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އަދި  2021ކުުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ައްޔަންާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އމި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އެކުލަވައިލެވިފައިވަނީ ސިވިލް ސަވިސްގެ ވަޒީފ

ްކަން އިދާރާތަކުން ފުރިހަމަކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ. އަދި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނ 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން އިދާރާތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ވަ

ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ހަރުދަނާކުރުމެވެ. ީފާއަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންޒހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރެވި، ވަ  

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނާއި ޕޮލިސީ ސެކްޝަނުގެ އިތުރުން އެސް.އޯ.ޕީ. އަށް ކޮމެންޓްކުރެއްވި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުންމި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގައި 

ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ވެދެއްވި އެހީތެރިކަން  

 

 

 

 

 ސްޓޭންޑަރޓް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ބޭނުންކުރުމާއި، ޢަމަލުކުރުމާ ގުޅޭ ތަފްޞީލުތައް
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 ގޮތުގެ ލުކުރަންޖެހޭޢަމަ އިދާރާތަކުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް އައްޔަނުކުރުމުގައި މާއިހޮވު މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް

ޕްރޮސީޖަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑް  

:ނަން  

 އާންމު ނަން: ރެކްރޫޓްމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ، ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން  ބެލެނިވެރި ފަރާތް: 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ދާއިރާ: މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތް ރެކްރޫޓްމަންޓް އިދާރާތަކުގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް

ް މީހުން ހޮވުމާއި ާތަކަށ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

2021 ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައްއައްޔަން  

 ޙަވާލާދިނުންތައް:

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ތާރީޚު:  2021ޖަނަވަރީ  1
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 )ހ( ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ުހށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

 )ށ( ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުީލމީ ސަނަދުތައް ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި ރަނގަޅަށް ބަލަންވާެނއެވެ. މި ބަލާ ބެލުމަކީ 

 ނަދެއްތޯއާއި،ންކަން( ސަ. އެ ސަނަދަކީ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ )ސުންގަޑީގެ ކުރިން ހުށަހަޅައި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅާފައިވުން ފަދަ ކ1ަ

  ކަންކަން( ސަނަދެއްތޯ އާއި، ކަމުގެ ލިޔުމެއްތޯ ފަދަހަމަކުރިކޯސްފުރި. އެ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ. ބަލައިގަންނަ )އެކްރެޑިޓްކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެކަންކޮށްފައި އޮތުން، ނުަވތަ 2

 . އެއީ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ސަނަދެއްތޯ އާއި،3

 ތޯ ބެލުމެވެ. ނަދެއްސަދެވިދާނެ  . މަތީގައިވާ ހަތަރު މިންގަނޑު ފުރިހަމަވެ، މި ސަނަދަކީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭުނންކުރެވިދާނެ ައދި ޕޮއިންޓުދޭ މަރުހަލާގައި ޕޮއިންޓ4ު

ޖާ/ކޮންސެންޓްރޭޝަން ކުރިމަތިލާފަިއާވ ޕެޝަލައިޒޭޝަން/މޭ)ނ( މަތީގައިވާ ކަންކަން ަބލާއިރު، ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނެތި ކުރިއަށް ދެވޭނީ އެ ސަނަދުގެ ނަން ނުވަތަ ސަނަދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސް

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ސީދާ ގުޅޭނަމަ އެކަންޏެވެ. 

 ގެނައުމަށް ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި ކޮންމެ ސަަނދެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ދެންނެވި ގޮތަށް ސަނަަދކީ ގުޅޭ ސަނަދެއްތޯ ބަލާއިރު، ސެޓްފިކެޓަށް އެކަނި ބަލައިގެން އެކަން ދެނެނުގަނެވޭ)ރ( މި 

 އެޕްލިކެންޓަށް ފުރުޞަތުދޭންާވެނއެވެ. 

އުމަށް އެ ފަރާތަކަށް އަންގައި، މުގައި ނިންމަންވާނީ، ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި އެ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނަ)ބ( އެއްވެސް ސަނަދެއް އެއީ ނުގުޅޭ ސަނަދެއް ކަ

 މައެވެ. އަށް ބަލާއިރު ނުގުޅޭނަގަޑިއިރުތެރޭގައި އެ ފަރާތުން އެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނެސްފައިނުވާ ނަމަ އެވެ. ނުވަތަ ގެނައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 72އެކަން އަންގާތާ 

 ންނަންވާނީ ރެކޯޑު ކޮށްފައެވެ. އޮ )ޅ( ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނައުމަށް އެންގި ވަގުތާއި ތާރީޚު އަދި އެ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރި ގޮތް ލިޔުމުން 

މެއިލް އިން ފޮނުވާ ނަމަ، އީމެއިލްގެ  އޮންނަންވާނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ. އީ )ކ( ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނައުމުން، ގެނައި ގަޑިއާއި ތާރީޚު އަދި ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 ޕްރިންޓެއް ރެކޯޑުކޮށްފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

ސްކްރިޕްޓް އި ގެންނަ ޓްރާންގަޑިއިރު ތެރޭގަ 72ގަޑިއިރުގެ ފަހުން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި  72)އ( އެއްވެސް ފަރާތަށް 

 ވާނެއެވެ. ލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، އިތުރު ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. މި ފަދަ ކަންކަމުގައި އިދާރާއިން އުޞޫ
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CHART 1 E (ii) –  ްކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭ ލިޔުންތައ 
 

 ގެ ސަނަދެއް ކަމުގައެވެ.  ނިގަނޑުގެ ލެވެލް"ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ ހުށަހަޅަންާވނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮ

  ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް މިންކުރާނެ މިންގަނޑަކީ މޯލްޑިވްސް 

ންމި ކަމުގެ ލިޔުމާއި އެކީ ދޫކޮށްފަިއ ކޯސްތަކުގެ ކޯސް ނިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޯސްތައް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކީ އެމް.ކިއު.އޭ. ގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭތީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ 

 ންވާނެއެެވ. ގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ކަމުގައި ބަލައޮންނަ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓު އޮތުމުން އެ އިދާރާއަކުން އެ ސަނަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ

 ވެ. ސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ދުލެއްނުކުރާނެއެހާނެއެވެ. އަދި އެނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖްތަކުގެ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ވެލިޑޭޝަން ތައްގަނޑެއް ުނޖަ

ގެ ލިޔުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ގެ ކޯސް ނިންމިކަމުއެހެންކަމުން، އެމް.ކިއު.އޭ. ޤަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބަލައި، އެޕްލިކެންޓް ހުށަހަޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖްތަކު

 ނީ އެ އިދާރާއަކުންނެވެ. އޮނިގަނޑުގެ ކޮން ލެވެލްއެއްގެ ސަނަދެއްކަން ކަނޑައަޅަން މިޖެހެ

 ގައި ހިމަނާފައިާވނެއެވެ.  Annex 10އެކަންކުރާނެ ގޮތް މި އުޞޫލުގެ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އި އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ބަލައިގަންނަ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމުގައި އެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ސާފު އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފަ 

ޝަނަލް(، އެއީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ފުރިހަމަކުރި ކުރުން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުވަތަ މަރުހަލާއަކާ ގުޅުވާފައި އޮތް ނަމަ، ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކެއް މަތިކޮށްފައިވާ ނަމަ )ކޮންޑި 

އު.އޭ. އިން އެޕްރޫވްކުރަންޖެހޭ ޑުން ނަތީޖާ ތަޞްދީޤުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނުވަތަ އެމް.ކި މީގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ބޯ  ކަމުގެ ލިޔުމެއް ކަމުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެވެ.

 ކަމަށް އޮންނަ އޮތުން ހިމެނެއެވެ. މިސާލު ތިރީގައި:

 

ވިކަމަށް އޮތުމުންނާއި، އަދި ކޮލެޖް ފާސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި މާއްދާތަކުން މަތީގައިވާ ލިޔުމުގައި ކޯހަށް ޙާޟިރުވި ކަމަށް އޮތުމުންނާއި، އަދި 

ޔުން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޯހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުން ނަތީޖާ ކޮންފަރމް ކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮތުމުން މިއީ މި ދެންނެވި މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށާއި، މި ލި 

 ފައެވެ. ސުޕަރވިޜަން ނުނިމެނީސްކަމުގައި އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ވަނީ ލަފާދެއްވާ

މަތީގައިވާ މިންގަނޑުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ކޮންމެ ލިޔުމެއްވެސް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލިޔުންތައް 

  އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ. 
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F 1CHART  –  ްލޯކަލް ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރުނ 
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H CHART 1 –  ްދިނުން  ޕޮއިންޓު ތަޖުރިބާއަށ 
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CHART 1 H (iv) –  ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުނ 
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CHART 1 H (v) -  ްސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތައް ބަލާނެގޮތ 
 

 

 

 

 

 

 

ސީ.އެސް. ވިއުގަ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ތަޖުރިބާއެއް ހުރިތޯ
 މެދުވެރިކޮށް ބަލަންޖެހޭނެ. 

 މުވައްޒަފެއް ނަމަ، މުން ރެކޯޑެއް ހުރިގޮސް، އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ޖެހުފުރަތަމަ އިންޑިވިޖުއަލް ސަރޗްއަށް 
 ވަޒީފާގެ ރެކޯޑު ބެލޭނެގޮތަށް އެ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް ދައްކާނެ.

 !'ވިއު ޖޮބް ހިސްޓްރީ' ބަޓަންއަށް ކްލިކްކުރޭ  ވަޒީފާގެ ރެކޯޑު ބެލުމަށް،

 ޖެހުމަށްފަހު ކޮންފަރމް ކުރުމުން!  މުން، ކެންޑިޑޭޓްގެ ރެކޯޑު ބެލޭނީ ކެންޑިޑޭޓްގެ އުފަން ތާރީޚުކްލިކްކުރު'ވިއު ޖޮބް ހިސްޓްރީ' ބަޓަންއަށް 

 މާތުމި ތަނުން ފެނިވަޑައިގަންނަާވނީ މުވައްޒަފުގެ އާންމު މަޢުލޫ

 

 

 

 

ގެ ކުރީގެ  1ޖަނަވަރީ  2007ހިސްޓްރީގައި ފެންނާީނ  1ވިއުގަ 
ތުގެ ރެކޯޑުތައް. މި ރެކޯޑުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދި މަސައްކަ
އިރާ ދާދާއިރާ ސީ.އެސް. ވިއުގައިން ނުފެންނާނެ. އަދި މަސައްކަތުގެ 

ރާ ބަލަންޖެހޭީނ ކޮމިޝަނުްނ ޢާްނމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއި 
 ލިސްޓުން. 

 

 ގެ  1ޖަނަވަރީ  2007 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ހިސްޓްރީގައި ފެންނާނީ
ސައްކަތުގެ ފަހުގެ ރެކޯޑުތައް. މި ރެކޯޑުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަ 

ިއގެ ދާއިރާ ސިސްޓަމުން އަދާހަމަކޮްށފައިވާ ނަމަ، ސީ.އެސް. ވިއުގަ
ލުުމން( ރެކޯޑުތަކުން ފެންނާނެ. )ފެންާނނީ ބޮޑުވާބިއްލޫރި އަށް ފިތާ

ހުސްކޮށް. އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތު ނެތް ނަމަ، އެބައި ފެންނާނީ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ސިސްޓަމުން ނުފެްނނަ ނަމަ، ކޮިމޝަުނން 
ޢާންމުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ލިސްޓަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. 
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ޖެހޭ ސަރވިސް އެކްސްކްލޫޝަން ޕީރިއަޑް އަކީ ޚިދުމަތުން އުނިކުރަން
މުއްަދތު  މުއްދަތުތަކެއް. މިތަނުން ރެކޯޑެއް ފެންނަ ނަަމ، ތަޖުރިބާގެ

 ގުނާނީ މި މުއްދަތުތައް ނުލައި.

 

އްޓީގެ ޗުއެމްޕްލޯއީ ލީވްސް އަކީ މުވައްޒަފު ނަގާފައިވާ ޗުއްޓީތައް. 
ނަމަ،  ބާވަތަށް ަބލައި ޚިދުމަތުން އުނިކުރަންޖެހޭ ފަދަ ޗުއްޓީއެއް
ނުގައި ިމ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ގުނާނީ އެ ުމއްދަތު އުނިކޮށްފައި. މިތަ

 ،ފެންނަ ނޯ ޕޭ ލީވްއަކީ ޚިދުމަތުން އުނިކުރާ ޗުއްޓީއަކަށްވާތީ
 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ގުނާއިރު، ިމ ބައި އުނިކުރަންޖެހޭނެ. 

  

އަރިމަތިން މި ފެންނަނީ ވަކިވަކި ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ 
ޔަތު، ބޮޑުވާބިއްލޫރިއަށް ފިތާލުމުްނ، އެ މަޤާމަކާ ގުޅޭ މަސްއޫލިއް

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަދި ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް. 

 

 މިއިން އެއްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ
އި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭނަމަ، އެއީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގަ

 ބަލަންވާނެ. 

 

 

 

 

 

"ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް" މި ބައިގައި ހިމެނޭ ދާއިރާެއއް 
، ނަމަ ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ

 . ެއީއ ުގޭޅ ަތުޖިރާބ ަކުމަގިއ ަބަލްނާވނެ 

މާތެއްގެ ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި މަޤާމުގެ ނަމުގެ ތިރިން އިތުރު މަޢުލޫ
 މަޤާމަކާ ގުޅޭ ގޮތުގައި އަޅިކުލައިން މި ފެންނަނީ އެ

ކީ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން. މިސާލަކަށް، ޓީޗަރަކަށް އުޅުނު މުވައްޒަފަ
ދަ ފަ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ، މި 

ގައި ހުރެ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެކަން ދެނެގަނެޭވނެ. އަދި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތު
މުއްދަތު ލީޑިންގ ޓީޗަރުކަން ކުރިކަން އެނގެން އޮތުމުްނ، އެ 

 ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ުގނަންވާނެ. 

، ނޯޓު: މިހާރު އަމަލުކުރާ ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ އުޞޫލު އައުމުން 
ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެބައި މިގޮތަށް ނުފެންނާެނ. 
 ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ ރޯލް އަދާކުރާނަމަ، ވަގުތީ ގޮތުން އަދާުކރާ 

އި ތު ވަކިން ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފަމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާ
 އޮންނަންވާނެ. 
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1 ICHART  –  ްޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓު ލިސްޓުކުރުނ 
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1 JCHART  – )ްހުނަރު ވަޒަންކުރުން )އިމްތިހާނު ދިނުމާއި، އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުނ 
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CHART 1 J (i) –  ްއިމްތިހާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ދިނުމާގުޅޭ މުހިންމު ކަންކަނ 
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CHART 1 K – A2  ްޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޢާންމުކުރުނ 
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CHART 1 K (i) – A2  ުސީ.އެސް. ވިއުގައިން ހޯދާނެގޮތް ޝީޓ 
 

 

 

 ޝީޓު' ޕޭޖަށް ކްލިކްކުރުން  2ފުރަތަމަ ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ މެއިން މެނޫ އިން ހެލްޕް މެނޫ އަށް ފިތާލުމަށްފަހު 'ފެޗް އޭ 

 

 

 

 އެއަށްފަހު، އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމުގެ ޖޮބް ނަންބަރު ޖެހުމަށްފަހު ފައިންޑް އަށް ކްލިކްކުރުމަށް 

 

 ޝީޓު ސިސްޓަމުން ދައްކާނެ.  2އެ މަޤާމަކާ ގުޅޭ އޭ 
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LCHART 1  –  ްވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުނ 
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ANNEX 1 –  ްަމޤާމުގެ ރޭންކު ދަށްކޮށް އިޢުލާނު ކުރުނ 
 

 ށްކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވިދާނެެއވެ. ންކު ދަސިވިލް ސަރިވސްގެ މަޤާމަކަްށ އިދާރާއަކުން ދެ ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންެވސް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަޤާމެއްގެ ރޭ

 

ގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ ރޭންކު ދަށް ކުރުމަށް ، ސީ.އެސް. ވިުއގަިއގެ ޓެމްޕް ޖޮބް މޮޑިއުލްމި ގޮތުން އިޢުލާނު ކުރާއިރު، އެ މަޤާމަކަށް އެހައިތަނަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުތައް އެޓޭްޗކޮށް
 އެދި ރިކުއެްސޓްެއއް ފޮނުވަން ވާނެެއވެ. 

 

  އުެފއްުދމަށެވެ. މެއްމަޤާ މި ގޮތަށް ފޮނުވާ ރިކުއެްސޓް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާނީ، ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ނުލިބުނު ދާއިމީ މަޤާމާ ލިންކުކޮށް ދަށް ރޭންކުގެ ަވގުތީ

 

 އެވެ. ރިކުއެސްޓް ކޮމިޝަނަށް ލިބުމުން، މަޤާމު އުފައްދައި، މަޤާުމގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާނެ 

 

 އްަދއެއް ބޭުނމެއް ނުވާނެެއވެ. ގެ މަޤާމަށް ފިނޭންސްގެ އިތުރު ހުދާއިމީ މަޤާމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާނަމަ، ަވގުތީ ގޮތުން އުފައްާދ ދަށް ރޭންކު
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ANNEX 2 – A2  ްޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޢާންމުކުރުނ 
 

 A2 ްޝީޓު ތައްޔާރުކުރުނ 

 

 މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް  1

 
 ޝީޓު އާންމުކުރާނަމަ ހިމަނާނީ އެޕްލިކެންޓަށް ދީފައިވާ ކޯޑު  2ނަމާއި އެޑްރެސް ބައިގައި އޭ 2
3   .ިޖަހަންޖެހޭނީ އެޕްލިކެންޓް އެ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ އެކަނ 
  ލެވެލްގެ ސަނަދުން ފެށޭގޮތަށް ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ލިސްޓުކުރެވިފައިވާނީ ޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޕޮއިންޓު ދެވޭނެ އެންމެ ދަށް 4
 އެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓު ނުދެވޭތީ އެ ފަދަ ސަނަދުތަކަށް ހުންނާނީ އެއް ކޮލަމެއް. 5
އޮތް ނަމަވެސް،  ް ސަނަދުޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ކޮންމެ ބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަދަދު ބޯލްޑް ކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީއެވެ. ޑިގްރީ އަދި މާސްޓަރސ 6

 ކެންޑިޑޭޓަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ މި ދެންނެވި އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. 

 

މަޤާމުގެ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު:
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 ވެއިޓޭޖެވެ. ބުކުރުމުން އަންނަހިސާޓަރއިން އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ލިޔުއްވާނީ ސީ.އެސް. ވިއުގަ ޑިއުރޭޝަން ކަލްކިއުލޭ މުއްދަތުގައިވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ  7
 ގިނަވެގެން ދެވޭ ޕޮއިންޓުގެ އަދަދަކު ބޯލްޑްކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 ޕެނަލިސްޓުންގެ އަދަދަށް ބަލައި އިތުރުކޮށް އުނިކުރެވިދާނެއެވެ. 8

ގެ އަދަދު )ނުވަތަ ޝީޓުތަކު  1ނު ޖުމުލަ، އޭ ޝީޓަކުން ލިބު  1ފޯމު ނަމަ، މިތަނުގައި ހުރިހާ އޭ 1ގެ މާކުސް ހިމެނޭ އޭ 100ޕެނަލިސްޓުން ފުރާފައިވަނީ  9
ގެ  100ންމެ ފޯމެއް ކޮ ފޯމު ފުރާނަމަ،  1އަށް ވުރެ މަތީ މާކުސްގެ އޭ 100ޕެނަލިސްޓުންގެ އަދަދު( އިން ގެއްލުމުން އަންނަ އެވްރެޖް އަދަދު ޖެހުމަށް. 

 މާކުސްއަށް ބަދަލުކޮށް މަތީގައިވާ ގޮތަށް އެވްރެޖް ހޯދާނީއެވެ. 

ދަދެއް. މިކަން ނިންމާނީ އައިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށް ނުވާ  50އިންޓަރވިއުއަށް ކަނޑައަޅާނީ ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލްގައި ހުނަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދުގެ  10
ނިމުމުން، އިންޓަރވިއުގެ  ނޑައަޅައިއިދާރާއިން. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ބޮޑު ބައި އިންޓަރވިއުއަށް ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުން. އަދި އެކަނޑައަޅާ އިންސައްތައެއް ކަ

 ބޭ އަދަދު ހިސާބުކުރެވުނީ.ލި އިން ގެއްލައި، އެ ކަނޑައެޅި އަދަދާ ގުނަ ކުރުމުން، ހުނަރުގެ ބައިން އިންޓަރވިއު އަށް  100އެވްރެޖް އިން ލިބިފައިވާ އަދަދު 
ކުސްއިން ގެއްލުމަށްފަހު، މިތަނަށް ލިބުނު މާކުސް އިމްތިހާނު ޕޭޕަރުގެ ޖުމުލަ މާ ޕްރެކްޓިކަލްއަށް ކަނޑައަޅާ އަދަދު މިތާގައި ޖެހުމަށް. އަދި ޕްރެކްޓިކަލް އިން 11

 އަށް ލިބޭ އަދަދު ހިސާބުކުރެވުނީ.ޕްރެކްޓިކަލްސް ކަނޑައެޅި އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ހުނަރުގެ ބައިން 
 ޖުމުލަ އަދަދު  ގައި ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުގެ 11އަދި  10މި އަދަދަކީ އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް  12

 
 ބައްލަވާ އިންޓަރވިއު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްސް ދޭ މަޤާމަކަށް އެއިން މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރުމުން އެޕްލިކެންޓް ޑިސްކޮލިފައިވާނެ. އުޞޫލު  13
އެ ބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓު އިން ގެއްލައި، އެ އަންނަ ، ފަހު ޞަފްޙާގައި އަންނަ އަދަދު ހިސާބުކުރާނީ ކޮންމެ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓު 14

 ޑެސިމަލްއަށެވެ.  2އަދަދު ފަހު ޞަފްޙާގައި އެ ބަޔަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތައާ ގުނަކޮށްގެންނެވެ. ހިސާބުކުރާނީ 

އިންސައްތަ  5ނުވަތަ ކޯ ޑިސިޕްލިން )ޓެކްނިކަލް މަޤާމެއް ނަމަ( މި ބަޔަށް ދޭންޖެހޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދަކީ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން )އިދާރީ މަޤާމެއް ނަމަ(  15
 އެކީ ދިނުމަށް.

 

 

A2 ްޝީޓު ޢާންމުކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަނ 
 

ގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ( ޅވަނަ ނަންބަރުގެ ) 14 ގެ 2021 "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް
ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް ފެންނާނެގޮތަށް ފޯމް( އެ އޮފީހެއްގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަން ބޭ A2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް" )

 އެވެ. ޝާއިޢުކުރަންވާނެކަމަށް ބުނެފައިވެ

ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތާއި އެ ޝީޓު ވެރިފައިކުރި  A2ތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުޝީޓުގެ  A2ޢާންމުކުރަންވާނީ، ޝީޓުތައް  A2މިގޮތަށް ޢާންމުކުރާ 
 ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ފަރާތުން
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A2  ާތާރީޚާއި، ނަން އަދި ސޮއި ފަރާތްތަކުގެ ޝީޓުގައި ސޮއި ކުރA2  .ެޝީޓުގައި އޮންނަންވާނެއެވ 

 
 

A2  .ެޝީޓު ޢާންމުކުރުމަށްފަހު ކެންޑިޑޭޓުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ޝަކުވާއެއް ބަލަންވާނެއެވ 

 

 A2ނަ ހާލަތު މެދުވެރިވާނަމަ، އައުން ނުވަތަ ހޮވޭ ފަރާތަށް ބަދަލު އަން ޕޮއިންޓަށް ބަދަލުއަދި ޝަކުވާ ހައްލުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބޭ 
ލުން ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ. އަ ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް ފެންނާނެގޮތަށްއެ އޮފީހެއްގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަން ބޭޓު އިޞްލާޙުކޮށް ޝީ

 މިގޮތަށް ޝާއިޢު ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

ތް ނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނެ ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ނަމަ، އެ ފަރާތާ އިދާރާއިން ގުޅައި އޭނާގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލައި، ޝަކުވާއެއް މަޤާމަށް
 އިދާރާއިން ލިޔުމުން ހޯދާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަލަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި މަޢުލޫމާތުމުއްދަތު ދެވުނީ ކަމުގައި 

 

A2  ،ުޝީޓާ އެކީ ވަޒީފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާއިރA2 ގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ޝީޓު ޢާންމުކުރެވުނުކަން އެނ 

 

  

ތާރީޚު:ސޮއި:ނަން:

ތާރީޚު:ސޮއި:ނަން: : ު ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތ

: ު ފޯމު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތ
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ANNEX 3 –  ުކށުގެ ރެކޯޑު އޮތް ކެްނޑިޑޭޓުންނާ މެދު ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ގޮްތ 
 

  ޭކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމާ ގުޅ 

ުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ނަަމަ، އެ ފަރާތ .1

 ސާފުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

ދާރާތަކުން ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ތަ އީމެއިލް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކިވަކި ފޯމުތަކުގައި އެކިއެކި އިކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ބައެއް ތަންތަނުން ފުރާއިރު، ފެކްސް ނުވަ .2

ަމަ ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ފޯމެއް ފުރާފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ހުރިހާ ފޯމުތައް އެކީ ހުށަހަޅާނަމަ އަދި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަކުން މަޢުލޫމާތު ފުރިހ

 ަންވާނެއެވެ. ބަލައިގަންނ

އަންގާ ެކަންޏެވެ. އިދާރާއިން ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާނީ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަށް އ .3

 ޅަން އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ތާރީޚަށް އެ ލިޔުން ހުށަހަ

 

   ޭކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތް ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅ 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  71ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަދި  69ެގ  2014އެ ކުަށކީ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގަާވިއދު ، ކެންޑިޑޭެޓއްެގ ކުުށގެ ރެޯކޑެްއ އޮތް ނަމަ .1

 ވެ. ންޑިޭޑޓަކަށް ަވޒީފާނުދެވޭނެއެ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ނަމަ، އެ ކެ 5ވޭިތވެދިޔަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ކުށެއްަނމަ، އެ ކުށް ކުިރކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަިއވަނީ

ވަނަ ާމއްދާަގިއ  71ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަދި  69ެގ  2014އެ ކުަށކީ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގަާވިއދު ، ކެންޑިޑޭެޓއްެގ ކުުށގެ ރެޯކޑެްއ އޮތް ނަމަ .2

ޒީފާ ދިނުމަށް އިދާރާގެ އަހަުރ ވެފަިއވާނަމަ، އަދި އެ ފަަދ ފަރާތަކަށް ވަ  5ތާ ކަން ޝަީރޢަތަށް ސާބިތުވިކުރި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ކުެށއްަނމަ، އެ ކުށް

 އިޢުތިރާޒެއް އޮތްނަމަ، ެއކަން ބަޔާންކޮށް ަވޒީފާ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މަ، ނުވަތަ އޭނާގެ ކުުށެގ ނަހުރި މުވައްޒަފަކު ވަީޒފާއިން ވަކިކޮށްަފއިވަނީ ިސވިލް ސަރވިސްގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފު ވެގެން  ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާަގިއ ކުރިން .3

މެދު ރާތަށް ވަޒީާފ ދިނުމާވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ކަންކަމަށް ބެުލމަށްފަހު އެ ފަ 41ރެކޯޑެްއ އޮތްނަމަ، ިދވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނުގެ 

 ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މަށް މުއްދަތު ގުނާނީ ވަޒީާފއަށް ކުރާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިޭވތޯ ބެލުމަނާގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮތް މުަވއްޒަުފންނަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން  .4

  ޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.ވަޒީފާއަށް އަްއޔަންކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ މުއްދަތު ފުރިހަމަވެފަިއވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަށް ވަ  އަްއޔަންކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށެވެ.

 ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ޒީފާވަ ރެކޯޑު އޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، ގަވާއިދުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަނުވާތީ އެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް އެ ފަރާތަށް ކުށުގެ ނަމަވެސް،  .5

 ޚިލާފު ކަމެކެވެ.  ގެ މަރުޙަލާ ލަސްކުރުމަކީ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ ބޭނުމަށް ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމު
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ANNEX 4 – ްޮޖބް ޕްރޮފައިލްގެ ަނމޫާނ އަދި ތަފްޞީލުތައ 
 

 

 

 

 

މަނާ މަޤާމު ނަންބަރާއި، އަސާސީ ސީ.އެސް. ވިއުގައިގައި ޖޮބް ޕްރޮފައިލް އަކީ މަޤާމާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ފެންނަން ހުންނަ ޕްރޮފައިލް އެވެ. އިޢުލާނުގައި ހި

ާއި، މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގާއި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ މުސާރައާއި، ސަރވިސް އެލަވަންސްއާއި، ރޭންކާއި، ކްލެސިފިކޭޝަނާއި، މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ

ަފާތުވެގެން ނުވާނެއެވެ. ފަދަ މުހިންމު ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މި ޕްރޮފައިލް އިން ފެންނާނެއެވެ. އިޢުލާނުގައި ހިމަނާ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޖޮބް ޕްރޮފައިލް އާ ތ  

އިޢުލާނުގައި ހިމަނާ އަދި  ވާންޖެހޭނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ޖޮބް ޕްރޮފައިލްގައި ފެންނަ ގުޅޭ ވަޒީފާތަކުގެ ދާއިރާތަކެވެ.އިޢުލާނުގައި ހިމަނާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 

ފެންނަ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކަށެވެ. ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ވާންޖެހޭނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާހަމަކޮށްފައިވާ ޖޮބް ޕްރޮފައިލްގައި  

ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އިޢުލާނުގައި ޯ ލިބޭ މަޤާމެއް ނަމަ، ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ޓެކްނިކަލް ކޯ ދެވޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ފެހި ކުލައިން ބަޔާންޓެކްނިކަލް ކ

ޑް ޑިސިޕްލިންތައް ވަކިން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.އަދި އެ ގޮތަށް ޕްރިފަރޓެކްނިކަލް ކޯ ދެވޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކަކީ ކޮބައިކަން ތަފްޞީލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.    

 މަޤާމު ނަންބަރު

ލިބޭ މަޤާމެއްކަން އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލް ކޯ   

 ހުސް މަޤާމެއްކަން

މަޤާމުގެ ނަމާއި، ރޭންކާއި، 

 ކްލެސިފިކޭޝަން

ަޢާރުޒުވާ ތނޯޓު: އިޢުލާނުގައި މި މަޢުލޫމާތު ޖޮބް ޕްރޮފައިލް އާ 

 ގޮތަށް ހިމަނާފައިވާނަމަ، އިޢުލާނު ބާޠިލްވާނެއެވެ.

 މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރަ

މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަންސްމަޤާ  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައްމަޤާމު   

މެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، ކޮން

މަސްއޫލިއްޔަތަކަށް ބުރަދަން ކަނޑައެޅިފައި 

 އޮންނާނެ

އިާރެއއް މަާޤމުގެ ަމަސއްކަތުގެ ދާިއރާ: އިޢުލާުނގައި މި ުހރިހާ ދާ 
ވަކިން ، ހިމަނަްނވާނެ. ޝަރުުޠގެ ތެޭރަގއި ނުހިެމނޭ ނަމަ
 ބަޔާންކުިރއަށް ެއންމެ ރަނަގޅުާވނެ 

ނެ. ޝަރުޠުގެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް: އިޢުލާނުގައި މި ހުރިހާ ރޮނގުތައް ހިމަނަން ޖެހޭ

ލް ކޯ އެލަވަންސް ެ ރަނގަޅުވާނެ. އަދި ޓެކްނިކަތެރޭގައި ނުހިމަނައި ވަކިން ބަޔާންކުރިއަސް އެންމ

 ދެވޭ ޑިސިޕްލިންތައް އިޢުލާނުގެ އެލަވަންސް ބައިގައި ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ.

ވޭ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް އަދި ކޯ ޑިސިޕްލިންއަށް ދެ

ދެވޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ހުންނާނީ މިގޮތަށް %5  

ދޭންވާނެ 5ދުތަކަށްވެސް %އިދާރީ މަޤާމެއް ނަމަ، ކޯގެ ބަދަލުގައި ހުންނާނީ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ލޭބަލް. އެ ފަދަ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަ  
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ANNEX 5 –  ްަމޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ެނގުމަށް ބޭުނންވާ ފިޭނންސްގެ ހުއްދައާ ގުޭޅ ކަންކަނ 
 

              1          2017                                                                                                                                

                                    13-BIR/CIR/2017/22 (28            2017 )                          1                   "       

                                                       "                                                                                               

            .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ުތން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ށް މީހުން ލެއްވުމާ ގުޭޅގޮމަތީގަިއވަނީ މިހާރު ފިނޭންސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯމެވެ. ނަމަވެްސ، މަޤާމުތަކަ
 ްއެގ މަތިންނެވެ.ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދައާ ގުޭޅގޮތުްނ އައު އުޞޫލުތަކެއް އަދި މިންގަނޑުތަެކއް ކަނަޑއަުޅއްަވއިިފ ނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ އެގޮތެ
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ANNEX 6 –  ުޖެުހން  ައސްލާ އެއްގޮތް ކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑާއި ސަނަދުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކުރާ ތައްަގނޑ 
 

 1 .                                                                                                                                
                                     .

-              
-                                    
-     
-       

 2 .                                                                                                                                 
                                     .

- MQA                                                                                    
-               
-                                    
-     
-       

3 .                                                                                                                                
                                                                                                                                      

                                    .
 

 

 

  
. އިންޓަރވިއު އަށް އަންނަ އިރު ހުރިހާ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިގެން ހޮވޭ ފަރާތުން އެކަންޏެވެ 

އިވާ ކޮޕީތައް އެއްގޮތްތޯ އިދާރާއިން ށަހަޅާފަ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލުގެނައުމަށް އަންގައި އެ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާއި ހު 
 ބަލަންވާނެއެވެ. 
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ANNEX 7 –  ުަވޒީފާއަށް އެދި އެޕްލިކެންޓު އިދާރާއަށް ހުށަަހޅާ ހުށަހެޅުްނ ބަލައިަގންނަ އިދާރީ މުވައްަޒފ
 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޗެްކލިސްޓް

 

 ޖެހޭ ފޯމުތޯ؟ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން
 ރަސްކުރަންވާނެއެވެ. ރަނގަޅު ފޯމު ފުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ރަނގަޅު ފޯމު ލިބުމުން ކުރީގެ ފޯމާއެކީ ރަނގަޅުފޯމު އެއްހީ ، ނޯޓު: އެހެން ފޯމެއް ފުރާފައިވާ ނަމަ 

 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިަވނީ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިންތޯ؟
 ޓު: އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނަށް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ. ނޯ

 

  ހުށަހަޅާފައިވޭޯތ؟އިާވ އެހެން ލިޔުމެއް ނުވަތަ ުމއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކާޑުގެ ބަދަލުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފަދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ؟ 
 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ތަޢުލީމީ ސަނަދެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އޮތްނަމަ އެ ފަދަ ތަޢުލީީމ ސަނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ؟ 

 މެވެ. ނޯޓު: އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއަކީ ސަނަދެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި އެ ސަނަދު އޮތީ އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓުކޮށްފައިތޯ ބެލު
 

 ؟ ވޭތޯއިމަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ އޮންނަްނޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަަމ، ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފަ
 ނޯޓު: އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއަކީ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ. 

 

 ކަމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ؟ އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަޅާ
 އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއަކީ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް އެ ލިޔުމެއްގެ ސަފްޙާގެ އަދަދަށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމެވެ.ނޯޓު: 

 

 އެޕްލިކޭޝަނުގައި ލިޔެފައިނުވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ؟
ކެންޓާއި އިދާރީ މުވައްޒަފު އެތަނުގައި ފޯމުގައި ލިސްޓުކޮށް، އެޕްލި  ގެ ޙާޟިރުގައި އެ ލިޔުމެއްއެޕްލިކެންޓުހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމެއް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ލިޔެފައި ނެތް ނަމަ، ނޯޓު: 

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ސޮއި ކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވޭތޯ؟
 ނޯޓު: ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިނުވާ ނަމަ، އެބައި ފުރިހަމަކުރުމަްށ އެޕްލިކެންޓަށް ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެ. 

 

 ވޭތޯ؟އިއިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފޯމެއް ަނމަ، އެ ފޯމުގައި އިދާރާގެ ފަރާތުން ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރައި، ނަމާއި ސޮއި އަދި ތާރީޚު ޖަހާފަ 
 ނަމަ ފުދޭނެއެވެ. އޭގެއިން އެނގޭ އްގަނޑެއް ގެްނގުޅުއްވާ ނަމަ، އެ ތައްގަނޑު ޖަހައި މި މަޢުލޫމާތުތައް ނޯޓު: އެންޓްރީ ތަ
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ANNEX 8 –  ެޗެކްލިސްޓްސިވިލް ސަރވިސްގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ބަާލނެގޮތުގ 
 

 ދިވެހި ރައްޔިަތކަށްވުން.. 1

 މީހަކު ކަމުގައި ވުން.އަސާސީ ތަޢްލީމުގެ ފެންަވރަށް ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ . 2

 ގެ މަތީން ަވޒީފާއިން ުމސްކުޅިމާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާން ކޮށްފަިއާވ ގޮތު ވަނަ 49ވަޒީާފއަށް އެދި ހުށައަާޅިއރު، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ . 3
ގެ ަވޒީފާެއްއގައި ހުރި އުުމރުން ުނވުން. )ސިވިލް ސަރިވސް މީހަކު ކަމުގައި އަހަރަށްވުރެ( ދޮށީ 55ކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޮމިޝަަނށް ލިބިދޭ އުމުރަށްވުރެ )

 (ކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އަހަރު ވެފަިއވާ މުަވްއޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިްސގެ އެހެްނ ވަޒީފާައކަށް ބަދަލު 55

 ާޔނާތް ފަދަ ބޮޑު ކުށެއް ކުރިކަްނ،މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުން އަދި ޚި ެޓކުން، އިސްލާމްދީނުގައި ަޙއްދެއް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ކުށެްއކުރިކަްނ ނުވަތަ ަވއްކަން،. 4
  މީހަކު ކަމުގައި ުނވުމާއި، އަިދ މީގެެއއްވެްސ މިންވަރެއް ތަންފީޒުނުެވއޮތް )ފަހެއް( އަހަުރެގ ތެރޭގައި، ޝަރީޢަތަށް ސާިބތުވެފައި، އެ ޙުކުުމގެ 5ވޭތުވެިދޔަ 

ެރކޯޑް  އަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ކުށުގެކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކަްށ ރިޢާޔަތް ކުރުން. ވަޒީފާ  ވަޒީފާދިނުމުަގއި މި ަގވާއިުދަގއި ބަޔާންއިތުރުން ކުށަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
 ގައި ވާނެެއވެ. 5ބަލާ ފޯމު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުަވލު 

 މްބަރެއް ކަމުަގއި ނުވުން.މެ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ޝަީރއަތުން ކަނަޑައޅައިފަިއވާ ޖަމާޢަތެއްގެ. 5

 ްށ، ދަރިއަކަށް، އަންބަކަށް، ފިިރއަކަށް،ކުރިމަތިލާ މީހާގެ މަންމައަށް، ބައްޕައަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަން ޖެހޭ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެަޓރީއަކީ، ވަޒީާފއަށް. 6
 ން.ނުވު އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހަކަށް، އެއްބަނޑު މީހަކަށް ނުވަތަ އެްއބަފާ މީހަކަށް

 ން.މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ިއންތިޚާބު ކުރެވޭ. 7

މީހެއް ކަުމގައި ޤާމެއްގައި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްސކުާރ މަ ަވނަ މާއްދާ ގެ )ޅ( ގެ ދަށުން 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ . 8
 ނުވުން.

 ދައުލަތުގެ އެްއވެސް މަޤާމަކުން މުސްކުޅި ކޮށްފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގއި ނުވުން.. 9

 ދައުލަތުގެ ވަޒީާފއެްއަގއި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.. 10

ށުން ވަޒީފާއިން ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަ 7 ދަށުން ނުވަތަ ވަނަ ނަންބަރުގެ 3ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ  47ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނުގެ . 11
 )ހަެއއް( މަސްދުވަސް ވެފަިއވުން. 6ނަމަ، ވަޒީާފއިން ވަިކކުރިތާ  ވަކިކޮށްަފއިވާ ފަރާެތއް

ހަކީ އެ މުގެ ކުރިން، އެ މީީމހަކަށް ވަޒީފާދިނުމަށް ހުށައެޅު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިއްމާދާރު ިއސްވެިރާޔ ނުވަތަ ޒިއްމާދާރު ވެިރޔާ، ށ()
އް ނޫންކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، މީހަކީ، އެ ފަދަ މީހެ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޞިއްޙަތު ހުރި މީހެއްތޯ ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެެއވެ. އަދި އެ ވަޒީާފއެއް އަދާ

ން ނިންމެވި ގޮތެްއ، ހެއްާކއެުކ، އެ ކޮމެޓީ މަޝްވަރާކޮްށ، ކަމާބެހޭ ލިޔުންތަކާއެުކ، އެ އިދާާރެއއްގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެީޓަގއި ޑޮކްޓަރެްއގެ ލަފާހޯދައި،
 ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށައަޅާއިރު، އެ އިދާާރއަކުްނ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަން ވާެނއެވެ. މަޤާމަށް މީހަކު

ގޮތުން، ނުވަތަ ޤައުމީ  ޚްލާޤީހުށައެޅުމުގެ ކުރިން، އެ މީހަކީ އަ  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިއްމާދާރު ިއސްވެިރާޔ މީހަކަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށް ނ()
ން ވާނެެއވެ. އަދި މީހަކީ، އެކަީށެގން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަ ގޮތުން އެ ަވީޒފާއެއް އަދާ ކުރުމަށް އެކަީށގެްނ ވާ މީހެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ  ސަލާމަތާ ގުޅޭ

މަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ްޚލާޤީ މިންގަނޑާއި، ަޤއުމީ ސަލާއަ ވަނަ ޗެްޕޓަރުގައި ާވގޮތުގެ މަތީން 7މީހެއްކަމަށް ފެންނަ ނަމަ، މި ގަާވއިދުގެ  ނުވާ
 ިވޮގތެއް، ހެްއކާއެކު އެ މަޤާމަށް މީހަކުމަޝްަވރާކޮށް، ކޮމެޓީއިން ނިންމެ ފެތޭ މީހެއްތޯ ބަލައި، އެ އިދާރާެއއްގެ އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމެޓީަގއި މިންގަނޑުތަކަށް

 ން ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅަން ވާނެެއވެ.ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށައަޅާއިރު، އެ އިދާރާައކު
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ANNEX 9 – ުޯމލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސެޓްފިކެޓް ޕެނަްލ އިން ދަަރޖަކޮށްފައިވާ ލިސްޓ 
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ANNEX 10 –  ްލޯކަލް ސަނަދުތައް ަދރަޖަކުރުމުގައި މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާނެގޮތ 
 

 ވެބްސައިޓްގެ އެޕްރޫވްޑް އިންސްޓިޓިއުޓް ޓެބް އިން ލޯކަލް ނެންގެވުމަށް 

 

މަށް ންވާ އިންސްޓިޓިއުޓް ޚިޔާރުކުރުލޯކަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ތެރެއިން ބޭނު  

 

ގައި ޓު ވަން ބޭނުންވާ ސަނަދު ލިސްދަރަޖަ ކުރައްނެ. ރާމެއް ވަކިވަކި ލެވެލް އިން ބެލޭމުން، އެ ތަނެއްގެ އެޕްރޫވްޑް ހުރިހާ ޕްރޮގްބޭނުންވާ އިންސްޓިޓިއުޓް ނެގު
ހުމަށް.ހިމެނޭ ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ. އިން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ލެވެލްގައި ދަރަޖަކޮށް ސްޓޭމްޖެ  

 

 

ވަނަ ދުވަހާ ަހމައަށް ަޞްއޚަކަން ކަށަަވުރކުރެވިަފއި  10ސެޕްޓެންބަރު  2020މަޢުލޫމާތު   
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ANNEX 11 –  ާފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސަނަދުތައް މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅުާވނެ ގޮތް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ 
 

 

 ސީދާ ނަމުން ގުޅުވުން  .1

ނޑައަޅާަފއިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގާ ގުޅޭ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސަނަދުތައް ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭކަުމގައި ބަލާނީ، އެ ސަނަދެއްގެ ނަމުން އެ ަމޤާމަކަށް ކަ
 ނަމައެވެ. 

  ނޭންސް ނަމަ، ސީދާ ގުޅޭ ަކމުގައި ބެލުމެވެ.މިސާލަކަށް: ބެޗެލަރ އޮފް ފަިއނޭންސް، މަޤާމަކަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކީ ފައި 

 ސީދާ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން / މޭޖާ / ކޮންސެންޓްރޭޝަން އިން ގުޅުވުން  .2

ިޑއިރު ގަ 72ރިޕްޓް ގެނައުަމށް ކްސެޓުފިކެޓްަގއި ލިޔެފަިއވާ އިބާރާތުން މި މަޢުލޫމާތު ނޭގޭ ނަމަ، ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮންނަންވާނީ އެ ސަނަުދގެ ޓްރާންސް
އިރު، ސްޕެޝަލަިއޒޭަޝން، މޭޖާ ނުވަތަ ދެވިފަެއވެ. އަދި އެ ުމއްދަތުަގއި ގެނެސްަފއިނުވާ ނަމަ، ެއީއ ޕޮއިންޓުނުދެވޭނެ ލިޔުމެެކވެ. ޓްރާންސްކްރިޕްޓްއަށް ރިޢާޔަތްޮކށް ބަލާ

 ނަދެއް ކަމުަގއި ބަލަންާވނެއެވެ. ކޮންސެންޓްރޭޝަން އެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ސީދާ ގުޅޭނަމަ، އެއީ ުގޅޭ ސަ

ށް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކީ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްްޓގަިއ މޭޖަރ އަކީ ފައިނޭންސް ކަމަށްވެފައި މަޤާމަކަމިސާލަކަށް: 
 ފައިނޭންސް ނަމަ، ސީދާ ގުޭޅ ކަމުގައި ބެލުމެެވ.

ކުގެ ޓްރާންސްްކރިޕްޓަށް އެއީ ކޮން ރޮނގެްއގެ ސަނަދެއްކަން ޭނޭގ މާސްޓަރ އޮފް އަރޓްސް ައދި މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ފަދަ ސަނަދުތަ ނަދުގެ ނަމުންސަ .3
ގުޅޭނަމަ، ެއީއ ގުޅޭ  ތަޢުލީމީ ރޮނގާ ބަލައި ޭއގައި މަިއގަނުޑގޮތެްއގައި ކިަޔވާފަިއވާ ދާއިރާ ެއއީ އެ ސަނަދުގެ ދާއިާރކަމަށް ބަލައި، މަޤާމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ

 ރިޢާޔަތްނުކުރުން. މިގޮތަށް ބަލާއިރު ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކިަޔވާފަިއވާ ލޭންުގއޭޖް މޮޑިއުލްތަކަށްސަނަދެއް ކަމުަގއި ބެލުން. 

ންމެ ެސމެސްޓަރއެްއގައި ކޮމިސާލަކަށް: ޔުނިވަރސިޓީ އޮްފ މައިސޫރުގެ ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ސަނަދުގެ ޓްރާްނސްކްރިޕްޓްަގއި ކެމިސްޓްީރ، ބައޮލޮޖީ އަދި ޒޫލޮޖީ 
 ކިަޔވާފަިއވާ ކަމަށް އޮންނަ ނަމަ، އެ ތިން ރޮނގާެވސް ގުޭޅ ސަނަދެއްކަމުަގއި ބެލުމެވެ. 
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ANNEX 12 –  ެއް ގުޅުވުމާއި، މުއްދަތު ބެލުމާއި މުއްދަތު ގުުނމާގުޅޭކަންކަން ލިުޔންތަތަޖުރިބާގ 
 

 )ހ( ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ލިޔުމުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގޮތް 

 ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ގޮތް މުއްދަތާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ެދުވެރިކޮށް އެ މި ގޮތަށް މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ސީ.އެސް. ވިއުގަ ޑިއުރޭޝަން ކަލްކިއުލޭޓަރ މ

ދިނުން  ޕޮއިންޓުމުއްދަތެއް ހިސާބުކޮށް އަހަރާއި މަހާއި ދުވަހަށް   

އަށް 2017މާރިޗު  12އިން  2000ޖަނަވަރީ  1  

ެންމެ ފަހު ދުވަހާ އމަހާއި އަހަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިމޭ މަހުގެ 

ުކޮށް އަހަރާއި މަހާއި ހަމައަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ ޑިއުރޭޝަން ކަލްކިއުލޭޓަރ މެދުވެރިކޮށް އެ މުއްދަތެއް ހިސާބ

ދިނުން.  ޕޮއިންޓުދުވަހަށް   

އަށް  2017މާރިޗު  31އިން ފެށިގެން  2000ޖަނަވަރި  1މިސާލު:   

އަށް 2017އިން މާރިޗު  2000ޖަނަވަރީ   

އަށް 2017އިން  2000  ަތު ގުނުން.ގެ ނިޔަލަށް މުއްދ 31ން ފެށިގެން ނިމޭ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  1ފެށޭ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު   

ދޭންވާނެއެވެ.  ުޕޮއިންޓވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަތަކަށް  އެވެ.އަހަރުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވެ 5   

 

 )ށ( ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ގުޅުވުމާ ގުޅޭ

މަޤާމުގެއަދާކުރި  ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ މިސާލު/ތަފްޞީލު  

ވިއުގައި ރެކޯޑުގައި ހިމެނޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން 

ަދަ އިދާރީ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އޮފީހަށް ލިބޭ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި އެފ

މަސައްކަތް ނަމަ، ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގައި ހިމެނޭ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުން

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ

ްގައި އަސްލު މަސްއޫލިއްޔަތު )ވިއުގަ ނުވަތަ ހުށަހެޅި ލިޔުމެއ

 ފެންނަން ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު(

ިމެނޭ ކުރިމަތިލި މަޤާމުގައި ހއޮފިސަރގެ މަޤާމު  ފައިނޭންސް އަދާކުރި

 ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންފައިނޭންސް

 ނަން

ުރިމަތިލި ކގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފައިނޭންސްއަދާކުރި މަޤާމުގައި ހިމެނޭ 

 ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންފައިނޭންސްމަޤާމުގައި ހިމެނޭ 

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ

ން ޗީފް އިންޖިނިއަރގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގު

ެ ހިމެނޭނެތީ، ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގައި ހިމެނޭ މެނޭޖްމަންޓްގ

 ދާއިރާއާ ގުޅުންމަސައްކަތުގެ 

ުތައް(ލަފާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު )ޓީޗަރުން، ލައިސަންސްދޭ މަޤާމ  

 

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ، ނުވަތަ ަތމަތީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ތަޖުރިބާ ގުޅުވުމުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑުތަކެވެ. އަދާކުރި މަޤާމުގެ ނަން، މަސްއޫލިއްޔ ،ު

  ްއޫލިއްޔަތަކާއެއް ނޫނެވެ.ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސޔަތު ވެސް ގުޅެން މިޖެހެނީ ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއެވެ. ލަފާކުރާ މަސްއޫލިއް

 ޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ަނމަސްއޫލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ގުޅުވާނަމަ، ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ވެސް، މަޤާމަށް ކ

 ގުޅޭނަމަ، އެއީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. 

 ލާފައިވާ މަޤާމަކީ އެ ބާވަތުގެ ޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކާއި ޓީޗަރު ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ނަމަ، ކުރިމަތިވަކި ލައިސަންސްއެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބ

ުން އުންސިލްތަކދެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކާއި، އެލައިޑް ކަ ޕޮއިންޓުމަޤާމެއް ނަމަ، ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް 

ިއަރުކަމާއި، ވަކީލުކަން ފަދަ ިނހުއްދަ/ލައިސަންސް/ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރާ މަޤާމުތަކާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭ މަޤާމުތަކާއި، އިންޖ

ނަމަވެސް ގުޅޭ ތަޖުރިބާއެއް ނަމަ  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ނެތްގައި އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުމި ފަދަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގައި މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ. 

 ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. 

 ޕޮއިންޓުާނަމަ، އެ މުއްދަތަށް ަވމަޤާމުގެ ނަމުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުވޭނަމަ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި، އެކަންކަން ފުރިހަމ 

މީގެ މިސާލުތައް ަންވާނެއެެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ގުޅުވާއިރު، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ތަޖުރިބާއެއް ނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނ ދެވިދާނެއެވެ.

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. 

 ނަތީޖާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަދާކުރި ވަޒީފާ

 ގުޅޭ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 ގުޅޭ ފައިނޭންސް / އެކައުންޓިންގ އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 ނުގުޅޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / މެނޭޖްމަންޓް ޓީޗަރ

 ނަމަވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލައި ގުޅުވިދާނެއެވެ.
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 )ނ( މުއްދަތު ހިސާބުކުރާނެގޮތް

 

 

 ސީ.އެސް. ވިއުގައިގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކޯޑުތަކާއި އޭގެ މާނަ )ރ( 

APP Appointment Record   
TRA Transfer record  

CTER Contract Termination Record  
CAPP Contract Appointment record   
COU Change of office unit   

MSKD Retirement record  MMSKD – mandatory retirement / EMSKD – early retirement 
VLTER Violation termination  

TER Normal termination  
MIG Migration record  
ERA Employee Role Assignment  Such as leading teachers or ward managers 
LOA Leave of Absence ELOA – End of leave  

NCVL Non civil record  A type of termination due to employee being made non civil service 
PR Promotion record   

RDD Redundancy Termination   
 

 

 

 ްކިއުލޭޓަރއަށް ކެންޑިޑޭޓަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭ ހުރިހާ ތަޖުރިބާއެއް ސަރވިސް ޑިއުރޭޝަން ކަލ
 ފީޑްކުރަންވާނެއެވެ. 

  ްއަދި އެއިން އަންނަ ޖުމުލަ މުއްދަތުގެ ތެރެއިނA2 ީއަހަރާއި ޝީޓުގައި ޕޮއިންޓު ދޭނ 
. މަހާއި ދުވަސް ހިމަނައިގެން ހިސާބުކުރެވޭ ސަރވިސް ޑިއުރޭޝަންގެ އަދަދަށެވެ

 އެވެ(. 5.82)އަރިމަތީގައިވާ މިސާލުގައިނަމަ ބޭނުން ކުރާނީ 
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ANNEX 13 -  ްޗެކްލިސްޓް  –ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމެންޓް ޕްރޮސެސ 
 # --- () 

 ކުރިން  ކުރުމުގެ  އިއުލާނު 
 ކުރަންޖެހޭ  ކަށަވަރު 

 ކަންތައްތައް 

  ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރެވިފައިކަން ކަނޑައަޅައި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ މަގާމުގައި އިއުލާނުކުރާ .1

2. 
 ތައުލީމީ ރޮނގު ަމގާމެއްނަމަ ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަުކން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގެ 4މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅިފައި އަދި ޖީ.އެސް. އިއުލާނުކުރާ

 ހުރިކަން  ޕްރިފަރޑް ނުވަތަ ކޯ ޑިސިޕްލިން ކަނޑައެޅިފައިމަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދި 
 

  .ހުރިކަން ހަމަޖެއްސެން ބަޖެޓުން އިދާރާއެއްގެ އެ ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި  މަޤާމުގެ އިޢުލާންކުރާ . 3

 މަގާމަށް އިއުލާނުކުރުން 

  އިއުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެްއގޮތަށްކަން  ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެްނމެފަހުގެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިޢުލާނު .4
  ރަނގަޅަށް ހިމެނުން. ބައިތައް ގައިވާ )ރ( ނަންބަރުގެ ވަނަ 4.2 އުޞޫލުގެ ހުްނނަްނޖެހޭކަމަށް ކޮންމެހެން އިޢުލާނުގައި .5

6 . 

މަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ މަގާ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު" ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިންޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު މަ
ފައިވާނަމަ، މުެގ ހުއްދައެއް ދީޚާއްޞަ އޮނިގަނޑުތަާކއި ޝަރުޠައް ބަދަލެއް ެގނައު ނުވަަތ ަމގާމުތަކުގެތައުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަުތގެ ދާއިރާ ހިމެނޭގޮތަްށ 

 ކަން އެ ބަދަލަކާ އެއްގޮތަށް

 

   ަބޔާންކޮށްފައިވުން.ތަށްމަޤާމަކަށް ޓެކްނިކަްލ ކޯ އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކޯ ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޑިސިޕްލިންޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ލިބޭ މަގާމެއްނަމަ  . 7
  ޑިސިޕްލިންއަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން. ޕްރިފަރޑް ،ނަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިސިޕްލިންއެއް ޕްރިފަރޑް މަޤާމަކަށް .8
  .ދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން ދުވަސް 5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް މަދުވެެގން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  .9

  އާންމުކުރުން. ބައިގައި އިއުލާނު ގެ" ފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ" ގެޒެޓުގެ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި .10

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 

11. 
 

  ކަން.ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުއިދާރާއިން ދޫކުރަނީ ސި

ފޯމުކަން  އެދޭ ފާއަށްވަޒީ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް އާްނމުކޮށްފައިވާ ފަހުން އެންމެ ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ހުށަަހޅާފައިވަނީ ސިވިލް ފަރާތުން އެދޭ ވަޒީފާއަށް .12
 ކަށަވަރުކުރުން.

 

މަޢުލޫާމުތ ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ  ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ފައިވާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި އެ ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅާ .13
 ށްފައިވާކަން.ކޮ

 

  .ކުރުންށް ދޫކަށަވަރުކޮށް، ފޯުމގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަ ންފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންަތއް ލިބުނުކަ .14
  ވާަކްނ.ފައި ނުއެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައިގަނެެއއްވެސް އިތުރު ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން،  .15

 އެދިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތައް 

 ސްކްރީންކުރުމާއި 
 ދަރަޖަކުރުން  ސަނަދުތައް 

  އެންގުން.މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން -ިއންޓަވިއު މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ނުވަތަ އީފަރާތްތަކަށް  ޝަރުޠު ހަމަނުވާ .16
 ަތކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ތަޢުލީުމ ދޭ ރާއްޖޭގެ މަުރކަޒުތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ތަުޢލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ ސަނަދު މަތީ  .17

ވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ލްޑި"މޯ ކުގައި ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ރިޮކގްނިޝަން ތައްަގނޑު ޖަހާފައިުނވާ ސަނަދުތައް ނުަވތަ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތަ
 .ތައްގަނޑުޖެހުން އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަްނނަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި"

 

ތައުލީމީ 
ސެޓްފިކެޓުތަކަށް 
 ޕޮއިންޓު ދިނުން 

  މާތު އެޅުން.ޝީޓުގައި އެ މައުލޫ  A2ށްފަހު ދިނުމަ  ޕޮއިންޓުވަނަ ނަންބަރާއި އެއްގޮތަށް ތައުލީމުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް  7.2އަދި  7.1އުޞޫލުގެ  .18

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް 
 ޕޮއިންޓު ދިނުން 

  ީޝުޓގައި އެ މައުލޫމާތު އެޅުން. A2ށްފަހު ދިނުމަ ޕޮއިންޓުވަނަ ނަންބަރާއި ެއއްގޮތަށް ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަަކށް  8އުޞޫލުގެ  .19

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން 

  ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަާރތްތަށް ޝޯްޓލިސްޓުކުރުން.ޝޯޓުލިސްޓުކުރާ ނަމަ ތައުލީމާިއ  .20
ލިބޭކަމުގައިވާ ނަމަ  ޓެއްޑިޑޭޓަށް އެއް ޕޮއިން ޝޯޓްލިސްޓްވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ދަުށން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓާއި އެއާ ޖެހިެގްނ އިން ކެން .21

 .ކުރުންވަޒީފާއަށް ޝޯޓްިލސްޓްދެފަރާތްވެސް 
 

 

ނުވަތަ  ށް، ލިޔުމުން )ސިޓީޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުެރވުނު ކްރައިޓީރިއާ އާއި ޝޯޓްލިސްޓް ނުކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮ ،ޝޯޓްލިސްޓްނުވާ ފަރާތްތަކަށް . 22
 ންގުން.މެއިލް( އެ-އީ

 

  ކުރުން.ން ޗެކްތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓްަތކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް އަންގައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތައް ުހށަހަޅާފައިވާ  .23
ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

ހުށަހެޅުމާއި 
ޕްރެކްޓިކަލްސް ހެއްދުން 

 އަދި އިމްތިޙާނުކުރުން 

  ންގުްނ.ކަން އެ އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް  ގަޑި 48ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ހަމަެޖހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  .24
ގަޑި އިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް  48 ނަމަ، އިމްތިޙާނު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން ނެއް ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްއެއް ހަދަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއްޙާއިމްތި .25

 އެންގުން.ކަން  އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެ
 

އިްމތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްސް  އްނަމަން ފެށިގެން ަމތީ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމެ 1 .ގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަާކއި އީ.އެކްސް 1ފެށިގެން އެމް.ެއސް. ން  3ޖީ.އެސް.  .26
 ދިނުން.

 

 އިންޓަރވިއުކުރުން 

  ން.ކުރާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެއިންޓަރވިއުކުރެވޭ މަޤާމުގެ ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ  އެކުލަވާލާފައިވަނީއިންޓަރވިއު ޕެނަލް .27
  ގީންކުރުން.ން ރައްދުވިކަން ޔަންގުން އަދި އެ ލިޔުލިޔުމުން އެ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ގަޑި އިރު ކުރިން 48އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ  .28
  ށްފައިވާކަން.ކޮފޯމު( ފުރައި، އެ ފޯމުގައި ސޮއި A1އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރެއް ވަކިވަކިން އިންޓަރވިުއކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމު ) .29

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
 ފަރާތް ހޮވުން 

ރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން ފުއެ މަރުޙަލާއެއް ، މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތައް އިންކުރެ އެއްވެސް ސްމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްއި .30
 ކޮށް އެ ފަރާތަށް އެކަން އެންގުން.ޑިސްކޮލިފައި

 

  ޝީަޓށް އެ މައުލޫމާތު އެޅުން. A2 ޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެްއ ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަރުހާލާތަކެއް ނިމުމުން،ވަ .31
ރިމަތިލީ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ކުއެ ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ، ވަޒީފާއަށް  ("ފޯމު A2) ީޝޓް ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަަކށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް" .32

ެއ  ފަރާތަށް ފާައށް ކުރިމަތިލިއަދި ވަޒީޖަހައި އަދި އުމުރުގެ ބަދަލުގައި، ވަޒީާފއަށް އެދުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ފޯަމށް ކޯޑު ނަންބަރެއް ދީ، އެ ކޯުޑ ނަންބަރު 
 ދިނުން.މަޢުލޫމާތު 

 

ފޯމު(" އާންމުކޮްށ  A2ޓް )ފަރާތްތަަކްށ ޕޮއިންޓު ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ަބްނދު ނޫން  .33
 ން.ފެންނާނެެހން އެ އިދާރާއެއްގައި އަދި އެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރު
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ދުވަހުގެ  3ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  A2 ،ތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް .34
 ދިނުން.މުއްދަތެއް 

 

  ނުން.ޝަުކވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ަޖވާބުދި ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ، އެ ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު .35
  ން.ކޮށް އަލުން އާންމުކުރުޙުފޯމު އިޞްލާ A2ފޯމަށް ބަދަލު އަންނަ ހާަލތުގައި  A2ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  .36
ފޯމުގައި ބަޔާްނކޮށް، އިދާރާގެ ފަރާުތްނ  A2ހެން ޝާއިޢުުކރެވުނުކަން ފޯމު އާންމުކޮށް ފެންާނނެ A2، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އިރު .37

 ށްފައިވާކަން.ފޯމު ޗެކްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، މަޤާމުގެ ނަން އަދި ފޯމު ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚު ޖަހައި ސޮއިކޮ A2ޕޮއިންޓުދޭ މުވައްޒަފާއި 
 

  .އެންގުން ( މެއިލް-އީ ނުވަތަ ސިޓީ) ލިޔުމުން ،ށްބަޔާންކޮ ސަބަބު ނުހޮވޭ ވަޒީފާއަށް ފަރާތްތައް އެ ،ފަރާތްތަކަށް ނުހޮވޭ ވަޒީފާއަށް 
މުގެ ުކރިން، އެންމެ މަިތން ޕޮއިންޓު ިލބިފައިވާ ފަރާތަްށ، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ވުވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ފޮނު .38

 އެންުގން.ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިްނޓު ލިބިފައިވާކަން  އެ
 

ހުށަހަޅާފައިވާ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމާ މެދު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އޮފީހުގެ ނުވަތަ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ  އްނަމައެސްޓެވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގެ ރިކު .39
 ން ހުށަހެޅުން.ލިޔު

 

 އެންގުން.ޅުމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ދޫކޮށް އިދާރާއިން އަންގާ ދުވަހަކަށް އެ ފޯމު ހުށަހެއަށް ވަޒީފާ .40
 ހުށަހެޅުން. ރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމާއެކީފު  އަދި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް

 

 ތަޖުރިބާގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޢުލީމީ ހުށަހަޅާފައިވާ ،ކުރިން ވަޒީފާހަމަޖެއްސުމުގެ ހޮވިފައިާވ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ލިބިގެން ޕޮއިްނޓު މަތިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
 އެންގުން. ފަރާތަށް އެ ގެނައުމަށް ކޮޕީ ލިޔުންތަށް އަދި ލައިސަންސް/ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ

 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް މީހަކު އައްޔަންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  30ން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ޚުއިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީ .41
 .ން ހުށަހެޅުންލަސްވި ސަބަބު ބަާޔންކުރާ ލިޔު  ހުށަހެޅުން. ނުވަތަމަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް

 

ކަށަވަރު  އަށް ހުރިކަން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު، ިތރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހަމަ .42
 .ކުރުން
 ހުއްދަ  މިނިސްޓްރީގެ މަތިން އެ  ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިނޭންސްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ނެގުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް ފޮނުވާ ހަމަޖައްސަން ވަޒީފާ. .1

 . ިލޔުން/ސިޓީ އަންގައިދޭ ލިބިފައިވާކަން
 . ކޮޕީ އިުޢލާނުގެ އެނގޭނެ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަން .2
 .ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .3
 ޕާސްޕޯޓް  ،ނަމަ ެނތް ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި/  ކޮޕީ ކާޑުގެ އަްނގައިދޭ ރައްޔިތެންކަން ދިވެހި ީމހާގެ ހުށަހަޅާ ހަމަޖައްސަން ވަޒީފާ .4

 .ކޮޕީ ލައިސަންސްގެ ޑްރައިވިންގ ނުވަތަ
 . ކޮޕީ ޓްރާްނސްކްރިޕްޓްގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޢުލީމީ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ،ވެލިޑޭޓްކޮށް .5
 . ލިޔުންތައް ހާަމކޮށްދޭ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ .6
 .ރަޖިސްޓަރޭޝަން އަދި އެެޓސްޓުކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް މަޤާުމތަކުގެ ބޭނުންވާ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނުވަތަ ލައިސަންސް .7
 .ޝީޓް ނަތީޖާ ޕްރެކްޓިކަލްސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ހަދާ ޕްރެކްޓިކަލްސް .8
 .(A1) ޝީޓު ސްކޯ އިންޓަރވިއުގެ ބާއްވާ ހޮވުމަށް މީހުން މަޤާމުތަކަށް  ސަރވިސްގެ ސިވިލް .9

 .(A2) ީޝޓު ލިބުނުޮގތުގެ ޕޮއިންޓު ފަރާްތތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް .10
 ންކުރާނީ ބޭނު  ސާފުކުރުމަށް ރެކޯޑު ކުށުގެ"  )ޯފމު ަބލާ ރެކޯޑު ކުށުގެ މީހުންގެ އެދޭ  ވަންނަން ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް" ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .11

 (.ފޯމު ގައިވާ 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ ސަރވިސް ސިވިލް ދިވެހި
 .ލިޔުމެއް އެ ،ނަމަ ިލޔުމެއްވާ އިތުރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގުޅިގެން އޮނިގަނޑުތަކާ ޚާއްޞަ ވަޒީފާގެ .12

 

 

mailto:policy@csc.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ްންަޝކެސ ްޓްަންމޭޖެނމ ްިކޖީޓެރްޓްސް ްޑނެއ ީސިޮލޕ  
ްނިަޝޮމކ ިްސވރަސ   ްިލވިސ 
ުަގީމީދޖ 20040  ަމ

ެޖާްއރިެހިވދ ެ،ލ   ާމ
 

+960 3307307 
+960 7799280 

 
admin@csc.gov.mv 

www.csc.gov.mv 
 

fb/cscmaldives 
@cscmaldives 
@cscmaldives 


	Doc7 (1).pdf (p.1)
	SOP Print Version.pdf (p.2-43)
	end page sop (1).pdf (p.44)

