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  އުސ ލުކުރުމުގެ ޢައްޔަނު ހޮުވމާއި މަގާމަށް މީުހން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
 

 ފް:ތަޢާރަ .1

ވެރިޔަކީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމަށް ން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްތެރެއިމިއީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ  1.1

 ކަނޑައަޅައި  ކްރައިޓީރިއާތައް ބޭނުންވާ ހޮވުމަށް ފަރާތް އެންމެ ޤާބިލްމަގާމަށް  ގެކަނޑައަޅާ އިދާރާތާކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 .އުޞ ލެވެ ބަޔާންކުރާ

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުެގ  ޢައްޔަނުކުރުމުގައި،ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހޮވުމާއި  1.2

" އަދި "ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު އުސ ލުމިންގަނޑުތަކާއި 

ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލުއުޞ ންކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ިއތުރަށް ިމ " ގައި ބަޔާލުއުޞ ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ 

 ކަންތައްތަކަށް ަބލަންވާނެއެވެ.  

 އަސާސީ ޝަުރޠު މަގާމުގެ  .2

 ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާފައިވާމަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 2.1

 ކަނޑައެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކެވެ. މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ
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 ްތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ޤައުމީ ސަނަދު ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތާގުޅޭ އިދާރާއެއްގެ އެ ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަންޓ

 މާއެކު؛ގެ ސަނަެދއް ހާސިލްކޮށްފައިވު 7ދަށްވެގެން ލެވެލް 

ޖަމާއަތެއްގެ ހިންގުމުެގ  ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަަތ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ުނވަތަ

 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 8ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ 

 ްއޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދާއިރާއަކުން މަސައްކަތާގުޅޭ އެއްގެއިދާރާ ނުވަތަ އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަންޓ 

 ؛ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ސަނަެދއް ގެ 9 ލެވެލް ދަށްވެގެން

 ހިންގުމުގެ  ޖަމާއަތެއްގެ ުނވަތަ ޖަމްއިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ،ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތްކޮށް ދުވަހުގެ އަހަރު 6 މަދުވެގެން ދާއިރާގައި

  
 

 

މަގާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ދެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތު  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 2.2

 މުއްދަތު ގުނާނީ އެއް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައެެވ. ފުށުއަރާފުށުއަރާނަމަ، 

 އިޢުލާނުުކރުން:  .3

އެނެކްސް މި އުޞ ލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އިޢުލާނު ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. އިޢުލާނުގެ ނަމ ނާ  3.1

 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.  1

 

 ސްކްރީން ކުރުން: .4

( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  38 ގެ( 2007/5ޤާނ ނު ނަންބަރ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނު  ،ސްކްރީން ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ 4.1

ގައިވާ ވަޒީފާއަށް ަޢއްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި، މާއްދާވަނަ  78އާއި، ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ( ށ)އަދި 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލ ާމތުތަްއ ، ޝަރުތުތަކާއި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ިއޢުލާނުކޮށްފައިވާ މަގާމުގެ އަާސސީ
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ީވ  ންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިއެ. ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބަލައި ޔަޤީން ކުރުމެވެ

 .  ސްކްރީން ކުރެވޭނެއެވެޝަރުތު ހަމަޭވތޯ ބެލުމަށް އާއި،އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަތޯ ،ނަމަވެސް

މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުުޠ  އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން މަގާމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 4.2

  ނެއެވެ.ޔާންކޮށް ކޮމިޝަުނން ލިޔުމުން އަންގާބަ ކަންހަމަނުވާ

 ލާނެ ކަންތައްތައްބަ ކުރުމުގައި ސްކްރީން 4.3

  ާކަން ހުށަހަޅާފައިވާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެދި ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް  މަގާމަށްއިޢުލާނުގައިވ

 .ކަށަވަރުކުރުން

  ުދިވެހި ސިވިލް ފައިވޭތޯ ކަަށވަރުކުރުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނ( . 

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 41، ަވަނ މާއްދާގެ )ހ( އަިދ )ށ( އާއި 38( ގެ 2007/5ސަރވިސްގެ ޤާނ ނު )ޤާނ ުނ ަނންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތައް( 78)ނ( އާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  ،)ށ(

  ާ(ރިބާތަޢުލީމީ ފެންވަރު، ަތޖު) ކަށަަވރުކުރުން.ކަން އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާމަގާމުގެ އިޢުލާނުގައިވ 

       

ެގ އާއެކު ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއިންޓަރވިއުއިމްތިޙާނާއި،  ރެފްރީ ރިޕޯޓާއި،ންނަށް ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހު ސްކްރީން 4.4

 މަޢުލ މާތު ކޮމިޝަނުން އަންާގެނއެވެ. 

 

އަދާކޮށްފައިވާ ނުަވަތ އެންމެ ފަހުން ރިޕޯޓަކީ އެއް  ތެރެއިން ރެފްރީ ރިޕޯޓުގެމަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 4.5

އަހަރަްށވުރެ ކުރުނ ން މުއްދަތެއްގައި  1)މަދުވެގެން  އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރި ފަރާތުން އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާގައި

 ވާންވާނެއެވެ. ރެފްރީ ރިޕޯޓަކަށްހޯދާ  ސުޕަވައިޒްކޮށްފައިވާ(

 

  ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.މަގާމަށް ސްކްރީންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 4.6
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 ިދނުން: މާކުސްތަޢުލީމާއި، ތަްމރީން އަިދ ތަޖުރިބާއަށް  .5

 ދިނުން  މާކުސްލިބިފައިވާ ތަޢުލީަމށް  5.1

 ކަާމބެހޭ  ބަޔާންކޮށް ލެވެލް ކުރެވޭނެ އެކްރެޑިޓް  ނުވަތަ ކުރެވިފައިވާ އެކްރެޑިޓް ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ ހުށަހަޅާ ެބލުމަށް ފެންވަރު ތަުޢލީމީ)ހ( 

  .ވާންވާެނއެވެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ރަސްމީ އިދާރާއިން

، މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުންދިވެހިރާްއޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1ސެޕްޓެންބަރު  2016 )ށ(

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަ 

އި ޢަމަލު ކުރާީނ ތުމުގަސެޓްފިކެޓްތައް ބަލައިގަމިފަދަ . ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި ނެތަސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެކުރުމުން ދޭ 

ގޮތުގެ ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލު

 މަތިންނެވެ. 

ން ލިޭބ ސެޓްފިކެޓް ަވިކ ން ފާސްވެފައިވާ ކަމުެގ ލިޔުން ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަުކން، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުކޯހު ( ނ)

ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ދ ކުރައްވާަފއިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ، 

 . ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއީ އެފެންވަރު ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ބަލައި، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ

ޓް އިްނ ޓިއުއަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓި( ރ)

 ނެއެވެ.ދެވޭ މާކުސް( ފައި ނުވާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސްހިންގާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ވެސް )އެކްރެޑިޓްކޮށް

ނީ އެންމެ ަމތިން ުހަށހަޅާފައިވާ ލެވެލްގެ ސެޓްފިކެަޓެށވެ. ދެވޭ މާުކސްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޢުލީމީ ދާއިރާެގ ސެޓްހުށަހަޅާ ތަ ( ބ)

އަދި އެއް . ސެޓްފިކެޓަށެވެ 1 ނީދެވޭ މާކުސް ކަމުގައިވިޔަސް، ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓް 2 ފެންވަރެއްގެ ދިނުމުގައި އެއް މާކުސް

 ސެޓްފިކެޓަށެވެ. 1ދެވޭނީ  މާކުސްދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަެވސް  2ފެންވަރެއްގެ 
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 ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ. މާކުސްސެޓްފިކެޓްތަކަށް  ( ޅ)

 އިންސައްތަ )%( ލެވެލް  ސެޓްފިކެޓް 

 9  7،8 ލެވެލް

 16 9ލެވެލް 

 20 10ލެވެލް 

 

 ިދނުން  މާކުސްލިބިފައިވާ ތަމްރީނަށް  5.2

ކެޓަީކ ދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަމްރީްނ ސެޓްފި  މާކުސްަފރާތުން ހުަށހަޅާ ތަމްރީން ެސޓްފިކެޓްތަކަްށ  ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަތިލާ)ހ( 

އެންެމ ން ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ގުޅޭ ތަމްރީން ސެޓްފިކެޓަކަށްވާނަމައެވެ. ަތމްރީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ިހންގުމުގެ ދާއިރާއާއި

 ދޭނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ. މާކުސްއެވެ.  އިންސައްތަ( 5) މާކުސް 30މަތިން ދެވޭނީ ޖުމްލަ 

 މާކުސް  ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން 

 މާކުސް  0.5 ގަޑިއިރަކަށްކޮންމެ 

 މާކުސް  ތަމްރީން ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 މާކުސް  2 ދުވަހަކަށް ކޮންމެ 

 

 ށް ގުޅޭ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓަކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ާދއިރާއާއި މުއްދަތު ނުވަތަ ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ )ށ( 

 އް( ދުވަހުގެ ތަމްރީނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ކެ)އެ 1ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ  މާކުސް

 

 ދިނުން މާކުސްައށް ރިބާލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖު 5.3

 މައްޗަށް ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފަކު  އެ ގޮތުން  ދިނުމުގެ ހާމަކޮށް  ތަޖުިރބާ ނީ،ދޭ ާމކުސް އަށް" ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ" (ހ)

 . މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ އަދާކުރިބަލައި، ވަޒީފާ 

  ގެންނެވެ.ރެކޯޑްތަކަށް ބަލައި ބަލާީނ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ މަގާމެއްގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް .1
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ިއ ތެއްގަޢަޤުވާމީ ޖަްމއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާބައިަނލްއަޤައުމީ، ކުންފުންޏެއްގައި،  ހިއްސާވާ ސަރުކާރު ،މުއައްސަސާއެއްގައި ދައުލަތުގެ .2

ުހށަހަޅާ ލިޔުމުގައި އަދާކުރި ަތޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮުތން ގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ،

 ނުވަތަ  އްޔާޖަމްޢި މަގާމާއި، މަގާމުގެ މަސްޢ ލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާިޖބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ބަޔާންޮކށްފައިވާނަމައެެވ. ޤައުމީ

 ކޮށްފައިވާ ސްޓްރީ ރަޖި މުއްސަސާއެއްގައި ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އުފައްދާފައިވާ ޤާނުނަކުން ތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ވަކިޖަމާޢަ

 ކުރާ  ތަމްޞީލު ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ހިންގޭ ފެންވަރުގައި ޤައުމީ ވެފައި ޖަމާޢަތަކަށް/ޖަމްޢިއްޔާ

 ނުވަތަ  ޖަމާޢަތްތައް/ޖަްމޢިއްޔާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓިގެން އަކުންމުއްސަސާ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ވާނަމަ ޖަމާޢަތަކަށް/ޖަމްޢިއްޔާ

 ވާނަމައެވެ. އެސޯސިއޭޝަނަކަށް

 ގެ ުމއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭީނ،ތަޖުިރބާ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ .3

ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްިދނުމުގެ ގޮުތްނ ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި އަދާކުރި ަމގާމާ، މަގާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިުބތައް، ވަޒީފާެގ 

  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ. މުއްދަތު އަދި 

 

 ދާއިރާގެ  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމައެވެ. މިގޮތުން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހިންގުމުގެ ނީދޭ މާކުސް މުއްދަަތށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ (ށ)

 ތިރީގައިވާ ދޭނީ މާކުސް އަށް ތަޖުރިބާ  ދާއިރާގެ ހިންގުމުގެއިންސައްތަ( އެވެ.  15) މާކުސް 30ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭނީ ޖުމްލަ 

 މިންގަނޑުންނެވެ.
 

 މާކުސް  3 އަހަރަކަށް ކޮންމެ  ގައި އަދާކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ 

 

 

 ަވޒީފާ މުވައްޒަފުގެ ލިޔުމަށާއި، ދ ކޮށްަފއިވާ އޮފީހަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް ކުރި މަސައްކަތް މުވައްޒަފު ބަާލނީ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުިރބާ (ނ)

 .ބަޔާނަށެވެ
 

ހުރިާހ އަދާކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތަށް މާކުސްތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ   (ރ)

 ވާނެއެވެ.ދޭން މާކުސް ވަޒީފާތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް
 

  .ކޮށްފައިވާނަމައެވެ މަސައްކަތް  ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައިތަންަތނުގެ ތިރީގައިވާ ބަލަންވާނީ ކަމަށް ހުރި ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ (ބ)
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 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން މަގާމެއްގައި  ގެ  ސަރވިސް ސިވިލް .1

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާވާ ސަރުކާރުމުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ  ދައުލަތުގެ .2

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ދާއިރާގައިހިންގުމުގެ  ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ އެކްސްޗޭންޖުގައި ސްޓޮކް މޯލްޑިވްސް .3

 
ހިންގުމުގެ  އިދާރާއެއްގެ  އަމިއްލަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުން ގިނަ އަށްވުރެ 50 .4

  .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ދާއިރާގައި

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ދާއިރާގައި ތެއްގެ ހިންުގމުގެޢައްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢިބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމް ޤައުމީ، . 5

 މިންގަނުޑތައް ހުންނަންޖެހޭ  ލިޔުމުގައި)ގޮުތން ހިންގުާމ ހަވާލުވެހުންނަ މުއްަދތު ބަޔާންޮކށް ހުށަހަޅާ ލިޔުްނތަކަށް  ވަގުތީ)ޅ( 

ލިޔުމުގައި އަދާކުރި ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ،  އެޕޮއިންޓް ޭދންވާނެއެވެ.  ބަލައި ގޮތުގައި ތަޖުރިބާގެ ހިންގުމުގެ، (ަމަފުރިހަމަވާނ

އަދާކުރި މަސްއ ލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަިދ  ،މަސްއ ލިއްޔަތުގެ ނަން ނުވަތަ ެއ މަސްއ ލިއްޔަތެއް އަދާކުރި މަގާމުގެ ނަމާއި

 .މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ

 އަހަރާއި ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ހިސާބުކުރާނީ މުއްދަތުތައް ޚިދުމަތުގެ ދިނުމުގައި މާކުސް މުއްދަތުތަކަށް ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ ކ() 

 .ބަލައިގެްނނެވެ މަހަށް

 އިމްތިޙާން ކުުރން: .6

 :އިމްތިޙާން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް 6.1

  .ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެމްތިޙާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ސިވިލް )ހ( އި
 

 މިންގަނޑުންނެވެ. ތިރީގައިވާ ދޭނީ މާކުސް ށްއިމްތިޙާނަކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ.  2ނީ އިމްތިޙާނު އެކުލެވިގެންވާ( ށ)

ބައިތައް  ޓެސްޓްކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓަންސީ  ދާއިރާ ކޮމްޕީޓަންސީ  ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް   )%(އިންސައްތަ 

 1 އިމްތިޙާން ކަރުދާސް
 މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް  -
 ކުރު ސުވާލު  -

ވާއިދަށް އަހުލުވެރިވުން ޤަޤާނ ނާއި  ވާއިދު ޤަދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނާއި    

 15 މާލިއްޔަތު ޤާނ ނާއި ގަވާއިދު 
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އެޕްލިކޭޝަން  -
 ސުވާލު 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނު އުސ ލު  

 ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނ ނު 

 ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނ ނު 

 ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނ ނުތައް 

ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ އެންޑް  2އިމްތިޙާން ކަރުދާސް 
 ޑައިރެކްޝަން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 
 ޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓް

 ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް 

15 

  

 :އްމު ކަންތައްތައްއެހެނިހެން މުހިއިމްތިޙާނާއި ގުޅޭ  6.2

ނުނިކުމެވޭެނއެވެ.  އެްއވެސް ބައިވެރިއަކަށްބާއްވާ ތަނުން އިމްތިޙާނު އިމްތިޙާނުގެ ވަުގތުގައި ޟަރ ރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ެމނުީވ )ހ( 

 ނެއެވެ.ުހއްދަ ހޯދަންވާ ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެ ތިބޭ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ އިމްތިާޙނުމިގޮތަށް ނުކުތުމުގެކުރިން 

ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ  ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ކޮށްފިނަމަ، އެބައިވެރިއަކު ކުރިއަށްދާއިރުއިމްތިޙާނު )ށ( 

 . ލިބިގެންވެއެވެހޯލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ސުވާލު ކަރުދާސް އަތުލުމަށްފަހު، އިމްތިޙާނު ހޯލުން ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމްތިޙާނު 

 :ނުވެއްދޭނެ ތަކެތި ބާއްވާ ަތނަށްއިމްތިޙާނު ( ނ)

  .މޮބައިލް ފޯނު، އައިޕެޑް ފަދަ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްެވސް ވަޞީލަތެއް .1

 ކަލްކިއުލޭޓަރ .2

  އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއް .3

  އަތްދަބަސް، ޕަރސް ފަދަ ތަކެތި .4

ނޑައަޅާނީ ކަ މި ތަކެތި( ބޭނުންކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި  އިމްތިޙާނުގައިމަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން  .5

 .އިމްތިޙާނު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުްނނަ ވެރިޔާއެވެ
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 އިންަޓރވިއު ކުުރން  .7

ދޭނީ ތިރީގައިވާ  މާކުސްއިންަޓރވިއުއަށް  ޕެނަލްއަކުންނެވެ.އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އެކްސްޓަރނަލް 

 މިންގަނޑުންނެވެ.

 ކޮމްޕީޓަންސީ 

 ދާއިރާ 

ބައިތައް  ޓެސްޓްކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓަންސީ  )%(އިންސައްތަ ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް    

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ 
 ގާބިލްކަން 

 
 

  ްހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަނ 
 ްރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓ 
  ްކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސ 
  ްވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސ 
 ްލީޑަރޝިޕ 

  ިޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދ
 އިންޓަވިއު 

 

30% 

 

ހޮވުމުގެ ގެ މަގާމަށް މީހަކު ޖެނެރަލް ސެކްރެަޓރީނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަ .8

 އެ މަރުހަލާއެއް، މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތައް ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއުއިން ކުރެ އެއްވެސް

 އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންާވނެއެވެ.  ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. ފުރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން

 

 ކުުރން:ހޮވުމާިއ ަޢއްޔަނު .9

އާއި ކޮމްޕީޓެންސީ ޓެސްޓުކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓެންސީ ކްރައިޓީރިއާގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ 9.1

. މަގާމަށް މީހަުކ ހޮވުމަށް ާވނެއެވެގައި ހިމެިނފައިއުސ ލުމި ކަނޑައެޅިފައިާވގޮތް  އިންސައްތައަދި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ޮގތާއި ބައިތައް 

 ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އެ ދެވޭނީ  މާކުސް

 މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެވޭނީ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތެވެ. 9.2

ސައްތަ( އަށް )ަފސްދޮޅަސް އިން 60މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާބަޔަކުން ލިުބނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ %  9.3

 ވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.



 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 09 އޮކްޓ  ބަރު 2019 10   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސ ލު
  

މަގާމަށް އައްޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ މައުލ މާތާއި އެ ފަރާތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން  9.4

 މަގާމަށް އައްޔަނުކުރާކަން އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއާއި ހިއްޞާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަްށ  ގެ މަގާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނު ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ 9.5

 ހޮވުނު ކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުްނ ފޮނުވޭނެއެވެ.
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
 

، 09 އޮކްޓ  ބަރު 2019 11   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުސ ލު
  

 
 ކްރައިޓީރިއާމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ގެ ޖެނެރަލްސެކްރެޓަރީ

 

 ކޮމްޕީޓަންސީ 

 ދާއިރާ 

ބައިތައް  ޓެސްޓްކުރެވޭ  ކޮމްޕީޓަންސީ   އިންސައްތަ)%( ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް  

 %20 ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ   ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަރޓީސް   ތަޢުލީމް 

ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި 
 ތަމްރީނުތައް 

  ާފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވ
ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ދާއިރާއާ ގުޅޭ 

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް 

  ިކޯސް ނުވަތަ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކުރ
ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުން / 

 ސެޓްފިކެޓް 

5% 

 މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ 

  ާހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަންތީގައި ވަޒީފ
 އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

 ުފަންތީގައި  ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މެދ
 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

  ާހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ
 ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް 

 

15% 

ޤާނ ނާއި ގަވާއިދަށް 
 އަހުލުވެރިވުން 

  ިދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނ ނާއ
 ގަވާއިދު 

  ުމާލިއްޔަތު ޤާނ ނާއި ގަވާއިދ 
  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައ

 ން ހިންގުމުގެ ޤާނ ނުއުސ ލު ލާމަރުކަޒީ 
  ުވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނ ނ 
  ުޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނ ނ 
  ްވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޤާނ ނުތައ 

  ް1އިމްތިހާން ކަރުދާސ 
 މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް  -
 ކުރު ސުވާލު  -
 އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު  -

15% 
 

 

ސްޓްރެޓީޖިކް ތިންކިންގ 
 ޑައިރެކްޝަން އެންޑް 

  ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނ 
  ްޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓ 
 ްޕީޕަލްސް މެނޭޖްމަންޓ 
  ްފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓ 

  ް15 2އިމްތިޙާން ކަރުދާސ% 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ 
 ބިލްކަން ޤާ
 
 

  ިބިލްކަން ޤާހިންގުމުގެ ހުނަރާއ 
 ްރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓ 
  ްކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑ

 ސްކިލްސް އިންޓަރޕަރސަނަލް 
  ްވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސ 
 ްލީޑަރޝިޕ 

 ުޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަވިއ 
 

30% 

 %100   ޖުމްލަ 
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12 

c  

      

 
 
 

 
 

 

    126/9PSM/IUL/201-188 ނަންބަރު:

 ާލން އުއި
 ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުން )އިދާރާގެ ނަން( ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

މަގާމަށް  ޖެނެރަލްއަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ސެކްރެޓަރީއަށް  ____)އިދާރާގެ ނަން(__________
 ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަުތ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. ވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ގުޝައު

 ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތުގެޖެނެރަލް ގެ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި ސެކްރެޓަރީޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ
ގެ ވެބްސައިޓް  މި ކޮމިޝަނުތާއި، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި، މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ ޝަރު

www.csc.gov.mv .ެއިން ެފނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވ 

ުރ މި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލ މާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަ
 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3307306

  މަގާމުގެ ޝަރުތު:

 ްޤައުމީ ސަނަދުތަކުެގ  ދާއިރާައކުން މަސައްކަތާުގޅޭ އިދާރާެއްއގެ  ނުވަތަ އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަންޓ
 ާމއެކު؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްަފއިވު 7އޮނިގަނޑުން ދަްށވެގެން ެލވެލް 

ސަރުކާރުަގއި، ނުވަތަ ޕަބްިލކް، ޕްރަިއވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ުނަވތަ ބައިނަލްއަުޤވާމީ ޖަމްއިްއޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެްއެގ 
 .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސަްއކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 8ހިންގުމުގެ ދާއިާރގައި މަދުެވެގން 

 ނުވަތަ 
 ްސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ދާއިރާައކުން މަސައްކަތާުގޅޭ އިދާރާެއްއގެ  ނުވަތަ އެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަންޓ 

 ؛ހާސިލްކޮށްަފއިވުާމއެކު  ސަނަދެއް ގެ 9 ެލވެލް ދަްށވެގެން އޮނިގަނޑުން
ޖަމާއަތެްއެގ  ނުވަތަ ޖަމްއިްއޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުަވތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ،ޕަބްލިކް ުނވަތަ ،ސަރުކާރުަގއި
 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސަްއކަތްކޮށް ދުވަހުގެ އަހަރު 6 މަދުެވެގން ދާއިާރގައި ހިންގުމުގެ

  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން" –"އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން   
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 ރުފިޔާ  20،500/-މަހަކު   މުސާރަ:  .1
 ރުފިޔާ 15،000/-މަހަކު  ލިވިންގ އެލެވަންސް: .2

 : ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް 

 20އޮކްޓ ބަރު  2019 މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން، ތިރީގައި މިވާ ލިުޔންތައްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ

     ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 0014:ދުވަހުގެ މެންދުރުފަުހ  ވާ އާދިއްތަ

)މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން  ފޯމުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެޭހ އެޕްލިކޭޝަން ގެ މަގާޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ .1
 .ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ( www.csc.gov.mvލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން 

 .އި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ުގޅޭނެ ނަންބަރާ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ .2

މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ެއ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސްއަށް/  .3
  ލިޔުން.ވަޒީފާއިން ދ ކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ 

ޑައުންލޯޑު  www.csc.gov.mvމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު.)ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން މަގާގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ .4
 .ކުރެވޭނެއެވެ(

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތުހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިާވ  .5
 އެއް.ޕީކޮލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ 

 ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ހުރިހާ  ލިބިފައިވާ .6

 ކަނޑައަޅައި، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް))ހ( 
 ނުވަތަ   ؛ކޮޕީ ޓްރާންްސކްރިޕްޓްގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޢުލީމީ ދ ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީުމދޭ މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބ ލު ރެއްގައިފެންވަ ވަކި ސެޓުފިކެޓު  ލިބޭ  ކޯހުން ލިޔުމާއެކު ކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ކޯސް
  .(ކޮޕީ ލިޔުމުގެ ދ ޮކށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ތައުީލމީ  ދ ކޮށްފައިވާ، އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަރުކަޒަކުން ރާއްޖޭގެ ،ދޭ ތައުލީމު )ށ( މަތީ
 ކޮޕީ. ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ނުވަތަ ؛ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި

 )ނ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓްރެއިނިންގް އިންސްޓިޓިއުުޓން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

 .ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ކޯސްތަކާއި މުއްދަތުގެ ކުރު ށްފައިވާފުރިހަމަކޮ .7

  :ކޮޕީ ލިޔުންަތކުގެ ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ .8

 އަދާކޮށްފައިވާ ،އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގައި ދައުލަތުގެ( ހ)
މުއްދަތުތަކާއި، ވަޒީފާގެ )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް(  އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާއި ވަޒީފާ

 . ލިޔުން ދ ކޮށްފަިއވާ ންއޮފީހަކު އެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް
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 ވަޒީފާ  ،ވަޒީފާތަކާއި އަދާކޮށްފަިއވާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ުނވަތަ ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ(  ށ)
 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގައި އެއް) ވަޒީފާގެ އަދި އަދަދު މުވައްޒަުފންގެ ތަނުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ،މުއްދަތުތަކާއި އަދާކުރި

 .ލިޔުން ދ ކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން މަސްއ ލިއްޔަތުތައް( ކޮށްފައިވީނަމަވެސްމަސައްކަތް މަގާމުތަކުގައި

ލް އަުޤވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި، )ނ( ޤައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަ
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުތަކާއި، ވަޒީފާގެ )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް( 

 ލިޔުން. ދ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން އެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް

އަދާކުރި މަސްއ ލިއްޔަތުގެ ނަން ނުވަތަ އެ މަސްއ ލިއްޔަތެއް އަދާކުރި މަގާމުގެ )ރ( ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުހުރިނަމަ، 
ށް )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާުތ ތަނަމާއި، އަދާކުރި މަސްއ ލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިުބތައް އަދި މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރި މުއްދަތު

 ިލޔުން. ދ ކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީނަމަވެސް(  ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ

  އިންޓަރވިއު ކުރުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އަދި އިމްތިހާން ކުރުން:
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