ތަޢާރުފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގައިދެވޭ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު އުފެއްދުނު މަޖިލީހެކެވެ .މިމަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި އެގަވާއިދުތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެއެވެ .މިދެންނެވިފަދަ
ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން މިމަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ނަރުހުންނަށް ކަމާބެހޭ ހުނަރާއި ޢިލްމުހޯދައި
ދިނުމުގެ އިތުރަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން
މިމަޖިލިސް އުފެދުމުގެ ސަބަބުން ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެ ޢާއްމުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު
ރަގަޅުވެގެންދާނެއެވެ.
މިފޮތްލިޔެ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަ ަ
ދކީ ނަރުހުންނަށާއި ޢާއްމުންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަޖިލީހުގެ
ސަބަބުން ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަށް ކުރާނެ އަސަރު އޮޅުންފިލުވާދީ ހާމަކޮށްދިނުމެވެ.
މިއީ މިގޮތުން ލިޔެވޭފުރަތަމަ ފޮތްކަމަށްވާތީ ،މިފޮތުގައި ހިމާނާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ނަރުހުންގެ މަސައްކަތަށް
ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ގަވާއިދު ތަކެވެ .މިފޮތުގައި މިކަމާގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައްފަދަ ބައިތައް ހިމާނާފައިނުވި ނަމަވެސް
އެފަދަ ގަވާއިދުތައް އުފައްދަމުންދާ މިންވަރަކުން އެގަވާއިދުތައްވެސް ހާމަކުރެވެމުންދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލިސް އުފެއްދުމާއި އެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އެމަޖިލީހުގެ
މެންބަރުންނާއި ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު ޖަމިޢްޔާގެ ފަރާތުން ކުރުމުއްދަތަކަށް ފޮނުއްވި ކޮންސަލްޓަންޓް މިސްޓަރ ރެޖްޕައިން
ދެއްވި ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް އަދާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.
މިފޮތުގެ ފުރަތަމަ ޖަދުވަލުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޤްޞަދުތަކާއި
ގަވާއިދުތައް ފަދަ މުހިއްމު ބައިތަކެވެ .މިބައިތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލުވެސް ޖަދުވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ެ
ނއެވެ .ދެވަނަ
ޖަދުވަލުގައި ނަރުހުންގެ އަޚްލާގު ހުންނަންވީ މިންގަޑާއި އުޞޫލުތައް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިވާނެއެވެ.
ހަމައެއާއެކު ނަރުހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭގޮތާއި ރަޖިސްޓަރީ އާކުރެވޭނެ ގޮތް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެ ެ
ވ.
މިފޮތުގެ ތިންވަނަ އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނީ ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންގެ ފެންވަރުބާލާނެ
ގޮތާއި މިފަދަ މީހުން ތަމްރީނުކުރާ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ނިޒާމެވެ .މިގޮތުން ނަރުހުންގެ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރާއި ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މިމަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ ،މީހުން ބިނާކުރާތަންތަނާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޢާއްމު
ފެންވަރާއި ޚާއްޞަ ފެންވަރު ޚުލާސާ ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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ފިހުރިސްތު
ފޮތުގެ ތަޢާރުފް

ޖަދުވަލު 1
 .1ހ .ގަވާއިދު ހެދުމާއި ހިންގުން
ށ .އަމަލުކުރަން ފަށާތާރީޚް ކަނޑައެޅުން
ނ .ބަސްތައް މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް
ރ .މަސްއޫލިއްޔަތު
ބ .މެންބަރުން
ޅ .އިދާރީ ހިންގުން
މޓީތައް
ކ .މަޤާމުތަކާއި ކޮ ި
އ .ބައްދަލުވުންތައް
ވ .މަޖިލީހުން ބަލަހައްޓާ ރަޖިސްޓަރީތައް
މ .މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ ނަރުހުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
ކއި އިމްތިޙާނުތައް ހިގަމުންދާގޮތް ބެލުން
ފ .ކޯސްތަ ާ
 .2ހ .ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރު
ށ .މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
ނ .މެންބަރުންގެ ޝަރުތު ނުވަތަ ފެންވަރަށް ބަދަލުގެނައުން
ރ .އަޚްލާޤީ މައްސަލައަ ާ
ކ ގުޅިގެން މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަގުތީ
ގޮތުން މެންބަރުކަން ނިގުޅައިގަތުމަށް މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރަށް ޢަމަލު ކުރުން
ބ .އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރު ެ
ގ
ބޭނުންކުރުން
ނ ހަދާއިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ރާއްޖެނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ
ޅ .ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީ ު
ނަރުހުންގެ ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާން
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އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ދިރާސާކުރުން

ޖަދުވަލު 2
 .1ނަރުހުންގެ ސުލޫކާއި ފަންނީ އަޚްލާޤުގެ މިންގަޑު
 .2ރަޖިސްޓަރީ ވުމާއި ރަޖިސްޓަރީ އާކުރުން

ޖަދުވަލު 3
 .1ހ .ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންނަށް ހިންގާ ޢިލްމީ ޕްރޮގުރާމުތަކާއި ތަމްރީނުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލާ
ނިޒާމު
ށަ .
މރުކަޒުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ބޭނުންކުރުވޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް
ނ .ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން
ރ .މަސައްކަތް ކުރުވާ ފަރާތުގެ ބޭނުންތަކަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުން
ބ .އިންސާނީ ވަސީލަތް
ޅ .އިންސާނީ ވަސީ ަ
ލތްތައް – ތަރައްޤީކުރުން
ކ .ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްޤީކުރުން
އ .ކިޔަވައިދޭ ތަނާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވަސީލަތް
ވ .މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ
މ .ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
ފ .މުޤައްރަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކުލަވާލުން
ދ .މުޤައްރަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން
ތ .ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން
ލ .ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން
ގ .އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުން
ޏ .ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަން
ސ .ޕްރޮގްރާމު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
ޑ .އަޚްލާޤީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުސޫލުތައް
ސއޫލިއްޔަތާއި ދައުރު
 .2އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ބޭރުންގެންނަ ފަރާތްތަކުގެ މަ ް
3

 .3އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ބޭރުންގެންނަ މީހުން ތައްޔާރުކުރުވުން
 .4ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރެވޭގޮތާއި އޭގެ ބޭނުންތެރިކަން ހުރިވަރާއި އިތުބާރު ހިފޭވަރު
ބެލެހެއްޓުން
 .5އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ބޭރުންގެންނަ ފަރާތުން ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ރިޕޯޓް
 .6އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ބޭރުންގެންނަ މީހާއާއި ނަރުހުންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު ބާއްވަން ޖެހޭ ގުޅުން
-------------------------

4

c

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
ފުރަތަމަ ޖަދުވަލު
.1

ގަވާއިދު ހެދުމާއި ހިންގުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންނާއިބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި

)ހ(

އެގަވާއިދުތައް

ހިންގާ

ރަސްމީ

އިދާރާއަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހެވެ .މިމަޖިލިސް

އުފައްދަވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރ  1/68ޖ

)އޮފިޝަލްކަންތައް ޗެޕްޓަރ  (1ގައި މިނިސްޓަރ

އޮފް ހެލްތަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން
އޮފީހުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އެކުގައެވެ.
ޢަމަލު

ކުރަން

ފަށާ

ތާރީޚް

ކަނޑައެޅުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

)ށ(

ތާރީޚުން

ނަރުހުންގެ

ފެށިގެން

ގެންދެވޭނެއެވެ.

މަޖިލިސް

މިޤަވާއިދުތައް

މަރުކަޒުތަކުން

ހުއްދައާ

އުފެއްދި

ހިންގަމުން
މިޤަވާއިދާ

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ދިނުމުގެ

އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތަށް ލިބިގެން

ވެއެވެ.
ބަސްތައް މާނަ ކޮށްފައިވާ ގޮތް

)ނ(

މިޤަވާއިދުގައި " މަޖިލިސް " މިނަން ބޭނުން

)(1

ކޮށްފައިވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަޖިލީހަށެވެ.
މިޤަވާއިދުގައި

)(2
5

"

ނަރުހުން

ނަރުހުންގެ

"

ގެގޮތުގައި

މާނަކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ނަރުހުންގެ
ބައިތަކަށް ފެތޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ހ .ނަރުހުން /ފޫޅުމައިން )ސްޓާފްނަރުހުން(
ށ .ނާރސް އެއިޑުން )ނަރުހުންގެ އެހީތެރިން(
ނ .އޮގްޒިލިއަރީ ނާރސް /ފޫޅުމައިން )ނަރުހުންގެ
އެހީތެރިފޫޅުމައިން(

ރ.

ހޯދަމުންދާ

ތަޖުރިބާ

ނަރުހުން

)ކޯސް

ހަދަމުންދާ ނަރުހުން /ޓެކްނިކަލް ނަރުހުން/
ފަންނީ ނަރުހުން(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

)ރ(

ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
)(1

ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު

)(2

ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ

ރަގަޅުކުރުން.

ތަންތަން އުފައްދާ އެތަންތަނުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް
ދެމެހެއްޓުން.

ރާއްޖޭގައި

)(3

މަސައްކަތް

ވަކިމިންގަޑަކަށްފެތޭ

ކުރާ

ނަރުހުންނަށް

ނަރުހުންނަކީ

ހެދުމަށްޓަކައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ގަވާއިދުން

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމާއި

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

6

ރަޖިސްޓަރީ

އާކުރެވޭނެ

ނަރުހުންގެ

)(4

އަޚްލާޤާ

އަޚްލާޤީ

ބެހޭ

މިންގަނޑާއި

މިންގަނޑެއް

އެމިންގަނޑު ތަޢާރުފް ކުރުން.
)ބ(

)(1

މަސައްކަތުގެ

ތައްޔާރުކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

މަދުވެގެން

1/2

މެންބަރުންނަކީ

ނަރުހުންކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހަށް ތިރީގައިމިވާ ދާއިރާތަކުން މެންބަރުން

)(2

ޢައްޔަނު ކުރައްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ހ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން  2މެންބަރުން
)މީގެތެރެއިން  1މެންބަރަކީ ނަރުހުންނާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި

ވާންވާނެއެވެ(.

މަސައްކަތް

ކުރާ

މީހަކަށް

ށ .މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން
 1މެންބަރަކު

ނ .އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން 3
ނަރުހުން

ރ .އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއިން

 1މެންބަރަކު )މިއީ ނަރުހުންގެ މަސައްކަތާ

ގުޅޭ މީހަކަށް

ވާންވާނެއެވެ(.

ބ .އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް
ޅ .ޞިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ
ފަރާތަކުން  1މެންބަރަކު

7

ކ .ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން 1
މެންބަރަކު

އިދާރީ ހިންގުން

)ޅ(

މަޤާމްތަކާއި ކޮމިޓީތައް

)ކ(

ބައްދަލުވުންތައް

)އ(

މިމަޖިލީހުގެ

އިދާރީ

ކަންތައް

ބަލަހައްޓާނީ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސްގެ

މަޤާމަށް

މިމަޖިލީހުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުންނެވެ.
)(1

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތެވެ.
މަޖިލީހުގެ

)(2

މީހަކު

ރަޖިސްޓްރާގެ

މަޤާމަށް

ހަމަޖައްސާނީ

މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނުވަތަ މަޖިލިސް ޤަބޫލުކުރާ
އައްޔަނު

ނަރުހަކު

ހެލްތެވެ.
)(3

މިނިސްޓަރ

ކުރާނީ

އޮފް

މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާއި
ބޭނުންވާ

ނުވަތަ

ކަމާގުޅޭ

ގޮތުން

ކޮންމެ

އަހަރަކު

މަދުވެގެން

ކޮމިޓީތައް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އުފެއްދިދާނެއެވެ.
)(1

ބައްދަލުވުން

މަޖިލީހުގެ

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ތިން

މަޖިލީހުގެ

ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ގަޑި ކަޑައަޅާނީ

ޗއަރ ޕާރސަން ނުވަތަ ރައީސެވެ.
މަޖިލީހުގެ ެ
ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވޭނީ

މަދުވެގެން

)(2

މަޖިލީހުގެ

)(3

މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާއި ޤަރާރުތައް ފާސްކުރެވޭނީ

މަޖިލީހުގެ  7މެންބަރުން ހާޟިރު ވުމުންނެވެ.

މެންބަރުންގެ

8

ވޯޓުގެ

އަޢްލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ދެފަރާތަށް ލިބުނު ވޯޓު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ނިންމާނީ

ރައީސް ނުވަތަ ޗެއަރޕާސަން ވޯޓް ދޭކޮޅަށެވެ.
މަޖިލީހުން
ރަޖިސްޓްރީތައް

ބަލަހައްޓާ

)ވ(

މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ހުރިހާ މެންބަރުން

)(1

ތަޢުލީމީ

ހޯދާފައިވާ

ސެޓުފިކެޓުތައް

ނުވަތަ

ކުރިއެރުން

ރަޖިސްޓަރީ

އެނގޭގޮތަށް

އޮންނަންވާނީ ބައި ކުރެވިފައެވެ.
ގައިވާ

މަތިން

ގޮތުގެ

ގޮތަކަށް

ދާއިމީ

)(2

1

)(3

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިންނެވެ.

މިންގަނޑުތަކަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފެތޭމީހުންނަށް

އެމީހުންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ

މގެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވު ު

ވަގުތީ ގޮތުން މެންބަރުކަން ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނަރުހުންގެ

)(4

ދާއިރާއެއްގެ

ހުރިހާ

މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތް ދެވޭނީ  1ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ

ވުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ބޭނުންވަނީ ފެންވަރުހުރި އަދި

)(5

އެކަމަށް

ހޮވޭފަރާތްތަކުން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ފީ

ދައްކަންޖެހޭ

ދައްކަންވާނެއެވެ.

މިފީގެ

މިންވަރު ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު
އަންގާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީގެ

އަދި

ފުރިހަމަ

ކަންތައް

ގޮތެއްގައި

ބަލަހައްޓަމުން

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ އާކުރާ ފަރާތުންވެސް
9

މިކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި
ހަމަ އެފަދައިން މަޖިލީހުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ސެޓުފިކެޓުތަކާ އަދިވެސް ބޭނުންވެދާނެ އެހެނިހެން
ލިޔުންތައް ،މަޤާމު ފުރަމުން ގެންދަވާ ނަރުހުންގެ
ފެންވަރާއި ހުނަރާބެހޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާގައި

)(6

ހުރި

ނަރުހެއްގެ

އާކުރަން

ހުއްދަ

ހުށަހެޅުމުން އޭނާގެ ހުނަރާއި ފެންވަރު އެކަމަށް
ތަންނުދޭނަމަ ހުއްދަ އަލުން އައުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ

އިޚްތިޔާރު ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)(7

ނަރުހުންގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާ

މުއްދަތު

ރަޖިސްޓަރީގެ

މަޖިލީހުގައި

ފަރާތަކުން

ނުވަތަ

ހަމަވެފައިވާ

ފަރާތަކުން

އެފަރާތަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަށް އެއްވެސް
ޙާލެއްގައި ދަޢުވާ ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެކެވެ.

ނަރުހުންގެ އަޚްލާޤީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ

)(8

މިންގަނޑާއި ޚިލާފުވެ ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުންވެސް
ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނުކުޅެދޭ ޚާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ރަގަޅު ކުރެވޭތޯ ބަލައި
ދިރާސާކުރުމަށް
ފަރާތުން

ފަހު

ޚިދުމަތް

ރަގަޅުނުވެ

އެމެންބަރެއްގެ

ލިބިގަންނަ

ފަރާތަކަށް

ވަގުތީގޮތުން

މަޖިލީހުގެ

ނުރައްކަލެއް ވެދާނެކަމަށް ހީވާނަމަ އެމެންބަރަކު
ދާއިމީގޮތުން

ވތަ
ނު ަ

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އަދި

)(9

ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހު
ރަޖިސްޓަރީ
10

ވެފައިވާ

ނަރުހެއްގެ

ސަބަބުން

ޢާއްމުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނިއްޖެ

ހިނދެއްގައި

ބަލިހާލު

އަދި

މަސައްކަތް

ބޮޑުވެ

ކުރުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެމެންބަރަކު

ތޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ވަކިކުރުމުގެ އިޚް ި
މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ ނަރުހުންގެ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

)މ(

)(1

ގޮތުގެ

މިޤަވާއިދުގައިވާ

ރާއްޖޭގައި

މަތިން

ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދިނުމަށް މަޖިލީހުން

ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރު ކަޑައަޅާ ހާމަކުރެވޭނެއެވެ .މީގެ

އިތުރުން މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި

ބޭނުންވެދާނެ އަސާސީ އަދި ތަފާތު ރޮގުތަކުން

ޚާއްޞަވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު
ބަޔާން ކުރެވޭނެއެވެ.

އެކިދާއިރާތަކުގައި

)(2

ހުންނަންޖެހޭނެ

މަސައްކަތްކުރާ

އަސާސީ

ފެންވަރާއި

މީހުންގައި
ޚާއްޞަ

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ލިބިފައިވާންވާނެ ތަމްރީނުކަމަށް

މަޖިލީހުން ޤަބުލުކުރާނެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިސްޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ

ގޮތެއްގެ

މަޖިލީހުން

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ރާއްޖެން

)(3

ބޭރުގެ

ނާރސިންގ

ޤައުމެއްގެ

ކައުންސިލުން މެންބަރުކަން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކުން

ރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވާން

ހުށަހަޅާނަމަ

ފުރިހަމަކުރި

އިނގިރޭސި

ހުށަހަޅަންވާނީ

ދާއިރާއެއްގެ

ލިޔުމަކާއެކުގައެވެ.

11

ބަހަށް
މީގެ

ތަމްރީނުތައް

އޭނާ

ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ

ބަދަލުކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތައް

ކަމުދާ

އިތުރުން

މީހެއްކަމަށް

އެމީހަކީ

މަސައްކަތް

ކުރާ

އިތުބާރުކުރެވޭ

މހަކު
ދެ ީ

މިދާއިރާގައި

ހެކިދީފައިވާ

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ލިޔުމެއް

މިހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް މަޖިލީހުން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުގައެވެ .ހުށަހަޅާ ދެހެކިންގެ
ތރެއިން
ެ
ފަހުން

އެކަކީ

މަސައްކަތް

މިދާއިރާގައި

އެމީހަކު

ތަނެއްގެ

ކުރި

އެންމެ

ވެރިޔަކަށް

ވާންވާނެއެވެ .މިލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހެޅުމުން އޭނާ
ކުރީގައި

މެންބަރުކަމަށް

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ
އިޙްތިރާމް

ދިރާސާކުރުމަށް

މިލިޔުންތައް

މެންބަރަކަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
)(4

ކައުންސިލްގެ

ގޮތުން

ކުރުމުގެ

ލހުގެ
މަޖި ީ

ފަހު

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ

މީހުން ތަމްރީނުކުރާ އިދާރާއަކުން ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ
ޞައްޙަ

ސެޓުފިކެޓުތަކަކީ

ބެލުމަށް

އެއްޗެއްތޯ

އެތަންތަނާއި މަޖިލީހާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ކުރާނެއެވެ.

ކޯސްތަކާއި

އިމްތިހާނުތައް

ހިނގަމުންދާގޮތް ބެލުން

)ފ(

)(1

ހިމަނާފައިވާ

މިގަވާއިދުގައި

މީހުން

ފެންވަރުގެ

ތަމްރީނުކުރާ ރާއްޖޭގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން

ހިންގާ ކޯސްތައް ހިގަމުންދާގޮތާއި އިމްތިޙާނު ކުރެވޭ

ގޮތް

މަޖިލީހުން

މަޖިލީހުން

ޙަވާލުކުރާ

ނުވަތަ

ރިޕޯޓެއް

މަޖިލީހަށް

ފަރާތަކުން ބަލަމުން ގެންދާނެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން

މިކަން

ބެލުމަށްފަހު

ހަށައަޅަންވާނެއެވެ.
ޤަބޫލުކުރާ

މިރިޕޯޓުގައި

މިންގަނޑުތަކަށް

ފެތޭކަން

މަޖިލީހުން

ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
)(2

ނުވަތަ

މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން މިރިޕޯޓު ދިރާސާ ކުރާނެއެވެ.
ދިރާސާކުރާއިރު

ސާފުކުރަންޖެހިއްޖެ

އިތުރު

ނަމަ

އެމަރުކަޒަކުން ދޭންވާނެއެވެ.
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މަޢުލޫމާތު

އެމަޢުލޫމާތު

މިރިޕޯޓު

)(3

ބަލަންވާ

ދިރާސާ

ބެލުންތައް

ކުރުމަށްފަހު

ބެލުމަށްފަހު

އިތުރަށް

އަދި

އެމަރުކަޒަކުން

ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި މަޖިލިސް ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރު
ނެތްކަމަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އިޞްލާހުކުރަން

ޖެހޭ ކަމެއް ވާނަމަ އިޞްލާހުކުރަން ނުވަތަ އެކަމެއް

ރަގަޅު ކުރަން ކަނޑައެޅޭވަކި މުއްދަތެއް ދޭނެއެވެ.

މިދެވޭ

މުއްދަތުގެ

ނުވަތަ

ނުކޮށްފިނަމަ

އެކަމެއް

ތެރޭގައި

އިޞްލާހު

މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ ތަމްރީނުދޭ

ރަގަޅު

ނުކޮށްފިނަމަ

މަރުކަޒުތަކުގެ

ލިސްޓުން އެތަނެއް ވަކިކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ

މިގޮތަށް

ރ
ޖެހުނުއި ު

ޢަމަލު

ހިގަމުންދާ

ކުރުމުގައި

ކޯސްތަކުގެ

ބައިވެރިންނަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެގޮތަކަށް ނިންމުމަށް

މަޖިލީހުން އިސްކަންދޭނެއެވެ.
ނަރުހުންގެ
އިޚްތިޔާރު

މަޖިލީހަށް

ލިބިފައިވާ

.2

މިޤަވާއިދުގެ 1ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުން މިނިސްޓަރ

)ހ(

އޮފް ހެލްތުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއެކު މަޖިލީހުގެ

މަޤްޞަދުތައް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ
ޤަވާއިދުތައް ހެދުމާއި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް

ކަޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު ތަކަކީ:

ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ފެންވަރު

)(1

ރަގަޅު އަދި މޮޅަށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކާއި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް

ކަނޑައެޅުން.

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނަކީ ވަކި

)(2

މިންގަނޑަކަށް ފެތޭ ވަކި ފެންވަރެއްގެ ބަޔަކަށް
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ގަވާއިދުން

ހެދުމަށްޓަކައި
ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށް
ނިޒާމެއް

އާކުރެވޭނެ

ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން.
ނަރުހުންގެ

)(3

ބަލާނެ

ޚިދުމަތް

އަދި

ޤާއިމުކޮށް

މިންގަނޑުތަކެއް

ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ބެލުން.
ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ދާއިރާތައް

)(4

އެދާއިރާތަކަށާއި

ފާހަގަކޮށް

ދާއިރާތަކަށް

ބޭނުންވާ

ކަނޑައެޅުން.
ނަރުހުންގެ

)(5

އެހެން

މީހުންގެ

އަޚްލާޤީ

ޢާންމު

ފެންވަރު

މިންގަނޑުތަކަކާއި

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންޤަޑުތަކެއް އެކުލަވާލައި
އެމިންގަނޑު ތަޢާރަފް ކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަރުހުންގެ މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން

)(6

ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާބެހޭ

ކަނޑައެޅުން.
މަޖިލީހުގެ
ބައިވެރިވުން

ބައްދަލުވުންތަކުގައި

)ށ(

އުސޫލުތަކެއް

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ
ޢާންމުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ތެރެއިން

ޖަލްސާތަކުގައި

ނުވަތަ ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާން
ބޭނުންވާ

ފަރާތްތަކަށް

މަޖިލީހުގެ

ހުއްދައާއެކު

މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ހަމަޖައްސާ އުސޫލުތަކެއްގެ
މަތިން ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބައިވެރިވި
ނަމަވެސް

ނުވަތަ

އެމައްސަލަތަކާމެދު
އެމަޝްވަރާތައް
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އެކޮމިޓީއެއްގެ

މެންބަރުން

ބޭނުންވެއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި

ސިއްރުގޮތުގައި

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މެންބަރުންގެ

ޝަރުޠު

ނުވަތަ

)ނ(

ގުޅިގެން

)ރ(

ފެންވަރަށް ބަދަލުގެނައުން

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠު ނުވަތަ ފެންވަރު
ބަދަލުކުރެވޭނީ

އުވާލާއި

މަޖިލީހުން

އެބަދަލެއް

ނިންމައިގެންނެވެ .ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހުއްޓާލުން

ފަދަ ގޮތަކުން ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓެއް
އުވާލާންވާނީ

އުވާލާނަމަ

ނުވަތަ

އެކޯހެއް

ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން

ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުން އެމަސައްކަތުގައި
ދެމިތިބުމަށް ބޭނުންވާހާ ދުވަހަކު އެޝަރުތު ނުވަތަ

ސެޓުފިކެތު

އުވާލުމުގެ

ވަޒީފާ

ސަބަބުން

އަދާ

ކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު

ރައްކާތެރި ވެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.
އަޚްލާޤީ

މައްސަލައަކާ

މެންބަރަކު

މަޖިލީހުގެ

މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މެންބަރަކު ނަރުހުންގެ

)(1

އަޚްލާޤީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަޑުގައިވާ

މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ
ވަގުތީގޮތުން
ނިގުޅައިގަތުމަށް

ގޮތާއި

މެންބަރުކަން
މަޖިލީހަށް

ޚިލާފަށް

ޤާނޫނީ
ނުވަތަ

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

ލިބިފައިވާ ބާރަށް ޢަމަލު ކުރު ް
ނ.

ކުށެއް

ކޮށްފިކަން

ކުރިންބުނެވިދިޔަ

މިންގަނޑުގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ކުށެއްކޮށްފިނަމަ
އެފަދަ ކުށެއްކޮށްފިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ
އެކަން

އިތުރަށް

ހެކިލިބިދޭ

ތަޙްޤީޤުކޮށް

ލިޔުންތަ ް
އ

ކަމާބެހޭ

ހުރިތޯ

އިތުރު

ރަޖިސްޓްރަރ

ބަލާނެއެވެ.
)(2

ހެކިކަމުގައި

ފުރަތަމަ

ޙާލަތުގައި

ނަމަ

ކުރެވޭނީ

އެމީހެއްގެ

މައްޗަށް

ޤަބޫލު

ކުށްސާބިތުވިކަން

އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ .ދެވަނަ ޙާލަތުގައި
ހެކިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެކުށުގެ ތުހުމަތާއި ސީދާގުޅޭ
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ފަރާތްތަކުންދޭ ބަޔާނާއި ލިޔުމެކެވެ .މިދެ ޙާލަތުގައި
ވެސް ކުއްވެރިވާ އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތަށް
)މީގެ ފަހުން ލިޔެވޭނީ ޖަވާބުދާރިވާންޖެހޭ މީހާ
ކަމަށެވެ(.

މިކަން

ލިޔުމަކުން

މިކަމާބެހޭ

ގޮތުން

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ

ބުނަންބޭނުންވާ
ތާރީޙެއްގައި

ވާހަކައެއް
ލިޔުމަކުން

އެންގުމާއެކު

މަޖިލީހުން
ހުށަހެޅުމުގެ

މީހާ
ކަޑައަޅާ
ފުރުޞަތު

ލިބިދެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން

)(3

ހުށަހެޅޭ

މަޖިލީހުގެ

މައްސަލަތައް

ރަޖިސްޓްރާރ ހޯދުންތަކާއި ހެކިތަކާއި އެކު 3

މެންބަރުންގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަކަށް

ޅ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު
މިގޮތުން ހުށަހެ ޭ
ވަގުތީގޮތުން

އެމެންބަރަކު

ދާއިމީގޮތުން

ނުވަތަ

މެންބަރު ކަމުން ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ
މިކޮމިޓީންނެވެ.

މި ކޮމިޓީން އެމައްސަލައެއް އިތުރަށް ސާފުކުރަން

)(4

ބޭނުންވާކަމަށް

ނިންމައި

މިކޮމިޓީގައި

ނުހިމެނޭ

މަޖިލީހުގެ  3މެންބަރުންގެ ޕެނަލެއް ރަޖިސްޓްރާރ

އުފައްދާނެއެވެ .އަދި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ފަރާތަށް
ތިރީގައި

މިވާ

އަންގަންވާނެއެވެ.

ކަންތައް

ރަޖިސްޓްރާރ

ހ .މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން
ބާއްވާނެ

ތާރީޚާއި

އޮންނަތަނެއް.

ގަޑިއާއި

ބައްދަލުވުން

ށ .އެމެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށް
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ރާއްޖޭގައި
ދިނުން

އެފަރާތުން

ވަގުތީގޮތުން

ނަރުހުންގެ

ނުވަތަ

ޚިދުމަތް

ދާއިމީގޮތުން

ހުއްޓުވާލުމަށް މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު

ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ހެކިތަކުންނާއި މައްސަލައިގެ

ބާވަތަށް ބެލުމަށްފަހު މެންބަރުކަމުން ވަކިނުކޮށް
އިންޒާރުކޮށްފައި

މަޖިލީހަށް

ބެހެއްޓުމަށް

ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު.

ނ.

މައްސަލަ

ބައްދަލުވުމަށް

އިތުރަށް

ޚާޟިރުވުމާއި

ޙާޟިރުވުމާއި

ސާފުކުރުމަށް

ބާއްވާ

ބޭނުން

ބަޔަކު

ޖަވާބުދާރިވާންޖެހޭ

އެފަރާތުން

ހައްޤުލިބިފައިވެއެވެ.

ވަކީލަކު

މީގެ

ފަރާތުން

ގެނައުމުގެ
އިތުރުން

ކުށެއްކުރިކަން ޤާނޫނީ ގޮތުން ސާބިތުވެފައިނުވާ
ހެކިދިނުމަށްޓަކައި

މައްސަލަތަކުގައި

އެމައްސަލައަކާއި ސީދާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް

ތން
ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮ ު

ހުށައެޅޭ މައްސަލަ ތަކުގައި ޕެނަލްގެ މެންބަރުން

ގޮތެއް ނިންމާނީ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތުން

ހުށައަޅާ ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި އެފަރާތުން ދައްކާ
ދަލީލުތައް އަޑުއަހާއި ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ޕެނަލްއިން މައްސަލަތައް ކުރިޔައް ގެންދާނީ ޚާއްސަ

)(5

ކޮށް ހެކިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގެ

ޝަރުއީ ނިޒާމައި އެއްގޮތަށެވެ.

މެންބަރު ކަމުން ދާއިމީގޮތުން ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން

)(6

ވަކިކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް  1އަހަރު ވުމަށްފަހު
އަލުން

މެންބަރުކަން

ހޯދުމަށް

އެދެވިދާނެއެވެ.

މިގޮތުން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މެންބަރުކަން ދިނުމަށް
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އެކަށީގެންވޭތޯ

ބެލުމަށްޓަކައި

މެންބަރުކަމުން

މަޖިލީހުގެ
ފާއިޠުވީ

ވަކިކުރުމަށްފަހު

ދުވަސްތަކުގައި އޭނާގެ އުޅުން ހުރި ގޮތް ހާމަ

ކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އިތުބާރު ހުރި

ހޯދާ

ހުށައަޅަންޖެހޭނެ

 2ފަރާތުން

ރަޖިސްޓްރާރ

ކަމަށް

މެންބަރަކަށް ވާންއެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
މެންބަރުކަމުން

މަޖިލީހުގެ

ފަރާތަކަށް

ވަކިކުރެވިފައިވާ

އެއްވެސް

2

ވަނަ

ގޮތަކަށް

ފަހަރަށް

ތން އެކަމަށް އެދި
މެންބަރުކަން ދެވޭނީ އެފަރާ ު

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ޚާއްޞަ ޕެނަލަކުން ބެލުމަށްފަހު

މެންބަރުކަން ދޭންފެނިއްޖެނަމައެވެ.
އެހެނިހެން

ގޮތްގޮތުން

މެންބަރުކަމުން

މަޖިލީހުގެ
ވަކިކުރުމަށް

)ބ(

މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މެންބަރަކު ބަލިވުމުގެ

)(1

ސަބަބުން ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ

މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ

ކަމަށް

ބޭނުންކުރުން

ކައުންސިލަށް

ލިބިއްޖެނަމަ

މައުލޫމާތު

މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެކަމާބެހޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ
ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް ހޯދާނެއެވެ.
ބައްޔެއްގެ

)(2

ނުކުޅެދިގެންވާ

ވަޒީފާ

ސަބަބުން

ތުހުމަތު

ކަމަށް

އަދާކުރުމަށް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

އެފަދަ ފަރާތަކާއި )މީގެ ފަހުން ބޭނުންކުރެވޭނީ
ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭފަރާތް( ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ
ރަޖިސްޓްރާރ

މެންބަރުން

މިޕެނަލުން

ހޯދާ

ހިމެނޭ

މަޢްލޫމާތު

ޕެނަލަކަށް

ޖަވާބުދާރީ

މަޖިލީހުގެ

3

ހުށަހަޅާނީއެވެ.

ވާންޖެހޭ

ފަރާތުގެ

ޞީއްޙަތާއިމެދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ

ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތް އިތުރަށް ބެލުމަށްޓަކައި
ދައްކާނީ

18

ކޮންބާވަތެއްގެ

ސްޕެޝަލިސްޓަކަށްކަން

ނިންމަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

މިޕެނަލުން

ނިންމާ

ސްޕެޝަލިސްޓަކަށް

ދައްކާ

މެޑިކަލް

ޗެކަޕެއް

ޚަރަދުގައި

މަޖިލީހުގެ

މިކަން

ހަދަންވާނެއެވެ.

ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތަށް އެންގުމާއެކު އޭނާ
އިތުރަށް

އަމިއްލައަށް

ބޭނުންނަމަ

މަޖިލީހުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ސްޕެޝަލިސްޓަކު ލައްވާ

މެޑިކަލް

އދިދާނެކަމަށް
ހެ ް

ޗެކަޕެއް

އަންގަންވާނެއެވެ.
މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ސްޕެޝަލިސްޓްގެ ރިޕޯޓުގައި

)(3

ވާންޖެހޭ

ޖަވާބުދާރީ

ޞިއްޙީގޮތުން

ފަރާތަކީ

ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރުމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ފަރާތެއް
ކަމަށް

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
މައްޗަށް

މެންބަރުންގެ

މަޖިލީހުގެ

އެކުލެވޭ

ތިން

ކޮމިޓީއެއް

އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް މިކަމާއިބެހޭގޮތުން

ގޮތެއް

ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅުމަށް

މީގެ

ވބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތަށް މެޑިކަލް
އިތުރުން ޖަ ާ
ޗެކަޕް ހެދި ސްޕެޝަލިސްޓްގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް
ފޮނުވުމާއެކެ

މިކަމާއިބެހޭ

ބައްދަލުވުން

ޞިއްރު

ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން ރަޖިސްޓްރާރ

އަންގަންވާނެއެވެ.
)(4

ޖަވާބުދާރީ

ވާންޖެހޭ

ޚާޒިރުވުމުގެ

ޙައްޤު

ފަރާތަށް

މިބައްދަލުވުމަށް

ލިބިގެންވާކަމާއި

ބަދަލުގައި

މީހަކު ފޮނުވުމާއި ބޭނުންބަޔަކާއި އަދި އޭނާއާއި

ސިއްހީގޮތުން ލަފަދޭ ފަރާތެއްވާނަމަ އެފަރާތެއްވެސް
މިބައްދަލުވުމަށް ގެނައުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ކަމާއިބެހޭ

)(5

ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް ބަލާ ސުވާލުކުރަން
ފެންނަ ފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ
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ފރާތުން
ަ

ނުވަތަ

އެފަރާތުން

އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށްވެސް

ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.
މިޕެނަލްއިން

)(6

ފަރާތަކީ

ބެލުމަށްފަހު

ޖަވާބުދާރީ

ޖިސްމާނީގޮތުން

ވާންޖެހޭ

ބުއްދިއަށް

ނުވަތަ

އުނިކަމެއް ލިބިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތުގައި
ދެމިހުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާ ފަރާތެއްކަމާއި އޭނާގެ
ބަލިމީހަކަށް

ސަބަބުން

ކުރިމަތި

ނުރައްކަލެއް

ވެދާނެކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ
ފަރާތް ވަގުތުން ރަޖިސްޓަރީން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި

ޖަވާބުދާރީ

ޞިއްހީގޮތުން

ވންޖެހޭ
ާ

ފަރާތާ

އެއްކުވެރިވެފައިވާ

ބެހޭގޮތުން

ލިޔުންތަކާއި

ހޯދާފައިވާ ހެކިތައް ވަގުތުން ނައްތާލަންވާނެއެވެ.

މިދެގޮތުން

އެނިމުނުގޮތެއް

ކުރެ

ނިމުނަސް

ކޮންމެގޮތަކަށް

ލިޔުމަކުން

ރަސްމީ

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)(7

ވަކިކުރުމަށް

މެންބަރުކަމުން

ނިންމައިފިނަމަ

އެމެންބަރަކަށް އަލުން މެންބަރަކަށް ވުމަށްއެދުމުގެ
ޙައްޤު

ކުރިއަށް

އޮތްތާނގައި

ލިބިގެންވާކަމާއި

މިގޮތަށް އެދެވޭނީ ކިހާދުވަހެއް ފަހުންކަމާއި ދެވަނަ
ފަހަރަށް އެދޭއިރު ސިއްހީގޮތުން އެކަށީގެންވާކަމަށް

ޔަގީންކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލިޔުންތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ނެތުމުގެ

)(8

ސަބަބުން

މަސައްކަތަށް

އެކަށީގެންނުވާކަމަށް

ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެތުހުމަތުކުރާ ފަރާތަކުން

ރތުން މިގޮތުން ކޮށްފައިވާ
ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަ ާ

ކަމަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަންތައްތަކާއި
20

އެކަމާގުޅިގެން އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް އެއްވެސް
ބާވަތެއްގެ

ފިޔަވަޅެއް

އެކަންބަޔާންކޮށް

ލިޔުމަކުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މިފަދަ

)(9

ތުހުމަތެއް

މަޖިލީހުގައި

އަޅާފައިވާނަމަ

ރަޖިސްޓްރާރއަށް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

ނަރުހުންގެ

ރަޖިސްޓްރާރ

މައްސަލަ

އެހީއާއެކު

ރަގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް ރަގަޅުކުރުމަށް
ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތެއް ދިނުމާއެކު މަޖިލީހުގައި
ކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީ

ދެނަރުހަކު

ކުރެވިފައިވާފަރާތުގެ

ތުހުމަތު

ބަލައި

މައްސަލަ

ދީރާސާކުރުމަށް އައްޔަން ކުރަން ވާނެއެވެ .ތުހުމަތު
ފަރާތް

ކުރެވިފައިވާ

އެހެންތަނަކުން

އައްޔަންކުރެވޭ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މަސައްކަތް

ބަލާ

މުއްދަތުގެ

ދިރާސާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

) (10މިގޮތުން

އިތުރު

ދިނުމަށްފަހުވެސް

ކޮންމެހެން

މަސައްކަތްކުރާތަން

އޭނާގެ

ބޭނުންވާ

ހޯދައިނުގަނެވިއްޖެކަން

ތެރޭގައި

މިދެނަރުހުން
އެފަރާތުގެ

ކުރުމަށްފަހު

އެހީއާއި

ވަޒީފާ

މަޢުލޫމާތާއި
ސާބިތު

ނޫން

ރިޕޯޓް

ފުރުސަތު

އަދާކުރުމަށް
ހުނަރު

ވެއްޖެނަމަ

މިމާއްދާގެ ) (3ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވައި އެމާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނީއެވެ.

ރާއްޖޭން

ބޭރުން

ތަމްރީން

ހޯދާފައިވާ

ފަރާތްތަކުންނާއި

ރާއްޖެނޫން

އެހެންޤައުމެއްގެ

ނަރުހުންގެ

ކައުންސިލުގައި

ބައިވެރިވެފައިވާ

)ޅ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުން ނަރުހުންގެ

)(1

ތައުލީމީ ފެންވަރާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކައުންސިލެއްގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ފަރާތްތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ބަލަހައްޓާ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނެން ބޭނުންވެގެން

ފަރާތްތަކުން

ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެއްގެ މީހަކު އެދި

ރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި
ބައިވެރިވާންއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް

21

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ

ދިރާސާކުރުން.

ތަކެތި ރަޖިސްޓްރާރ ދޭންވާނެއެވެ.

ހ .މެންބަރަކަށް ވާންއެދި ހުށަހަޅާ ރަސްމީފޯމް
)މިފޯމުގައި އެމީހަކާބެހޭ އާންމު މައުލޫމާތާއި

ނަރުހުންގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރި

މަރުކަޒާބެހޭ

މައުލޫމާތާއި،

އެހެންގައުމެއްގެ

އެތަނަކާބެހޭ

މައުލޫމާތާއި

އަދާކޮށްފައިވާ

ހޯދައި

ވަކިރޮގަކުން

ކައުންސިލެއްގައި

ވަޒީފާއާއި

ތަމްރީނެއް

ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާނަމަ

ވަޒީފާގެ

އިތުރު

މުއްދަތުގައި

ޙާއްސަވެފައިވާނަމަ އެކަމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ

ދެއްކުމަށް

ކުރުމަށްޓަކައި

މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީއާއެކު މިފޯމް

ސީދާ މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓްރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް
މިފޯމުގައި އިރުޝާދު ދީފައިވާނެއެވެ(.

ށ.

މިހާރު

ކުރެވިފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީ

ރަޖިސްޓްރީއަކީ ޞައްހަ އެއްޗެއްތޯ ބަލާފޯމް

)މިފޯމަކީ

ރަޖިސްޓްރީ
ފޮނުވަންޖެހޭ

ފޮނުވުމުން

މީހާއަކީ

އެމީހަކު

ކޮށްފައިވާ

ފޯމެކެވެ.

އެންމެ

ފުރަތަމަ

މިފޯމް

އެފަރާތަށް

ކައުންސިލަކަށް

މެންބަރަކަށްވުމަށް

މިހާރުވެސް

އެދިފައިވާ

އެކައުންސިލްގެ

މެންބަރެއްކަމަށާއި އަޚްލާގީ މައްސަލައެއްގައި
ނުވަތަ

ގުޅިގެން

އެނޫންވެސް

އަދަބެއްގައިވާ

އެއްވެސް

ކަމަކާއި

ފަރާތެއްނޫންކަން

ބަޔާންކޮށް މިފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނަރުހުންގެ

އިރުޝާދު
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މަޖިލީހަށް

ސީދާ

ދީފައިވާނެއެވެ.

ފޮނުވުމަށް
ފުރަތަމަ

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރި

ހަމަވުމަށްފަހު
ދިރިއުޅެމުން

ގައުމުގެ

އެހެން

ގައުމެއްގައި

އެގައުމެއްގެ

ކައުންސިލުގައި

ކުރުވަންވާނީ

އެންމެފަހުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ފުރިހަމަ

މުއްދަތު

މިފޯމް

ފަރާތްތަކުން

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކައުންސިލަކުންނެވެ.
ނ .މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ހެކިން ފުރާނެ
ފޯމު )މިފޯމަކީ މެންބަރުކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން

ބޭނުންދެމީހަކަށް

ފޮނުވާ

ވަޒީފާ

އެމީހަކު

އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހެކި ދިނުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފޯމެކެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެއްފޯމް
ފުރުވަންޖެހޭނީ

އެމީހަކު

އެންމެފަހުން

ވަޒީފާއަދާކުރި

ތަނެއްގެ

އިސްވެރިއަކު

އަލަށް

ލައްވައެވެ.

ޓރީވާ
ރަޖިސް ަ

މެންބަރެއްނަމަ މިފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުވަންވާނީ
ތައުލީމު

ތަނެއްގެ

ހާސިލުކުރި

އިސްވެރިއަކުލައްވައެވެ .ދެވަނަ ފޯމު ފުރިހަމަ

ކުރުވަންވާނީ މެންބަރަކަށްވާން އެދޭ ފަރާތެއްގެ

މައުލޫމާތު

މަސައްކަތް

ރަގަޅަށް

ކޮށްފައިވާ

ދަންނަ

އެމީހަކާއެކު

ނަރުހެއް

ނުވަތަ

ޑޮކްޓަރެއް ލައްވައެވެ .މިފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރާ
ފަރާތުން

ސީދާ

ފޯމު

ފޮނުވަންޖެހޭނީ

ޖގެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަށެވެ(.
ދިވެހިރާއް ޭ

ރ .ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާބެހޭ މައުލޫމާތު
ހުށަހަޅާ

ފޯމު

)

މިފޯމަކީ

މެންބަރަކަށް

ވާންއެދޭ ފަރާތުން މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ

ވުމުގެކުރިން ކިޔެވި މަރުކަޒަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ
ފޯމެކެވެ.
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މިފޯމުގައި

އެމަރުކަޒުގެ

އިސްފަރާތްތަކުގެ

ފޯމުގައިވާ

ކިބައިން

މައުލޫމާތު

ފުރިހަމަ

ކުރުމަށް

ނުވަތަ

ކޮޕީއަކާއި

މަޖިލީހަށް

ބޭނުންވާ

ފުރިހަމަ

އެމަރުކަޒެއްގައި އެމީހަކު ހޯދާފައިވާ ނަތީޖާގެ

މތާއެކު
މައުލޫ ާ

އެދިފައިވާނެއެވެ.

ފޮނުވައިދިނުމަށް

އެފަރާތަކުން

މިފޯމްވެސް

ސީދާ ފޮނުވަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ
މަޖިލީހަށެވެ(.

)(2

ފޯމުތައް

ބަޔާންކުރެވިދިޔަ

ލިބުމާއެކު

މަޖިލީހަށް

ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި މިފޯމުތައް
ބެލުމަށްފަހު އަދި އިތުރު މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާ

ކުރަންފެނިއްޖެނަމަ

މަޝްވަރާ

ރަޖިސްޓަރީގައި

ހިމެނޭ

ގަބޫލުކުރާނެއެވެ.

އަދި

ކުރުމަށްފަހު

ބައިތަކަށް

ފެތޭ

އެޕްލިކޭޝަނެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރާރ އެޕްލިކޭޝަން
ތަޖުރިބާއަކީ

ލިބިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ތައުލީމާއި

ފެތޭއެއްޗެއްތޯއާއި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އިތުރު ޚާއްސަ
ތަމްރީނެއް

ބަލާނެއެވެ.

)(3

ނުވަތަ

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ބަލައި

އެދި

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފޯމުތައް

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

އެއްގޮތަކަށް ނިންމާނެއެވެ.
ހ.

ތަޖުރިބާއެއް

ބޭނުންތޯ

އެފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ
ރަޖިސްޓަރީ

މިއިން

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް
ހުށަހެޅުން

ކުރުން

ނުވަތަ

އެދި
ގަބޫލުކޮށް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ހުށަހެޅުން ގަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.
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ކޮންމެވެސް

ށ.

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި

މުޅިން

ފުރިހަމަ

ބޭނުންވާ

ނުވާނަމަ

ތައުލީމު

އިތުރު

ނުވަތަ

ތަޖުރިބާ ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަމެއް

ރަގަޅު ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ އާކޮށްދިނުން.
ދެވަނަ ޖަދުވަލު
ނަރުހުންގެ ސުލޫކާއި ފަންނީ
އަޚުލާޤުގެ މިންގަނޑު

.1

ނަރުހުންގެ އަޚްލާގީ މިންގަނޑުތަކާއި މަސައްކަތުގެ

)ހ(

އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އަޞްލެއް
ކަމަށްބަލާފައިވަނީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ނަރުހުންގެ

ފަންނީ

އަޚުލާޤުގެ

ޑތަކެވެ.
ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިންގަނ ު
ނަރުހުންގެ

މިންގަނޑުތައް

ސުލޫކާއި

ކަނޑައެޅުމުގައި

އަލި

ބޮޑަށް

އަޅުވާލެވިފައި ވާނީ ދާއިރާގެ މަސްއޫލިޔަތުތައް އަދާ

ބނުންވާ އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑެއްގެ
ކުރުމުގައި ޭ

ތެރޭގައި

ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

ސުލޫކާއި

މިގޮތުން

ފަންނީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ގުޅިގެން ގިޔުގަނޑު
ފުރިހަމަވާ

ގޮތެއްގެ

މަތިން

މިގޮތުގެ

މަތިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އުޞޫލަކަށެވެ.
)ށ(

މަސައްކަތް

ތައް

ނަރުހުންގެ

މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވާ ކޮންމެ ނަރުހަކު ވެސް
ޢާންމުންގެ ތަރުޙީބާއި ރުހުން ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

ޚިދްމަތް

ހިފަހައްޓާ

ފޯރުވައިދީ

އެންމެންނަށް

ކުރުމެއްނެތްގޮތުގައި

ވާނެއެވެ.
މިގޮތުން

)ނ(

މިންގަނޑު

މަޤާމާއި

އެއްހަމައެއްގައި

ޚިދުމަތް

ތަފާތު

ފޯރުވައިދޭން

ހިފެހެއްޓުމުގައި

ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ދާއިރާގެ

އަގު

ބެލެވޭނެ

)(1

ޤާނޫނާއި

)(2

ފަރުވާތެރިކަމާއި

ފުރިހަމައަށް

ޤަވާޢިދުތަކަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން.

ކަމާއެކު

އޯގާތެރި

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއެކު ދާއިރާއާއި މަސައްކަތުގެ

އަގު

ހިފެހެއްޓުމަށް

ކުރުމާއި،

މަސައްކަތް

މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ހިފުމާއެކު ބަދަލުވަމުން ތަރައްޤީ ވަމުންދާ ލިއުން
ތަކެގެ ބޭނުންހިފުން.

)(3

ބަލިމީހުންނަށް އިޙްތިރާމު ކުރުމާއެކު އެމީހުންގެ

)(4

މަޤްބޫލުކަން

ރުހުން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން.
ޢާންމުންގެ

މެދުގައި

އިތުބާރާއި

އުފެދޭނެ ގޮތަކަށް އަދި މުޅި މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާ

އާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ޙަރަކާތްތެރިވުން.
)(5

ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ޙާލަތް ތަކުގައި ޢަމަލާއި ބަހުން

)(6

ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގައި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް

އެކަންތައް ދެނެގަނެ ކުރަމުން ގެންދިއުން.

ހޯދައިދިނުމަށް

ކުރިއެރުވުމަށާއި

މަސައްކަތް

ބަލިތަކުން

ބާރުލައި މަސައްކަތް ކުރުން.

ނަރުހުންގެ

)ރ(

މަޖިލީހުގައި

ކުރުމާއި

ޞިއްޙަތު

ރައްކާތެރި

ވުމަށް

ރަޖިސްޓަރީވާ

ކޮންމެ

ނަރުހަކުވެސް ނަރުހުންގެ ޤަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނު

ތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަބަން ވާނެއެވެ .ނަރުހުންގެ

އަޚްލާގީ
26

މިންގަނޑުތައް

6

ބަޔަކަށް

ބަހާލެވިފައިވެއެވެ.

އެބައިތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
)(1

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން.

)(2

މަޖިލީހުން ދޫކުރާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައާބެހޭ

)(3

އެ

ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުން.

ރަޖިސްޓަރީ

ދާއިރާއެއްގައި

ކުރެވިފައިވާ

ނަރުހެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ނަރުހުންގެ

)ބ(

ނަރުހަކަށްވެސް

ރަޖިސްޓަރީވާ

މަޖިލީހުގެ

ސުލޫކާއި

ނަރުހުންގެ

ކޮންމެ

ފަންނީ

އަޚުލާޤުގެ މިންގަނޑު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމާއެކު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުން މުއްސަނދިކަން
އިތުރުކޮށް މަޤާމުގެ އަގު ހިފަހައްޓާ ޒަމާނާ ޙާލަތަށް
އެކަށީގެންވާ

މަތިން

ގޮތުގެ

ތާޒާވެ

ކުރިއަށް

ދާންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައިމިވާ ޝަރުތުތައް
ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

)(1

ނަރުހުންގެ
ސުލޫކާއި

މަޖިލީހުގައި
ފަންނީ

ހިފެހެއްޓުން.

)(2

ބަޔާންވެގެންވާ

އަޚުލާޤުގެ

ފަންނީ

މިންގަނޑުތަކުގައި

އުނގެނިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ބަލިމީހާ

އާއި ޙިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށާއި މުޖުތަމަޢަށް
ފޯރުވައިދިނުން.

މަސައްކަތުގެ

)(3

ދާއިރާގައި

ޖަވާބުދާރީ

ވެވޭފަދަ

ގޮތަކަށް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން .
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)(4

ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ދާއިރާގައި ހުނަރުވެރި ކަމާއި

)(5

އެކަށައެޅޭ

ޤާބިލް ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން.
ނަރުހުންގެ

ޚާއްސަ

ފެންވަރުގެ

މިންގަނޑު

ހިތުން.
)(6

ދާއިރާތަކާއި

ޙުރިމަތްތެރިކޮށް

ތަކަށް

ނަރުހުންގެ ޚިދްމަތުގެ ފަންނީ ފެންވަރު  /ޚާއްސަ

ރޮނގުތަކުންނާއެކު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ހިފެހެއްޓުން.
)(7

ފަންނީ

ނަރުހުންގެ

ފެންވަރު

ގޮތަށް

ހިފެހެއްޓުމުގައި

ޒިންމާދާރުވުން.
)(8

ދާއިރާގެމައުލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް

)(9

ސަމާލުކަން

ތާޒާ ކޮށް ހުނަރު އިތުރުކުރުން.
ބޭސް

ސިޓީގައިވާ

ދިނުމާއެކު

ކަންތައްތަކަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މިންވަރަށް

ބޭސް

ދިނުމާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ބޭސް ދިނުމުގައި

ވެސް ރައްކާތެރިވެ ފަރުވާ ބެހެއްޓުން.
) (10ނަރުހުންނާއި

ލިޔެކިޔުންތައް
ބެލެހެއްޓުން.

)ޅ(

ފޫޅުމައިން

ފުރިހަމަކަމާއެކު

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
ރަނގަޅަށް

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ

ނަރުހަކުވެސް ބަލިމީހުންނަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމާއެކު

ޙައްޤުތައް
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ރައްކާތެރިކޮށްދޭ

ބަޔަކަށްވާންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

މިވާ

ތިރީގައި

ކުރަންވާނެއެވެ.

ފުރިހަމަ

ޝަރުތުތައް

)(1

ބުނެދިނުމާއެކު މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް

)(2

ނަރުހުން

މަޢުލޫމާތު

)(3

މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައާއި ބަލިމީހުންނާ މުއާމަލާތު

ކުރުން.

ދޭ

އާބެހޭ

ފަރުވާ

ބަލިމީހުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން.

ކުރުމުގައި ވެސް ނަރުހުންގެ ދާއިރާގެ މިންގަނޑުން
ލިބިފައިވާ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ ގޮތުން އުފެދިގެންދާ ގުޅުމަކީ އިތުބާރު

)(4

ހުރި އަދި މައުލޫމާތު ދެވޭ ފަދަ ގުޅުމަކަށް ހެދުން
.

ނަރުސް

)(5

ފޫޅުމާ

ކަމުގެ

ދާއިރާގެ

ކަމާއި

ބަލިމީހުންނަށް

އެގޭނެ

ގޮތަކަށް

މަސްއޫލިޔަތާއި މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ފުރިހަމަ

ގޮތެއްގައި

ފޯރުވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން.

މަސައްކަތް

)(6

ހުށަހެޅިފައިވާ

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމުގެ

މިންގަޑުތަކުގެ

ދާއިރާގައި

ދާއިރާގައި

މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން.
)(7

ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރައްކާތެރި އެދެވޭ ގޮތެއްގައި

)(8

ހަމަތަކާއި

ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން.
ނަރުހުންގެ

29

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާގެ

ޤަވާޢިދުތަކުގެ މަތިން މަސައްކަތްކުރުން.
އޮޕަރޭޝަނެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ފޮނުވިދާނެ

)(9

އެއްވެސް

ބަލިމީހަކު

ޙާލަތެއްގައި

)އެއީ

ކިޔަވައިދިނުމާއި ތަމްރީން ދިނުމުގައި( ނަމަވެސް
ބޭނުން ކުރުމަށް އެއްބެސް ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނޫނީ

ބޭނުން ނުކުރުން.

) (10އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު ޚިދްމަތް ފޯރުވައިދީ

ފުރިހަމަ ފަރުވާ ލިބިދިނުމުގައި ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް

މަސައްކަތް ކުރުން.

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ

)ކ(

ނަރުހަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ޢާންމުންގެ

އިތުބާރާއި މަޤްބޫލުކަން ލިބި މުޖުތަމަޢު ގައި ޤަދަރު

އުފުލޭ ފަދަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި

މިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތާއި

)(2

އެންމެ ބޭނުންތެރި އަދި މަޤުބޫލު ނަރުސް ޚިދްމަތް

)(3

ބަލިމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ

)(4

ބަލިމީހާ އާބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތް

ފެންވަރު އަންގުވައިދިނުން .

ފުރިހަމައަށް ފޯރުވައިދިނުން.

މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުން.

ތަކަށް

ކޮންމެ

އެންގުންތައް
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ޙާލަތެއްގައިވެސް

ހަމަޖެހިފައިވާ

އަންގަންޖެހޭ

ހަމަތަކުގެ

ދަށުން

ފޯރުވައިދިނުން.
ކުރުމަށް

އަޅާ

މަޤުބޫލު

ހުރަސް

)(5

މަސައްކަތް

އިޙުތިރާމް

ކުރުމާ

)(6

ނަރުހުންގެ

)(7

ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ފޯރުވައިދެވޭ ޚިދްމަތަށް

)(8

ނަރުހުންގެ ދާއިރާއަށް އިތުބާރާއި ކުރިއެރުން ލިބޭނެ

)(9

ބަލިމީހާގެ ބަލީގެ ގޮތުންނާއި ޢާއިލީ ނަސަބަށާއި

ޢުޒުރުތައް ހާމަކޮށްދިނުން.

އިތުބާރުކުރުން.

ގުޅުމަށް

އިސްކަންދިނުން.

ގޮތަކަށް ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ޙަސަބަށް

ބެލުމެއް

ނެތި

އެންމެނަށް

ކަމާއެކު ޚިދްމަތް ފޯރުވައިދިނުން.

)އ(

ހަމަހަމަ

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ
ނަރުހަކުވެސް

ޖަވާބުދާރީ

ވުމުގައާއި

ދާއިރާގެ

މަސައްކަތްތައް ފަރުވާކުޑަކުރުމެއްނެތި ފުރިހަމައަށް
އަދާކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ތިރީގައި

މިވާ

ބަލިމީހާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލަށްޓަކައި ދާއިރާގެ

މަސައްކަތުގެ

ތެރެއިން

އެއްވެސް

ނުކުރެވިދިޔަދީގެން ނުވެ ވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

)(2

ކަމެއް

ވަގުތުގެ ޙާލަތުން ބަލިމީހަކަށް ލިބިދެވެން ޖެހޭ
ޚިދްމަތް
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ނުދެވިދާނަމަ

އެކަމާ

ބެހޭ

ގޮތުން

ރިޕޯޓްކުރަން
ބަރާބަރަށް

ޖެހޭ

ފުރިހަމައަށް

ރިޕޯޓުކޮށް

ފަރާތްތަކަށް
ކުރަމުން

އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ.
)(3

ގެންދިއުމަށް

އެކަކު އެނެކަކަށް ޒިންމާ އުފުލުމުގައާއި ޖަވާބުދާރީ
ވާން ޖެހޭ ޙާލަތް ތަކުގެ އަޞްލަށާއި އިންސާފަށް
ލޯބިކުރުމާއެކު ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކޮންމެ

)ވ(

ނަރުހަކުވެސް

ލިބޭ

ނަރުހުންނަށް

ކޮންމެ

ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން ހިފައި ތިމާ ކިޔަވާފައިވާ

އެއްޗެއް އިތުރަށް މުއްސަނދި ކުރުމަށާއި ޞިއްޙީ

ހޭލުންތެރިކަން ޢާންމުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި މިވާ

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ތިމާ

)(1

އެއްޗެއްގެ

އުނގެނިފައިވާ

ފައިދާ

އެހެންމީހުންނަށް ކުރާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން އަދި

އެހެން މީހުންނަށް ޢިބުރަތް ލިބޭނެގޮތެއްގެ މަތިން
ޢަމަލުކުރުން .

ބަލިމީހުންނަށާއި ،ރަޙުމަތްތެރިންނަށާއި ގާތްތިމާގެ

)(2

މީހުންނަށް

ޞިއްޙީ

ފޯރުވައިދީގެން

ކުރެވުން
ދިއުން.

)(3

ހުރި

ޢާންމު

ގޮތުން

ހުރިހާ

ތަފާތު

ޞިއްޙަތު

މަޢުލޫމާތު

ކުރިއެރުވުމަށް

މަސައްކަތެއް

ކުރަމުން

މަޢުލޫމާތާއި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ތަރައްޤީ ކުރުމާއި

މިފަދަ މަންފާ ލިބޭނެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން.

32

ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ފޯރުވައި އެހެނިހެން މީހުންނާ

)(4

ވެސް ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން
ހޯދައިދިނުމަށް

މަސައްކަތުގައި

ކުރެވެމުންދާ

މުޖުތަމަޢުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން.
ރަޖިސްޓަރީ
އާކުރުން

ވުމާއި

ރަޖިސްޓަރީ

.2

ރަޖިސްޓަރީ ވުން:

)ހ(

އުފެދި

މަޖިލިސް

ހުޅުވޭ

މަޖިލީހުގެ

ދުވަހު

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

އެމީހުންނަށް

ދެވިފައިވާ

ހުރިހާ

ފަރާތްތަކަށް

މަގާމާއެކު

ދާއިމީ

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަދި ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖޭގައި ނަރުހުން ނުވަތަ ފޫޅުމައިންގެ ގޮތުގައި

މަސައްކަތް

ފަރާތްތަކަށް

ކުރާ

އެމީހުންގެ

އދަތުގެ ނިޔަލަށް
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މު ް

ވަގުތީ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަމައްޖެސޭނެއެވެ.
މިމުއްދަތުގެ

ފަހުން

ކުރެވޭނީ

ރަޖިސްޓަރީ

މިޤަވާޢިދުގެ 2ގެ)ކ(ގެ  2އާއި  5ގެ ދަށުން
މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށްޓަކައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފީ

ދައްކައި ނިމުމުންނެވެ .މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި

މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުމުން އެފަރާތްތަކަށް
ނަރުހުންގެ

އަޚްލާޤީ

މިޚިދުމަތް

ދިނުމާބެހޭ

އަޚްލާޤީ

މިންގަނޑާއި

މިންގަނޑާއި

އަދިވެސް

ގޮތުން

މަސައްކަތުގެ

ރާއްޖޭގައި

ޢަމަލުކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތައް

އެފަރާތަކަށް މަޖިލީހުން ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ

)ށ(

ވުމަށް

ހުށައެޅޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނަރުހުންގެ

މަޖިލިސް ޤަބޫލުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ތަމްރީނު ލިބި
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ކާމިޔާބު

ކަމާއެކު

ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ނިންމާ

ތަމްރީނު

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް

ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(1

ކޮންމެ

ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި

ފައިވާ

ހުށަހަޅާނީ

މީހަކުވެސް

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުން ފޯމެއްހޯދަން ވާނެއެވެ.
)(2

މަޢުލޫމާތު

ފޯމުގައިވާ

މަޖިލީހަށް

ކުރުމަށްފަހު

ފުރިހަމަ

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ

ހުށައަޅާއިރު،

މިގޮތުން

އެކަށީގެންވާ

ވުމަށް

ކަމުގެ ލިޔުން ތަކާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި ،އުފަން
ތާރީޚާއި،

ޕޯސްޓް

ކުރެވޭ

އެޑްރެހެހާއި

އަދި

މަޖިލީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއެއް ވާނަމަ އެ ފީ ވެސް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 2ގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ކިޔެވި

)(3

މަރުކަޒަކުން ދީފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ލިޔުންތައް
ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ލިޔުންތައް
އެމަރުކަޒު ް
ނ

މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.
)ނ(

އެނަރުހެއްގެ

ހޯދުމަކީ

ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން ރަޖިސްޓްރާރ ތިރީގައި

މިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނެއެވެ.
އެ

)(1

މަޢުލޫމާތު

މަޖިލީހުގެ

ބަލަހައްޓާ

ރަޖިސްޓަރީގައި

ކުރަންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގައި

)(2

ރަޖިސްޓަރީވާ
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ރަޖިސްޓަރީވި

ކޮންމެ

އުޞޫލުއްގެ

މަތިން

އެމަޢުލޫމާތު

ރެކޯޑު

ކަމުގެ

ލިޔުން

ނަރުހަކަށް

ފޮނުވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން ފޮނުވާ ލިޔެމުގައި އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާ

ތާރީޙު ވެސް ބަޔާން ކުރެވިގެން ވާނެއެވެ .އަދި

މިގޮތުން ފޮނުވާ ލިޔުމަކީ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ޒަރީޢާ
އިން

ރަގަޅު

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

ލިޔުމަކަށް ވާނެއެވެ.

)(3

ފެންވަރެއްގެ

މިގޮތުން ފޮނުވޭ ލިޔުމާއެކު ނަރުހުންގެ ސުލޫކާއި
ފަންނީ އަޚުލާޤުގެ މިންގަނޑު އެނގޭނެ ގޮތާއި

އެހެނިހެން

ފެންވަރުތައް

މަޢުލޫމާތު ވެސް ފޮނުވޭނެއެވެ.
)(4

ކޮށްފައިވާ

ބަޔާން

ކުރިން ބަޔާންކުރި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ އިތުރުންވެސް

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާ މީހުންނަށް މަރުޙަބާކިޔައި
ފޮނުވާ ސިޓީ އާއި މަޤާމުގެ މުހިއްމު ވާޖިބުތަކާ

ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ ލިޔުންތައް ވެސް ފޮނުވޭނެއެވެ.

މިގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީ ގައި އުޅޭ އެޑްރެހަށް ބަދަލު
އައުމުން ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއި
ރެޖިސްޓަރީ ގެއްލި ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

ނ ވެގެން
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ބަޔާ ް

ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

)ރ(

ރަޖިސްޓަރީވެ
ނަރުހަކަށް

ނަރުހުންގެ

ތަޢާރަފު

ވެސް

ވުމާ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ނިޒާމު
ތަޢާރަފު ކޮށް ކިޔައިދިނުން

)(1

ގުޅިގެން

ރަޖިސްޓްރާރ

ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގައި
ކޮންމެ

ތިރީގައިމިވާ

 މިހާރުވެސް މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކެންސަލްކޮށް ލިޔުން ފޮނުވާ އާ

އުސޫލު ތައް އާލާ ކުރުން.
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 މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައަކީބާތިލް

ކުރެވިދާނެ

ނުވަތަ

އަތުލެވިދާނެ

ތަކަކީ

އަޞްލު

މަޢުލޫމާތުގެ

އެއްޗެއްކަން.
ލިޔެކިޔުން

ދޫކުރެވިފައިވާ

މިގޮތުން

މައްޗަށް ބިނާ ވެފައިވާ އަދި ދޫކުރެވިފައިވާ
މުއްދަތު

ހުއްދައިގެ

ޞައްޙަ

ހަމަނުވާ

އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން
ބެލުމަށް

ފަހުގައި

ނުފޮނުވޭނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ އާ ކުރުން

ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ

)(2

ވަޒީފާ

ނޫނީ

ނަރުހެއްގެ

އަކަށް

މަސައްކަތް

ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރުވުމުން

ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެވެ.

ހ .މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ތިން މަސްދުވަސްކުރިން
ރަޖިސްޓްރާ ގެ ފަރާތުން ނަރުހުންނަށް ސިޓީ

އަކުން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ކަމާއި

ރާއްޖޭގެ ނަރުހުންގެ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގައި
ދެމިހުންނަން

ބޭނުންތޯ

ހުށަހެޅުމުން

އެފަރާތަކުން

ހަނދާން

ބެލުމުގެ

ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ގޮތުން

މިގޮތުން

މުއްދަތުހަމަވުމުގެ

ލަސްވެގެން ހަތް ދުވަހުގެކުރިން މަޖިލީހަށް
ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ އާއެކު ލިޔެކިޔުން ތައް

އަލުން ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ށ.

މިގޮތުން

ރަޖިސްޓްރާ

ފޮނުވާ

ސިޓީއާއެކު

ތިރީގައިމިވާ  2ފޯމުވެސް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

 -1ރަޖިސްޓަރީ އާ ކުރުމަށްޓަކައި ފޯމު
ފުރަންޖެހޭ
36

ފަރާތްތަކަށް

އެކަމަށް

ބޭނުންވާ ފޯމް.
ނުވަތަ

 -2ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު

ރަޖިސްޓަރީ އާ ކުރާފަހުން އެމެންބަރަކު
އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އިތުރު
ހުނަރާއި
ސާބިތު

މަޢުލޫމާތު
ކުރުމަށް

ލިޔުން

ލިބިގަތްކަން

ހުށަހަޅަން
ކުރުމަށް

ފުރިހަމަ

ޖެހޭ

ބޭނުންވާ

ފޯމް.
ނ.

ދެވަނަ

ލިޔުމުގައި

ނަންބަރުގައި
ދީފައިވާ

ބަޔާން

މަޢުލޫމާތަކީ

ކުރެވުނު
ޞައްޙަ

މަޢުލޫމާތުތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހެކިދެއްކުމަށް
މަޖިލީހަށް

ހިނދެއްގައި

ފެނިއްޖެ

އެދެވިދާނެއެވެ .މިކަމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ

ގޮތުން މަޖިލިސް އުފެދޭތާ  1އަހަރުވުމުން
މަޖިލީހުގައި

ކުރެވިފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީ

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލް ބެލެހެއްޓުމާއި
ކުރިން

މިފައިލުގައި
ލިޔުންތައް

ކުރެވުނުފަދަ

ބަޔާން

ބެލެހެއްޓުމަށް

ރައްކާކޮށް

މަޖިލީހުން އިރުޝާދުދޭނެއެވެ.

ރ .މަޖިލީހުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ނަރުހަކު
ނުވަތަ ފޫޅުމައަކު ޚިދުމަތުގައި ނޫޅޭތާ 3

އަހަރު

އެއަށްވުރެ

ނުވަތަ

ގިނަދުވަސްވެފައިވާނަމަ
ރަޖިސްޓަރީ

އެބުރިއައުމުގެ
ކަނޑައަޅާ

މައްޗަށް

ކޯހެއްގައި
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އާކުރެވޭނީ
"

އެފަދަފަރާތެއްގެ

"

ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތައްޔާރު

ޚިދުމަތަށް

މުޤައްރަރެއްގެ

ކޮށްފައިވާ

ބައިވެރިވުމަށްފަހު

މަޖިލީހުން

ތާޒާކުރާ

މަޖިލީހުން

ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް އެފަރާތެއްގެ ހުނަރު

ލިބިއްޖެކަން

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ބ.

ލިޔުމެއް

މަޖިލީހުން

ގެއްލިއްޖެނަމަ

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

އަންގަންވާއެވެ.

މަޖިލީހުން

ހިނދެއްގައި
ތަކުރާރުކޮށް

އަދި

މިގޮތުން

ލިޔުމެއް

ކުރިން

ކަށަވަރު

އެކަންމަޖިލީހަށް
ނާންގާނަމަ

ފޮނުވަންޖެހިއްޖެ

ހުރި

އެލިޔުމެއް

ގެންދެވޭނެވެ.

އެޑްރެސް

އެޑްރެހަކަށް
ފޮނުވަމުން

ތިންވަނަ ޖަދުވަލު
މިޖަދުވަލުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ނަރުސް ކަމާއި
ފޫޅުމާކަމުގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި މިފަދަ

ތަޢުލީމުދޭ

ތަންތަނުގެ

ފެންވަރުގެ

ހިފެހެއްޓުމަށް ރޭވިފައިވާ ރޭވުންތަކެވެ.
ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިންނަށް ހިންގާ
ޢިލްމީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ތަމްރީނުދޭ

.1

)ހ(

ކިޔެވުމަށް

އެތަނަކުން

މަޖިލީހުގައި

މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރުބަލާ ނިޒާމު

ސީދާ

ނަރުހުންގެ

މަރުކަޒަކަށް

މިހާރުހުރީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށް

ތަޢުލީމުދޭ

ފެންވަރަށް

މަޤުބޫލުކަން

ދެމެހެއްޓޭނެ

އެންމެ މަރުކަޒެކެވެ .މިހެންވުމުން މި މަރުކަޒަކީ

ހަމައެކަނި މިކަމުގެ ހުރިހާ ނުފޫޒެއް ލިބިގެންވާ

މަރުކަޒަކަށް ވެދާނެ ގޮތް މެދުވެރި ވެދާނެއެވެ.
ހަރުދަނާ

ދެފުށް

އެއްގޮތް

ނިޒާމެއްގެ

މައްޗަށް

މިކަން އޮންނާނީ އެމަރުކަޒުން ދެވޭ ތަޢުލީމެއްގެ
މަޤުބޫލުކަން ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުން ބަލާ ގޮތަށް
އޮތުމުންނެވެ .ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުން މިކަންބަލާނެ

މިންގަޑުތަކެއް
38

މިޖަދުވަލުގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މިމިންގަނޑުގައި މިއިން ކޮންމެކަމެއް ފުރިހަމައަށް
ބެލޭނެ ގޮތް ތަކެއް އެކުލެވިގެން ވާނެއެވެ.

މަރުކަޒުގެ

ނަރުސްކަން

ފެންވަރު،

ކުރާ

އިމްތިހާނު

ކިޔަވައިދޭ
ތަނުން

ރ
ބޭރުގެ މީހަކު ފޮނުވައިގެން އަހަރަކު އެއްފަހަ ު
ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބަލާނެއެވެ .އަދި

އެކަންބަލާ

ކަންތައް

މީހަކު

ގޮތް

ކުރާނެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމެއް ވެސް ދެވޭނެއެވެ.

ދެވިފައިވާ ފެންވަރުގެ މަޤުބޫލުކަން ހިފެހެއްޓުމަކީ

ކުރިމަގުގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި ތަމްރީނު ލިބިފައި

ތިބި

ދިވެހި

ނަރުހުންނަކީ

ތެރޭގައި

މީހުންގެ

މަޤުބޫލު ބަޔަކަށްވެ ،އެހެނިހެން ޤައުމު ތަކުގެ
އ ތަކުގައި
ނަރުސް ކަމުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ބަ ި

ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އެދޭއިރު ނުވަތަ އެމީހުންގެ
ފަންނުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ނުވަތަ ޚާއްޞަ

ރޮނގެއްގައި
ފުރިހަމަ

ކުރިއަށް

ރމުންދާއިރު
ކު ަ

ތަމްރީނުކޯހެއް

ދިއުމަށް

މުހިންމު

ވަރަށް

އެއްޗެކެވެ .ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ

ކުރެވެނީ ތަނުން ބޭރުން ދެވޭ އިމްތިޙާނުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށެއް

ނޫނެވެ.

ކިޔަވައިދޭ

މަރުކަޒު

އިންޞާފުވެރި

ގޮތެއްގައި

ޗއް ބިނާ ކޮށެވެ.
ތަނުން ދެވޭ އިމްތިޙާނުގެ މައް ަ
)ށ(

ފެންވަރު

ބެލުމަށް

ތަކާއި

ބޭނުން

ޕްރޮގްރާމް
ކުރެވޭ

ތަކުގެ

ޢާންމު

އުޞޫލުތަކާއި މިންގަޑު ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުން
ދެވޭ ތަޢުލީމު ވާންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތްތަކުގެ

މައްޗަށް ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމަކަށެވެ.

ބަލިމީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާ ތަކަށް އަދި ފުޅާ

)(1

ގޮތެއްގައި
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މުޖުތަމަޢަށް

ދެވޭ

ނަރުސް

ކަމުގެ

ފެންވަރު

ޙިދުމަތުގެ

ތަރައްޤީކޮށް

ރަނގަޅުކޮށް

ނަރުސްކަން ކުރާނެ ނަރުހުން އުފެއްދުމަށް ދެވޭ
ވާންވާނެއެވެ.

ތަޢުލީމަކަށް

ތެރޭގައި

މީގެ

ނަރުސްކަމުގެ ޢަމަލީ ބައިތައް ވެސް އެކުލެވެން

ވާނެއެވެ.

ނަރުސްކަން ކުރާ ގޮތާއި ނަރުސް ކަމުގެ ސައިންސް

)(2

ގެ މައްޗަށް އަދި ފޫޅުމާކަމާއި މިފަދަ ޢަމަލީ ގޮތުން

ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ދެވޭ ތަމްރީނުގައި އިސްކަން
ދޭން ވާނެއެވެ.

ކިޔަވާ ކުއްޖާ އަކީ ވަކި ފަރުދެއްކަން ދެނެގަނެ އަދި

)(3

އެމީހުން ދަސްކުރި އެއްޗެއްގެ ތަޖުރިބާ އެމީހުންނަށް
ލިއްބައި ދެނިވި އަދި ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވާ

ހިތްވާ ފަދަ ވާދަވެރިކަމާ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވޭ
ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
ކިޔަވާ

)(4

ހުރިހާ

)(5

ނަރުސްކަން

ކުރާނެ

އެމީހުންނަކީ

ކަމަށް

އެއްވަރަކަށް

ކުދިންނަށްވެސް

ފުރުޞަތު ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ

ހުނަރާއި

ބަޔަކު
ޤާބިލު

މަޢުލޫމާތާއި

އަދި

އުފެއްދުމުގައި
ބަޔަކަށް

ވުމަށް

ކަމާއި

މީހުން

އަޙްލާޤީ

ޤާބިލް

ކަމުގެ

މިންގަނޑާއި

އިތުބާރުކުރާ މީހުންގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެގޮތަކަށް
ނަރުސްކަން

ކަނޑައަޅާގެން

ވނެއެވެ.
އަޅަން ާ
)(6

ކުރިއަށް

ތިބޭ

ބަޔަކު

ގެންދަން

އުފެއްދުމަށް

ޢަޒުމް
ބާރު

ލިބިހުރި ވަސީލަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް
40

ބޭނުންކޮށްގެން ދެވެން ހުރި އެންމެ މައްޗަށް ފަރުވާ

ލިބިދިނުމަށް ބާރުއަޅާ ތަޢުލީމަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ބަދަލުވަމުން އަންނަ ނަރުސް ކަމާ ދިމާއަށް އަމާޒުވާ

)(7

ފޫޅުމާކަމުގެތެރެއަށް

އަދި

އަންނަ

ބަދަލުވަމުން

ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ތެރެއަށް އޮޅުންބޮޅުން ކުޑަކޮށް

އދި އަލަށް ހޯދޭ ހޯދުން
ވީހާ އަވަހަކަށް ވަދެ ަ
ތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފަން ވާނެއެވެ .ތަނުގެ

އެތެރެއިންނާއި ތަނުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ދިރާސާ
ތަކުން ހޯދާ ހޯދުން މުޤައްރަރު ކަނޑައެޅުމުގައި

ށ ތަނުން ހިންގާ ކޯސް ތައް ހިންގުމަށާއި
ބޭނުންކޮ ް
ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

)(8

ކަންތައް

ތަނުގެ

ހިނގާ

ބެލުމުގެ

ނުހިނގާ

ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި އޮތުމާއެކު ޖަވާބުދާރީ ވާން

ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މަރުކަޒުގެ ޙާލަތާއި މަސައްކަތާ
ބހޭ
ެ

ގޮތުން

ޖެހޭނެއެވެ.
ކިޔަވައިދޭ
ހިންގުން

ތަންތަނުގެ

އިދާރީ

)ނ(

ފުރިހަމައަށް

ޖަވާބުދާރީ

ވާން

ތަޢުލީމީ ގޮތުން މަރުކަޒުގައި ކުރެވޭ ކަންތަކާއި

ރާވާ

ރޭވުން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ތަކަކީ

ނަރުހުންގެ

ޢާންމު

އުޞޫލު

މަޖިލީހުން
ތަކުގެ

މިންގަނޑުތަކުގެ މައްޗަށް ފެތޭ އެއްޗަކަށް ވާން

ވާނެއެވެ.
ޝަރުތު:

)(1

ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަކީ ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން ދޭ

)(2

ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަކީ ކުރިމަގުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ

ތަނެއް ކަމަށް ފެންނަންވާނެއެވެ.

ބޭނުންތަކަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
41

ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަކީ ޒިންމާދާރުކަން އެންމެ އެދެވޭ

)(3

ގޮތަށް

ހިންގޭނެ

އެކުލެވޭ

ނިޒާމެއް

އެމީހުންގެ

ޕްރޮގްރާމް އެހެން ތަންތަނަށް ފޯރުވައިދެވޭ ޤައުމުގެ

އެތެރެއާއި ބޭރުގައިވާބަޔަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.
އެތަނަކީ

)(4

ސަޤާފީ

ޞިއްޙީ

އިޖުތިމާޢީ

ބޭނުން

ތަކަށާއި ތަޢުލީމަށް އަދި ފަންނީ ގޮތުން ޢަމަލީ
އަންނަ

މައިދާނަށް

ތަކަށް

ބަދަލު

ޙަރަކާތްރެއިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

)(5

އަވަހަށް

އެތަނަކީ ،އެތަނުގެ ފެންވަރުގެ ޔަޤީންކަން ބެލޭނެ
ނިޒާމް ތައް ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ލެވިފައިވާ ތަނުގެ
ފެންވަރު

ބެލެހެއްޓުމަށް

ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
)(6

ޢަޒުމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެތަނަކީ ،އެތަނުގެ ފަލްސަފާ އާއި ސިޔާސަތުގައި
ބަލިމީހުންނާއި

އެމީހުންގެ

ޢާއިލާ

ކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެ.
)(7

ރައްކާތެރި

އެތަނަކާއި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޙައްޤު ތަކާއި އެމީހުން
ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލޭނެ

ގޮތެއް ރޭވިފައިވާނެ ތަނަކަށްވާންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް
ބޭނުންތަކަކަށް

ކުރުވާ
މީހުން

ފަރާތުގެ
ތަމްރީނު

ތަމްރީންކުރާ މަރުކަޒުން ނަރުހުންނާއި ފޫޅުމައިން

)ރ(

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މަރުކަޒު ތަކާއި ގުޅިގެން

ކުރުން

އެފަރާތްތަކުގެ

މތައް
ޕްރޮގްރާ ް

ވާނެއެވެ.
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ބޭނުންތަކާއި

ރޭވުމަށް

މަސައްކަތް

އެއްގޮތަށް
ކުރަން

)(1

ޝަރުޠު:

އެތަނުން ދެވޭ ތަޢުލީމު ވާންވާނީ ތަނުގެ ބޭނުން

ތަކަށާއި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިސްކަން ދެވޭ ފަދަ

ގޮތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާ ފަންނީ ގޮތުން ގުޅި
ދެފަރާތަށް ވެސް ލާބަ ހުރިކަން ދައްކުވައިދޭ ފަދަ

ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.
އިންސާނީ ވަސީލަތް:

މުވައްޒަފުންގެ

)ބ(

ބިނާވާންވާނީ

ވަސީލަތް

ޕްރޮގްރާމަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ހުރި މީހުންގެ މައްޗަށެވެ.
ޝަރުޠު:

ނަރުސް

)(1

ޓީޗަރުންގެ

ކަމާއި

ފޫޅުމާކަން

ނިސްބަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ނަރުހުންގެ

ވަރަށް

ނުވާނެއެވެ.

)(2

ކިޔަވާ

ވުރެ

ކުދީންނާއި
މަޖިލީހުން

ތަފާތުވެގެން

ނިސްބަތް ބެލުމަށް ހިސާބު ހަދަނީ މުޅި ވަގުތުގެ
80%

ޓީޗަރުން

ހިމަނައިގެން

20%

ޢަމަލީ

މައިދާނުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަމަހަމަކޮށްގެންނެވެ.
ނަރުސްކަން ކިޔަވައި ދިނުމުގައިބޭނުން ކުރަން ވާނީ

)(3

ސަނަދު ލިބިފައިވާ މީހުންނެވެ .ސަނަދު ނެތް
މީހުން

ވީހާ

ބެލެވޭ

ދެއަހަރު

ޖެހޭނެއެވެ.

މަދުކުރަން

ޢާއްމު

ރސްކަން ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުން ކަމަށް
ގޮތެއްގައި ނަ ު
ދުވަހުގެ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާއްދާތައް ކިޔަވައިދޭން ޖެހޭނީ މާއްދާތަކާ ގުޅޭ

)(4

ގޮތުން

ތަމްރީނު

މީހުންނެވެ.
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ލިބި

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ

އިންސާނީ

ވަސީލަތް

ތަރައްޤީ

ކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

)ޅ(

މުވައްޒަފުން

ރޭވިފައިވާ

ކުރުވަނިވި

ތަރައްޤީ

އުޞޫލުތަކެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
)(1

ޝަރުޠު:

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުވުމަށް ރޭވިފައިވާ އުޞޫލުތައް

އަހަރަކު  1ފަހަރު ބަލާ ،ވަމުންދާ ގޮތް ދިރާސާ
ކުރަން ވާނެއެވެ.

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް ވަކިވަކިން

)(2

މިގޮތަށް

ބަލަންވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން

ބެލުމުން

ތަރައްޤީ ކުރާނެ ރޮނގުތައް އެނގި ފުރުޞަތުގެ

ހަމަހަމަކަން ލިބޭނެއެވެ.
ދިރާސާ ކުރުމާއި ތަރައްޤީ ކުރުން

ދިރާސާ

)ކ(

ރޭވިފައި

ކުރުމަށް

ފަންނީ

ވާންވާނީ

ތަޢުލީމާއި މަޢުލޫމާތާއި ޢަމަލީ މައިދާނުގައި ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް

ކުރިއަރުވާ

ދިރާސާކުރުން

ރާވައި

މައްޗަށެވެ.

)(1

ތަރައްޤީ

ކުރުމުގެ

ޤައުމީ

ހިންގަންވާނީ

ފެންވަރުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާއަށް އިސްކަންދޭ ރައްދު

ހިޔަނި ފެންނަ ގޮތަށެވެ.
)(2

ދިރާސާ

ކުރުމުގެ

ތެރެއަށް

އަމާޒު

މައްޗަށެވެ.
ކުރެވޭ

)(3

ފަރާތުން

ދިރާސާ

ތަޢުލީމީ

ވާންޖެހޭނީ

ފަންނު

އުޞޫލު
ކުރެވި

ވަށާލެވިފައިވާ

ގޮތުގެ

ތަކުން،

ކިޔަވައިދޭ

ޕްރޮގްރާމަށް

މިންގަނޑު އަންގައިދޭން ވާނެއެވެ.
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މީހުންގެ

ހިއްޞާ

ކުރާ

ދިރާސާ

)(4

މީހުންނަށް

ކުރާ

ވަގުތު

ކަނޑައެޅޭ

ދިނުމާއެކު ފައިދާ ކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ދިރާސާ

ނިންމުމަށް އެހީތެރިވާން ވާނެއެވެ.
ކިޔަވައިދޭ

ތަނާ

އަދި

ކިޔަވައި

ދިނުމުގެ ވަސީލަތް.

ކިޔަވައިދޭ ތަނާ އަދި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ވަސީލަތުގެ

)އ(

ސަބަބުން ތަނުގެ ކިޔެވުމަށާއި ދަސްކޮށްދިނުމުގެ
ތަކުން

ޙަރަކާތް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ވާންވާނެއެވެ.
ޝަރުޠު:

ހުރިހާ

ނަތީޖާ

ޙާޞިލު

)(1

ކޮންމެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވެސް އެކަމަކާ ގުޅޭ

)(2

ކިޔަވައި

ވަސީލަތްތައް ލިބިދޭން ވާނެއެވެ.
ކުދީންނާއި

ކިޔަވައި

ދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމަށް

އެތަނަކުން

ޓީޗަރުން

އެމީހުންނަށް

)ވ(

އަދި

އެހީތެރިވާ

ސާފުކޮށް އެނގެން ވާނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ

ގޮތެއްގައި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ވެސް

ލިބިދެވޭ

މީހުންނަށް
ވަސީލަތް

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ލިބިދޭނީ ދަސްކުރުމުގެ

ގޮތްތަކެކެވެ.

އޭގެ

ސަބަބުން

ޙާޞިލު

ވާނީ

ދަސްކުރި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށެވެ.
ޝަރުޠު:

ޢަމަލީ

)(1

ތަޖުރިބާ

ރަނގަޅަށް

ހޯދުމަށް

ރޭވިގެން

ފޮނުވޭ

ތަންތަނަކީ

ކަނޑައެޅިގެން

ޤަވާޢިދުން

ދަސްކުރި

އެއްޗެއްގެ

ބެލެމުންދާ ތަންތަނަށް ވެފައި ކިޔަވައި ދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމުގައި
ބޭނުން

ޢަމަލީ

ވާންވާނެއެވެ.
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ކަނޑައެޅި

ގޮތުން

ލިބިދޭ

ތަނަކަށް

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވޭ ތަނަކީ ބަލިމީހުންގެ

)(2

ޙައްޤުތަކަށް

ރައްކާތެރިވެ

އަދި

އިޙްތިރާމުކުރާ

ބަލިމީހުންނަށް
ނިވާކަމަށާއި

އެމީހުންގެ

ތކަށް ރައްކާތެރިވާ އަދި އެމީހުން
އަމިއްލަ ސިއްރު ަ

ޤަބޫލު ކުރާ ދީނަށާއި އާދަކާދަ ތަކަށް ރައްކާތެރިވެ

އެމީހުންނަށް

އިޙުތިރާމް

ވާނެއެވެ.

ކުރާ

ތަނަކަށް

ވާން

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވާތަނަކީ  24ގަޑި

)(3

ދައުރުވާ ގޮތަށް މެދުނުކެނޑި ޙިދުމަތް ދިނުމަށް

އެނގޭ

ގޮތަށް

ވާންވާނެއެވެ.
)(4

ތަޖުރިބާ

ތަނަކަށް

ލިބިދެނިވި

ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ
އެމީހުންނަށް

ޢަދަދާއި

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތާއި

ހުނަރުގެ ސަބަބުން ދަސްކުރި އެއްޗެއްގެ ބޭނުން
ހފުމަށް ބާރު އަޅަން ވާނެއެވެ.
ި
ޢަމަލީ

)(5

ތަޖުރިބާ

ތަނެއްގައިވެސް

ހޯދުމަށް

ނަން

ފޮނުވޭ

އެނގި

ސުޕަވައިޒަރަކު ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

)މ(

ކިޔަވައިދޭ

ނަރުސްކަން

ކަނޑައެޅޭ

މީހުންނާއި

ޙިދުމަތުގެ

އެކުދީންނަކީ

ކަނޑައެޅޭ

ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކިޔަވާ ކުދިން

ހޮވުމުގައި
ތަޢުލީމީ

ބައިވެރިވެ

އަދި

އެހެނިހެން

ކުދިންތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ.

ޝަރުޠު:

ކޮންމެ

)(1

ރޠު
ޝަ ު

ފިރިހަމަވާ

ކިޔަވާ ކުދިން ހޮވުމަށް ތިބޭ މީހުންގެ ފަރާތުން
ލިބިދޭންވާ ތަޢުލީމުގެ ރައްދު ހިޔަނި ދައްކައިދޭން
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ވާނެއެވެ.
ކިޔަވާކުދިން ހޮވަމުންދާއިރު ނަރުހުންގެ މަޖިލީހާއި

)(2

މަރުކަޒުގެ

ކިޔަވައިދޭ

އިޙުތިރާމު ކުރަން ވާނެއެވެ.
)(3

ސިޔާސަތަށް

ހަމަހަމަ

ކުދިން ވައްދާ އަދި ހޮވުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން،
އެދި

ކިޔެވުމަށް

ފަރާތަކީ

ހުށަހަޅާ

ކަނޑައެޅޭ

ޝަރުޠު ހަމަވާ އަދި އެ ޝަރުޠު ތަކުގެ ލިޔުން
ތަކަކީ އެންމެ ފަހުން އެކުއްޖަކު ކިޔެވި ނުވަތަ
ކުރި

މަސައްކަތް

ލިބިފައިވާ

ތަނަކުން

އެއްޗަކަށްވެފައި އެ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ އެއްޗެއް
ކަމާމެދު ބެލެވި ފާސް ވެފައިވާ ލިޔުން ތަކަކަށް

ވާން ވާނެއެވެ.
ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅެނު ކުދިންނަކީ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން

)(4

ޓެސްޓު

މެޑިކަލް

ވާނެއެވެ.
މުޤައްރަރު
އެކުލަވާލުން

ތައްޔާރު

ކުރުމާއި

މުޤައްރަރު

)ފ(

ހަދާފައިވާ

ތައްޔާރުކުރެވި

އަދި

ކުދިންނަށް

ވާން

އެކުލަވާލެވިފައި

އޮންނަން ވާނީ އެދުވަސް ވަރެއްގެ ތަޢުލީމީ އަދި

ޞިއްޙީ

ޙިދުމަތް

ބިނާކޮށެވެ.

)(1

ދެވޭ

ގޮތް

ތަކުގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައެޅޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ

ވަސީލަތްތައް ސާފުކޮށް ކަނޑަ އެޅި ބަޔާންވެފައި

ވާންވާނެއެވެ.
)(2
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މުޤައްރަރު

ފަރުމާކުރެވި

އެކުލެވިގެން

ވާންވާނީ

ނަރުހުންގެ

މަޖިލީހުން

ކަނޑައަޅާ

ޚާއްޞަ

ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.
މުޤައްރަރު ތައްޔާރުކުރެވި އެކުލެވިގެން ވާންވާނީ

)(3

ފަންނީ

ޢިލްމީ

އަދި

ހުނަރުގެ

މަޢުލޫމާތާއި

މައްޗަށެވެ .އަދި މި ހޯދުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ
އެއްޗަކަށްވެސް ވާންވާނެއެވެ.
ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވޭ ތަންތަނަކީ ކިޔަވާ

)(4

ރަނގަޅު

ކުދިންނަށް

ތަންތަނަށްވާން ވާނެއެވެ.
)(5

ނަމޫނާ

ދައްކުވައިދޭ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެއްބައި އަނެއް ބަޔާއި އެކުވެ

އެޕްރޮގްރާމެއް ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ
ވާން ވާނެއެވެ.

މުޤައްރަރުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގެ އުޞޫލަކީ މުޤައްރަރު ގެ

)ދ(

ހުރިހާ ބައެއް އެކުލެވި އެއަށް ޢަމަލު ކުރެވޭ
އެއްޗަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.

ޝަރުޠު:

ތަޢުލީމީ ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވެސް ފެންވަރު

)(1

ވަޒަން

ކުރެވޭނެ

ގޮތެއް

އެކުލެވިގެން

ވާން

ވާނެއެވެ.
އިމްތިޙާނަކީ ހޯދުމާއި ހެކި ތަކުގެ މައްޗަށް އަދި

)(2

މަޢުލޫމާތާއި އެމަޢުލޫމާތުގެ ބޭނުން ހިފަން އެނގޭތޯ
ބެލުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ޢަމަލީ ބައި އަދި ތިޔަރީ ބައި އެއްކުރެވިފައި

)(3

ވާންވާނެއެވެ.
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މުޅި ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން

)(4

ދެވޭ މާކްސް އަކީ ތިޔަރީ ގެ މާކްސް އާއި ޢަމަލީ

ބައިގެ މާކްސްއާ ހަމަހަމަ އެއްޗެއް ކަން ދައްކުވައި
ދޭން ވާނެއެވެ.

ކިޔަވާ ކުއްޖާ އަށް ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން

)(5

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައި ވަނީ
ފިލާވަޅު

ދަސްކުރުމުންނާއި

ގޮތުން

ޢަމަލީ

ކވައިދޭން ވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރުމުންކަން ދައް ު
)(6

ތިޔަރީބަޔާއި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ބަޔަށް

ޢަމަލީ

ދެވޭ

ކުރެޑިޓް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެއްބައިން އަނެއް
ބަޔަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)(7

ތިޔަރީ

ޢަމަލީބަޔާއި

ބައިގައި

ކުދިންގެ

ކިޔަވާ

ފެންވަރު ވަޒަން ކުރަން ވާނީ ކަމަށް އެކަށޭނަ

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ބަޔެކެވެ.
ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން

)ތ(

ތިޔަރީ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

އާއި

ޢަމަލީ

ބައިގެ

ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަކީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި

ކިޔަވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުމުންދާ ކަމެކެވެ.
އެއީ ޙާޞިލް ކުރެވުނު ކަންތަކުގެ އިންސާފުވެރި

ހެކިތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ޝަރުޠު:

ދަސްކޮށްދެވުނު

)(1

ކަންތަކުން

ކިޔަވާ

ކުދިންނަށް

ޙާޞިލު ކުރެވުނު ނަތީޖާތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަން
ކުރުމުގެ

ތަފާތު

އެކުލެވިގެންވާންވާނެވެ.
)(2

ގޮތްތަކެއް

ޕްރޮގްރަމުގައި

ކިޔަވާކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނެގޮތް
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ލިޔެވިފައި

ވާންވާނެއެވެ.

ތަފްސީލްކޮށް

ޕްރޮގްރާމުގެ

މެދުތެރޭގައި

ކިޔަވަންވީގޮތުގެ މަގުދައްކުވައިދޭންވާނެއެވެ.
ކިޔެވުމުގެ

)(3

ފެންވަރު

ވަޒަންކުރުމުން

މައިދާނުގައި

ދަރިވަރުންނަށް

އަދި

އެގެމުންދާނެއެވެ.
ދަރިވަރުންގެ

)(4

ކޮންމެ

ކިޔެވުމުގެ

ތިޔަރީ

އަދި

ދާންވާނެއެވެ.

ބެހޭގޮތުން

އޮންނަންވާނެއެވެ.

އަމަލީ

ކުރެވޭމިންވަރު

މިންވަރާއި

ހަފްތާއަކުން

8

ކުރެވޭ

ބައިގެތެރެއިން

ހާސިލު

ކުރިއަށްދާ

މިއިން

ބެހޭގޮތުން

މައުލޫމާތުދެމުން
ކުރިއެރުމާއި

އެކުދިންގެ

ވާހަކަދެއްކުމުގެ

މިބައްދަލުވުމުގައި

ފުރުސަތު
ދެވޭ

އިރުޝާދުތަކާއި މައުލޫމާތުގެ ރެކޯޑްކޮށް ދެފަރާތުގެ

ސޮޔާއެކު

ދަރިވަރުންގެ

ރެކޯޑް

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހަވާލުކުރެވޭ

)(5

ފައިލެއްގައި

މަސައްކަތްތަކާއި

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އަމަލީ

މަސައްކަތުގެ

ވަޒަންކުރުން

ފެންވަރު

)ލ(

ކިޔަވާކުދިން

ފޮތުގައި

ބެހޭލިޔުންތައް
ރަނގަޅަށް

ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރާ މީހުން

ބަލާނީ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކަނޑައަޅާ
ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައް ގެންދެވޭތޯއެވެ.

ޝަރުޠު:

ކިޔަވައިދޭ

)(1

މަރުކަޒުގައި،

ބަލިމީހުންނަށް

ފަރުވާދިނުމުގެ ޢަމަލީމައިދާނުގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ

މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ވަޒަން

ކުރާ

ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަމުން ދާންވާނެއެވެ.
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މީހުންގެ

)(2

ފެންވަރު ވަޒަންކުރާ މީހުން އަހަރަކު  1ފަހަރު

)(3

ފެންވަރު ވަޒަން ކުރާމީހުން މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު

ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މަޝްވަރާ ކުރަން ވާނެއެވެ.

 2ފަހަރު ކިޔަވާކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް އެހީތެރިވެ

ބަލަމުން

ދާންވާނެއެވެ.

ކަނޑައެޅޭ

ނގައި
މައިދާ ު

މިކަން

ޢަމަލީ

ބަލާނީ

ތަންތަނުގައެވެ.

އަދި

ޙާސިލު ކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް ދަސްކޮށްދީ

އުގަންނައި ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކިޔަވާ ކުއްޖާގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރާ މީހުންގެ

)(4

މަސައްކަތް ހުންނަ ގޮތާއި އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި
އެކަން ކުރެވޭތޯ ބަލައި ނޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ.

)(5

ނަރުހުންނާއި

ދަސްކުރާ

ޢަމަލީ

ހޯދުމަށް

ކުރަމުންދާއިރު

ފޫޅުމައިން

ތަޖުރިބާ

އެހީވެދޭ

ނަރުސް

މައިދާނުގައި

އެމީހުންނަށް

މަސައްކަތް

ފޫޅުމައިންނާއި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވި
ޕްރޮގްރާމަށް

ތަޢުލީމީ

އަންނަ

ބަދަލު

ތަކާއި

ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އަންނަ
ބަދަލު އަންގަމުން ދާން ވާނެއެވެ.

އިމްތިހާނު ކުރުމަށް ތަނުން ބޭރުން
ގެނެވޭ މީހުން

އިމްތިހާނު ކުރުމަށް ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުންނަކީ،

)ގ(

އިމްތިހާންކުރުމަށް ތަނުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ތަކާއި
ފެންވަރު

ވަޒަން

އެކަންތަކަކީ

ކުރުމުގެ

ޢލީމީ
ތަ ު

އަދި

ގޮތްތައް

ފަންނީ

ބަލައި

މިންގަޑު

ތަކަކަށް ދެމެހެއްޓިފައިވާ އަދި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ތަނުގެ އިތުބާރު ހުންނަ

ގޮތަށް
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ކަންތައް

ކުރެވޭތޯ

ބަލަމުންދާ

ބަޔަކަށް

ވާންވާނެއެވެ.
)(1

ޝަރުޠު:

އިމްތިހާން

ކުރުމަށް

މީހުންނަކީ

ނަރުހުންގެ

އިމްތިހާނު

ކުރުމަށް

ތަނުން

މަޖިލީހުން

މީހުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.
)(2

ބޭރުން

ތަނުން

ބޭރުން

ގެނެވޭ،

ޤަބޫލުކުރާ

ގެނެވޭ

މީހުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ނަރުސް ކަމާ
ބެހޭގޮތުންނާއި މިކަމާއި ގުޅޭ މަޤުސަދު ތައް ޙާސިލު

ކުރުމަށް

މިނިސްޓްރީ

ރައްޔިތުންނަށް

އޮފް

ސިއްޙީ

ހެލްތުން

ޚިދުމަތް

ރާއްޖޭގެ

ދިނުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

އިމްތިހާނު ކުރުމަށް  1އަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ

)(3

ދިގު މުއްދަތަކަށް ބޭރުން ގެނެވޭ މީހުން ނަރުހުންގެ

މަޖިލީހަށް މިޕްރޮގްރާމު ހިނގާގޮތާމެދު އޭނާއަށް
ފެނުނު ގޮތް ހާމަކޮށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަން

ކިޔަވާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ތައުލީމީ ޕްރޮގްރާމުގެ

)ޏ(

މަގުޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން
ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

ޝަރުޠު:

ކޮންމެކުއްޖަކަށްވެސް ކަނޑައެޅޭ ޓީޗަރަކު ނުވަތަ

)(1

ފިލާވަޅު ދޭ މީހަކު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
އެމީހަކީ:
ހ .ކިޔަވާކުއްޖާ ދަސްކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ބައިތައް
ދެނެގަނެވޭފަދަމީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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ށ.

ދަސްކުރި

ކިޔަވާކުއްޖާ

ހިފުމަށް

އަމިއްލައަށް

އެއްޗެއްގެ

އެހީތެރިވެވޭ

ފަދަމީހަކަށްވާންވާނެއެވެ.
ވަކިވަކި

ނ.

ދަސްކުރުމުގެ

ބޭނުން

ކުދިންނަށްދެވޭ

މުޅިޖުމްލަ

ފުރުސަތުބަލައި

މީގެތެރޭގައި

އެމީހުންގެ ހާޟިރީ އާއި ކުރިއަށްދާ ގޮތް
ބެލެވޭމީހަކަށް ވާންވާނެވެ.

ރ.

ކިޔަވާކުއްޖާގެ

ކަންތައް

ހުންނަގޮތާމެދު

އޭނާގެ

ކުރިއެރުން

ވާހަކަދައްކައި އޭނާއަށް ކިޔެވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ

ވަކިހިސާބަކުން

އަންގަމުންދާ ،މީހަކަށްވެސް ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމު ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

ޕްރޮގްރާމު ހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ ކިޔެވުމާ ބެހޭ ހުރިހާ

)ސ(

ފުރުސަތެއް

އެމީހުންނަށް

ހިފަމުންދާ

ކުރުމަށެވެ.

ޝަރުޠު:

)(1

ކިޔަވާކުދިންނަށް
ދަސްކޮށްދިން

މިންވަރު

ލިބިދެވޭތޯ

އެއްޗެއްގެ

އެނގޭނެ

ގޮތް

އާއި

ބޭނުން

ޔަޤީން

މުވައްޒަފުންގެ ވަސީލަތުގެ ސަބަބުން ޕްރޮގްރާމު
ހިންގެންވާނެއެވެ.
ނަރުސްކަމާއި

)(2

އަންނަ

ސަނަދުއޮވެ

ނުބެހޭދާއިރާތަކުން

ޓީޗަރުންނަކީ

ތަޖުރިބާލިބި

އެމީހެއްގެ
ކިޔަވާ

ކިޔަވައިދޭން
ދާއިރާގައި

ކުދިބަޔަކަށް

އގަންނައިދެވޭފަދަ ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
އެއްޗެއް ު
ކިޔަވާދިނުމުގެ

)(3

ގޮތްތަކަކީ

ބަލިމީހާއާ

ދިމާއަށް

އަމާޒުކުރެވި ،ކިޔަވާ ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމުގެ މައްޗަށް
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ބިނާކުރެވިގެންވާ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ކިޔަވާކުއްޖާ ކުރިޔަށްދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މަރުކަޒުން

)(4

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެއް
އެއަށްވުރެ

ނުވަތަ

ދިގުމުއްދަތެއްގެ

ފުރިހަމަކުރަމުންދާ

މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ.

ކޯހެއް

މުއްދަތު

ކުއްޖަކު

ފުރިހަމަ

ޕްރޮގްރާމު

ފާސްކޮށްދެވޭނީ

ނަމަވެސް

މެދުކެނޑުނުބައި ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މިހެން
ދިމާވާ

ވަކިވަކިން

ފަރާތްތަކަށް

ބެލުމަށްފަހު

ޕްރޮގްރާމުން މެދުކެނޑުނު މިންވަރުގެ މައްޗަށްބަލާ

އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

މިގޮތަށް

މިކަން

އޮތްނަމަވެސް

މުގައްރަރަށް

އައިބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެންމެމަތީ ނުވަތަ ދަށް
ވ.
ފެންވަރެއްގައިވެސް ފާސްވެފައިވޭތޯ ބެލިދާނެއެ ެ

)(5

ތައުލީމީ

ކިޔަވާކުދިންގެ
ބައިތަކުގައި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ބައިވެރިވުމުގެ

ބައެއްހާލަތްތަކުގައި

ކިޔެވުމުގެ

ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.

މިކަންހުއްދަ

ކުރެވުނަސް

ބައެއްހާލަތްތަކުގައި

އަނެއް

މައިގަނޑުބައިގައި

ނޯންނާނެއެވެ.

އެހެން

ދޫދިނުމެއް

މީގެ

ފުށަށްވެސް ބެލިދާނެއެވެ.
އަޚްލާޤީ
އުސޫލުތައް

އަދި

މަސައްކަތުގެ

އަޚްލާޤީ އުސޫލު ތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް

)ޑ(

އަންގަމުންދިއުމާއި އެކަންތައް ފަންނީ އުސޫލުގައި

ހިމަނައިގެން

މުޅިޕްރޮގްރާމު

މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ކިޔަވާކުދިންނަށް

ގުޅުވަމުންދާ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮއްޖެކެވެ.

އަދި

އަންގަމުންދެވެނީ

އަދިއެހީތެރިވަމުން ދެވެނީ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ
ކޮންމެ ތަނެއްގައި މުއްދަތުހަމަކޮށް މިފަދަ ކަންތަކާ
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ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ރަނގަޅުގޮތް ހޯދުމަށެވެ.
ޝަރުޠު:

)(1

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ކުރީކޮޅުގައި އާއްމު

)(2

ކުރީކޮޅުގައި

އަޚްލާޤީ އުސޫލުތަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގެ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ކިޔަވާކުދިންނަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކައުންސިލް އޮފް

ނާރސަސްގެ " ކޯޑް އޮފް ނާރސެސް " އަދި "

ކޯޑް

އޮފް

އެތިކްސް

"

ކޮންޑަކްޓް

އެންޑް

މިބައިތައް،

ޕްރޮފެޝަނަލް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި އޮޅުންފިލުވައި ދޭންވާނެއެވެ.
)(3

ބަލިމީހުންނަށް
ކިޔަވާކުދިން

ހޯދުމާއި

ފަރުވާ

ކުރުމުގެ

ފޮނުވާއިރު

ސިއްރު

ދާއިރާއަށް

ބަލިމީހުންގެ

ހިފެހެއްޓުމާއި

ރުހުން

ނިވާކަން

ގެނެސްދިނުމާއި ބަލިމީހުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރުމާއި

މިކަހަލަ ބައިތަށް ވަކިވަކިން ޚާއްސަކޮށް އެތަނެއްގެ
ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ދަސްކޮށްދެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.

ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދެވުނު ކަމަށް ބެލެވޭނީ ފަންނީ

)(4

އުސޫލް

ތަކާއި

އަޚްލާގީ

އެއްގޮތަށް

މިންގަނޑު

ހމެނިފައިވާވަރުން
ި

ދައްކުވައިދިނުމުންނެވެ.

ޢިމްތިހާނު ކުރުމަށް ބޭރުންގެންނަ
މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ދައުރު

.2

ޢިމްތިހާނު

)(1

ނަރުސްކަމާއި

މަސައްކަތުގެތެރޭގައި

ކުރުމަށް

އެކަން

ކިޔަވައިދިނުމުގައި
އަމަލީގޮތުން

ބޭރުންގެނެވޭ

ފޫޅުމާކަމުގެ

މީހުންނަކީ

ތަޢުލީމުދިނުމުގެ

މިންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ފެންވަރުގެ މިންގަޑުތަކާއި
ކިޔަވައިދޭތަންތަނުގެ

ފެންވަރުގެ

މިންގަޑުތައް

ހިފެހެއްޓުމުގައި މުޙިއްމުބައެއް އަދާކުރާބައެކެވެ.
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)(2

އަދާކުރަންޖެހޭ

އެމީހުން

ނަރުސްކަމާއި

ބަޔަކީ

ފޫޅުމާކަން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ
ފެންވަރުގެ މިންގަޑުތަކަށް ނަރުހުންގެ މަޖިލީހުގައި
ފޫޅުމައިން

ނަރުހުންނާއި

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނެ

ފެންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓުމެވެ.
އިމްތިޙާނު ކުރުމަށް ތަނުން ބޭރުންގެނެވޭ މީހުން

)(3

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވަނީ އެވެ.

)ހ(

ވަޒަންކުރުމާއި ފެންވެރުބެލުމާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ

)ށ(

ހަމަނުޖެހޭ

މައްސަލަތައް

)ނ(

ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރުވުން.
އަދި

ހުރި

މައްސަލަ

އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ނިންމުމަށް އެހީވުން.

އެހީތެރިވުމާއި،

އެކަންތަކުގެ

އިމްތިހާނުގެ

ކަރުދާސްތަކާއި

ވަޒަންކުރުން.
)ރ(

ހަރުދަނާކަން

ފެންވަރު

ވަޒަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
ބަލާފާސް ކުރުން.

އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތަކަށް މާކްސް ދެވުނުގޮތާއި

)ބ(

އޭގެ

ޢަދުލު

މީގެ

އިތުރުން

އިންސާފުބަލާ

ޙަވާލުކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބެލުން،

)ޅ(

ބޭރުގެ

ޢަމަލީ

އިމްތިހާނު

ގޮތުން

ކުރާފަރާތް

އަދާކުރާބައި މުޅިން ފުރިހަމަވާނީ ބޭރުން ގެނެވުނު،
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އިމްތިހާނުކުރާމީހާ

ކިޔަވާދޭތަންތަނާއި

އާއި

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސް ވުމުގެ

މަތިންނެވެ.

ބޭރުން ގެނެވުނު ޢިމްތިހާންކުރާ މީހާ އަހަރަކު

)(4

އެއްފަހަރު ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އަހަރީ

އެއްވެސް

ރިޕޯޓު

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި

އިސްތިސްނާއެއްނެތި

ޓގެ
މިރިޕޯ ު

ކޮޕީއެއް

ކިޔަވާއިދޭ ތަނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ނަރުހުންގެ މަޖިލިސް ދެކޭގޮތުގައި ބޭރުންގެނެވުނު

)(5

މީހާއަކީ

އިމްތިހާންކުރާ

ހުރިހާބައިތަކެއްގައި
ކިޔަވައި

ހުރިހާ

ކިޔަވާކުދިންގެ

ކަންތައްތައް

ކުރާނެ މުހިއްމު ފަރާތެކެވެ.

އިމްތިހާންކުރުމަށް

)(6

ކުރާމީހާއަށް

ފެންވަރާއި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ދިނުމުގެ

ވަޒަންކުރުމުގެ

ފެންވަރެއްގައި

ބަލަހައްޓާ

ބޭރުންގެނެވޭ

އޭނާއަދާކުރަންޖެހޭ

ފެންވަރު
ޙިއްސާ

އިމްތިހާނު

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި
މރުކަޒާއި
ަ

ކިޔަވައިދޭ

ވާހަކަ

ދެކެވި

އެކަން

ހަމައްޖަސަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އެފަރާތަކީ

އެހެން ބައެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުރިމީހެއްނަމަ ވަޒީފާ
ދީފައިވާ

ފަރާތުގެ

ބޭނުންވާނެއެވެ.
އިމްތިހާނުކުރުމަށް

ބޭރުންގެންނަށް

މީހުން ތައްޔާރުކުރުވުން

.3

އިމްތިހާންކުރާމީހެއްގެ

)(1

އެމަރުކަޒެއްގެ

އެއްބާރުލުމާއި

ކަންތައް

ވަޒީފާދޭ

އެހީތެރިކަން

ބޭރުމީހަކަށް

ހުންނަގޮތާއި،

ޢަމަލީ

ތަޖުރިބާ ހޯދާތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވައިދީ

ހަދަންވާނެއެވެ.
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އަލަށް ވަޒީފާދެވުނު ތަނުން ބޭރު އިމްތިހާނުކުރާ

)(2

މީހާއަށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ،މަރުކަޒާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ
ލިޔުންތައް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ނަރުސް ކަމާއި

މއިކަމުގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތާއި،
ފޫޅު ަ

ކިޔަވާކުދިންނަށް
ކުރީގައި

ދެވިފައިވާ

މިމަޤާމުގައި

ހުރިމީހެއްގެ

ދޭންވާނެއެވެ.

އަލަށް

)(3

ތަނުގެ

ވަޒީފާ

ދެވުނު

މީހުންނާއި

ހަރަކާތްތެރިވާ

ރިޕޯޓުވެސް

އިމްތިހާނުކުރާ

މީހާއަށް

އިމްތިހާނުދިނުމަށް

މީހުންނާއި،

ކުރުމުގެ

މަޢުލޫމާތުތަކާއި،

ކަންތައް

އިސްވެ

ވަޒަން

ފެންވަރު

ހިންގާމީހުންނާ

ބައްދަލުކުރެވެންވާނެއެވެ.
ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ވަޒަންކުރެވޭ
ބޭނުންތެރިކަން

ފެންވަރު
އޭގެ

ގޮތާއި

)(4

)(1

ބޭރުންގެނެވޭމީހާއަށް

އިމްތިހާންކުރުމަށް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތްތަކާއި

ހުރިވަރާއި

އިމްތިހާންކުރެވޭ

އިތުބާރުހިފޭވަރު ބެލެހެއްޓުން

ގޮތްތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

ރއެކު ހުރިހާ
އެދޭގޮތެއްގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާ ާ
ފެންވަރެއްގައިވެސް ބައިވެރިވެވެންވާނެއެވެ.

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތްތަކާއި

)(2

ތިޔަރީ

އިމްތިހާނާއި

އަމަލީބައިގެ

ކުރެވޭގޮތް އެމީހުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ކިޔަވާކުދިންނަށް

)(3

ދެވޭ

ތިޔަރީ

އިމްތިހާނު

ވަޒަންކުރުމުގެ

ޓެސްޓުތަކަކީ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހާއި ،މަރުކަޒުގެ

މިންގަޑުތައް

ފުރިހަމަކުރެވި،

ހާސިލުކުރެވޭފަދަ

ގޮތެއްގައި ދެވޭއެއްޗެއްތޯ އެމީހުން ބަލަން ވާނެއެވެ.
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)(4

ޕޭޕަރުތައް

ދެވޭޓެސްޓު

ޓެސްޓްޕޭޕަރުތަކުގެ
އިމްތިޙާނުކުރުމަށް

ވާހަކަދައްކާގެން

ތައްޔާރުކުރުމާ

ފެންވަރު

ބޭރުންގެންނަ

މިހޮވޭބައިތަކުގައި

ކުރަންޖެހޭނެ

އަދި

ކަނޑައެޅުމަކީ

މީހާ

ތިރީގައިމިވާ

މަރުކަޒާ

ކަމެކެވެ.

މިބައިތައް

ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ކިޔަވާކުދިންގެ ،މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަށް

)ހ(

މާކްސް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތާއި މަތީ މާކްސް
ލިބިފައިވާ މަސައްކަތް.

)ށ(

ފާސްވުމާއި ފޭލްވުމާ ކައިރިކުރާ މާކްސް ލިބިފައިވާ

)ނ(

ކިޔަވާކުދިންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް

މަސައްކަތް.

ކުރާއިރު ބަލަހައްޓާ މީހުންނާއި އިމްތިޚާން ކަރުދާސް
ބަލާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

)ރ(

ފެންވަރު

މަރުކަޒުގެ
ފޮނުވުނު

ވަޒަންކުރާ

ލިޔުންތަކާއި

ތަންތަނުން

މީހުންގެ

ޢަމަލީ

ލިބިފައިވާ

ރެކޯޑުތަކާއި

ތަޖުރިބާއަށް

ލިޔުންތައް

ބެލުން.
މިކަމުގެ

)(5

ބައެއްގެ

އިމްތިހާނުކުރާމީހާ
ބަލަންވާނެއެވެ.

)ހ(

ގޮތުގައި

ތިރީގައިމިވާ

ބޭރުންގެނެވޭ
މިކަންތައް

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ފޮނުވޭތަނުގެ ފެންވަރު

ވަޒަންކުރާ

ގޮތްތަކާއި

މަރުކަޒުގައި

ގޮތްތަކާއި ހުރީކިހާ ވަރެއްގެ ގުޅުމެއްތޯ.
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ބޭނުންކުރާ

އަމަލީ

)ށ(

ފެންވަރު

ވަޒަންކުރުމުގެ

ކިޔަވާކުދިންނަށް

ކުރެވޭގޮތަކަށްތޯ.
އިމްތިހާނު
ބޭރުންގެންނަމީހާ

ކުރުމަށް
ނަރުހުންގެ

.5

)(1

ވަޒަންކުރާމީހުންގެ
ގޮތްތައް

އަދި

ހަމަހަމަ

ފެންވަރު

ބޭނުންކުރަނީ
އިތުބާރު

އިމްތިހާނުކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭރުންގެންނަ

އިމްތިހާނުކުރާމީހާ ނަރުހުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް

މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާ ރިޕޯޓް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާނެ

ހިސާބެއް

އަހަރުގެތެރެއިން

މަޖިލީހުންނެވެ.
)(2

ކަޑައަޅާނީ

މިރިޕޯޓު

ނަރުހުންގެ

މިރިޕޯޓުގައި ތަނުގެ ހަރުދަނާކަމާއި ތަނުންކުރެވޭ
ރަގަޅު ކަންތަކުގެ މައްޗަށާއި ތަނުންދެވޭ ތަޢުލީމީ

ޕްރޮގްރާމުގެ މައްޗަށް ބަލާ އަދި ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް

ހިންގުމުގައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމަ
އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލަންވާނެއެވެ.
ކުރީއަހަރުގެ

)(3

ރިޕޯޓަށްފަހު

ކަންތައްތަކެއްވާނަމަ

ކުރެވިފައި ވާންވާނެއެވެ.
)(4

ފާހަގަ

ރިޕޯޓުގައި

ކުރެވޭރަގަޅު

އެކަމެއް

ފާހަގަ

ތިއަރީއާއި ޢަމަލީ ފެންވަރު ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ

ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ
ދިރާސާ ކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ނިސްބަތުން

ކިތައްކުދިންގެ

ހިމަނާފައިވާންވާނެއެވެ.
)(5

މަސައްކަތްކަން

އިމްތިހާނުކުރުމަށް ބޭރުންގެނެވޭ މީހުންގެ ރިޕޯޓުގައި
އެމީހުންގެ
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ނަޒަރުގައި

ނަރުހުންގެ

ފެންވަރު

ހާސިލުކުރެވުނުކަން

އިމްތިހާންކުރުމަށްބޭރުންގެންނަ
މީހާއާއި

ނަރުހުންގެ

މަޖިލީހާމެދު

ނުވަތަ

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

.6

ނޫންކަން

އިމްތިހާނުކުރުމަށް ބޭރުންގެނެވޭ މީހާއަށް ނަރުހުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ބާއްވަންޖެހޭ ގުޅުން

ރަޖިސްޓްރާރގެ

އެހީތެރިކަމާއި
ފަރާތުން

އެއްބާރުލުން

ލިބެންވާނެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި ނަރުސް ކަމާއި ފޫޅުމައިކަން ކުރުމުގެ
ޢަމަލީ

ގޮތްތައް

ހަރުދަނާކުރުންފަދަ،

އެވަގުތަކު

ބޭނުންވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާ

ކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
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