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ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލު
ލ
މިއީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއަށް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ނެގުމުގައި ޢަމަ ު

.1

ތަޢރަފް

.2

ރެކުރޫމަންޓް ޕެނަލް ޕްރިޒަން

ރމަށް
ގއި ހަމަހަމަކަމއިއެކު ޢަމަލުކު ު
ކުރަންވީ ޢުޞޫލްތައް ކަނޑައެޅުމއި ވަޒީފއަށް މީހުން ހޮވުމު ަ
ހެދިފައިވ އުޞޫލެކެވެ.

އެކުލަވލުން

އޮފިސަރުންގެ

އިންޓިވިއުތައްކުރުމަށއި

ރެކުރޫޓްމަންޓްގެ

މަސައްކަތްތައް

ލހައްޓނީ،
ބަ ަ

ހތެއް)
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކަނޑައަޅުއްވ ،މަދުވެގެން ( 03ތިނެއް) އަދި ގިނަވެގެން ަ ( 07
ރކްރޫޓްމަންޓް ޕެނަލަކުންނެވެ.
މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ެ

.3

ވަޒީފއަށް އިޢުލން
ކުރުން

ނ
(ހ) ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ނެގުމަށްޓަކައި އއްމުކޮށް އިޢުލން ކުރނީ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕޓްމަންޓު ް
ފ ޕްރިޒަންސްގެ
ވމުން ކޮމިޝަނަރ އޮ ް
ވޒީފގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ދެއް ު
ހުސްވަޒީފތައް ބަލ ނުވަތަ ަ
ލަފގެ މަތިން ކަނޑައަޅުއްވ އަދަދަކަށެވެ.
ވހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓްގައއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ވެބް
(ށ) މިއިޢުލން ދި ެ
ސައިޓްގައި ޖަހަންޖެހޭނެވެ.
ލ
(ނ) މިއިޢުލން އިތުރަށް ފެތުރުމަށް ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަ ް
ސަރވިސްގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއތަކއި އަދި މިނޫންވެސް މީޑިއތައް ބޭނުންކުރެވިދނެއެވެ.

.4

ވަޒީފއަށް

މލު ކުރނީ ތިރީގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށެވެ.
ވަޒިފއަށް ކުރިމަތިލ މީހުން ޢަ ަ

ކުރިމަތިލުން
ރމުގެ އުޞޫލު 9102
ރން ރެކްރޫޓް ކު ު
ފސަ ު
ޕްރިޒަން އޮ ި
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ފރިހަމަ
ނ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފައަށް އެދޭފޯމް ު
(ހ) ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ މީހު ް
ކުރުމަށްފަހު ،އެފޯމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައިމަރުކަޒު އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން،
ކޕީ ހުށަހެޅުން.
(ށ) ވަނަވަރު/ސީވީ އަދި އެކުރެޑިޓްކޮށްފައިވ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮ
ގއިދޭ ކޑްގެ ސފު ކޮޕީ ހުށަހެޅުން،
(ނ) ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަން ަ
ޓއަކއި
މސްނުވ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮ ޯ
ތނެއް) ަ
(ރ) ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ މީހގެ ނެގިތ ި ( 03
ޕސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް ހުށަހެޅުން.
ރނަމަ ،އެކަމ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން،
(ބ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ ހު ި
(ޅ) ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ( 3މަސްދުވަސް ހަމަނުވ ރިޕޯޓް)
(ކ) އެއްގަމު އަދި ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ނަމަ ލައިސަންސް ކޑް/ފޮތުގެ ކޮޕީ
ނ
ހުށަހެޅު ް
(އ) އެހެންތަނެއްގެ ވަޒީފގައި ދެމިހުރި މީހެއްނަމަ ،ވަޒީފދީފައިވ ފަރތުގެ އިއުތިރޒެއް ނެތްކަމުގެ
ލިޔުން

.5

އެޕްލިކޭޝަން

(ހ) ވަޒީފއަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅނީ މިއުޞޫލުގެ  4ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ

ފޯމް ހުށަހެޅުމއި
ބަލައިގަތުން

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މައިމަރުކަޒަށެވެ.
ނ
(ށ) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަންނަންވނީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހުރިހ ލިޔުންތައް ހަމަ ނަމައެވެ .މިގޮތު ް
ނއެވެ.
ވ ެ
ފުރިހަމަ ނުވ އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ބަލައެއް ނުގަނެ ޭ
އއްވެސް
ށހެޅުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅ ެ
ހ ަ
(ނ) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ު
ނގަނެވޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ބަލައެއް ު

.6

އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމްތައް
އިވެލުއޭޓްކުރުން

ވލުއޭޓްކުރުމުގައި ބަލނީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރއި ތަޖުރިބއަށެވެ.
(ހ) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް އި ެ
(ށ)

ތށް
މިގޮ ަ

މށް
އިވެލުއޭޓްކުރު ަ

ފަހު

އިއުލނުގައިވ

ތށް
ގޮ ަ

އިސްކަންދޭ

ތަރުތީބުން

ހުރިހ

ލސްޓް ތައްޔރުކުރަންވނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ހިމެނޭ ި

ރމުގެ އުޞޫލު 9102
ރން ރެކްރޫޓް ކު ު
ފސަ ު
ޕްރިޒަން އޮ ި
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ލސްޓުން
(ނ) ވަޒީފއަށް އެދެނު ފަރތަކުގެ ތެރެއިން މިމއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ި
ނށް
ރެކުރޫޓްމަންޓް ޕެނަލް އިން ކަނޑައަޅ އަދަދަކަށް އެލިސްޓްގައިވ ތަރުތީބުން ކެނޑިޑޭޓުން ަ
އިންޓަރވިއުއަށް ޚޟިރުވުމުގެ ލިޔުމުން ޙަވލުކުރަންވނެއެވެ.
ޔމުން
ތ ފުރިހަމަނުވ ފަރތްތަކަށް ލި ު
(ރ) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރު ު
ޖަވބުދޭންވނެއެވެ.
 .7އިންޓަވިއު

ފރިހަމަ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ ދިނުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވ މަރުހަލތައް ު

ޕްރޮސެސް

ކުރަންވނެވެ .މިގޮތުން އެއްވެސް މަރުހަލއަކުން ފެއިލް ވެއްޖެނަމަ އެ ފަރތަކަށް ދެން އޮންނަ

ކުރިއަށްގެންދނެ

އވެ.
މަރުހަލއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެއެވެ .އަދި މިކަން އެފަރތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަން ޖެހޭނެ ެ

ގޮތް

މމުން ދެން އޮންނަ މަރުހަލއަށް ދިޔަކަމުގެ ލިޔުންދޭން ވނެއެވެ.
އެގޮތުން ކޮންމެ މަރުހަލއެއް ނި ު
މަރުހަލ  :1ފިޒިކަލް ޓެސްޓް
ލ
މި ޓެސްޓްގެ މަޤްސަދަކީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ނެގޭ ފަރތްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަ ް
ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅުއްވފައިވ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ހުރި މީހެއްތޯ ބެލުމެވެ .މި ޓެސްޓްގައި ހިމެނޭ
ބައިތަކއި ފސްވން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
އ
ނ ދއިރު ގޯސްކޮށް ހެދިއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ރަނގަޅުގޮތަށް ކިޔަ ި
ސަމލުކަމަށް :ޓެސްޓް ހަދަމު ް
ނނެއެވެ.
ދިނުމަށް ފަހު  02ވަނަ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ .އަދި ގޯސް ކޮށް ހެދުނު ބައި ނުގު ޭ

މަރުހަލ  : 2އެޕްޓިޓިއުޑް ޓެސްޓް
ގތުމަށް
ދނެ ަ
މއުލޫމތު އިނގޭ މިންވަރު ެ
މި ޓެސްޓަކީ ވިސްނުމއި ކަންކަން ނަގައިގަތުމއި އއްމު ަ
ޓަކައި ދެވޭ ޓެސްޓެކެވެ .މި ޓެސްޓްގައި  03ސުވލު ކަރުދސް ހިމެނޭނެއެވެ.
ކަރުދސް  :1ޢއްމު މަޢުލޫމތު :
މިކަރުދހުގައި ހިމެނޭނީ އއްމު މަޢުލޫމތއި ގުޅޭ  10ސުވލެވެ .މި ގޮތުން ރއްޖޭގެ ތރީޚއި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވލު ކުރެވޭނެއެވެ.
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ކަރުދސް  :2ހިސބު :
ލޓަރ
މި ކަރުދހުގައި ހިމެނޭނީ ހިސބއި ގުޅޭ  05ސުވލެވެ .ސުވލުތަކަށް ޖަވބު ދިނުމުގައި ކަލްކިއު ޭ
ޓޕްލް ޗޮއިސްގެ ސުވލެވެ.
ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ ހުސް މަލް ި
ކަރުދސް  :3ކަންކަމމެދު ވިސްނ މިންވަރއި ކަންކަމ މެދު ހޭލުންތެރިވެފައިވ މިންވަރއި
އޮފިސަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އެނގޭ މިންވަރު ދެނެގަތުން :
ދ ޕްރިޒަން
ގއި ޤނޫނއި ގަވއިދު އަ ި
މިކަރުދހުގައި ހިމެނޭނީ މައިގަނޑު  10ސުވލެވެ .މި ބައި ަ
އޮފިސަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތއި ،އޮފިސަރުންގެ ސުލޫކީމިންގަ ނޑއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވލު ކުރެވޭނެއެވެ.
މަރުހަލ  : 3އިންޓަރވިއުކުރުން
ނ މަގމަށް އެކަށޭނެ ކަން އިންޓަރވިއު
ނންވ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ ކުދި ް
ފުރަތަމަ އިންޓަރވިއު އިން ބޭ ު
ނ
ޕެނަލް އިން ފހަގަ ކުރައްވައި އަދި ގިނަ ފަރތްތަކުގެ ޖުމްލަ މކްސް އެއްވަރު ވނަމަ ދެވަ ަ
ރައުންޑަކަށް ދެވިދނެއެވެ .މިއިންޓަވިއުތަކުގައި މަގމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވ މިންވަރއި
އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކަންކަން އިނގޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސުވލު
ނލްގެ މެމްބަރުންނެވެ.
ކުރެވޭނެއެވެ .މިއިންޓަރވިއުކުރިއަށް ގެންދނީ ރެކުރޫޓްމަންޓް ޕެ ަ
އސްލު
ޓތަކުގެ ަ
ޒރުވ އިރު އައިޑީ ކޑް އަދި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
ށ ހ ި
(ނޯޓް :މިއިންޓަރވިއުއަ ް
ގެންނަންވނެއެވެ).
ތރެއިން
މިއުޞޫލުގެ  6ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ  3މަރުހަލއިން ފސްވެފައިވ ފަރތްތަކުގެ ެ

 .8ޝޯޓް
ލިސްޓްކުރުން

އެންމެ

ގިނަ

ޕޮއިންޓް

ބ
ލި ޭ

ކެނޑިޑޭޓުން

ރެކުރޫޓްމަންޓް

ޕެނަލްގެ

ލަފގެ

މަތިން

ޝޯޓް

ލިސްޓްކުރަންވނެއެވެ .އަދި މިލިސްޓް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓް އިން
އވެ.
ޓންވނެ ެ
ތށް ބަހައް ަ
ފެންނނެ ގޮ ަ
 .9މެޑިކަލް
ހެއްދުން

ނ ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށްފައިވ ފަރތަކުގެ
ނލްއި ް
ގތަށް ރެކުރޫޓްމަންޓް ޕެ ަ
ޓެސްޓް މިއުޞޫލުގެ  8މއްދގައިވ ޮ
މެޑިކަލް ޓެސްޓް ހެއްދުމަށް "ޕްރިޒަން އޮފިސަރ – މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން ފޯމް" އެފަރތއި
ޙަވލުކުރަންވނެއެވެ.
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 .10ވަޒީފ ދިނުމުގެ
ކުރިން
ފުރިހަމަކުރަން
ޖެހޭ ކަންކަން

ކގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް ޓެސްޓްއިން
ޝޓް ލިސްޓްކޮށްފައިވ ފަރތްތަ ު
ޯ
ރެކުރޫޓްމަންޓް ޕެނަލްއިން
ފސްވެފައިވ ފަރތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ ދިނުމުގެ ކުރިން މިދަންނަވ
ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވނެއެވެ.
ލ ސަރވިސްގެ ވަޒީފއަކަށް މީހަކު ވެއްދުމުގެ ކުރިން އެމީހަކީ ޤަވއިދު
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަ ް
ގ 26
ލޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއބެހޭ ގަވއިދު) ެ
ނަމްބަރ( 2015/R-218 :މޯ ް
ބލަންވނެއެވެ.
ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މީހެއްތޯ ަ
ތރީސް ފަހެއް) އަހަރު ނުވ މީހަކު
( )1މީލދީ ގޮތުން ( 18އަށރަ) އަހަރު ފުރިި ( 35 ،
ކަމުގައިވުން؛
( )2އިސްލމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވ ކުށެއްކުރިކަން ،ނުވަތަ ވައްކަން ،ޓެކުން ،މކަރ
ކރުން ނުވަތަ މަސްތުވތަކެތީގެ ވިޔަފރި ކުރުން ،އަދި ޚިޔނތް
ޙީލަތް ،މަސްތުވތަކެތި ބޭނުން ު
ތށް ސބިތުވެފައިވ
ވތުވެދިޔަ  05އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ޝަރީޢަ ަ
ފަދަ ކުށެއް ކުރިކަން ޭ
މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
()2

ޖިނއީ

އެއްވެސް

ވތެއްގެ
ބ ަ

ކުށެއް

ތށް
ޝަރީޢަ ަ

ސބިތުވެފައިވ

މީހަކަށް

ނުވުމއި،

މަނކުރެވިފައިވ މަސްތުވ އެއްޗަކުން އެކަހެރިވުމަށް ފަރުވ ހޯދފައިވ ފަރތަކަށް ނުވުން؛
( )3އެއްވެސް ސަބަބަކހުރެ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއިން ވަކިކޮށްފައިވ
މީހެއްކަމުގައި ނުވުން .މީގެތެރޭގައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފއިން ވަކިވެފައިވ މީހުން
ނުހިމެނެއެވެ.
ތކުން ވިޔަސް ،އެހެން ޝަރުތެއްވނަމަ
( )4މީގެ އިތުރުން ،ވަޒީފގެ ބވަތުންވެސް ނުވަތަ އެހެން ގޮ ަ
އެވަގުތެއްގައި ވަޒީފއަށް ވެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ޝަރުތުތަކއި ބެލެވޭ މިންގަނޑުތައް
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން އިޢުލން ކުރަންވނެއެވެ.
މހެއްގެ
މޖައްސައިދިނުމުގެ ކުރިން ،އެ ީ
ށ ވަޒީފ ހަ ަ
ނ އެދޭ މީހުންނަ ް
ވންނަ ް
(ށ) ވަޒީފއަށް ަ
ކުޑަކަމުދތަކެތި މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ތަޙުލީލު ކުރަންވނެއެވެ.
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 .11ވަޒީފ
ހަމަޖެއްސުން

(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ ހަމަޖައްސނީ ޤަވއިދު

:

ނަމްބަރ

( 2015/R-218މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއބެހޭ ގަވއިދު) ގެ  32ވަނަ
މއްދގައިވ ގޮތަށް ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީއެއްގެ މަޤމަށެވެ.
(ށ) މިމއްދގެ (ހ) ގައިވ ގޮތަށް ވަޒީފދޭ ފަރތަށް ޤަވއިދު ނަމްބަރ 2015/R-218 :
(މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފއބެހޭ

ގަވއިދު)

ގެ

33

ވަނަ

މއްދގައި

ނ ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީއެއްގެ
ނ ހުންނ ީ
ނ މުއްދަތު ހަމަވަންދެ ް
ބަޔންކޮށްފައިވ ޕްރޮބޭޝަ ް
މަޤމުގައެވެ.

 .12އޮރިއެންޓޭޝަން
ޕްރޮގްރމް ހިންގުން

މިޕްރޮގްރމަކީ ޤަވއިދު ނަމްބަރ ( 2015/R-218 :މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ
ތތަކަށް
ވަޒީފއބެހޭ ގަވއިދު) ގެ  38ވަނަ މއްދގައިވ ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް އަލަށް ވަޒީފދޭ ފަރ ް
މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް

އަޙުލުވެރިކުރުމަށއި

ސަރވިސްގެ

އަސސީ ތަމްރީނު

ގަވއިދުތަކއި
ޕްރޮގްރމް

ކުރިއަށް

އުޞޫލުތަކއި
ދނެ

ގޮތް

ވަޒީފގެ

ޙއުލަށް
މ ަ

ބނެދިނުމަށް
ު

ހިންގޭ

ޕްރޮގްރމެކެވެ.

 .13ޕްރޮބޭޝަންގެ
މުއްދަތއި،
ތަމްރީނު ދިނުން

ހ
(ހ) ޤަވއިދު ނަމްބަރ ( 2015/R-218 :މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފއބެ ޭ
ގަވއިދު) ގެ  33ވަނަ މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ
ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ހިންގ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސސީ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރމް ފުރިހަމަކޮށް ،އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅފައިވ މިންގަނޑަށް ފސްވން ޖެހޭނެއެވެ.
ނ
(ށ) ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ޕްރިޒަން އޮފިސަރ ޓްރޭނީންގެ މަސައްކަތއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލ ީ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅ ގޮތެއްގެ މަތިން
ލ ސްޓަޑީޒް އއި ޖަލުތަކ ގުޅިގެންނެވެ.
އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކަރެކްޝަނަ ް

ރމުގެ އުޞޫލު 9102
ރން ރެކްރޫޓް ކު ު
ފސަ ު
ޕްރިޒަން އޮ ި
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 .14ޕްރިޒަން
އޮފިސަރެއްގެ
ވަޒީފ ދިނުން

މިއުޞޫލުގެ  12ވަނަ މއްދގައިވ ގޮތަށް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސސީ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށް،
ދވެހިރއްޖޭ ޖަލުތަކއި ޕެރޯލްގެ ޤނޫނު) ގެ  44މއްދގައިވ ހުވކޮށް،
ޤނޫނު ނަމްބަރ ި ( 14/2013
ޑވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅފައިވ މިންގަނޑަށް
ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި މޯލް ި
ގ
ލބިފައިވ ފަރތްތަކަށް ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް ރޭންކް ެ
މަސައްކަތއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުން މކްސް ި
ވަޒީފ ހަމަޖައްސަންވނެއެވެ.

ރމުގެ އުޞޫލު 9102
ރން ރެކްރޫޓް ކު ު
ފސަ ު
ޕްރިޒަން އޮ ި
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ޖަދުވަލު 1

ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފއަށް ކުރިމަތިލ ފަރތްތަކުގެ ހަށިހެޔޮކަން ބަލނެ މިންގަނޑު

ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ޓެސްޓް
ފސްވން ޖެހޭ ހަރަކތްތައް
#

ފިރިހެން

ހަރަކތް

އަންހެން

އަދަދު

ވަގުތު

އަދަދު

ވަގުތު

.1

ޕްޝްއަޕްސް

18

 1މިނިޓް

5

 1މިނިޓް

.2

ސިޓްއަޕްސް

20

 1މިނިޓް

15

 1މިނިޓް

.3

ދުވުން

 2ކިލޯ މީޓަރު

 15:30މިނިޓް

 2ކިލޯ މީޓަރު

 18:45މިނިޓް

.4

މޫދުގައި ފްލޯޓިންގ

-

 1މިނިޓް

-

 1މިނިޓް

.5

ނ
ފެތު ް

.6

އިސްކޮޅު

އިތުރަށް ބެލެވޭނެ ކަންކަން
-

 15މީޓަރު
”5’3

-

 10މީޓަރު
”4’6

ނގަނޑު ތަކަށެވެ.
މލުކުރނީ މި މި ް
މރު ފުރއަކަށް ވެސް ޢަ ަ
* ހުރިހ އު ު

ޖަދުވަލު
1
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ޞަފްޙ 8 / 8

