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  ވެެއވެ. މި ުއޞޫލު އެކުަލވައިލުުމގެ ެއކިެއކި މަުރޙަލާތަުކގަިއ ތިީރގަިއވާ ފަރާތްަތކުްނ ަފންީނ ލަފަާއިއ ޚިޔާލުަތްއ ެދއްވާަފއި 

 އޮފް  އަުޠަހރު | ިމނިސްޓްރީ ޝިްފނާ، ައޙްމަދު  ޝިފާޒާ، ޢާިއޝަތު  ރީފު، މަރްަޔމްޢަރުޝީ ޝަ، ްމނާރި ޢަުދާނނު، ަމރްޔަމް  ިއބްރާހީްމ، ލަމްޢަތު  ނާޡިމާ  ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮިމަޝން: މަރްަޔމް ސަލާޙާ، ޒޫާނ ނަޞީރު، ޝާދިާމ މުަޙއްމަދު، މަްރޔަމް 
ޝާފިާޢ )ޕަރމަަނންްޓ  އާިމނަތު ޑރ. އެގްިރކަލްޗަރ:  ެއންޑް ރިޯސސަސް މެިރން ،ިފޝަރީޒް އޮފް  ިމނިސްޓްރީ މުަޙއްމަުދ |  ިފޭނންސް: ޙަީސނާ  ޮއފް ާޙފިޡާ | ިމނިސްޓްރީ  ޢަލީ )ޕަރމަަންނޓް ސެކްެރޓަރީ(، މަރްަޔމް އެޑިުޔކޭަޝން: އަްޙމަދު 

ަޙމީދު  ައޙްމަދު ިއންފްރާސްޓްަރްކޗަރ: ީޒިނޔާ ެއންޑް  ަހއުިސންގ ،ޕްޭލނިްނގ ނޭަޝނަލް އޮފް  ޝަރީުފ )ޕަރަމަންނޓް ސެކްެރޓަރީ( | ިމނިސްޓްރީ  ުމޙަްއމަދުެޓކްނޯލޮީޖ:  އެންޑް  ސަެއންސް ،ޮކމިުއނިޭކަޝން ޮއފް ސެކްރެޓަރީ( | ިމނިސްޓްރީ 
ހޯްމއެފެާއޒް:  އޮފް  ރީިޝފާނާ )ޕަރަމަނންޓް ެސކްރެޓަީރ( | މިނިްސޓް ފޮރިްނއެެފއާޒް: ާއމިަނތު އޮފް  | މިނިްސޓްރީ ނަސީމް ައންޝާ  މަްރޔަމްއިބްާރހީމް،  ާމނިޢު، ައީނގާ ހެލްތް: ޙުސައިން  ޮއފް )ޕަރަމނަްނޓް ސެްކރެޓަރީ( | ިމނިސްޓްރީ 

އިބްރާީހމް |  އެެފއާޒް: ޝަބީނާ  އިސްލާމިކް ޮއފް ިމނިސްޓްރީ ޝަރީްފ )ަޕރމަަންނޓް ސެކްރެޓަރީ( |  ެއންަޕވަރަމންޓް: ޙުަސއިން  ކޮިމުއނިޓީ  ެއންޑް ސްޕޯޓްސް ،ޫޔތު އޮފް  ަރޝީދު )ޕަރަމަނންްޓ ސެކްެރޓަރީ( | ިމނިސްޓްރީ ޞަލާޙް ޢަބްދުއްަރޙްާމން
 އަތޮޅު  ެދުކނުބުރީ އާދަްމ )ަކުއްނސިލްގެ ަވގުީތ ސެކްެރޓަރީ ޖެނެރަލް( | ހުަވދުައތޮޅު هللاއިދާާރ: ޢަްބދު ަކުއންސިލްގެ ުކޅުދުއްފުށީ  ެދކުނުބުރީ  ވެިރޔާ( | ތިލަުދންމަތީ  ވަީޖހު )ޒިންާމދާރު އޭެޖންސީ: ޝިާފޒާ ޕްރޮެޓކްަޝން  ޯސޝަލް ނޭަޝނަލް

   (ޖެނެރަލް  ސެކްެރޓަރީ ވަުގތީ ންސިލްގެަކއު )ަރޝީދު  އިާދރާ: ޙުަސިއން ކަުއންސިލްގެ 
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 )ހ(

 

 38 އެ ޤާނޫނުގެ  ބ( އާއިވަނަ މާއްދާގެ ) 5ޤާނޫނުގެ ކުރެވިފައި މިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިންގަނޑުތައް ތައްޔާރުމި އުޞޫލުތަކާއި 

 މަޤާމުލުމާއި އިތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވަ)އޮފީސް 5ގެ ޗެޕްޓަރ  2014ވަނަ މާއްދާއާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 

 ން، ސިވިލް ތިއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަރުން( އާ އެއިން ވަކިކު)ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާ 8( އަދި ޗެޕްޓަރ އުފެއްދުމާއި އުވައިލުން

މަކުރަންޖެޭހ ކާއި ފުރިހަޞޫލުތަ ކުރަންޖެހޭ އުޢަމަލުކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން އައްޔަން ،ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި

ންނަށް މުވައްޒަފު  ކުރާތްގައި ޢަމަލީގޮތުން މި މަސައްކަގެ އިދާރާތަކުކޮށް ހާމަކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސްއާންމުތައް މަރުޙަލާ

 ފޯރުކޮށްދެވޭ މަސައްކަތުގެ އެހީއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

 

ތަރައްޤީއަށް އި ގެ ހިންގުމާދާރާތަކުއިމު އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަރަށް މުހިން ،ތަކަކީމަރުޙަލާކުރުމުގެ އައްޔަންމުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކަށް ހޮވުމާއި  )ށ(

އަކަށް އެންމެ އެ ވަޒީފާ، މުގައިކުރުއަްއޔަން ،ކުރާ ކަމެކެވެ. މި ގޮތުން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއިބުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް އޭގެ ސަބަ

ވަނަ  4ޤާނޫނުގެ  ސްގެ ރވިދިވެހި ސިވިލް ސަ ،ޤާބިލް ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުން އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އަދި

ލައި، ޅުވައިތެއްގައި ހުޑުގޮ ން ބޮމާއްދާގެ )އ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، ފާޅުކަ

ޞޫލުތަކުން ނޑުތަކާއި އު މިންގަމިޤާއިމުކުރުމުގައި ކަށް ވެސް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޞަތު މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަ ހަމަހަމަ ފުރު  އެކަށީގެންވާ

 އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

 
 ޢާންމު މާއްދާތައް . 2
 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ޒިންމާތައް  2.1 

 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 3ޖޫން  2021ކުރަން ފަށާނީ ގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުމި މިން )ހ( 

 

ން އެ ތާރީޚުން ފެށިގެ ، އެކުތަކަށް ކަމަށްވުމާއިޢުލާންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރާ ވަ 3ޖޫން  2021އް ހިނގާނީ، އުޞޫލުތަ މި މިންގަނޑުތަކާއި )ށ(

  އެއްގޮތަށެވެ. ންގަނޑުތަކާނީ މި މިގެންދަންވާ ކުރިއަށް ތައް މަރުޙަލާކުރުމާއި، ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިޢުލާންމީހުން ހޯދުމަށް 

` 
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ޑަރޑް އިވާ ސްޓެންކޮށްފަމު އާންއިދާރާތަކުން ބަލަންވާނީ ކޮމިޝަނުން އިތުރު ފަސޭހައަކަށް ގައި ކުރުމުޢަމަލުމި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް  )ނ(

 އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއަށެވެ. 

 

 މަސައްކަްތ އެޒަފުންނާއި  މުވައްވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާއިދާރާތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި، އައްޔަނުކުރުމުގައި  )ރ(

 މިޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  ފުރިހަމައަށް މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ސުޕަވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެޕްރޫވްކުރާ މުވައްޒަފުން

 މަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު ގައިވާ ގޮތުގެ 2014ދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއި ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު  މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ

 އަޅަންވާނެއެވެ. 

   

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު މިންގަނޑު  ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް  2.2 

 

ވައްޒަފަކު އަވަހަށް މު  އެންމެމި އުޞޫލުގައި ވަކިވަކި މަރުޙަލާތަކަށް ހޭދަކުރުން ލާޒިމު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، މަޤާމަށް ވީ )ހ(

 ވެ.  އެ ކުއެކީގައެވާނީ ހަމަޖެއްސުމުގެ ވިސްނުމުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދެވެންހުރި މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން 

 

  ޢާންމުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޢާންމުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މި އުޞޫލުގައި )ށ(

 ވެ. މަނައެއެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޢާންމުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ނުހި .1

ތައް ފަދަ ލިޔުންތައް ޝީޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓު ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާއާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން  .2

ޑު ނަންބަރެއް ކަށް ވަކި ކޯފަރާތަ ޢާންމުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ

 އެ ކޯޑު ނަންބަރު ހިމަނައިގެންނެވެ.  ދިނުމަށްފަހު

 . ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ  ވަކިން ކަށް އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ކޯޑު ނަންބަރުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ  .3

 

 . ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާމި އުޞޫލުގައި ލިޔުމުން  )ނ(

މެއިލް -ފައިވާ އީމުގައި ހިމަނާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯފަރާތުން އެ ފޮނުވާނީ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް  .1

 އެޑްރެހަށެވެ. 

 ވާނެއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭން ސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ސިޓީއަކުން އެ މަޢުލޫމާތެއްމެއިލް އެޑްރެ-އީއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި  .2

ތު ލިބުނީ  އެ މަޢުލޫމާޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށްވައަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުން މެއިލް -އީއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .3

 އެވެ. ކަމުގައި ބެލެވޭނެ

  ސިޓީއަކުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ސިޓީ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރެކޯޑުންނެވެ. .4

ޢުލޫމާތު މަރުމަކީ މި އެމް.އެސް. ކުފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުމާއި އެސް. އެދޭ  ވަޒީފާއަށް ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް .5

 ށަވަރުކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.ކަ

 ގައި ނުވަތަ މި އުޞޫލުގައި ޢާންމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ޢާންމުކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ އިދާރާއެއްގެ ވެބްސައިޓު )ރ( 
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ކުރުމުންނެވެ. އެއްވެސް އެ މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ޝާޢިއު ޒެޓުގެ އާންމު އިޢުލާނުގެ ބައިގައި ނެތްނަމަ ގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓެއް 

ކުރުން ކަމުގައި ޙާލަތެއްގައި އެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ ބޭނުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބެލެންނެތް ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަކީ ޢާންމު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 

ކޮށްފައިވާ  އި މަޤާމަކަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގަގެ )ނ(  4.3އާއި ( ގެ )ރ 4.2މި އުޞޫލުގެ  )ބ(

ދަ ޝަނުގެ ހުއްއި ކޮމި އިޢުލާނެއް ނުވަތަ ފަށާފައިވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްއެއް ބާޠިލުކުރެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަ

 ލިބިގެންނެވެ.

 
 މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ނިންމުން . 3

 

ރެއްގެ ތަ މިނިސްޓައެއް ނުވަމިނިސްޓްރީފަހު،  ކާ ގުޅިގެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޤާމައިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް  )ހ(

ސިލްގެ ވަތަ ކައުންނު އްގެ ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެ ،ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު

 .މަންވާނެއެވެގޮތެއް ނިން އިޢުލާނުކުރުމާމެދު މަޤާމަކަށް އެ ،މަޝްވަރާގެ މަތިންއިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ 

 

ގެ ސަބަބުން  އޮނިގަނޑު  ހިމެނޭގުޅިގެން، އެ މަޤާމު އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ހޯދު )ށ(

ންމެ ކޮލާފައިނުވާ ލަވައި ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކު ގެންދާނެ ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް ސިފަކު ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަ

 ތިންނެވެ.މަގޮތުގެ  ގެންދަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ އެއް ކުރިއަށްމަރުޙަލާހުރިހާ  ކުރުމުގެއައްޔަންށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމާއި ކަމަޤާމަ

 

ތަކަށް ތައް ވަޒީފާ ފަރާތް  މަޤާމެއް ރިޒަރވްކޮށް، ތަމްރީނުކުރެވޭ، ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން (ނ)

 ޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. ކަނޑައަ އެ ކަމަށް ނީއްސާހަމަޖަ

   

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން . 4
 އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ކަންތައްތައް  4.1 

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މަޤާމުތަކާއި، ވަގުތީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ )ހ( 

 

(ށ) އިލާފައިވާ ނުވަތަ ވަކި ނުވަތަ ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ 

  އެއްގޮތަށެވެ.   އުޞޫލުތަކާޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ

 

(ނ)  ންވާނެއެވެ. ރުކުރަށަވަކަކުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަން އިދާރާތަ  ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން 

 ކަން. އިޢުލާންކުރާ މަޤާމަކީ ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް، އެ އޮފީހެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި އުފައްދާފައިވާ މަޤާމެއް .1

 އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވައިލާފައިވާކަން.  .2

ރެއިން އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސީ.އެސް. ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށް އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ)ތައް( ސީ.އެސް. ވިއުގަ ތެ  .3
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 ކަނޑައަޅާފައިވާކަން.

ގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު)ތައް( ތެރެއިން އެ މަޤާމު ސީ.އެސް. ވިއުގަ ،އިޢުލާންކުރާ މަޤާމަކީ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމެއް ނަމަ .4

ލެސިފިކޭޝަންގެ ރޭންކުގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކް  4ކަނޑައަޅާފައިވާކަން. )ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ ޖީ.އެސް. 

 ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށެވެ.(  1އެމް.އެސް.  ،އިމަޤާމުތަކަށާ

 އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެ އިދާރާއެއްގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން ހުރިކަން. .5

 

(ރ) ށްފައި  ބަޔާން ކޮޢުލާނުގައިމުއްދަތު އި އަދާކުރާނެވަޒީފާ މުވައްޒަފު އެ މަޤާމުގައި އިރު ށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާވަގުތީ މަޤާމުތަކަ 

ކޮށްފައި ކަން ބަޔާން ކޮށްލެވޭނެނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން މުވައްޒަފު ދޫ   ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްޚާއްޞަ އެއީނުވަތަ  އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ން(ވައްޒަފުއިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނެގޭ މުމުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި ޚާއްޞަ ކުރެވިފަ )މިސާލު: އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

(ބ) ރީޚު އިޢުލާނުގައި ހަމަވާނެ ތާ  އްދަތުކޮންޓްރެކްޓްގެ މު ،ނަމަ ކަށްރީޚެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާކުރަނީ ންއިޢުލާ 

 (ވައްޒަފުން މުގުތީ ވަބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. )މިސާލު: މެޓަރނިޓީ ލީވް ނުވަތަ ނޯޕޭ ލީވް ނެގުމާ ގުޅިގެން ބަދަލުގައި ނެގޭ 

   

 އިޢުލާނު ތައްޔާރުކުރުން  4.2 

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.  ގައިވާ 1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ހ( 

 

ހުން ބަ ރޭސި އިނގިއިޢުލާން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ. އިދާރާއަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އިޢުލާނުގެ ތަރުޖަމާއެއް  )ށ(

 ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ވެ.ންނަންވާނެއެ ފައި އޮސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ ލިންކު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ނ( 

 

ރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތެގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ބައިތަކުގެ  1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ރ(

  ކަކީ ބާޠިލު އިޢުލާންތަކެކެވެ.ބައިތައް ނުހިމެނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ އިޢުލާންތަ

 މަޤާމުގެ ނަން އަދި ރޭންކު  .1

 ބޭނުންވާ އަދަދު  .2

 މަޤާމުގެ ގިންތި  .3

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .4

 އަސާސީ މުސާރަ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސް  .5

 އިވާ(ކޮށްފަ މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފައިލްގައި އަދާހަމަ .6

 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .7



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 9  

 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް  .8

 މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި  .9

 

 ހިމަނާފައިވާ ތުރަށް އިތުތަކުގެ ޢުލޫމާމަ، އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނެއްގައިމި ނަންބަރުގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ  )ބ(

އަށްގެންދަން ލާނެއް ކުރިއިޢު އެ ،އެހެން މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ

 ވާނެއެވެ.

 

 އެ ގައި ތަކުގެ ބައި  ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލައިސަންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނަމަ އިޢުލާނުގެ  )ޅ(

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔުމެއް

 

ފުކޮށް ބައިކަން ސާކޮތަކަކީ ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، އެ މަޤާމަކަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކޯ ޑިސިޕްލިންޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް  )ކ(

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

އިކަން ންއަކީ ކޮބަސިޕްލި ޕްރިފަރޑް ޑިއެ މަޤާމުގެ މަޤާމަކަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ،  )އ(

 އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ކްރައިޓީރިއާގިައ  ފަރާތަކަށް މަ، އެކޯ ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަ )ވ(

 އެވެ.ރަންވާނެކަމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކު ވާ ޕޮއިންޓު ދެވޭނެނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުވަތަ  ކޯ

   

 އިޢުލާން އާންމުކުރުން   4.3 

 

ސް ގިނަ ރުން، ވީހާވެ އިތުއިޢުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ގެ ބައިގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ  )ހ(

 ފަރާތްތަކަކަށް ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ އިޢުލާން ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 

 ސަރުކާރު ބަންދު މަދުވެގެން، ލުމަށްވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކުރާ އިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތި )ށ(

 )ފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  5ނޫން 

 މަވާ ތާރީޚު މުއްދަތު ހަ ޒެޓްގައި އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚާއި އިޢުލާނުގެދުވަސް ގުނާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެ 5މި ގޮތަށް ދެވޭ  .1

 ހިމަނައިގެންނެވެ. 

ންދު ދުވަހެއް ބަ  ރަސްމީ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރުމަށް ފަހު .2

ށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ވަޒީފާއަ އިތުރުވެ  ކަށް ދުވަހެއްފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހަދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި

 ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.އިން ފޯމުތައް އިދާރާ ވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާމުއްދަތު އިތުރު 

 ންތަކެކެވެ.ޢުލާއި  ބާޠިލުކަކީތަންޓްގައި ޝާއިޢުނުކުރާ އިޢުލާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގެ ތެރެއިން  )ނ( 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 10  

   

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން . 5
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުން  5.1 

 .ވެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމެގައިވާ  2ޖަދުވަލު  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ މި އުޞޫލުގެ )ހ( 

 

މު ފަސޭހައިން ކަށް މި ފޯރާތްތަ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑުކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ށ(

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 

  

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުން  5.2 

 

 ފޯމާއެކު  ފޯމާއި، އެށަހަޅާހުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  )ހ(

 އެ އޮފީހަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު

 

މު( ކަމާއި ފޯއަށް އެދޭ ވަޒީފާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ )ށ(

ންތައް ބަލައިގަތް ޅާ ލިޔެކިޔު ހުށަހައެ ފޯމާއެކު، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއިއެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް، 

 ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ންނެވެ. ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތި  ޢަމަލުކުރާނީ ން ނަމަ،ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ނޫ 5.1ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި އުޞޫލުގެ  )ނ(

 ނގަޅު ފޯމު ރަ ގައި، މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ކަން އަން ސްކްރީނިންގ .1

 އިދާރާއިން ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑިއިރު  48ށް ހުށަހެޅުމަ

 . މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ-މުއްދަތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އީމި ދެވޭ މުއްދަތު ސަރުކާރު ބަންދު  .2

ފުރާފައިވާކަން   އެދޭ ފޯމުޒީފާއަށްކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ފުށުނާރާނެހެން ވަ ،މި ގޮތަށް ފުރުޞަތުދޭ އިރު .3

 އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ނެއެވެ. ކުރީގެ ފޯމު ވެސް އެޓޭޗްކުރަންވާ ،އިރު ހުށަހަޅާ ހަމަޖައްސަން ވަޒީފާއަށް ދުވެރިކޮށްމެ  ވިއުގަ. އެސް.ސީ .4

 ތުގައެވެ. ގޮމެއްގެ ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅު .5

 

ރީޚު ތާ އި ނުވަތަ ގައި ސޮއިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން  )ރ(

 ވެ. ންވާނެއެސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖެހުމަށް އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދޭފޯމުގައި ގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުންވެސް ޖަހާފައިނުވާ ނަމަ، ސުން

 

އި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހުށަހެޅުމާ މަކޮށްތައް ފުރިހަމަވޭތޯއާއި، އިޢުލާނުގައި ހުށަހަޅަން ބުނާ ލިޔުންތައް ފުރިހަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު )ބ(

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ފުރިހަމަކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އިދާރާއަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު )ޅ( 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 11  

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

ގަނެގެން ނެއް ބަލައި ޕްލިކޭޝަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެއެދި ހުށަހަޅާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް  އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން، އެ )ކ(

 ނުވާނެއެވެ.

 

ޑި ހަމަވުމުގެ މެއް ސުންގަސް ލިޔުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއްވެ )އ(

 ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ. ފަހުން

 

މަލުކުރާނީ މި ތަކާ މެދު ޢަ ފޯމުމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޒަރީޢާއަކުން އިދާރާއަށް ލިބޭ-އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީ )ވ(

 ންވާނެއެވެ.ތަށް ފޮނުވަލި ފަރާސްލިޕް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިމާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު 

 

   

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމާއި ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރުން . 6
 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން  6.1 

 

، ޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި ބަ 11އަދި  9، 6، 3 ،2، 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  78ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  )ހ(

އެ ، ވޭތޯ ބަލައި އް ފުރިހަމަ ރުޠުތަޝަވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ 

ރިހަމަނުވާ ނީ ޝަރުޠު ފުއް ބަލާސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތަޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް 

 ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.

 

ކުން ރާތަތިލާ ފަކުރިމަ އެސް.އެސް. ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގުން ހިމަނާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް )ށ(

ވާ ހުށަހެޅުމްެއ ފުރިހަމަނު   ޝަރުޠުހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކީއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުމެއް 

ންކިޔަން ނޭގޭ ޓުކޮށް، ލިޔަ ޓެސް ކަމުގައި ބަލަންވާނީ ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެ އިދާރާއަކުން އެ ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ފަރާތެއްތޯ

 ނަމައެވެ. 

 

އެ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  6.4 މި އުޞޫލުގެ  އް ބަލައި،ދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯކަލް ސަދަނުތަވަޒީފާއަށް އެ )ނ(

 ކަށަވަރުކޮށް އެ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ. 

 

  ވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމުގައި ބަލަން ވަޒީފާއަށް  )ރ(

 ން. ށަވަރުކުރުކަވާކަން ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ވުމުގެ ކުރިންސުންގަޑި ހަމަ  "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް "އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ  .1

ކީ މި ލިޔުމަ އެ، ނުވާނަމަސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި  "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް "އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ  .2

 އް ހޯދުން. ، އެ ލިޔުމެއް ނަމަލިޔުމެގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުދެވޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުން

 78  ގަވާއިދުގެރވިސްގެސަ)ދިވެހި ސިވިލް  ތޯ ބެލުން.ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭ ކުރުމުގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަން .3

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ ޝަރުޠުތައް(. 11އަދި  9، 6، 3، 2 ،1 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 12  

 ރިބާ(.ގެ ތަޖު)ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި މަސައްކަތު ވޭތޯ ބެލުން. އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ .4

 

ންތްައ ރިބާގެ ލިޔު ތަޖުހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި )ބ(

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ނަމައެވެ.  8އަދި  7މި އުޞޫލުގެ އެ ލިޔުންތައް ބަލައިގަންނަންވާނީ 

 

ލިޔުމެއް  ވައި،ންތައް( ފިޔަ ގެ ލިޔު ޕޮއިންޓުދެވޭ ލިޔުންތައް )ޕޮއިންޓުދެވޭ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި، ތަޖުރިބާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން  )ޅ(

ގެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމު ޔުމެއްއައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ލި ،ށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހު

 ދޭންވާނެއެވެ. 

ގ ނާއި، ލީވިންޓްރޭޝަލައިސަންސް/ރަޖިސް، ސީ.ވީ.އާއި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި ،މިސާލު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި

ޅުމަށް ތައް ހުށަހެ ލިޔުންއިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ވެސް، އިދާރާއިން އެ، ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަސެޓުފިކެޓު ފަދަ ލި

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

 

 އުޞޫލުގެ  މިކީ އެ ސަނަދަ ވެސް،ފައިނުވި ނަމަހުށަހަޅާ ޓުޓްރާންސްކްރިޕްށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހު )ކ(

 .ނަންވާނެއެވެލައިގަންޝަރުޠުހަމަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ބަ  އެ ސަނަދު ،ނަމަ އްސަނަދެގެ )ހ( އާއި )ނ( ގައިވާ މިންގަނޑަށްފެތޭ  7.1

 

ވެފައިވާ ނުވަތަ މޭޖާ ޒޭޝަން ގެ ސްޕެޝަލައިނުލައި އެ ސަނަދު ޓްރާންސްކްރިޕްޓާ ގެ ސަނަދުތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާ  )އ(

 އެ ސަނަދުގެ  ށިގެން ވަގުތުން ފެ ންގާކަން އަ އެ  ،ގެނައުމަށް އަންގައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް  ކަށްއެ ފަރާތަ ،ރޮނގު ދެނެގަނެވެންނެތް ނަމަ

 ،ނުވާ ނަމަގެނެސްފައި ރިޕްޓްގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްކް ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު 72ހުށަހެޅުމަށް  ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

 ގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.ބަލައި  ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ ސަނަދުޝަރުޠުހަމަކުރުމާއި 

  

 ކުރުން ށް އިޢުލާން އެންމެ ފަރާތެއް ޝަރުޠުހަމަވާ ޙާލަތުގައި ދެވަނަފަހަރަ  6.2 

 

ފަހަރު  1ރަށް އިތު  ނުލައި ދުމަކާހޯ ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ  ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ނަމަ، ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ

 ނެއެވެ.ވަރުކުރަންވާން ކަށަ އިޢުލާންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން އިދާރާއި

ކޭޝަން ފޯމު ލުން އެޕްލި އަނަމަ،  ބޭނުންވާފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުޠުހަމަވި ފަރާތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދޭން  .1

ނާ ކުރީގެ އިޢުލާ  ،ވީ ނަމަވެސްކަމުގައިބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފޯމާއެކު އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނޭޅިއިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅުމަށް 

 ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 

މަތިން  ތުގެތީގައިވާ ގޮމަ ނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދޭން ބޭނުންވާ ކުރިމަތިލައި ޝަރުޠުހަމަވި ފަރާތުން ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް  .2

ރާއިން ވިކަން އިދާދުރާތަށް ރައް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މި ލިޔުން އެ ފަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަން އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން އަލުން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 13  

ދެވަނަ ރާތުން ރުޠުހަމަވި ފަ ތިލައި ޝަ އިޢުލާނަށް ކުރިމަފުރަތަމަ ، ނަމަވެސްލާފައި ނުވި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް އިތުރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތި .3

 ންދަންވާނެއެވެ.  ކުރިއަށް ގެޙަލާތައްށް ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުއިޖާބަދީފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތާއެކީ ވަޒީފާއަ ވެސް އިޢުލާނަށްފަހަރަށް ކުރާ 

   

 ނަތީޖާ ޝީޓު ޢާންމުކުރުން  ،ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ އެންގުމާއި 6.3 

 

(ހ) ން އެ ކަން ރިން ލިޔުމުކު ށުމުގެ މަރުޙަލާ ފެއިންޓަވިއު ، ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް 

 ސަބަބު ވިފައިނުވާހޮ ށަހެޅުން ގެ ހުއެ ފަރާތު  ،އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގައި ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.ތަފްޞީލުކޮށް 

 

ގެ މަތިން ގައިވާ ގޮތު ށް ތިރީސްކްރީންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމުމާހަމައަސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާ ނިމުމުން  )ށ(

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެވެ. ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އާންމުކުރަންވާނެޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަކާއި އަދި ޝަރުޠު ހަމަމަޤާމުގެ  .1

މެއިލް - އީ ބަރު އަދިމަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތައް )އިދާރާގެ ފޯނު ނަންޢާންމުކުރެވޭ  .2

 ފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ހިމެނޭގޮތަށް( ބަޔާންކޮށް 

 ވެ.ގައި ވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެ 3މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ  .3

ކުއެސްޓާ ރި ގައިގެ މި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރެވުނު ލިޔުން އިދާރާއިން ސީ.އެސް. ވިއު  މަށް ހުށަހަޅާއިރުށް ހަމަޖެއްސުވަޒީފާއަ .4

 އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.

 

ވާއެްއ އްވެސް ޝަކު ން އެމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކު )ނ(

 ށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު އެ ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. ހު

 

އަށް ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާމަ، އިފިނަހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކުރިން ޝަރުޠުހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތެއް ޝަރުޠުހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅަ )ރ(

 ފުރުޞަތު ރާތަށް ބައިވެރިވުމުގެއައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ފަ ޝީޓު( ފައިނަލްކުރާނީ A2) ގޮތުގެ ޝީޓު"ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު 

 ދިނުމަށްފަހު އެ ފަރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު ހިމަނައިގެންނެވެ.  

   

 ދަރަޖަކުރުން ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ދޭ ލޯކަލް ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް  6.4 

 

ސަނަދުތަކުގެ  ކުރުމުންދޭރިހަމަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތައް ފު )ހ(

ންމިކަމުގެ ލިޔުން ކޯސް ނި ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުތައް ނުވަތަ  ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު

 އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.
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ތެރެއިން  ނަދުތަކުގެ ދޭ ލޯކަލް ސަ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީރާއްޖޭގެ  )ށ(

 މުގެ ލިޔުން ބަލައިގަތުމަށް ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުތައް ނުވަތަ ކޯސް ނިންމިކަ ތައްގަނޑު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ "ރިކޮގްނިޝަން"

 އެވެ. ންވާނެފަހު، އެ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ، ރޮގްރާމަކީހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕް .1

ވެ. މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލައި ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެ

 ( http://www.mqa.gov.mv/institutes/local )ވެބްސައިޓްގެ ލިންކް: 

ކަލް ލޯދަދީފައިވާ ން ހުއް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ .2

އި އިޓުން ބަލަ  ވެބްސަމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްކަން 

 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

ޤައުމީ ށްފައިވާ "އާންމުކޮ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު .3

 ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން" ދަރަޖަ ކުރެވޭ ލެވެލްއަކީ

 

ޓުތަކުގައި ލް ސެޓުފިކެ ވާ ލޯކަމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި )ނ(

ގަނޑުޖަހައި، ގޮތަށް ތައް އެއްން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި"( އާތިރީގައިވާ ނަމޫނާ )"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަ ލިޔުމެއްކަ

 އިދާރާއިން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 

 

(ރ)  ބްސައިޓުގައިވެޓީގެ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ، އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިއުވައިލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ  

ކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓު ގައިވާ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފި 4ހިމަނާފައިނުވާ ލޯކަލް ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި ބަލާނީ، މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 ޕެނަލްއިން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

 

(ބ)  ތަޢުލީީމ ދައްރިސުންގެން މުވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތެރެއި 

ކެޓުތަކުގެ އިވާ ސެޓުފިކޮށްފަމަރުކަޒާއި، ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުން ދޫ 

   ދަރަޖަ ކަނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެންނެވެ. 

http://www.mqa.gov.mv/institutes/local
http://www.mqa.gov.mv/institutes/local


 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 15  

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ދަރަޖަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުން . 7
 ސެޓްފިކެޓުތައް ޝަރުޠުހަމަކުރުމަށާއި ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ބަލައިގަނެވޭ ތަޢުލީމީ  7.1 

 

އި ންޓު ދިނުމުގަޕޮއި، ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމަކީ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއް ނަމަ، އެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށާއި )ހ(

 ނަމައެވެ.ދު ގުޅޭކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކުގެ ތެރެއިން ރޮނގަކާ އެ ސަނަ ށްޤަބޫލުކުރެވޭނީ މަޤާމަ ސަނަދުހުށަހަޅާފައިވާ 

 

މުތަކުގެ ރވިސްގެ މަޤާލް ސަ"ސިވި ހުށަހަޅާފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސަނަދު މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭކަން ދެނެގަންނާނީ )ށ(

 ގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު"  ކަނތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ

 

 އޮފިސަރ ކުގެރޭން 4. އެސް.ޖީ މަޤާމުތަކާއި ގެރޭންކު 3. އެސް.ޖީ އަދި ރޭންކުގެ. އެސް.އެސް) ކަނޑައަޅަންނުޖެހޭ  ރޮނގު ތަޢުލީމީ )ނ(

 މަތީ ވުރެއަށް އެ ނުވަތަ ރެއްއެއްފެންވަ ޝަރުތާ  މަޤާމެއްގެ އެ ސަނަދަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ،އިރު ހަމަކުރާ ޝަރުޠު  މަޤާމުތަކަށް ( ކްލެސިފިކޭޝަންގެ

 ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. ސަނަދު އެ (ނަމަވެސް ސަނަދެއް  ރޮނގެއްގެ  ތަޢުލީމީ  ކޮންމެ ) ނަމަ ނަދެއްސަ ފެންވަރެއްގެ

 

  އަމަލުކުރުމަށްފަހު، ތިންގައިވާ ގޮތުގެ މައަދި )އ( )ކ(  ،ގެ )ޅ(  6.1މި އުޞޫލުގެ  ކްރިޕްޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ސަނަދުތަކުގެ ޓްރާންސް  )ރ(

  .އެ ސަނަދަކަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެސަނަދަކީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދެއް ނަމަ  ހުށަހަޅާފައިވާ

   އެވެ. ށްފަހުރުމައަދާހަމަކު ށް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނެސް ސީ.އެސް. ވިއުގައަ ސަނަދުގެ ޅަންވާނީޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަވަ )ބ( 

 

ޑިވްސް ތަކަކީ މޯލްފިކެޓު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓު (ޅ)

ގެ ލިޔުން މު ރިހަމަކުރިކަސް ފު ކޯކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި 

 ނެއެވެ. ޅަން ވާންވާ ހުށަހަ ހުށަހަޅާނަމަ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް

 

ނެގެން ގައި ންތައް ބަލަ ލިޔުކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯހުގެ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެމެސްޓަރ ތަކުގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ކ)

 ނުވާނެއެވެ.

 
  

 ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރެވޭ ފެންވަރުތައް  7.2 

 

ނަވީއާ އެއް " އެއީ ސ3ާތެރެއިން "ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ސަނަދުތަކުގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ  )ހ(

އި ތަޢުލީމީ މަކުރުމަށާހަރުޠު ފެންވަރުކަމުގައި ބަލައި، ސާނަވީ ފެންވަރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ފެންވަރުން ޝަރުޠުހަމަކުރާ މަޤާމުތަކުގެ ޝަ

 ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.  ސަނަދުތައްބަޔަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ 

 

ތީ ސާނަވީއާ އެއް " އެއީ މ4ަތަކުގެ ތެރެއިން "ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް ސަނަދުމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ  )ށ(

 ރުމަށާއި ރުޠު ހަމަކުގެ ޝަ ފެންވަރުކަމުގައި ބަލައި، މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ފެންވަރުން ޝަރުޠުހަމަކުރާ މަޤާމުތަކު 

 ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. ސަނަދުތައްތަޢުލީމީ ބަޔަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ 

ގައި ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ގްރޭޑްތައް ބަލާނީ އެ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިޒަލްޓްސް )ނ( 
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ވާ ލިޔުންތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ޕްރޮވިޝަނަލް ނުވަތަ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްފައި

 އެ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ގްރޭޑްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 

އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދުތައް  ގެ  6 ލެވެލް  އަދި  5 ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން  )ރ(

 ށްވުރެ މަތީ އަނުވަތަ އެ 7 ގެ ސަނަދުން ޝަރުޠު ހަމަކުރާނަމަ ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ ލެވެލް  5ލެވެލް ތީ، ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަނަދުތަކެއްގެ 

 ލެވެލްއެއްގެ ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމައެވެ. 

 

އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދުތައް  ގެ  8 ލެވެލް  އަދި  7 ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން  )ބ(

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  9 ގެ ސަނަދަކުން ޝަރުޠު ހަމަކުރާނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ލެވެލް 7ލެވެލް  ތީގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަނަދުތަކެއްގެ

 ގެ ސަނަދެއް އޮތް ނަމައެވެ.ލެވެލްއެއް

 

 ސެޓުފިކެޓަކީ ލޮމާޑިޕް ގެ 2 ލެވެލް. ޓެކް.ބީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ހިންގާ ރާއްޖޭގައި )ޅ(

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެޓުފިކެޓަކީ މާޑިޕްލޮ ގެ 3 ލެވެލް. ޓެކް.ބީ އަދި. ސެޓުފިކެޓެކެވެ ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ފެންވަރު  ތޯރިޓީންއޮ ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ސެޓުފިކެޓުތަކުގައި މި . ސެޓުފިކެޓެވެ ގެ 4 ލެވެލް އޮނިގަނޑުން  ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ

 .ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ ނަމަވެސް ޖަހާފައިނުވި ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅާ

 

 ރޭޑް ގް  މާއްދާތަކުގެ  ނުހުންނަ ބަޔާންކޮށްފައި  ގްރޭޑް ،ތެރެއިން ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ފެންވަރުގެ  އެއް އިމްތިޙާނާ ސާނަވީ  މަތީ އަދި ސާނަވީ )ކ(

 ރާދޫކު  ޒުތަކުން މަރުކަ ނެތް  ކޭލް ސް  ގްރޭޑިންގ އަދި. ބަލައިގެންނެވެ ސްކޭލްއަށް ގްރޭޑިންގ މަރުކަޒެއްގެ  ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު އެ ،ކަނޑައަޅާނީ

 ހަޔަރ އޮފް  ޕާޓްމަންޓް ޑި ގައިވާ  5 ޖަދުވަލު  އުޞޫލުގެ މި ،ބޭނުންކުރާނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ގްރޭޑް މާއްދާތަކުގެ  ވަކިވަކި  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 

 .މިންގަނޑެވެ އެކުލަވައިލާފައިވާ އެޑިއުކޭޝަނުން 

 

 އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ދަރަޖަކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.  )އ(

 ދަރަޖަކުރާނީ ސާނަވީ ފެންވަރުގައެވެ.  (FCE)ފަސްޓް ސެޓުފިކެޓު އިން އިންގްލިޝް  .1

 ދަރަޖަކުރާނީ މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރުގައެވެ. (CAE)ސެޓުފިކެޓު އިން އެޑްވާންސްޑް އިންގްލިޝް  .2

 ދަރަޖަކުރާނީ މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރުގައެވެ. (CPE)ސެޓުފިކެޓު އޮފް ޕްރޮފެޝަންސީ އިންގްލިޝް  .3

 

 ންގަނޑެވެ.ރީގައިވާ މިތި ލާނީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް ކަނޑައަޅާފައި ނުހުންނަ ސެޓުފިކެޓުތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި ބަ )ވ(
 

 ގްރޭޑް  ހަމަހަމަ ކުެރވޭ ލެވެލް  ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް

C2 GCE Ordinary Level A 

C1 GCE Ordinary Level B 

B2 GCE Ordinary Level C 

B1 GCE Ordinary Level D 

A2 GCE Ordinary Level E 
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 ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  7.3 

 

 5އިތުރު ތިން ވާ ގޮތުގެމަގައި ކްރައިޓީރިއާ ނަދެއް އޮތްނަމަގެ ސަ އެއްއަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ލެވެލް މަޤާމުގެ (ހ)

ދޭނެ ގޮތް މި އުސޫލުގެ  ޕޮއިންޓު  5އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރި ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތުމުން އިތުރަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ. 

 ވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ގައި 6ޖަދުވަލު 

 

ދެއް އާ ގުޅޭ ސަނަ ޕްލިންކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ޑިސިއިދާރީ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މަޤާމަކަށް  (ށ)

ކޯ ނުވަތަ  ރޑް ޑިސިޕްލިން ގޮތަށް ޕްރިފަ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ. މި 5އެ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ

އްގެ ލެވެލްއެށް ވުރެ މަތީ ނުވަތަ އެއަސަނަދު ބޭނުންކުރި ސަނަދަކީ ޝަރުތު ހަމަކުރަން އެ  ،ޕޮއިންޓު ދޭނީ 5ޑިސިޕްލިންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.ނަދެއްސަ

   

 ޕޮއިންޓުދިނުން އަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ . 8
 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ މިންގަނޑު  8.1 

 

ން މަތިލާ ފަރާތު ފާއަށް ކުރިވަޒީލާނީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަ. ވާނަމައެވެ ޖުރިބާއަކަށް ގުޅޭ ތަ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކީ  )ހ(

ތަކުގެ )ކެރިއަރ ތުގެ ދާއިރާސައްކައަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަ

ވާ މަޤާމުގެ ންކޮށްފައި އިޢުލާ ންއިމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއަދާކޮށްފައިވާ މި ގޮތުން ނަމައެވެ. ރާއަކާ ގުޅޭ ކަމުގައިވާފީލްޑްސް( ތެރެއިން ދާއި

 އެވެ.ލަންވާނެއެ ތަޖުރިބާއެއް ގުޅޭކަމުގައި ބަ ގުޅެނީ އެންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ 

 އެވެ.ކުރުމަށްފަހު އުނިތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭނުންވާ ނަމަ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ މުއްދަތު ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް މަޤާމުގެ އަސާސީ (ށ) 

 

ންގަނޑަށް ފެތޭ ތަޖުރިބާގެ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިޕޮއިންޓުގެ މަގުން  1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  5 ޖުމުލަ (ނ)

 އެވެ.ޕޮއިންޓުދޭންވާނެމުއްދަތުތަކަށް 

 އެވެ. މަކަށްވާނަމަ ލިޔުމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔު (ރ) 

 

ނެ ގޮތުގެ ޔާރުކުރެވިދާ ތައްއް ޞޫލު ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތައު ޓުދިނުމަށް މިޕޮއިންތަޖުރިބާއަށް  (ބ)

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 7ނަމޫނާއެއް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

   

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ  8.2 

 

 ގެ މުއްދަތު ޖުރިބާ ތަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ މެއްލިޔު އަންގައިދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ ފަރާތަކުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  )ހ(

ގައިގެ ރެކޯޑުތަކާ .އެސް. ވިއު ގައި ސީހިސާބުކުރުމުގައްޔާއި ވަޒީފާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭތޯ ބެލުމު

 އެކު އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 18  

 

ރވިސްގެ ސަކީ ސިވިލް  ފަރާތަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  (ށ)

 ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަންވާނެއެވެ.

 

ވިއުގަ  ތެރެއިން ސީ.އެސް. ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ރެކޯޑުތައް ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެސިވިލް ސަރވިސްގައި އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތަކުގެ  )ނ(

ގެ ޕޯޓަލް  އޮންލައިން ވިއުގަ ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއިރު ( https://myaccount.csc.gov.mv/) އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން 

ފެންނަން ނެތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާތަކަށް  ޕޯޓަލްއިން އޮންލައިން ވިއުގަރެކޯޑު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ލިޔުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަންގައިދޭ  ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ތަޖުރިބާ

 

 ،ނަމަ ގެން އޮތްއްޔަތު އެނ މަސްއޫލިއަދާކޮށްފައިވާމުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި  ން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމަކުންރެކޯޑުތަކު.އެސް. ވިއުގައިގެ ސީ )ރ(

 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ބަލާނީ އެއިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކުރިމަތިލާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭނަމައެވެ. 

 

ެއީއ  ،ޅޭ ނަމަރާއާ ސީދާ ގުގެ ދާއިކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތު  ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ  ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މަޤާމުގެސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ  )ބ(

 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ. 

 

ރާ ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފެންނަން ނެތްނަމަ، އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއި )ޅ(

ގައިވާ  ލިސްޓު" ހިމެނޭ ދާއިރާ މަސައްކަތުގެ މަގާމުތަކުގެ ކުރީގެ "ވިއުގައިގެދެނެގަންނާނީ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ 

 ވަނީއެވެ. ގެ ވެބްސައިޓު ލިންކު ތިރީގައި އެ މި ލިސްޓު ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

content/files/2020/Career_fields_for_Old_Jobs_in_CS_Viuga_1.pdf-http://www.csc.gov.mv/v3/wp 

   

 ކުންފުނިތަކުގެ ތަޖުރިބާ ވާ ހިއްސާދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު  8.3 

 

ޓުދެވޭނީ ތަޖުރިބާ ތަށް ޕޮއިންއްދަ މުތަޖުރިބާގެ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ )ހ(

 ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

ން ހުށަހަޅާ ނުމުގެ ގޮތުމަކޮށްދިތަޖުރިބާ ހާ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައިގައި ނުވަތަ އިދާރާއެއް ދައުލަތުގެ )ށ(

 ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

   

 އިދާރާތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ  8.4 

 

 ހަމަވާނަމައެވެ. ންކަން ފުރި އިވާ ކައެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ތިރީގަ އަމިއްލަ އިދާރާނުވަތަ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް )ހ(

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްދޭ ތަޖުރިބާ ޕޮއިންޓުދެވޭނީ  މުއްދަތަށް ތަޖުރިބާގެ .1

ވައްޒަފުންގެ މު  އްދަތު އަދި މުފާގެ ވަޒީ ކާއި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތަ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި  .2

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދަދު 

https://myaccount.csc.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/v3/wp-content/files/2020/Career_fields_for_Old_Jobs_in_CS_Viuga_1.pdf
http://www.csc.gov.mv/v3/wp-content/files/2020/Career_fields_for_Old_Jobs_in_CS_Viuga_1.pdf
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  އަށްވުރެ މަދުނުވާނަމައެވެ.  30ގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާގެތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ހުށަހަޅާ  .3

 

ފުންގެ އަދަދު އި މުވައްޒަޔުމުގަތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލި އި އެ ރިޒޯޓުތަކުގެ މައި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާދިވެ  )ށ(

  ވެ. ކަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެއެ ލިޔުންތަ ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް

 

 ނުވި ޔާންކޮށްފައިބަ އަދަދު  ންގެމުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާގެ  ކުންފުންޏެއްގެ އަމިއްލަ  ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެކްސްޗޭންޖްގައި ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް )ނ(

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. ކަށް މި އުޞޫލުގައިއެ ލިޔުންތަ ،ނަމަވެސް

 

"ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ސީ.އެސް. ވިއުގަ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ  )ރ(

އެ  ،ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސްގައި ލިސްޓު"

 ވަނީއެވެ.  ލިންކު ތިރީގައި އެ މި ލިސްޓުގެ ވެބްސައިޓު މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. ތަޖުރިބާއަކަށް

http://www.csc.gov.mv/download/2485 

   

 ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ  8.5 

 

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.  ވާ ކަންކަންރީގައި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ތި ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ )ހ(

 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. .1

 ޔުމުގައި ޖުރިބާގެ ލިތަ. އަދި އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު  .2

ންކޮށްފައި ން ބަޔާއެ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަ ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ އެހެން ލިޔުމެއްގައި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ފާއަކީ މުސާރަދެވޭ ވާ ވަޒީ އަދާކޮށްފައި ކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ،އްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްޖަމުޢި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ  ޤައުމީ )ށ(

 ވަޒީފާއަކަށްވާ ނަމައެވެ. 

 

ގައި އައްސަސާއެއް ދަޢުލަތުގެ މު ފައްދާފައިވާ ނުވަތައު ޤާނޫނަކުން ވަކި ބަލާނީ  ކަމުގައި ޖަމާޢަތެއް/ޖަމުޢިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ )ނ(

ލުކުރާ އްޖެ ތަމްސީވެހިރާދިރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

 ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނަމައެވެ. 

 

 ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އް އަދާ މުތަރީ މަޤާޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ ބޯޑު ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމާއި، ވޮލަންޓަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  )ރ(

 ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.  

   

 އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ  8.6 

މުއްދަތު، އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ އިންޓަރންޝިޕް  )ހ( 

http://www.csc.gov.mv/download/2485
http://www.csc.gov.mv/download/2485
http://www.csc.gov.mv/download/2485
http://www.csc.gov.mv/download/2485
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ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް

ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންޓަރންޝިޕް ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މުއްދަތަށް، މި 

 ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

 

ރާ ނުން ފާސްކު ކޮމިޝަ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ، ސިވިލް ސަރވިސް )ށ(

ވަރަށް ވަކި  އެއްތުގެ ގަޑިއާސައްކަމައުޞޫލެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީފައި އޮވެ، އެ މަސައްކަތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ 

އަށް ކޮށްފައިވާ ގައި ދަރުމަންތަނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަ 

 މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.މަސައްކަތުގެ 

 

ށްފައި ހުންނަ ސައްކަތްކޮތުގައި މަގޮ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ  އިދާރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ )ނ(

 މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

   

 އުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ  8.7 

 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ  ޢަމަލުކުރާނީ  ގުޅިގެން  ތަޖުރިބާއާ ތަންތަނުގެ އުވައިލައިފައިވާ

 ގެޖަމާޢަތު /އްޔާ ޖަމުޢި އަޤުވާމީބައިނަލް ނުވަތަ ޤައުމީ ،އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ ،އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ އުވައިލާފައިވާ .1

 ތަނަކުން ފަދަ އެ ވަތަނު ،ނަމަ ލިބެންނެތް ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށްއެދޭ ސަބަބުން ވައިލައިފައިވުމުގެއު އިދާރާއެއް އެ ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްދޭ ތަޖުރިބާ

 ދަލުގައިބަ  ލިޔުމުގެ ރާތަނަކުން ދޫކު ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެ  ތަޖުރިބާ ،ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔުމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ" ފޯމު ޗެކް ރެފަރެންސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ " ގައިވާ 8ޖަދުވަލު  އުޞޫލުގެ މި

 ،ފުރިހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތެއް ރިހާހު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުގައި އެ ،ޕޮއިންޓުދޭނީ ބަލައި ފޯމަށް ޗެކް ރެފަރެންސް ހުށަހެޅޭ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި .2

 .ނަމައެވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަންޖަހައި ރެފެރީ

   

 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރުން  8.8 

 

ރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚު ތާދަތު ފެށޭ  މުއްތަޖުރިބާގެ  "މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ )ހ(

އިވާ ޖުމުލަ މަތްކޮށްފަނީ ޚިދުޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުތައް ހިސާބުކުރާއިގެންނެވެ. ނައަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ހިމަ އެނގޭގޮތަށް،

 މުއްދަތަށް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަހަށް( ބަލައިގެންނެވެ. 

 

ރާނީ ތިރީގައިވާ ތު ހިސާބުކުމުއްދަ  ތަޖުރިބާގެ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ )ށ(

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  5ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް )މިސާލު:  .1



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 21  

 އެ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ.  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ

މަހުގެ  ކުރަން ފެށި އަދާތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ  .2

 ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ދާކޮށްފައި ވާ ކަމަށް( އައަށް ވަޒީފާ  2009އިން  2008ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު )މިސާލު:  .3

ޒީފާއިން ފެށިގެން ވަ ވަހުން ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ

 ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ވަކިވި އަހަރު

 އަށް  2009ޖަނަވަރީ  31ން  2008ޑިސެންބަރު  1އަށް ނަމަ،  2009ން  2008)މިސާލު: 

 އަށް( 2014ޖަނަވަރީ  31ން  2008ޑިސެންބަރު  1، އަށް ނަމަ 2014ން  2008އަދި 

ޚާ ހަމައަށް ފައިވާ ތާރީދޫކޮށް  ނަމަ، އަދި އެ ލިޔުން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .4

ޔުމުގައި ށިކަމަށް ލި ން ފެއެ ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް އެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތް ނަމަ، ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަ

ދަ ނަމަ، އެ ފަން ނެތްތާރީޚު އެނގެ  ލިޔުން ދޫކުރިބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

 ލިޔުމަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ. 

ކަށް ހެން މަޤާމަ ކު އެސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރިކަމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުވައްޒަފަ .5

 ވެ. ގެ ނިޔަލަށެ ތާރީޚު   ގުނާނީ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިހަމަވާ ކުރިމަތިލާ ޙާލަތުގައި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި މުއްދަތު 

 

މުގައިވާ ގައިދޭ ލިޔު އަން ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ ނ()

. އަދި މި އްދަތަށެވެމުފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް ބަލަންވާނީ  ،ފުށުއަރާ ނަމަމުއްދަތާއި ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުއްދަތާ 

އް ފެންނަން ގެ މުއްދަތެޗުއްޓީ  މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައި ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތަށް ނުގުނޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ 

 އޮތްނަމަ އެ މުއްދަތެއް އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 އްދަތާ މު އަދާކުރި ވަޒީފާ  ތަކުގައިލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ،ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ލިޔުންތަކަށް  ތަޖުރިބާގެ އެހެން ފިޔަވައި ތަޖުރިބާ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް )ރ(

 .ތަށެވެގޮ ފައިދާވާ އެންމެ ފަރާތަށް ކުރިމަތިލި  ވަޒީފާއަށް ބަލާނީ  ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ،ނަމަ ހުރި ފުށުއެރުންތަކެއް ގުޅޭ

 

އްދަތެއްގެ ނީ އެއް މުތު ގުނާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި، ދެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތުތައް ފުށުއަރާ ނަމަ، އެ މުއްދަ ބ()

 ގޮތުގައެވެ.

   

 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ   8.9 

ސާލު: ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނާއި އަދި ވަކި ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކުގެ )މި  )ހ( 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 22  

ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އިންޖިނިއަރުން، ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން، ޑްރައިވަރުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުން( ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން  ،އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް

ގަނޑު ފުރިހަމަވާނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ މަޤާމެއްގެ ނަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދާކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައި

 އްޔަތެއް ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ނަމައެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލި

 

އްޔަތު ގައި މަސްއޫލިލިޔުމު އެ ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ސީދާ ގުޅޭ ނަމަގެ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމު ންލިޔުމުގައިވާ މަޤާމުގެ ނަތަޖުރިބާގެ  )ށ(

ނަމަ  ފުރިހަމަވާންކަންލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަ ،ނެތް ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައި

 ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. 

 ،މަފައިވާ ނަ ހިމަނާ އެކައުންޓިންގ: ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް އަދި 1މިސާލު 

ެއ  ،ފައިވާ ނަމަ ބަޔާންކޮށް  ކަމަށްގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުރިމަތިލާފައި

 މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދިނުން.

ލާފައިވާ ކުރިމަތި، އިވާ ނަމަނާފަހިމަ މެނޭޖްމަންޓް : ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި 2މިސާލު 

 ޓުދިނުން.  ތަށް ޕޮއިން މުއްދަގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ، އެ  މެނޭޖަރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި 
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ގައި "ސިވިލް އްޔާރުކުރުމުދާސް ތަޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިޙާނު ކަރު އެސެސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އިމްތިޙާނެއް ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްއެކެވެ.  )ހ(

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ވިފައިވާ ރޭ ޑި އަދި ގަރީޚާއި އެސެސްމަންޓް އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާ) ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު   އެސެސްމަންޓްގެ މަޤާމެއް ނަމަ ދޭންޖެހޭ އެސެސްމަންޓެއް  (ށ)

ންޓް އެސެސްމަތު( ޢުލޫމާބައިތަކާއި، ގެންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަ އެސެސްކުރެވޭނެގޮތާއި، ދިގުމިނާއި، 

 ގަންވާނެއެވެ.އަންލިޔުމުން ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  48ޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަ

 

 ފަރާތުން ޔާ ނުވަތަ އެ ސްވެރިތައްޔާރުކުރާނީ ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިއެސެސްމަންޓް  ނ()

   ފަރާތަކުންނެވެ. ކަނޑައަޅާ

 ކުރިއަށްގެންދާނީ އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިންނެވެ.އެސެސްމަންޓް  (ރ) 

 

ށް ޕޮއިންޓުދޭނެ ސެސްމަންޓައެ. އަދި ބައިތަކާއި ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިންނެވެއެސެސްކުރާނެ  (ބ)

ޓާ ބައިން ނުވަތަ އެ އް ބަލަހައްތައްތަކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައަޅައި، ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ވެސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަން 

 އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ފަރާތަކުންނެވެ.   

 ނެއެވެ.ދޭންވާންޓެއް އެސެސްމަން ކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އެ ރޭންކުތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިގެ ރޭންމަތީފެށިގެން ން  3ޖީ.އެސް.  (ޅ) 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 23  
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ން ގޮތު ގެންވެއެވެ. މި ޝޯޓްލިސްޓުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް ލިބި  އަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ 10ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  )ހ(

 ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް ޝޯޓްލިސްޓުކުރަންވާނެއެވެ.އަކަށް  10ކޮންމެ މަޤާމަކަށް  ،ޝޯޓްލިސްޓުކުރާ އިރު

 

އިންޓު ވަރަކަށް ޕޮ އެއްޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓާއި އެއާ ޖެހިގެން އޮތް ކެންޑިޑޭޓަށް )ށ(

 ޝޯޓްލިސްޓުވީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.  ނަމަ ދެފަރާތް ވެސްލިބޭކަމުގައިވާ

ޕޮއިންޓު  25ތް ފަރާތަށް ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮ 10ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓުކުރާ ހާލަތުގައި  10މިސާލު: ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ލިސްޓުގައި އޮތް ފަރާތުގެ  ވަނައަށް 10ޕޮއިންޓު ނަމަ،  25ލިބިފައިވަނީ ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮތް ފަރާތަށްވެސް  11ލިބިފައި އެއާ ޖެހިގެން 

 ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓު ވެސް ޝޯޓްލިސްޓުވާނެއެވެ. 11އިތުރުން 

 

ޔުމުން ތްތަކަށް ލިފަރާ  ވާ ޝޯޓްލިސްޓުނު  ޝޯޓްލިސްޓު ނުކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އާއި ޝޯޓްލިސްޓުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކްރައިޓީރިއާ  )ނ(

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގެންނެވެ. ބަލައި  އަށް  ނަތީޖާ ތަޢުލީމާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި އެސެސްމަންޓްގެ ންވާނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރަ )ރ( 

   

 މާއި އިންޓަރވިއު ކުރުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅު . 11
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން  11.1 

 

 އް ރެޒެންޓޭޝަނެ ރުމަށް ޕްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކު  ގެ މަޤާމުތަކަށްރޭންކުތަކު  ގެން ފެށިގެން މަތީ  3އެމް.އެސް.  )ހ(

 ނެއެވެ. އެޅިދާއެ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވާނަމަ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަށް ކަނޑަ ގެ މަޤާމުތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. އެހެން ރޭންކުތަކު 

 

(ށ) އޮންނާނެ  ޝަން )ޕްރެޒެންޓޭ  ލޫމާތު ނަމަ، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ތަފްޞީލު މަޢު މަޤާމެއްޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

މެހައި ންހުރި އެންސް ގުޅުތާއި، ދިގުމިނާއި، ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާއި މި ނޫންވެރޭވިފައިވާ ގޮ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި،

ލިޔުމުން އިވާ ފަރާތަށް ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފަ 48މަޢުލޫމާތު( ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

 

(ނ) ރުން އެކުގިައ ންޓަރވިއުކުއި އިވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއިންނެޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދާނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް 

 ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.

 

(ރ) ންޓޭޝަން ދިވެހި ވެ. ޕްރެޒެ ހީގައެއެށް ނުވަތަ ހޭންޑްއައުޓްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް މެދުވެރިކޮ 

  ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. ން ވެސްބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހު

 

(ބ)  ފޯމު ގައިވާ 9ލު މަޤާމުތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ  ން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ 3އެމް.އެސް.  

 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 24  

 

ވާ ފޯމުގެ ގައި  9ދުވަލު މި އުޞޫލުގެ ޖަ މަޤާމުތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ  2އެމް.އެސް.  )ޅ(

ހުށަހަޅާ  ޒެންޓޭޝަންން، ޕްރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރި ، ވަކި ސްކޯޝީޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވާ ނަމަބަދަލުގައި 

 އެވެ.އްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސްކޯޝީޓެއް އެ އިދާރާއަކުން ތަ ފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރާނެ ބައިތައް ކަނޑައަޅައި އެ

 

(ކ)  މިނިޓެވެ. 15-10ނަކީ  ދިގުމިންގެޕްރެޒެންޓޭޝަ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭކަށް މަޤާމުތަ ރޭންކުތަކުގެ ން ފެށިގެން މަތީ 3އެމް.އެސް.  

 ހިމަނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކެވެ. މި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް  .1

ދާނެ ކަމަށް ނގަޅުކުރެވި މިހާރު އޮފީހަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ނުވަތަ ރަރިމަތިލާ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ކު  -މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން  .2

 ނުވަތަ ޒަމާނީ ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި އެނަލައިޒްކުރުން 

ލަތައް ފަދަ މައްސަ މި، ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުހިންމުވާ ސަބަބާއި، އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި –މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަހުސް  .3

 ޤާބިލުކަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުން  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެހައްލުކުރުމުގައި 

 ތަޞައްވުރު  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އޮފީހުގެ ކުރިމަގާމެދު  .4

 ންމެ ޤާބިލުކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު މަޤާމަށް އެ ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުންވަޒީފާއަ –ވަޒީފާއަށް ހޮވަންޖެހޭ ސަބަބު  .5

 

(އ) ރައިޓީރިއާ ރީގައިވާ ކްތި ޓުދޭނީންޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއި ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާމަޤާމުތަކަށް  ރޭންކުތަކުގެ ން ފެށިގެން މަތީ 3އެމް.އެސް.  

 އެއްގޮތަށެވެ. 

 ޕޮއިންޓު  5 – ބަހުސް މައްސަލައިގެ .1

 މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ދެނެގަނެފައިވާ މިންވަރު  -

 ހެކިތަކުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އެނަލައިޒްކޮށް ހުށަހަޅާ ހައްލުގެ ފެންވަރު  -

 ޕޮއިންޓު  5 – ފެންވަރު ހުށަހެޅުމުގެ .2

 މުގެ ހުނަރު ތުކުރުމުޢާމަލާ -

 ކޮންފިޑެންސް  -

 

(ވ) ތަްއ ންޖެހޭ ބައި ނަގައި ހިމަހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ތަކުންފަރާތް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާއިން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ  2އެމް.އެސް.  

 އެ އިދާރާއަކުންނެވެ.ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލައި ޅާނީ ކަނޑައަ

 
  

 އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވައިލުން  11.2 

 

މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ  ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވައިލާނީމަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް  )ހ(

ލަފާގެ  ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ،މިނިސްޓަރު



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 25  

 ނެވެ. އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފާގެ މަތިން ނުވަތަ މަތިން

 ފަރާތެއް ހިމަނަން ވާނެއެވެ. 3ޕެނަލްގައި އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ހިމެނޭގޮތަށް މަދުވެގެން  އިންޓަރވިއު )ށ( 

 

(ނ) އް އޮވެގެން މި ބޫލު ސަބަބެސް މަޤުކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެއިޢުލާން 

  ސިދާނެއެވެ.މަޖެއްމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕެނަލް އެކުލަވައިލެވެން ނެތްނަމަ އިދާރާގެ ބޭރުން ޕެނަލިސްޓުން ހަ

 

(ރ) ފާ އަދާކުރާ އްގައި ވަޒީ ރޭންކެމަޤާމުގެ ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންއިންޓަރވިއު ޕެނަލްއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅަންވާނީ  

ންޓަރވިއު ފަރާތެއް އި ދާކުރާއަމަޤާމަށް ވުރެ ދަށް ރޭންކެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ  ކޮށްފައިވާއިޢުލާންފަރާތްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

(ބ) ކަންދިނުމުގެ ވުމަށް އިސް ހޮ  ތެއްހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާ، އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އިރު 

އެއްބަނޑު މީހެއް، ، ބަފާ މީހެއްނޑުއެއްޢާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއްއޮތް )މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް، އެއްބަ ފަރާތްތަކާގޮތުން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 .   ނުވާނެއެވެއިގެންއެއްބަފާ މީހެއް، އަނތްބެއް ނުވަތަ ފިރިއެއް( ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މީހަކު އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނަ

 

(ޅ) ރީއެްއ ކީ މިނިސްޓް ދާރާއަ އެ އި، ވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ހިމަނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމައިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ސި  

ބޯޑެއްގެ  އް ނަމަ އެ ދާރާއެއިގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ  ،ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު

 . ޅިދާނެއެވެކަނޑައެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، ޤާބިލު ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ 

 

(ކ) އި އިންޓަރވިއުގަ، ވެ. ނަމަވެސްމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެ ލްސިޔާސީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަ 

 އޮބްޒަރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ. 

 

(އ) އަދި  ތުކުރުމުގެ ޢާމަލާމު އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުންނަކީ އިންޓަވިއުކުރެވޭ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ފުރިހަމައަށް  

 އިންޓަވިއުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  )ވ(

 މެނުން. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ހިޕެނަލްގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ  .1

ނަލްގައި ޓަރވިއު ޕެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށްގައިވާ ގޮތަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ  1ނަންބަރު  .2

ޓަރ ރެކް އަޅާ ޑިފު ކަނޑައިސް މުވައްޒަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެބައިވެރިވެވެން ނެތް ހާލަތުގައި، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ 

 ޖެނެރަލް ފެންވަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް ހިމެނުން.

ޖެނެރަލް   ޑިރެކްޓަރވައިލެވޭޕެނަލްގައި ދެން ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ އިޢުލާންކުރާ މަޤާމު އޮތް އިދާރާ ފިޔަވައި އެހެން އިދާރާތަކުން ހޮ .3

 މަތީ ފެންވަރުގެ ފަރާތްތަކަކަށްވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 
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ރވިއުއަށް އިންޓަތައް ލޫމާތު އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި މަޢު ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް )ހ(

ން އެ  ރައްދުވިކަ ތަކަށްރާތްފައެ އަދި މި ލިޔުން  .ގަޑި އިރު ކުރިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ 48ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ އެންމެ ލަސްވެގެން 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އޮފީހަކުން 

 

 ން އިދާރާއި ތްތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާ ގެނައުމަށްހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވާއިރު  )ށ(

 ންވާނެއެވެ.  ޔަޤީންކުރަ ބަލައި އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލުކަން އެ އިދާރާއަކުން

 

  ނެއެވެ.ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ނިންމަންވާ ބައްދަލުވެއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން  ،ކުރިން ށުމުގެއިންޓަރވިއު ފެ )ނ(

 އިންޓަރވިއު ފޯމެޓާއި ސުވާލުތަކުގެ ތަރުތީބު  .1

 ކުރާނެ ސުވާލުތައް   ފަރާތްތަކާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ .2

 ސުވާލުތައް ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާ ކުރާނެ .3

 ޕެނަލިސްޓުންގެ މެދުގައި ބަހާލާނެގޮތް ކުރާނެ ސުވާލުތައް އިންޓަރވިއު  .4

 ޖަވާބު  ކަށް ދޭނެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވެދާނެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަ .5

 

ކެއް ދާއިރާތަ  އަށް އެ އިދާރާއަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައު (A1)އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓް ، އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން )ރ(

 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 އަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  100ޖުމުލަ މާކުސް ޝީޓުގެ  A1އިތުރުކުރާ ދާއިރާތައް ހިމަނައިގެން  .1

2.  A1 .ެޝީޓުގައި ކޮމިޝަނުން ހިމަނާފައިވާ އެއްވެސް ދާއިރާއެއް އުނިކޮށްގެންނުވާނެއެވ 

އް ވަޒަންކުރުމަށް ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ދާއިރާތަކާ ތަފާތު ހުނަރެ A1އިތުރުކުރާ ދާއިރާތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  .3

 އިތުރުކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ކަމުގެ މައްޗަށް ކާއި ޤާބިލު ސިފަތަމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާކަކީ އިތުރުކުރާ ދާއިރާތަ  .4

އިރާތަކަކަށް ދާތުރުކުރެވޭ އި ތަށް ބަލައި، އެ އިދާރާއަކުން އިންޓަރވިއުގައި ވަޒަންކުރަން ބޭނުންވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮ

 ވެ. ވާންވާނެއެ

   

 އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަން  11.4 

 ގައެވެ.ތަނެއްއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުންނާއި އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ  ބާއްވަންވާނީއިންޓަރވިއު  )ހ( 

 ވެ. ދާނެއެ ވިށްގެންދެ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަ ންއިދާރާއި )ށ( 
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ރެންސް ވީޑިއޯ ކޮންފަ  ، ނަމަނެތް  ކުރިއަށްގެންދެވެން  އުއިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ އިންޓަރވި )ނ(

 މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތާ އެކަނި ވެސް އިންޓަރވިއު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

އެވެ. އަދި އެ ވެރިވާންވާނެ ބައިވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދާ ނަމަވެސް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން )ރ(

 ކީ ހަމަހިމޭން، ފުރިހަމައަށް އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ލިބޭ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ފަދަ އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަނަ

   

 އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދިޔުން  11.5 

 

. އް ދޭންވާނެއެވެތަޢާރަފެ ންތްތަކުފަރާ ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފެށިއްޖެކަން އެންގުމުން  އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އިންޓަރވިއު )ހ(

ދާނޭގޮތް ރިއަށްކު އިންޓަރވިއު  ،މަޤާމު އަދި އަދާކުރާ ރޯލު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، މި ގޮތުން ތަޢާރަފުގައި ނަމާއި

 އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

 

(ށ)  ފަދަ ބައެއް  ފެދޭނެއު ފެށުމުގެ ކުރިން އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތް، ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މަރުޙަބާއާއި ގާތްކަން އިންޓަރވިއުއަށް  

ޓަރވިއުކޮށްގެން ތަކަށް އިން ފަދަ ގޮ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިކުރުވައި، ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާވިދާނެއެވެ. ސުވާލުކޮށްލެ 

ކު، އެ ފަރާތުން މަޖެހުމާ އެތްހަހި ،ނުވާނެއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ، އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރެވި

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

 

(ނ) ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފުރައި، އެ ފޯމުގައި ސޮއި ފޯމު A1ކިވަކިން އިންޓަރވިއު ނިމުމާ އެކު، އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރެއް ވަ 

 އެވެ. ކުރަންވާނެށަވަރު ކައެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ންޓުދޭންވާނެގޮތުން ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ޕޮއި

 ފޯމުކަން. 1ފޯމުގެ  A1 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފުރާފައިވަނީއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު، ކޮންމެ  .1

 ވާކަން.އިކޮށްފައި ސްޓު ސޮފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަ ނަމަ، އެ ބަދަލެއްގެ ކައިރީގައި ޕެނަލި .2

 ވާކަން.ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިންޓަވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ވެސް ޕެނަލިސްޓުން  .3

(ރ)   އެވްރެޖް ހޯދަންވާނެއެވެ. ށް ނަގައި އޭގެޝީޓަ A2 އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުތައް ،އިންޓަރވިއުއަށް ފަހު 

 
  

 ގެ މިންގަނޑު ންޓުދިނުމު އިންޓަރވިއު އަށް ޕޮއި  11.6 

 

ނުންކޮށްގެން އަންނަނިވި ބޭދޭތެރޭގެ ރޭޓިންގ ސްކޭލްއެއް އާ  5ން  0  ޕޮއިންޓުދޭނީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޕޮއިންޓު 

 މިންގަނޑުންނެވެ. 

 ުވން.ނު އްކިަފއިލެއް ދެކުރެވުނު ސުވާލަށް ަޖާވބު ނުެދވުން. ިދން ޖަާވބު ރަނގަޅު ުނވުން ުނވަތަ ެއްއވެސް ގުުޅމެއް ނެުތން. އެްއވެސް މިސާ  0

1 
 ތަކަށްތާހިންމު ނުކުންމެ މުއެދިން ަޖވާުބަގއި ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެްއ ހިމެނުނު ަނމަެވސް ަމއިަގނޑު ަމްއސަލައަށް ަޖާވބު ެދވިފައި ުނވުން ުނަވތަ 

 ކަްށވުން.ނެތް މިސާލަ ުޅެމއްގުއަލިައޅުވާެލވިފައި ުނވުން. ެއްއވެސް ިމސާލެއް ެދއްކިފައި ުނވުން ުނވަތަ ެދއްިކ މިސާލަކީ އެކަށީެގންުނވާ ނުވަތަ 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 28  

 .އްކިަފއިުވންސާލުތައް ދެމި ެއއް ބަގުުޅންހުރި ދިން ަޖވާުބަގއި ރަނގަޅު ނުކުތާތަެކއް ހިމެނުނު ަނމަެވސް ަބއެއް ގުުޅމެއް ނެްތ ނުކުތާތައް ހިމެުނން.  2

  ދެއްކިަފިއވުން. އް މިސާލުަތއްބައެ  ގުުޅންހުރި ގުުޅންހުރި ނުކުތާތަކަށް އަލިައޅުވާެލވިަފއި ވުން. ުގޅުންުހރި މަޢުލޫާމތުތައް ަޖާވބުަގއި ފުރިަހމަުވން. 3

4 
ުނވަތަ ގިނަ  ކުތާތަކެއްރިހާ ނުތައް ަޖާވބުަގއި ފުރިަހމަުވން. ހުކުރެވުނު ސުވާލަށް އެކަށީެގންވާ ަރނގަޅު ަޖާވބެއް ދެުވން. ގުުޅންހުރި މަުޢލޫމާތު

 ނުކުތާތަކަށް އަލިައޅުވާެލވިފަިއވުން. ަރނގަޅު ިމސާލުތައް ދެއްކިަފިއވުން. 

5 
 ުސވާާލ  ކުެރވުނުސްތާތައްވެ ކުރެވުނު ސުވާލަށް ފުިރހަމަ ަޖާވބު ދެުވން. ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް އަިލއަުޅވާލެވިަފއިުވން. ފާހަގަުކރި ހުރިހާ ުނކު

 ގުުޅންހުރުން. ރަނަގޅު ިމސާލުތައް ދެްއކިފައިވުން. 
 

  

 އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް 11.7 

 

ވާ ފުރިހަމަ ން ލުމަށް ބޭނުބެވަރު އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޤާބިލު މިން )ހ(

ރުމުގެ ޤާބިލުކަން ތައް އަދާކު  ވާޖިބުލިބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ގޮތުން އެ ވަޒީފާއެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މަޢުލޫމާތުތައް ތެދު 

ގޮތަކަށް ސުވާލުތައް  ފަދަ  ގަނެވޭ ލިބި އަދި އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ،ދެނެގަތުމަށާއި

 ބައްޓަންކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 

އެްއ  ،ގެއް ބާވަތެއް އެވާނީ އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްހަމައަކުން ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތްތަކާ ކުރަން  )ށ(

 . ފެންވަރެއްގެ ސުވާލުތަކެވެ

 ގައިވާންވާނެއެވެ. ތަކެއް ކަމުސުވާލު  އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ކުރާ ސުވާލުތަކަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މިސާލު ދައްކައިގެން ޖަވާބުދެވޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ  )ނ( 

   

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް . 12
 އާ ދެމެދުގެ ކްރައިޓީރިއާ  3. އެސް .ން އެސް  1. އެސް .އެސް  12.1 

 

 50  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  )ހ(

 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ

 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

  40 އިންޓަރވިއު 

 

ރުޠުހަމަވުމުން  އަސާސީ ޝައާގައިފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރި މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ )ށ(

 ވާނެއެވެ. ޓުދޭންދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިން

 

ފައިވާ  ލިބިމަތިން ޕޮއިންޓުގެން އިން ފެށި  70 ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  ފަރާތަށް މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  )ނ(

 ނަމައެވެ. 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 29  

 

(ރ) ގައި ރައިޓީރިއާ ކް. އަދި، ދެވިދާނެއެވެށްގެންކުރިއައެސެސްމަންޓް އިންޓަރވިއުއާ އެކީ މި ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭނަމަ  

ޑައަޅައި، ކި ޕޮއިންޓެއް ކަނވަ ށް އެސެސްމަންޓަ އިތުރުނުވާގޮތަށް ޕޮއިންޓުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ  40ކަނޑައަޅާފައިވާ  އިންޓަރވިއު" އަށް "

 .ކިން ހިމަނަންވާނެއެވެވަ ލިބުނު ޕޮއިންޓު  އެސެސްމަންޓަށްޝީޓުގައި އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް  A2، ދޭނަމައެސެސްމަންޓް ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވެ. 

 
  

 ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ކްރައިޓީރިއާ ގެ އޮފިސަރ  4. އެސް .އަދި ޖީ  3. އެސް .ޖީ  12.2 

 

ރެއިން . މީގެ ތެ ރޭންކުގައި އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ އަދި އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންސްގެ މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ 4ޖީ.އެސް.  )ހ(

ންގެ މަޤާމުތަކަށެވެ. ލެސިފިކޭޝަގެ އޮފިސަރ ކް 4ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށާއި، ޖީ.އެސް.  3ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ބޭނުންކުރާނީ ޖީ.އެސް. 

 ރައިޓީރިއާއެވެ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކް 12.3ގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް ބޭނުންކުރާނީ  4ޖީ.އެސް. 

 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  )ށ(

 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ

 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 25 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

  35 އިންޓަރވިއު 

 

ރުޠުހަމަވުމުން  އަސާސީ ޝައާގައިމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރި )ނ(

 ންވާނެއެވެ. ޓުދޭ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިން

 

(ރ) ށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ އިން ފެ 60ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ ފަރާތަށް މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  

 ނަމައެވެ. 

(ބ)   ދޭންވާނެއެވެ.  އެސެސްމަންޓެއްމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް  

 

ޕޮއިންޓުގެ  35 އަޅާފައިވާކަނޑަ "އިންޓަރވިއުއާއެކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި "އިންޓަރވިއުއަށް )ޅ(

 ވެ. ޅައި، ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް 

 
  

 ގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ކްރައިޓީރިއާ 4. އެސް .ޖީ  12.3 

 

ރެއިން . މީގެ ތެ ރޭންކުގައި އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ އަދި އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންސްގެ މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ 4ޖީ.އެސް.  )ހ(

ގެ  4ންއަށެވެ. ޖީ.އެސް. ގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަ 4ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ޖީ.އެސް. 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓިރިއާއެވެ.  12.2ސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންކުރާނީ އޮފި



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 30  

 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  )ށ(
 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 5 އާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު ޑިސިޕްލިން ކޯ

 5 ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ރަށް ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 20 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

  35 އިންޓަރވިއު 

 

ރުޠުހަމަވުމުން  އަސާސީ ޝައާގައިމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރި )ނ(

 ނެއެވެ. ންޓުދޭންވާކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިދިނުމަށް 

 

ށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ އިން ފެ 60ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  ފަރާތަށް މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  )ރ(

 ނަމައެވެ. 

(ބ)   ދޭންވާނެއެވެ. އެސެސްމަންޓެއް މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް  

 

ޕޮއިންޓުގެ  35 އަޅާފައިވާކަނޑަ "އިންޓަރވިއުއާއެކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި "އިންޓަރވިއުއަށް )ޅ(

 ވެ.ވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި، ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް 

 
  

 ގެ ކްރައިޓީރިއާ  2. އެސް .އަދި އެމް  1. އެސް .އެމް  12.4 

 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  )ހ(
 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 5 ންޓު އާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންނުވަތަ  ކޯ

 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 20 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

  35 އިންޓަރވިއު 

 

ރުޠުހަމަވުމުން  އަސާސީ ޝައާގައިމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރި )ށ(

 އެވެ. ޕޮއިންޓުދޭންވާނެދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 

(ނ) ށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ އިން ފެ 60ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ ފަރާތަށް މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  

 ނަމައެވެ. 

(ރ)   ދޭންވާނެއެވެ. އެސެސްމަންޓެއްމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް  

 

 އިންޓުގެ ޕޮ 35 ފައިވާކަނޑައަޅާ" އިންޓަރވިއުއަށް" ކްރައިޓީރިއާގައި ،ނިންމާފައިވާނަމަ އިދާރާއިން  ދިނުމަށް  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  އިންޓަރވިއުއާއެކީ  )ބ(

 .ވެޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެ ،ކަނޑައަޅައި ޕޮއިންޓެއް ވަކި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  އިތުރުނުވާގޮތަށް ވުރެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް
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 އާ ދެމެދުގެ ކްރައިޓީރިއާ  5. އެކްސް .ން ފެށިގެން އީ  3. އެސް .އެމް  12.5 

 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  )ހ(
 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 5 ޓު އާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންނުވަތަ  ކޯ

 5 ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތު އަސާސީ

 15 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

  30 އިންޓަރވިއު 

 

ރުޠުހަމަވުމުން  އަސާސީ ޝައާގައިމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރި )ށ(

 އެވެ.ންޓުދޭންވާނެދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއި

 

(ނ) ށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ އިން ފެ 60ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  ފަރާތަށް މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  

 ނަމައެވެ. 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދޭންވާނެއެވެ.  އެސެސްމަންޓް އާއިމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް  )ރ( 

    ނެވެ.ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  9 ޖަދުވަލު ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓުދޭނީ މި އުޞޫލުގެ  )ބ( 

    

 ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ ހާލަތު . 13
ފައި ރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން ޑިސްކޮލިފުއެ މަރުޙަލާއެއް ، ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތައްމަރުޙަލާއެއް  މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް

 އަންގަންވާނެއެވެ. ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަން ލިޔުމުން

 
 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުން . 14

 

 ން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ތެރެއި ކުގެރާތްތަ ފަލާތަކެއް ނިމުމުން، އެ މަރުޙަލާތަކުގައި ބައިވެރިވި ޙަ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަރު )ހ(

އިންޓު ނުލިބުމުގެ  މަތިން ޕޮއެންމެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އިންސައްތަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ )ފަރާތްތަކަށް

 .ވާނެއެވެއަންގަން  ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުންތަފްޞީލުކޮށް އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ސަބަބު  (ނުހޮވޭ ފަރާތްތައް ސަބަބުން

 

 ޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަ )ށ(

 . އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތެވެ ންޝީޓު A2 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ .1

2. A2 ުލިޔުމުން އެ ކަން އިދާރާއަށް އެންގުމުން، ދެން  ޙާލަތުގައިފަރާތް އެ ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ  ނު ން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުޝީޓ
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 ވާނެއެވެ. ކީ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަ

3. A2 ެޕްލް މަލްޓިޤާބިލުކަމާ ގުޅޭ  މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި  ޙާލަތުގައި،ވަނައަށް ދާ  1ދެ ފަރާތެއް  ޝީޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް އެއްވަރުވ

 ތަކީފަރާޓު ހޯދާ ން ޕޮއިންދިނުމަށްފަހު، އެ އިމްތިޙާނުން އެންމެ މަތިއެ ދެ ފަރާތަށް )އެމް.ސީ.ކިއު( އިމްތިޙާނެއް  ސުވާލުގެޗޮއިސް 

  ންވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅަކަމުގައި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް

 

ސަން ފާ ހަމަޖައްވަޒީ ގައި،އެ ކަން ލިޔުމުން އަން އެ ފަރާތަށް ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވަނީ އެކަކަށް ނަމަ A2ދެ މަޤާމެއްގެ  )ނ(

 ވެ. ދެ މަޤާމުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މަޤާމަށެ  ހުށަހަޅާނީ

 

ވަޒީފާ  ފަރާތަކަށް އި ނުވާ ލިބިފަ ވަޒީފާތަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ )ރ(

 ނުދެވޭނެއެވެ.  ހަމަޖައްސައި

 

 ޖުމުލަ އިންސައްތަ  ލިބެންޖެހޭށްވެގެންއިޢުލާންކޮށްގެން ވެސް ވަޒީފާތަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ދަ މަޤާމަކަށް ދެ ފަހަރު  )ބ(

މުގެ މަޖެއްސުހަށް ވަޒީފާ ރާތަކަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަ

އްސުމާ މެދު ޒީފާ ހަމަޖެވަކޮށް އަދި އެފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށް ރިޢާޔަތް  އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،ލަފައަކަށް އެދި

 ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

   

15 .A2  ުހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން މާއި ޝަކުވާ ޝީޓު އާންމުކުރ 
(ހ)   އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.  ޝީޓު A2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  

 

ށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެ  A2 ،ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފައިވާޕޮއިންޓު ދީ  އާންމުކުރުމަށް ފަހު ޝީޓު A2 )ށ(

 ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 3

 

(ނ) އާންމުކުރުމަށް ފަހު،  ޝީޓު  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި، ވަޒީފާއަށް އެ ފަރާތް ހަމަޖެއްސޭ ނަމަ،  

އްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެ 1އިދާރާއިން އެ ފަރާތާ ގުޅައި ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލައި، ޝަކުވާއެއްނެތް ނަމަ 

 ( ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ށހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ )

 

(ރ) ނަމަ، އެ  ހަޅާފައިވާއް ހުށަހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެ ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާށމި މާއްދާގެ ) 

 ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.  އެ ،ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު

 

(ބ) ިމ ، ސްނެއެވެ. ނަމަވެޝީޓު އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން އާންމުކުރަންވާ A2ލަތުގައި ޙާބަދަލު އަންނަ  ޝީޓަށް  A2ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.، ގޮތަށް އާންމުކުރާ އިރު

(ޅ)  ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށް، އިދާރާގެ  A2ޝީޓު އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ޝާއިޢުކުރެވުނުކަން  A2، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އިރު 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 33  

 އަދި ފޯމު ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު ޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، މަޤާމު ޝީޓު ޗެކްކުރި  A2 ،ފަރާތުން ޕޮއިންޓުދޭ މުވައްޒަފާއި

   

 ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރުން . ވަޒީފާއަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމާއި އެ ފަރާތުން 16

 

(ހ)  A2 ު10ލު ލުގެ ޖަދުވަމި އުޞޫތޯ ކަން އަންގައި އެ ވަޒީފާ ބޭނުންވޭއެ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް،  ޢާންމުކުރުމަށް ފަހު ޝީޓ 

 ވަޒީފާ ރިކޮށްވެވިއުގަ މެދު  އަންގަންވާނީ ސީ.އެސް.ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް 

 ހަމަޖެހުމުންނެވެ.

 

ވޭނެކަމަށް ފީހަށް ނިކުމެ އޮ ނަމަވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިފި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި )ށ(

ގައި ނުވާ ޖަވާބު އަށް ފޮއެ ފަރާތުން އިދާރާލަފާކުރާ ތާރީޚާއި، މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަން 

 ށް އަންގަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކުރުމަ

 

 72 ފަރާތަށް ކުރިމަތިލި ޒީފާއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވައިދާރާއަށް   އެންގުމަށްފަހުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯއަދި )ށ( ( ހމި މާއްދާގެ ) )ނ(

  ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން އެ، ގަޑިއިރު ދީ

 

 ޖެހިގެން  ދީފައި ނުވާނަމަ، ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު 72ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯ އެންގުމުން އެ ކަން ލިޔުމުން އަންގާތާ  )ރ(

 އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެ ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯ އެ އިދާރާއަކުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

ށް، ވަޒީފާއަށް ން ބަޔާންކޮމަ އެކަނުންވާކަމަށް އަންގައި ފޮނުވާ ޖަވާބުގައި، އެ ފަރާތުން މިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ ނަވަޒީފާ ބޭ )ބ(

 ކަން   އެނަމައް ދޭންޖެހޭޓިސްއެހަމަޖައްސައިފިނަމަ، އޮފީހަށް ނިކުމެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރާ ތާރީޚާއި، މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް އެއްވެސް ނޯ

 ވާކަން އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި

   

 . ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 17
 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭފަރާތުގެ  17.1 

 

(ހ) ޒީފާއަށް ވެ. އަދި ވަންވާނެއެދޫކޮށް އިދާރާއިން އަންގާ ދުވަހަކަށް އެ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އަންގަކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ށް ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަ 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމާއެކީއެވެ.

(ށ)   ވެ.ނުޖެހޭނެއެ ކަށް ޅާއެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލުވާ އިރު ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަހަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކު  

  

 އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުން  ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ލިޔުންތައް އަސްލާ  17.2 

 

 އަސްލާ ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ  )ހ(

 48އަންގާތާ  އެކަން އިދާރާއިން އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ކޮޕީ 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 34  

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި އެ ލިޔުންތައް ގަޑިއިރުގެ 

 

 ކައުންސިލްގެ ބާހިރާއްޖޭގެ ނީ ދިވެއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ހުންނަންވާ މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި އަސްލާ )ށ(

 ގޮތަށެވެ. މި އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާއެއް އްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގަ"އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތަ R-1067/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ގެ ތައްގަނޑު އްގޮތްކަމު އެ ސްލާއަދި އަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު ،އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުގައި ފުރިހަމަ ނަމާއި ގޮތުން އަސްލާ

 ޖަހާ ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

 ވާ ލިޔުންއި ޑުޖަހާފަތައްގަނއެއްގޮތްކަމުގެ  އަސްލާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގަ )ނ(

ލިކޭޝަން ޕްރާތުގެ އެފަމަ އެ ނައެއްގޮތް ކަމުގައިނުވާ  އެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ ގެ ކޮޕީގެނެސްފައިނުވާ ނަމަ، ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓު

ދި އަވާނެއެވެ. ރުޞަތު ދޭން ފުއެ ތަރުތީބުން ލިސްޓުގައި ދެން ޖެހިގެން އޮތް ފަރާތަކަށް  ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު A2 ،ބާޠިލުކޮށް

ކުން އެ އިދާރާއަ  ތަކަށްކަމާބެހޭ ފަރާތް  ކަން ، އެ އެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ ގެ ކޮޕީހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓު 

 ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 އްގޮތްކަމުގެއަސްލާ އެ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއަކުންކާވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އުޞޫލުތަ 31ޑިސެންބަރު  2020 )ރ(

 އަލުން ވާ ލިޔުމެއްހާފައި ޖައަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު  ،ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ނަމަ .އެސް.ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް ސީ

 ވާނެއެވެ.ންނަންތައް ބަލައިގަ ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުގައިހުރި ލިޔުން .އެސް.ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީ .އެސް.ސީ

 

ސް އަސްލާ އަކުންވިޔައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ އިދާރާ ކާނިޔަލަށް އުޞޫލުތަ  ވަނަ ދުވަހުގެ 31ޑިސެންބަރު  2020 )ބ(

އަސްލާ  ނުމަށް އެއީގެ ބޭވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމު ،އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ

 ގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ. އެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތު

 

ވާ އްގަނޑުޖަހައިފައި ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތަ 94ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  )ޅ(

  އެވެ. ފަދަ ލިޔުމެއް އިދާރާތަކުން ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެނުވާތީ އެ މެއްލިޔުމުގެ ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔު

 
  

 ން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުނޯޓިސް ދިނުމާއި . 18
 ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން  18.1 

 

ހަކު އައްޔަންކުރުމަށް މީ)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް  30އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  )ހ(

ރިކޮށް އުގަ މެދުވެ ވި.އެސް. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ، ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް

ށަހަޅަންވާނީ ހު ޖެއްސުމަށް ށް ހަމަދެން ވަޒީފާއަ، އްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެ

 ލަސްވި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަކާއެކީއެވެ.

ނީ ހަމަޖައްސާސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  އެއްވަޒީފާސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން އި ހުރި ފަރާތަކަށް އެއްގަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ )ށ( 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 35  

 ގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.   ތިރީ

ދީ އެ މުއްދަތު   މުއްދަތުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް 18.2އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގެ  .1

 ހަމަވުމުން.

ރާ އޮފީހުގެ ޒީފާ އަދާކުވަމާމެދު އޮތްނަމަ، އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް  .2

  އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން.

 

ިމ ޒީފާއަށް ރިންހުރި ވަލުން ކު ވަޒީފާ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ވަޒީފާ ސީ.އެސް. ވިއުގައިން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އަ )ނ(

 އިޢާދަނުކުރެވޭނެއެވެ. ރުޙަލާގައި މަ

 

ވަޒީފާ ، ރާތެއް ނަމަރި ފަ ހުނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި  ގައިފަރާތަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ޅާވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަ )ރ(

ށް ން ހުށަހެޅުމަ  ކަމުގެ ލިޔުވަކިވި ކުރާ ވަޒީފާއިންމަ، އަދާބެލުމަށްފަހު އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނަ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ ރިކުއެސްޓު

 އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓު ޖަހަންވާނީ އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

 ފަރާތަށް ވަޒީފާ އެހަޅާނަމަ، ން ހުށަފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ  )ބ(

 ވެ. ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ، އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ޤަބޫލުކޮށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެ

 

 ޖެހޭނެއެވެ. އް ހިމަނަންޔުންތައި މި ބަޔާންކުރާ ލިތިރީގަ، ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިން ހުށަހަޅާ އިރު )ޅ(

ކަން ލިބިފައިވާ ނެގުމަށް މަޤާމަށް މީހަކު އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން  .1

 އަންގައިދޭ ސިޓީ/ލިޔުން. 

 ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ.  .2

 .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .3

ޑު ނެތް ނަމަ، ންގައިދޭ ކާކަން އަވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެންކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ / ދިވެހި ރައްޔިތެއް  .4

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.

 ކޮޕީ.  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ގެ ވެލިޑޭޓްކޮށް، ތަކު ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަޢުލީމީ  .5

  ކޮޕީ. އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތަ .6

 ކޮޕީ. ށްފައިވާ އެޓެސްޓުކޮ ގެ ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓަރޭޝަން އް ނަމަ،ލައިސަންސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ބޭނުންވާ މަޤާމެ .7

 .ޕްރެކްޓިކަލްގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ހަދާ މަޤާމުތަކުގެ މްތިޙާނު ނުވަތަ އި .8

 .(A1)އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ ޝީޓު  .9

 .ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯ ޝީޓު .10

 .(A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ) .11
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 .ށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ސްކްރީންކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރި ޝީޓުސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގައި ވަޒީފާއަ .12

  .ވަޒީފާ ހުށަހެޅި ލިޔުންއެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް  .13

 .ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުންއެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް  .14

މަށް ޑު ސާފުކުރުގެ ރެކޯށު )ކު  ބަލާ ފޯމު"އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން  .15

 .ގައިވާ ފޯމު( 5ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ޔުން.އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްއާ ގުޅޭ ލިވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ،  .16

ދާކުރާ ދު ވަޒީފާއަލުވުމާމެ ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑު އޮތް މުވައްޒަފުން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަސިވިލް ސަރވިސް .17

 އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން

 ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުން. .18

 އެ ލިޔުމެއް. ،ގަނޑުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުމެއްވާ ނަމަވަޒީފާގެ ޚާއްޞަ އޮނި .19

   

 ޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަ 18.2 

 

(ހ) ފާ އަދާކުރާ ގުމުން، ވަޒީ  އެންސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން މަޤާމަކަށް ހޮވިއްޖެކަން އިދާރާއަކުން 

 ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނެއެވެ.  30 ގިނަވެގެން އިދާރާއަކަށް 

 

ލުވުމަށް މުވައްޒަފު އަކަށް ބަދަ ވަޒީފާ އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި އިދާރާއަށް މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ އެހެންވަޒީފާ ބަދަލުވުމާމެދު  )ށ(

ކަމުގައި  ޓިސް ދިނުން ރާ ނޯގަސްދުކުރާކަން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް އަންގާ ލިޔުމަކަށް ވުމުން، އެ ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކު

 ބެލެވޭނެއެވެ.ނު

 

ކަން ދަތު ހަމަވި ސްގެ މުއްނޯޓި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މި މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭނީސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  )ނ(

 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 

(ރ) ން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެ ފަރާތު، ޒަފަކުއިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ  

ނަވެގެން ރާތަކަށް ގިފަވެސް، އެ ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަ 30ތަނަކަށް 

  އެއްގޮތަށްގެ ގަވާއިދާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްހުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފަހު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ފަ 30ދެވޭނީ 

އި އްގެ ގޮތުގަ ވައްޒަފެއިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުޙާޟިރުނުވާ ނަމަ، ވަޒީފާއަށް 

 ރެވޭނެއެވެ.ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކު 
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` 
 

 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

        )............( 

  ………………………………ނަންބަރު:    

 އިޢުލާނު 
 

 މަޤާމުގެ ނަން( ކުރާ)އިޢުލާން  :މަޤާމު 
 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( )މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިންތި( މަޤާމުގެ ގިންތި:
 (ގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކުއޮނި ކުރާ މަޤާމަށް )އިޢުލާނު  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 ކުރާ މަޤާމަށް އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަން()އިޢުލާނު  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 ކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ( )އިޢުލާނު  މުސާރަ:

 ކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސް( )އިޢުލާނު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ( މަށްވަންސްތައް މި ބައިގައި ހިމެނުކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު އެލަ)އިޢުލާނުކުރާ މަގާމަށް  :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
އިގައި މި ބަ ވަރު  މިން)ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނަމަ، ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސްދެވޭ ކޯ ޑިސިޕްލިންއާއި ދެވޭ 

 (ހިމެނުމަށް
 ( ނުމަށްހިމެ މި ބައިގައި ންސް ދެވޭ މިންވަރު)ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނަމަ، ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަ 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 އް(ލިއްޔަތުތައޫ ޑު މަސްމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނ {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ 

 )މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް(   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1ޖަދުވަލު 
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 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 
 )މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގު)ތައް( ހިމެނުމަށް.( 

 (ރުމަށް ޑިސިޕްލިން)ތައް( ވަކިން ފާހަގަކު)މަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ، ޕްރިފަރޑް 
 ވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް()މަޤާމަށް ކޯ ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ، ކޯ ޑިސިޕްލިން)ތައް( 

 ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް މަޤާމުގެ 
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ)ތައް( ހިމެނުމަށް()ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ގެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާ  .1
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން 

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151  

 .ސް ހިމެނޭގޮތަށް(މެއިލް އެޑްރެ-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ގެ ދެފުށު ( މަވެސް ނަހަމަވެފައިވީ )މުއްދަތު ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
މަ، އެ ނަ ލިފައިވާޑު ގެއްނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާ. ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

  .ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓު ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ 

ވިއްޖެ ޤާމަށް ހޮތިލާ މަކުރިމަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް  .4
 އިވާ ލިޔުން.ދޫކޮށްފަ ފީހުންނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ތަޢުލީމުދޭ ތީ މަ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް ން އިއޮތޯރިޓީ ސްލިފިކޭޝަން ކޮ މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ؛ޓުގެ ކޮޕީންސްކްރިޕްޓްރާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުންބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ލަތްތަކުގައިޙާ ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ 
 ކޮޕީ  ޕްޓްގެޓްރާންސްކްރި އަދި ކޮޕީ ޓްގެރިޕޯ ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

ޓްގެ ންސްކްރިޕްއާއި ޓްރާމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީމަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ؛ ކޮޕީ

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: ބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި .6

ޏެއްގައި  ކުންފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ )ހ(  
 ހާއި ދުވަސް އި މަރާއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަ ދާކޮށްފައިވާ ނަމަވަޒީފާ އަ

 ށްފައިވީ ފާ އަދާކޮ  ވަޒީ )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 ޔުން. ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލި

ފެންނަންނެތް އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ މަހާއި 
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިނ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 39  

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނު

އިވާ އަދާކޮށްފަ ،ނަމަ ވާކޮށްފައި  ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
 ފާގެ ވަޒީ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ކިން ވެސް( ވަކިވަނަމަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ދެވޭ މުސާރަ މުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ)މި ލިޔު ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 އެ ބަޔާންކޮށް ކަންމަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެ
 ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އްލަ ވަތަ އަމިފުންޏެއް ނު އަމިއްލަ ކުންއުވައިލައިފައިވާ ތަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވައުވައިލައިފައިވާ (  ދަޢުލަތުގެ ބ)
 މާއަތެއްގައި ޖަވަތަ ނު ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާޤައުމީ ނު އުވައިލައިފައިވާ ނުވަތަ ، އިދާރާއެއްގައި

 ހާއި ދުވަސް  މަރާއިއަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
 ފައިވީ  އަދާކޮށް ވަޒީފާއިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި )އެއްއެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ރޫޓްމަންޓް ރެކް ، ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާ"ގައިވާ  8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

މާއި  މީހުން ހޮވުސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކަންތައްތައް  ބެލޭނެ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށްމި 
 ނާފައިވާނެއެވެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަ 12އިޞްލާޙު( ގެ )ދެވަނަ  2021ކާއި އުޞޫލުތައް އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަ

 
ވާ ބައިތަކުގެ ހިމަނާފައި  އާގައި އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިޓީރި )

 އިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.( ބަ ކަން މި  ، އެ އިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމަ 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ޒީފާއަށް ށެވެ. ވައަން( ނަމަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ )ގަޑި( ގެ ކުރިން، )އިދާރާގެ 
  ސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް )އީ-އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

ނޑައަޅާ އެ ކަ، މަފި ނަން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިއަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރު
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
 ޒީފާއަށްވަ ،އިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަުޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާައްށ ބަލަ

 ެއވެ. ރެވޭނެކުޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ވާ ފަރާތްކުރިމަތިލާފައި
 

ނާއި )އިމްތިޙާވިއު ރއިންޓަ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ
އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

މެނުން(  ވެސް ހި  ަބއިއެ ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި 
 ( އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންާނނެ ތަން( ގައެވެ. ( އާއި )ތާރީޚު)ތާރީޚު އޮންނާނީ،

 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 40  

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ުނ ލިބު ޕޮއިންޓުތަކަްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް 3 ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު
އި (" އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގަޝީޓު  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ޝީޓު  A2  އޮތްނަމަވާއެއްެދވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކު ޕޮއިންޓުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
ދާރާއަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އި 3ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ކުރާންމުއާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ސް( އަށެވެ. މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯނު ނަްނބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ
)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. އިނ  

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(

 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

 

 
 

  

http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu
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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  – 2ޖަދުވަލު 

` 
 

 

 
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:ފޯމު   

 ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ. .1

ކްކޮށް ށް ިލބުނުކަން އިާދރާިއްނ ޗެ ލިޔެ، އެ ލިުޔންތައް ަހމައަެޗކްލިސްޓުގައި ހަަމއަށްވަނަ ނަންަބުރގަިއވާ  4މި ފޯުމގެ  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާ  .2

 ލިޔުންތައް ބަަލއިގަތްަކމުގެ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިގަްނނަްނވާނެެއވެ.  
 ފަުހއެވެ. ޔެ ފޯމު އަދާަހމަކުުރމަށްމަޢުޫލމާތު ލި އެ ހުށަަހޅަްނވާނީފޯމު  ެރވިަފއި ނުވާަނމަ،ވަނަ ނަންަބުރގައި ލިސްޓުކު 4ގެ ލިޔުމެއް މި ފޯމު ފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާ .3

ޔެ ފޯމާއެކީ ލި ދާެހއްަގއި އިުތރު ކަރު  ވުރެ އިުތރުވާ ގޮތަށް ހުަށަހޅާ ލިޔުންތައް ިލސްޓުގެ ޯފމެޓަށް ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ ހިމެނޭ ލިސްޓަށް އިަވނަ ނަްނބަުރގަ  4ފޯމުގެ  .4
 ހުށަހެިޅދާނެެއވެ. 

 މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ކޮށްފައިވާ އީ ބަޔާން ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭނީ ފޯމުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް  .5
 

 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާޤމު 

 :ގެ ރޭންކުމަާޤމު  :ނަންަބރު އިޢުލާން 

 :ަތން/އޮފީސްވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 މެއިލް އެޑްރެސް:-އީ  

 މިހާރު ވަޒީފާެއއް ައދާކުާރނަމަ ައދާކުާރ ވަޒީފާ:

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަްނ: 
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 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ  .3
ވިަފިއ ުކރެބޮންޑު މަށްކުރު  ިޚދުމަތް ކަށްމުްއދަތަ ވަކި ވަކި ތަނަަކށް ޮގތަކުން ވެސް ނޫން އެ ނުވަތަ  ަސބަުބން ކުރުުމގެހާސިލު ަތޢުލީމު ންޭބރުަގއިރާްއޖެއި  ނުަވތަ ރާްއޖޭަގއި

 ނުޭވ      ކުރެވިަފއިވޭ     ވޭތޯ؟

 ؛ނަމަވާ ކުރެވިފައި

 ުކރެވިަފއިވާ އިާދރާ:ބޮންޑު  :ތާީރޚުހަަމވާ  ބޮންޑު
 

  ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .4
 ެށވެ.(ރާސްޓުކުލިބަިއގައި  ހުރިހާ ލިޔުންަތއް މި  ޅާބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަ  އިޢުލާުނަގއި)ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 # ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގެ ތަފްޞީލު  އަދަދު

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(  

 2 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 
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 ރާރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤް  .5
ްއބަފާ މީހެްއ އް ުނވަަތ އެނޑު މީހެ މަްނމަ، ަބއްޕަ، ދަިރއެްއ، އަްނބެްއ، ފިިރއެްއ، ެއްއބަނުޑއެްއަބފާ މީހެްއ، އެްއބަ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާުކރަްނޖެހޭ އޮީފހުަގއި ތިަޔ 

 }މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އާން އެކޭ ނަމަ، ތަފްޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް{ ނޫން    ާއން ވަޒީާފއަދާުކރަމުން ދޭތޯ؟

 ގުުޅން އޮތް ފަރާުތގެ ނަން: އޮތް ުގޅުން: 

 ފޯމު މި ،މަނަެވއްޖެ ސާިބތު ކަމަށް ތެދުނޫން އްހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަ ފޯާމއެކުއަދި  މަޢުލޫމާތު ފޯމުަގިއވާ މި. ވެމަޢުލޫމާތެ ތެދު ،ކީމަޢުލޫާމތަ ދީފަިއވާ ައުޅގަނޑު ފޯމުގައި މި
 ުގިޅގެން  ލައާމަްއސަ ދީަފިއވާ ތުމަޢުލޫމާ ޮދގު އަދި. ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ ެވސް ނިންމުން ނިްނމާފަިއވާ  ،ުބަރވެ ަމއްޗަށް ގެމަޢުޫލމާތު ފޯުމގަިއވާ މި ކުރުާމއެކުބާޠިލު

 .ފޮުނވޭެނއެވެ ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ެއޅުަމށް ފިޔަަވޅު އަޅަްނޖެހޭ ޤާނޫީނގޮތުން

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ދޫކުރާ ސްލިޕް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ތައް ހުރިހާ ލިޔުން  ގަކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަ ނަ ވަ  4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 
  އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާުމ: 

 ނަންަބރު:  އިޢުލާން

 ނަން:ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިާދރާގެ 

 ގެ ކޯޑު ނަންބަރު:ކެންޑިޑޭޓު 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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 ޝީޓު  ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  – 3ޖަދުވަލު 
 

        

 

  ޝީޓު  ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ  ވަޒީފާއަށް 

        

 

 މަޤާމުގެ ނަން:
 

 

  އަސާސީ މުސާރަ:
 

 

 އިޢުލާނު ނަންބަރު:
 

 

 އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:
 

      

  

 

 
 ކޯޑު ނަންބަރު

 އުމުރު

 
މަވޭ 

ު ހަ
ަރުޠ

ޝ
 

 
ަނުވޭ 

ހަމ
ުޠު 

ޝަރ
 

 

  

 

 

1          

 

2          

 

3          

 

4          

 

           

        

 

ނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ވާއެއް އޮތްން ޝަކުފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެ  ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މި
  ނަންބަރު( އަށެވެ.ލް( ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ )އިދާރާގެ ފޯނު މެއި-އީ )އިދާރާގެ

 

 
 

        

 

 ތާރީޚު:                                            އި:ސޮ                                                  މަޤާމު:                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 

 

 ތާރީޚު:                                            އި:ސޮ                                                  މަޤާމު:                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
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ޖަކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓު ޕެނަލްއިން ދަރަ  - 4ޖަދުވަލު 
 ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓު 

 

 

މަނާފައިނުވާ ހިލިސްޓުގައި  ތޯރިޓީގެޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ، އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮއުވާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް ނުވަތަ ތިރީގައި މިވަނީ 
  ކެވެ. ތަ ޓުސެޓުފިކެ ވާ ފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދަރަޖަ ކޮށްފައި ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލި

 

  ލެވެލް  ގެ ނަން ސެޓުފިކެޓު  #

 2 ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު ދެ ނަންބަރު ކާތިބުކަން  1

 އިނގިރޭސި ކާތިބުކަން  2

  3 ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު

 ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަން  3

 ކުރުން ހުކުރު  4

 މުދިމުކަން  5

 ޖަމާޢަތްތެރިކަން  6

 އެއްނަންބަރު ކާތިބުކަން  7

 ވަކީލުކަން  8

 އިނގިރޭސި ސެކްރެޓަރީކަން  9

 4 ލެވެލް ސެޓުފިކެޓު

 ހިސާބު މުދައްރިސްކަން  10

 ދީނިއްޔާތު މުދައްރިސްކަން  11

 ދިވެހި މުދައްރިސްކަން  12

 ސެކްރެޓަރީކަން  13

 ކަތީބުކަން  14

 

 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 46  

 ގްރޭޑްކުރުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބަލާ މިންގަނޑު  - 5ޖަދުވަލު 
 

  

Numeric Grade       Grade 

80 – 100 Excellent 1st Class A- A A HD (High Distinction) Highest Grade 

70 - 79 V. Good 
2nd Class 

Upper 
B- B B D (Distinction) 2nd Highest Grade 

60 – 69 Good 
2nd Class 

Lower 
C- C C C (Credit) 3rd Highest Grade 

50 - 59 Pass 3rd Class D- D D P (Pass) 4th Highest Grade 

 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 47  

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދުތައް ބަލާނެގޮތުގެ ތާވަލު  – 6ވަލު ޖަދު

 

 

ު އަސާސީ ޝަރުޠ ް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ސަނަދުތައ

ލެވެލް 1 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ގްރޭޑް 7 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އޯ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް 1 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ގްރޭޑް 7 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އޯ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް 1 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ގްރޭޑް 7 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އޯ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް 2 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ގްރޭޑް 11 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އޯ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް 2 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ގްރޭޑް 11 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އޯ ލެވެލް 2 މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް 4 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް 4 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2 އޭ ލެވެލް 2 "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ލެވެލް 5 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

MS1 ޝަރުޠު 1 ު ލެވެލް 5/6 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 1 ލެވެލް 5/6 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 2 އަހަރު ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2 ު ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 1 ލެވެލް 5/6 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 4 އަހަރު ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2 ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 2 އަހަރު ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 3 ު ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 1 ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 4 އަހަރު ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2 ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 2 އަހަރު ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 1 ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 6 އަހަރު ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2 ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 4 އަހަރު ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 1 ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 8 އަހަރު ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2 ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + ގުޅޭ 6 އަހަރު ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

MS3

EX1

EX3

EX5

GS4
ޝަރުޠު 1 ީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" + ގުޅޭ 2 އަހަރު އޯލެވެލް 2 "ޑީ"، ސާނަވ

MS2

SS3

ޝަރުޠު 1 ލިޔަންކިޔަން އެނގުން + ގުޅޭ ދެ އަހަރު

ޝަރުޠު 2
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ލައިސެންސް/ރެޖިސްޓްރޭޝަން/ހުއްދައެއް އޮތްނަމަ + ގުޅޭ 2 

އަހަރު

GS3 ޝަރުޠު 1 އޯލެވެލް 2 "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ"

ް ( މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުނ ީ ރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް )އިދާރ އޮފިސަ

SS1 ޝަރުޠު 1 ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

SS2

ޝަރުޠު 1 ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

ޝަރުޠު 2 މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ލައިސެންސް/ރެޖިސްޓްރޭޝަން/ހުއްދައެއް އޮތްނަމަ



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 48  

 

 

ު އަސާސީ ޝަރުޠ ް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ސަނަދުތައ

MS1

1 
ަރުޠު

ޝ

ު ލެވެލް 5/6 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ
ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް 

އޮތްނަމަ

MS2

1 
ަރުޠު

ޝ

ު ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ
ލެވެލް 7 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް 

އޮތްނަމަ

1 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު 

+ ގުޅޭ 2 އަހަރު
ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

2 
ަރުޠު

ޝ

ު ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

1 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު 

+ ގުޅޭ 4 އަހަރު
ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

2 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + 

ގުޅޭ 2 އަހަރު
ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

1 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު 

+ ގުޅޭ 6 އަހަރު
ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

2 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + 

ގުޅޭ 4 އަހަރު
ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

1 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 7/8 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު 

+ ގުޅޭ 8 އަހަރު
ލެވެލް 9 ނުވަތަ 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

2 
ަރުޠު

ޝ ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު + 

ގުޅޭ 6 އަހަރު
ލެވެލް 10 ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

MS3

EX1

EX3

EX5

GS4
1 

ަރުޠު
ޝ

ު ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ
ލެވެލް 5 ން ފެށިގެން 10 އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް 

އޮތްނަމަ

ް ( މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުނ ް ރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް )ޓެކްނިކަލ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަ
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 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ  – 7ޖަދުވަލު 
 

c 

 

              ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު:

 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އުފަން ތާރީޚު: 

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

ވަކިވި /ވި ބަދަލު 
 ތާރީޚު 

 ފެށި ތާރީޚު 
ގިންތި 

 )ވަގުތީ/ދާއިމީ(
 މަޤާމު / މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

 ނަން 
   ދދ/މމ/އއއ ދދ/މމ/އއއއ 
   ދދ/މމ/އއއ ދދ/މމ/އއއއ 
   ދދ/މމ/އއއ ދދ/މމ/އއއއ 

 

 އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއް ނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:

ޖުރީ ތާރީޚު()ހި  

 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން  

 )ސޮއި( 
 )ނަން( 
 )މަޤާމު( 

 
 

 )އިދާރާގެ ނަން(
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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު  – 8ޖަދުވަލު 
 

` 

 

 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 

ފޯމު  ރެފަރެންސް ޗެކް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ   
Instructions 
 އިރުޝާދު 

 Where possible، please provide specific behavioral examples of the applicant  
 ްންވާނެއެވެ. ސާބިތުޮކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނަގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގެ ާޤބިލުކަނ 

 Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions. 
 ުމަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ޙަރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާެއކު ޞައްފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފ 

 Where not applicable please mark as “N/A” 
 ާގުޅުންނެތް ބައިތަކުގައި  އިރު ފޯމުގައިވާ ބައެއް ފުރ“N/A” ާށެވެ.ލިޔ 

 

Name of applicant: 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ ނަން:

 

National ID card number: 
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 

Designation of the applicant: 
ކުރި މަޤާމުގެ ނަން:ދާއަ  

 

 

Referee: 
 ރެފެރީގެ މަޢުލޫމާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
 )މަޤާުމގެ ަނން(

(Organisation) 
 )އިދާާރެގ ަނން(

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނެ ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އީެމއިލް އެޑްރެސް(

In what capacity do you know the applicant?   
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އްޔަތު:ސި  ކުރިމަތިލާ ަފރާތް ދަންނަ ހައިވަޒީފާއަށް  

Duration employed with your organisation: 
ތު:ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަ  

Please include start and end date in dd/mm/yyyy format  
 ފެށޭ އަދި ނިމޭ ތާރީޚުތައް ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރުން ލިޔުއްވުމަށް 

Total number of employees working in your 

organisation [during the applicant’s employment at 

your organisation]: 

އިދާރާގައި  އިރު އަދާކުރިަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާތިލާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަ
 ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:

 

Applicant’s main job responsibilities: 

ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މައިގަނޑު  ތުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

Please list out responsibilities separately or submit job description 
އްވުމަށްވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅު  

 
 
 

Reason for Termination:  
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

 Resignation  ްއިސްިތއުފާ ދިުނނ   
 Dismissal ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން      
 Post abolishment (lay-off) ްވަޒީފާ އުިވގެނ 
 End of assignment ކޮށްފައިވާ ަމަސއްކަތް ނިުމމުން ވާލުހަ   
 Other (please specify) : ހެން )ތަފްޞީލު ބަޔާންކުުރމަށް( އެހެނި   

 

DECLARATION 
 އިޤްރާރު 

I…………………………………………………….. hereby certify the information I have provided in this form is true, 
complete, and correct, to the best of my knowledge and belief and I acknowledge that the office may validate any 
information if required.  

 ތެދު މަޢުލޫމާތު ޙައްދީފައިވާ ޞަ ވަރުން މިން މާތަކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި.... މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫ..............އަޅުގަނޑު ........................
ކާ އިދާރާއިން ފަރާތްތަ ގުޅޭ ށް ކަމާ ކަން ކަށަވަރުކުރުމަޞައްޙަތެއްގެ ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޢުލޫމާ

 އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.  ގުޅުމާމެދު
Signature:…………………………………              Date:…………………………….  

ސޮއި:                                       ތާރީޚު:        
Name: …………………………………    
                        ނަން:
Note to the applicant: Please submit the completed reference check along with the civil service job application form. 

ން ކުިރން ހުށަހެޅު ގެނޑި ހަަމވުމު ުސންގަ ނުގެއިޢުލާފަހު އެޕްލިކޭަޝން ފޯމާއެީކ  ށްލައްަވއި ފުރިަހމަކުުރވުމަ ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މަޢުލޫމާތުަތއް ރެެފރީ
 .އެެދމެވެ
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 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯ ޝީޓް  - 9ޖަދުވަލު 
 

 ސްކޯޝީޓު ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 އަށް(  5ން އީ.އެކްސް.  3)އެމް.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ އިކުރަންސޮ ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޕޮއިންޓު( 5) މައްސަލައިގެ ބަހުސް  - 1ދާއިރާ 
 0 1 2 3 4 5  އްސަލަ ިދރާސާކޮްށ މައްސަލަ ެދނެަގނެފަިއވާ މިްނވަރުމަ - 1ކްރައިޓީިރއާ 
  ފެންަވރުކިތަކުގެ އަލީަގއި މަްއސަލަ އެނަލަިއޒްކޮށް ހުށަހަޅާ ަހއްުލގެ ހެ - 2ކްރައިޓީިރއާ 

 0 1 2 3 4 5 ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ ަހއްލުކުެރވިދާނެ ަހުރދަނާ ޚިޔާލުތަެކއް ހުށަހެުޅން 
 0 1 2 3 4 5 ހުށަހަޅާ ހައްލާ ގުޭޅގޮތުން ޕެނަްލއިން ުކރާ ސުވާލަށް ަހރުަދނާ ޖަާވުބދެވުން 

 

 ގެ ޖުމުލަ  1ދާއިރާ     
 = 2.5 x  
    15  

 ޕޮއިންޓު( 5)ހުށަހެޅުމުގެ ފެންވަރު  - 2ދާއިރާ 
 މުޢާމަލާތުކުރުުމގެ ުހނަރު  - 1ކްރައިޓީިރއާ 

 0 1 2 3 4 5 ބަހުގެ ަހމަތަކާެއްއގޮތަށް ައދި ޮއޅުންފިާލގޮތަށް ޚިޔާލުަތއް ހުށަހެުޅން 
 ކޮންފިޑެންސް  - 2ކްރައިޓީިރއާ 

 0 1 2 3 4 5 ދައްކާ ާވހަކަ ސާފުުވާމއި، ބޮޑީ ލޭްނޖްިވޖް ހުިރގޮތް 
 0 1 2 3 4 5 މަްއސަލަ ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ވާހަކަެދއްކުާމއި ތައްާޔރުވެަފއިވާ މިްނވަރު 

 

 ގެ ޖުމުލަ  2ދާއިރާ     
 = 2.5 x  
    15 

 

 ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަމެއް އޮތްނަމަ މި ބައިގައި ލިޔުއްވާށެވެ.
 
 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: ގެ ނަން:ޕެނަލިސްޓު

 

 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 53  

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓުލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަމޫނާ  – 10ޖަދުވަލު 

 
 

c 

 

 

 ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން  – 1ސެކްޝަން 

 
ޔަ ފަާރތަށް މި ވަޒީފާ ތިބިފައިވާތީ، އިންޓު ލި މަތިން ޕޮމަތީގައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ސިކަމުގެ ޗިޓު ޖެހުމުންނެވެ. ޒީފާ ހަމަޖެއްރިކޮށް ވަފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަަކށް ބިނާކޮށް ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެ، ވުމުންމުގެ ޖަވާބު ފޮނުހުށަހަޅަމެވެ. މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، މި ފޯ
 މުއްދަތުގައި ފޯމު މިޅަންވާނެއެވެ. ދާރާއަށް ހުށަހަތެރޭގައި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރައި ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތެއް ބަޔާންކޮށް މި ފޯމު އި ގަޑިއިރުގެ  72ފޯމާ ޙަވާލުވާތާ 

 މެއިލްއަށް މި - ދީފައިވާ އީކޭޝަން ފޯމުގައި ފޯމު ފޮނުވާ ޙާލަތުގައި އެޕްލިމެދުވެރިކޮށް މިމެއިލް -އީނުވާނަމަ، ތިޔަ ފަރާތަށް މަތީގައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެވެ. އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި 
 ނެއެވެ. ކަމުގައި ެބލެވޭ އެކަންކަމަށް އިޤުރާރުވީ ، އެންގުނީ ކަމަށާއިމަތީގައިވާ ކަންކަން ތިޔަ ފަރާަތށްމި ފޯމާ ޙަވާލުވީކަމަށާއި، ފޯމު ފޮނުވުމުން، 

 އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:  ށް: އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރުމަ 
 ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ނަން: 

 ސޮއި:
 

 ސޮއިކުރި ގަޑި:  ތާރީޚު: 
  

 ވަޒީފާ ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:
މު ޔާންކޮށް ުފރިހަމަޮކށްފައިވާ މި ފޯ ތެރޭގައި މި ަވޒީފާއާ ެމދު ނިްނމާގޮެތއް ބަގަޑިއިރުގެ  72 މަތީަގިއވާ ހުށަެހޅުން އަުޅގަނޑަްށ ަވނީ ލިބިފަެއވެ. އަދި ޯފމު ލިބޭތާ

 އެ ަކމަށް ށް ެއނގިުހރެ ކަން އަުޅގަނޑަެދވޭނެއިާދރާއަށް ހުށަހަަޅންޖެޭހނެ ކަާމއި، އެ މުްއދަތުަގއި ހުަށހަޅާަފއި ުނވާނަަމ، މި ހުށަހެޅުން ބާޠިލްކޮށް މި ވަޒީފާ ހަަމޖަްއސައިނު 
 ވެ. އިުޤރާުރވަމެ 

 ގަޑި:ފޯމު ލިބުނު  ފޯމު ލިބުނު ތާރީޚު:  ސޮއި: ނަން: 

 1ގެ  2ޞަފްޙާ      }ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް ބަޔާންކުރުމަށް ދެވަނަ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ{

 

 :ތު މަޢުލޫމާ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތުގެ ވަޒީ 
  ފުރިހަމަ ނަން:

  ދ.ރ.އ.ކ. ނަންބަރު:
  ނަންބަރު: ކޯޑު  އެޕްލިކޭޝަން 

    
 ހުށަހަޅާ މަޤާމުގެ ތަފްޞީލު:

  މަޤާމުގެ ނަން:
  އަސާސީ މުސާރަ:
  އިޢުލާނު ނަންބަރު:

 )އިދާރާގެ ނަން(



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 54  

 ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޖަވާބު  – 2ސެކްޝަން 

  ނިންމާގޮތް:ޖެއްސުމާމެދު އަށް ހަމަ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ވަޒީ 
  ވަޒީފާ ބޭނުމެއްނޫން   ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތް

 ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ ނަމަ، ސަބަބު: 

 
 
 

 

ދު އެ ފަރާތުގެ މަޖެއްސުމާމެ އަށް ހަ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާ ވަޒީ 
 އިޢުތިރާޒެއްނެތްނަމަ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް: 

 ނޫން   އާން މިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވަންތޯ؟ 
 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

 
 މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:

  ނޫން   އާން ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސްދޭންޖެހޭތޯ؟ 
ލިޔުމުން  ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭއަށް ކުރާ އިދާރާވަޒީފާ އަދާ ހޮވިއްޖެކަން މި އިދާރާއިން އެންގުމުން މިހާރުމި ވަޒީފާއަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްުކރާ މުވައްޒަފެއް ނަމަ، 

  ދޭންވާނެއެވެ.
 ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު:

ހަޅާ އިދާރާއަށް ހުށަމި  ޖަވާބުރި ނަމަވެސް، ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކު 30ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.  30ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ 
ވެހި ސިވިލް ދިޟިރުނުވާނަމަ، ޙާފަހު އޮފީހަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓް ޖަހައި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 30ދުވަހުން ފެށިގެން 

  ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެންމެ އަވަހަށް ނިކުމެވޭނެ ތާރީޚު: 

 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު: 
 ދި ވަޒީފާ ަހމަޖެުހމަށްފަހު  ެއދެެމވެ. އަ ެދްއވުންމަތީަގިއވާ މަޢުލޫމާަތއް ބިނާކޮށް މި ވަީޒފާ އަުޅގަނޑަށް ަހމަަޖއްަސއިިދނުމަށް ުފރިހަމަުކރަންެޖހޭ އިާދރީ ކަންކަން ަހމަަޖއްަސއި

ވަކިކުެރވޭނެ  އިން އަުޅގަނޑުވަޒީފާ ން ަގވާިއުދގަިއވާ ގޮތުެގމަތިލް ސަރިވސްގެ ިސވިދިވެހި އޮފީހަށް ާޙޟިުރނުވާަނމަ، ުނވަތަ އެ ވަޒީފާ ޭބނުންުނވާކަމަށް ނިންަމއިފިަނމަ، 
  ވެ. އެްއބަްސަވމެ ކަމަށް އެކަމާއި ކުރިން ސިވިލް ަސރވިްސގެ ވަީޒފާއެްއގައި ުހރި ނަަމ، އެ ަވޒީފާއަށް ައނބުރާ އިޢާދަނުުކެރވޭނެކަން ައުޅގަނޑަްށ އެނގިުހރެ 

 ގަޑި:  ތާރީޚު: ސޮއި: ނަން: 

 

 { އަށެވެ.ރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ފޮނުއްވާނީ }އިދާރާގެ އީމެއިލް މެއިލް މެދުވެ -ރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އީ މެއިލް މެދުވެ -މި ފޯމު އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ 

 

 

 

 

2ގެ  2ޞަފްޙާ   



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 55  

 އަށް( 3ން އެސް.އެސް.  1)އެސް.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ހ(  11ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 އަށް( 3ން އެސް.އެސް.  1)އެސް.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ އިކުރަންސޮ ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

ތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެއްގެ މަސްއޫލިޔަ އެ މަޤާޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯ
   އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން އެހެން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 
  5 4 3 2 1 0 މިްނަވރު މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދުތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގުން 
  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ގޮތަށް ަމަސއްކަތްކުުރމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރުން 
  5 4 3 2 1 0 މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ުހނަރު ލިބިފަިއވުން ސާފު ސާދާ ބަހުން 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 
 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

  

A1  



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 56  

 އަށް( 4އަދި ޖީ.އެސް.  3)ޖީ.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ށ(  11ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 އަށް( 4 .ޖީ.އެސް އަދި 3)ޖީ.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ އިކުރަންސޮ ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

ތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެއްގެ މަސްއޫލިޔަ އެ މަޤާޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯ
   އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 
  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މިްނަވރު ރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި 
  5 4 3 2 1 0 ޙަވާލުުކރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް ފެްނވަރު ަމތިކޮށް އަވަހަށް ިނންުމމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ހުރި މިްނވަރު އެހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން 

  5 4 3 2 1 0 އެހެން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 ިމންަވރު ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ކަސްޓަަމރުްނގެ ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ރު މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދުތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި މިްނވަ 
  5 4 3 2 1 0 ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ިމންަވރު މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި 

  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ގޮުތގައި ަމސައްކަތްުކރުމަކީ ކޮަބއިކަން ެއނގޭ ިމްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ުހރި މިްނވަރު ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 57  

 އަށް(  2އަދި އެމް.އެސް.  1)އެމް.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ނ(  11ޖަދުވަލު 
 
 ސްކޯޝީޓްއިންޓަރވިއުގެ 

 އަށް( 2އަދި އެމް.އެސް.  1)އެމް.އެސް. 
 .ވާނެއެވެ އިކުރަންސޮ ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު

 

ތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެއްގެ މަސްއޫލިޔަ އެ މަޤާޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯ
   އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 މަޤާމު:އެދިފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 
  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ޙަވާލުުކރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް ފެްނވަރު ަމތިކޮށް އަވަހަށް ިނންުމމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 އެހެން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މަްއސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ކަސްޓަަމރުްނގެ ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތްކުުރމުަގއި އިުތރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިާރސާކުުރމަށް އަަހމިއްޔަުތންކަްނދޭ މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ރު ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި މިްނވަ މަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދުތަކަކީ 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ގޮުތގައި ަމސައްކަތްުކރުމަކީ ކޮަބއިކަން ެއނގޭ ިމްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ިމންަވރު މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި 

  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 58  

 އަށް(  5ން އީ.އެކްސް.  3)އެމް.އެސް.  –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ރ(  11 ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 އަށް( 5ން އީ.އެކްސް.  3)އެމް.އެސް. 

 .ވާނެއެވެ އިކުރަންސޮ ފާހަގަކޮށް  ގެނައިކަން ލެއްބަދަ  އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

ތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސްއޫލިޔަމެއްގެ  އެ މަޤާޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯ
   އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތް ާރވައި ހިްނގުުމގެ ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ހިންުގމުަގއި ިދމާވާ ަމްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުުމގެ ިވސްހުން ހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގެ ާދއިާރގައި އޮފީސް ހަުރދަނާުކުރމަށް ގެްނގުޅޭ ަތޞަްއވުރު 
ލުކަން ުމގެ ާޤބިލުކުރުޝަުއުޤވެރިޮކށް، މުަވއްޒަފުން ަލއްަވއި އޮފީުހގެ ލަނޑުދަނޑިަތއް ާޙޞިމުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް 

  ހުރި މިްނވަރު

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 ުގިޅގެން ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު އި އެެހން އިާދރާތަކާ އެހެްނމީހުންނާ 
  5 4 3 2 1 0 ޖާަގީދ ބިނާކުރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަްނދޭ މިންަވރު އައު ޚިޔާލުތަާކއި ިވސްނުންތަަކށް 

  5 4 3 2 1 0 ކަންކަމުަގއި ައވަސް ަހރުަދނާ ނިންުމްނ ނިންމުުމގެ ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކޮށް ަޒމާީނ ކުރުމުގެ ވިސްުނން ހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

ން ުހރި  ޤާބިލުކަަނރާއިފޫޒުން ެއއްކިާބވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް ިމންަގނޑަކުން ަމަސއްކަތް ކުރުުމގެ ހުނު

 މިންަވރު 

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 59  

 ންކުގެ މަޤާމުތަކަށް ގެ ރޭ 3ން އެސް.އެސް.  1އެސް.އެސް.  –ޝީޓު  A2 -)ހ(   12ޖަދުވަލު 
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#ް ވަނ40100ައަހަރަކަށް 5051ނޫންއާންއުމުރުފުރިހަމަ ނަނ
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(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:
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އަސާސީ ޝަރުޠު:
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ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 60  
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#ް ވަނ2535100ައަހަރަކަށް 3051ނޫންއާންއުމުރުފުރިހަމަ ނަނ
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ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 
(ް (ޖީ.އެސް. 3 ން ޖީ.އެސް. 4 ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށ

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: އިޢުލާނު ނަންބަރު:
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ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

 ރޭންކުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް  4އަދި ޖީ.އެސް.  3ޖީ.އެސް.  –ޝީޓު  A2 -)ށ(   12ދުވަލު ޖަ 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 61  
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#ް ވަނ2035100ައަހަރަކަށް 30551ނޫންއާންއުމުރުފުރިހަމަ ނަނ
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ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 
(ް (ޖީ.އެސް. 4 ގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށ

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:
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ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

 ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް  4ޖީ.އެސް.  –ޝީޓު  A2 -)ނ(   12ޖަދުވަލު 



 

ްޞލާޙު(އި  )ދެވަނަ 2120ސިވިލް ަސރިވްސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުާމއި ައއްޔަންކުުރމުގެ މިްނގަނޑުަތކާއި އުޞޫލުަތއް  ޞަފްޙާ 64 ގެ 62  

 ގެ މަޤާމުތަކަށް  2އަދި އެމް.އެސް.  1އެމް.އެސް.  –ޝީޓު  A2 -)ރ(  12ޖަދުވަލު 
 

 
 

ިންޓު
ޕޮއ

ެވޭ 
ް ދ

ުމުނ
ަމަވ

ުޠުހ
ޝަރ

ާސީ 
ަސ
އ

ުޅޭ 
 ގ

ިންއާ
ިޕްލ

ިސ
ް ޑ

ރޑ
ްރިފަ

ަ ޕ
ުވަތ

ޯ ނ
ާ ކ
ައިވ

ަޅާފ
ޑައ

ނ
ް ކަ
ާމަށ

މަޤ

ިންޓު
ޕޮއ

ެވޭ 
ަ ދ

ނަމ
ެއް 

ަނަދ
ސ

ަމަ 
ޮތްނ

ް އ
ަދެއ

ސަނ
ަތީ 

ެ މ
ްވުރ

ަދަށ
ސަނ

ްވާ 
ޭނުނ

ް ބ
ުމަށ

ަމަވ
ުޠުހ

ޝަރ

ިންޓު
ޕޮއ

 5
ެވޭ 
ދ

ިވާ 
ިފައ

ލިބ
ުން 

ިތުރ
ެ އ

ިބާގ
ަޖުރ

 ތ
ުންވާ

ބޭނ
ަށް 
ަވުމ

ުހަމ
ަރުޠ

ޝ

ްޓު(
ޮއިނ

 ޕ
5 ް

ގެނ
ިނަވެ

)ގ
ްޓު 

ޮއިނ
ޭ ޕ
ދެވ

ަށް 
ިބާއ

ަޖުރ
ތ

1 
ިސްޓު

ެނަލ
ު ޕ
ވިއ

ްޓަރ
އިނ

2 
ިސްޓު

ެނަލ
ު ޕ
ވިއ

ްޓަރ
އިނ

3 
ިސްޓު

ެނަލ
ު ޕ
ވިއ

ްޓަރ
އިނ

4 
ިސްޓު

ެނަލ
ު ޕ
ވިއ

ްޓަރ
އިނ

ިޙާނު
ިމްތ

އ

ވިއު
ްޓަރ

އިނ

#ް ވަނ2035100ައަހަރަކަށް 30551ނޫންއާންއުމުރުފުރިހަމަ ނަނ

1
2

3

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 
(އެމް.އެސް. 1 ން އެމް.އެސް. 2 އަށް)

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: އިޢުލާނު ނަންބަރު:

ޭތޯ؟
ަމަވ

ު ހ
ަރުޠ

ޝ
ާސީ 

ަސ
ެ އ
ާމުގ

މަޤ

ިވާ 
ިފައ

ލިބ
ުން 

ިތުރ
ެ އ

ިބާގ
ަޖުރ

 ތ
ުންވާ

ބޭނ
ަށް 
ަވުމ

ުހަމ
ަރުޠ

ޝ
ާސީ 

ަސ
އ

ޭޖް(
ެއިޓ

)ވ
ަތު 
ުއްދ

ެ މ
ިބާގ

ަޖުރ
ތ
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