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އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެވޭ ސްޕައިން އާއި އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތިތައް

ފާސްކުރެވުނު ތާރީޚް 29 :ޑިސެމްބަރ  | 2014ޖަލްސާ167 :

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަދެވޭ ސްޕައިން އާއި އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތިތައް
 .1ތަޢާރުފު
ސްޕައިން އަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޮޑު މުއައްސަސާއެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރަ ހިމެނޭ ލިސްޓެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނީ އެއް ސްޕައިންގައި ހިމެނޭ އުޖޫރައެކެވެ .އުޖޫރަ ބިނާވާނީ އަސާސީ
މުސާރައަކާއި ސާރވިސް އެލަވަންސް އެއްގެ މައްޗަށެވެ .ސްޕައިން އެކުލަވާލާފައިވަނީ ،މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑުގެ
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިން  3%ކުޑަކުރަމުން ނުކުންނަ ޢަދަދު އެއީ ދެން އޮތް ދަށުގެ ސްޕައިންކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ .ސްޕައިންގައިވާ
އެހެން ޢަދަދުތައް ނެރެފައިވަނީ މަތީ އުޖޫރަ 3% ،ކުޑަކޮށްގެންނެވެ .އެއް ސްޕައިންއަކަށް އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުމުގެ ބޭނުމަކީ:
)ހ(

ގިނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނޭ އެއް ސްޕައިން އަކަށް އުޖޫރަތައް ހަމަ ޖައްސައި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުން ސިވިލް
ސާރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދުވަސްވަރުގެ އުޖޫރަދިނުމުގެ އޮނިގަނޑު އިޞްލާޙްކޮށް އެއް "އަގެއްގެ"
މަސައްކަތަކަށް އެއް އުޖޫރައެއް ދިނުން.

)ށ(

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ކަމުދާ އަދި ބޭނުންތައް ކުރެވޭ އުޖޫރައެއް ހަމަޖެއްސުން.

)ނ(

އެކި މަޤާމުތަކުގެ އުޖޫރަތައް މާރކެޓް ވެލިޔުއަށް ބަދަލުކުރުން.

)ރ(

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިމާވަމުންދާ މާލީ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޯރާ މިންވަރުގެ ކޮމްޕެޓިޓިވް އުޖޫރައެއް
މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން.

 2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެވޭނީ މި ސްޕައިންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ .ދާއިމީ
ހުރިހާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން މިހާރުވެސް ތިބީ މި ސްޕައިންގައިކަމުން ،އެ ގިންތީގެ ތަކަށް އެއް ސްޕައިންއަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ
އުޖޫރަތައް ބަދަލުކުރުމުން ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ .ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޕައިންގައިވާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައަކީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓް  1އެވެ.
އެންމެ ބޮޑު އުޖޫރައަކީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓް  57އެވެ.

 .2އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތިތައް
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ތިބޭނީ އެކި ގިންތީގައެވެ .މި ގިންތިތަކުގެ ޢަދަދަކީ 10 ،އެވެ .މަޤާމެއް ގިންތިކުރާއިރު
ބަލާ ކަންތައްތައް "އިދާރީ މަޤާމުތައް ގިންތިކުރާ އުޞޫލު" ހިމެނޭނެއެވެ .ސްޕައިންގައި އެކި ގިންތިތައް ހިމެނިފައިވާ ގޮތާއި އެކި
ޕޮއިންޓަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޖޫރަ ތާވަލު  1ގައި އެ ވަނީއެވެ .ގިންތިތަކަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާނެ ނަމަކީ "ގްރޭޑް" އެވެ.

 2.1އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ އައު ސްޕައިންއާއި ގިންތިތަކަށް ފެއްތުން
މިހާރު ވަޒީފާގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ ،އައު ސްޕައިންއަށް ފައްތާއިރު ،ބަލާނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އުޖޫރަ ކުޑަ ނުވާގޮތަށް،
މިހާރު ލިބޭ އުޖޫރައާ އެންމެ ގާތްއުޖޫރައެއް ދިނުމަށެވެ.
1

ްތތަކާއި އުޖޫރައިގެ ސްޕައިނ
ި ް މުވައްޒަފުންގެ ގިނ:1 ުތާވަލ
Grade

Classification

Grade 1

1
2
3
4
5

Grade 3

Grade 5

Grade 7

Grade 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

SPINE

PAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

5070.31
5227.13
5388.79
5555.45
5727.27
5904.40
6087.02
6275.27
6469.35
6669.44
6875.71
7088.36
7307.59
7533.59
7766.59
8006.80
8254.43
8509.72
8772.91
9044.24
9323.95
9612.32
9909.61
10216.09
10532.06
10857.79
11193.60
11539.79
11896.69
12264.63
12643.95
13035.00
13724.61
14420.79
15117.41
15683.17
16249.14
16814.90
17380.00
18125.00
18773.27
19420.89
20070.25
20718.08
21367.22
21780.00
22421.79
23062.72
23704.73
24345.66
24987.67
25180.00
25979.80
26779.59
27580.17
30000.00
31000.00

2

Classification

Grade

1
2
3
4
5
6
7
8

Grade 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grade 4

1
2
3
4
5
6
7
8

Grade 6

1
2
3
4
5
6

Grade 8

1
2

Grade 10

 .3އިދާރީ މަޤާމުތައް ގިންތިކުރުމުގެ އުޞޫލު
 3.1އިދާރީ މަޤާމުތައް ގިންތިކުރާއިރު ބަލާކަންތައްތައް
އިދާރީ މަޤާމުތައް ގިންތިކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،އެއް ފެންވަރެއްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ މަޤާމުތައް އެއް ގިންތިއެއްގައި
ހިމެނުމެވެ .މަޤާމުތައް ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދާއި ވަކި މަޤާމަކާއި އެހެން މަޤާމުތަކާ ހުރި ގުޅުން ފާހަގަކުރަން
ޖެހެއެވެ .މަޤާމުތައް ގިންތި ކުރާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ އިންނެވެ .ގިންތިކުރުމުގައި ބަލާ ފަސް ކަންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަޤާމެއް ގިންތިކުރުމުގައި ބަލާ ކަންތައްތައް
) (1މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

ވތާއި ،މުއްދަތާއި ތަމްރީނު.
މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމުގެ ބާ ަ
ނ-ދަ-ޖޮބް ޓްރޭނިންގ އާއި ތަނަކަށް ކިޔަވަން ނުވަތަ ތަމްރީނުވާން ގޮސްގެން ހޯދާ ތަމްރީނާއި،
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަކީ ،އޮ ް
ކަންކަން ފެނިދެނިވުމުން ދަސްވާ ތަކެއްޗެވެ .ތަޖުރިބާއަކީ ކުރީގެ ވަޒީފާއަކުން ދަސްވާ ހުނަރާއި ޢިލްމެވެ.
) (2މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަރވިޜަން އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

މި ކަމުގައި ހިމެނެނީ ދެކަމެކެވެ .އެއް ކަމަކީ މުވައްޒަފުން ސްޕަވައިޒްކޮށް އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގޭ ގޮތެވެ.
ނ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބަލައި ސްޕަވައިޒްކޮށް އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ހިންގޭ
އަނެއްކަމަކީ މުވައްޒަފު ،އެހެ ް
ގޮތެވެ.

މިނިވަންކަމަކީ

އޒަފަކަށް
މުވަ ް

އެހެން

މީހެއްގެ

ސޕަރވިޜަން ނުވަތަ
ް

މަގުދެއްކުމެއް ނެތި،

ށ
ރަނގަޅަ ް

މަސައްކަތްކުރަން އޮންނަ ނުވަތަ ކުރެވޭނޭ މިންވަރެވެ.
) (3ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

އޒަފަކު ޢާއްމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ،މުރައްކަބު
މަސައްކަތުގެ ލެވެލް އިން މާނަކުރަނީ ،މަޤާމުގެގައި ހުންނަ މުވަ ް
ކަމާއި ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށެވެ.
) (4ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

މިއީ މަޤާމުގެ ހުންނަ މީހަކު ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނާއި ސްޓްރަކްޗަރ އާއި އުޞޫލުތަކާއި މަޤްޞަދުތައް އެނގެންޖެހޭ
ތތައްތައް ދަންނަ މިންވަރެވެ.
ނންކުރަންޖެހޭ ޙާލަ ް
މިންވަރާއި ،ޔުނިވަރސިޓީގެ މި މަޢުލޫމާތު ބޭ ު
) (5ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

ނތައް މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކު ކުރަންޖެހޭ މިންވަރެވެ .ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމަކީ
މި ކަމުން ބަލަނީ މި ބުނާ ދެކަ ް
ތިމާ ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅަކުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާތަކަށް ވިސްނުމާއި އެކު އަދި ހަމަޖެހިފައިއޮންނަ
ތތައް ކަޑައެޅުމުގެ ލިޔާޤަތަށެވެ .މައްސަލަތައް
ޤަޥާޢިދުތަކުން ކަންކަން ކުރުމުން ވާނެގޮތް ދިތުމާއެކު ރަނގަޅު ގޮ ް
ޙައްލުކުރުމުން މާނަކުރަނީ ކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅާނެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅު ކަޑައެޅުމެވެ.

3

 3.2ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ގިންތިތަކުގެ ތަފްޞީލު
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަޤާމުތައް ގިންތިކުރެވިފައިވަނީ ،ކުރިން ބަޔާންކުރި  5ކަންތައްތަކަށް ބަލައި  10ގިންތިއަށެވެ .ނުވަތަ ގްރޭޑް
އަށެވެ .މަގާމެއް ވަކި ގިންތިއަކަށް ފެއްތުމަށް ބަލާ ކަންކަން ޖަދުވަލު )އިތުރުބައި(  1ގައި އެވަނީއެވެ.

 3.3އައު މަޤާމުތައް އުފެއްދުން
އަލަށް މަޤާމެއް އުފައްދަން ވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޤާމެއް ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި ،އެ މަޤާމުގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އައު މަޤާމަށް އިޢުލާނު ކުރަންވާނީ ،މަޤާމު ގްރޭޑް ނުވަތަ ގިންތިކުރުމަށްފަހުއެވެ .މިކަމަށް މަދުވެގެން 10
މަސައްކަތު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 3.4މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ބަދަލުކުރުން
މިހާރު ހަމަޖެހި ،މީހަކު ލައްވާފައިވާ މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާންއަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނީ ،މުވައްޒަފާ މަޝްވަރާކޮށްގެންނެވެ .ބޮޑެތި
ބަދަލުތައް ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތައް )މުޅިން އައު މަސްއޫލިއްޔަތެއް ޙަވާލުކުރުން ،މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ
ޒިންމާ ބޮޑުކުރުން ،އެހެންމީހުންނާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ އެހެންމީހުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑުކުރުން ނުވަތަ އެހެން މީހުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ތިމާ ޒިންމާނަގަން ޖެހުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު( ފަދަ ކަންތައްތައް
ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ގެންނަ ނަމަ ،އެ މަޤާމު އަލުން ގިންތިކުރަންވާނެއެވެ.
)ހ( މަޤާމެއް އަލުން ގިންތިކުރާނަމަ ،އެ ގިންތިކުރާ ސަބަބުތައް ގިންތިކުރަން އެދޭ ގޮތާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ( ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ޑިވިޜަންގެ ވެރިޔާ ،ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ކުދި ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ .މިފަދަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި
އިމްލާބަދަލުތަކާއި ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ބަދަލުތައް ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރުން އަދި އެއް ފެންވަރެއްގެ
މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެކި މީހުންނަށް ބަދަލުކުރުން ހިމެނެއެވެ .ކުދި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫލިއްޔަތު
ބަދަލުކުރުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 3.5އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް
)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮތްޕެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއްގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ،އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލުއައިސް ފާނެއެވެ .މިގޮތުން ،ވަޒީފާ ބަޔާނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ،ހިޔުމަން ރިސޯސިޒްބަޔަށް
ހުށަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި މިފަދަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ،މަޤާމުތައް އަލުން ގިންތިކުރުމަށް
އެދެންޖެހިދާނެއެވެ.
)ށ( އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ،ނުކުންނަ އަންނަނިވި ކަންކަން ނިންމާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ކޮމިޓީއިންނެވެ.
.1

މަޤާމުގެ ނަން ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި މަޤާމު ގިންތިކުރުން.

 .2މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމެއްގެ ނަން ނުވަތަ އޮނިގަނޑު
 .3މަޤާމަކަށް ހަމަޖެހޭ ޝަރުޠު ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނޭ ހަމަތައް
 3.6އިދާރީ ގޮތުން ،މަޤާމެއް ގިންތިކުރަން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް
)ހ( ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް މަޤާމުގެ ވަޒީފާބަޔާން ފޮނުވާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ގެ ވެރިޔާއަށެވެ.
)ށ( މަޤާމުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންއަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހިޔުމަން ރިސޯސިޒްބައިގެ ކްލެސިފިކޭޝަން އޮފިސަރު ،އޭނާއަށް ފެންނަ ގިންތިއެއް
ފާހަގަކޮށް މަޤާމު ގިންތިކުރުމަށް އެދި ހިޔުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ.

4

ޖަދުވަލު  :1މަޤާމެއް ވަކި ގިންތިއަކަށް ފެއްތުމަށް ބަލާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްޞީލު
ގްރޭޑް
ނުވަތަ
ލެވެލް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ
• އަސާސީ ފެންވަރު

• ތަކުރާރުކޮށް އެއް ކަމެއް ކުރުން .ކުރާނެގޮތް

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަރވިޜަން

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

• މައްސަލަތައް އެއްގޮތްވެފައި ތަކުރާރު

• ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ބަލަންޖެހެއެވެ.
• ސާފު ޞަރީޙަ އިރުޝާދުތައް ދެވެއެވެ.

2

 2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ގުޅޭ
މަސައްކަތަކުން ލިބިފައި.
• ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް  1ނުވަތަ ،2
އ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފަ ި
ނވުނު ފަދަ ތަޢުލީމާއި
• ނުވަތަ މަތީގައި ބު ެ
ތަޖުރިބާ އެހެން ގޮތަކުން ހޯދާފައި

ބައިން ކުރާ އަސަރު
• މީހަކު ކަމަކު އަހައިފިނަމަ،

އިރުޝާދާއި އުޞޫލުތަކުން ހަމަޖެހިފައި.

ވެއެވެ .މުވައްޒަފަށް ކަމަކާ ގުޅިގެން

ނވެގެން
ގ ަ
މިކަންކަމަށް ފަރިތަވުމަށް ބޭނުންވާނީ ި

ހަދަންޖެހޭ ގޮތްތައް މަދެވެ .އަދި އެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮސީޖަރުތައް

މން ދަސްވާ
އެއް މަސްދުވަހު ވަޒީފާގައި އުޅެ ު

ގޮތްތައް ފަސޭހައިން ދަސްވެއެވެ.

ވމުން
ޢާންމެވެ .ނާދިރު ޙާލަތްތައް ދިމާ ު

އވެ.
ބެލެވެ ެ

ހުނަރު.

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކޮށް

ދއެވެ.
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވެރިން ބުނެ ެ

ނނާ
• އެހެންމީހު ް

އވެ .އެކަންކަން
އެނގެ ެ

ޓ
ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތައި ބައެއް އިކްވިޕްމަން ް

ސްޕަވައިޒަރުންނަށް ފަސޭހައިން

ހ
ބޭނުން ކުރަންޖެ ޭ

އވެ.
އެންގެ ެ

• ކުރާ މަސައްކަތް ޢާއްމުކޮށް ސްޕަރވައިޒަރުން
ބަލައެވެ.

• ފަސޭހަ މަސައްކަތްތަކެއް ،ސާފު
ކރުން.
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ު
• އިރުޝާދުގެ ދަށުން މުރައްކަބު މަސައްކަތް މަދު

އެކަމެއް ކުރާ ތަން

މުޢާމަލާތްކުރާއިރު ،ޢަމަލުކުރާ
އުޞޫލުތަކެއް ވެއެވެ .އަދި

• ތަޖުރިބާހުރި މުވައްޒަފުން އެކަނި ،ހަމަތަކަކާ

މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވެނީ

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ،ކުރަންޖެހޭ

އިޙްތިރާމާއެކުއެވެ .ކުރާ

ކަންކަމުގެ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރުމާއި ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ

ނއުމުގެ ކުޑަ އިޚްތިޔާރެއް
ގޮތަށް ބަދަލުގެ ަ

އެހެން ބައިތަކަށް ކުރާނެ

ދެވެއެވެ.

އަސަރަކީ ސްޕަރވައިޒަރުން

•
ތަޖުރުބާއެއް ނެތި .ނުވަތަ  10ނިންމާފައި

ގުޅުންތަކާއި އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި

ވނެ ކަމަށް
ބނެދެ ޭ
ހުންނަތަން ު

• އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ކަން ކުރެވިފައިވޭ .ބައެއް

• ގްރޭޑް  12ނިންމާފައި ،އެއްވެސް

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ

ގެ ޒިންމާއެކެވެ.
• ތިމާ މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގެ

އާދައިގެ ޢާއްމު މައްސަލަތައް .ކަންކަން

• ޢާއްމުކޮށް ސްޕަރވައިޒް ކުރެވެއެވެ.

މން ހަދާނެގޮތް ސާފުކޮށް
މެދުވެރިވު ު

• ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އިރުޝާދު ދެވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެހެންމީހަކަށް

އވެ .އެކި ޙާލަތްތައް
އެންގިފައި ވެ ެ

ނނަ މީހަކަށް ކުޑަ މިންވަރެއްގެ
• މަޤާމުގައި ހު ް

ރައްދުކުރަން ޖެހިދެއެވެ .އެއީ

ފަހަރަކު އެހީއާއެކު ނުވަތަ އިތުރު އިރުޝާދު

ދިމާވުމުން ތަފާތު ގޮތަކަށް

އިޚްތިޔާރުތަކެއް ދެވެއެވެ .އެއީ ތަރުތީބުކުރުމާއި

ދން
ބނެ ޭ
ތަނެއް ހުންނަތަން ު

ފަސޭހައިންލިބެހުރުމާއެކު ކުރުން.

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނަމަ ،އެ ޙާލަތްތައް

ތާވަލުތަކަށް ނަތީޖާ ދެއްކުމުގައެވެ.

ނވަތަ
ތނުން ު
އެނގުމާއި ތަން ަ

އވެ .އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާލަތްތައް
އެނގެ ެ

ވފައި
• ޢާއްމު ޙާލަތްތަކުގައި ކަންކުރާނެގޮތް ލިޔެ ި

• މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު މަސައްކަތުގައި
ނނީ ދެތިން ހަފުތާގެ
ދނެއެވެޫ .
އުޅެގެން ލިބި ާ

ދނެގޮތް ކިޔާދޭނޭ މީހަކު
ދިމާވުމުން ހަ ާ

ވެއެވެ .އަދި ކަންކުރަނޫ އެގޮތަށްތޯ ދޭތެރެ

ނއެވެ.
ކޯހެއް ހެދުމުން ލިބިދާ ެ

ހުރެއެވެ .މަސައްކަތު ދުވަހެއްގައި

އވެ.
ދޭތެރެއިން ބެލެ ެ

މަސައްކަތް ރޭވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން
ވެއެވެ.
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• ޢާއްމު ނޫން ކަންކަން ކުރަންޖެހުމުން

މީހުން ކުރާ މަސައްކަތާއި
އެމީހުން އުޅޭ އިރެވެ.
ނނާ އެކު
• އެހެންމީހު ް
މުޢާމަލާތް ކުރާއިރު

ތަފްޞީލު އިރުޝާދުތަކާއި އެކު މަސައްކަތް

ޙުރުމަތާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަން

އވެ.
ގާތުން ބެލެ ެ

ޖެހިދެއެވެ.

ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން

ނުވަތަ

ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަރވިޜަން

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

ލެވެލް

3

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ
ގުޅުންތަކާއި އެ ގުޅުންތަކަށް
އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

• ކުރާ މަސައްކަތާ ބެހޭ ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް 3
ވން .ނުވަތަ ގްރޭޑް  12ނިންމާފައި
ލިބިފައި ު

• ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ޢަމަލީ

އގެ މަސައްކަތްތަކެއް
• އެއްބާވަތެ ް

މއި
ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެ ،ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ ާ

ތަކުރާރުކޮށް އަމިއްލައަށް

ނުވަތަ ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް 2

ހުނަރު ،ސެޓިފިކެޓް  3ގެ ފެންވަރަށް ބޭނުން

ނއެވެ.
ގން ކުރަންޖެހޭ ެ
އިސްނަގައި ެ

ބ
ލިބިފައިވުމާއެކު  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި ާ

ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މިގޮތަށް ބައެއްކަންކަން ކުރާއިރު،

ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން
ސެޓިފިކެޓަށް ފަހު ލިބިފައިވުން.
ލވެލް 6/5
• ތަޖުރިބާ ނެތަސް ދާއިރާއިން ) ެ

• މަސައްކަތުގެ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި
އިރުޝާދުތަކަށް ،ޙައްލުތައް ނެރުމަށް ،ނުވަތަ
އެކި ގޮތްގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރުމަށް

ވން .މި
އއް ލިބިފައި ު
ފެންވަރުގެ( ޑިޕްލޮމާ ެ

ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަރުތީބު ކަޑައެޅުމަށް،

ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން އަދާ ކުރާ

އވެ.
ނން ޖެހިދާނެ ެ
ފިކުރާއެކު ބަދަލުގެން ަ

މަސައްކަތަށް އޮން-ދަ-ޖޮބް ޓްރޭނިންގ

ގބަހުންނާއި
• މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލިޔުމުންނާއި އަ ަ

ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނާއި

ހިސާބުން މުޢާމަލާތްކޮށް ،އިންތިޒާމްކުރުމުގެ

ކންމެ
• ރޫޓީންކޮށް ސްޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭނެއެވެޮ .
ކަމެއް ކޮންމެ ފަހަރަކު ސްޕަވައިޒް ކުރާކަށް
އވެ.
ނުޖެހޭނެ ެ
• މުވައްޒަފު ކަންކުރާނޭ ގޮތް އަމިއްލައަށް

ހން
ނަތީޖާއިން އެ ެ
ނވަތަ އެހެން
މުވައްޒަފުންނަށް ު
ކަންކަމަށް ކުރާނެ އަސަރު،

މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތުގެ ހަމަތަކާއި

ގން ވެއެވެ.
ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބި ެ

މަސައްކަތް ތަރުތީބުކުރާއިރު

އުޞޫލުތަކާއި ގޮތްތައް އިތުރަށް

ނނެވެ.
ދނުމު ް
އެއީ ނެރެންވީ ނަތީޖާ ބުނެ ި

ނުވަތަ އެކި ގޮތްގޮތުން ވަކި

ނއެވެ.
ވިސްނައި ފިކުރުހިންގަން ޖެހޭ ެ

ކ
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަމަ ީ

ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާއިރު

ނވަތަ ގޮތްތަކަކުން ވަކި
މންވީގޮތް ު
ކަންނިން ަ

އވެ.
ނވާނެ ެ
ބަލަ ް

ނންވާ
• އެހީއާއި އިރުޝާދު ބޭ ު
ގންނަ
ޙާލަތްތައް ބައެއް ފަހަރު ދެނެ ަ

ގޮތެއް ޚިޔާރުކުރަންޖެހޭކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ

ޖެހޭނެއެވެ.

ކަންކަމެވެ.

• ފުރުޞަތުލިބޭ ފަހަރު ،މަސައްކަތުގެ

•

އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްނަމަ ،އެކަން ކުރާނޭ

މަޢުލޫމާތު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން

ހުނަރާއި ،ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ތަފާތު

ހަމަތައް ރަނގަޅުކުރާނެގޮތް

އވެ .އަދި މިކަންކަން ސެޓްފިކެޓް
ނވާނެ ެ
ބޭނު ް

ބނުންކުރަން
އިކްވިޕްމަންޓް ޭ

ހުށަހަޅައި ،ކުރަން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

• އެހެން މީހުން ސްޕަރވައިޒް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

 4ނުވަތަ ) ލެވެލް  6/5ފެންވަރުގެ(

ގން
)ވާރޑްޕްރޮސަސްކުރެވޭ ފެންވަރަށް( އެނ ެ

ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް

އެގޮތަށް ސްޕަރވައިޒްކުރެވޭ މުވައްޒަފުން

ވން
ގން ާ
ވވަރަށް ލިބި ެ
އވެރިވެ ޭ
ޑިޕްލޮމާގައި ބަ ި

ޖެހޭނެއެވެ .ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ

ކުރާނޭ ގޮތްތައް ރާވާ ހަމަޖައްސަން

ކުރާނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުރާ ކަންކަމެވެ .އެއް

ވާނެއެވެ.

ސެޓިފިކެޓާ އެއް ފެންވަރަކަށް މި ހުނަރުތައް

ޖެހޭނެއެވެ.

އުޞޫލަކަށް ކުރާ ކަންކަމެވެ.

• ތަމްރީނާއި ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން

ވަޒީފާގައި ކުރާކަމަކުން ނުކުންނަ

ހނެއެވެ.
ބޭނުން ކުރަންޖެ ޭ

މިފެންވަރު ހުރިކަމަށް ބެލެވުނަސް މި
އވެ.
ޝަރުޠު އަދާކުރިކަމަށް ބެލެވޭނެ ެ

6

ގޮތް ކިޔައި ދެވެއެވެ.

ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން

ނުވަތަ

ހޯދަން ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ

ލެވެލް

ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

4

• ތަޖުރިބާއާއެކު ޑިޕްލޮމާއެއް
ވން
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިންހޯދާފައި ު
ވލް  4ގެ ސެޓިފިކެޓަކަށް
ނުވަތަ ލެ ެ
ފަހު ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ
ވން.
ލިބިފައި ު
• ގްރޭޑް  12ނިންމާފައިވުމާއެކު،
އިދާރީ އަދި އޮފީސް މަސައްކަތުގެ
މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ
ޞަރީޙަ ތަޖުރިބާ )ފޯރމަލް
އވުން.
ޓްރޭނިންގ އާއެކު( ލިބިފަ ި
• ލެވެލް  4ގެ ސެޓިފިކެޓަކަށްފަހު،
ސީދާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
• ލެވެލް  3ގެ ސެޓިފިކެޓަކަށް ފަހު،
ނންވާ
ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ،ބޭ ު
ދާއިރާއިން ޚާއްޞަ ހުނަރުތަކެއް

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ނނި ކަންކަން ހިމެނޭ ތަފާތު
• އަން ަ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން:
 .1ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ،އިދާރީ ،ނުވަތަ
ޓްރޭޑް ޢިލްމާއި ހުނަރު
އގެ
 .2ރޭވުންތެރިކަމާއި ކޮންމެވެސް މިންވަރެ ް
ހނަރު
އީޖާދީ ނުވަތަ ޑިޒައިންގެ ު
 .3މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތިއޮރެޓިކަލް ނުވަތަ
ސިޔާސަތުގެ ތަކުގެ ހަމަތައް.
• ހޯދާފައިވާ ޢިލްމު ތަކުރާރުވާ މަސައްކަތްތަކުގައި

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަރވިޜަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

• ޢާއްމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތް،
ނވަތަ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢިލްމެއް ު

ދެވެއެވެ .ކަން ޢާއްމުކޮށް ކުރާ ގޮތްތަކުން ވަކި

މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ

މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑެއް

ގޮތެއް މުވައްޒަފަށް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސެކްޝަންތަކަށް ކުރާނޭ އަސަރު

އވެ.
ގން ކުރަންޖެހޭނެ ެ
ބޭނުންކޮށް ެ

އވެ.
މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަންކުރިގޮތް ބެލެވެ ެ

ސާފުކޮށް ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ.

މިގޮތުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި

މިގޮތަށް ވަކިގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާއިރު،

 .1ތަފާތު ޕްރޮސީޖަރްތަކާއި
މަސައްކަތުގެ އުޞޫލުތައް ބޭނުން
ކުރުން
 .2އިރުޝާދުތަކާއި މެނުއަލްތައް

• ކުރާ މަސައްކަތުގެ ޢިލްމުން

ސިޔާސަތުތަކާއި ޓެކްނިކަލް ޢިލްމަށް ރިޢާޔަތް

އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން

ކުރެވެއެވެ .ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު

ޖެހެއެވެ.

ލިބެއެވެ.
• އެއް ސެކްޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެހެން

• އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި
ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭން

ތން މަސައްކަތް
ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ .މިގޮ ު

އގޮތަށް
ގން އެއާ އެ ް
ބަލައި ެ

ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސްޕަރވައިޒް

ޖެހެއެވެ (1) .މަޢުލޫމާތާއި

ކުރުމަށް އިކްވިޕްމަންޓާއި ކޮމްޕިއުޓަރ

މަސައްކަތް ކުރަން އެނގުން.

ށ
ހން މީހުންނަ ް
ކުރަންޖެހިދާނެއެވެ .އަދި އެ ެ

ޤަވާޢިދުތަކާއި ޓެކްނިކް )(2

ދ-ޖޮބް
މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ އޮންަ -

މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދުތައް ދެނެގަނެ

ނން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭ ު

ބލައި،
 .3ނެރެންޖެހޭ ނަތީޖާއަށް ަ

އަދި ،އެއް ޓްރޭޑަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރޭޑްތަކުގެ

މަސައްކަތުގެ އުޞޫލުތަކާއި

ހުނަރު ބޭނުން ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ޕްރޮސީޖަރތަކުން ވަކި ގޮތެއް

ނން ކުރަން ޖެހެއެވެ.
• ޚާއްޞަ ހުނަރުތައް ބޭ ު

ޚިޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
• ވަޒީފާ އަދާކުރުމުން ލިބޭ ތަޖުރިބާއިން

ހުރުން ނުވަތަ އެއް ޓްރޭޑް އަށް

މިގޮތުން ،މުރައްކަބު ލޭޔައުޓް ހިމެނޭ

ގން ނުވަތަ
ވުރެ ގިނަ ޓްރޭޑް އެނ ު

މއި
ޑޮކިޔުމަންޓްތައް އެކުލަވާލު ާ

މަސައްކަތްތައް ޕްރޮސީޖަރ ތަކާއި

އެއް ޓްރޭޑް ހުނަރާއެކު،

ނޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކުރުމާއި
އިންސްޓްރޫމަ ް

އެއްގޮތަށްދޭތޯ ބަލައި،

ސްޕަރވައިޒްކުރުމުގެ ނުވަތަ އިދާރީ

ޚާއްޞަތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އެޕްރޮސީޖަރތައް ރަނގަޅުކުރަން

މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ

ގތް،
ހިމެނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކަންކަން ކުރާނޭ ޮ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.

ހުރުން.

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކިޔައިދޭންޖެހެއެވެ .އަދި

• މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ހުނަރާއި

• ކުރަންވީ ކަމުގެ ޖެނެރެލް ޑިރެކްޝަން

• ކުރާ ކަންކަމުން ،ކަމާ ގުޅޭ އެހެން

ހުނަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހޯދުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ

ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ޢިލްމާއި

ނންސް
ނޓެ ަ
ތަޖުރިބާއިން އެނގޭ މެއި ް

ޤާބިލްކަށް އެހެން

ކުރަންޖެހެއެވެ.

ވން.
ލބިފައި ު
ކޮންބިނޭޝަންތަކުން ި
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ނއެވެ.
ޓްރޭނިންގ ދޭން ޖެހިދާ ެ
• އެހެން )މަތީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް(
ވލަރެސްކޮށް ،ޚާއްޞަ
މުވައްޒަފުންނާ ި
ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެސައިމަންޓްތަކުގައި
އވެ.
ވން ޖެހިދާނެ ެ
ބައިވެރި ާ
ލއަށް
ހން އަމިއް ަ
• ބައެއް ކަންކަން ،މުޅިން ެ
ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ތަފާތުގޮތްގޮތުން ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު
ކުރުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ތަރުތީބު
ހަމަޖެއްސުން.
• އެކި ސެކްޝަންތަކާއި ނުވަތަ
ޅން
ނނަ ގު ު
ނނާ ދެމެދު އޮ ް
ކްލަޔަންޓު ް
ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ
ޕްރޮސީޖަރ އަށް ގެންނަން ޖެހޭ
ބަދަލުތައް ހުށަހެޅުން.

ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން

ނުވަތަ

ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަރވިޜަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި އެ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

ލެވެލް
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ހނަރާއި
ނނިވި ު
• ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަން ަ
ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރުގައި ކުރަން އެނގުން.

އއް )ލެވެލް  8/7ގެ
ޑގްރީ ެ
 .1ބެޗްލަރ ި

ނރާއި ޢިލްމު
ނވި ހު ަ
• އަންނަ ި
ސއްކަތް ކުރުން:
ނވާ މަ ަ
ބޭނު ް

ނރުތަކާއި
ނވި ހު ަ
• އަންނަ ި
ށގެން،
ޢިލްމު ބޭނުންކޮ ް

ދ
ޝ ު
އރު ާ
ޢއްމު ި
• ކަން ނިންމާނެ ގޮތުގެ ާ
ތކުގެ
ތ ަ
ސއޫލިއްޔަ ު
ފދޭ މަ ް
ޔނުން އު ެ
• ވަޒީފާ ބަ ާ

ތ
ލމާ ު
ޞރީޙަ މަޢު ޫ
ަ
ސއްކަތު ޔުނިޓްގެ
• މަ ަ
ޓގެ ޕޮލިސީތަކާއި
ދެތުން ،ޔުނި ް

ސއްކަތުގެ
މ ަ
އރާތަކާއި ަ
ދާ ި

ކރެވޭ އެހެން ކަންކަން.
އިތުރުން ޙަވާލު ު

ސޖަރތަކާ
ކއި ޕްރޮ ީ
ނިޒާމްތަ ާ

ކރާނޭ
އޮންނަ މީހަކު ު

ފުންމިނުން ތަފާތު(

ގއި،
މ ަ
މ ު
ތއް ނިން ު
ސޖަރ ަ
ޕރޮ ީ
ސއްކަތުގެ ް
މަ ަ

ގޅުމަށް
ހރި ު
ކންތައްތަކާ ު
އަންނަނި ަ

އގެ
އމީހެ ް
ށެ ،
ވރަ ް
މިން ަ

ރއެކު
އސަލަތައް ފިކު ާ
މަ ް

ތކާ
ތިއޮރެޓިކަލް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ޕޮލިސީ ަ

ނ
ޅ ް
ވޅުތައް އެ ު
ބިނާކޮށް ފިޔަ ަ

ޅ
ގ ޭ
ސދާ ު
ރބާީ ،
ތޖު ި
ދވަހުގެ ަ
 2އަހަރު ު

ނވަރަށް
އން ކުރާނޭ ފެ ް
އރާ ި
ދާ ި

ނ
ނިންމު ް

ނން
ބެހޭ ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތު ބޭ ު

ނ
ދނު ް
ޖބު ި
މއްސަލަތަކަށް އި ާ
• ޢާއްމު ަ

އވުން.
އން ލިބިފަ ި
އރާ ި
ދާ ި

ކއި
ތިއޮރެޓިކަލް ހަމަތަ ާ

މ
 .1ތިއޮރެޓިކަލް ޢިލް ު

ދ
އ ި
މގައި ަ
ވ ު
އވެ .ކަންކަން ރޭ ު
ހ ެ
ކުރަންޖެ ެ

ރވެ
ތ ި
ދދީ ،އެހީ ެ
ޝ ު
ނމީހުންނަށް އިރު ާ
• އެހެ ް

ސޖަރ ތަކާއި
ޕްރޮ ީ

 .2ތަފާތު ހަމަތަކާއި

އވެ.
ހ ެ
ރވާން ޖެ ެ
ވ ި
ބއި ެ
ގއި ަ
ރމު ަ
ޝެޑިއުލް ކު ު

އތުން.
ޖރިބާ ނެތި ޮ
ދއް( ތަ ު
ސަނަ ެ
ވގެން
މދު ެ
 .2ލެވެލް  5ގެ ޑިޕްލޮމާއަށް ފަހުަ ،

 .3ލެވެލް  4ގެ ސެޓިފިކެޓަކަށްފަހު ،ގުޅޭ
ވން.
އ ު
ލބިފަ ި
ރބާތަކެއް ި
ތޖު ި
އން ދިގު ަ
އރާ ި
ދާ ި
ރއި ތަޢުލީމުގެ
ހނަ ާ
ކރެވުނު ު
ގއި ބަޔާން ު
• މަތީ ަ

ގރީ
ޑ ް
ރބާ ނެތް ބެޗްލަރ ި
 .1ތަޖު ި

ޓެކްނިކްތައް.
އރާއިން ފުންކޮށް
ދ ި
އޞަވި ާ
 .2ޚާ ް

ހން
ޤބިލްކަށް އެ ެ
ރށް ޢިލްމާއި ާ
ފެންވަ ަ

ނުވަތަ ފުޅާކޮށް ޓެކްނިކަލް

ފއިވުން.
ޝންތަކުން ލިބި ަ
ކޮންބިނޭ ަ

ހނަރު .އެކި
އދާރީ ު
ނުވަތަ ި

ތއް
ޓެކްނިތަކާއި އުޞޫލު ަ

ޓއްގެ
އގެ ނުވަތަ ޔުނި ެ
ނ ް
• ވަކި ސެކްޝަ ެ

މން އެހެން
ގއި ،ކަންކަ ު
• ގުޅޭ ޙާލަތްތަކު ަ

ރއްކަބު
ކރަންޖެހޭ މު ަ
ބޭނުން ު

ވން ޖެހިދެ އެވެ.
ނމާ ާ
ސއްކަތަށް ޒި ް
ދުވަހީ މަ ަ

ސރަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް
ޙަރަކާތްތަކަށް ކުރާ އަ ަ

ޢިލްމު

ވއްޒަފުން
މ ަ
އަދި އެ ޔުނިޓް ު

ނއުން.
ލގެ ަ
ނޒާމަށް ކުދި ބަދަ ު
ގމުގެ ި
ހިން ު

ޝންތަކުގެ
 .3އެހެން ސެކް ަ

ތން ،އެ
އވެ .މިގޮ ު
ދ ެ
އޒްކުރަން ޖެހި ެ
ސްޕަރވަ ި

ތއް
ސޖަރ ަ
ޕްރޮ ީ

ސއްކަތަށް ނުވަތަ
މަ ަ

ތއް
ތއް ަ
އސްކަންދޭ ކަން ަ
ޔުނިޓްގެ ި

ކމުގެ
އރު ،އެ ަ
ކރާ ި
ބޭނުން ު

އސަރުކު
ނނަށް ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ލސީ
ތިއޮރެޓިކަލް ނުވަތަ ޕޮ ި

ކއި
ޚދުމަތްތަ ާ
ކުރާި ،

އ
ޑ ާ
ތގެ ސްޓޭންޑާރ ް
ދމަ ު
ތަރުތީބުކޮށް ،ޚި ު
ކންކޮށްަ ،މ ަ
ސ ްއ ަކ ުތ ެގ
އވަރަށް ކަން ަ
އެ ް

މވާރކް އެނގި އެ
ފްރޭ ް

ބހޭ ތަނުގެ
ސސަސްތަކާ ެ
ރި ޯ

ށގެން ކުރުން.
ބޭނުންކޮ ް

ތއް.
ނމުން ަ
ގމާ ބެހޭ ނި ް
ހިން ު

ކއި
ކއި އުޞޫލުތަ ާ
• ސިޔާސަތުތަ ާ

އންސް ކުރުން.
އިންފްލު ަ

ރގައި
މގެ ތެ ޭ
މިކަންކަ ު

ޔ ޮކ ް
ރ ިވ ޫ
ނ ަޓރ
ށޮ ،މ ި
ނ ާޒ ްމ ި
ި
ނ ެ
ރ ް
ުކ ަ
ޖ ިހ ެދ ެއ ެވ.
ވއްޒަފުން
މ ަ
• ތަފާތު ހުނަރު ހުންނަ ު

ތއް
ސޖަރ ަ
ކއި ޕްރޮ ީ
ޢދުތަ ާ
ޤަވާ ި

ވސް
އސުން ެ
މޖެ ް
ޖރަހަ ަ
އު ޫ

ލރެސް
އޒްކޮށް ،ވި ަ
ސްޕަރވަ ި

ޕރީޓްކޮށް
އެޕްލައިކޮށް ،އިންޓަރ ް

ނއެވެ.
ހިމެ ެ

ދއެވެ.
ހ ެ
ކުރަންޖެ ި

ދނުން .އެކިއެކި
ޝދު ި
އިރު ާ
ތއް
ޤވާޢިދު ަ
ކޭސްތަކަށް ަ
ވތަ
އވާގޮތް އެނގުން .ނު ަ
އެޕްލަ ި
ނތަކާއި
ރިޕޯޓްތަކާއި ބަޔާ ް
ނން ލިޔުންތައް ލިޔަން
ޢާއްމު ޫ
އެނގުން.
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ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ

ނުވަތަ

ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް

ލެވެލް

ނުވަތަ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

6

• ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ވ
މނޭ ޙަވާލުކުރެ ޭ
ނނިވި ކަންތައްތައްހި ެ
• އަން ަ

ނނިވި ހުނަރާއި ތަޢުލީމުގެ
އަން ަ

ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ފެންވަރުގައި ކުރަން އެނގުން.

 .1ސިޔާސަތުތަކާއި މަޤްޞަދުތަކާއި

 .1ލެވެލް  7ގެ ބެޗްލަރ
ޑިގްރީއަށް ފަހު ދަސްވެފައިވާ
ތިއަރީތަކާއި އުޞޫލުތައް

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ގެ

ގން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ނުވަތަ
ވިސްނައި ެ

މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭ ކަންކަން.

މުޅިން އައު ބާވަތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

ތަންފީޒުކުރުން .މަސައްކަތް ވަޒަންކުރެވޭނީ

އވެ .މިގޮތަށް
ޙާޞިލްކުރަން ޖެހިދާނެ ެ

ނއެވެ .ބައެއް ކަންކަން
ޙައްލުކުރުން ހިމެ ެ

މަޤްޞަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ބަދަލުކުރާއިރު ،ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުގައި

 .2ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި

އައު ގޮތްގޮތަށް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން

 .3ކުރިން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ

ވން.
ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ސިޔާސަތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު އިތުރަށް

 .2ލެވެލް  6/5ގެ ޑިޕްލޮމާ އެއް

•

• ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅަނީ ވަޒީފާގެ

ށ
ވުމާއިއެކު އެކަމުން ނުކުންނަ ނަތީޖާއަ ް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލައެވެ .މީގެ

އަސަރުކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި ވާރކް ޔުނިޓް

މނެއެވެ.
ޒިންމާވުން ހި ެ

އިތުރަށް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ

އަށެވެ .ނޫނީ މަތީ ފަރާތަކުން އެކަމަށް ހުއްދަ

ވނެއެވެ.
ޙވާލުކުރެ ޭ
އެސައިމަންޓްތައް ަ

ނއެވެ.
ހޯދަންވާ ެ

ތިއޮރެޓިކަލް ،ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ

އޭގެ ބަހާތަކަށް ވިސްނައިގެން ކުރަންޖެހޭ

ޕްރޮސީޖަރަލް ޢިލްމު ކަންކަން ޑިޒައިން

ކަންކަން.

ކުރުމަށް ،މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ،މައްސަލަ
ގ ްތ ެބ ުލ ަމ ް
ޙައްލުކުރުމަށް ،ވ ީ ޮ
ށ،

ކަނޑައަޅާ ޒިންމާވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ

ސިޔާސަތުތައް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ

ވާރކްފްލޯ ބެލުން .މިގޮތުން ،ތިމާގެ އަދި

އުޞޫލުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިރުޝާދު

ނ ެ
ރ ް
ނ ުކ ަ
ނ ް
ބ ު
ށ ޭ
ރ ަމ ް
ރ ާމ ުތ ުކ ު
ަމ ާ
ޖ ެހ ެއ ެވ.

ނގެ
ވާރކް ޔުނިޓްގެ އެހެން މުވައްޒަފު ް

ވނެއެވެ.
ދޭން ާ

އ
• މި ފެންވަރުގެ މަސައްކަތުގައި އީޖާދީ އަ ު

ނުވަތަ އިދާރީ ހުނަރާއި
ގން 4
ޢިލްމްގެ މަދުވެ ެ

މއްސަލަތައް
ތަޙުލީލުކޮށްގެން ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ނއެވެ.
ބލުން ހިމެ ެ
ޙައްލުކުރުމާއި ކަންކަން ެ
އެކްސްޕެރިމަންޓްތައް ޑިޒައިންކޮށް

• ސެކްޝަންގެ އުޞޫލުތައް ލިޔުމުން

ނއެވެ.
މިކަންކަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ެ
• ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މުވައްޒަފުން

ލން.
އެކުލަވާ ު
• ކުރު ޚުލާޞާއަކަށް އިކްވިޕްމަންޓް

ސްޕަރވައިޒްކުރުން .މުވައްޒަފުން

ވލުމަށް
ޑިވެލޮޕްކޮށްގެން ނުވަތަ ކޯސްއެކުލަ ާ

ޑިޒައިންކުރުމާއި އިކްވިޕްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި

ވަޒީފާގައި ހުންނަ ފަރާތަށް ސީދާ

ހުނަރާއި ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް

ނުވަތަ ޕްލޭން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެގެން

ނނާ މުޢާމަލާތްކޮށްގެން
ބޭނުންކުރާ މީހު ް

ރިޕޯޓްކޮށްފާނެއެވެ.

ޢިލްމާއި ޤާބިލްކަށް އެހެން

ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

އވެ.
ދނެ ގަތުން ހިމެނެ ެ
ބޭނުންތައް ެ

ކޮންބިނޭޝަންތަކުން

ހިމެނެއެވެ.

ވން.
ލިބިފައި ު

ވނެއެވެ .އަދި އެކަމުން
އެކަން ހިމެނެން ާ

• ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރަޔޮރިޓީ

ގޮތްގޮތަށް ތަޖުރިބާކޮށްގެން ނުވަތަ

ވން.
ލިބިފައި ު

•

އުޞޫލުތައް ތަފްސީރުކޮށް ޓެކްނިކްތައް

ސިޔާސތުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ މެދު ފުންކޮށް

ކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެގެން 2

• މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު

ޤަވާޢިދުތައް ތަފްސީރުކޮށްގެން ނުވަތަ

މން ނޫނީ
ޖެނެރަލް ޑިރެކްޝަން ބުނު ު

މުޢުތަބަރު އިރުޝާދުތައް ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

މން
ނވާ މަޤްޞަދު ބުނު ު
ބނު ް
ނެރެން ޭ

ނވާ ކަންކަން.
ބޭނު ް

ދާއިރާއިން ފުން ޓެކްނިކަލް

ގން ،ނުވަތަ
• މަޢުލޫމާތު އެނެލައިޒްކޮށް ެ

• ކަންކުރާގޮތުގެ ޢާއްމު އިރުޝާދު ނުވަތަ

އގައި
ޙއުލެ ް
• ފުޅާކޮށް ބަދަލުވަމުންދާ މާ ަ

ޕްލޭންކުރުމާއި ރިސޯސްތައް ހޯދުމާއި ކަން

ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް ފުރިހަމަ

ހޯދުމަށް ފަހު ،ޚާއްޞަ

ޙައްލުކުރުން.

އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

ޅގޮތަށް ބަދަލުކޮށް މަޤްޞަދު
ޙާލަތާގު ޭ

ސިސްޓަމްސްތައް ސާފުކޮށް ދެތުމަށް

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތާ

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި މައްސަލަތައް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސްޕަރވިޜަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި އެ

• ރިސޯސް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރުބެލުމާއި
ރިސޯސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް
އވެ.
ލން ހިމެނެ ެ
އެކުލަވާ ު
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• ވާރކް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއިން،

ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ

ނުވަތަ

ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ޖެހޭ

ލެވެލް

ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ ތަމްރީނާއި

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި މައްސަލަތައް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި

ޙައްލުކުރުން.

ސްޕަރވިޜަން އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

މިނިވަންކަން

ތަޖުރިބާ
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• ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

• މުހިންމު ތިއޮރެޓިކަލް އަދި

• އަމިއްލައަށް ތިއޮރެޓިކަލް ނުވަތަ ޕޮލިސީ

• ކަންކުރަން ހަދަންވީ ގޮތުގެ މައިގަނޑު

• ތަފާތު އެތައް ޕޮލިސީތަކާއި

އަންނަނިވި ހުނަރާއި

ޓެކްނިކަލް ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ،

ޢިލްމު އަންނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް

މިސްރާބު )ބްރޯޑް ޑިރެކްޝަން(

ޙަރަކާތްތަކެއްގެ ގުޅުންތައް ދެތުން.

ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރުގައި ކުރަން

ތަފާތު މައސަލަތައް ތަފާތު

ބޭނުންކުރުން:

ބުނުމުން ނޫނީ ނެރެންބޭނުންވާ

• އެތައް ތަފާތު މަޞްލަޙަތުތަކެއް ހިމެނޭ

އެނގުން.

ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން

 .1އީޖާދީގޮތްތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ،މިހާރު

އެނގުމާއި އެކު އަމިއްލައަށް

 .1ލެވެލް  8/7ގެ ބެޗްލަރ
ޑިގްރީއަކަށް ފަހު ދަސްކުރި

މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ،

ތިއަރީތަކާއި އުޞޫލުތައް

ދިރާސާކޮށް ،އެނެލައިޒްކުރުން.

ހަރުދަނާކޮށް ބޭނުންކުރަން

• އެހެން މީހުންނަށް ކަންކަން

އެނގުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް

ކުރާނޭ ގޮތުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ

ދެތުމަށް މަދުވެގެން 4

ދޭން އެނގުން.

އަހަރު ދުވަހުގެ ގުޅޭ

• ޚާއްޞަ ދާއިރާއެއްގެ

މަޤްޞަދު ބުނުމުން ޕްލޭންކުރުމާއި

ކަންކަމުގައި ނެގޮޝިއޭޓްކޮށް ޙައްލުތައް

ބޭނުންކުރާ ޓެކްނިކްތައް ބަދަލުކުރުން.

ރިސޯސްތައް ހޯދުމާއި ކަން

ދެނެގަންނަން އެނގުން.

 .2މައްސަލައެއް ދިރާސާކޮށް އެނަލައިޒްކޮށް

ތަންފީޒުކުރުން .މަސައްކަތް

އެކަމަށް އައު އިޖާބަތަކާއި ޙައްލުތައް

ވަޒަންކުރެވޭނީ މަޤްޞަދުތަކަށް

ވާރކް ޔުނިޓްތަކުގެ ނުވަތަ ޓީމެއްގައި

ހުށަހެޅުން.

ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.

ހިމެނޭ ބައެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ

 .3ޓެކްނިކަސް އަދި ތިއޮރެޓިކަލް އުޞޫލުތައް

• އިރުޝާދުދެވޭނީ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު

ބޭނުން ކޮށްގެން ،އައު ޓެކްނިކްތައް

ޙާޞިލްކުރުމަށެވެ .މަސައްކަތް

ބޭނުންކުރުމަށް އިސް ރޯލެއް އަދާކުރުން.

ރޭވުމާއި ،އުޞޫލުތަކަށް

ނުކުންނަ ނަތީޖާއަށް ޒިންމާދާރުވުން.

ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން

ތިއޮރެޓިކަލް ،ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ

• ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގަވާއިދުތަކާއި

ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.

ޕޮލިސީ ކަންކަން ޢަމަލީ ގޮތުން

ކުރިން ކަންކަން ކުރިގޮތަށް އިސްކަން

ފިކުރުކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ކުރަން އެނގުން ނުވަތަ

ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ،މަޤްޞަދުތަކަށް ފޯކަސް

• މުވައްޒަފުން ސްޕަރވައިޒް ކުރަން

ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުނަރުތައް

އެކަންކަން ކުރާނޭ ގޮތުގެ

ކުރުން .ވާރކް ޔުނިޓްގެ ބޭރަށް އަސަރުކުރާނޭ

ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ޓެކްނިކަލް،

އެނގުން.

ފުރިހަމަ އިރުޝާދު ދޭން

ގޮތަށް ޕޮލިސީތައް ތަންފީޒުކުރަން ނުވަތަ

އިދާރީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް

އެނގުން.

ތަރުޖަމާކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

• މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު

ގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ނުވަތަ
ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް އެކުލަވާލުން އަދި

ބަދަލުގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ

 .2މެނެޖްމަންޓް ތަޖުރިބާ އާއި

• ޚާއްޞަ އެސައިމަންޓްތަކުގައި ތަފާތު

ހުނަރާއި ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް

ހިމެނެއެވެ .އަދި ވާރކް ޔުނިޓްގެ

ޢިލްމާއި ޤާބިލްކަށް އެހެން

މަސައްކަތާއި އުޞޫލުތަކާއި ބަޖެޓާއި

ކޮންބިނޭޝަންތަކުން

އިސްކަންދޭ ކަންކަން ކަނޑައެޅުމުގައި

ލިބިފައިވުން.

ސީނިއަރ މެނޭޖަރުންނަށް އިރުޝާދު
ދީ އެހީތެރިވާން ޖެހިދާނެއެވެ.
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ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން

ނުވަތަ

ހޯދަން ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ

ލެވެލް

ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ

8

ޔތުތައް
ސއޫލިއް ަ
ފގެ މަ ް
• ވަޒީ ާ

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ރގެ
ވ ު
ފން ަ
ކރުމަށް މަތީ ެ
• އަންނަނި ކަންކަން ު

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

ސްޕަރވިޜަން އާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ

ގުޅުންތަކާއި އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން

މިނިވަންކަން

ކުރާ އަސަރު

ދންވީ ގޮތުގެ
• ކަންކުރަން ހަ ަ

ތވާ
ނސްބަ ް
ނވަރސިޓީއަށް ި
• މުޅި ޔު ި

ކއް
ޤޞަދުތަ ެ
އޞަ މަ ް
• ޚާ ް

މގެ
ނރާއި ތަޢުލީ ު
ނވި ހު ަ
އަންނަ ި

ރ ބޭނުން
މއި ޓެކްނިކަލް ހުނަ ު
ތިއޮރެޓިކަލް އިލް ާ

ރމްތަކާއި
ރގް ާ
ރމަށް ޕް ޮ
ޙާޞިލްކު ު

ބރޯޑް
ސރާބު ) ް
އގަނޑު މި ް
މަ ި

އދި
ޢދުތަކާއި ަ
ޤވާ ި
ޕޮލިސީތަކާއި ަ

ގން.
ގއި ކުރަން އެނ ު
ރ ަ
ފެންވަ ު

ހއެވެ.
ކުރަން ޖެ ެ

ޒމްތައް
ކއި ނި ާ
ސިސްޓަމްތަ ާ

ނ ،ނޫނީ
ބނުމު ް
ޑިރެކްޝަން( ު

ލމާތު/
ކމުގެ މަޢު ޫ
ރގުޅޭ ކަން ަ
ބޭ ާ

ނގުން.
ބޖެޓް މެނޭޖްކޮށް ހި ް
ކއި ަ
ގރާމްތަ ާ
 .1ޕްރޮ ް

ކރުމަށް ސީދާ
އޤީކޮށް ތަންފީޒު ު
ތަރަ ް

ނމުން
ޞދު ބު ު
މޤް ަ
ނވާ ަ
ނބޭނު ް
ނެރެ ް

މގެ
މޤާ ު
ނންަ ،
ޢިލްމުގެ ބޭ ު

އ
ތ ް
ތއް ަ
ރމްތަކާއި އައު ކަން ަ
ރގް ާ
 .2ބޮޑެތި ޕް ޮ

މގެ
ކންކަ ު
ނއެވެ .މި ަ
ހދާ ެ
މވާން ޖެ ި
ޒިން ާ

ދމާއި
ތއް ހޯ ު
ސސް ަ
މއި ރި ޯ
ޕްލޭންކުރު ާ

ސއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
މަ ް

ތއް
ކއި އުޞޫލު ަ
ތިއަރީތަ ާ

ކންކަމުގެ
ވޒަން ކުރުން .މި ަ
ރވިޔޫކޮށް ަ
ވއިި ،
ރާ ަ

ޔރިޓީތައް
ގއި ޕްރަ ޮ
ތެރޭ ަ

ކަން ތަންފީޒުކުރުން.

ކުރުން.

ކރަން
ދނާކޮށް ބޭނުން ު
ހަރު ަ

މގެ ވާރކް ޔުނިޓަށް ވުރެ ބޭރަށް
ސރު ،ތި ާ
އަ ަ

ތއް
މއި ޕޮލިސީ ަ
އޅު ާ
ކަނޑަ ެ

 .1ލެވެލް  8/7ގެ ބެޗްލަރ
ދސްކުރި
ރއަކަށް ފަހު ަ
ޑިގް ީ

އގެ
ރއެ ް
ދއި ާ
އޞަ ާ
• ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚާ ް

ނމާބެހޭ
އދި ު
އއި ކިޔަވަ ި
• ރިސާރޗް ާ

ތރަށް
ނވަތަ އި ު
އެނގުމަށް ު

ލތުތައް
ނގެ ޙާ ަ
ކމުން ،ތަ ު
އވެ .އެހެން ަ
ކޮށްފާނެ ެ

ރސީޖަރތައް
މއި ޕް ޮ
އެކުލަވާލު ާ

ކއި
ގރާމްތަ ާ
ޕރޮ ް
ބަޖެޓާއި ް

ކގެ ޢިލްމާއި މަޢުލޫމާތު،
ޙަރަކާތްތަ ު

ގން  8އަހަރު
ދވެ ެ
މ ު
ދެތުމަށް ަ

ހއެވެ.
ގން ޖެ ެ
ގޅަށް އެނ ެ
ވަރަށް ރަނ ަ

އވެ.
ނ ެ
ކރުން ހިމެ ެ
ތަޢުބީރު ު

މގައި
އޅު ު
އރިޓީތައް ކަނޑަ ެ
ޕްރަ ި

ނވަތަ
އގެ ު
ޓމަންޓް އެ ް
ބޮޑު ޑިޕާރ ް

ހން ވާރކް
ގއި އެ ެ
ރމު ަ
މިކަންކު ު

ދދީ މިކަންކަމަށް ބޮޑު
ޝ ު
އިރު ާ

ގއި ކުރުން.
ރ ަ
ނވަ ު
ނއްގެ ފެ ް
ސެކްޝަ ެ

ވން
ފއި ު
އން ޙާޞިލުކޮށް ަ
އރާ ި
ދާ ި

ނނަށް
ނމީހު ް
ތގައި އެހެ ް
އގެ ގޮ ު
ރ ް
އޞަ މާހި ެ
ޚާ ް

ނތަކުގެ
ޔުނިޓްތަކާއި ސެކްޝަ ް

ނގުން.
ނުފޫޒެއް ހި ް

ތ
ނުވަ ަ

ފެނުން.

މނަން
ތއް ހި ަ
މަޞްލަޙަތު ަ

ޖރިބާ ގުޅޭ
ގޅޭ ތަ ު
ހގެ ު
ދުވަ ު

ނޖްމަންޓް
އގެ މެ ޭ
ރއެ ް
އ ާ
 .2ފުޅާ ދާ ި
ތ
ނވަ ަ
އވުން ު
ރބާ ލިބިފަ ި
ތަޖު ި
ރޖުއޭޓް
 .3ލެވެލް  9/8ގެ ޕޯސްޓްގް ޭ

ގ
ނވަރސިޓީ ެ
ގ ،ޔު ި
އއް ެ
ރ ެ
ދއި ާ
ރއްކަބު ާ
 .3މު ަ

އދައި،
އޞޫލުތަކާއި ޓެކްނޯލޮޖީ އުފަ ް
 .4އައު ު
ތަންފީޒުކުރުން.
ތއް ނުވަތަ
ދމަތް ަ
 .5ފަންނީ ޚި ު

އވެ.
ނ ެ
ޖެހިދާ ެ
ނގެ
ވޜަ ް
ނވަތަ ޑި ި
• ޑިޕާރޓްމަންޓް ު
ޖމަންޓް ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް
މެނޭ ް

ޙޞިލްކުރުމަށް ފަހު،
ދއް ާ
ސަނަ ެ

ނ
އގަން ަ
ތއް މީހުން ބަލަ ި
ކޮންސަލްޓަންސީ ަ

ޓޖިކް
ކގައި ސްޓްރެ ެ
ކަންތައްތަ ު

ވން.
ފއި ު
ރބާ ޙާޞިލްކޮށް ަ
ތޖު ި
ގުޅޭ ަ

އ އަދި
ގ ި
ތރޭ ަ
ޓގެ އެ ެ
އއެކު ޔުނިވަރސި ީ
ތ ި
ހައިބަ ާ

އވެ.
ނ ެ
ޖހިދާ ެ
އސް ދޭން ެ
ޑވަ ި
އެ ް

ރއި
ހނަ ާ
ކރެވުނު ު
ގއި ބަޔާން ު
• މަތީ ަ
މއި
ނވަރަށް ޢިލް ާ
ތަޢުލީމުގެ ފެ ް
އހެން
ޤާބިލްކަށް ެ

ރގައި ދިނުން.
ބޭ ު
ޞ
ޚއް ަ
އގައި ތަފާތު ާ
ލ ް
މޙައު ެ
ރއްކަބު ާ
• މު ަ
ނއެވެ.
ހދާ ެ
ނގަން ޖެ ި
ތއް ހި ް
ޙަރަކާތް ަ

ފއިވުން.
ޝންތަކުން ލިބި ަ
ކޮންބިނޭ ަ

11

•

މހަކަށް
ގއިހުންނަ ީ
މ ަ
މަޤާ ު

ރމާއި
ލރެސް ކު ު
ތއް ވި ަ
ގރާމް ަ
• ޕްރޮ ް
އގެ ނުވަތަ އެ
އ ް
ޑިޕާރޓްމަންޓް ެ

ނވަތަ
ނޖެހޭ ސެކްޝަން ު
މވާ ް
ޒިން ާ

މގެ
ނގު ު
އހެން ހި ް
ރގެ ެ
ފެންވަ ު

ޕރަޔޮރިޓީތަކާއި
ޤމުތަކުގެ ް
މަ ާ

ލމަށް
އގެ ޕޮލިސީ އެކުލަވާ ު
އ ް
އރާ ެ
ދާ ި

އޅުން.
ނގޮތް ކަނޑަ ެ
ތއް ދޭ ެ
ވަސީލަތް ަ

ރމަށް ނުފޫޒު އޮތުން.
ރވިޔޫކު ު
ނުވަތަ ި

ގްރޭޑް
ނުވަތަ
ލެވެލް

9

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ގުޅޭގޮތުން ހޯދަން ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

ސްޕަރވިޜަން އާއި

ގުޅުންތަކާއި އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މިނިވަންކަން

ބައިން ކުރާ އަސަރު

• ކަންކުރަން ހަދަންވީ ގޮތުގެ

• ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް

ނުވަތަ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ
• ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އަންނަނިވި ހުނަރާއި ތަޢުލީމުގެ

• އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ

• ސިސްޓަމްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކާއި

މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި

މައިގަނޑު މިސްރާބު )ބްރޯޑް

އެކުލަވާލައި ނުވަތަ ރިވިޔޫ ކުރުމުގައި

ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޒިންމާވުން.

ޑިރެކްޝަން( ބުނުމުން ،ނޫނީ

އިސް ރޯލެއް ނެގުން.

ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގައި،

މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސީތަކާއި

ނެރެންބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ބުނުމުން

އެކްސްޕަރޓީޒް އަދި މިކަންކަމާ

ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ އިދާރީ

ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ޕްރަޔޮރިޓީތައް

ޕްލޭންކުރުމާއި ރިސޯސްތައް ހޯދުމާއި

ޕްލޭންކުރަން ޖެހެއެވެ .އެހެން

ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ހިމެނެއެވެ .މިކަންކަންކުރުމަށް

ކަން ތަންފީޒުކުރުން.

ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ހިންގުމުގެ ގޮތުން،

ޙަވާލުކުރެވޭއިރު ،ދެވޭނީ

ފެންވަރުގައި ކުރަން އެނގުން.
 .1ފުޅާ ދާއިރާއެއްގެ މެނެޖްމަންޓް

 .2ލެވެލް  9ގެ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް

 .1ފެކަލްޓީ ލެވެލް ނުވަތަ އެއަށް

• ޕްރޮގްރާމްތައް މެނޭޖްކުރުން .މިކަމުގެ

• މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ބޮޑަށް

ނެގޮޝިއޭޓްކޮށް ކޮންސަލްޓް ކުރަން

ކޮލިފިކޭޝަން އަކާއެކު ގުޅޭދާއިރާ

އުފެއްދުމާއި ޕްލޭންކުރުމާއި

ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ

ތެރޭގައި ގުޅޭނަމަ ،ކުރިމަގަށް

ޖެހެއެވެ .އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

އެއްގެ ފުޅާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އޮންޓްރޮޕްރެނިއަލް ނުވަތަ

މަޤްޞަދެވެ .ކަންތައްތައް

ޕްރަޔޮރިޓީތަކާއި މަޤްޞަދުތައް

ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތައް

މެނެޖްމަންޓް ކޮންޓްރިބިޝަން

ހިންގުމުގެ ރޯލު އޮންނާނީ ޑެލިގޭޓް

ކަނޑައެޅުމާއި އޯގަނައިޒޭޝަންގެ

ހިމެނެއެވެ .މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އެއް ދިނުން.

ކުރެވިފައެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރ ކަނޑައެޅުމާއި

އަދާކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުގެ

ރިސޯސްތަކުގެ މިންވަރު ކަޑައެޅުން

)ޢާއްމު( ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި

ހިމެނެއެވެ.

ހަމަތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން

• މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ހުނަރާއި
ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ޢިލްމާއި
ޤާބިލްކަށް އެހެން
ކޮންބިނޭޝަންތަކުން ލިބިފައިވުން.

 .2ރިސޯސްތަކަށް ބޮޑު އަސަރެއް

• ސީނިއަރ މެނެޖްމަންޓްއިން

ކުރާނޭ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ

ކަނޑައަޅާ ހުދޫދެއްގެ ތެރެއިން،

ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަންކަން.

ބަޖެޓާއި ވަސީލަތްތައް އެލޮކޭޓް

• މުޅި ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސަރުކުރާ

ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެން

ފެންވަރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ނުވަތަ

ވާނެއެވެ.

ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާއިން

ކަންކަންކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރުން.

އިރުޝާދު ދިނުމާއި ޚާއްޞަ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން މުޅި

ދާއިރާއިން ކަންކަންކުރުމަށް ފުޅާ

ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސަރު ކުރާނެއެވެ.

އިޚްތިޔާރެއް ދެވިގެން ވާނެއެވެ.
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ޖެހެއެވެ.
• ދާއިރާގެ ފުޅާ ،ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު

ގްރޭޑް

މަޤާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން

ނުވަތަ

ހޯދަން ޖެހޭ ސެޓިފިކެޓް ނުވަތަ

ލެވެލް

ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ
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• ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ލެވެލް

ފިކުރާއި އެކު ގޮތްތައް ނިންމުމާއި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ

ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިބައިތަކުގެ ގުޅުންތަކާއި

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

ސްޕަރވިޜަން އާއި

އެ ގުޅުންތަކަށް އެކި ބައިން ކުރާ އަސަރު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ
މިނިވަންކަން
• ޔުނިވަރސިޓީ )ކޯޕަރޭޓް(

• ފެކަލްޓީ ލެވެލްގެ ނުވަތަ

• ކަންކުރަން ހަދަންވީ ގޮތުގެ

• އެހެން މީހުންގެ ޚިޔާލާއި މަޞްލަޙަތަށް

އަންނަނިވި ހުނަރާއި ތަޢުލީމުގެ

ފެންވަރުގައި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ނުވަތަ

މިފެންވަރުގެ މުހިންމު ދާއިރާއެއްގެ

މައިގަނޑު މިސްރާބު

ފެންވަރުގައި ކުރަން އެނގުން.

އިދާރީ ،ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް

)ބްރޯޑް ޑިރެކްޝަން(

މެނެޖްމަންޓް ޕޮލިސީތައް

ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް

ބުނުމުން ނޫނީ

މަތީލެވެލްގައި ،ސިސްޓަމްތަކާއި

މާއްދީ ވަސީލަތްތައް މެނެޖްކުރުމުގެ

ފިކުރުކޮށް ،އުފައްދައި ،ރިވިޔޫކޮށް،

ޒިންމާވުން.

ނެރެންބޭނުންވާ މަޤްޞަދު

ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލައި

އެކްސްޕަރޓީޒް އަދި މިކަންކަމާ ގުޅޭ

އަދި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ޒިންމާނަގާ

ބުނުމުން ޕްލޭންކުރުމާއި

އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ޒިންމާ

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި

ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުމަށް ނުވަތަ

ރިސޯސްތައް ހޯދުމާއި ކަން

ނެގުން.

ޙަރަކާތްތެރިވުން.

އަގުބޮޑު ރިސޯސްތައް ވަކި

ތަންފީޒުކުރުން.

ފަރާތަކަށް ދިނުމަށް ނުވަތަ

• ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް

• ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ،އިންސާނީ އަދި

• ލެވެލް  10/9ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް
ކޮލިފިކޭޝަން އަކާއެކު ގުޅޭދާއިރާ

• މުހިންމު ،މަތީ ލެވެލްގެ

• މުޅިޔުނިވަރސިޓީއަށް އަސަރުކުރާ

ރިޢާޔަތްކޮށް،
 .1ފެކަލްޓީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ

 .2އައު ޕޮލިސީތައް ނުވަތަ
ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްޤީކޮށް،

އުފެއްދުންތެރި ،ރޭވުންތައް

ބޭނުންކުރުމަށް ނިންމާ

ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު

އިސްތިހާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ރޭވުމާއި މެނެޖްމަންޓް ގެ

ނިންމުންތަކުގައި ނުފޫޒުގަދަ

މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތުން

އެކި ނަޒަރުން ކަންކަން ބަލައި

ގޮތުން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕޮލިސީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

ބައިވެރިއަކަށް ވުން.

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ބޭނުމާއި،

ދެތުން.

އެޑްވައިޒް ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި

މިފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ

އެއްގެ ފުޅާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
• ޔުނިވަރސިޓީ ދާ މިޞްރާބު ގުޅޭ

• މުހިންމު ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ

ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި

ޚިބްރާ )އެކްސްޕާރޓިޒް(

މީހެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޮޑެތި

ބަޖެޓެއް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޒިންމާ

އަދި ބައެއް ފަހަރު ފަންޑިން

ލިބިފައިހުރުން.

ރިސޯސްތަކަށް ޒިންމާވާނެއެވެ .އަދި

އޮތުން އަދި ބަޖެޓް އެކި ފަރާތްތަކަށް

ވަޒީފާގައި ހުންނަ މީހާ

• މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ހުނަރާއި

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސޯސްތައް

ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމު.

ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ޢިލްމާއި

އެކިފަރާތްތަކަށް އެކަށައެޅުމަށް

ލިބިގެންވުމާއިއެކު އެ ބަޖެޓްގެ

ޤާބިލްކަށް އެހެން

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުހިންމު

ޕްރަޔޮރިޓީސް ކަޑައެޅުމުގެ ބާރު

ކޮންބިނޭޝަންތަކުން ލިބިފައިވުން.

ސިޔާސަތުތައް ކަޑައެޅުމަށް ގަދަ

އޮތުން.

ނުފޫޒެއް އޮންނާނެއެވެ.
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