
1 
 

 

 ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދިކަންތައްތައް ކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލުއެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން 

 . ތަޢާރުފ1ު

މުވައްޒަފު އެކި  ކަންތައްތަކުން ކަމެކެވެ.އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަކީ ފަރުދީ ގޮތުން މީހާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވޭ 

އެއީ ކުރިއެރުން އެޕްލިކޭޝަން އެއް ހުށަހެޅުމުގެ މާކުރިން ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ.  ޠުތަކާއި ކުރިއެރުން ދޭ އުޞޫލުތައްމަޤާމުތަކުގެ ޝަރު

ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަސްވީ  ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގޮތަށް މީހާގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކޮށް، މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހެކިތައް ހޯދުމަށްޓަކައެވެ.

ންނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަންވާނެއެވެ. އެއީ އެމީހަކަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން އްޒަފުންގެ އިރުޝާދު އަލަށް ވަމުވަ

 ހުށަހެޅުމަށްޓަކައެވެ. 

ިޜަން" އެވެ(. ބޭސްޑް ޑިޒ-ުމެވެ )"އެވިޑެންސްވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ނިންމާ ނިންމުމަކީ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމާ ނިންމ

ން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އޮނިގަނޑަކާއި ޝަރުޠުތަކެއް ހަމަޖައްސާފައ ވާނެއެވެ. މިކަމުގައި މުވައްޒަފު ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ވަކި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު

 ާޒަރާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޞޫލުތައް ހިފަހައްޓައިގެން މުނއަމާޒަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އު

 . ރޭންކްތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތައ2ް

އޮނިގަނޑު ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުގެ އެކެޑެމިކް އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާފައިވާ ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ގައި އެވަނީ ރޭންކްތަކުގެ  1ތުން ތިރީގައިވާ ތާވަލު ންޓްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮަޤާމު( ތަކަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިވެސް ރޭންކް )މ އެކުލަވާލާފައިވަނީ

ސްޕައިން ޕޮއިންޓެވެ. ރޭންކްތަކާއި  26ރޭންކް އާއި  5ނަންތަކާއި އެ ރޭންކް އެއްގައި ހިމެނޭ ސްްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދެވެ. މުޅިއެކު ވަނީ  

 " ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 1"އިތުރުބައި  ސް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތްޓްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސްޕައިން ޕޮއިނ

 : ރޭންކް ތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ޢަދަދ1ުތާވަލު 

 ރޭންކްގައި ހިމެނޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ޢަދަދު ރޭންކް ގެނަން

 8 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 6 ލެކްޗަރަރ

 6 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ 

 4 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ

 2 ޕްރޮފެސަރ

 

 . ރޭންކްތަކަށް )މަޤާމުތަކަށް( ހަމަޖެހިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠ3ު

މެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިޢުލާނުކުރާއިރު، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާނީ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠެވެ. މިއީ އުޞުލެއްގެ ގޮތުން މަޤާ

ލެކްޗަރަރ ދެވޭ ޝަރުޠެވެ. މި އުޞޫލަށް އިސްތިސްނާ ވަނީ ދެ ހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ އެސޯސިއޭޓް ހިމެނޭ އެންމެ ދަށު ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަށް ވަ

ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ، މި ތަރުތީބުން، ވަޒީފާ  6ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް  5ރޭންކްގައެވެ. މި ރޭންކްގައި ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާއިން ލެވެލް 

ް އަސާސީ ޝަރުޠުން މުވައްޒަފަކު އަލަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށންވަނަ އަދި ހަވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގައެވެ. ދޭނީ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ރޭންކްގެ ތި

  ވަނުމަށް ފަހު، އޭނާއަށް މަތީ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަކަށް ކުރިއަށް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދުން އެދެވޭނެއެވެ.
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 ރޭންކް ތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ އޮނިގަނޑު 

ޭ ރޭންކާއި ސްޕައިން ޕޮއިިންޓް )ލެވެލް( އާއި ިކް މުވައްޒަފުންްގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު، އިޢުލާނު ކުރާނަނީ، އެކެޑެމތިރީގައި އެވ

ވި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނީ، އަންނަނި ،އެ ސްޕައިން ޕޮއިންޓްއާ ގުޅޭ ޝަރުޠެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މީހުން، ވަންނަ އިރު

ސްޕައިންޓްތަކަކީ، ތަނުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އެވެ. އެހެން  25، 21، 15 9، 6، 3، 1ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އިންނެވެ. އެއީ 

ެ ދަށުންއެ ުގމަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދޭ އުޞޫލުން ހަމަޖައްސައިދެވޭ ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އެވެ. ތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފަހު، ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލ

ނެއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާގައި މިހާރުވެސް އުޅޭމީހުންނަށް އިޢުލާނު ކުރާ ސްޕައިންޕޮއިންޓްތަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭ

ށް އެ ސްޕައިން އެއް ތަކަށް ވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނެއެވެ. }ނޯޓު: މި ސިޔާސަތު ފާސްކުރިއިރު، މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަމަޤާމު

ް ސްޕައިން ތަޢާރުފުކުރުމުން އޮނިގަނޑުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، މި ލިޔުމުގައި ޙަވާލާދޭ ސްޕައިން ތަޢާރުފުކުުރުމުގެ މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށް ދެއެވެ. އެއ

 އިވާ މުސާރައަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.ޕޮއިންޓް ބަލާނީ ޢާންމު ސްޕައިންގެ މި ރޭންކްގަ

 

 )32ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (ްޗަރަރ ޭޓް ލެކއެސޯސިއ: 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ  5އަކުން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް . މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރ1ާ

ގްރާމްއެއް މަސް ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮ 18. މެރިޓައިމް )ނޯޓިކަލް/އެންޖިނިއަރިންގ( ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ 3. 2

އަހަރަށް ވުރެ  1ފޮތެއްގައި ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަނޑުމަތީގެ ތަމްރީނު ލިބި ތަމްރީނު ރެކޯޑު ކުރާ ، ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމާއި

 ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ ކަނޑުމަތީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 )34ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ : 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދެއް އޮތުން. ނުވަތަ 6.އެފްގެ ލެވެލް . އެމް.އެން.ކިޔ1ޫ

ގެ ދަށުން ކޮލެޖަކުން ކިޔަވައިގެން އޮފިސަރ އިންޗާރޖް އޮފް ނެވިގޭޝަނަލް ވޮޗް / އޮފިސަރ އިން  95އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު . 2

 ޗާރޖް އޮފް އެންޖިނިއަރިން ވޮޗްގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕިޓަންސީ ހޯދާފައިވުން.

 )37ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ( ލެކްޗަރަރ އެސޯސިއޭޓް: 1ރޭންކް 

 ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ 7ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް . އެމް.އެން.1

 5ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާ އެކު   6. މެރިޓައިމް )ނޯޓިކަލް/އިންޖިނިއަރިނގ( ގެ ދާއިރާއިން އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް 2

 ނޑުމަތީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގައި ކަ

 )40ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (ރަރ ލެކްޗަ: 2ރޭންކް 

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

 .  ނުވަތަރެޖިސްޓްރީ ވެފައިއޮތުންއި މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަގައި . މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 2

 އެންޖިނިއަރުކަން ނުވަތަ ކެޕްޓަންކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕިޓެންސީ ލިބިފައިވުން.. ޗީފް 3
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 )46ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ( އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮފެސަރ / ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ: 3ރޭންކް 

 ނުވަތަ ވުން.ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައި 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލްް  .1

ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓާރސް ލެވެލްގެ  ގައި ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް މޯލްޑިވްސް .2

 .ވެފައިއޮތުން ރެޖިސްޓްރީ

 )52ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ : 4ރޭންކް 

 ގައި ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް ްމެޑިކަލ މޯލްޑިވްސްނުވަތަ ން ައިވުގެ ސަނަދެއް ލިބިފ 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

 .ވެފައިއޮތުމާއެކު ރެޖިސްޓްރީސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓާރސް ލެވެލްގެ 

 ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަށްފަހުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކުރު 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .2

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ،  5ވުމަށްފަހު،  ކޮލިފައިސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓާރސް ލެވެލްގެ  ގައި

 ޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު

ރިސާރޗް އާރޓިކަލް  5ާރޗް ޖާރނަލް ގައި ރިސންޑެކްސްކޮށްފައިވާ ް އިއިނ އައިސްކޯޕަސް ނުވަތަ އައި.އެސް. .3

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު

އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫލުގެ  ތިންވަނަ  ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 300ކެޓަގަރީއިން މަދުވެގެން 

 )56ސްޕައިން ޕޮއިންޓް (ޕްރޮފެސަރ : 5 ްކްރޭނ

 ގައި ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް މޯލްޑިވްސްނުވަތަ ން ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވު 10އެމް.އެން.ކިޔޫ.އެފްގެ ލެވެލް  .1

 .ވެފައިއޮތުމާއެކު ރެޖިސްޓްރީސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓާރސް ލެވެލްގެ 

 ކައުންސިލް ޑެންޓަލް އެންޑް މެޑިކަލް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ުމަށްފަހުޙާޞިލް ކުރގެ ސަނަދެއް  10ެފްގެ ލެވެލް ް.ކިޔޫ.އއެމް.އެނ .2

އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ،  10ވުމަށްފަހު،  ކޮލިފައިސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މާސްޓާރސް ލެވެލްގެ  ގައި

 ުން ޔުނިވަރސިޓީ/އިންޑަސްޓްރީގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކުޑިސިޕްލިން އާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކ

ރިސާރޗް އާރޓިކަލް  10ރިސާރޗް ޖާރނަލް ގައި އިން އިންޑެކްސްކޮށްފައިވާ  އައިސްކޯޕަސް ނުވަތަ އައި.އެސް. .3

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވުމާއެކު

ް ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބަލާ އުޞޫލުގެ ތިންވަނަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު އެކެޑެމިކް އުފެއްދުންތެރިކަނ ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމުގެ .4

 ޕޮއިންޓް ލިބުން. 400މަދުވެގެން ކެޓަގަރީއިން 

ްޑިވްސް މި އޮނިގަނޑުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ކޮންމެ ޝަރުޠެއްގައި ސަނަދެއްގެ ފެންވަރު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނަމަ، އެ ސަނަދަކީ މޯލ •

 ެހޭނެއެވެ. ންވަރުގެ ސަނަދެއް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރަން ޖކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެ

 މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާއިރު، މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ އެކެޑެމިކް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޑިސިޕްލިން އާއި ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދާ ގުޅެން •

 . ވާނެއެވެ
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ގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠެއް ޕޮއިންޓެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމެއް، މި އޮނިމި އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ވަކި ސްޕައިން  •

 ހަމަނުވާތީ، މިހާރު ހުރި ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ވުރެ ދަށެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ފާގެޒީވަ މުވައްޒަފުންނަށް އެކެޑެމިކްމަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި  ސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރާއި ޕްރޮފެސަރުގެމިއޮނިގަނޑުޑުގައިވާ އެ •

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށް ބޭރުގެ އެސެސަރުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. 3.6ސިޔާސަތުގެ  ބެހޭ ކުރިއެރުންދިނުމާ

 

 . އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމ4ް

ޒަފަކު ރާ އުޞޫލަކީ މުވައްމިގޮތުން ބޭނުން ކުފެންވަރު ބަލާފައެވެ. ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ، ހެކިތަކަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތުގެ 

ުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ގްރޭޑެއް، މާރކުހެއް ނުވަތަ މިފަދަ މިންގަނޑެއް ބޭނުން ކުރ

ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްސް ކޮމިޝަން އިން  ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭނުން ކުރަނީ އެންމެ ޔުނިވަރސިޓީ ގިނަ އެއް ޤައުމު ކަމުގައިވާ އިންޑިޔާގެ

ެސް ބޭނުން ކުރަނީ މިފަދަ ޕޮއިންޓް އެކެމެޑިކް ޕާރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ )އޭޕީއައި( ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ވި ބޭނުން ކުރ

 ސިސްޓަމެކެވެ. މި ސިސްޓަމް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ގައި  2މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮންނަނީ ތިން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާފައެވެ. ތާވަލު އެކެޑެމިކް  މި ސިސްޓަމުގައި

 ެ ކުރު ތަފްޞީލެކެވެ.އެވަނީ މިބައިތަކުގ

 : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތ2ްތާވަލު 

 މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ކެޓެގަރީ

I ްކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމާއި ގުޅޭ ޙަރަކާތްތައ 

II ްކަރިކިޔުލަމް އާއި ޕްރޮފެޝަން އާ ގުޅޭ ޙަރަކާތްތައ 

III  ްޙަރަކާތްތައްރިސާރޗާއި އެކެޑެމިކ 

   

ް ކެޓަގަރީ އާއި އެ ކެޓެގަރީ ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމްގައި އެކި ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް، އެއަށް ވަކި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. މި ތިނ

ހިމެނިފައި ވެއެވެ. ( ގައި 2ުބައި އިތުރުބައެއްގެ ގޮތުގައި )އިތުރތަކުގައި ހިމެނޭ ޙަރަކާތްތައް ވަޒަންކޮށް ޕޮއިންޓްދޭނޭ އުޞޫލު މި ލިޔުމުގެ 

 ވަކި މިންވަރެއް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ބައެއް ކެޓެގަރީތަކުން ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން

 . ސްޕައިން ޕޮއިންޓުން ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައ5ް

 ވަޒީފާގެކުރިއެރުން ދިނުން.އުފެންދުން ތެރިކަމަށް ނުބަަލައި 

އަހަރު ކުރިން  7، މީގެ އަލަށް ތަޢާރުފު ކުރެވޭ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޝަރުޠު، )ހ( ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު ވަކި މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް

ް އޮތް ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް ވަޒީފާގެ ޖެހިގެނ އަހަރު ދުވަހު ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާނަމަ، 7އަދި އެމީހަކު ޔުނިވަރސިޓީގައި ، ވެސް ހަމަވާނަމަ

ވޭނެއެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ކުރިއެރުން ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އެއް ރޭންކުން އަނެއް ރޭންކަށް ވެސް ބަދަލުކުރެ 

  ވަނަ އަހަރު ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތެކެވެ. 2015 އޮނިގަނޑު އަލަށް ތައާރަފުކުރެވޭއިރު، 



5 
 

ަށް ރޭންކްއެއްގެ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު މުވައްޒަފަކު ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކް އަށް މުވައްޒަފު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތ)ށ( މަތީ 

 ޭނީ އެންމެ މަތިވެގެން ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އާ ހަމައަށެވެ.ބަދަލު ކުރެވ

 ވަކި މުއްދަތެއް ވުމުން ކުރިއެރުން ދިނުން.

ް ވުމުން ސްޕައިން ޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއެރުން ދެވޭނީ އެކި ރޭންކްގެ މީހުންނަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށް، )ށ( ވަކި މުއްދަތެއ

އަހަރަކު ވަކި މިންވަރެއްގައި މި މުއްދަތުގައި ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލުން ދައްކާދެނީ ކުރިއެރުން އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ކޮންމެ 

އެކި ކެޓެގަރީއިން އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު ހޯދަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓްއެވެ. މިގޮތުން ކުރިއެރުމަށް އެދޭނީ އެކި ރޭންކް ތަކުގައި ވަކި  ދިނުމަށް

ޕޮއިންޓް ހޯދަން ވާނެއެވެ. މީގެ  100އިން އެވަރެޖްކޮށް އަހަރަކު  2، 1. އަދި އެ މުއްދަަތުގެ ތެރޭގައި ކެޓަގަރީ އަހަރެއް ވުމުންނެވެ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 3އިން ޖުމުލަ ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރު ތާވަލު  3ކެޓަގަރީ  އިތުރަށް

 

 ތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް: ސްޕައިން ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ މުއްދަތާއި ކެޓަގަރ3ީތާވަލު 

 

ކުރިއެރުމަށް އެދޭނޭ  ރޭންކް

 މުއްދަތު

އިން ކޮންމެ އަހަރަކު  2، 1ކެޓަގަރީ 

 އެންމެ މަދު ޖުމުލަހޯދަން ޖެހޭ 

އިން ކުރިއެރުމަށް އެދޭ  3ކެޓަގަރީ 

 މުއްދަތުގައި ހޯދަންޖެހޭ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓް

 40 100 ވުމުން. އަހަރު  3 އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

 60 100 އަހަރު ވުމުން.  2  ރޗަރަލެކް

 90 100 އަަހަރު ވުމުން.  2 ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

 160 100 އަހަރު ވުމުން.  3 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރ

 250 100 އަހަރު ވުމުން. 4 ޕްރޮފެސަރ

 

ެ މަދު މިންވަރެކެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭނޭ ފަދައިން، ގައި އެވަނީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން އެކި ރޭންކްގައި ހޯދަންޖެހޭ އެންމ 4ތާވަލު 

ޕޮއިންޓް ވެސް ހޯދަން ޖެހެނީ ވަކި ހަމައަކުންނެވެ. މަދުވެގެން  100ޖެހޭ އިރު، މި ަން ޕޮއިންޓް ހޯދ 100އިން ޖުމުލަ  2އާއި  1ކެޓެގަރީ 

 ޕޮއިންޓް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. 20އިން  2ކެޓެގަރީ 

 

 ކެޓަގަރީތަކުން އެންމެ މަދުން ހޯދަން ޖެހޭ މިންވަރުޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު އެކި ސްޕައިން ޕ: 4ތާވަލު 

 

އެސޯސިއޭޓް  ދާއިރާ  ކެޓެގަރީ

 ލެކްޗަރަރ

ސީނިއަރ  ލެކްޗަރަރ

 ލެކްޗަރަރ

އެސޯސިއޭޓް 

 ޕްރޮފެސަރ

 ޕްރޮފެސަރ

 60އަހަރަކު  60އަހަރަކު  60އަހަރަކު  60އަހަރަކު  60 ރަކުއަހަ ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުން 1

2 
ކަރިކިޔުލަމް އާއި ޕްރޮފެޝަން އާ 

 ގުޅުން ހުރި ކަންކަން
20އަހަރަކު  އަހަރަކު 20 20އަހަރަކު   20އަހަރަކު   20އަހަރަކު    

20އަހަރަކު  އަހަރަކު 10 ރިސާރޗާއި އެކެޑެމިކް ޙަރަކާތްތައް 3 30އަހަރަކު   40އަހަރަކު   50އަހަރަކު    
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 އަވަހަށް ކުރިއެރުން ދިނުން. 

ގައި ބުނެވުނު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް  3)ނ( އާދަޔާ ޚިލާފު އުފެންދުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ތާވަލު 

ގައި އެސެސް ކުރެވޭ  1ރުމާއެކު ތާވަލު ުހއަށް  150އިން އަހަރަކު ހޯދާ ޕޮއިންޓް އެވްރެޖްކޮށް  2، 1ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ކެޓެގަރީ 

ގެ ޕޮއިންޓް އަވަހަށް ހަމަވުމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮފެސަރ ލެވެލް ގެ ދެވަނަ ސްޕައިން ޕޮއިންޓަށް  3މުއްދަތުގައި ހޯދަން ޖެހޭ ކެޓެގަރީ 

ެވެ. ނަމަވެސް މިމިންވަރުގެ ޕޮއިންޓް ތިން ްޓޕޮއިނ 250އިން  3ދިއުމަށް ޢާންމުކޮށް ބޭނުންވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ 

ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން  150އިން  2އާއި  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަވަހަށް ހަމަވެފައި، ފާއިތުވީ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ކެޓެގަރީ 

 ޕޮއިންޓަށް ދެވިދާނެއެވެ. ވަނަ ސްޕައިން 26ހޯދައިފިނަމަ، ޕްރޮފެސަރ ރޭންކްގެ އެންމެ ފަހު ސްޕައިން ޕޮއިންޓް ކަމުގައިވާ 

 ްރިސާރޗް މަސައްކަތް ވަޒަން ކުރުނ  .6

ންނަ )ހ( ރިސާރޗް މަސައްކަތް ވަޒަންކުރާއިރު، ރިިިސާރޗްކޮށް ލިޔާ ކަރުދާހާއި ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ސްޕަރވައިޒް ކުރުމާ ދެމެދު ހު 

ވަތަ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ުނގުޅުންތަކަށް ވިސްނަންވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާތަކުން، މާސްޓަރޒް 

އި،  އެހެންކަމުން އެފަދަ ދާއިރާތަކުގެ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ޝާއިޢުކުރާ ތަކެތި ނިސްބަތުން ގިނަވާން ވާނެއެވެ. ބައެއް ދާއިރާ ތަކުގަ

ގުޅިފައި ވެއެވެ. ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންއެއް ކަމަށް ވިޔަސް،  ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދާއި ޝާއިޢުުކުރާ ތަކެއްޗާ

ރު ޕްރޮފެސަރެއްގެ މަޤާމަށް އެދޭއިރު މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި އަމިއްލަ ރިސާރޗް ހެދުމުން ހޯދާފައިވާ ޢިލްމީ ހައިބަތު ހުރިކަން ކަށަވަ

ވައިޒް ކުރުމުގެ އިތުރަށެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ތަފާތަށް ބަލާއިރު މީގެ މާނައަކީ ަރކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. މިއީ ޕޯސްޓްގްރޭޖުއޭޓް ދަރިވަރުން ސްޕ

ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މުވައްޒަފު އިސް )ސިގްނިފިކަންޓް ލީޑަރޝިޕް( ރޯލެއް އަދާކޮށްފައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި އިސް 

ނޫންނަމަ، ތަފާތު ޕަބްލިކޭޝަންތަކުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ  .ެމުޞައްނިފެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށް މިކަމުގައި ޤަރާރުވެ ހުރެމެވ

 އިސް މުޞައްނިފުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވުމެވެ.

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

ރިސާރޗް އިކުވިޕްމަންޓް ހޯދައި އުފެއްދުމަކީ ބައެއް ސައިންސްގެ  ދާއިރާތަކުގައި ލެބޯރަޓްރީ ސެޓަޕްކޮށް ނުވަތަ ބައެއް  މިސާލެއްގެ ގޮތުން،

 ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ.

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

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މީޒާން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވިޔަސް މުވައްޒަފުގެ ކުރިއެރުމަށް އަމިއްލައަށް ތަޙްޤީޤީ އީޖާދީ ރިސާރޗް މިގޮތަށް 

 އި އިސް ރޯލެއްހަދާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މުވައްޒަފު މިފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުން ކަމަށް ބެލެވޭނީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގަ

 ުމާއި ޝާއިޢުކުރާއިރު އިސް މުސައްނިފުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢު ކުރުމުގައި ދެމިހުރެފައިވުމެވެ.އަދާކޮށްފައިވ

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

 ވޭނެއެވެ. ަމުގައި ނުބެލެސް މުޞައްނިފުކލިޔުމެއްގެ އި

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

ކޮލަރޝިޕް ުމެވެ. މިއީ ސްައު ޢިލްމު ހޯދހޯދިފައިވާ ޢިލްމެއް ތަރުތީބުކޮށް ލިޔުމެވެ. ޖާރނަލްގައި ރިސާރޗް ރިޕޯރޓެއް ޝާއިޢުކުރުމަކީ ޢ

އޮފް ސިންތެސިސް އާއި ސްކޮލަރޝިޕް އޮފް ޑިސްކަވަރީގެ ތަފާތެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސްޓް ފޮތުގެ އަސަރު ވަކި ޑިސިޕްލިންއަކަށް ނުވަތަ 

ފައި ގޮތަކަށް ލިޔެ ަވާލައި އީޖާދީދާއިރާއަކަށް ކުރާ މިންވަރު ބަލަން ވާނެއެވެ. އެއީ ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތް ރިސާރޗް ގެ މައްޗަށް އެކުލ

 އިތުރަށް އެހެން ރިސާރޗް ބޭނުންވާނެއެވެ.ެ ކުރިއެރުމަށް ޓެކްސްޓް ފޮތުގ ރޭންކްތަކުގެހުރެދާނެތީއެވެ. މަތީ 
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 ވެ.)ޅ( ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗެއް ޝާއިޢުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ރިސާރޗްގެ ފައިދާ، އެޕްލިކޭޝަން އާ އެކު މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަން ވާނެއެ

 ބައެއް ނުކުތާު . މުހިންމ7

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

 އެވަނީއެވެ.

މުވައްޒަފަކު ކޮށްފާނެ އެވެ. ލާފަް ބަވާ މަސައްކަތަށުގައި ކޮށްފައި)ހ( ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެނީ އެކުރިއެރުން ދިނުމަށް ވަޒަންކުރެވުނު މުއްދަތ

 މަސައްކަތަށް )ޕޮޓެންޝަލް މަސައްކަތަށް( ބަލާފައެއް ނޫނެވެ.

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

ަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ގުނާނީ ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދެވެ. އަދި ޝާއިޢުކުރުން މީޒާން ކުރާއިރު ިޒް ކުރުމުގެ ތަރުން ސްޕަރވައދަރިވ

ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ޗާޕުކުރުމަށް ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތުން ބަލައިގަނެ  ތަކެއްޗަކަށްބަލާނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ. ޝާއިޢުކޮށްފާނެ 

 ފޮނުވާފައިވާ ތަކެތި ގުނޭނެއެވެ. ޗާޕުޚާނާ އަށް ޗާޕުކުރުމަށް  ނުވަތަ

ސް މިހެން )ނ( ޕްރޮބޭޝަންގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ނަމަވެ

ް އެ ބަލާފައި ވާން ވާނެއެވެ. މީގެ ޔެ، އިސް ފަރާތްތަކުނޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ލިހުށަހަޅާއިރު، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް މަދުވެގެން އެއް 

ޖެހިގެން އޮތް ސްޕައިން ޕޮއިންޓް އަށް ނުވަތަ ރޭންކް އަށް ، އިތުރަށް، ޕްރޮބޭޝަން ގައި ހުންނަ މީހަކު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ވެސް

 ޯޑަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ޕްރޮމޯޝަން ބޝަރުޠު ހަމަވާން ވާނެއެވެ. މިފަދަ 

ިޔާބީ އަށެވެ. )ރ( އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިއެރުން ހަމަޖައްސާއިރު، ބަލާނީ އެންމެ ފަހުން މަޤާމު ބަދަލުވިއިރުން ސުރެ ޚާޞިލްކޮށްފައިވާ ކާމ

 އަށް ވެސް ވިސްނަން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ޙަޔާތުގެ މުޅި ކާމިޔާބީ 

ުވައްޒަފެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަތި ނަމަ، ދެ ރޭންކުން މައްޗަށް އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފަކަށް ތްތަކެއްގައި، މ)ބ( ނާދިރު ޙާލަ

 ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވިދާނެއެވެ.

ފައި ނުވުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ޑިގްރީއެއް ަމައެކަނި ހުރަހަކީ މަތީ ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްމުވައްޒަަފަކަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އޮތް ހ )ޅ(

ް ކުރުމުން ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ނިންމިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމޭނީ މުވައްޒަފަށް ކުރިއެރުން ދިނުން އެ ޙާޞިލ

 ކުރިން ލިބޭކަމަށް ވަނީ ނަމައެވެ.ގެ  31ވަޒަންކުރާ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  ޑިގްރީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ޑިގްރީ، އެޕްލިކޭޝަން

ނަމަވެސް، މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރާ ފުރަތަމަ އަހަރު މި ނުދެވޭނެއެވެ.  މެއްހަމައެކަނި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ބަލައިގެން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރު )ކ(

 .މާއްދާއަށް އިސްތިސްނާ އެއް ގެނެވިދާނެއެވެ

 ފޯމު ހުށަހެޅުން.. ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން 8

ވާ ިއިފަވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި މުވައްޒަފުން އެދޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެއްގައި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހެކިތަކާއެކު، ކަނޑައެޅ

 މުއްދަތެއްގައެވެ. 

މި ގައި އެވަނީއެވެ. ނަމަވެސް،  5ތާވަލު ، ތާވަލު ހިންގާނޭ ދުވަސްވަރުގެ)ހ( އެެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް  

އެދި ހުށަހަޅާ  މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމަށް އި ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ.އުޞޫލު ތަންފީޒުކުރާ ފުރަތަމަ އަހަރު މި ދުވަސްވަރަށް ނުބަލަ

 .ް ވާނެއެވެށަހަޅަނކޮޕީ ހު 7ޖުމުލަ . ޞަފްޙާއަށްވުރެ ކުރުވާން ވާނެއެވެ 30ލިޔުންތަކުގެ ދިގުމިން 
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 : އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރ5ުތާވަލު 

 

 ހިނގާނޭ ދުވަސްވަރު ހަރަކާތް

 ޖޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ތަމްރީނު

 ޖުލައި އަށް 31 ޖުލައި އިން 1 ކުރިއެރުމަށްލުމަށް އެދުން

 ޖުލައި  31 ލްތައް ލިބުންޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ މެންބަރުންނަށް ފައި

  ސެޕްޓެމްބަރ 30 އޯގަސްޓްއިން  1 ޕްރޮމޯޝަންބޯޑުގެބައްދަލުވުންތައް

 އޯގަސްޓް 1 ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓް އެޗް. އާރު ބަޔަށް ލިބުން

 އޯގަސްޓް 15 އެސެސަރުން ހަމަޖެއްސުން

 ގެކުރިން  ސެޕްޓެމްބަރ 30 އެސެސަރުންގެ ރިޕޯޓް

 އޮކްޓޯބަރ 1   ލާނުކުރުންނަތީޖާ އިޢު

މަރުކަޒުގެ ، މިގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ. އެެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނެ ކަން އަމިއްލައަށް ނިންމަންވާނެއެވެ (ށ)

 ،ފަރާތްތަކަށްށް އެދެން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުމަވަޒީފާގެ  .ވެރިޔާ އާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް އަށް މިކަން އެންގުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ

 .ދޭނެއެވެޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ބައިން މިކަމަށް އެދޭއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ދަލީލުތައް ހުށަހަޅާނޭ ގޮތުގެ އިރުޝާދު 

ން ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އެކަން ފާހަގަކޮށް ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑުކާމިޔާބު ހުށަހެޅުމެއް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދާނެ ފަރާތްތައް )ނ( 

ސެންޓަރުގެ ވެރިންވެސް ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ލަފާގެ މަތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއް ކާމިޔާބު ވާނެ /އަދި ފެކަލްޓީ .އަންގަން ވާނެއެވެ

 .ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން އެމީހުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 .ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެއެޕްލިކޭޝަން އެންޑޯސްކޮށް ސެންޓަރުގެ ވެރިން އެޕްލިކޭޝަންއަކަށް ސަޕޯރޓް ކުރާނަމަ، /ަލްޓީ)ރ( ފެކ

 . )ބ( މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

ެ އެސެސަރުން ހަމަޖައްސާނީ ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ލަފަޔާއެކު ބޭރުގ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރާއި ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމަށް )ޅ(

މި އެސެސަރުންނަކީ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރާއި ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމަށް އެދޭ . ސެންޓަރުގެ ވެރިން އޯގަސްޓް މަހުގެ މެެދުގައެވެ/ފެކަލްޓީ

އެސެސަރުންނަށް މި މަޤާމުތަކަށް އެދިފައިވާ . ޭ ފަރާތްތަކެވެެރިވެދފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ވަޒަންކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް އެހީތ

 .އެސެސަރުންގެ ރިޕޯޓް ސެޕްޓެމްބަރ ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބެން ވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިންނެވެ

 .މިކަން ކުރާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިންނެވެ. ސް ފެށޭތަނުގައެވެްޓް މަހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނީ އޯގަސ )ކ(

ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު، ހިޔުމަން ރިސޯސިޒް ބައިން ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ހުރިހާ  )އ(

 .މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

 (3އިތުރުބައި ް ފޯމު)މިއާއެކުވާ ނަމޫނާ އާ އެއްގޮތަށް، ިކޭޝަނ. ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އެޕްލ1

 (ޕްރޮފެސަރ ނުވަތަ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެސަރުގެ މަޤާމަށް އެދިފައި ވާނަމަ) . އެސެސަރުގެ ރިޕޯޓ2ު

ސެންޓަރުން އެކުލަވާލައިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ރިސާރޗް /ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސާރޗް މަރުކަޒުން ނުވަތަ ފެކަލްޓީ. 3

 {ފުރަތަމަ ފަހަރު ފިޔަވައި} ސައްކަތްމަ

މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ މުވައްޒަފަށް  ،. އެދިފައިވާ ފެންވަރުގެ ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރިން އެދި  ނާކާމިޔާބު ވެފައި ވާނަމ4ަ

 .ފޮނުވިސިޓީ

 . މި ސިޔާސަތާއި އުޞޫލުގެ ކޮޕ5ީ
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 . އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ވަޒަން ކުރާ އުޞޫލުގެ ކޮޕ6ީ

 .ެ މެންބަރުންނަށް މަތީގައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭ ފައިލް އޯގަސްޓް މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ލިބެންވާނެއެވެޯޝަން ބޯޑުގޕްރޮމ)ވ( 

އޯގަސްޓް އިން ފެށިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރާނީ އެދިފައިވާ  1)މ( ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ 

 ރެކަމެންޑޭޝަން ތަކެވެ. ލިމިނަރީރިޕްުރިއެރުން ދިނުމާއި ނުވަތަ ނުދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ާގެ ކފަރާތްތަކަށް ވަޒީފ

ޓް އަށާއި )ފ( ޖަލްސާ ބާއްވާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ނިންމުން ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުގެ ވެރިޔާ އަށާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަން

ިކޭޝަން ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ނާކާމިޔާބުވި ސަބަބުތަކާއި ރިވިޔޫ ކުރަންއެދޭނޭ ގޮތް މުވައްޒަފަށް އެޕްލމުވައްޒަފަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

ގެ ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފުގެ ފައިލަށް ލުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ބަޔަށް ލިބެން ވާނެއެވެ. މިސިޓީ

 ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިރު،ރިވިޔޫ ކުރިއަށް ދާ ،ކޮޕީއެއް

________________________________ 
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 1އިތުރުބައި 

 ަށް މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްރޭންކް ތަކާއި ސްޕައިން ޕޮއިންޓްތަކ 

Approved Salaries 

Rank 1: Associate Lecturer / Assistant Tutor / Tutor  
 

Rank 4: Associate Professor 

Step 
Spine 
Point Salary  

Uni 
Allowance Total 

 

Step 
Spine 
Point Salary  

Uni 
Allowance Total 

1 1 9124.50 3910.50 13035.00  1 21 17626 7554.00 25180.00 

2 2 9607.22 4117.38 13724.61  2 22 18185.86 7793.94 25979.80 

3 3 10094.55 4326.24 14420.79  3 23 18745.72 8033.88 26779.60 

4 4 10582.19 4535.22 15117.41  4 24 19306.12 8274.05 27580.17 

5 5 10978.22 4704.95 15683.17    Rank average: 26379.89 

6* 6 11374.40 4874.74 16249.14       

7 7 11770.43 5044.47 16814.90       

8 8 12166.00 5214.00 17380.00       

     Rank Average: 15303.13       

     
      

Rank 2: Lecturer / Senior Tutor / Research Assistant  
 

Rank 5: Professor 

Step 
Spine 
Point Salary  

Uni 
Allowance Total 

 

Step 
Spine 
Point Salary  

Uni 
Allowance Total 

1 9 12687.50 5437.50 18125.00  1 25 21000.00 9000.00 30000.00 

2 10 13141.29 5631.98 18773.27  2 26 21700.00 9300.00 31000.00 

3 11 13594.62 5826.27 19420.89    Rank average: 30500.00 

4 12 14049.17 6021.08 20070.25       

5 13 14502.66 6215.42 20718.08       

6 14 14957.05 6410.17 21367.22       

  Rank Average: 19745.78       

Rank 3: Senior Lecturer / Assistant Professor  

      

Step 
Spine 
Point Salary  

Uni 
Allowance Total 

      

1 15 15246.00 6534.00 21780.00       

2 16 15695.25 6726.54 22421.79       

3 17 16143.91 6918.82 23062.73       

4 18 16593.31 7111.42 23704.73       

5 19 17041.96 7303.70 24345.66       

6 20 17491.37 7496.30 24987.67       

  Rank average: 23383.76       
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  2އިތުރުބައި 

 ްސްޕައިން ޕޮއިންޓް ގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް އެކެޑެމިކް ފެންވަރު ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތ

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

ގިނަވެގެން  ތްހަރަކާތުގެ ބާވަ #

ދެވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް I(A)–ކެޓަގަރީ 

 20 ލެކްޗަރުގެ އަދަދު، ޕަސަންޓޭޖްއިންހަވާލުކުރެވުނު ލެކްޗަރ ތަކުގެ ތެރެއިން ނަގާދެވުނު  1

ް ފުރިހަމަ ކުރި ހަވާލުކުރެވުނު ސެމިނަރ، ޓިއުޓޯރިއަލް، ޕްރެކްޓިކަލް އަދި ކޮންޓެކްޓް ގަޑީގެ ތެރެއިނ 2

 އަދަދު، ޕަސަންޓޭޖްއިން 

20 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އާއްމު މިންވަރާ ބަލާ އޭގެ އިތުރުން އަދާކުރި ލެކްޗަރ އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ  3

 ވާޖިބުތައް

10 

 20 ް މިންވަރުްއާ އެއްގޮތަށް ޢިލްމާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނމާއްދާއެއްގެ ކަރިކިއުލަމ 4

ހާނާބެހޭ މަސައްކަތްތައް )އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތައް އެކުލަވާލުމާއި ޖަވާބު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތި 5

ހަވާލުކުރެވުނު ވާޖިބު ތަަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށ ްހާސިލް ކުރެވުނު  ،ކަރުދާސްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން(

 މިންވަރު

10 

ސެސްމަންޓާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިހާނާއި އިވެލުއޭޝަންއާބެހޭ  މަސައްކަތްތައް )ކޮންޓިނުއަސް އެ 6

 އެކު( 

10 

މަސައްކަތުގެ  އިމްތިހާން ރޭވުމާ ބެލެހެއްޓުން ފަދަ އިމްތިހާނާ ބެހޭ އިތުރު މަސައްކަތްތައް )ކުރި 7

 ޕޮއިންޓް( 10ޕޮއިންޓް ނޫނީ  5ބުރަމިނަށް ބަލާފައި  އެންމެ ގިނަވެގެން 

10 

  އެދެވިގެންވާ ކަންތައްތައް I(B)–ކެޓަގަރީ 

ުރުމުގެ އައު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން؛ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ކިޔަވައިދިނުމާއި ދަސްކ 1

ދެވޭ ތަކެތި އައު ކުރުމާއި ވައިބޭނުންކުރާ މިންވަރު؛ އެ މާއްދާއެއްގައި ކިޔަޓެކްނޮލޮޖީ )އައިސީޓީ( 

 މާއްދާގެ މުގައްރަރު އިސްލާހުކުރުން

10 

 10 ންަހަޅާދިނުށޑިއުލްތައް އުފައްދާ ހުރެމީޑިއަލް ނުވަތަ ބްރިޖް ކޯސްތައް އަދި ކައުންސަލިންގް މޮ 2

ޝަޙުޞިއްޔަތު ބިިނާކުރުމާ ބެހޭ ކޯސްތައް ނުވަތަ ، މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރުތަކާއި 3

 ންަހަޅާދިނުުށއުފައްދާ ހމޮޑިއުލްތައް

10 

ންޑް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން، ލައިބްރަރީ؛ މުޅިން އައު މިއުޒިކް އުފެއްދުމުގެ ގޮތްތައް، ޕާރފޯމިންގް އެ 4

ޙާއްސަ  ގެދިނުމާއި ދަސްކުރުމުައިކިޔަވވިޝުއަލް އާރޓްސް އަދި ސަގާފީ ދާއިރާ ތަކުން 

 ން.ޅާދިނުުށަހައުފައްދާ ހޕްރޮގްރާމްތައް 

10 

ކިޔަވައިދިނުމާ ވެބް ބޭސްޑް ލާރނިންގް އަދި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުވައިގެން ކޮމްޕިއުޓަރުގެ އެހީގައި  5

 ުރުވާ ފަދަ ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ރާވާ ހިންގުންކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު އިތ

10 
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 )ދެވަނަ ބައި(: ދެވަނަ ބައި: ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮފެޝަން އާ ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތްތައް IIކެޓެގަރީ 

ގިނަވެގެން  ހަރަކާތުގެ ބާވަތް #

ދެވޭނެ 

 ޕޮއިންޓް

–ކެޓަގަރީ 

II(A) 

  ހަރަކާތްތައް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރު

ތަކާދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ބައްދަލުވުންތަކާ މަގުބޫލު ލެކްޗަރ  1

 ތަކެއްޗަށް ލިޔާ މަޒުމޫނު ތަކުގެ މަގުން ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ވެދެވޭ އެހީ

10 

ދަރިވަރުންނަށް  ަކާ އިންޑަސްޓްރީ ގެ ތެރެއިން ފީލްޑް ވިޒިޓްތަކާއި ކިޔެވުމާ ގުޅުންހުރި ޓުއަރސްތ 2

 ލިބިދެވޭނެ ތަމްރީނު ތައްފަދަ، ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުން
10 

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތާ މުޖުތަމަޢުއަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ފަދަ  ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ  3

 ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ެން ހިންގާ ދަރިވަރުން މެންޓަރޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގ
10 

ދަރިވަރުންނާ ސްޓާފުންނާ ގުޅުންހުރި އިޖުތިމާޢީ އަދި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް )ޔުނިވަރސިޓީގެ  4

 ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުގެ ތެރޭގައި ނޫންނަމަ އެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އަނެއް ޑިޕާޓްމަންޓާ ދެމެދު އޮންނަ(

05 

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަދަ ކެމްޕަސް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް. ތިމާވެށީގެ ޢިލްމު ފަދަ ރުމުގެ އިމާރާތް ކު 5

ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް. ރިވެތި އަޚްލާޤް ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ 

 ޗެނަލްތަކުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް.

05 

–ކެޓަގަރީ 

II(B) 
 ޕްރޮފެޝަން އާ ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތްތައް

 

ޑީން، ހެޑް އޮފް ޑިޕާރޓްމަންޓް ފަދަ ފަދަ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިތުރު  1

 ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރުން
10 

 10 އަދާކުރުން ކޮމިޓީތަކުގައި މެންބަރުކަންދާއިރާއާބެހޭ އަތޮޅުފެންވަރުގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ  2

 05 ދާއިރާއާބެހޭ އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ކޮންފަރަންސްތަކާ ކަރުދާސް ހުށަނާޅާ ސެމިނަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން 3

އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކަރިކިއުލަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް، ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް، އެގްޒެމިނޭޝަން  4

ް ފަދަ، އެއް ހަފްތާއަށްވުރެ ދިގުނޫން ކުރުމުއްދަތުގެ ިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ގަވަނަންސރީފޯމް އަދި އ

 ޓްރޭނިންގް ކޯސް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

05 

ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން ޝާއިޢުކުރާ މަޖައްލާތަކާއި މިފަދަ ފަންނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޮމިޓީ ތަކުގެ މެންބަރުކަން؛  5

 އެޑިޓޯރިއަލް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަންޖާރނަލްތަކުގެ 

05 

 05 ްރޮފެޝަަނަލް ސޮސައެޓީ އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުންޕ 6

 03 އަހަރުގެ މާސްޓަރޒް ތީސިސް އެއް އެގްޒަމައިން ކުރުން 1 7

 05 އަހަރުގެ ޕީ.އެޗް.ޑީ ތީސިސް އެއް އެގްޒަމައިން ކުރުން 3 8

 10 ހިންގުންބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރަންސް އެއް ރާވާ  9
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 ރިސާރޗާއި އެކެޑެމިކް މަސައްކަތް )ތިންވަނަ ބައި(: IIIކެޓެގަރީ 

ޚުލާޞާ: މުވައްޒަފު އޭނާ އަމިއްލައަށް ވަޒަންކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރުމުން، އެ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން، ހެކިތަކަށް 

އުމަށް ހޯދަން ޖެހޭ އޭ.ޕީ.އައި ޯޑުން އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. އެކި ރޭންކްތަކުގައި ކުރިއަށް ދިބަލައި ވަޒަން ކުރާނީ ޕްރޮމޯޝަން ބ

ާތު ވާނެއެވެ. ތަފ  

 ނަންބަރު އޭޕީއައިި  އެންމެ ގިނައިން ދެވޭ ޕޮއިންޓް

ޕޮއިންޓް 15ކަރުދާހަކަށް   ރެފަރީޑް ޖާރނަލް* 
ރިސާރޗް ކަރުދާސް 

)ޖާރނަލްތަކުގައި 

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ(

III A  ްޕޮއިންޓް 10ކަރުދާހަކަށ  
ބަލައިގަންނަ  ހިމެނޭރެފަރީ ނުކޮށް އެކަމަކު މީހުން  ISBN/ISSN 

 އިތުބާރު ހުރި

ޕޮއިންޓް 10ކަރުދާހަކަށް   ކޮންފަރަންސް ޕްރޮސީޑިންގްގައި މުޅި ކަރުދާސް ހިމެނޭ 

ހަމައެކަނި މުޞައްނިފު ނަމަ 

ޕޮއިންޓް 50  

ޕޮއިންޓް 10ޗެޕްޓަރެއްނަމަ   

އައިއެސްބީއެން/އައިއެސްއެސްއެން ހިމެނޭ ޓެކްސްޓް އާ ރެފަރެންސް 

ޕަބްލިޝަރުން(ތް  )ބޭރުގެ ފޮ  

ފޮތާއި ފޮތެއްގެ 

ޗެޕްޓަރެއް ފަދަ 

ރެފަރީޑް ޖާރނަލް 

ފިޔަވައި 

އެހެންތަކެތީގައި 

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

III B 

ހަމައެކަނި މުޞައްނިފު ނަމަ 

ޕޮއިންޓް 25  

ޕޮއިންޓް 5ޗެޕްޓަރެއްނަމަ   

އައިއެސްބީއެން/އައިއެސްއެސްއެން ހިމެނޭ ޓެކްސްޓް އާއި 

ތް )ރާއްޖޭގެ ރެފަރެންސް ފޮ  

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން ޗާޕުކޮށްފައިވާ(

ހަމައެކަނި މުޞައްނިފު ނަމަ 

ޕޮއިންޓް 15  

ޕޮއިންޓް 3ޗެޕްޓަރެއްނަމަ   

އައިއެސްބީއެން/އައިއެސްއެސްއެން ހިމެނޭ ޓެކްސްޓް އާއި 

 ރެފަރެންސް ފޮތް )ރާއްޖޭގެ 

 ފަރާތަކުން ޗާޕުކޮށްފައިވާ(

ޕޮއިންޓް 10ޗެޕްޓަރަކަށް  ައިނަލްއަޤްވާމީ ޕަބްލިޝަރަކު ޗާޕުކޮށްފައިވާ ފޮތެއްގެ ޗެޕްޓަރެއްބ   
ޕޮއިންޓް 5ޗެޕްޓަރަކަށް  އައިއެސްބީއެން/އައިއެސްއެސްއެން ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިޝަރަކު  

 ޗާޕުކޮށްފައިވާ ފޮތެއްގެ ޗެޕްޓަރެއް

 

 ނަންބަރު އޭޕީއައިި  އެންމެ ގިނައިން ދެވޭ ޕޮއިންޓް

III C ިޓީ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް )ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބައިކުޅަބައެއް ލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް(ޔުނިވަރސ 

ޕޮއިންޓް 20ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ލައްކަ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތި 5ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު    
ޔުނިވަރސިޓީ 

 ރިސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް 
III C (i)  ްޕޮއިންޓް 15ޕްރޮޖެކްޓަކަށ ލައްކަ އާ ދެމެދު 5ައްކަ ރުފިޔާ އާއި ލ 3   

ޕޮއިންޓް 10ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ލައްކަ އާ ދެމެދު 3ހާހާއި  25   

 10ކޮނެްމެ ދެލައްކަ ރުފިޔާއަކަށް 

 ޕޮއިންޓް

 ކޮންސަލްޓަންސީގެ އަގު
 III C (ii) ކޮންސަލްޓަންސީ

ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޮޑު ނިންމާފައިވާ 

10ކުޑަ ނަމަ  20ނަަމަ   

ާ ރިޕޯޓްނިންމާފައިވ ފަންޑިން އޭޖެންސީ  

 ޤަބޫލުކުރާ ރިޕޯޓް
III C (iii) 

 30ޤައުމީ ފެންވަރު ނަމަ 

ޕޮއިންޓް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

 ޕޮއިންޓް 50ފެންވަރު ނަމަ 

ޕްރޮސަސް ނުވަތަ ސިޔާސަތާ ބެހޭ މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓް/ ޕޭޓެންޓް/

ޭޖަރ ޕޮލިސީ ޑޮކިޔުމަންޓް. މލިޔުން  
ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

 އައުޓްކަމުން
III C (iv) 
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 ނަންބަރު އޭޕީއައިި  އެންމެ ގިނައިން ދެވޭ ޕޮއިންޓް

III Dްރިސާރޗް ސުޕަވައިޒްކުރުނ 

 3ކޮނެްމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

 ޕޮއިންޓް

އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ  ޑިގްރީ ދެވިފައި

މާސްޓަރސް 

 ރިސާރޗް

III D (i) 

 10ކޮނެްމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

 ޕޮއިންޓ

 ޑިގްރީ ދެވިފައި

 III D (ii) ޕީއެޗްޑީ
 7ކޮނެްމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް 

 ޕޮއިންޓ

 ތީސީސް ހުށަހަޅާފައި

 

 

 ނަންބަރު އޭޕީއައިި  އެންމެ ގިނައިން ދެވޭ ޕޮއިންޓް

ޓްރޭނިންގ ކޯހާއި ކޮންފަރަންސް/ސެމިނާރ/ވާރކްޝޮޕްގެ ކަރުދާސް  III E 

ޕޮއިންޓް 20ކޮންމެ ކަމަކަށް  ަކާއި ތަފާތު ކުރުު ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕްތ ދެ ހަފުތާއަށް ވުރެ ކުރު ނޫން 

ކޯސްތައް )ގިނަވެގެން މި ބަޔަށް 

ޕޮއިންޓް( 30ޖުމުލަ ދެވޭނީ   

IIIE (i) 

ޕޮއިންޓް 10ހަރަކާތަކަށް ކޮންމެ   އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތު 

ޕޮއިންޓް 10 ކޮންފަރަންސް، ސެމިނާރ ވާރކްޝޮޕް  ބައިނަލްއަޤްވާމ ފެންވަރުގެ 

 III E (ii) ފަދަ ތަންތަނަށް ޕޭޕަރު ހުށަހެޅުން**

  

ޕޮއިންޓް 7.5  ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 

ޕޮއިންޓް 5  ރަށު ފެންވަރުގެ 

ޕޮއިންޓް 3 ތަނެއްގައި )ސްކޫލެއް ފަދަ ތަނެއްގައި(ވަކި    

ޕޮއިންޓް 10 ދަޢުވަތު ދީގެން ކޮންފަރަންސް އަށާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރު ނަމަ 

ސިމްޕޯސިއަމް އަށް ހުށަހަޅާ 

ތަ ތަޤްރީރުޕްރެޒެންޓޭޝަން ނުވަ  

III E (iii) 5 ްޕޮއިންޓ  ޤައުމީ ފެންވަރު ނަމަ 

 

 

III F ްއިނާމާއި އެވޯޑްތަކާއި ފެލޯޝިޕް ޓައިޓްލްތަކާއި ޑޮކްޓަރޭޓް އަށް ފަހު ހޯދާ ސަނަދުތައ 

 ޕޮއިންޓް އޭ.ޕީ.އައި އެވޯރޑްގެ ބާވަތް ކެޓަގަރީ

III F (i) 
ދާއިރާއާ  )ޑިސިޕްލިންއާ( ގުޅޭ 

 އެވޯރޑްތައް

އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުން  ޤައުމީ

 އެވޯރޑްތައްދާއިރާގެ ޚިދުމަތަށް 
 ޕޮއިންޓް 50އެއްޗަކަށް 

 ޕޮއިންޓް 20އެއްޗަކަށް  އަތޮޅު/ޔުނވަރސިޓީ ފެންވަރުގެ އެވޯރޑްތައް

 ޕޮއިންޓް 10އެއްޗަކަށް  ރަށު ފެންވަރުގެ އެވޯރޑްތައް

III F (ii) 
ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފާއި އެހެނިހެން 

 ނަރތައްއޮ

ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާއި ޔުނެސްކޯ ފަދަ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގައުމީ ޝަރަފު 

 ފަދަ އިނާމުތައް

 ޕޮއިންޓް 50އެއްޗަކަށް 

 ޕޮއިންޓް 20އެއްޗަކަށް  އަތޮޅު/ޔުނިވަރސިޓީ ފެންވަރު
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 ޕޮއިންޓް 5އެއްޗަކަށް  އެން.ޖީ.އޯ ފަދަ ތަންތައް

ސޯސިއޭޝަން ފަދަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ އެ

 ތަންތައް
 ޕޮއިންޓް 5އެއްޗަކަށް 

III F (iii) ްފެލޯޝިޕް ޓައިޓްލްތައ 
 ޕޮއިންޓް 50އެއްޗަކަށް  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް

 ޕޮއިންޓް 10އެއްޗަކަށް  ވަކި މާއްދާއެއްގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް

III F (iv) ްޕޯސްޓް ޑޮކްޓަރަލް ޑިގްރީތައ 

ވަރސިޓީއަކަށް ތީސިސް ހުށަހަޅައިގެން ޔުނި

 ދެވޭ ޑީ.އެސް.ސީ ފަދަ މަތީ ޑިގްރީތައް
 ޕޮއިންޓް 50އެއްޗަކަށް 

 ޕޮއިންޓް 30އެއްޗަކަށް  އޮނަރަރީ ޑިގްރީތައް

 

ވޭނެއެވެ. އިންޑެކްސް ކުރާ އިތުރު ކުރެ*ވަކި ޚާއްޞަ ދާއިރާއެއްގެ ރެފަރީޑް ޖާރނަލްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނަމަ، އޭޕީއައި އަންނަނިވި ގޮތަށް 

 5އާއި  2ޕޮއިންޓް، ކަރުދާހުގެ އިމްޕެކްޓް ފެކްޓަރ  10ގައިވާނަމަ  2އާއި  1ޕޮއިންޓް، ކަރުދާހުގެ އިމްޕެކްޓް ފެކްޓަރ  5ޖާރނަލް އެއްނަމަ، 

ްޕޮއިންޓ 25 އާ ދެމެދުވާނަމަ، 10އާއި  5ޕޮއިންޓް، ކަރުދާހުގެ އިމްޕެކްޓް ފެކްޓަރ  15އާ ދެމެދު ވާނަމަ،   

ގެ  III Eގެ ދަށުންނެވެ.   III A**ޕްރޮސީޑިންގްސް ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނަމަ، ކޮންފަރަންސް/ސެމިނާރ އަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާސް ބަލާނީ 

 ދަށަކުންނޫނެވެ.

އިސް މުޞައްނިފަށް ނުވަތަ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ ނޯޓް: އެކަކަށް ވުރެ ގިނަމީހުން ކަރުދާހެއް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނަމަ، ބަލާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 

 ދެން އެހެން މުޞައްނިފުންނަށް ބާކީބައި ހަމައަށް ބެހުމަށް.  ،60ސްޕަރވައިޒަރ/މެންޓަރ/ކަރެސްޕޮންޑިންގ މުޞައްނިފަށް %
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  3އިތުރުބައި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީ

 އެކެޑެމިކް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް އެދޭ ފޯމް

 ިއެއްވަނަ ބައ

 މަޢުލޫމާތުމުވައްޒަފުގެ 

  މުވައްޒަފުގެ ނަން 1

  ޓްޑިޕާރޓްމަން 2

  ސެންޓަރ /ފެކަލްޓީ 3

  އީމެއިލް އެޑްރެސް 4

  ފޯނު ނަންބަރު 5

  )ސްޕައިން ޕޮއިންޓް(މިހާރު ހުރި މަޤާމު  6

  މިހާރު ހުރި މަޤާމު ހަމަޖެހުނު ތާރީޙް 7

  އެދޭ މަޤާމު )ސްޕައިން ޕޮއިންޓް( 8

  ަތުގެ ގޮތުން ޝަރުޠުހަމަވާ ތާރީޙްމުއްދ 9

 

 ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް

 ފާސްވި ދަރަޖަ މަރުކަޒުގެ ނަން އަހަރު ސަނަދުގެ ނަން 1

2     

3     

4     

…     
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 މިހާތަނަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރާފައިވާ މަޤާމުތައް

 ވަކިވި ތާރީޙް ރީޙްބަދަލުވި ތާ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ މަޤާމުގެ ނަން 1

2      

3      

4      

…      

 

 މިހާތަނަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދީފައިވާ މާއްދާތައް

 ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު އަހަރު މާއްދާގެ ނަން 1

2    

3    

4    

...    

    

 

  



18 
 

 ދެވަނަ ބައި

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

Criteria 1 ުން، ދަސްކުރުން އަދި އިވެލުއޭޝަން އާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައްކިޔަވައިދިނ 

C1-1(a&b) 
 ދިނުން ތަފްޞީލް ތަރުތީބުން ޓާރމްތަކުގެ) ކޮންޓެކްޓްގައި ޕްރެކްޓިކަލް، ޓިއުޓޯރިއަލް، ސެމިނަރ، ލެކްޗަރަރ،

 .(އެދެމެވެ

 ންޓެކްޓް ގަޑި )ކ(*ލެކްޗަރަރ )ލ(، ސެމިނަރ )ސ(، ޓިއުޓޯރިއަލް )ޓ(، ޕްރެކްޓިކަލް )ޕ(، ކޮ

 އަހަރު: އަހަރު:  

ކިޔަވައިދިނުން  ލެވެލް މާއްދާ/ ކަރުދާސް #

 މޯޑް*

ހަފްތާއަކު 

 ކިޔަވައިދިން ގަޑި

ރެކޯޑު ތަކުގައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ނެގި 

ކްލާސް ތަކުގެ 

 ޕަރސަންޓޭޖް

ކިޔަވައިދިނުން  ލެވެލް

 މޯޑް*

ހަފްތާއަކު 

 ކިޔަވައިދިން ގަޑި

ރެކޯޑު ތަކުގައިވާ 

ގެ މަތިން ނެގި ގޮތު

ކްލާސް ތަކުގެ 

 ޕަރސަންޓޭޖް

1          

2          

3          

4          

…          

 

 2އަހަރު  އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް 1އަހަރު  އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް  

(a) ( ުންސްއަށް އާއި ހަމައަށް މި ރޭޓުން % ޕާރފޯމ80ަޕޮއިންޓް އަދި  50% ޕާރފޯމަންސްއަށް ގިނަވެގެން 100ކިޔަވައިދެވުނު ކްލާހުގެ އަދަދ

 އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.% އަށް ވުރެ ދަށުގެ ޕާރފޯމަންސްއަށް 80ޕޮއިންޓް. 

  

(b)  ްޕޮއިންޓް( 10ޔުނިވަރސިޓީގެ އާންމު މިންވަރަށް ބަލާ އިތުރުވި ޓީޗިންގް ލޯޑް )ގިނަވެގެނ   
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C1-2 
 ދަރިވަރުންނަށް އަދި ތަކެތި ކުރެވުނު ރިޢާޔަތް ންބެހޭގޮތު ކިޔަވައިދިނުމާއި ނުވަތަ ކިޔުން

 ފޯރުކޮށްދެވުނު އިތުރު ޢިލްމީ ވަޞީލަތްތައް.

 

 އަހަރު:  އަހަރު:  

ޕްރިސްކްރައިބް  ރިޢާޔަތް ކުރި މާއްދާ/ ކަރުދާސް #

 ކުރެވުނު

ފޯރުކޮށްދެވުނު އިތުރު 

 ވަޞީލަތްތައް

ުނު އިތުރު ފޯރުކޮށްދެވ ޕްރިސްކްރައިބް ކުރެވުނު ރިޢާޔަތް ކުރި #

 ވަޞީލަތްތައް

1         

2         

3         

...         

         

ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދެވުނު ޢިލްމާއި އިރުޝާދު ތަކުގެ އިތުރުން  ށ  ކަރިކިއުލަމް އާ އެއްގޮތަ

ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނު އިތުރު ވަޞީލަތްތަކެގެ މައްޗަށް ދެވޭ އިތުރު ޕޮއިންޓް ) 

 ޕޮއިންޓް( 20ނަވެގެން ގި

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް   އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް

  

 

 

 

C1-3 
ުން ފަދަ ަވަރު ، މާއްދާގެ މުގައްރަރު އިސްލާހުކުރދަސްކުރުމުގެ ރޮނގުން ދަރިވަރުން ޝާމިލް ކުރެވޭފަދަ އައު ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން، އެ މާއްދާގައި ކިޔަވައިދެވޭ ތަކެތި އައު ކުރާ މިނކިޔަވައިދިނުމާއި 

 ކަންތައްތައް.

 އަހަރު: އަހަރު: 

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ތަފްޞީލްކުރު  އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ކުރު ތަފްޞީލް #

1     

2     

...     

    ޕޮއިންޓް(  20ޖުމްލަ އަދަދު )ގިނަވެގެން  
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C1-4 
 ނު މިންވަރުއިމްތިހާނާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލު ކުރެވުނު ވާޖިބުތަކާ ވާޖިބުތައް އަދާ ކުރެވު

 އަހަރު: އަހަރު: 

ހަވާލުކުރެވުނު  އިމްތިހާނުގެ ބާވަތް #

 ވާޖިބު

އަދާކުރި 

ވާޖިބުގެ 

 މިންވަރު )%(

ހަވާލުކުރެވުނު  އިމްތިހާނުގެ ބާވަތް # އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް

 ވާޖިބު

އަދާކުރި 

ވާޖިބުގެ 

 މިންވަރު )%(

އޭޕީއައި 

 ޕޮއިންޓް

1          

2          

3          

...          

          

    ޕޮއިންޓް( 25ޖުމްލަ އަދަދު )ގިނަވެގެން      ޕޮއިންޓް( 25ޖުމްލަ އަދަދު )ގިނަވެގެން  

 

Criteria 2 ްކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ހަރަކާތްތައ 

C2-1 
 ޑް ބޭސްޑް ހަރަކާތްތައްކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތައް އަދި ފީލް

 އަހަރު: އަހަރު: 

އެވެރެޖްކޮށް ހަފްތާއަކު  ހަރަކާތުގެ ބާވަތް #

 އުޅުނު ގަޑި

އެވެރެޖްކޮށް ހަފްތާއަކު  ހަރަކާތުގެ ބާވަތް އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް

 އުޅުނު ގަޑި

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް

1       

2       

3       

...       

       

      ޕޮއިންޓް( 20ެގެން ޖުމްލަ އަދަދު )ގިނަވ 

 

 

C2-2  ެހިންގުމަށްފޯރުކޮށްދެވޭ ޙިދްމަތްޔުނިވަރސިޓިގ 

 އަހަރު: އަހަރު: 
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 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް އަހަރުގެ ޓާރމުގެ ތަރުތީބުން އަދާކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް އަހަރުގެ ޓާރމުގެ ތަރުތީބުން އަދާކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު #

1      

2      

...      

      

  ޕޮއިންޓް( 15ޖުމްލަ އަދަދު )ގިނަވެގެން    ޕޮއިންޓް( 15)ގިނަވެގެން ޖުމްލަ އަދަދު  

 

C2-3 
 މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަން ކުރިއެރުމުގެ ހަރަކާތްތައް

 އަހަރު: # އަހަރު: #

1        

2        

...        

ޖުމްލަ އަދަދު )ގިނަވެގެން  

 ޕޮއިންޓް( 15

)ގިނަވެގެން ުމްލަ އަދަދު ޖ   

 ޕޮއިންޓް( 15

  

 (3+2+1މުޅި އެކު ޖުމްލަ ) 

 ޕޮއިންޓް( 25)ގިނަވެގެން 

މުޅި އެކު ޖުމްލަ    

(1+2+3) 

 ޕޮއިންޓް( 25)ގިނަވެގެން 

  

 

3 Criteria ްރިސާރޗާއި އެކެޑެމިކް މަސައްކަތ 

C3-1 
 ޖާރނަލްގައި ޝާޤިރުކުރެވިފައިވާ ކަރުދާސް

 ގަރީއެއްގެ އޭޕީއޭއައި ޕޮއިންޓް ހޯއްދެވުމަށް މި ފޯމުގެ އެންމެ ފަހަތުގައިވާ އިރުޝާދު ކިޔުއްވުންއެދެމެވެ.ކެޓެނޯޓު: ކޮންމެ 

ސުރުޙީ ޞަފުޙާ  #

 ނަންބަރާ އެކު

 އައިއެސްއެސްއެން/ ޖާރނަލް

އައިއެސްބީއެން 

 ނަންބަރު

ޕިއަރ ރިވިޔޫ 

ކޮށްފައިތޯ.އިމްޕެކްޓް 

 ފެކްޓަރ އަކީ ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުންގެ 

 އަދަދު

ތިބާ އަކީ އިސް 

 މުޞައްނިފުތޯ

އޭޕީއައި 

 ޕޮއިންޓް

1        

2        
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3        

4        

...        

 

C3-2(a) 
 ފޮތުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ނުވަތަ ޗެޕްޓަރ

ސުރުޙީ ޞަފުޙާ  #

 ނަންބަރާ އެކު

 ސްއެން/އައިއެސްއެ ކުރި ފަރާތްފޮތުގައި ނަން، އެޑިޓަރު އަދި ޝާއިޢު 

އައިއެސްބީއެން 

 ނަންބަރު

ޕިއަރ ރިވިޔޫ 

ކޮށްފައިތޯ.އިމްޕެކްޓް 

 ފެކްޓަރ އަކީ ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުންގެ 

 އަދަދު

ތިބާ އަކީ އިސް 

 މުޞައްނިފުތޯ

އޭޕީއައި 

 ޕޮއިންޓް

1        

2        

3        

4        

...        

       

C3-2(b) 
 މުޅި ކަރުދާސް ހިމެނޭ ކޮންފަރެންސް ޕޮރޮސީޑިންގްސްގައި

ސުރުޙީ ޞަފުޙާ  #

 ނަންބަރާ އެކު

 އައިއެސްއެސްއެން/ ކޮންފަރެންސް ޕޮރޮސީޑިންގްސްގެ ތަފްޞީލް

އައިއެސްބީއެން 

 ނަންބަރު

ޕިއަރ ރިވިޔޫ 

ކޮށްފައިތޯ.އިމްޕެކްޓް 

 ފެކްޓަރ އަކީ ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުންގެ 

 އަދަދު

އަކީ އިސް ތިބާ 

 މުޞައްނިފުތޯ

އޭޕީއައި 

 ޓްޕޮއިން

1        

2        

3        

4        

...        
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C3-2(c) 
 އެއް މުޞައްނިފު ނުވަތަ އެއް އެޑިޓަރުގެ ގޮތުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ފޮތް

    

# 

ސުރުޙީ ޞަފުޙާ 

 ނަންބަރާ އެކު

 އައިއެސްއެސްއެން/ ފޮތާއި އޯތަރޝިޕްގެ ބާވަތް

އައިއެސްބީއެން 

 ނަންބަރު

ޕިއަރ ރިވިޔޫ 

ކޮށްފައިތޯ.އިމްޕެކްޓް 

 ފެކްޓަރ އަކީ ކޮބައިތޯ

މުޞައްނިފުންގެ 

 އަދަދު

ތިބާ އަކީ އިސް 

 މުޞައްނިފުތޯ

އޭޕީއައި 

 ޕޮއިންޓް

1        

2        

3        

4        

...        

 

C3-3(a&b) 
 ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީކުރިއަށްދާ ރީސާރޗް 

ރޮޖެކްޓްގެ ޕް މުއްދަތު އޭޖަންސީ ސުރުޚީ #

 ޖުމްލަ އަގު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމްލަ 

 އަގު

އޭޕީއައި 

 ޕޮއިންޓް

1       

2       

3       

...       

       

 

C3-3(c&d) 
 ކުރިއަށްދާ ރީސާރޗް ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މުއްދަތު އޭޖަންސީ ސުރުޚީ #

 ޖުމްލަ އަގު

އައުޓްކަމެއްގެ 

ީ ގޮތުގައި ޕޮލިސ

ޑޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ 

 ޕޭޓެންޓް އެއްތޯ

އޭޕީއައި 

 ޕޮއިންޓް

1       

2       

3       
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...       

       

 

C3-4 
 ރިސާރޗް ސްޕަވައިޒްކުރުން

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް ޑިގްރީ ދެވިފައިތޯ ހުށައެޅިފައިތޯތީސީސް  ދަރިވަރުންގެ އަދަދު #

 ދުވަހުގެ އެއްއަހަރު

 ރިސާރޗް މާރސްޓަރސް

    

     ޕީއެޗްޑީ

 

C3-5(a) 
ޓްރޭނިންގ ކޯސް، ކިޔަވައިދިނުން އަދި ދަސްކުރުމާ ބެހޭ އިވެލުއޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމްތައް، އެކެޑެމިކް ސްޓާފުން 

 ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ) އެއް ހަފްތާއައްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއްގެ(

 ީއައި ޕޮއިންޓްއޭޕ ރޭވިފަރާތް މުއްދަތު ޕްރޮގްރާމް #

1     

2     

3     

4     

...     

     

 

C3-5(b) 
 ހުށައެޅިފައިވާ ކަރުދާސްކޮންފަރެންސް، ސެމިނާރ ވާރކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނުގައި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ، ޤައުމީ  ރޭވި ފަރާތް ތާރީޚް ކޮންފަރެންސް/ ސެމިނަރ ގެ ނަން ހުށައްޅުނު ކަރުދާހުގެ ސުރުޙީ #

ުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ރަށުގެ ނ

 ނޫނީ ފެކަލްޓީ ފެންވަރުގަތޯ

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް

1       

2       

3       

...       
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C3-5(c) 
 ްދަޢުވަތު ދީގެން ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ ސެމިނާރ ތަކުގައި ހުށައަޅާ ތަޤްރީރު އަދި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުނ

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި  /ތަޤްރީރުގެ ނަން #

 ވަގުތު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ  ރޭވި ފަރާތް ތާރީޚް ކޮންފަރެންސް/ ސެމިނަރ ގެ ނަން

 ންވަރުގަތޯޤައުމީ ފެ

 އޭޕީއައި ޕޮއިންޓް

1       

2       

3       

...       
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 ތިންވަނަ ބައި

 ގުޅުންހުރި އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 ބަޔާންކުރައްވާ!އެވޯޑެއް ނުވަތަ މީގެ ކުރިން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ފާހަގަ ކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި  ލިބިފައިވާ އިތުރު ސެޓިފިކެޓެއް،

 ތަފުޞީލް )ގުޅުންހުރި ދާއިރާ ތަކުގައި އަހަރު، އަދަދު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.( #

1  

2  

...  

 

 އޭޕީއައި ޚުލާޞާ

ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުގ އެވަރެޖް  ވަޒަންކުރެވޭ މުއްދަތުގ ޖުމުލަ އޭޕީއައި ފާއިތުވީ އަހަރުގެ އޭޕީއައި ަތްމައިގަނޑު މަސައްކ ކެޓެގަރީ

 އޭޕީއައި

    ކިޔަވައިދިނުމާއި އުނގެނުމާއި ގުޅޭ ޙަރަކާތްތައް 1

    ޙަރަކާތްތައްކަރިކިއުލަމް އާއި ޕްރޮފެޝަން އާ ގުޅޭ  2

     (2+1ޖުމްލަ )

    ެމިކް ޙަރަކާތްތައްރިސާރޗާއި އެކެޑ 3

 

 :ތައްހެކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ލިޔުން

1    

2    

...    
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 އިގްރާރް

ރެކޯޑްތަކާ އެއްގޮތް ތެދު އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރައްކާ ކުރެވިފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ މި ފޯމާއެކު ހުށައެޅިފައިވާ ރެކޯޑްތަކާ ނުވަތަ ކަރުދާސްތަކާ 

 މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވަމެވެ.

             ސޮއި                              ނަން                                 ތާރީޚް  

 

 

 

 


