބެލުމުގައިާވެލިޑިޓީާ،ނަމަާބަލ ާމިސ ލަކަށްާއިތުރު

ާލިބުމަށްފަހުާާވަޒީފ ާާޓުންނަށްކެންޑިޑޭާއެާާނަތީޖ އ އިާހޯދ ާާޓެސްޓުގައިާކެންޑިޑޭޓުންާވެލިޑިޓީއަކީާޕްރެޑިކްޓިވްާ.ާޓެސްޓުތަކ އެވެާއެބިލިޓީ

ާކެންޑިޑޭޓުންގެާގަތުންތަކ އިދެނެާާދެނެގަނެވިފައިވ ާޤ ބިލުކަމ މެދުާާމުވައްޒަފުންގެާއެާޓެސްޓުތަކުންާާއެާާ،އިރުާފެންވަރުބަލ ާާމަސައްކަތުގެ

ާއެާ،ާސްކޯކޮށްާތިންމަާޓެސްޓަކުންާާއެބިލިޓީާާކޮގްނިޓިވްާާ،މިސ ލަކަށް.ާމިންވަރެވެާގުޅުންހުރިާދެމެދުާފެންވަރ ާާއަސްލުާމަސައްކަތުގެާ

ާއެާާ،ނަމަާވިފައިވ ދެނެގަނެާާކަމުގައިާކެންޑިޑޭޓެއްާހުރިާާޤ ބިލުކަންާއުނގެނުމުގެާާއަމިއްލައަށްާ،އަވަސްާދަސްކުރުމުގައިާފަރ ތަކީ

ާމަތިާާފެންވަރުާާއްކަތުގެާމަސަާހުރެގެންާާޤ ބިލުކަންާާފަދަާއެާާފަރ ތަކީާއެާާ،އިރުާވަޒަންކުރ ާާފެންވަރުާއަސްލުާާމަސައްކަތުގެާކެންޑިޑޭޓުގެާ

ާ.ދ ނެއެވެބެލިާގައިކަމުާކަށަވަރުކުރެވޭާމިންގަނޑުާވެލިޑިޓީގެާޕްރެޑިކްޓިވްާ،ނަމަާސ ބިތުވެއްޖެާކަމުގައިާއްޒަފެއްމުވަ

ާއިދ ރ ތަކުންާާ،ވުމުންކަމަކަށްާާދެނެގަނެވޭނެާއެނަލައިޒްކޮށްާޑޭޓ ތައްާގުޅޭާޓެސްޓުތަކ ާ،ވެސްާވެލިޑިޓީއަކީާާފަދައިންާރިލައެބިލިޓީާ)ނ(ާާ

ާރިޢ ޔަތްކޮށްާާއްޔަތަށްމަސްއޫލިާމަޤ މުގެާޑިޒައިންކުރުމުގައިާޓެސްޓުާާ،މިންގަނޑަކީާކަށަވަރުކުރަންޖެހޭާވެސްާގުޅޭގޮތުންާވެލިޑިޓީއ 

ާގޮތަށްާާވަޒަންކުރެވޭާާކަންޤ ބިލުާާއެދޭާާސުވ ލުތަކުންާާކުރ ާ،ފަދައިންާދެނެގަނެވޭާާކޮމްޕީޓެންސީާާބޭނުންވ ާާޓެސްޓުކުރަންާބޮޑަކަށްާާވީހ ވެސް

ާ.ާާޑިޒައިންކުރުމެވެާޓެސްޓު

ާ

ާމިންގަނޑުާާހަމަހަމަކަމުގ2.3ާާެާ

ާއެސެސްމަންޓްއެއްގެާއިމުއްދަތެއްގަާާވަކިާބޭނުންކުރެވޭާއެސެސްމަންޓްާއެާ،ގޮތުންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާއެސެސްމަންޓްއެއްާއިދ ރ އަކުންާ)ހ(ާާ

ާ.ބެލެވިދ ނެއެވެާކަމުގައިާންތަފ ތުކުރުާއެއީާ،ނަމަާފ ހަގަކުރެއްވިއްޖެާބޮޑުކަމަށްާއ ދަޔ ޚިލ ފަށްާފަރަގުާާގުރޫޕެއްގެާާދެާވަކިާނަތީޖ ގައި

ާ،މިސ ލަކަށް.ާޕްތަކަށެވެގުރޫާފަދަ(ާޖިންސް)ާފިރިހެނުންާއަންހެނުންނ އިާތެރެއިންާާކެންޑިޑޭޓުންގެާާބުނެވެނީާާކަމުގައިާގުރޫޕުތައްާވަކިާާ)ށ(ާާ

ާކެންޑިޑޭޓުންާާރިހެންާފިާވެފައިާކަމުގައިާއިންސައްތ40ާަާނިސްބަތަކީާފ ސްވ ާކެންޑިޑޭޓުންާއަންހެންާބައިވެރިވިާއެސެސްމަންޓްއެއްގައި

ާގެއްލ އިރުާާސްބަތުންާނިާފ ސްވ ާމަތިންާއެންމެާނިސްބަތްާފ ސްވ ާދަށުންާއެންމެާ،ނަމަާކަމުގައިވ ާއިންސައްތ50ާާަާނިސްބަތަކީާފ ސްވ 

ާ،ނަމަވެސްާ.ންވ ނެއެވެކުރަާމުރ ޖަޢ ާންއަލުާޓެސްޓެއްާއެާ،ނަމަާއަދަދެއްާދަށްާއިންސައްތައަށްވުރ80ާެާނަތީޖ އަކީާނިކުންނަ، (40/50)

ާ.ބަލަންވ ނެއެވެާާކަމުގައިާޓެސްޓެއްާއެކަށީގެންވ ާޓެސްޓަކީާއެާ،ނަމަާމަތިާއިންސައްތައަށްވުރ80ާެާއަދަދުާއެ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާރައްކ ތެރިކަންާާގޮތުންާޤ ނޫނީާނޫންވެސްާއެާނުވަތަާާނިސްބަތަކަށްާޤައުމީާވަކިާާ،އުމުރަކަށްާވަކިާ،ޖިންސަކަށްާާވަކިާޓެސްޓަކީާއެއްވެސްާ)ނ(ާާ

ާޓެސްޓެއްާާޔ ރުކުރެވިފައިވ ތައް(ާގޮތަށްާޑިސްއެޑްވ ންޓޭޖްވ ާ)ާގޮތަށްާާގެއްލުންވ ާބަޔަކަށްާވަކިާ،އިރުާބަލ ާމިންގަނޑުތަކަށްާާލިބިގެންވ 

ާ.ވެގެންނުވ ނެއެވެާގައިކަމު

ާމަޤ މަށްާާމީހެއްގެާާކަތުމަސައްާހިމެނޭާމަސްއޫލިއްޔަތުާފަދަާާއަދ ކުރެވޭާވެސްާކެންޑިޑޭޓަކަށްާޖިންސެއްގެާކޮންމެާ،ބަލ ނަމަާމިސ ލަކަށްާ)ރ(ާާ

ާ،ނަމަާކުރިމަތިލައިފިާާވެސްކެންޑިޑޭޓުންާާޖިންސުގެާާދެާމަޤ މަށްާއެާާބިނ ވ ންޖެހޭނީާޕްރެކްޓިކަލްއެއްާފަދަާާއެާ،ދެނީނަމަާޕްރެކްޓިކަލްއެއް

ާ.ޓެސްޓަކަށެވެާފަދަާނެރެވޭނެާނަތީޖ އެއްާރަނގަޅުާނަމަާހުރެއްޖެާޤ ބިލުކަންާއޭނ ގެާ،ވެސްާކެންޑިޑޭޓަކަށްާޖިންސެއްގެާކޮންމެ

ާ

ާދެނެގަތުންާާއެސެސްމަންޓްާާބޭނުންކުރ ނ2.4ާާެާ

ާއެާާރިޢ ޔަތްކޮށްާކަމަށްާކަންާގައިޑްލައިންގައިވ ާމިާޖެހޭނީާއެސެސްމަންޓްވ ންާޔ ރުކުރ އިޚުތިާބޭނުމަށްާރެކްރޫޓްމަންޓްގެާދ ރ އިންއިާ)ހ(ާާ

ާ.އެސެސްމަންޓްއަކަށެވެާފަދަާާދެނެގަނެވޭާކެންޑިޑޭޓުާާޤ ބިލުކަންހުރިާބޭނުންވ ާާމަޤ މަކަށް

ާބޭނުންވ ާާޓެސްޓުކުރުމަށްާންތެރެއިާކޮމްޕީޓެންސީތަކުގެާހުންނަންވީާކިބައިގައިާކެންޑިޑޭޓުންގެާ،ހެދުމަށްފަހުާއެނ ލިސިސްާޖޮބްާގޮތުންާމިާ)ށ(ާާ

ާއެސެސްމަންޓްއަކީާާދ ނެބޭނުންކުރެވިާާފުރިހަމައަށްާއެންމެާދެނެގަތުމުގައިާކޮމްޕީޓެންސީތައްާއެާ،ދެނެގަނެާކޮމްޕީޓެންސީތައްާާމުހިންމު

ާ.ނެވެމަތިންާާގޮތުގެާއެއްގޮތްވ ާއަސ ސްތަކ ާމައިގަނޑުާގައިޑްލައިންގައިވ ާމިާނިންމަންވ ނީާއިދ ރ އިންާކޮބައިކަން

ާ)ނ(ާާ
ާހުނަރުާކޮގްނިޓިވްާއެބިލިޓީާޓެސްޓުާ ާބޭުނންވ  ާމަސައްކަތްކުރުމަށް ާފެންވަުރގައި ާރަނގަޅު ާވަޒީފ ގައި

ާކުރުންާކެންޑިޑޭޓުންގެާކިބައިގައިާހުރިތޯާދެނެގަތުމަށްާމިާފަދަާޓެސްޓުާޭބނުން

މުާޢިލްމެއްާކެންޑިޑޭޓުާވަޒީފ އަށްާވަންނަާއިރު،ާއޭނ ގެާކިބައިގައިާހުރުންާމުހިންާޖޮބްާނޮލެޖްާޓެސްޓުާ

ާމަޢުލޫމ ތެ އްާއްާހުިރނެތްާމިންވަރުާދެނެގަތުމަށްާމިާަފދަާޓެސްޓުތަނުވަތަ

ާބޭނުންކުރުންާ

ާއަސ ސީާާފިޒިކަލްާއެބިލިޓީާޓެސްޓުާ ާއެއީ ާދުޅަހެޔޮކަން ާޖިސްމ ނީ ާމަސައްކަތުަގއި ާކުރ  ާޢަމަލީގޮތުން

ނަމަ،ާކެންޑިޑޭޓުްނގެާކިބައިގައިާއެާސިފަާހުރިކަންާދެނެ ގަތުމަށްާިމާސިފައަކަށްވާ 

ާކުރުންާފަދަާޓެސްޓުާބޭނުން
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާއަދިާ ާސ މްޕަލް ވަރކް

ާސިމިއުލޭޝަންާޓެސްޓުތައްާ

ާމ ހައުލެްއގައި ާއެއްގޮތް ާއެއ  ާނުވަތަ ާމ ހައުލުގައި ާއަސްލު ޒީފ ގެާވަާ،ވަޒީފ ގެ

ާކެން ާމަސައްކަތްތަކެއް ާއެއްގޮތް ާއެާމަސްއޫލިއްޔަތ  ާހަވ ލުކޮށް ޑިޑޭޓ 

ށްާމިާފަދަާތުމަކުރުމުގައިާއޭނ ގެާޤ ބިލުކަންާހުރިނެތްާމިންވަރުާދެނެގަާމަސައްކަތް

ާޓެސްޓުާބޭނުންކުރުންާ
ާ

ާާާާ

ާތައްޔ ރުކުރުންާާއެސެސްމަންޓ2.5ާާްާ

ާއިބ ރ ތުންާާފުސ ާނ ރ ނެހެންާއޮޅުންާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާހުންނަންވ ނީާސުވ ލުތައްާބޭނުންކުރ ާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާއެސެސްމަންޓްާ)ހ(ާާ

ާ.ބަޔ ންކޮށްފައެވެ

ާބޭނުންކޮށްގެންާާސްކޭލްއެއްާރޭޓިންގާބިހޭވިޔަރަލްާފަދަާބަޔ ންކޮށްފައިވ ާާގައިޑްލައިންގައިާމިާާތައްޔ ރުކުރަންވ ނީާސުވ ލުތައްާ)ށ(ާާ

ާ.ގޮތަށެވެާބޭނުންކުރެވޭާގޮތުގައިާސްކޯއެއްގެާވަކިާާރޭޓިންގާއެާ،ރޭޓްކޮށްާކޮމްޕީޓެންސީތައް

ާއެާާއަމ ޒުކޮށްގެންާާސީދ ާކޮމްޕީޓެންސީއަށްާނުންވ ބޭާޓެސްޓުކުރަންާާހެދުމަށްފަހުާާއެނ ލިސިސްާޖޮބްާތައްޔ ރުކުރަންވ ނީާާސުވ ލުތައްާާ)ނ(ާާ

ާ.ގޮތަށެވެާދެނެގަނެވޭާކޮމްޕީޓެންސީ

ާ.އެވެވ ންވ ނެާސުވ ލުތަކަކަށްާާއެކަށީގެންވ ާާޓ ޕޮއިންާާކަނޑައެޅިފައިވ ާ،ފެތޭާވަގުތަށްާާއެކަށީގެންވ ާާޓެސްޓަކީާދެވޭާާ)ރ(ާާ

ާއެާާކަނޑައަޅ ނީާންމިންގަނޑުާމަތީގައިވ ާގޮތްާބެހިފައިވ ާާޕޮއިންޓުާސުވ ލުތަކަށްާއިޕޮއިންޓ ާވަގުތ އިާކަނޑައެޅިފައިވ ާޓެސްޓަށްާ)ބ(ާާ

ާ.އިދ ރ އަކުންނެވެ

ާނުރަނގަޅުާާއެއްވެސްާއެސެސްމަންޓަށްާސަބަބުންާތައްޔ ރުކުރުމުގެާއެސެސްމަންޓްާއެނގުމަށްފަހުާފަރ ތްތައްާކުރިމަތިލ ާވަޒީފ އަކަށްާ)ޅ(ާާ

ާއެދެވިގެންވަނީާރުކުރުންާތައްޔ ާާއިދ ރ އިންާއެސެސްމަންޓްާކަނޑައަޅ ާދިނުމަށްާމަޤ މަށްާ،ކަށަވަރުކުރުމަށްާކުރިމަތިނުވ ކަންާނުފޫޒެއް

ާ.ކުރިންނެވެާާކުރުމުގެއިޢުލ ން

ާ

ާއެކުލަވައިލުންާާސްކީމެއްާާރކިންގމ2.6ާާަާ

ާ.ހިމަނަންވ ނެއެވެާކަންކަންާތިރީގައިވ ާާސްކީމްގައިާމަރކިންގާ)ހ(ާާ

 ުާނުކުތ ތަކެއްާކޮންާާނީާދެވޭާޕޮއިންޓުާާ،ނަމަާޖަވ ބުާާކުރުާާ/ާޕޮއިންޓުކަންާާކިތައްާޖަވ ބަކަށްާާރަނގަޅުާ)ާމިންގަނޑުާދެވޭާާޕޮއިންޓ

ާ(ހުރެގެންކަންާމިންވަރަކަށްާކިހ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާނުވަތަ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

 ެާކުރުާ)ާސަބަބުާންނޫާރަނގަޅުާޖަވ ބުާއެހެންާ،ނަމަާސުވ ލުތަކެއްާޗޮއިސްާމަލްޓިޕްލްާއަދިާޖަވ ބުތައްާރަނގަޅުާސުވ ލުތަކުގ

ާ (ހުރެގެންކަންާާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާނުވަތަާނުކުތ ތަކެއްާކޮންާދެވޭނީާާޕޮއިންޓުާ،ނަމަާޖަވ ބު

 ްާފުރިހަމަކުރެވުނުާާތަނުވަާފެއިލްވީތޯާ،ނަމަާނުކުރެވިއްޖެާފުރިހަމަާޓެސްޓެއްާފިޒިކަލް)ާހ ލަތްތައްާފެއިލްވ ނެާކެންޑިޑޭޓުނ

ާ(އޮތުންާހޯދިފައިާޖަވ ބުާާއެކަންކަމަށްާާވިސްނައިާތްތަކަށްހ ލަާއޮޅުންއަރ ނެާފަދަާދެވޭނެތޯާާޕޮއިންޓެއްާވަކިާބަލައިާާމިންވަރަށްާ

ާ.ނިންމަންވ ނެއެވެާފުރިހަކޮށްާތައްޔ ރުކޮށްާސްކީމްާމަރކިންގާއިދ ރ އިންާކުރިންާާބޭއްވުމުގެާއެސެސްމަންޓްާ)ށ(ާާ

ާ

ާދެނެގަތުންާާސްކޭލްާާރޭޓިންގާބޭނުންކުރ ނ2.7ާާެާ

ާކޮމްޕީޓެންސީާާބޭނުންވ ާދެނެގަންނަންާާސުވ ލުންާކުރެވޭާއަކީާސްކޭލްާާރޭޓިންގާބިހޭވިއަރަލްާާބޭނުންކުރ ާާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާސުވ ލުތައްާާ)ހ(ާާ

ާވ ންޖެހޭނެއެވެާސްކޭލްއަކަށްާާމިންކުރެވޭާރަނގަޅަށް ާތެރޭގައިާާތްތަކުގެގޮާބިނ ކުރެވިދ ނެާމިންގަނޑުާބޭނުންކުރެވިދ ނެާމިގޮތުން.

ާ.ހިމެނެއެވެ(ާކުޑަބޮޑުމިންާ)ާއިންޓެންސިޓީާ، (ތުާގުވަާ)ާޑިއުރޭޝަން، (އަދަދުާާތަކުރ ރުވ )ާފްރީކުއެންސީ

ާމިންގަނޑުންނެވެާާފްރީކުއެންސީާާރަނގަޅީާމިންކުރުންާާކަންކަންާފަދަާާއަދަދުކުރެވޭާތެރެއިންާާބިހޭވިޔަރތަކުގެާާ)ށ(ާާ ާވަރކްާާ،ސ ލަކަށްމި.

ާރޭޓިންގާފަދަާާމިާ.ާމެވެވަޒަންކުރުާާފެންވަރުާާލިޔުމުގެާާބަލައިާއަދަދަށްާާއިމްލ ކުށްތަކުގެާާޖެހޭާާލިޔ އިރުާސިޓީާޓެސްޓެއްގައިާސ މްޕަލް

ާމުޅިާއުނިކުރަމުންގޮސްާާޓުާޕޮއިންާއިމްލ ކުށަކަށްާކޮންމެާާޖެހޭާ،އޮވެާކަނޑައެޅިފައިާޕޮއިންޓެއްާާއަދަދެއްގެާވަކިާާބޭނުންކުރުމުގައިާއެއް

ާ.ނޑައެޅިދ ނެއެވެކަާކަމުގައިާާޕޮއިންޓުާލިބުނުާއިންާއެސެސްމަންޓްާކީާޕޮއިންޓަާހުރިާާބ ކީާކެންޑިޑޭޓަށްާ،އިރުާނިމޭާއެސެސްމަންޓް

ާތްތައްާހ ލަާާނުންކުރަންޖެހޭބޭާާމިންގަޑުާޑިއުރޭޝަންގެާބަލައިާކޮމްޕީޓެންސީއަށްާޓެސްޓުކުރެވޭާތެރޭގައިާ،ބިހޭވިޔަރތަކުގެާނުކުރެވޭާއަދަދުާ)ނ(ާާ

ާހޭދަކުރ ާާކެންޑިޑޭޓުާރުމަށްހައްލުކުާމައްސަލައެއްާވަކިާތެރެއިންާސުވ ލުތަކުގެާދެނެގަންނަާއެބިލިޓީާކޮގްނިޓިވްާ،މިސ ލަކަށް.ާހިމެނެއެވެ

ާވަޒަންކުރުންާާމިންވަރުާނެތްާހުރިާހުނަރުާނަގައިގަތުމުގެާކެންޑިޑޭޓުގެާހައްލުކުރުމުގައިާހޯދައިގަތުމ އިާމައްސަލަާރިޢ ޔަތްކޮށްާވަގުތައް

ާ.ހިމެނެއެވެާވަގުތުާާނަގ ާާފުރިހަމަކުރުމަށްާބައިާދުވުމުގެާޓެސްޓެއްގެާއެބިލިޓީާފިޒިކަލްާއަދިާ.ާހިމެނެއެވެ

ާލިބޭާއެާ،ނޑައަޅައިކަާއްާޕޮއިންޓެާރޭންޖަކަށްާކޮންމެާބަހ ލައިާރޭންޖްތަކަކަށްާވަކިާޑިއުރޭޝަންތައްާއެކިާ،ސްކޭލްތަކުގައިާފަދަާމިާ)ރ(ާާ

ާމަސައްކަތްާާދޭތެރޭާާނެޓ މ5ާާި-1ާމިސ ލަކަށް)ާކަނޑައެޅިދ ނެއެވެާކަމުގައިާޕޮއިންޓުާާލިބުނުާއިންާއެސެސްމަންޓްާއެއީާޕޮއިންޓު

ާ(.ކަނޑައެޅުންާޕޮއިންޓުާނެދޭާފުރިހަމަކުރުމުން

ާސ މްޕަލްާާވަރކްާސ ކަލަށްމިާ.ާކަމުގައިވެދ ނެއެވެާފުރިހަމަގޮތްާއެންމެާވަޒަންކުރުމަކީާއިންޓެންސިޓީންާއޭގެާބިހޭވިޔަރތައްާބައެއްާއަދިާ)ބ(ާާ

ާފެންވަރުާާބިހޭވިޔަރގެާާއޮރިއެންޓެޑްާކަސްޓަރމަާއޭނ ގެާވަޒަންކޮށްާގޮތްާޖަވ ބުދޭާާފޯނުކޯލަށްާކަސްޓަމަރގެާކެންޑިޑޭޓުާޓެސްޓެއްގައި

ާބަޔ ންކޮށްދޭާާޓެންސިޓީާއިންާ،ނަމަާބޭނުންކުރ ާމިންގަނޑުާމިާ،ނަމަވެސް.ާބޭނުންކުރެވިދ ނެއެވެާމިންގަނޑުާއިންޓެންސިޓީާާދެނެގަތުމަށް

ާ.ކަނޑައަޅަންވ ނެއެވެާފުރިހަމައަށްާވަރަށްާާމިންގަނޑު
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާނަންބަރެއްާާރޭޓިންގާކޮންމެާދެމެދުގެާއެާ،ނަމަާބޭނުންކުރ ާރޭޓިންގއެއްާއިންޓެންސިޓީާދޭތެރޭގެާއ 5ާާނ1ާްާ،މ ނައަކީާމީގެާ)ޅ(ާާ

ާ،ހުރުމ އިާސިހިފައިާކޮށްދެނީރަމްޒ1ާުާމިސ ލަކަށްާ.ބަޔ ންކޮށްދޭންވ ނެއެވެާާސ ފުކޮށްާބިހޭވިޔަރތަކެއްކަންާބ ވަތެއްގެާކޮންާރަމްޒުކޮށްދެނީ

ާއިންޓެންސިޓީާާއަދިާ.ާއެވެކަނޑައެޅިދ ނެާކަމުގައިާބިހޭވިޔަރތައްާާބ ވަތުގެާާމިާާނެތުމ އިާކޮންފިޑެންސްާ،ޖަވ ބުނުދެވުމ އިާސުވ ލުތަކަށްާ

ާޕޮއިންޓަާލިބޭާއެާ،ކަނޑައަޅައިާއްޕޮއިންޓެާވަކިާާރޭންޖަކަށްާާކޮންމެާރޭންޖްގެ ާކަމުގައިާންޓުާޕޮއިާލިބުނުާޓްއިންާއެސެސްމަންކީ

ާ.ކަނޑައެޅިދ ނެއެވެ

ާދޭާާރ ތްތަކުންާފަާއެސެސްކުރ ާރޭޓުކުރުމުގައިާކެންޑިޑޭޓުންާ،ނަމަާމ ނަކޮށްދީފައިނުވ ާރަނގަޅަށްާސްކޭލްާާރޭޓިންގާއިންޓެސްސިޓީާ)ކ(ާާ

ާއެާާއިާދެނެގަތުމުގަާކަންާއިާލެވެލްއެއްގަާކޮންާބަލައިާާބިހޭވިޔަރއަކަށްާާކޮންާރޭޓްކުރަންވީާާކެންޑިޑޭޓުންާާއަދި.ާޞައްޙަނުވ ނެއެވެާރޭޓިންގ

ާ.ކުރިމަތިވ ނެއެވެާގޮންޖެހުންތައްާފަރ ތްތަކަށް

ާ

ާ(އެސެސްކުރުންާާބުރަވ ގޮތަށްާާވަކިފަރ ތަކަށްާ)ާބަޔ ސްާާރޭޓަރ2.8ާާ

ާާ ާއ މިއީ ާއިދ ރ އިން ާކުޑަކުރުމަށް ާވީހ ވެސް ާމައްސަލައަކަށްވ ތީ،ާރޭޓަރާބަޔ ސް ާދިމ ވ  ާމިންގަޕޮއިންޓުންމުކޮށް ާބަޔ ންކޮްށާދޭ ާސ ފުކޮށް ޑު

ރަނގަޅުާ ފަރ ތްތަކުންާއަމިއްލަާވިސްާމަރކިންގއެކަށީގެންވާ  އަދިާއެސެސްކުރާ  ނުމަށްާިބނ ކޮށްާރޭްޓކުރުންާސްކީމެއްާއެކުލަވައިލ ންވ ނެއެވެާ.

ާ ާސީދ  ާާމަރކިންގކުޑަކޮށް ާމިންގަނޑުން ާކަނޑައަޅ ފައިވ  ާޕޮއިންޓުސްކީމްގައި ާރޭޓިންގާސްކޭދޭންވ ނެއެވެ. ާތެރެއިންާނަަމވެސް، ލްތަކުގެ

ާބ  ާވަކި ާރޭޓިންގާސްކޭލްގައި ާބަލައިންޓެންސިޓީ ާހުރިކަމަށް ާބިހޭވިޔ  ާރޭޓިންގވަތެއްގެ ާވަކި ާއިރުއި ާދޭންޖެހޭ ާއެއް ާއެކަްނާ، ގިނަފަހަރު

ދެާރޭޓިންގާދޭތެ މިކަންާކުޑަކުރުމަށާް، ފަރ ތުގެާވިސްނުމަށެވެާ. އަކަށްާކަނޑައެޅިފައިވ ާންގއެާރޭޓިާ،ޭރގައިބިނ ވެފައިާއޮްނނަންނީާއެސެސްުކރާ 

ާ ާގޮތަށް ާތަފ ތުވ  ާބޮޑަށް ާވީހ ވެސް ާރޭޓިންގއ  ާއޮތް ާޖެހިގެން ާކުރަންވ ނެއެވެ.ބިހޭވިޔ  ާތަފްީޞލު ާރޭާބިހޭވިޔ  ާބިހޭވިޔ ތަްއާއަދި ޓްކުރެވޭ

ާސްކީމްގައިާބަޔ ންކުރަންވ ނެއެވެ.ާމަރކިްނގވީހ ވެސްާތަފްޞީލުކޮށްާ

ާ

ާގެންދިއުންާާކުރިއަށްާާއެސެސްމަންޓްާާ.3

ާ،ކުރިންނ އިާާފެށުމުގެާންޓްއެސެސްމަާމިގޮތުންާ.ާދޭންވ ނެއެވެާފުރުޞަތުާހަމަހަމަާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާާހުރިހ ާގެންދިއުމުގައިާކުރިއަށްާއެސެސްމަންޓްާ)ހ(ާ

ާއެސެސްމަންޓްއ ާާ،ރިކަމ އިއެހީތެާ،މަޢުލޫމ ތ އިާއެކްސެސްވެވޭާާ،ތ އިވަގުާލިބިދެވޭާާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާާ،ނިމުމަށްފަހުާ،ގައްޔ އިވަގުތުާކުރިއަށްދ 

ާ.ލިބިދޭންވ ނެއެވެާާފުރުޞަތުާާހަމަހަމަާޒިންމ ތަކުގައިާއަދ ކުރ ާއިދ ރ އިންާގުޅޭގޮތުން
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާކެންޑިޑޭޓުންާމަށްފުރިހަމަކުރުާއެސެސްމަންޓްާ،އ އިޚުލ ސ ާގޮތުގެާއެކުލެވިގެންވ ާާއެސެސްމަންޓްާ،ވަގުތ އިާ،ތަނ އިާބ އްވ ާއެސެސްމަންޓްާ)ށ(ާ

ާޓުންނަށްާކެންޑިޑޭާނޫންވެސްާާމިާގޮތ ާލިބިގަންނ ނެާމަޢުލޫމ ތެއްާާއެާ،އޮތްނަމަާމަޢުލޫމ ތެއްާާލިބިގަންނަންޖެހޭާާނުވަތަާާތައްޔ ރުވ ންޖެހޭާާކުރިއ ލައިާ

ާ.ންވ ނެއެވެއަންގަާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާކުރިންާގަޑިއިރ48ާާުާމަދުވެގެންާއެންމެާފެށުމުގެާއެސެސްމަންޓްާމަޢުލޫމ ތުތައްާއެނގެންޖެހޭ

ާތަނަވަސްކަމ އިާާތަނުގެާާބޭއްވޭާާއެސެސްމަންޓްާ،ކަމ އިާވެފައިވ ާާފުރިހަމައަށްާތައްޔ ރީތައްާވ ންޖެހޭާާއިދ ރ އިންާކުރިއަށްގެންދިއުމަށްާއެސެސްމަންޓްާ)ނ(ާ

ާ.ކަށަވަރުކުރަންވ ނެއެވެާއިދ ރ އިންާކަންކަންާއެހެނިހެންާގުޅޭާވެލްފެއަރއ ާކެންޑިޑޭޓުންގެާސ ފުތ ހިރުކަމ އި

ާބައިންާބަލަހައްޓ ާފުންމުވައްޒަާއަދިާއިސްވެރިއ ާއެންމެާސަރވިސްގެާާސިވިލްާާއިދ ރ ގެާރައްކ ތެރިކަންާމަޢުލޫމ ތުގެާހިމެނޭާއެސެސްމަންޓްގައިާ)ރ(ާ

ާއެާާރުކޮށްކަށަވަާާލިބޭކަންާނުާާމަޢުލޫމ ތެއްާއެއްވެސްާާއެސެސްމަންޓްގެާާޚިލ ފަށްާއުޞޫލުތަކ ާާކެންޑިޑޭޓަކަށްާއެއްވެސްާާއަދި.ާކަށަވަރުކުރަންވ ނެވެ

ާ.ނެއެވެއަޅަންވ ާއިސްވެރިއ ާއެންމެާސަރވިސްގެާސިވިލްާއިދ ރ ގެާފިޔަވަޅުތައްާއެާ،ދެނެގަނެާފިޔަވަޅުތައްާއަޅަންޖެހޭާކަމަށް

ާއެާާއިތުބ ރުާފަރ ތްތަކުގެާމެހައިއެންާކަމ ގުޅޭާފަރ ތްތަކ އިާއިދ ރ ގެާކެންޑިޑޭޓުންނ އިާ،މ ކުކުރުމުގައިާބޭއްވުމ އިާ،ތައްޔ ރުކުރުމ އިާއެސެސްމަންޓްާ)ބ(ާ

ާ.ދަމަހައްޓަންވ ނެއެވެާއިތުބ ރުާއެާވެސްާވަގުތެއްގައިާހުރިހ ާ،ރ ވައިާމަސައްކަތްތައްާގޮތަށްާއޮންނ ނެާޕްރޮސެސްއަށް

ާ،އިންތިޒ މުތަކ އިާބޭއްވުމުގެާާ،ފަރ ތްތަކ އިާތައްޔ ރުކުރިާޕްރޮސެސްއ އިާތައްޔ ރުކުރުމުގެާާއެސެސްމަންޓްާ،ހިފެހެއްޓުމަށްާއިތުބ ރުާއެސެސްމަންޓްގެާ)ޅ(ާ

ާއެާާ،ބަލަހައްޓައިާރަނގަޅަށްާާންއިދ ރ އިާމަޢުލޫމ ތުާާފަރ ތްތަކުގެާާމ ކުކުރިާާ،ޕްރޮސެސްއ އިާމ ކުކުރުމުގެާާ،ފަރ ތްތަކ އިާހަރަކ ތްތެރިވިާބޭއްވުމުގައި

ާ.ކުރަންވ ނެއެވެާރައްކ ތެރިާމަޢުލޫމ ތު

ާއެއްާާއެއްހަމައަކުންާމެދުާކ ފަރ ތްތަާާހުރިހ ާހ ސިލުކުރުމަށްާއެކަން.ާކުރަންވ ނެއެވެާސްޓެންޑަޑައިޒްާމަރުހަލ ތައްާއެސެސްކުރުމުގެާއިދ ރ ތަކުންާ)ކ(ާ

)ކަށަވަރުކުރަންވ ނެއެވެާކުރ ކަންާއަމަލުާާމިންގަނޑަކުން ާމިންގަނޑަކުންާާހަމަހަމަާާޅޭގޮތުންާގުާވަޒަންކުރުމ ާޤ ބިލުކަންާާކެންޑިޑޭޓުންގެާތެރޭގައިާާމީގެާާ.

ާމަޢުލޫމ ތުާާއެާއުޞޫލަކުންާހަމަހަމަާނިންމުމުގައިާނިންމުންތައްާގުޅޭާވަޒީފ އ ާބޭނުންކޮށްގެންާމަޢުލޫމ ތުތައްާއެާ،ހޯދުމ އިާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާއެއް

ާ.(ހިމެނެއެވެާާބޭނުންކުރުން

ާއިދ ރ އިންާާކަންކަންާާއަންނަނިވިާާކަށަވަރުކުރުމަށްާބަލައިގަންނަކަންާކެންޑިޑޭޓުންާއިންސ ފުވެރިކަމަށްާޕްރޮސެސްާާއެސެސްކުރުމުގެާ)އ(ާ

ާ.ފުރިހަމަކުރަންވ ނެއެވެ

ާ.ނިންމުމ ާންމިނިާއިދ ރ އިންާބޭނުންކުރުމަށްާއެސެސްމަންޓްއެއްާބ ވަތެއްގެާވަކިާ،ބޭނުމ އިާ،ސަބަބުތަކ އިާބޭއްވޭާއެސެސްމަންޓް .1

 .ދިނުންާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާމަޢުލޫމ ތުއެާާނަމަާބޭނުންވެއްޖެާކެންޑިޑޭޓުންާާގުޅޭގޮތުން

 .ބިދިނުންލިާާފުރުޞަތުާާސުވ ލުކުރުމުގެާާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާގުޅޭގޮތުންާމަރުޙަލ ތަކ ާގުޅޭާާނެގުމ ާމީހަކުާާމަޤ މަށްާމަޤ މ އި .2

 ާ.ރުންކުމުޢ މަލ ތުާާފަރ ތްތަކ ާާއެންމެހައިާދެނެގަނެާއިހުސ ސްތައްާއެހެންމީހުންގެާއިންސ ފުވެރިކަމ އެކީާ،ތިރ މ އިއިޙް .3

 ާ.ހޯދުންާާޚިޔ ލުާފަރ ތުންާކެންޑިޑޭޓުންގެާގުޅޭގޮތުންާާމަރުޙަލ ތަކ ާހޮވުމުގެާމީހުންާވަޒީފ އަށް .4
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާއެނގޭކަންާާރިހަމައަށްފުާޒިންމ ތައްާދައުރ އިާފަރ ތްތަކުގެާއެާފަރ ތްތަކަށްާހުރިހ ާހިމެނޭާޕްރޮސެސްގައިާއެސެސްމަންޓްާއިތުރުންާމީގެ .5

ާ.ކަށަވަރުކުރުން

ާާާ

ާރޭޓްކުރުންާާނުވަތަާާމ ކުކުރުންާާއެސެސްމަންޓްާާ.4

ާއެސެސްމަންޓްއެއްާާ،ތުންގޮާމިާ.ާގޮތުންނެވެާހިމެނޭާާފަރ ތްތައްާގިނަާފަރ ތައްވުރެާއެއްާރޭޓްކުރަންވ ނީާާނުވަތަާމ ކުާއެސެސްމަންޓްއެއްާއްވެސްއެާ)ހ(ާ

ާ.ާާކަނޑައެޅިދ ނެއެވެާވެސްާކަމުގައިާޕެނަލްާާއިންޓަރވިއުާބަޔަކީާރޭޓްކުރ 

ާމ ކުކުރުމަށްާއްއެސެސްމަންޓްއެާއެާކުރިންާާބޭއްވުމުގެާއެސެސްމަންޓްއެއްާއެާ،ރޭޓްކުރަންވ ނީާނުވަތަ މ ކުާއެސެސްމަންޓްއެއްާއެއްވެސްާ)ށ(ާ

ާމަރކިންގާފަރ ތްތަކުންާރޭޓްކުރ ާމ ކުކޮށްާއެސެސްމަންޓްާ،ފެށުމަށްފަހުާއެސެސްމަންޓްއެއް.ާއެއްގޮތަށެވެާާސްކީމަކ ާާމަރކިންގާކަނޑައެޅިފައިވ 

ާކަނޑައެޅިފައިވ ާާއަދިާ.ވ ނެއެވެނުާާރޭޓްކޮށްގެންާސިފައެއްާާނުވަތަާާދ އިރ އެއްާއެސެސްކުރެވޭާާނުވަތަާކްރައިޓީރިއ އެއްާނުވ ާކަނޑައެޅިފައިާާސްކީމުގައި

ާ.ނުވ ނެއެވެާާބޭނުންކޮށްގެންާާސްކޭލްއެއްާރޭޓިންގާއެހެންާފިޔަވައިާސްކޭލްާރޭޓިންގ

ާރޭޓުކުރ ނެާާމަންޓްއެސެސްާއިދ ރ އިންާާގޮތަށްާނުކުރެވޭާރޭޓްާާސިފައެއްާނުވަތަާާމަސައްކަތެއްާއެއްވެސްާާގޮތަށްާތަޢ ރުޒުވ ާސްކީމ ާރކިންގމަާ)ނ(ާ

ާފަރ ތުގެާާރޭޓުކުރ ާއްގައިޝީޓެާފަދަާމިާއަދި.ާޝީޓެވެާމިާފުރަންވ ނީާފަރ ތްތަކުންާާރޭޓްކުރ ާއަދި.ާތައްޔ ރުކުރަންވ ނެއެވެާޝީޓެއްާސްކޯާގޮތުގެ

ާ.ހިމަނަންވ ނެއެވެާބައިތައްާއެާގޮތަށްާާހިމަނަންޖެހޭާާސޮއިާތ ރީޚ އިާ،ނަމ އި

ާ.ސްކޯއެކެވެާާއެވްރެޖްާނެގުމަށްފަހުާާއެވްރެޖްާއޭގެާހިމަނ ނީާޝީޓުގައ2ާިއޭާރޭޓިންގތައްާކުރ ާފަރ ތްތަކުންާާގިނަާފަރ ތައްވުރެާާއެއްާ)ރ(ާ

ާާާ

ާބ ވަތްތައްާާއެސެސްމަންޓްގެާާ.5

ާ(ވަޒަންކުރުންާާޤ ބިލުކަންާާއުނގެނުމުގެާ)ާޓެސްޓްާާއެބިލިޓީާާކޮގްނިޓިވ5.1ާާްާ

ާލުވުމުގެާވ ސިާާސަބަބުތަކަށް)ާރީޒަނިންގާ،ލޮޖިކްާ،ހުނަރ އިާއުނގެނުމުގެާކެންޑިޑޭޓުންގެާމެދުވެރިކޮށްާމައްސަލައެއްާހުށަހެޅޭާނުވަތަާސުވ ލުތަކެއްާ)ހ(ާ

ާޓެސްޓުތަކުންާާޓީއެބިލިާާޓިވްކޮގްނިާޤ ބިލުކަންާާފިކުރުކުރުމުގެާވިސްނުމ އިާކެންޑިޑޭޓުންގެާގޮތުންާާހިމެނޭާހުނަރުާދޭހަކުރުމުގެާއަދި(ާޤ ބިލުކަން

ާ.ވަޒަންކުރެވިދ ނެއެވެ

ާފޯމެޓުތަކަށްާާފަދަާާބައިނު-ރަނގަޅުާ،ޖަވ ބުާކުރުާާ،ފުރިހަމަކުރުންާޖުމުލަާ،ޗޮއިސްާމަލްޓިޕްލްާސުވ ލުތައްާބޭނުންކުރ ާާޓެސްޓުތަކުގައިާފަދަާާމިާ)ށ(ާ

ާ.ާާތައްޔ ރުކުރެވިދ ނެއެވެ

ާމަތީގެާާފެށިގެންާާއިންާާ.އެސް.ޖީާއެކަށީގެންވަނީާާއެންމެާާބޭނުންކުރުންާޓެސްޓުާާއެބިލިޓީާކޮގްނިޓިވްާާރިޢ ޔަތްކޮށްާާމަސައްކަތްތަކަށްާާވަޒީފ ގެާ)ނ(ާ

ާ.މަޤ މުތަކަށެވެާމަސައްކަތްކުރ ާާގުޅޭާހިންގުމ ާއަދިާޕްރޮސެސިންގާާޑޭޓ ާ،މަސައްކަތްތަކ އިާބ ވަތުގެާޓެކްނިކަލްާތެރެއިންާމަޤ މުތަކުގެާރޭންކުތަކުގެ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ކަންކަމަށްާބޭނުންކުރުމުގައިާޓެސްޓުތައްާއެބިލިޓީާާކޮގްނިޓިވްާ)ރ(ާ ާސަމ ލުކަންދޭންވ ނެއެވެ.ާާތިރީގައިވާ 

ާއެސެސްކުރެވޭާާންސީތައްކޮމްޕީޓެާާދެނެގަނެވޭާޓެސްޓަކުންާފަދަާމިާ،ގޮތުންާމަސައްކަތުގެާއަދިާގޮތުންާމަޤ މުގެާދެވެނީާޓެސްޓެއްާމިފަދަ .1

 މަޤ މުތަކަށްކަން.ާފަދަ

ާސުވ ލުތައްާާތިޔ ރުކުރ އިޚުާ،ނަމަާއެހީތެރިކަންހޯދ ާއެކުލަވައިލުމަށްާޓެސްޓެއްާފަދަާމިާޒަރީޢ އަކުންާއެހެންާއަދިާއިންޓަރނެޓްާއިދ ރ އިން .2

 ާކަން.ގުޅޭާާމަޤ މަކ ާއެާބޮޑަކަށްާވީހ ވެސް

ާނުވ ނެކަން.ާއިގެންހިމަނަާސުވ ލުތައްާނުހިފޭާބޭނުންާއެސެސްކުރުމަށްާކޮމްޕީޓެންސީާބޭނުންވ ާާޓެސްޓުކުރުމަށްާާ،ހ ލެއްގައިާއެއްވެސް .3

 މިސ ލުތައްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ާބައެއްާާޓެސްޓުގެާއެބިލިޓީާާކޮގްނިޓިވްާ)ބ(ާ

ާގުޅޭގޮތުންާާއެއ ާ،ފަހުާށްދިނުމަާތ ވަލެއްާއެހެންާނޫންވެސްާއެާހިމެނޭާާމަޢުލޫމ ތުާނުވަތަާފޮޓޯއެއްާ،ގްރ ފެއްާ،ޕެރެގްރ ޕެއްާމަޢުލޫމ ތު .1

 .ދިނުންާސުވ ލުތަކެއް

ާ.ދެނެގަނެވޭަފދަާސުވ ލުތައްާރީޒަނިންގާލޮޖިކް،ާސުވ ލުތައް،ާމެތަމެޓިކަލްާޕަޒްލް، .2

ާާާާ

ާ(މިންވަރުާާއެނގޭާާމަޢުލޫމ ތުާާއަސ ސީާާވަޒީފ ގެާ)ާޓެސްޓްާާނޮލެޖްާާޖޮބ5.2ާާްާ

ާޢިލްމުާާދ އިރ ގެާއެާނުވަތަާމަޢުލޫމ ތުާޚ އްޞަާނުވަތަާފަންނީާކެންޑިޑޭޓުގެާގުޅޭގޮތުންާދ އިރ އ ާވަޒީފ ގެާޓެސްޓަކީާނޮލެޖްާޖޮބްާ)ހ(ާާ

ާ.އެސެސްމަންޓްއެކެވެާފަރުމ ކުރެވޭާބައްޓަންކޮށްާސުވ ލުތައްާގޮތަށްާާދެނެގަނެވޭާމިންވަރުާާހުރިނެތް

ާނުވަތަާޢިލްމެއްާހުރިާާކިބައިގައިާކެންޑިޑޭޓުގެާާވަޒަންކުރަނީާާޓެސްޓުތަކުގައިާާނޮލެޖްާޖޮބްާޚިލ ފަށްާާޓެސްޓުތަކ ާާއެބިލިޓީާކޮގްނިޓިވްާ)ށ(ާާ

ާ.ނެނުގަނެވޭނެއެވެދެާޓެސްޓުތަކުންާފަދަާާމިާޤ ބިލުކަންާއުނގެނުމުގެާާނުވަތަާޕޮޓެންޝިއަލްާލ ނިންގ.ާގޮތުންނެވެާގުޅޭާމަޢުލޫމ ތ 

ާޢިލްމ ގުޅޭާާގުޅޭާދ އިރ އ ާތ އިމަޢުލޫމ ާފަންނީާލުކޮށްފައިވ ާހ ސިާކެންޑިޑޭޓުާާތެރޭގައިާާމުއްދަތެއްގެާދިގުާާޓެސްޓުކުރެވެނީާާއ ންމުގޮތެއްގައިާ)ނ(ާާ

ާދަސްކުރެވޭާާރުމުއްދަތުގައިކުާ.ހިމެނެއެވެާމަޢުލޫމ ތުާާފަދަާާގަވ އިދުާޤ ނޫނ އިާ،ސްލްޕްރިންސިޕްާއެކައުންޓިންގާތެރޭގައިާމީގެާާ.ގޮތުންނެވެ

ާމަޢުލޫމ ތުާާދަސްކުރަންޖެހޭާޓުކެންޑިޑޭާވަނުމަށްފަހުާވަޒީފ އަށް.ާދަސްކުރެވިދ ނެއެވެާލިބުމަށްފަހުާވަޒީފ ާާކެންޑިޑޭޓަށްާމަޢުލޫމ ތެއްާފަދަ

ާއެބިލިޓީާާކޮގްނިޓިވްާ،އިބަދަލުގަާބޭނުންކުރުމުގެާާޓެސްޓުާާނޮލެޖްާޖޮބްާއެދެވިގެންވަނީާދެނެގަތުމަށްާހުރިކަންާޤ ބިލުކަންާދަސްކުރުމުގެ

ާ.ބެލުމެވެާތްތޯާހުރިނެާާޤ ބިލުކަންާމުގެދަސްކުރުާއަވަހަށްާާމަޢުލޫމ ތުާއައުާހުނަރ އިާއައުާކެންޑިޑޭޓަށްާމެދުވެރިކޮށްާާޓެސްޓު

ާކުރުާާ،ނަމަާބޭނުންާރ އިންއިދ ާ،ނަމަވެސްާބޭނުންކުރެވުނުާޓެސްޓުތަކުގައިާނޮލެޖްާޖޮބްާއ ންމުގޮތެއްގައިާސުވ ލުތައްާޗޮއިސްާމަލްޓިޕްލްާ)ރ(ާާ

ާ.ބައްޓަންކުރެވިދ ނެއެވެާސުވ ލުތައްާގޮތްތަކަށްާފަދަާފުރިހަމަކުރުންާާޖުމުލަާޖަވ ބުތަކ އި

ާޖޮބްާނޮލެޖްާޓެސްޓުތަކުގެާބައެއްާމިސ ލުާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ާާ)ބ(ާާ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާާ.ލްސްގެާމަޢުލޫމ ތުާޓެސްޓުކުރުންބޭސިކްާއެކައުންޓިންގާޕްރިންސިޕް .1

ާއެނގޭާިމންވަރުާޓެސްޓުކުރުން.ާޤ ނޫނ އިާޤަވ އިދުތައް .2

ާާާާ

ާ(މިންވަރުާާޤ ބިލިއްޔަތުހުރިާާޖިސްމ ނީާ)ާޓެސްޓްާާއެބިލިޓީާާފިޒިކަލ5.3ާާްާ

ާކެންޑިޑޭޓުންގެާާ،ގޮތަށްާގުޅިގެންދ ާާމަސްއޫލިއްޔަތ ާވަޒީފ ގެާދެވެނީާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާާކޮށްއ ންމުާޓެސްޓުތަކުގައިާއެބިލިޓީާާފިޒިކަލްާާ)ހ(ާާ

ާ.ާާކެވެކަންތައްތަާފަދަާދެނެގަނެވޭާމިންވަރުާހުރިާާބުންވަރުާ،ފްލެކްސިބިލިޓީއ އިާ،މިންވަރ އިާވަރުހުރިާހަށިގަނޑުގެ

ާމުހިންމުާާދިނުންާއްޓެސްޓެާނުވ ާބުރަބޮޑުާވުރެާމިންވަރަށްާބޭނުންވ ާާމަސައްކަތަށްާވަޒީފ ގެާދިނުމުގައިާޓެސްޓުާއެބިލިޓީާފިޒިކަލްާ)ށ(ާާ

ާއަސްލުާާޓެސްޓަކުންާއެާ،ނަމަާބުރަބޮޑުވެއްޖެާޓެސްޓެއްާފަދަާއެާއިތުރަށްާވުރެާާމިންވަރަށްާބޭނުންވ ާއަދިާއެކަށީގެންވ .ާވެގެންވެއެވެ

ާ.އޮންނ ނެއެވެާފުރުޞަތުާާފެއިލްވުމުގެާކެންޑިޑޭޓުންާޤ ބިލު

ާވ ންވ ނެއެވެާސިފައަކަށްާާއަސ ސީާބޭނުންވ ާާކޮންމެހެންާާމަސައްކަތަށްާއެާާސިފައަކީާޓެސްޓުކުރެވޭާާއަދިާ)ނ(ާާ ާއެާކޮށްާންމުާއ ާނުވަތަ.

ާކޮމްޕީޓެންސީއަކަށްާާބޮޑުާކަންާމުހިންމުާހުރުމުގެާކިބައިގައިާާއޭނ ގެާކޮމްޕީޓެންސީާާއެާާކަމަކަށްވެފައިާކުރަންޖެހޭާާކެންޑިޑޭޓުާމަސައްކަތުގައި

ާ.ވ ންވ ނެއެވެ

ާފިޒިކަލްާއެބިލިޓީާޓެސްޓުތަކުގެާބައެއްާމިސ ލުތައްާތިރީގައިާއެވަނީއެވެ.ާާ)ރ(ާާ

ާ (ކޮށްޕުންާއަދިާއުފުލުންާ،ދެމުމ އި)ާޓެސްޓުާޓެންޝަންާމަސްކިއުލަރ .1

ާ (މިންވަރުާާހުރިާާގައިގެވަރުާާ،ފަދަާދޫކުރުންާއެއްޗެއްާހުރިާބ ރުކޮށް)ާޓެސްޓުާޕަވަރާމަސްކިއުލަރ .2

ާ(ބުންވަރުާ/ާާޤ ބިލުކަންާކުރުމުގެާާއެއްކަމެއްާތަކުރ ރުކޮށް)ާޓެސްޓުާއެންޑިއުރެންސްާމަސްކިއުލަރ .3

ާ (ޤ ބިލުކަންާާއަރައިފޭބުމުގެާސިޑިންާމިސ ލަކަށްާ،ބުންވަރު)ާޓެސްޓްާއެންޑިއުރެންސްާކ ޑިއޯވަސްކިއުލަރ .4

ާދަާފަާބަދަލުކުރުންާބޮކިާމިސ ލަކަށްާ؛ޤ ބިލުކަންާސްޓްރެޗްކުރުމުގެާގުދުވެާލެނބިާ)ާޓެސްޓްާާފްލެކްސިބިލިޓީާ .5

ާ (މަސައްކަތްތަކުގައި

ާކޮޅަށްާާނޑުގައިހަރުގަާމިސ ލަކަށްާ،ޤ ބިލުކަންާބެލެންސްކުރުމުގެާހަށިގަނޑުާހ ލ ތްތަކުގައިާއުނދަގޫ)ާޓެސްޓްާާބެލެންސް .6

ާ(ހުރުން

ާާާާ

ާާާާ

ާާާާ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާޓެސްޓްާާސިމިއުލޭޝަންާާއަދިާާސ މްޕަލްާާވަރކ5.4ާާްާ

ާޖޮބްާ-ދަ-އޮންާޑޭޓުންނަށްާކެންޑިާބިނ ކޮށްާާމައްޗަށްާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެާާއަސްލުާާމުވައްޒަފުގެާާސިމިއުލޭޝަންއަކީާއަދިާާސ މްޕަލްާާވަރކްާ)ހ(ާާ

ާދެނެގަތުމެވެާޤ ބިލުކަންާކެންޑިޑޭޓުންގެާދެވިގެންާސިނ ރިއޯތަކެއް ާކަންކަންާާއިދ ރީާފަދަާޔުންާސިޓީލިާޓެސްޓުތައްާބ ވަތުގެާމިާ.

ާގުޅޭާާކަތ މަސައްާބޭނުންކޮށްގެންާވަޞީލަތްތައްާފަދަާާފޯނުާާނުވަތަާާކޮމްޕިއުޓަރާއިތުރުންާޑިޒައިންކުރުމުގެާންާހިމޭނޭގޮތު

ާ.ޑިޒައިންކުރެވިދ ނެއެވެާވެސްާހިމެނޭގޮތަށްާސިމިއުލޭޝަންާާމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ާތައްޔ ރުކުރެވިފައިވަނީާާއްޓެސްޓެާާާފަދަާއެާ،ތެރޭގައިާކަންކަމުގެާާގުޅިފައިވ ާާކ މިޔ ބީާޓެސްޓުތަކުގެާސިމިއުލޭޝަންާާއަދިާސ މްޕަލްާވަރކްާ)ށ(ާާ

ާހުރިހ ާ،ވުމ އިާކަމުގައިާރަމްޒުކޮށްދޭގޮތަށްާކަށްބޮޑަާާވީހ ވެސްާމަސްއޫލިއްޔަތުާއެާދެނެގަނެާރަނގަޅަށްާމަސްއޫލިއްޔަތުތައްާވަޒީފ ގެ

ާ،ގޮތ އިާޓެސްޓުކުރެވޭާށްކަށަވަރުކުރުމަާމިންގަނޑަކުންކަންާއެއްާއެސެސްކުރެވެނީާދެވޭކަމ އިާފުރުޞަތުތައްާހަމަހަމަާކެންޑިޑޭޓުންނަށް

ާ.މެނެއެވެހިާާގެންދިއުންާާކުރިއަށްާރ ވައިލެވިގެންާާކަށްބޮޑަާވީހ ވެސްާގޮތްާބިނ ވެފައިވ ާާމަސައްކަތްތައް/ސުވ ލުާާ،ތަނ އި

ާނެއެވެ.ރިޢ ޔަތްކުރަންވ ާކަންކަމަށްާާތިރީގައިވ ާދިނުމުގައިާޓެސްޓުާސިމިއުލޭޝަންާއަދިާސ މްޕަލްާވަރކްާއިދ ރ އަކުންާާ)ނ(ާާ

ާރިޢ ޔަތްކުރުންާާއެހީތެރިކަމައްާލިބެންހުރިާާބޭރުންާނުވަތަާވަޞީލަތްތައްާލިބިހުރިާއިދ ރ އަށް .1

ާ އޮތުންާވަގުތުާއެކަށީގެންވ ާޓެސްޓުކުރުމަށް .2

ާދޭންާޓެސްޓެއްާސިމިއުލޭޝަންާއަދިާާސ މްޕަލްާވަރކްާާރިޢ ޔަތްކޮށްާކަންކަމަށްާާމަތީގައިވ ާމަސްއޫލިއްޔަތަށ އިާވަޒީފ ގެ .3

ާވުންާމަޤ މަކާބ ވަތުގެާއެކަށީގެންވ 

ާާާ 

ާމިސ ލުތައްާާޓެސްޓުގެާާސިމިއުލޭޝަންާާއަދިާާސ މްޕަލްާާވަރކ5.4.1ާާްާާ

ާާނުންދިާާޕްލޭާާރޯލްާރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެާާމަޤ މުތަކަށްާާރިސެޕްޝަނިސްޓުގެާާ-މޮކްާކޯލްސްާާ)ހ(ާާާ

ާގެންގުޅޭާދިނުމުގައިޖަވ ބުާފޯނުކޯލަށްާއެާކެންޑިޑޭޓުންާ،ޑިޒައިންކޮށްާފޯނުކޯލްއެއްާގޮތައްާރަމްޒުކޮށްދޭާމީހެއްާގުޅ ާއިދ ރ އަށް

ާ،މިންވަރ އިާހުރިާާއޮރިއެންޓޭޝަންާާކަސްޓަމަރާ،ކޮންފިޑެންސ އި، (އެކިއުރެސީ)ާކަމ އިޞައްޙަާމަޢުލޫމ ތުގެާދޭާ،ބަހުރުވައ އި

ާ.ޓެސްޓުކުރެވިދ ނެއެވެާސިފަތައްާއަސ ސީާފަދަާމިާހުންނަންޖެހޭާކިބައިގައިާރިސެޕްޝަނިސްޓެއްގެ

ާފަރ ތުންާާފޯނުކޯލުކުރ ާާ،ދިނުމަށްފަހުާާވަގުތުާާއަހުލުވެރިވ ނެާމަޢުލޫމ ތައްާއޭގައިވ ާާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާތައްޔ ރުކޮށްާާޝީޓެއްާމަޢުލޫމ ތުާއަދި

ާވަކިާާންާކެންޑިޑޭޓުާ،ބައިގައިާމިާ.ާހިމެނިދ ނެއެވެާމަސައްކަތެއްާޖަވ ބުދިނުމުގެާބިނ ކޮށްާާމަޢުލޫމ ތައްާޝީޓުގައިވ ާާއެާސުވ ލުތަކަށްާާކުރ ާ

ާކޮންފިޑެންސްާާފަރިތަވުމުގައިާާތްތަކަށްހ ލަާއުނދަގޫާާ،ޤ ބިލުކަމ އިާއުނގެނުމުގެާއަމިއްލައަށްާ،އަވަސްމިނ އިާނަގައިގަތުމުގެާާމަޢުލޫމ ތެއް

ާމަޢުލޫމ ތެއްާާއެއްާކެންޑިޑޭޓުންނަށްާހުރިހ ާޓެސްޓުކުރުމުގައިާފަދަާާމިާ،ނަމަވެސްާ.ޓެސްޓުކުރެވިދ ނެއެވެާސިފަތައްާފަދަާމިންވަރުާހުންނަ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

ާކޮންމެހެންާއެއްހަމަކުރުމަކީާކަންކަމުގައިާފަދަާމިާ،ވަގުތުދިނުމ އިާމިންވަރެއްގެާއެއްާއަހުލުވެރިވުމަށްާާޝީޓަށްާމަޢުލޫމ ތުާ،ލިބިދިނުމ އި

ާ.ލ ޒިމުކަމެކެވެ

ާރޭޓްކޮށްާާގޮތްާރ ާޕަރފޯމްކުާކެންޑިޑޭޓުންާނުވަތަާރެސްޕޮންސްާކެންޑިޑޭޓުންގެާއެސެސްމަންޓްއެއްގައިާޕްލޭާރޯލްާފަދަާދެންނެވިާމި

ާއެކުލަވައިލ ާާމިންގަނޑެއްާފަދަާމި.ާއެކުލަވައިލ ންވ ނެއެވެާރަނގަޅަށްާވަރަށްާާކުރިންާބޭއްވުމުގެާާއެސެސްމަންޓްާ،މިންގަޑުާޕޮއިންޓުދޭނެ

ާހ ސިލުކުރަންާާމަންޓްއިންއެސެސްާާއެކުލަވައިލުމަކީާވަކިވަކިންާމިންގަނޑުާާޕޮއިންޓުދޭނެާސިފަތަކަށްާއެާ،ސިފަތަކ އިާއެސެސްކުރެވޭާ،އިރު

ާ.ކަމެކެވެާހ ސިލުވ ނެާމަޤްޞަދުާބޭނުންވ 

ާއިބ ރ ތްކުރުމުގެާާ،ކަންކަމ އިާބަލަންވީާާކުރުމުގައިާޑްރ ފްޓުާމެއިލްާ-އީާ،މެމޯާ،ސިޓީާމަޤ މުތަކަށްާާއޮފިސަރގެާާއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްާ)ށ(ާާ

ާމިންވަރުާާއަހުލުވެރިވ ާއަށްކޮމްޕިއުޓަރާ،ހުނަރަށ އިާޓައިޕްކުރުމުގެާ،ހުނަރަށ އިާޕްރޮސެސްކުރުމުގެާވޯޑްާ،ފޯމެޓަށ އިާ،މޮޅުދެރަމިނަށ އި

ާ.ދެވިދ ނެއެވެާއެސެސްމަންޓްއެއްާާގޮތަށްާދެނެގަނެވޭާ

ާސޮފްޓްވެއަރތައްާާޅޭގުާފައިސ އ ާބެލެހެއްޓުމ އިާސްޓޮކްާ،ގޮތ އިާޕްރޮސެސްކުރ ނެާާޑޭޓ ާއެކްސެލްއިންާއޮފިސަރުންނަށްާއެކައުންޓްސްާ)ނ(ާާ

ާރިޕޯޓުތައްާާގުޅޭާމަޤ މ ާ،އިާދެނެގަތުމ ާމައްސަލަތައްާމުޢ މަލ ތްތަކުންާސްޓޮކްގެާާފައިސ އ އިާ،އަވަސްމިނ އިާދެނެގަންނަާބޭނުންކުރ ނެގޮތްާ

ާ.ތައްޔ ރުކުރެވިދ ނެއެވެާއެސެސްމަންޓްާާހިމެނޭގޮތަށްާާކަންކަންާފަދަާ،ހެދުންާފޯމެޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެ

ގުޅޭގޮތުންާކޮމްޕިއުޓަރ އިާނެޓްވަރކްާއަދިާމެއިންާ)ރ(ާާ ގުޅޭާމަސައްކަތްާކޮމްޕިއުޓަރާޓެކްނީޝަނުންާފަދަާމަޤ މުތަކަށްާމަސައްކަތާ  ޓެނަންސްއާ 

ާވ ލުކޮށްާޤ ބިލުކަންާވަޒަންކުރެވިދ ނެއެވެ.ާހަ

ާާާާ

ާކުރަންފެށުންާއަމަލުާާ.6

ާއިދ ރ ތަކުން.ާގެންދ ނެއެވެާފުރިހަމަކުރުމުންާއަޕްޑޭޓްކޮށްާގަވ އިދުންާކޮމިޝަނުންާސަރވިސްާސިވިލްާގައިޑްލައިންާމިާއަދި.ާފެށިގެންނެވެާއިނ1ާްާޖަނަވަރީ

ާމެއިލްާ-އpolicy@csc.gov.mvާީ ކޮމިޝަނުގެާާސަރވިސްާސިވިލްާކުރ ނީާކޮންޓެކްޓްާއެދިާލަފައަށްާފަންނީާބޭނުންވ ާތައްޔ ރުކުރުމުގައިާއެސެސްމަންޓް

ާ.މެދުވެރިކޮށެވެ
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ާ
ާޑްަލއިންާއިމަންޓްާތައްޔ ރުކުރ ނެގޮުތގެާގަސިވިލްާަސރިވްސގެާވަޒީފ ތަކަށްާއެެސސް

 

 

 

މަޢުލޫމ ތުތަކުގެާމައްޗަށްާބިނ ކޮށެވެ.ާއިދ ރ ތަކުންާއެސެ ގުޅޭގޮތުންާމިާއެސެސްމަންޓްާގައިޑްލައިންާތައްޔ ރުކޮށްފައިވަނީާތިރީގައިވާ  ސްމަންޓްާތައްޔ ރުކުރުމާ 
ނަމަ، ާއެާމަޢުލޫމ ތުތައްާދިރ ސ ކުރުމަކީާމިާކޮމިޝަނުންާވަރަށްބޮޑަށްާއެދޭކަމެކެވެ.ާތަފްޞީލީާމަޢުލޫމ ތުތައްާބޭނުންފުޅުވާ 

ާ

data-https://www.opm.gov/policy-ާ-ާއެސެސްމަންޓްާޑިސިޝަންާގައިޑްާ–ޔުނައިޓެޑްާސްޓޭޓްސްާއޮފީސްާއޮފްާޕަރސަނެލްާމެނޭޖްމަންޓްާ
materials/assessmentdecisionguide.pdf-selection/reference-and-oversight/assessmentާ

ާ

and-today/trends-https://www.shrm.org/hr-ާ-ސިލެކްޝަންާއެސެސްމަންޓްާމެތަޑްސްާާ– ހިއުމަންާރިސޯސްާމެނޭޖްމަންޓްާސޮސައިޓީާފޯ
Methods.pdf-Assessment-views/Documents/Selection-expert-and-reports-ecasting/specialforާ

ާ

https://www.siop.org/Business-ާ-އެމްޕްލޯއިމަންޓްާޓެސްޓިންގާާ–ޑަސްޓްރިއަލްާއެންޑްާއޯގަނައިޒޭޝަނަލްާސައިކޯލޮޖީާސޮސައިޓީާފޯާއިން
Testing-Resources/Employmentާ

 

https://www.opm.gov/policy-data-oversight/assessment-and-selection/reference-materials/assessmentdecisionguide.pdf
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/assessment-and-selection/reference-materials/assessmentdecisionguide.pdf
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/assessment-and-selection/reference-materials/assessmentdecisionguide.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Selection-Assessment-Methods.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Selection-Assessment-Methods.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Selection-Assessment-Methods.pdf
https://www.siop.org/Business-Resources/Employment-Testing
https://www.siop.org/Business-Resources/Employment-Testing
https://www.siop.org/Business-Resources/Employment-Testing
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