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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ގެ ގަވާއިދު   " ޓިފިކޭޝަން ރ ނަލް ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ސަ ނެޝަ"

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމތީ ތަޢުލީާމއި ތަްމރީނުގެ    2021/7ޤާނޫނު ނަންބަރު ނަންބަރު    ިމއީ،
ގެ   ގެ    71ޤާނޫނު(  )ނ(  ާމއްދާގެ  ދަށުން   (10)ވަނަ  ނަންބަރުގެ           ވަނަ 

 ،ފިކެޓެއް ނެތިރަސްމީ ނިޒާެމއްގެ ތެރެއިން ސެޓުފައިވާ،  އިލިބިގެން އެކުލަވައިލަ ބާރު
ދެިމތިބޭ ބާވަތެއްގެ    އެއް ވަޒީފާއެއްގައި  އެއް  ނުވަތަ  މަސައްކަތުގައި  ފަންނީ 

ވަޒީފާގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުަމށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރު    ގެ ކިބައިގައިުމވައްޒަފުން
ހޯދައިދިނުުމގެ އެ ީމހުންނަށް  ހަރުފަތަކަށް ވާސިލުވުުމގެ ފުރުޞަތު    ަމތީ  ،ބަލައި  ހުރިތޯ

ސިފައެއްގައި    އްކަތްކުރާ ީމހުންގެ ަމސައްކަތް ރަސްމީ ގޮތުންނާއި، ިމފަދަ ފަންނީ މަސަ
ތަ  ބަލައިގަތުުމގެ މަސައްކަތުގެ  ދިނުުމގެ  ޢުގޮތުން  ނިޒާުމގެ  ޤަލީާމއި ތަްމރީނު  އުމީ 

ފަރާތްތަކަށް  ސަނަދު    އިުމކޮށް، އެ ޤާތެރެއިން ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ދޭނެ އުސޫލެއް  
 އިދެވެ.ޅާ ގަވާދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަަމެޖއްސުުމގެ ކަންކަން ކަނޑައަ 

 ތަޢާރަފާިއ ނަން  . 1 )ހ( 

ތަންފީޛުކުރާނީ ކަންކަން  ގަވާއިދުގައިވާ  ސްކި  ،މި  ނޭޝަނަލް    ލްސް ޯމލްޑިވްސް 
 ންނެވެ. ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީ

  )ށ( 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ، ]ނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ސަރޓިފިކޭޝަންގެ 
 ގަވާއިދެވެ." 

   ( ނ)

ފަރާތްތަކަށްފަންނީ   ދެިމތިބޭ  ވަޒީފާގައި  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުގެ   އެ، މަސައްކަތުގައި 
ަމތީ  ފަންނީގޮތުން  ނުވަތަ  ބަލައިގަތުަމށް  ސިފައެއްގައި  ރަސްމީ    މަސައްކަތް 

ސީ  ޝަނަލް ކޮްމޕިޓެންގޮތުން ނޭ  ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުުމގެ  ހަރުފަތަކަށް ވާސިލުވުުމގެ
ހުނަރުތައް ހާސިލުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް،    އި ހަސްޓޭންޑަރޑްގައި ކަނޑައަޅާ އެންެމ
 ކުރެވޭނެ ަމގުފަހިކޮށްދިނުން."ނޭޝަނަލް ސެޓިފިކެޓް" ހާސިލު

 މަގުސަދު  . 2 )ހ( 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-95/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:           222 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

2 

 

އި ހިންގުުމގެޤްޤައުުމގެ  ބާރަށް  މަސައްކަތުގެ    ތިޞާދު  ހުނަރުވެރި  ފަންނީ  ގޮތުން 
 ބާޒާރަށް އިތުރުކުރުން.ދާއިރާއަކުން ސަނަދު ލިބިފައިވާ ދިވެހީން ވަޒީފާގެ 

   )ށ( 

ގޮތް"ނޭ ގެންދެވޭނެ  ކުރިޔަށް  ސަރޓިފިކޭޝަން"  އެންޑް  ޓެސްޓިންގ  ޓްރޭޑް   ،ޝަނަލް 
 ވަނީއެވެ.ިމތިރީގައި 

ޝަނަލް ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ  "ނޭ . 3
ެއންޑް ސަރޓިފިކޭޝަން"  
 ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތް 

ޯމލްޑިވްސް    ،ދޭ ފަރާތް  ތަްމރީނުޓަކައި    ށް ގެންދިއުަމށްޔަޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ކުރި
 ރީ ކުރުން.ޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަިޖސްޓަނޭ

   )ހ( 

 ،ދޭ ފަރާތެއް ެމދުވެރިކޮށް  ތަްމރީނު  ،ފަރާތް  ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ
 ރީވުން.ޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީގައި ރަިޖސްޓަޯމލްޑިވްސް ނޭ

   )ށ( 

ށް ގެންދިއުުމގެ ޔަޝަނަލް އެސެސްަމންޓް" ކުރި ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގގެ ބައިވެރިންގެ "ނޭ
  ރީ ޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް  އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަކުރިން، ޯމލްޑިވްސް ނޭ

ތަްމރީނުށްކޮ ޓެސްޓިންގގައި    ފައިވާ  ޓްރޭޑް  ެމދުވެރިކޮށް،  ފަރާތެއް  ބައިވެރިވާ ދޭ 
 ށްފައިވާގައި ބަޔާންކޮ ޝަނަލް ކޮްމޕީޓަންސީ ސްޓޭންޑަރޑް" ފަރާތްތަކުގެ ހުނަރު "ނޭ

ަމރުކަޒަކުން    އެ  އްއިތުރަށް ދަސްކުރަންެޖހޭ ހުނަރުތަ  ،ިމންވަރަށް ހުރިތޯ ބެލުަމށްފަހު
 ށް ގެންދިއުން.ޔަސްަމންޓް" ކުރިދަސްކޮށްދިނުަމށްފަހު "ޕްރީ އެސެ

   )ނ( 

ނިުމުމން ޕްރޮގްރާްމ  "ޕްރީ  ، ތަްމރީނު  ހެދުަމށްފަހުއެސެސްަމ-ބައިވެރިންގެ    ، ންޓް" 
ޝަނަލް ސްކިލްސް  ޯމލްޑިވްސް ނޭ   ،ދޭ ފަރާތުން  ތަްމރީނު  ،ންޓް ރިޕޯޓުޕްރީ އެސެސްަމ

 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.

   )ރ( 

"ނޭ އެސެސްމަ ބައިވެރިންގެ  ނޭޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް  ސްކިލްސް  ންޓް"  ޝަނަލް 
 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

   )ބ( 

ކިބައިގައި ފަރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވާ  ގައި  ޓެސްޓިންގ"  ޝަރުޠުތައް    ،"ޓްރޭޑް  އަންނަނިވި 
 ފުރިހަަމވާންވާނެއެވެ.

ގެ  ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ  . 4
 ޠު ބަިއވެރިންގެ ޝަރު

ފެންވަރުގައި   މަސައްކަތެއް ރަށު  ހުނަރުވެރި  ފަންނީ  ިމންވަރަށް  ބަލައިގަންނަ 
 ނުވަތަ   ؛)ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން 5ކުރާތާ ަމދުވެގެން 

   )ހ(  (1)

)ފަހެއް(  5ފަންނީ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ ވަޒީފާއެއްގައި ަމދުވެގެން  
 ނުވަތަ  ؛ފަރާތަކަށް ވުންއަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ 

(2)    

ޒަާމނުއްސުރެ ކޮށްއުޅޭ ދިވެހީންގެ ޚާއްޞަ   ،ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
މަސައްކަތްތައް ދިރުވައި އާލާކުރުުމގެ ގޮތުން އެ ރޮނގުން އެފަދަ މަސައްކަތް  

(3)    
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ިމންވަރަށް   ބަލައިގަންނަ  ފެންވަރުގައި  ރަށު  ނުވަތަ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ 
 )ފަހެއް( އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން. 5މަސައްކަތް ކުރާތާ 

   ( ށ) ވުން. ކަުމގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއް

ޓެސްޓިންގ ާމއްދާގެ  6އިދުގެ  ގަވާ  މި   ،ދެވޭނީ  ފިކެޓުސެޓު  ޓްރޭޑް  ގައި    )ހ(  ވަނަ 
ދާއިރާ ހުރިކަން    އާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮްމޕިޓެންސީތައް  ހުރިހާ  ޕްރޮގުރާެމއްގެ  ލެވެލްގެ 

 ޝަނަލް އެސެސްަމންޓުން ފާސްވުުމންނެވެ. ނޭ ،ކަށަވަރުކޮށް

ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ދެވޭ ގޮތާިއ   . 5
 ލެވެލް 

ފަރާތަކުން ބައިވެރިވި   އެ  ،ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ހެދުަމށްފަހު ފާސްވާ ފަރާތަށް ދޫކުރާނީ
ޯމލްޑިވްސް    ،ލެވެލްގެ  ށްފައިވާދާއިރާއެއްގެ ކޮްމޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑްގައި ބަޔާންކޮ

 ފިކެޓެވެ.ކުރާ ނޭޝަނަލް ސެޓުބޫލުގަޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން  ނޭ

ޝަނަލް  ދޫކުރާ ސަނަދު "ނޭ . 6 )ހ( 
 ކެޓް" ސަރޓިފި

ޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް   ޯމލްޑިވްސް ނޭ  ، ޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓް" އަކީ"ނޭ
ނޭ އުފައްދައިފައިވާ  ހިންގާ  އޮތޯރިޓީން  ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް  ކޮްމޕިޓެންސީ  ޝަނަލް 

    ،ޝަނަލް އެސެސްަމންޓުން ފާސްވާ ފަރާތްތަކަށްކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ނޭ
 ކެޓެކެވެ.ފިޓުސެ  ުމގައި ދޭދޭ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ނަ   ފަރާތެއް ތަްމރީނުކުރި ތަްމރީނު   އެ

   )ށ( 

ޝަނަލް އެސެސްަމންޓް  ޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނޭޯމލްޑިވްސް ނޭ
ޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީގައި  ޯމލްޑިވްސް ނޭ  ،ށް ގެންދެވޭނީޔަކުރި
 ޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ އެސެސަރެއް ެމދުވެރިކޮށެވެ. ރަ

   )ނ( 

ޯމލްޑިވްސް   ހިންގުުމގައި  ސެޓިފިކޭޝަންގ  އެންޑް  ޓެސްޓިންގ  ޓްރޭޑް  ނޭޝަނަލް 
ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލަފާ ދިނުަމށާއި، ދިާމވާ ފަންނީ  

)ހަތެއް(   7ަމދުވެގެން    ،ަމއްސަލަތަކަށާއި އެހެނިހެން ަމއްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުަމށް
ޯމލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް    ، ކުލެވޭ ޓެކްނިކަލް ޕެނަލެއްެމންބަރުންގެ ަމއްޗަށް އެ

 ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ.  

 ޓެކްނިކަލް ޕެނަލް  . 7 )ހ( 

ހިމެނޭނީ ޕެނަލުގައި  ކައުންސިލްތައް    ، ޓެކްނިކަލް  ސެކްޓަރ  އެްމޕްލޯއިެމންޓް 
ސްކިލްސް    6ތަމްސީލުކުރާ   ނޭޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް  ެމންބަރުންނާއި،  )ހައެއް( 

 )އެކެއް( ެމންބަރެވެ. 1ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން ޢައްޔަނުކުރާ 

   )ށ( 

   ޯމލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް   ،ޓެކްނިކަލް ޕެނަލް ހިންގާ ގަވާއިދު
 އޮތޯރިޓީން އެކުލަވައިލަންވާނެއެވެ. 

   )ނ( 
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ޝަނަލް  އާއި ޯމލްޑިވްސް ނޭިމނިސްޓްރީ  ،ށް ގެންދެވޭނެ ދާއިރާތައްޔަޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ކުރި
 ންުމ ކުރެވޭނެއެވެ.އާވެބްސައިޓުގައި  ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީގެ

 ދާިއރާތަްއ . 8

ޓެސްޓިންގ   ފަރާތަކުން    ، ފުރިހަަމކުރުަމށްޓްރޭޑް  ލިޔެކިޔުާމއި    ޞައްޙައެއްވެސް  ނޫން 
  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމތީ )  7/ 2021ޤާނޫނު ނަންބަރު    ، ޅިކަން ސާބިތުވެއްެޖނަަމހެލޫާމތު ހުށަޢުަމ
ޤާނޫނު  އިލީާމޢުތަ ާމއްދާގައިވާ  66ގެ  (  ތަްމރީނުގެ  ަމ  ވަނަ  ފަރާތެއް    އެ، ންތީގޮތުގެ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ރުފިޔާއިން ޫޖރިަމނާ  ()ފަންސަވީސް ހާސް -/25,000

 ފިޔަވަޅު ެއޅުން  . 9

ގަވާ ނިންާމނީމި  ގޮތެއް  އެކަަމށް  ދިާމވެއްެޖނަމަ،  ނުވާކަެމއް  ހިެމނިފައި           ، އިދުގައި 
ޕެނަލް  ވަނަ  7އިދުގެ  ގަވާ  ިމ ޓެކްނިކަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލަފަޔާއެކު ާމއްދާގައި  ގެ 

    ޓްރީންނެވެ.ިމނިސް

 ެއހެނިހެން  . 10

 

ގަވާ ބަދަލުގެންނަންވާނީމި  ނޭ  ،އިދަށް  ޑިވެލޮޕްަމންޓް   ޯމލްޑިވްސް  ސްކިލްސް  ޝަނަލް 
 ންނެވެ.ލާ ސެކްޓަރ ކައުންސިލުތަކުގެ ލަފާގެ ަމތީއިއޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވަ

 ގަވާިއދަށް ބަދަލުގެނައުން  . 11

ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ، މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  12.

ތިރީގައިވާ  ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ޢިބާރާތްތައް  ލަފުޒުތަކާއި  އަންނަނިވި  ގަވާއިދުގައި  މި 
 ާމނައިގައެވެ.

 މާނަކުރުން  . 13

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް  "ސެކްޓަރ ކައުންސިލް" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ،  
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ީމހުން ބޭނުންވާނެ    ،އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުާމއި

ފާހަގަކޮށް ހިންގާ    ،ދާއިރާތައް  ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް  އޮކިއުޕޭޝަނަލް  ނޭޝަނަލް 
ފެންވަރު ޤައުމީ   ބެލުމާ   ތަްމރީނުތަކުގެ  ދާއިރާތަކަށް  އެ  ކުރުަމށް،  ކަންކަން  ގުޅޭ 

އާއި އިޤްތިޞާދާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތައް ހިަމނައިގެން ޯމލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  ޤީތަރައް
 ފައިވާ ކައުންސިލަށެވެ. އިލައިސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވަ

   )ހ( 

ކޮްމޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑްގައިވާ    ބުނެފައި އެވަނީ،ޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް" ކަަމށް  "ނޭ
ނޭ ހާސިލުކޮށް،  އެސެސްަމންޓުިމންވަރަށް  ފާސްވާ  ޝަނަލް  ބައިވެރިވެ،  ގައި 
 ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ސަނަދަށެވެ. 

   ( ށ) 

އެވަނީ،  "ނޭ ބުނެފައި  ކަަމށް  ސްޓޭންޑަރޑް"  ކޮްމޕިޓެންސީ  ފަންނީ  ޝަނަލް 
ހުނަރާ ޢިލްާމއި  ބޭނުންވާ  ބިނާކުރުަމށް  މީހުން  ވަޒީފާއަށް    އި މަސައްކަތްތެރިކަުމގެ 

 މަސައްކަތު އަޚުލާޤުގެ މިންގަޑުތަކަށެވެ. 

   ( ނ)
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އެވަނީ، "ނޭ ބުނެފައި  ކަަމށް  އެސެސްަމންޓް"  ކޮްމޕިޓެންސީ    ޝަނަލް 
ފެންވަރަށާ ޯމލްޑިވްސް    އިސްޓޭންޑަރޑްގައިވާ  ބެލުަމށް  ިމންވަރަށް ހާސިލުވެފައިވޭތޯ 

 ނަށެވެ. ޙާޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޮތޯރިޓީން ހަދާ އެކްސްޓާރނަލް އިްމތިނޭ

   ( ރ)

   )ބ(  އެޑިޔުކޭޝަނަށެވެ. ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ "ިމނިސްޓްރީ" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

އެވަނީ،   ބުނެފައި  ކަަމށް  އެސެސްަމންޓް"  އެސެސްަމންޓެއް  އެކްސްޓަ"ޕްރީ  ރނަލް 
  ، ޝަނަލް އެސެސްަމންޓް ހެދުުމގެ ކުރިން އެސެސްަމންޓަށް ކޮލިފައިވޭތޯކަުމގައިވާ ނޭ

 ތަްމރީނުވާ ަމރުކަޒުގައި ފުރިހަަމކުރާ އިްމތިޙާނަށެވެ.

   (ޅ)

އެވަނީ ބުނެފައި  ކަަމށް  ޓެސްޓިންގ"  ތެރެއިން    ،"ޓްރޭޑް  ނިޒާެމއްގެ  ރަސްމީ 
ބާވަތެއްގެ ފަންނީ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ އެއް ވަޒީފާއެއްގައި   އެއް  ،ފިކެޓެއް ނެތިޓުސެ

ލިއްޔަތު އުފުލުަމށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރު  ދެިމތިބޭ ުމވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ މަސްއޫ
 ، ލުވުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުުމގެ ގޮތުންނާއިޞިހަރުފަތަކަށް ވާ  ަމތީ  ،ބަލައި  ހުރިތޯ

ސިފައެއްގައި   ރަސްީމ  މަސައްކަތް  ީމހުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ފަންނީ  ިމފަދަ 
ދޭ ޓްރޭޑް   ދޭ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން  ބަލައިގަތުުމގެ ގޮތުން ފަންނީ ހުނަރުވެރި ތަްމރީނު

 ވެ. އަށެޓެސްޓިންގ

   ( ކ)

______________________ 
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