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 2022އެޕްރީލް  28ތާރީޚް: 

 
 

ކޮށް އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް

 ބަލާނެ މިންގަނޑުމަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 

 

 އްފަރާތްތަ ާްޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލމިއީ، އެސިސްޓަނ )ހ( .1 ތަޢާރުފް

 ބަލާނެ މިންގަނޑެވެ.ށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކޮށް މަޤާމަޝޯޓްލިސްޓް

 

ިދު މިއީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު )ގަވާއ )ށ(  

ގައި  ަދި )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އ 98( ގެ R-35/2012ނަންބަރު 

 ނޑެވެ.ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތައް 

 ބަހާލެވިފައިވާގޮތް

ތަ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ ވަކި އޮފީހަކަށް ނުވަ .2

އެ  ހޮވާނަމަ އެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ވަކި ޚާއްސަ ދާއިރާއަކަށް މީހުން

ައަޅަން ދާއިރާއަކަށް މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުން ކަނޑ

 ވާނެއެވެ.

 

ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި މަޤާމުގެ 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޝަރުޠުތައް

ށްވެގެން މާއްދާއިން ދަ 2އިމްތިޙާނެއްގައި  އެފެންވަރުގެޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ  )ހ( .3

 "ޑީ" ފާސް ލިބިފައިވުން؛

 

ް ށްވެގެނސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި، މި މާއްދާއިން ދަ )ށ(  

 "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން؛
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ހޮވުމުގައި ބަލާނެ  މީހުން

 މިންގަނޑު

ޑައަޅާނީ ވާނެ މީހުން ކަނފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް ހޮކުރިމަތިލާފައިވާ  ަށްމަޤާމ .4

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝޯޓްލިސްޓުކޮށްގެންނެވެ.

  ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛މީހުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން  )ހ(  

ންމު ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާ )ށ(  

ައް ނޭ ބައިތހުނަރުތައް ދެނެގަނެވޭ ނިހެންއަދި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ އެހެމަޢުލޫމާތު 

 ޓެސްޓެއް ދީގެން ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛ހިމެނޭގޮތުން 

 ޮށްގެން ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛ކއު އިންޓަރވި (ނ)  

ތަޢުލީމީ ފެނަވަރަށް 

ޝޯޓްލިސްޓު ބަލައިގެން 

ކުރުމުގައި ބަލާނެ 

 މިންގަނޑު

ލިސްޓް ެންވަރަށް ބަލައިގެން ޝޯޓްމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފ .5

ަދަދު ތަކުގެ ޢކުރުމުގައި ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ފާސްތަކާއި، އެފާސް

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 

 ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި؛ .1   

ފާސް  ީތެއްގައި އެންމެ މައިމްތިޙާނ ް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެޖީސީއީ އޯލެވެލ .2

 )ދިވެހި މާއްދާ ނޫން( މާއްދާ؛ 6ލިބުނު 

 ;ކޮލިފިކޭޝަން ލެވެލް ސެޓްފިކެޓްއަދި ބީޓެކް  3ސެޓެފިކެޓް ލެވެލް  .3   

ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް މާކްސް 

 ދޭނެގޮތް

ވާ ލިބިފައިހުރި ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި )ހ( .6

 ންނެވެ. ގޮތުގެމަތި

1. A  ްމާކްސް؛ 5ފާހަކަށ 

2. B  ްމާކްސް؛ 4ފާހަކަށ 

3. C  ްމާކްސް؛ 3ފާހަކަށ 

4. D  ްމާކްސް؛ 2ފާހަކަށ 

ސް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނެއްގައި އެއްވެ .5

ާނަމަ މާއްދާއަކުން "ޑީ" ފާސް އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިނުވ

ށް ް ކޮލިފިކޭޝަން ލެވެލް ސެޓްފިކެޓައަދި ބީޓެކ 3ސެޓެފިކެޓް ލެވެލް 

 މާކްސް؛ 4ލިބޭނީ 

ާސް ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނެއްގައި "ޑީ" ފ .6

ެ ، އަމައަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ލިބިފައިވަނީ އެއްމެ މާއްދާއަކުން ނ

 3ވެލް ސެޓެފިކެޓް ލެ މާކްސްގެ އިތުރުން މާއްދާއަކުން ލިބިފައިވާ ފާހުގެ

 މާކްސް؛ 2އަދި ބީޓެކް ކޮލިފިކޭޝަން ލެވެލް ސެޓްފިކެޓަށް ލިބޭނީ 
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 ިފައިވާމިބަޔަށް ކަނޑައެޅ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނީ، )ށ(  

މި  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ. 50% މާކްސްގެ

 ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުގައި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

 އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ.

 5 ުގެމިންގަނޑ މި ބެލުމުގައި، ފެންވަރަށް ތަޢުލީމީ ކުރުމަށްޓަކައި ޝޯޓްލިސްޓް )ނ(  

 ސްތަކަށްފާ އެނޫން ފިޔަވައި ފާސްތައް ތަޢުލީމީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 ަނަވ 5 މިންގަނޑުގެ މި ްފަރާތްތަކަކީވެސ ލިބިފައިވާ ފާސް މަތީ. ނުބެލޭނެއެވެ

 ރާތެއްވެސްއެފަ ފަރާތެއްނަމަ، އޮތް ފާސްތައް ޢުލީމީަތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޝޯޓްލިސްޓް އެއްގޮތަށް މިންގަނޑާ މި

 

އިމްތިހާނެއް ދީގެން 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން

ގެ ޤާނޫނާއި ކުރުމަށްޓަކައި، ކަސްޓަމްސް ޓްއިންޓަވިއު ކުރުމަށް ޝޯޓްލިސް )ހ( .7

ށް ަޒީފާއަކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު އަދި ވ

ެއް މްތިޙާނބޭނުންވާ އެހެނިހެން ހުނަރުތައް ދެނެގަނެވޭނޭ ބައިތައް ހިމެނޭގޮތުން އި

ްދާގެ ވަނަ މާއ 6ދެވޭނެއެވެ. މި އިމްތިޙާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާނީ މި މިންގަނޑުގެ 

ބެހޭ އިމްތިހާނާި ޮތުގެ މަތިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކެވެ. މ)ށ( ގައި ވާގ

ގައި  2މައުލޫމާތާއި އިމްތިހާނުގެ މުގައްރަރު މި މިންގަނޑުގެ ޖަދުވަލު 

 ވެ.މި އިމްތިހާނުގައި ހިމެނޭނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކެހިމަނައިފައިވާނެއެވެ. 

 (20%ހިބަސް )ދިވެ -ފުރަތަމަ ބައި  .1

 (10%ތުކުރުން )ާމުވާޞަލ -ދެވަނަ ބައި  .2

ަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި ކމޯލްޑިވްސް  -ތިންވަނަ ބައި  .3

އްމު ގަވާއިދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާއި ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާބޭހޭ އާ

 (50%މައުލޫމާތު )

 (20%ެޕްޓިޓިއުޑް )އ -ހަތަރުވަނަ ބައި  .4

ުގެ ާތްތަކވާންޖެހޭ ފަރމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނަށް ހާޒިރު )ށ(  

 އެވެ.ލިސްޓު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެ

ިޙާން އިމްތ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ )ނ(  

އެކަން ގަޑި އިރު ކުރިން  24ގަޑި ޖެހުމުގެ  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ެ. ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވމެނޭޖްމަންޓް ަމްސްގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ކަސްޓ

ު މިގޮތުން އަންގާ ފަރާތްތަކަށް އިމްތިހާން ހެދުމަށް އިތުރު އެއް ފުރުސަތ

މީހަކު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ފުރުސަތުގައިވެސް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ

ހާނު ް އިމްތިއަދި އެފަރާތަކަށް އަލުނއިމްތިހާނަށް ހާޒިރުނުވީ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 

 ނުދެވޭނެއެވެ.
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ސްއިން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނަށް އައުމަށް ކަސްޓަމް )ރ(  

ިއަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ ގަޑ ނާންގައި ވެވެންނެތްކަންހާޒިރު އެންގުމުން، 

 ކަމަށް ިހާނަށް ހާޒިރުނުވީއަންގާ ތަނަކަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު އިމްތ

 ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަރާތަކަށް އަލުން އިމްތިހާނު ނުދެވޭނެއެވެ.

 

 ކުރުމަށްޓަކާ އިންޓަރވިއު

 ޢަދަދު ޝޯޓްލިސްޓުކުރާނެ

 އިން 50އިންޓަވިއުކުރުމަށްޓަކައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ތަޢުލީމީގޮތުން % )ހ( .8

ނަ ވަ 7ގެ ްތަކުގެ ތެރެއިން މި މިންގަނޑުފެށިގެން މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތ

އިން ފެށިގެން މަތިން މާކްސް  60% އިމްތިޙާނުން މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ

 ފަރާތްތަކާއެވެ.ލިބިފައިވާ 

ޭ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވ )ށ(  

ި މރެވޭނީ ގޮތުން އިންޓަރވިއު ކު ތެރެއިން މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ފަރާތްތަކުގެ

ާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބައިތަކުން ލިބިފައިވ 7އަދި  6މިންގަނޑުގެ 

ޮތުން ގމި  ފަރާތްތަކާއެވެ.މާކްސްއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ 

 ެ.ގުނަ މީހުންނާއެވ 5އިންޓަވިއު ކުރެވޭނީ މަގާމަށް މީހުން ހޮވާ އަދަދުގެ 

އިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބައިތަކުން ލިބިފަ 7އަދި  6މި މިންގަނޑުގެ  )ނ(  

ި ަދަދު މމާކްސްއަށް ބަލައިގެން އިންޓަވިއުކުރުމަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ މީހުންގެ ޢ

ަކައި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވާ އަދަދަށްވުރެ މަދު ނަމަ، އެ ޢަދަދު ހަމަކުރުމަށްޓ

 ްތިޔާރުއިންސައްތައަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އުއަށް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްޓަކައި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން، އިންޓަރވި (ރ)  

ްތަކުން ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ 1ހާޒިރުވާއިރު މި މިންގަނޑުގެ ޖަދުވަލު 

 ެވެ.ރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު" ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްގެން ގެންނަން ވާނެއފު

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކާ 

 މާކްސްދޭނެ ގޮތް
 ީއެވެ.މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކާ މާކްސް ދޭނެގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ .9

 އްތައެވެ.އިންސަ 40ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  )ހ(  

 އިންސައްތައެވެ. 40އިންޓަރވިއުއަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  (ށ)  

ންމު ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާ (ނ)  

ތައް ނޭ ބައިމަޢުލޫމާތު އަދި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ހުނަރުތައް ދެނެގަނެވޭ

 އިންސައްތައެވެ. 20ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  ނަށްހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ އިމްތިޙާ
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ިން މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްތަކަކީ އެއ   

ުމްލަ ޖމާކްސްގެ ތެރެއިން، އެބައިތަކުގެ  100ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ 

 މާކްސް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާ އެކަށައަޅާފައިވާ މިންވަރެވެ.

 

ބަޔަށް  3ވާ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 4މަގާމަށް މީހުން ހޮވާނީ މި މިންގަޑުގެ  )ހ(   .10 ށް މީހުން ހޮވުންމަޤާމަ

ބުނު ލިބިފައިވާ މާކްސްއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޖުމްލަގޮތެއްގައި

ަށް ަކއްވަރތަރުތީބުންނެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެ

އިވާ މާކްސް ލިބިފައިވާނަމަ، މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ތިރީގަ

 ތަރުތީބުންނެވެ.

 ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް؛ -1   

 އިންޓަވިއުއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް؛ -2   

ިން ް ވަނުމަށް ދެވުނު އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށ -3   

 މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް؛

ނަމަ، މަތީގައިވާ ތަރުތީބުން ބެލުމުންވެސް ލިބުނު މާކްސް އެއްވަރުވެއްޖެ -4   

ަރުވީ ލިބުނު މާކްސްގެ ގޮތުން އެއްވމަގާމަށް ހޮވާނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ 

 ު ކޮށްގެންނެވެ.ފަރާތްތަކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް އިންޓަވިއ

ެ. އަހަރާދެމެދު މީހުންނެވ 35ާއި އަހަރ 18މީލާދީ ގޮތުން މަގާމަށް ހޮވޭނީ  )ށ(  

 އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށްޢުމުރު ބަލާނީ މިގޮތުން، 

ްކުރާ ކުރާ އިޢުލާނުގައި ސުންގަޑީގެގޮތުގައި ބަޔާނމުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން

 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 

 އިސްކަންދިނުން
ކަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ ވަކި ޚާއްސަ ދާއިރާއަ .11

ދި އިވާ އަޚާއްސަކޮށްގެން މީހުން ހޮވާނަމަ، އެ ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފަ

 ކަންދެވޭނެއެވެ.ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސް

 

ކުރިން ކަސްޓަމްސްގައި 

ވަޒީފައި އުޅެފައިވާ 

ފަރާތްތަކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ި ާއެއްގައމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފ .12

ިދާރީ އ އުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވުމުގެ ސަބަބުން،

ާމަށް ށް މި މަގއެއްވެސް ފަރާތަކައަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ 

 ކުރިމަތިނުލެވޭނެއެވެ.

 

 

އިންޓަވިއު ޕެނަލް 

އެކުލަވައިލުމާއި 

 އިންޓަވިއުކުރުން

 މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް )ހ( . 13

 .އިންޓަވިއު ޕެނަލަކުންނެވެ މެންބަރުންހިމެނޭ 5ސްއިން އެކުލަވައިލާ ސަރވި
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ި އަދ 6ެ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްޓަކައި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މި މިންގަނޑުގ )ށ(  

ންނާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ މާކްސް އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރު 7

 ހިއްސާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ަކަށް އެދުވަހ ،އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުއިން ލިބުނު މާކްސް (ނ)  

ން، ނިމުމު އިންޓަވިއުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކޮށް

 ފައިނަލްކޮށް އިންޓަވިއު ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

ިއު ޕެނަލުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އިންޓަވިއުކުރަންވާނީ އިންޓަވ )ރ(  

 ހާޒިރުވެތިބެގެންނެވެ.

 

އެވެ. ް ޖެހޭނެމަޤާމްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މަޤާމް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް ހަދަނ .14 މެޑިކަލް ހެއްދުން

  އަދި މަޤާމް ޙަވާލުކުރެވޭނީ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްގައި މައްސަލައެއް ނެތް ނަމައެވެ.
 

ސެކަންޑަރީ  އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުވަތަޖީސީއީ އޯލެވެލް  .15 ްމާނަކުރުނ

ެ ިރާއްޖޭގސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ އިމްތިޙާނުތަކާއި ބީޓެކް ކޮލިފިކޭޝަން އަދި ދިވެހ

 ގެ ކޯސްތަކެވެ. 3ގައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 

ވުމުގެ މަގާމުތަކަށް މީހުންހޮ

މަރުހަލާތަކުގައި 

ކަންހިނގައި ދިޔަގޮތް 

މަށްޓަކައި ކޮމިޓީއެއް ބެލު

 އެކުލަވައިލުން

 

 ީހާވެސްއިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރަންވާނީ ވ )ހ( .16

ަން ެ. މި ކހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި، ދެ ފުށްފެންނާހެން މި މިންގަނޑުގައި ވާގޮތަށެވ

ޮތް ދިޔަގ ގައިށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކަންކަން ހިނވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މަގާމުތަކަކަށަ

ިއުމަން ިލާނީ ހބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލަވައ

 ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ.

މަށްޓަކައި ބެލު ދިޔަގޮތް ކަންހިނގައި މަރުހަލާތަކުގައި މީހުންހޮވުމުގެ މަގާމުތަކަށް )ށ(  

 ެއެވެ.މެންބަރުން ތިބެންވާނ )ތިނެއް( 03އެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީގައި މަދުވެގެން 

މަށްޓަކައި ބެލު ދިޔަގޮތް ކަންހިނގައި މަރުހަލާތަކުގައި މީހުންހޮވުމުގެ މަގާމުތަކަށް )ނ(  

ޑުގެ ބޯއެކުލަވައިލެވޭ ކޮމިޓީގައި ހިމަނަންވާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ޕެނަލުގައި ނުހިމެނޭ މެންބަރުންނެވެ.

 

މި މިންގަނޑުގައި 

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

މާ ުން ހޮވުމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމާއި މަޤާމު ތަކަށް މީހ .17

ު ގޮތެއް ަމަކާމެދއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކގުޅޭގޮތުން މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެ

 މަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ. އުނިންމާނީ ހި

 

އި މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި މިންގަނޑު ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގަ .18 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

` 
 

 ަސްޓަމްސް ސަރވިސްމޯލްޑިވްސް ކ
   

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                         
 
 

 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: -1

 ...................................................................................ފުރިހަމަ ނަން:

 .................އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:  ...........................................ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 .........................................................................މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް :

 .................................................................................ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

 އެއްވެސް ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާނަމަ: -2

 ......................................................................................ކޯހުގެ ނަން:

 ...............................................................................ވަމުންދާ މަރުކަޒު:ކިޔަ

 ............................ކޯހުގެ މުއްދަތު: ...........................................ކޯހުގެ ލެވެލް:

 ްވިފައިވާ:މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އޮފީސްތައް ޤާއިމް ކުރެއ -3

ދި ކުރިއަށް އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި( އަ ، ނ. މާފަރުއުލިގަމް ހަނިމާދޫ، ހއ. )ހ( ނޯތްރީޖަނަލް އޮފީސްތައް )ހދ.

 އޮތްތަނުގައި ޤާއިމް ކުރެވޭ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް:

 

 ތައްޔާރަށް ހުރީމެވެ.                  އުޒުރުވެރިވެއެވެ. 

 ...........................................................................ްތަކަކީ:އުޒުރުވެރިވާ އޮފީސ

 .ވިލިނގިލި، ލ ހިތަދޫ، ގއ. ގަން، ސ. )ށ( ސައުތު ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ކަމުގައިވާ )ސ.

 ގަން( އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޤާއިމްކުރެވޭނެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް:

 

 ތައްޔާރަށް ހުރީމެވެ.                  އުޒުރުވެރިވެއެވެ. 

 ............................................................................އުޒުރުވެރިވާ އޮފީސްތަކަކީ:
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ވާ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެއަރޕޯރޓް އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ކ. ތިލަފުށި، ،)ނ( މާލެ

 ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ނުވަތަ ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް:

 ތައްޔާރަށް ހުރީމެވެ.                  އުޒުރުވެރިވެއެވެ. 

 ..................................................................އުޒުރުވެރިވާނަމަ އުޒުވެރިވާ ސަބަބު:

 ުމަށް:މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ވަޒިފާ ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރ -4

    އެވެ. ވަގުތު ބޭނުންވާނެ މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް             އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

 ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުން ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން: -5

  ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.          ލިބިދާނެއެވެ.               ައިވެއެވެ.ލިބިފ

 ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް: -6

           ތައްޔާރަށް ހުރީމެވެ.           އުޒުރުވެރިވެއެވެ.

 ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް: -7

 އުޒުރުވެރިނުވެއެވެ.           އުޒުރުވެރިވެއެވެ.

ސަބަބު:އުޒުރުވެރިވާ  

.....................................................................................................

.....................................................................................................  

ަކަކީ ތެދު ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ތ ...................................................މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު 

ް ނެތިއެވެ.  ބޫރުކަމެއުމަޢުލޫމާތު ތަކެކެވެ.  މި މަޢުލޫމާތުތައް ދީފައިވަނީ އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް އެއްވެސް މަޖ

ްވެފައިވާ ަ، އެއްބަސމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އިންވަރވިއުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމ

 ެމެވެ. ދކަންތައްތަކަށް އިންކާރު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް އަޅުގަނޑު 

............................ނަން:  

...........................ސޮއި:  

..........................ތާރީޚް:  
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 2ޖަދުވަލު 

 ާނުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހ

 ތަޢާރަފު

އި ނަރުތަކަކާި ވަކި ކަހަލަ ހުމިއީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައ

ކާއި ެ ހުނަރުތައގާބިލްކަން ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، އެ ހުނަރުތަކާއި ގާބިލްކަން ހޯދައި ދިނުމާއި 

 ެސިސްޓަންޓްތިހާނަކީ އގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު ދެނަގަތުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އިމްތިހާނެކެވެ. މި އިމް

ި ށް ކުރިމަތިލއިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އެ މަޤާމަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެންކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް 

ެ މަތިން ހަދަންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ވާގޮތުގ 7ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ 

 އިމްތިހާނެކެވެ.

 

 މަގުސަދު

 ްކަތާ ގުޅޭީ ތައުލީމުގައި ނުވަތަ ވަކި ކަހަލަ ދާއިރާއަކުން ހާއްސަވުމަށް ކިޔަވާ ކިޔެވުމުގައި ސީދާ މަސައރަސްމ

ވިސްގައި މައުލޫމާތާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރަވިސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރ

ފާގެ ަރާއި ވަޒީާރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާއްމު މައުލޫމާތާއި އިދ

އި ހަމަގޮތުގަމާހައުލުގައި ހެޔޮގޮތުގައި މުއާމާލާތުކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ފަދަ މުހިއްމު ބައިތައް އޭގެ އެންމެ ފުރި

ިހާނުގެ ީ މި އިމްތހެދުމަކހިމެނިފައިނުވާތީ، މިފަދަ ކަންކަމަށް ލޯހުޅުވޭ ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުން 

 މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދެވެ.

 

 އިމްތިހާނު ދެވޭ ގޮތް

ނާއި ްޓް ސެކްޝަމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާނަކީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަނ

ސުވާލާއި  ޕްލް ޗޮއިސް(އިޚުތިޔާރީ )މަލްޓި ނޭނީއިމްތިހާނުގައި ހިމެމި ގުޅިގެން ދެވޭ އިމްތިހާނެކެވެ.  ކަސްޓަމްސް އެކެޑަމީ

 ބިނާކޮށް ދެވޭ ސުވާލުތަކެކެވެ. ހާދިސާއެއްގެ )ކޭސް ސްޓަޑީ( މައްޗަށްދީފައިވާ 
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 އިމްތިހާނަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމާއި އިމްތިހާނަށް ހާޒިރުވުން

ު ހަމަވާ މަށް ޝަރުތާނުގައި ބައިވެރިވުތައުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިމްތިހ

އްމު ިޓުގައި އާކަސްޓަމްސް ވެބްސައ އަދި ތަން ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއި، އިމްތިހާނަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހާއި ވަގުތު

ކުރިން  ގަޑިއިރު 24 އިމްތިހާނު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެއިމްތިހާނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނަމަ، ކުރެވޭނެއެވެ. 

ންގާ މިގޮތުން އަސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  މެނޭޖްމަންޓް އެކަން ކަސްޓަމްސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް

ހާޒިރު  ތުގައިވެސްފަރާތްތަކަށް އިމްތިހާން ހެދުމަށް އިތުރު އެއް ފުރުސަތު ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ފުރުސަ

ިހާނު ލުން އިމްތއަދި އެފަރާތަކަށް އަ ލެވޭނެއެވެ.ނުވެއްޖެނަމަ، އެމީހަކު އިމްތިހާނަށް ޙާޟިރުނުވީ ކަމަށް ބެ

ު އިމްތިހާނ ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ވަކިއެއްޗެއް ނާންގައި އިމްތިހާނަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަލުން

 ނުދެވޭނެއެވެ.

 އިމްތިހާނުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

  ިއުލޫމާތާއި ހުނަރުގެ އިތުރުން ިދާރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މައ (:20%ދިވެހިބަސް ) -ފުރަތަމަ ބައ

 ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުހުރި މިންވަރު ވަޒަން ކުރެވޭ ބައި

  ިތުކުރުމާއި މުއާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި މިންވަރު މުވާސަލާ (:10%މުވާޞަލުާކުރުން ) -ދެވަނަ ބައ

 ވަޒަންކުރެވޭ ބައި

  ިގަވާއިދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ގާނޫނާއި މ -ތިންވަނަ ބައ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް (: 50%މަސައްކަތާބޭހޭ އާއްމު މައުލޫމާތު )

ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި ކަސްޓަމްސްގެ މައިގަނޑު 

 ތު އެނގޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ބައިމަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އާއްމު މައުލޫމާ

  ިކަލް އެޕްޓިޓިއުޑާއި ވަރބަލް ކްރިޓިކަލް ރީޒަނިންގއާއި ނިއުމެރި (:20%އެޕްޓިޓިއުޑް ) -ހަތަރުވަނަ ބައ

 ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކުރެވޭ ބައި ސްޕެޝަލް އެބިލިޓީ
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ސުވާލު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާނުގެ 

 ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމާއި މާކް ކުރުން

. ޓީމަކުންނެވެ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރާނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ އެގްޒަމިނަރުންގެ އިމްތިހާނު

ި ޓީމް މެވެ. ކުންނޓީމަ އެކުލަވައިލެވޭއަދި އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތައް މާކް ކުރާނީވެސް މި ކަމަށްޓަކައި ޚާއްސަކޮށްގެން، 

 މާކްސް 60% މި އިމްތިހާނުން ފާސްވާނީ މަދުވެގެންއެކުލަވައިލާނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. 

 ލިބިގެންނެވެ.

 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރުން

 ަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.މި އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މޯލްޑިވްސް ކ

 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާގެ 

 ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުން

ޓަމްސްއިން ިވްސް ކަސްމި އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަން މޯލްޑ

ާން ވޭ އިމްތިހކުރަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން މާކުކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން ރެންޑަމްކޮށް ހޮވާލެ

 ކަރުދާސްތަކެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.

 

 އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ްޓަމްސް ޑިވްސް ކަސނު ހެދި ކެންޑިޑޭޓަކު އިމްތިހާންގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލަ މޯލްއިމްތިހާ

 ުގެ ނަތީޖާސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން، އިމްތިހާނ

ސަލަ ބަލައި ން އެ މައްބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމު އާއްމުކުރާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު

 އެފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް 

 ުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުގައްރަރ

 %(:20ދިވެހިބަސް ) -ފުރަތަމަ ބައި 

 ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު .1

 އަކުރު .1.1

 ދިވެހިބަހުގައި އަކުރު މާނަކުރެވޭގޮތްތައް .1.1.1

 ލަފުޒުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އަކުރުތައް .1.1.2

 ލަފުޒާއި އަކުރުތައް ގުޅާލުމުން ގަވާއިދުގެ ގޮތުން ލަފުޒު ބަދަލުވާގޮތް .1.1.3

ނަންޖެހޭ ުޒަށް ގެންވެހިބަހުގެ ލަފުޒުތަކުގެ ފަހަތަށް އަކުރު ގުޅާއިރު ލަފބޭރު ބަސްބަހުގެ ލަފުޒުތަކާއި ދި .1.1.4

 ބަދަލުތައް

 ށްގޮތާއި އޭގެ ރަނގަޅުގޮތްުުމުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކލިޔުމާއި ވާހަކަދެއްކ .1.2

 ހުރުން، އިނުން، އޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އޭގެ އުސޫލުތައް .1.2.1

 ޮތްތައްބެހެއްޓުން، ބޭންދުން ބޭނުންކުރާ ގ .1.2.2

 އޭގެން، މީގެން މި ދެ ލަފުޒުގެ ބަދަލުގައި އެއިން، މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން .1.2.3

 ވިދާޅުވުން، ދެންނެވުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް .1.2.4

 އައުން، ދިއުން، ދުރުވުން، ވަޑައިގަަތުން .1.2.5

 މިނޫނަސް އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކުށް އިބާރާތްތައް ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރާނެގޮތް .1.2.6

 ހުސްނޫނު .1.3

 ހިބަހުގައި ހުސްނޫނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި އާއްމުކޮށް ހެދޭ ކުށްތައްދިވެ .1.3.1

 ނަފީކުރުން .1.4

 ނަފީކުރުމަކީ ކޮބައިކަމާއި ނަފީކުރެވޭ ތަފާތުގޮތްތައް .1.4.1

ރިއަށް ނަފީކުރާ އިރު "އެއް" "އަށް" އިތުރުކުރާ ގޮތް އަދި "އ" އަދި "ހ" އިން ފެށޭ ލަފުޒުގެ ކު .1.4.2

 ފިއްޔަށް އަންނަ ބަދަލުތައް "ނު" ގުޅިގެންދާ އިރު ނަފީގެ ނޫނުގެ
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 އިބާރާތްކުރުމުގެ ހުނަރު .2

 ޖުމުލަ .2.1

 ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރާގޮތް .2.1.1

ަކުރުތައް އއިބާރާތްކުރުމުގައި ޖުމުލަތައް ގުޅުވުމަށް ނުވަތަ ގުޅުން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ  .2.1.2

 ް)މިސާލު: ވެސް، ނަމަވެސް، އެހެންކަމުން .....( ބޭނުންކޮށްގެން ޖުމުލަ ގުޅުވުނ

 ޖުމުލައިގެ މައިގަނޑުތައް .2.1.3

 ތަފާތު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް ލަފުޒުތައް އެތުރުން .2.2

 ލަފުޒަކީ ޖުމުލަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން އެއްޗެއްކަން .2.2.1

 ހާލަތާ ގުޅިގެން ލަފުޒުން ތަފާތު މާނަ ދޭހަކުރެވޭނެހެން ޖުމުލަ ހެދޭކަން .2.2.2

 އަންނަ ބަދަލުތައް ލަފުޒުތައް އަތުރާލެވޭ ގޮތުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް .2.2.3

 ސުކުނާއި ފިލި ލިޔުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވާ ކަންކަން .2.3

 ދިވެހިބަހުގައި ސުކުންކުރެވޭ އަކުރުތަކާއި އެ އަކުރުތަކުގައި ސުކުންކުރެވޭ ހަމަތައް .2.3.1

 ރުތަކުގައިދިވެހިބަހުގައި ސުކުންކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަކުރުތައް ފިޔަވައި އިތުރު އަކު .2.3.2

 ވޭ ހާލަތްތަކާއި އޭގެ ބޭނުންސުކުންކުރެ

ެފަދަ ޔާކަމާއި އދިވެހިބަހަކީ އަޑު ނިޔާކުރާގޮތަށް ލިޔާ ބަހެއް ނަމަވެސް އެއާ ހިލާފަށް ބައެއްފަހަރު ލި .2.3.3

 ހާލަތްތައް

 ފިލި ލިޔުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް .2.3.4

 ދަލުތައްބައައިބައިފިލި އަދި އާބާފިލި ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާގޮތުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް އަންނަ  .2.3.5

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ލިޔުންތައް

 ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު 3، 2، 1ފިޔަވަޅު (. 1979މުޙައްމަދު ޖަމީލު )

  1، 2، 3، 4ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު (. 2004ދ.ބ.ތ.ޚ.ޤ.މ )
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 %(:10މުވާސަލާތުކުރުން ) -ދެވަނަ ބައި 

 މުއާމަލާތުކުރުން .1

 މުވާސަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު .1.1

 ަކީ ކޮބައިކަންމުވާސަލާތުކުރުމ .1.1.1

 މުވާސަލާތު މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެކަން .1.1.2

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްރޮސެސް .1.1.3

 މުވާސަލާތުކުރުމުގެ ފެނަވަރު ދެރަވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް .1.1.4

 ކޮމިއުނިކޭޝަން ހިނގާގޮތުގު ނަމޫނާއެއް )މޮޑެލްއެއް( .1.1.5

 ރަނގަޅަށް މުވާސަލާތުކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް .1.1.6

 ކޮބައިކަން މަަސައްކަތު ގުރޫޕަކީ .1.1.7

 ގުރޫޕު ޑައިނަމިކްސްއާއި ޓީމް ވާރކްގެ މުހިއްމުކަން .1.1.8

 ގުރޫޕުގައި މައްސަލަޖެހޭ ގޮތާއި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ގޮތް .1.1.9

 އަޑުއިވުމާއި އަޑުއެހުމުގެ ތަފާތު .1.1.10

 އަދަބުއިހުތިރާމު )ޕޮލައިޓްނެސް ތިއަރީ( .1.2

 ުރުން އޮތް މިންވަރުދިވެހިންގެ އާދަކާދައިގައި އަދަބުއިހުތިރާމުކ .1.2.1

 ްސާވާކަންއަދަބުއިހުތިރާމު އަދާކުރުމުގައި ތިމާގެ މޫނުމަތީ ހަރަކާތްތަކާ މުޅި ހަށިގަނޑުވެސް ހިއ .1.2.2

ބަހުން  އަދަބުއިހުތިރާމު އަދާކުރުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ދަރަޖަތަކުގެ މުހިއްމުކަމާާއި ރީތި .1.2.3

ަނި ަކީ ހަމައެކޭ ބަޔަކަށްވިޔަސް އަދަބުއިހުތިރާމމުއާމަލާތްކުރުމަކީ އަދަބުއިހުތިރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނ

 މާތްބަހުން ވާހަކަދެއްކުން ނޫންކަން

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ލިޔުންތައް

 ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު 3، 2، 1ިޔަވަޅު (. ފ1979މުޙައްމަދު ޖަމީލު )

  1، 2، 3 ،4ދިވެހިބަހުގެ ގަވާއިދު (. 2004ދ.ބ.ތ.ޚ.ޤ.މ )

ރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ ޕރިންޓަ ްނެތް ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކާށެވެ. އަދި ލިޔާށެވެ.ކުށެއ(. 1970ޢަލީ އަޙްމަދު )

 ޕަބްލިޝަރސް

)ދެވަނަ  އިންޓަރޕާރސަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ދަ ވަރކްޕްލޭސް(. 2008މެކްއިންޓޮޝް، ޕީ.ލުއެކް، އާރ.ޑޭވިސް )

 އެޑިޝަން(
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ޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ގާނ -ތިންވަނަ ބައި 

 %(:50ކަސްޓަމްސްއާއި ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާބޭހޭ އާއްމު މައުލޫމާތު )

ޭ ްސްއާ ބެހކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނުތަކާއި ކަސްޓަމ .1

 އާއްމު މައުލޫމާތު

 (2011/8ކަސްޓަމްސް ގާނޫނު ) .1.1

 (R-33/2012)  ކަސްޓަމްސް އާއްމު ގަވާއިދު .1.2

 ވަނަ ބާބު 2އެއްވަނަ ބައިގެ  .1.2.1

 ވަނަ ބާބު 6އެއްވަނަ ބައިގެ  .1.2.2

 ވަނަ ބާބު 6ދެވަނަ ބައިގެ  .1.2.3

 ވަނަ ބާބު 7ދެވަނަ ބައިގެ  .1.2.4

 (R-35/2012) ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު .1.3

 ްސްކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ކޯޑް އޮފް އެތިކ -ދެވަނަ ބާބު  .1.3.1

 ސަލާމް ބުން ިޗުއްޓީ ނެގުމާއ -ހަތަރުވަނަ ބާބު  .1.3.2

މާއި، މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މަގާމު ދަށްކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަޒީފާ ދިނު -އަށްވަނަ ބާބު  .1.3.3

 ވަކިކުރުން

 )ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1.4

 ވަނަ ބާބު 10އަދި  4،1ގެ  )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1.5

 ވަނަ ބާބު 6ވަނަ ބާބާއި  1ޤާނޫނު އަސާސީގެ  .1.6

 ޫމާތުބެހޭ އާއްމު މައުލއި ވިޔަފާރިއާކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއާ .1.7
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 %(:20އެޕްޓިޓިއުޑް ) -ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ނިއުމެރިކަލް އެޕްޓިޓިއުޑް )ހިސާބުގެ ހުނަރު( .1

 ވިޔަ އަކުރު .1.1

 ުންނާއި ތާނައަކުރުންއަދަދުލިޔުން ވިޔައަކުރ .1.1.1

 އިނގިރޭސިން އަދަދު ލިޔުމުގެ އުސޫލު ގެންގުޅޭގޮތާއި ދިވެހި އުސޫލުތަކުގެ ތަފާތު .1.1.2

 ގްރާފާއި ޗާޓުކިޔުން .1.2

 ބާގުރާފާއި ޕައިޗާޓު ފަދަ ތަކެތި ކިޔުން .1.2.1

 ގްރާފާއި ޗާޓުތަކުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފާހަގަކޮށް ނޯޓުކުރުން .1.2.2

 ވާރބަލް އެޕްޓިޓިއުޑް .2

 ަ އިރުޝާދާއި އެ ބާވަތުގެ އެހެންތަކެތި ދޭހަކުރުންލިޔުމުގައި ހުންނ .2.1

 ދެވޭ ލިޔުމުގެ މައިގަނޑު އަތުލައިގަތުން .2.1.1

 ލިޔުމުގެ މުިއްމު ތަފްސީލު ފާހަގަކުރުން .2.1.2

 ލިޔުމުގައިހުންނަ މައުލޫމާތު ދޭހަކޮށްގެން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފާހަގަކުރުން .2.1.3

 މަކޮށްދިނުންލިޔުމުގައިވާ މައުލޫމާތާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނައި ސަބަބު ހާ .2.2

 މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ސަބަބު ބަޔާންކުރުން .2.2.1

 ލިޔުމުން މުހިއްމު ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުން .2.2.2

ުންކޮށް ކްރިޓަކްލްކޮށް ވިސްނައިގެން ރީޒަންއައުޓްކޮށް ދިނުން )ސަބަބާއި ހައްލު ދެނަގަތުމަށް ފ .2.2.3

 ެއަލީގައި ބަޔާންކުރުން(ވިސްނައިގެން ކަން އޮންނަންވީގޮތް ހެކިތަކުގ

 ސްޕެޝަލް އެބިލިޓީ .3

 ކުރެހުން ހުންނަ މައުލޫމާތު ސިކުނޑި ތަސައްވުރުކޮށްގެން އެ މައުލޫމާތު ތަރުޖަމާކުރުން .3.1

ަކޮށްގެން ވަގުތު ހޭދއެތުރުމާއި، އޮންނަ ބައްޓަމަށް ބަދަލު ގެނައުމުންވެސް އެއްގޮތް ކަންތަކާއި، ތަފާތުތައް މަދު .3.2

 ތަސައްވަރުކުރުން

 ްގެން އޭގެިމޭޖް / ތަސްވީރު / ކުރެހުންތައް ވިސްނުން ބޭނުންކޮށްގެން، ބަދަލުކޮށް، ތަސައްވުރުކޮށދެވޭ އ .3.3

 އެއްގޮތްކަމާއި، ތަފާތު ދޭހަކުރުން

 


