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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

1.1ފެށުން
`
ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  199ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ވަކި
މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމްކޮށް ،ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައްވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައަޅާފައެވެ .އަދި
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2008އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން) ގެ ޤާނޫނުގައި ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް
ތަފްސީލުކޮށްދީފައި ވެއެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ މުހިންމު އެއް ޒިންމާއަކީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައިކަމާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކޮށް ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމެވެ.
ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައިކަމާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހާ ފަރުދުންގެ
ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުތައް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފެއްދި ހިސާބުން
ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ .އަދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު އިދާރާއެއް
އުފެއްދުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް
ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއްގެ ތެރެއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ހަރަކާތްތައް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނާއި ،ދަރިވަރުންނާއި،
ބެލެނިވެރިންނާއި ،ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ،އާންމު ރައްޔިތުންނަށެވެ .ދެންނެވުނު ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ
ފަރާތްތަކަށްވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންގެއެވެ.
މި ފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނީ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ނަމާއި އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މަޤްޞަދާއި ،ހާސިލުކުރެވޭނެ މިންވަރާއި ،ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިނާއި ޕްރޮގްރާމު އަމާޒުކުރެވޭ
ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމެވެ .މި ފޮތުގެ އެހީގައި ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
އެފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމު އިޚްތިޔާރުކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ .އަދި މި ފޮތުގައި
ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސްނެގުމަށް އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
ވަކި ޕްރޮގްރާމުތައް ކޮމިޝަނުން ރާވާ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާނެއެވެ.
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2.2ތަޢާރަފް
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  202ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައިކަމާއި ގެއްލުންތަކުގެ މައްޗަށް އާންމުން
ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ،ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުން ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ
ގޮތުގައިވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .ވުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއްގެވެސް
އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ؛
 ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި،
 ޖަވާބުދާރީވުމާއި،
 ހަމަހަމަކަމާއި،
 ހާމަކުރުމެވެ.

ރގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދު:
ތަމްރީން ޕް ޮ
ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ؛
 ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މީހުންވެސް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި،
 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ ފަރުދުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމާއި،
 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަކީ ނަޒާހަތްތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި،
 ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު ،ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމުގައި
އޭސީސީގެ ދައުރު މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުން.

ރގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތް:
ޕް ޮ
އޭސީސީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަސްވަރެއްގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ .އާންމުގޮތެއްގައި
އޭސީސީގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޕްރޮގްރާމު ހިންގަން ބޭނުންވާ އިދާރާއަކުން އެކަމަށް އެދި އޭސީސީއަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި އޭސީސީގެ ފަރާތުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ރޭވުމަށްފަހު އެކި އިދާރާތަކަށް ދަޢުވަތު
ފޮނުވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި އެހެން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެންވެސް ތަފާތު
ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ރަށުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން
އޭސީސީގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ .އޭސީސީން ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއްވެސް ހިންގެނީ
ދިވެހިބަހުންނެވެ .އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔައްގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިނގިރޭސި ބަހުންވެސް
ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
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3.3ޕްރޮގްރާމްތައް
ރގްރާމް – ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުނަށް
ރގްރާމްގެ ނަންޮ :ކރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ޕް ޮ
3.3.1ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ،ވިޔަނުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ
މުވައްޒަފުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަންގައިދިނުން.
 ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް އަންގައިދިނުން.

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މާނައާއި މުހިއްމުކަން
2 .2ނަޒާހަތްތެރި މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންވީ ސިފަތައް
3 .3ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތް
4 .4ކޮރަޕްޝަންގެ މާނައާއި ވައްތަރުތައް
5 .5އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ދައުރު
6 .6ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށްތައް ބެހިފައިވާ ބައިތައް
7 .7ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ނިޒާމް
8 .8ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
9 .9ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް
1010އޭސީސީއަށް މައްސަލަ/ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް
1111އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
1 .1ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން
2 .2ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން

ޕްރޮގްރާމްގެ ދިގުމިން:

 3ގަޑިއިރު
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ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
ކްލާސްރޫމުގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން  40ބައިވެރިން)

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް:
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ރގްރާމް – އާންމު ރައްޔިތުންނަށް
3.3.2ޕްރޮގްރާމްގެ ނަންޮ :ކރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 ނަޒާހަތްތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި ،ވިޔަނުދިނުމާބެހޭގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އާންމު
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުން.
 ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް އަންގައިދިނުން.

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މާނައާއި ،މުހިންމުކަން ،އަސާސްތައް ،އަދި ސިފަތައް
2 .2ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައިވާގޮތް
3 .3އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ދައުރު
4 .4ކޮރަޕްޝަން މާނަކުރެވޭ ގޮތްތައް
5 .5ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ފަރުދީގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
6 .6ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅު ސިފަތަކުން މުޖްތަމަޢަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު
7 .7ފަރުދީ ނަޒާހަތްތެރިކަން
8 .8މުޖުތަމަޢެއް ކުރިއަރާ ތަރައްޤީވެ ދިއުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އަދާކުރާ ދައުރު
9 .9އޭސީސީއަށް މައްސަލަ/ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް
1010އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 އާންމު ރައްޔިތުން
 ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 3 :ގަޑިއިރު

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
 ޕަވަރޕޮއިންޓް
 ގްރޫޕް މަސައްކަތް
 އަމިއްލަ މަސައްކަތް
 ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
 މަސައްކަތު ކަރުދާސް
 އަތްމަތީ ކަރުދާސް

5

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމުގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން  40ބައިވެރިން)

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް:
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން

6

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ރކިއުމަންޓްގެ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުން
3.3.3ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :ދައުލަތުގެ ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް
އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރާނެގޮތް އަންގައިދިނުން.

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތަޢާރަފެއް
2 .2މާލިއްޔަތާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާބު އަތުރާލެވިފައިވާ ގޮތް
3 .3ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ވައްތަރުތައް
4 .4ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން
 ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތް ޕްލޭންކުރުން
 ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުން
 އިޢުލާންކުރުމާއި އަގު ހޯދުން
 ބިޑް ބަލައިގަތުން
 ބިޑް އިވޭލުއޭޝަން
 ބިޑް ކޮމިޓީ
 މަސައްކަތް އެވޯރޑްކުރުން
 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
 މުދަލާއި ޚިދުމަތް ބަލައިގަތުން
 ފައިސާ ދެއްކުން
5 .5ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތުގައި އާންމުކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި އެކަންކަމުގެ ހައްލު

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
1 .1ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
2 .2ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓާގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރާ
މުވައްޒަފުން
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 6 :ގަޑިއިރު
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
 ޕަވަރޕޮއިންޓް
 ގްރޫޕް މަސައްކަތް
 އަމިއްލަ މަސައްކަތް
 މަސައްކަތު ކަރުދާސް
 އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމުގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން  40ބައިވެރިން)

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް:
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ރގްރާމް ފޮރ ޕޭރަންޓްސް
ރގްރާމްގެ ނަން :އިންޓެގްރިޓީ ޕް ޮ
3.3.4ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުން
 ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ އަށަގެންނެވުމަށް ބާރުއެޅުން
 ދަރިވަރުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް
އޮ ޅު ން ފި ލު ން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މާނައާއި އަސާސްތަކާއި ސިފަތައް
2 .2ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތައް ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް
3 .3ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި ބެލެނިވެރިންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ހުރި ގުޅުން
4 .4އުނގެނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން
5 .5ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅު ސިފަތައް އަށަގަންނަ ސަބަބާއި އެކަންކަމާ ދުރުހެލިވުމަށް ވިސްނުން އިސްކުރާނެ ގޮތް
6 .6ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރު
7 .7ފަރުދީ ނަޒާހަތްތެރިކަން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
ސްކޫލްދަރިވަރުންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން (ގްރޭޑް  1އިން  12އަށް)
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 3 :ގަޑިއިރު

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )60

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް:
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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3.3.5ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :އިންޓެގްރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ސްޓޫޑެންޓްސް
މަޤްޞަދު:
 ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުން
 އުނގެނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި ސިފަތައް
2 .2ދަރިވަރުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަން މުހިންމުވާ ސަބަބުތައް
3 .3ދަރިވަރުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާހުރި ގުޅުން
4 .4ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ ލިބިގަންނާނެ ގޮތް
5 .5އުނގެނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ސްކޫލްތަކުގެ މަތީ ޘާނަވީ ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުން (ގްރޭޑް  9އިން  12އަށް)
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 3 :ގަޑިއިރު

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )60

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ރގްރާމް ފޮރ ޓީޗަރޒް
ރގްރާމްގެ ނަން :އިންޓެގްރިޓީ ޕް ޮ
3.3.6ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް އުފެއްދުމަށް މުދައްރިސުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން
 އުނގަންނައިދިނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުން
 ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މުދައްރިސުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އެޅިދާނެ
ފިޔަވަޅުތައް

އަންގައިދިނުން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި ސިފަތައް
2 .2ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތައް އަށަގެންނަވާނެ ގޮތް
3 .3ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި މުދައްރިސުންގެ ދައުރު
4 .4މުދައްރިސުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާހުރި ގުޅުން
5 .5އުނގެނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން އިސްކުރުން
6 .6ނަޒާހަތްތެރިއަކަށް ވުމަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް
7 .7ސްކޫލު ހިންގުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ މުހިންމުކަން
8 .8ފަރުދީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުން
9 .9ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އެތިކަލް އެޕްރޯޗް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 މުދައްރިސުން (ގްރޭޑް  1އިން  12އަށް)
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 3 :ގަޑިއިރު

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް
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ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )60

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ރގްރާމްގެ ނަން :އެކައުންޓެބިލިޓީ އެންޑް ސޯޝަލް ޮއޑިޓް (ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން)
3.3.7ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމާއި ޒިންމާދާރު ކުރުވުން
 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މުޖުތަމަޢަށް ޖަވާބުދާރީވުން
 ހެޔޮވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އިންޑިކޭޓަރޒްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން
 އިސްރާފު ކުޑަކޮށް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުން.

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1މުޖުތަމަޢަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި މުޖުތަމަޢުން ޖަވާބުދާރީކުރުވުން
 މުޖުތަމަޢަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި މުޖުތަމަޢުން ޖަވާބުދާރީކުރުވުން
 ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަރުޙަލާތައް
 ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ގޮތްތައް
2 .2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ދައުލަތް ހިންގުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުން
 ހެޔޮވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މުހިންމުކަން
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ހެޔޮވެރިކަން އަދި ޖަވާބުދާރީވުމާ ހުރި ގުޅުން
3 .3އިޖްތިމާޢީ އޮޑިޓް
 އިޖްތިމާޢީ އޮޑިޓްގެ އުސޫލުތައް
 އިޖްތިމާޢީ އޮޑިޓް ހިންގާނެގޮތް

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 4 :ގަޑިއިރު

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )60

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

3.3.8ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :އެކައުންޓެބިލިޓީ އެންޑް ސޯޝަލް ޮއޑިޓް (އާންމު ރައްޔިތުން)
މަޤްޞަދު:
 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު ރަނގަޅުގޮތުގައި އަދާކޮށް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތައް ޒިންދާރު ކުރުވާނެގޮތްތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުން
 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލައި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ ތެރެއިން ހެޔޮވެރިކަން (ގުޑް
ގަވަރނަންސް)ގެ ސިފަތާމެދު ފަރުދުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 އިސްރާފު ކުޑަކޮށް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުމުގައި ފަރުދީގޮތުން އަދާކުރުވޭނެ
ދައުރާމެދު

އަހުލުވެރިކުރުވުން.

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރު އަންގައިދިނުން
 ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި އެކަމުގެ މުހިންމުކަން
 ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަރުޙަލާތައް
 ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ގޮތްތައް
2 .2ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ދައުލަތް ހިންގުން އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުން
 ހެޔޮވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
 ހެޔޮވެރިކަންކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މުހިންމުކަން
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ހެޔޮވެރިކަން އަދި ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާ ހުރި ގުޅުން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ކްލަބް ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް
 އާންމު ރައްޔިތުން
 ޒުވާނުންނަށް
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 4 :ގަޑިއިރު

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )60

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

3.3.9ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތަކާބެހޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން
މަޤްޞަދު:
 ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތައް
އަށަގެންނެވުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1ނަޒާހަތްތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި،
2 .2ނަޒާހަތްތެރި ކުއްޖަކަށް/މީހަކަށްވުން މުހިއްމުވަނީ ކީއްވެގެންކަމާއި،
3 .3އުނގެނުމުގައި އަދި އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމަކީ ކޮބައިކަމާއި،
4 .4ބައިވެރިންގެ އުމުރުފުރާ އާއި ގުޅޭ މިސާލުތައް ހިމަނައިގެން ނަޒާހަތްތެރިވުމަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވިސްނަންވީ
ކަންތައްތަކާއި ،ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ވާހަކަ ދެއްކުން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް  1އިން  10އަށް ހުރިހާ ދަރިވަރުން
 ސްކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 15 :މިނިޓް

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
 ލެކްޗަރ އުސޫލުން

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 އޯޕަން ހޯލްތަކުގައި
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

3.3.10ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ލޯ ސްޓޫޑެންޓްސް
މަޤްޞަދު:
 ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން
 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުޤުވެރިކުރުވައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން
 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތް އަންގާދިނުން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1އޭސީސީގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
2 .2ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާގޮތް
3 .3ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
4 .4ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
5 .5ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުން
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 10 :ދުވަސް

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )40

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ރގްރާމް – އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް
3.3.11ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :އެޓޭޗްމަންޓް ޕް ޮ
މަޤްޞަދު:
 ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ
މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން
 އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުޤުވެރި ކުރުވައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1އޭސީސީގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
2 .2ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާގޮތް
3 .3ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
4 .4ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
5 .5ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ/ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން
 ސްކޫލްތަކުގެ ހަޔަރސެކަންޑަރީ ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
ޕްރޮގްރާމުގެ ދިގުމިން 10 :ދުވަސް

ރގްރާމް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައް:
ޕް ޮ
1 .1ޕަވަރޕޮއިންޓް
2 .2ގްރޫޕް މަސައްކަތް
3 .3އަމިއްލަ މަސައްކަތް
4 .4ވީޑިއޯ (އަޑާއެކު)
5 .5މަސައްކަތު ކަރުދާސް
6 .6އަތްމަތީ ކަރުދާސް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 ކްލާސްރޫމްގައި (ސެޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން )40
 ޢަމަލީ ބައި – ކޮމިޝަންގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނެއްގައި

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

3.3.12ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
މަޤްޞަދު:
 ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ޝައުޤުވެރިވާ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ކޮމިޝަނާމެދު ހޭލުންތެރިވުން

ރގްރާމްގައި އެކުލެވިފައިވާ ބައިތައް:
ޕް ޮ
1 .1އޭސީސީގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
2 .2ކޮމިޝަންގެ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވާގޮތް
3 .3ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ޕްރިވެންޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
4 .4ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް
5 .5ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން

އަމާޒުކުރާ ފަރާތް:
 ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުން؛
 ގްރޭޑް  12ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން

ރގްރާމު ކުރިއަށް ގެންދިއުން
ރގްރާމުގެ ދިގުމިން އަދި ޕް ޮ
ޕް ޮ
 ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖްތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރޝިޕް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް

ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް:
 މުދައްރިބެއްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުން

އެސެސްމެންޓް އަދި ސެޓްފިކެޓް
 ހާޒިރީ ބެލުމާއި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން
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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން | ހުރަވީ ބިލްޑިންގ 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ | އަމީރު އަޙްމަދުމަގު  | 20114މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން | +960 301 5257 ،+960 301 5200 :ފެކްސް | +960 331 7182 :މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް1418 :
Complaints: 1418 (toll-free), 1418@acc.gov.mv
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