
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 21 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2014/R-14 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 43    އަދަދު: 22      ތާރީޚު: 9 ަރބީޢުލްއާޚިރު 1435  -  9 ފެބުރުވަރީ 2014   އާދީއްތަ
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ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 އަށް 21 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ނޑު ޖަހައިފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް އޭގެ “އަސްލާ އެއްގޮތް” ކަމަށް ތައްގަ  

ގޮތަށް ގަވާއިދުގައި އޮތުމަކީ، އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ގިނަގުނަ ދަތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އަދި އެއްފަހަރާ ގިނަ ލިޔުންތައް 

ނޑު ޖެހުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އަސްލާއެއްގޮތް ކަމަށް ތައްގަ

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް 30 ޖަނަވަރީ 2014 ގައި ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުގެ 1012 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 102 ވަނަ މާއްދާއާއި އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޖަދުވަލު 7 އިޞްލާޙުކޮށް އަދި 103 ވަނަ 

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 7 ގައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް 

މަޤާމަކަށް  އެހެން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މީހަކު  ހުރި  ވަޒީފާއެއްގައި  އިންނެވެ.  ފޯމު"  އެދޭ 

ކުރިމަތިލާ ނަމަވެސް މިފޯމު ފުރައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

.102 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުން

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ 

ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން 

ނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ އެވެ.  ފެންވަރު ބަލައި، ތައްގަ

)ހ( .103 ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ 

ލިޔުމެއްތޯ ބެލުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ހުށަހަޅާއިރު،  އެދި  ވަޒީފާއަށް 

ލިޔުންތައް އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކުރާނީ، އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭ މީހުންގެ 

އެކަންޏެވެ. އަދި އެކަން ކަށަވަރު ކުރާނެ ގޮތަކީ، އިންޓަރވިއުއަށް އެމީހަކު ހާޒިރުވާއިރު 

އެލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނެސް ލިއުންތައް އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ކަށަވަރުކޮށް އެ 

އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު ކޮޕީ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު 

ޖަހައިގެންނެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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)އޮފީހުގެ ނަން(

)އަތޮޅާއި ރަށް(    

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހ. މަޤާމުގެ ނަން:

ށ. މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ރ. އަސާސީ މުސާރަ: ނ. މަޤާމުގެ ރޭންކު:

ޅ. ސެކްޝަން: ބ. އޮފީސް:

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ހ. ފުރިހަމަ ނަން:

ށ. ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ނ. ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:

ބ. ފޯނު ނަންބަރު: ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:

ކ. ޖިންސް: ޅ. އުފަން ތާރީޚު:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ޖީސީއީ އެޑްވާންސްޑް ލެވެލް އަދި އެޗްއެސްސީގެ ނަތީޖާ ޖީސީއީ އޯޑިނަރީ ލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީގެ ނަތީޖާ

އަހަރު ގްރޭޑް މާއްދާ އަހަރު ގްރޭޑް މާއްދާ

މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން / ޤައުމު ނިމުނު ތާރީޚު ފެށި ތާރީޚު ކޯހުގެ ފެންވަރު ކޯހުގެ ނަން

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 

ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ

ޖަދުވަލު 7
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ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ތަމްރީނު

ބައިވެރިވި އަހަރު މުއްދަތު ތަމްރީނު ހިންގި މަރުކަޒު / ޤައުމު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ވަކިވި ސަބަބު މުސާރަ މުއްދަތު ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން އަދާކުރި ވަޒީފާ

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މިހާރު ކަންއޮތްގޮތް  ނިމޭނެ ތާރީޚު ފެށުނު ތާރީޚު ބޮންޑުގެ މުއްދަތު ބޮންޑު ކުރެވުނު ސަބަބު

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތާއި ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެކެވެ. އެއިން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އަދި ލިޔުމެއް  މިފޯމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގެއެވެ. ރަނގަޅު ނޫންނަމަ، މިފޯމު ބާޠިލު ކުރުމާއެކު، މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭނެކަން އަޅުގަ

ތާރީޚު: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ

އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ 

މިފޯމާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ނަމޫނާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ 

)ސީވީ( 

ރަސްމީ ބޭނުމަށް

ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

ފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑި: ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


