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 2202 ތައްމިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލު 

 ތައާރަފު:. 1

 
 ވަނަ މާއްދާ  21ގެ ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) 2007/5 ބަރުޤާނޫނު ނަންއީ މި )ހ( 

 ޒަފުންގެވައް މުގެ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް އަދި (އްޔަނުކުރުންޒަފުން އަމުވައް ކޮމިޝަނަށް)
 ،އިފެއްދުމާ އު ގެ މަގާމުތައްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ސިވިލް ސަރވިސް  ރާގޮތުގެ މަތިންކުންގައި ބަޔާގަވާއިދު

 ނުންކޮމިޝަ ސްކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިއްޔަނުއަ ،މާއިވަޒީފާތަކަްށ މީުހން ހޯދު ،އުވާލުމާއި
 ކެވެ.ލުތައުސޫ މިންގަނޑުތަކާއި  އަމަލުކުރަންޖެހޭ

އި ގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާމިޝަނުގެ އިދާރާސިވިލް ސަރވިސް ކޮ"މި އުސޫލުގެ ނަމަކީ  (ށ)  
  ވެ.އެ "2022އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް 

    

 ކުރުން: ޒް ލައި އެނަ މަގާމު . 2

 
 ން މަގާމު  ކުރިވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޮުވމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  ސަރސިވިލް )ހ( 

 ބޭނުން ޒަފުންގެ ށް މުވައްކުރިއެރުވުމަމަސައްކަތް އިތުރަށް ތަރައްީގކޮށް ެއއީ  ޖެހޭނެއެވެ. ރަންކު ނަލައިޒްއެ
 އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަްށޓަކައެވެ.

 ނަން ގާުމގެމަ ،މު ދެނެގަތުމާއެުކ މަގާމު އުފެއްދުމާއިމަގާ ތެރޭގައި،ކުރުމުގެ  ޒްލައިއެނަމަގާމު  )ށ(  
 ވެ.މެނެއެހިޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުން ފާގެ ބަޔާން އެކުލަވާލުމާއި ވަޒީފާގެ ކަނޑައެޅުން އަދި ވަޒީ

 
 މަގާމު ދެނެގަތުން: 2.1

 
 ، އެނަމަ ވެއްޖެސްވަކިވެ މަގާމެއް ހުވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން  )ހ( 

ން،  ކުރިކުރުމުގެ ލާނުއިއު އެ ކަމަށް ނުންވާއިުރ،އެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ބޭ މުވައްޒަފެއްގެ ބަދަލުގައި 
 އެ މަގާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. 

މު އްހިސީލީ މުފާއަކާބެހޭ ތަފްވަޒީ ން އެލުތަކެއްގެ މަތި އުސޫމަގާމު ދެނެގަތުމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ )ށ(  
 ގަޅު ގޮްތ ދެނެގަތުމެވެ.ނ އެންމެ ރަވަގުތަަކށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ހޯދައި، އެ

 މަގާމު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މައުލޫާމތު ލިބިގަތުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާެނ ސުވާލުތައް: )ނ(  

 ތޯ؟ކޮން މަސައްކަތްތަކެއް އަދާކުރި މުވައްޒަފު ކުރީ ގައިވަޒީފާ އެންމެ ފަހުން އެ .1   

 ؟އެއީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ .2   

 ތެއްތޯ؟އްކަސްޕަރވައިޒު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހިމެނޭ ނުވަތަ ބަޖެޓް ކޮްނޓްރޯލް ުކރަންޖެހޭ މަސަ .3   



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަޖު  6 ސަފްހާ

 ؟އިވޭތޯތް ކަނޑައެޅިފަންމާވާ ފަރާކަމުގައި ޒި މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ އެ .4   

ތަކެްއ އްކަތް މަސަރަށް އެހެންއަދާކުރި މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތުގެ އިތު އެންމެފަހުން އެ ވަޒީފާ .5   
 ޖެހޭތޯ؟ކުރަން މަދުދާނެތޯ؟ ނުަވތަ މަސައްކަތް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބަެއއް މަސައްކަތްހަވާލުކުރެވި

ްނ ލުކުރު ތް ހަވާމިހާރުވެސް އެ މަސައްކަ ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ކަތްއެފެންވަރުގައި މަސައް .6   
 ރަނގަޅުތޯ؟

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެތޯ؟ ޅޭ ފަރާތަކަށް އެއަލަށް ވަޒީފާއާގު .7   

 މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވޭޯތ؟ .8   

 ތުތައް މައުލޫމާ ހެންެޖހޭ އެއި ގުޅިގެން ދެނެގަންނަންމަގާމާ ވެސް އެ މަތީގައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް )ރ(  
 ދުޯހދުމާމެ ހަކުމީވަޒީފާއަްށ  ދެނެގަތުަމށްފަހު، އެ ންކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާބެހޭ ބައި

 ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ގޮތެއް ނިންމާނީ 
 .ލް އެވެޖެނެރަ ސެކްރެޓަރީ

 
 ން:މަގާމު އުފެއްދު  2.2

 
 ފައި އްދާ ުއފަފަކު ހޯދުން ނުވަތަހުސްވާ މަގާމަކަށް މުވައްޒަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން )ހ( 

ރަމުންދާ ކު  ރާިއންއިދާ އޮތް މަގާމަކަށް މީހަކު ލެއްުވން ފިޔަވައި، އަލަށް މަސައްކަތެއް ިއތުރުވުމުން ނުވަތަ
 އެ މަގާމެއް ،މަ ނަ ންޒީފާއަކަށް މީަހކު ލައްވަން ބޭނުވަ ތުރުވުމުގެ ސަބަބުްނ، އަލަށްމަސައްކަތްތައް އި

ކުރަން އަމަލު  ގޮތަށް މިވާ، ތިރީގައި ނަމަ ގޮުތން އަލަށް މަގާމެއް އުފައްދާ މިއުފައްދަންވާނެއެވެ. 
 ވާނެއެވެ.

 ރުން.އިސްލާހުކުޑު ނމަގާމެއް އިތުރުކޮށް، އޮނިގަ އޮނިގަނޑަށް އެ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ .1   

 .ންވާލުލަވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުތުރުކުރާ އި .2   

 .ންނޑައެޅުތް ކަކުރެވޭނެގޮ ޕަރވައިޒު ފުގެ މަސައްކަތް ސުމުވައްޒަ އިތުރުކުރާ ވަޒީފާއަށް ލައްވާ .3   

ރުްނ ވެން ހުން ކުރެބަޖެޓުއެ އަހަރުގެ  އާއި އިނާޔަތްތައްބޭނުންވާ މަގާމުެގ މުސާރަ އިތުރުކުރުމަށް .4   
 ހޭ ފަރާތުން ނިންމެވުން.ނުވަތަ ބަޖެޓް ހަމަޖެޭހނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެ

މަގާމަކީ  އެ، ަމށްފަހު ބެލުމަގާމެއް އުފެއްދުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އެ ،މައުލޫމާތުތަކާއެކު ވާމަތީގައި )ށ(  
 ޕްރޫވަލްނުެގ އެަނށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަކޮމިޝަ ،ނަމަ ވާ މުގައިފައްދަންޖެހޭ މަގާެމއްކަކޮންމެހެން އު
 ންނެވެ.ންމުމު މަގާމެއް އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނި އަލަށް އުފެއްދޭނީ އެ މެއްމަގާ ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ގާމަކަށްމަ  އެ ގެ ކުރިންމުއެޕްރޫވް ކުރުއަލަށް އުފައްދަންޖެހޭ މަގާމެއް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  )ނ(  
އި ފައްދާފައުވަތަ  ނުވެސް އޮފީހުން ހުސްވާ މަގާމަކަށްނަމަ ލާނުކޮށް މީހުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.އިއު

 މަތިން ގެ ލަފާގެޝަނުކޮމި ،ނަމަ ، އެ އަހަރަކަށް އެ އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހޭމަކަށްއޮތް މަގާ
  .އިއުލާން ކުރެވިދާނެއެވެ މަށްހޯދުމީހަކު  ދާ އެއްގޮތަށްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާ
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 ސަފްހާ  50 މުލަޖު  7 ސަފްހާ

 ޝަނުގެޮކމި ތައްތަފްސީލު މަގާމާބެހޭ  ދުމަްށޓަކައިފެއްމު އުގާކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގައި ައލަށް މަ )ރ(  
 ހިއުމަން ދާރާގެކޮމިޝަނުގެ އި އަޅާނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް އި ބޭނުންކުރާއިދާރާގަ

 ކުރާނީރިފައިވެކޮށް ސިސްޓަމުން ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުގެ ތަމައުލޫމާތުއިންނެވެ. މި ސޯސްއާބެހޭ ބަރި
ތު އޫލިއްޔަމަސް ނުވަތަ އެ  އިސްވެރިޔާ ބަލަހައްޓާ  ރިސޯސްއާބެހޭބައި ހިއުމަން ގެއިދާރާ ކޮމިޝަނުގެ

 ކުރާނީ ޕްޫރވްއެ ، މަގާމުނިމުމުން ކޮށްވެރިފައި  ސިސްޓަމުން މައުޫލމާތުތައްވެ. ފަރާތުންނެ އަދާކުރާ
 ވެ.ފަރާތުންނެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާއެ ނުވަތަ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނުގެ

 މަގާމުގެ ނަން: 2.3 

 
ތަކާއި ލިއްޔަމުވައްަޒފަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫ ޖެހޭނީ އެ މަގާމުގެ ނަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން )ހ( 

 އްކަހަލައެ  ގައިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ބަލައިގެންނެެވ. ންޖެހޭ ދައުރަށްގުޅޭގޮތަށް، މަގާމުގައި އަދާކުރަ
ށް ޑައެޅުމައް ކަނގުޅޭ ނަންތަކެއެ ކުރާ މަސައްކަތަކާތަކަށް، މުމަގާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް

 ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 ގޮތުން، ފައިވާލަވާލެވިޑު އެކުނއޮނިގަ މަގާމުތަކާއި މުސާރައިގެއިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް )ށ(  
ތަކުގެ  ރޭންކް އެކިގެ އޮނިގަނޑުގެއޮނިގަނޑުގައި މަގާމުތައް ހިމެިނފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ މަގާމު

ން އެ ނައިވާ މަގާމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ރޭންކުގަ މަގާމުގެ ރޭންކް ޚިޔާރުކޮށް އެ  ،މައްޗަށެވެ. ވުމާއެކު
 އެވެ. މަގާމަކަށް ކަނޑައެޅިދާނެ

ސީ އަސާ ކުގެތަގާމުމަ ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ، ނަމައްމަގާމެވަލާލެވިފައި ނުވާ ލަކުއޮނިގަނޑެއް އެ ގެމަގާމު )ނ(  
މިޝަނުެގ ކޮނީ ކަނޑައަޅާޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް މަގާމުެގ ރޭންކް ކަނޑައަޅައި، އެ މަގާމަކަށް ނަމެއް 

 ދާ އެއްގޮތަށެވެ. ރުޝާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން 

ދަލަާކ ންނަ ބައަށް ނޮލޮޖީއަމަގާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް އައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޒަމާނީ ޓެކް )ރ(  
ށް ނަމަވާ ހާލަތުގައި، އެ މަގާމެއްގެ ގުޅިގެން މަގާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބަދަލު

ނުގެ ކޮިމޝަ މަިތން ޝަނުގެ ލަފާގެކޮމިދަލެއް ގެްނނަންވާީނ، ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެ ފަދަ ބަ
  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

 
 ބަޔާން:އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާގެ ވަޒީފާގެ  2.4

 
  ބަޔާން ވަޒީފާ މަގާމެއްގެ، އެ ނަމަ އުފައްދާ މަގާމެއްއަލަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް )ހ( 

އި ޔަތުތަކާއޫލިއްވަޒީފާއެއްގަިއ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސް ނަކީ އެނެއެވެ. ވަޒީފާ ބަޔާއްޔާރުކުރަން ޖެހޭތަ
ފެއްގެ ވައްޒަމުމަސައްކަތްކުރާ  މަގާމެއްގައިނަން އަދި  މަގާމުގެގެ އަސާސީ މައުލޫމާތާއި ވާޖިބުތަކު

 ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ހިމެނޭގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ލިޔުމެކެވެ.

ޅަށް އް ރަނގަތްތަ މަސައްކަސަ  މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޚާއްޒީފާގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެވަ )ށ(  
ޭހ ކުރަންޖެން އަދާވެސް ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލާއި ގުޅިގެނަމަ ބާރާތުން ލިޔަންވާނެއެވެ.ސާފު އި

 މަނަން ހިއިތައް ބަގައި އްގައި ތިރީެގ ބަޔާނެފަދަ ވަޒީފާ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ލިޔާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މި
 ވާނެއެވެ.

 .ތްތައްމަސައްކަ ދައުރާއިއަދާކުރަންޖެހޭ މަގާމުގައި  .1   



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަޖު  8 ސަފްހާ

 .ވަޒީފާ އޮތުމުގެ ބޭނުން .2   

 .ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް .3   

 ތަކުގެ ތަފްސީލް.ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތް .4   

  ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރމުވައްޒަފުގެ .5   

އި އެއްބަސްވުމުގަ ގެބަޔާނާއި ވަޒީފާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަވޒީފާ( )ތިނެއް 03ހަމަޖެހޭތާ  މީހަކު ވަޒީފާއަށް )ނ(  
 އްޒަފާކޮޕީއެއް މުވަވަޒީފާ ބަޔާނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަދި  ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.

ލް  ޕަރސަނަފުގެލު މުވައްޒަސްނާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އައަދި ވަޒީފާ ބަޔާ ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ޙަ
  ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ.ފައިލުގައި

ޚްތިޔާރު އި އުމުގެ  ގެނަމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތަށް އަންަނ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަޒީާފ ބަޔާނަށް ބަަދލު (ރ)  
، ނަމަ ތުވެްއޖެއަލެއް ޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ބަދަމި ގޮތުން މުވައް ލިބިގެްނވެއެވެ. އަށްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

ށް ހޭބައަ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާބެއިޒަރުފެއްގެ ސުޕަރވަން އެ މުވައްޒައެ ކަ
 ލުތަކެއްދަބަ  އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ހިއުަމން ރިސޯސްއާބެހޭބައިން، ވަީޒފާ ބަޔާނަށް ގެްނނަންޖެހޭ

 ފު ލައްަވއި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ.ގެނައުމަށްފަހު، މުވައްޒަ

 
 ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް: 2.5

 
ގައި، ރޮސެސްކުރުމުގެ ޕް ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތަކަކީ، ކޮންެމ ވަޒީފާއަކަށްވެސް މީހުން ހޮަވއި އައްޔަން )ހ( 

  ލަފާގެނުގެކޮމިޝަ ނީ،ނޑައަޅަންވާކަ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ އެއް ލިޔުމެވެ. ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް
  މަތިންނެވެ.

 .އެވެންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަ )ށ(  

 .ރުންވަޒީފާ ބަޔާނުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކު .1   

 .އެޅުންކަނޑަ ވާ އިލްާމއި ހުނަރުއް ކުރުމަށް ބޭނުންންޖެހޭ މަސައްކަތްތަވަޒީފާގައި އަދާކުރަ .2   

 ނަރެއް ހުނުންވާ ކަމަކަށް ބޭ ކަން ފާހަގަކޮށް އެ ، އެނަމަ ފާއެއްޚާއްސަ ހުނަރެއް ބޭނުންވާ ވަޒީ .3   
 .ފާހަގަކުރުން

 .ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ެފްނވަރު ކަނޑައެޅުން .4   

 .ރިބާ ކަނޑައެޅުންބޭނުންވާ ަމސައްކަތުގެ ތަޖުކުރުމަށް ވަޒީފާ އަދާ .5   

 ާވ އަސާސީ ގައި މަގާމުތަކަށް ބޭުނންއޮނިަގނޑުކުގެ މަގާމުތައިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް  )ނ(  
 ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އާންމުކަނޑައަޅައި  ޝަރުތުތައް

 ތުންކް، ގްރޭޑް، އަދި އަސާސީ ޝަރުރޭސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކުގެ  (ރ)  
 ވަނީއެވެ.މިއި ބަޔާންކުރެވިފަ

 
  ޝަރުތު  އަސާސީ މަގާމުގެ  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  މަގާމުގެ ރޭންކް 

CSC1 CSC1-1 ްލިޔަންކިޔަން އެނގުނ 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަޖު  9 ސަފްހާ

CSC1-2 

CSC1-1  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ވަޒީފާއަދާކު ޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައިބެލުމުގެ ނި

 އިންޓް ހޯދާފައިވުން. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮ %85

CSC1-3 
CSC1-2  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

ހަުރ އަ 2ރި ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ 
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-4 

CSC1-3  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2 ދާކުރިބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަ

 ންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއި %85

CSC1-5 
CSC1-4  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން ފައިވުމާއެކުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިއަހަރުދު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު
 މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.އަށްވުރެ ނުވަތަ އެ %85

CSC1-6 
CSC1-5  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން އެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވި
 ފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ %85

CSC1-7 
CSC1-6  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ވަޒީފާއަދާކު ލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައިބެ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-8 
CSC1-7  ޭވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން ކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެ 2އި ޑްގަގްރ

ހަުރ އަ 2ރި އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ 
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-9 
CSC1-8  ިރު  ފެންވަ މަސައްކަތުގެރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ޒީފާއަދާކުރިމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަބެލު
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-10 
CSC1-9  ިރު ކަތުގެ ފެންވަ މަސައްއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެ
 ވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނު %85

 

 މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  މަގާމުގެ ރޭންކް 

CSC2 CSC2-1 

 އްގެ ސެޓްފިކެޓެ 3ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް 
، އިސެންސްލަ ނުންވާފައިވުމާއެކު ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަގާމެއްނަަމ، ބޭހާސިލްކޮށް

 ތަ ބޭުނންވާ ހުއްދައެއް އޮތުން،ނުވަތަ ބޭުނންވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ، ނުވަ
 ނުވަތަ 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  10 ސަފްހާ

އްސަ ޚާފައިވުމާއެކު މާއްާދއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބި 3ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ 
ނަމަ، ބޭނުންވާ ލައިސެްނސް، ނުވަތަ ބޭނުްނާވ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަގާމެއް

 ، ނުވަތަ ޭބނުްނވާ ހުއްދައެއް އޮތުން، ރެޖިސްޓްރޭޝަން
 ނުވަތަ 

CSC1-3  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވި

ްނާވ  ބޭނުޚާއްސަ ހުއްދައެއްމާއެކު އިވުނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފަ %85
 ނުންވާ ތަ ބޭ މަގާމެއްނަމަ، ބޭނުންވާ ލައިސެްނސް، ނުވަތަ ބޭނުންވާ ރެޖިސްްޓރޭޝަން، ނުވަ

 ހުއްދައެއް އޮތުން.

CSC2-2 

CSC2-1  ިވަރު އްކަތުގެ ފެންވުމާއެކު  މަސައަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި 2ގްރޭޑްގައ
ުރ އަހަ 2ރި ދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވި

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-3 
CSC2-2  ިރު ވަމަސައްކަތުގެ ފެން އެކުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއަހަރުދުވަހު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-4 
CSC2-3  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

 އަހަރު  2ރި ގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދި
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-5 
CSC2-4  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ގައި ވަޒީފާއަދާކުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްބެލުމު
 . ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުންނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން %85

CSC2-6 
CSC2-5  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި މެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެން
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-7 
CSC2-6  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 އަދާކުރިބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާ
 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން  %85

CSC2-8 

CSC2-7  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެން ލިބިފައިވުމާއެކުރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަހަ  2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު

 ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.އެއަށް ނުވަތަ %85

CSC2-9 
CSC2-8  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން މާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 
 ދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯ %85

CSC2-10 CSC2-9  ިދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުއަހަރު 2ގްރޭޑްގައ 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  11 ސަފްހާ

އަހަުރ  2ގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑް
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

 
 މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  ކް މަގާމުގެ ރޭން 

CSC3 

CSC3-1 

އެކު، ސާަނީވ "ޑީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާާމއްދާއިން ދަށްވެގެން  2މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ 
 ދިވެހި" މާއްދާއިްނ ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން،އިމްތިހާނުގެ "

 ނުވަތަ 

އް ގެ ސެޓްފިކެޓެ 5ރކްގެ ލެވަލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯ
 ސީ" ފާސް  "ންމާއެކު ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ "ދިވެހި" މާއްދާއިްނ ދަށްވެގެފައިވުހާސިލްކޮށް

 ލިބިފައިވުން.

CSC3-2 
CSC3-1  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

 އަހަރު  2ރި މެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެން
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-3 
CSC3-2  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ފާއަދާކުރިބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީ
 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން %85

CSC3-4 

CSC3-3  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންބާ ލިބިފައިވުމާއެކުރުދުވަހުގެ ތަޖުރިއަހަ  2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު

 ށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. އެއަނުވަތަ %85

CSC3-5 
CSC3-4  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން ވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމު
 ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް  %85

CSC3-6 
CSC3-5  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެންދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރު 2ގްރޭޑްގައ 

އަހަުރ  2ރި ގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑް
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-7 

CSC3-6  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން މާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެ

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-8 
CSC3-7  ިރު އްކަތުގެ ފެންވަ މަސަތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ  2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި އި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގަ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-9 
CSC3-8  ިއްކަތުގެ ފެންވަރު އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސަ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެން 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  12 ސަފްހާ

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-10 

CSC3-9  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
ހަުރ އަ 2ރި  ވަޒީފާއަދާކުނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައިބެލުމުގެ 

 އިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮ %85

 
 މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  މަގާމުގެ ރޭންކް 

CSC4 

CSC4-1 

ްސ ޝަން ލް ކޮލިފިކޭމީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަތައުލީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،ގެ ސަނަ 7ގެ ލެވަލް ފްރޭމްވޯރކް

 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެްއ  7ގެ ލެވަލް ިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލި
، ޓަރގައިސެކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް

އަހަރުދުވަުހ  3އި ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތެއްގަ ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ
 ން.އިވުވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައި

CSC4-2 
CSC4-1  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ދާކުރިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވި
 ދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯ %85

CSC4-3 

CSC4-2  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
ހަުރ އަ 2ރި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި 

 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެ %85

CSC4-4 
CSC4-3 ްވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ޑްގައި ރޭ ގ

ހަުރ އަ 2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު
 ފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ %85

CSC4-5 
CSC4-4  ިރު ތުގެ ފެންވަ މަސައްކަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު
 ފައިވުން.ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަ %85

CSC4-6 

CSC4-5  ޭވަރު ކަތުގެ ފެން މަސައްއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ޑްގައި ގްރ
އަހަުރ  2ރި ހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަ

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC4-7 
CSC4-6  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ކުރިމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާބެލުމުގެ ނިޒާ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC4-8 
CSC4-7  ިތުގެ ފެންވަރު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަ އަހަރުދުވަހުގެ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހު



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  13 ސަފްހާ

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC4-9 

CSC4-8  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން އިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ 2ގްރޭޑްގައ
ހަުރ އަ 2 ރިްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުނިޒާމުބެލުމުގެ 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC4-10 
CSC4-9  ިރު ވަ މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހު
 ން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ށްވުރެ މަތިނުވަތަ އެއަ %85

 
 މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  މަގާމުގެ ރޭންކް 

CSC5 
CSC5-1 

ްސ ޝަން ނަލް ކޮލިފިކޭލްޑިވްސް ނެޝަމީ ރޮނގަކުން މޯތައުލީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، 9ލެވަލް ފްރޭމްވޯރކްގެ 

 ނުވަތަ 

ްސ ޝަން މީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭތައުލީޅާފައިވާ ކަނޑައަ މަގާމަށް
ނުވަތަ ، ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި 7ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 

ޢިއްާޔ މީ ޖަމްގްވާއުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގަޕަ
އިވާ ފައަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ 2ގައި ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް

 މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން،

 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެްއ  9ގެ ލެވަލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކް
، ގައިޓަރސެކް ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ކު،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެ

އަހަރުދުވަުހ  3ވަތަ ޖަމާަޢތެއްގައި ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނު
 ން،ވުރިބާ ލިބިފައިމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖު

 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެްއ  7ލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮ
، ޓަރގައިކްސެއިވެޓް ށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރަހާސިލުކޮ

ދުވަުހ ހަރުއަ 6ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތެއްގައި 
 ން،އިވުވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައި

 ނުވަތަ،

CSC4-2  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު

 ދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯ %85

CSC5-2 
CSC5-1  ިއްކަތުގެ ފެންވަރު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައަހަރުދުވަހުގެ  2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  14 ސަފްހާ

 ހޯދާފައިވުން.މަތިން ޕޮއިންޓް  ނުވަތަ އެއަށްވުރެ %85

CSC5-3 

CSC5-2 ްވަރު އްކަތުގެ ފެން މަސައަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ރޭޑްގައި ގ
އަހަުރ  2ރި ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ

 .ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން %85

CSC5-4 
CSC5-3  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަ 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2 ދާކުރިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަބެލުމުގެ ނި

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-5 
CSC5-4  ިވަރު ކަތުގެ ފެން މަސައްހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-6 
CSC5-5  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ކުރިމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާގެ ނިޒާބެލުމު
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-7 
CSC5-6  ިރު ންވަ މަސައްކަތުގެ ފެއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހު
 ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ށްވުރެ މަނުވަތަ އެއަ %85

CSC5-8 

CSC5-7  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2 ރިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދި

 އިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފަ %85

CSC5-9 
CSC5-8  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭ
 ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށް %85

CSC5-10 
CSC5-9  ޭވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2އި ޑްގަގްރ

ުރ އަހަ 2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު
 އިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފަ %85

 
  ޝަރުތު މަގާމުގެ އަސާސީ  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  މަގާމުގެ ރޭންކް 

CSC6 CSC6-1 

ްސ ޝަން މީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭތައުލީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ނުވަތަ ، މާއެކު، ސަރުކާރުގައިގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވު 9ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 

ޢިއްާޔ މީ ޖަމްގްވާއިވެޓް ސެްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރަ
ފައިވާ ކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާއަހަރުދުވަހު މަސައް 2ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 

 މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން،

 ނުވަތަ 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  15 ސަފްހާ

ްސ ޝަން ކޮލިފިކޭ މީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލްތައުލީޅާފައިވާ މަގާމަށް ކަނޑައަ
ނުވަތަ ، ކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައިގެ ސަނަދެއް ހާސިލު 7ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 

އްާޔ  ޖަމްޢިގްވާމީޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޕަބްލިކް ނުވަތަ 
ފައިވާ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ 4ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 

 މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން،

 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެްއ  9ސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް ޑިވްމޯލް
، ޓަރގައިސެކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް

އަހަރުދުވަުހ  4ނުވަތަ ޖަމާަޢތެއްގައި ވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނު
 ން،އިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސައްކަތްކޮށް، މަގާ

 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެްއ  7މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 
، ޓަރގައިކްސެރައިވެޓް މާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްހާސިލުކޮށްފައިވު

އަހަރުދުވަުހ  8މީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތެއްގައި ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާ
 ން،އިވުއްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސަ

 ނުވަތަ 

CSC5-2 ަވަރު ސައްކަތުގެ ފެން މަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަ 2އި ގްރޭޑްގ
އަހަުރ  2ރި މެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެން

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-2 
CSC6-1  ިރު ވަ މަސައްކަތުގެ ފެންލިބިފައިވުމާއެކު އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 އަދާކުރިނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާ ބެލުމުގެ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-3 
CSC6-2  ިރު  ފެންވަ މަސައްކަތުގެއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ
 ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.އެއަށް ނުވަތަ %85

CSC6-4 

CSC6-3  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
ހަުރ އަ 2 ދާކުރިވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ 

 ދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯ %85

CSC6-5 
CSC6-4  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި
 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެ %85

CSC6-6 
CSC6-5  ިއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  16 ސަފްހާ

 ފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ %85

CSC6-7 

CSC6-6  ިވަރު ކަތުގެ ފެން މަސައްޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަ 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު

 ދާފައިވުން.މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯނުވަތަ އެއަށްވުރެ  %85

CSC6-8 
CSC6-7 ްވަރު އްކަތުގެ ފެން މަސައަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ރޭޑްގައި ގ

ހަުރ އަ 2ރި ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ 
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-9 
CSC6-8  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2 ދާކުރިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަބެލުމުގެ ނި

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-10 
CSC6-9  ިވަރު ކަތުގެ ފެން މަސައްހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

 
 މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  މަގާމުގެ ގްރޭޑް  މަގާމުގެ ރޭންކް 

CSC7 CSC7-1 

 ޝަްނސް ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭމީ ތައުލީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ނުވަތަ  ގައި،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރު 9ގެ ލެވަލް ފްރޭމްވޯރކް

އްާޔ ޢިމީ ޖަމްގްވާޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ
ފައިވާ ކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާއަހަރުދުވަހު މަސައް 4ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 

 ބާ ލިބިފަިއވުން،މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރި

 ނުވަތަ 

ްސ ޝަން މީ ރޮނގަކުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭތައުލީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ނުވަތަ ، ވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައިގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި 7ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 

އްާޔ  ޖަމްޢިވާމީގްޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޕަބްލިކް ނުވަތަ 
ފައިވާ ސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާއަހަރުދުވަހު މަ 6ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 

 މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން،

 ނުވަތަ 

ސަނަދެްއ  ގެ 9ިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް ޝަނަލް ކޮލިމޯލްޑިވްސް ނެ
، ޓަރގައިސެކް ބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓްހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަ

އަހަރުދުވަުހ  6ތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތެއްގައި ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަ 
 ން،އިވުނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަ

 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެްއ  7ގެ ލެވަލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކް



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  17 ސަފްހާ

ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެ
އަހަރުދުވަުހ  10ޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްައގްވާމީ ޖަމް

 ރިބާ ލިބިފައިވުން.އްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުމަސަ

CSC7-2 
CSC7-1  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަ
 ވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނު %85

CSC7-3 

CSC7-2  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ
އަހަުރ  2 ކުރިބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާ

 ޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިން %85

CSC7-4 
CSC7-3  ިވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން ވުމާއެކުހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިއަހަރުދުވަ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު
 ން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ށްވުރެ މަތިނުވަތަ އެއަ %85

CSC7-5 
CSC7-4  ިވަރު އްކަތުގެ ފެންކު މަސައަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެ 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި ްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެ
 އިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފަ %85

CSC7-6 
CSC7-5  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ޒީފާއަދާކުރިމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަބެލު
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-7 
CSC7-6 ްވަރު މަސައްކަތުގެ ފެން އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2ރި ންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެ
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-8 
CSC7-7  ިރު ންވަ މަސައްކަތުގެ ފެބާ ލިބިފައިވުމާއެކުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރި 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ފާއަދާކުރިގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީބެލުމު
 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-9 
CSC7-8  ިރު ގެ ފެންވަ މަސައްކަތުއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2ރި މެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުބެލުމުގެ ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގެްނ އެން
 އަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ތަ އެނުވަ %85

CSC7-10 
CSC7-9  ިވަރު  މަސައްކަތުގެ ފެންއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު 2ގްރޭޑްގައ

އަހަުރ  2 ފާއަދާކުރިްނ ވިދިވިދިގެްނ އެންމެ ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީބެލުމުގެ ނިޒާމު
  ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް %85

 

 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  18 ސަފްހާ

 ކުރުމާއި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން:އިއުލާނު ކޮށް އާންމު ވަޒީފާއަށް . 3

 ވަޒީފާއަށް އިއުލާނުކުރުން: 3.1 

 
ތަކަށް، ގާމުމަކަށް ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދާ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ހުސްވާ މަގާމުތަ ލްސިވި )ހ( 

 ންކުރަންވާނެއެވެ. އިއުލާފާގެ މަތިން އާންުމކޮށް ކޮމިޝަނުގެ ލަ

 ފާއަކަށްވާ ވަޒީ ކޮންމެހެން ބޭުނންކޮިމޝަނުގެ އިާދރާއަށް އޮނިގަނުޑގައި ހިމެނޭ،  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ (ށ)  
ށް ޚިދުމަތްކުރުމަކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސްސިވިލް ށްގެން، މީހަކު ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޚަރަދުކޮ

އެވެ. ނުޖެޭހނެ ރާކަށްކު އިއުލާނުރީނުާވ ަފރާތްތައް ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި މްތައެއްބަސްވެވިގެން، 
 ރާތަކަށް ފަ ރެވުނު ކުތަމްރީނު  މަގާމަކަށްއެ  ،ގައި ހުސްކޮށް އޮތްކޮމިޝަނުެގ އިދާރާއެ ފަރާތްތަކަކީ  އެއީ

 ވާތީއެވެ.

 ރުން:ން ތައްޔާރުކު އިއުލާ ޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވަ  3.2 

 
 ގައި މި ތިރީ  ގައިއިއުލާނުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ  )ހ( 

 ދަންނަވާ މައުލޫމާތުތައް ހިަމނަްނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 .މަގާމުގެ ނަމާއި ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން .1   

 .ނުން(އް ހިމެގުޅިގެން ލިބޭނެ އިނާޔާތްތަމުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް )މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއާ  .2   

 ކުރާ އަދި އެ ތަނުން ޑިވިޜަންނުވަތަ  ސެކްޝަންނުވަތަ  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ޔުނިޓް .3   
 .މައިގަނޑު މަސައްކަތް

 .ސާއެއްމަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގެ ޚުލާ .4   

(. ބިލުކަންރާއި ގާމާއި ތަުޖރިބާ އަދި ހުނަތައުލީވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް )މަގާމަށް ބޭނުންމަގާމުގެ  .5   
މަގާމުގެ  ޠެވެ.މަގާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ގޮތުގަިއ ހިމަނާނީ އެ މަގާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރު

މަކަްށ  މަގާއެ ެފންވަރުގެނީ، ޝަރުޠު ަކނޑައަޅަންވާ، ނަމައެޅިފައިނުވާ މަާގމެއްޝަރުޠު ކަނޑަ
ައސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ދާރާގެ މަގާމުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 .(އިޓީރިއާކްރަ )ސިލެކްޝަން ތައްވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެްއ ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަްނތައް .6   

 .ސްޓް ކުރެވޭނެ ކްރައިޓީރިއާޝޯޓް ލި .7   

އި ލްސް އާޓިކައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި ޕްރެކް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އާމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް .8   
 ކުރުން ބޭއްވުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި އޮންނާެނ ތަން.އިމްތިހާނު

މަްށ ރިމަތިލުށް ކުލާން ކުރެވޭއިރު، ވަޒީފާއަވަޒީފާއަށް އިއު. ދެންވީ ގޮތާއި ސުްނގަޑިށް އެމަގާމަ .9   
 5ން ންދު ނޫކާރު ބަމަުދވެގެން ސަރުތްތަކަށް، އެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް، ޝައުގުވެރިވާ ފަރާ

ލާނު ނާނީ އިއުގުދުވަސް  5 މިގޮތުން ވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.( ދުވަހަށްފަހެއް)
 .އެވެސް ނުހިމަނާއާންމުކުރާ ދުވަ ބައިގައި ގެ" ފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ" ގެޒެޓުގެ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  19 ސަފްހާ

 .ވީގޮތް، އަމަލުކުރަންނަމަ  އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުން .10   

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 1 އިއުލާނުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު ނޯޓް:   

ރަށް ސަރުކާ ނުވަތަން ހޯދުމަށް ުކރެވޭ އިއުލާނުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ހުއަށް މީވަޒީފާ )ށ(  
ންާދ ކުރަމުދާއަ، މަނަ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެމުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ ވުމެއް އޮތް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސް

ފީހުގެ އޮދާކުރާ ފާ އަޒީވަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތް މެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވީއްލުމާ ވަޒީފާއިން 
 ރަންވާނެއެވެ. ކުހުށަހެޅުމަށް އިުއލާނުގައި ބަޔާން  (2 )ޖަދުވަލު އެކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ ލިޔުމެއް

ދިވެިހ  ވާނީށް ކުރަންޖެހޭ އިއުލާން ތައްޔާރު ކުރަންވަޒީފާއަ އިދާރާގެ ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް )ނ(  
 .އެއް އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެބަހުންނެވެ. އަދި އިއުލާނުގެ ތަުރޖަމާ

 
 ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް: އިއުލާނު ވަޒީފާއަށް  3.3

ވެ. މީގެ ންވާނެއެމުކުރަތު" ގެ ބައިގައި އާންއިއުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަ  
ދަ ފަންނާނޭ ފެކަށް ކޮށް ކުރެވޭ އިއުލާނު ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތައިތުރުން، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމު

އި ރުވުމަށާވެރި ކުޝައުގު ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ގާބިލު މީހުން އްސަ ސަމާލުކަމެއްގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް ޚާ
 އެވެ. ވާނެރަންއާންމުކޮށް ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފެތުުރމަށް މަސައްކަތް ކު

  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން: 3.4 

 ޭހ ފޯމު،ރަންޖެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާ )ހ(  
ނުގެ ، ކޮމިޝަ ފޯމުފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެ ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ވެސް ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ވެބްސައިޓުން
ާރތްތަކުން  އެދޭ ފަފާއަށްމުއްދަތުެގ ތެރޭގައި، ވަޒީމަްށ އިއުލާނުގައި ދީފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅު )ށ(  

 އިރާގަ އިދާމިޝަނުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު 
 ލައިގަތް ބަދި ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. އަދި ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަިއގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަ

ންތައް ގަތް ިލޔުލައިހަމައެއާއެކު ބަ ވާނެއެވެ.މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފުރިަހމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން
ތައް  ިލޔުންއެއައިޑީ ނަންބަރާއެކު،  ޚާއްސަ ތަކަށް ދެވޭ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތްބަޔާންކޮށް، 

 ންވާނެެއވެ.އަންގަ ބަލައިގަތްކަން ވަޒީފާއަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިޔުމުން
 ،ނަމަވާއި ނު ންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯމު ކަމުގަވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމަކީ އެ )ނ(  

މަށް ހުށަެހޅު ފޯމު ންގާ، ރަނގަޅުހަގަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމު ފުރުމަށް އަސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި އެކަން ފާ
 ވެ.ދޭންވާނެއެގަޑިއިރު )ސާޅީސް އަށެއް(  48

ލިކޭޝަން ވާ އެޕްޅާފައި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަގެ ސުންގަޑިއިއުލާނުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން  (ރ)  
ށް  ސޮއިކޮމުގައި، ސުންގަޑި ަހމަވުމުގެ ފަހުންވެސް ފޯނަމަ ވާ ފޯމުގައި ސޮއި ނުވަތަ ތާރީޚު ޖަހާފައިނު

 ވެ. ތާރީޚު ޖެހުމަށް އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެ
ތައް  ިލޔުންން ބުނާގައި ހުށަހަޅަިއއުލާނުއާިއ، ތައް ފުރިހަމަވޭތޯމަުއލޫމާތުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ  (ބ)  

ރުމަކީ ރިހަމަކު ފު ތުމައުލޫމާދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ިލޔުންތަކުގެ ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމާއި، ވަޒީާފއަށް އެ
 ވެ.ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެ



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  20 ސަފްހާ

ފާައށް އެދޭ ްށ، ވަޒީރުކޮދާރާއަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔުންތައް އި (ޅ)  
 ނެއެވެ.ކުރަންވާ ދޫއިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު އިދާރާފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް، 

އްވެސް ހަޅާ އެނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައިއުލާ ފަހުން، އެ ގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެއިއުލާނު (ކ)  
 ރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލަިއގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.ފަ

ބާގެ އި ަތޖުރިމާލީތައު ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެ (އ)  
 ވުމުގެ ފަހުން ބަލައިގަނެެގން ުނވާނެއެވެ.އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަ

 

 އިންޓަރވިއު ޕެނެލް:. 4

ސިވިލް  ލަވާލާނީ އެކުއު ޕެނަލްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާ އިންޓަރވި 
 ކޮމިޝަނުންނެވެ. ސަރވިސް

 

 ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުން:. 5

 ތްތައް ސްކްރީން ކުރުން:ދިފައިވާ ފަރާ ވަޒީފާއަށް އެ  5.1 

 
އް ރުތުތަލާނުގައި އެ ވަޒީފާއަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޝަކުރާއިރު، އެ އިއު އިއުލާނުވަޒީފާއަށް  )ހ( 

. މި އެވެވާނެ  ރަންކު، އެ ޝަރުތުތަކަށް ނުފެތޭ ުހށަހެޅުންތަްއ ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުކަނޑައަޅާފައި ވުމާއެ
 ވެ.ގައެޅުންތަްއ ބަލާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ކަމުގޮތަށް ވަކި ކުރެވޭ ހުށަހެ

ރުޠު ޝަމުގެ  އެދިފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން، ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި މަގާވަޒީފާއަށް )ށ(  
 ޓްބްސައިގެ ވެ ކޮމިޝަނުވެ. މި ގޮތުން ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަން އަންގަންވާނެއެ 

 ކޮށް އެ ރިޔާއަތް ކަށްމަތަމުގައި ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހައެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމުން 
 ށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ނުހޮުވނު ސަބަބު ތަފްސީލުކޮ

 ތައް:ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ހަމަ )ނ(  

ވާކަްނ ޅާފައިށަހަހުރީޚަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް އިއުލާނުގައި ބުނެފަިއވާ ތާ .1   
 .ކަށަވަރު ކުރުން

ން، މިގޮތު .ރުންއް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަ .2   
 ލީމީ ތައު ން ޕޮއިންޓުދެވޭ ލިޔުްނތައް )ޕޮއިންޓުދެވޭހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއި

ރާުތްނ އިވާ ފަލާފަތައް( ފިޔަވައި، ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިސަނަދުތަކާއި، ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން 
ގެ ހެޅުމު ހުށަ، އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ލިޔުމެއްނަމަ  އިނުވާހުށަހަޅާފަ

 ސީ.ވީ.އާއި، އާއި،ލު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިޭދ ކާޑުގެ ކޮޕީސާ)މިފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ 
ފަަދ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، ލީވިންގ ސެޓުފިކެޓުނުވަތަ  ޕްޓާއި، ލައިސަންސްޓްރާންސްކްރި

ެއ  ރާއިން، އިދާގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުންވެސްއިއުލާނު، ނަމަ  ންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާލިޔު
 .(ވެވާނެއެފަރާތަށް ފުުރޞަތު ދޭން ޅުމަށް ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާލިޔުންތައް ހުށަހެ
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  21 ސަފްހާ

ވިލް ސި )ދިވެހި ލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުންސިވި .3   
ވާ ގައިދުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއި ސިވިލް ސަރވިސް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި

 .(ޝަރުތުތައް

 .ބާ( ތަޖުރިއަދި މަސައްކަތުގެ )ތައުލީމު ޝަރުތުަތއް ފުރިހަމަވުންމަގާމުގެ އިއުލާނުގައިވާ  .4   

 އި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް:ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގަ )ރ(  

 އާތައް ޓީރިކްރައި ސްކްރީން ކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސްކްރީނިންގ .1   
 .ބޭނުންކުރުން

 ޝަރުޠު  މުގެކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން މަގާ ސްކްރީނު ކުރުމުން ނުހޮވޭ ފަރާތަކަށް، .2   
ން ލެކްޝަބަޔާންކޮށް، މަގާމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިހަމަނުވާކަމަށް ސަބަބާއެކު 

ލާގެ ގ މަރުޙަރީނިންކުރިމަތިލި ފަާރތްތަކުގެ ސްކްރިން އެންގުން )ވަޒީފާއަށް ޕްރޮސެސް ފެށުމުގެ ކު
 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ(.ގައި  3 ޖަދުވަލުނަތީޖާ ޝީޓު 

 ޝަރުޠު  މުގެވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން މަގާސްކްރީނު ކުރުމުން ނުހޮވޭ ފަރާތަކަށް، ކަނޑައަޅާފައި .3   
 ގޮތުން. މިންވާނެއެވެށް އެންގުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނާ މި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަހަމަނުވާކަމަ

ތުރު އިތްކޮށް އާޔަރިވާ ލިޔެިކޔުންތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން، އެޕްލިކަންޓުން ހުށަހަޅާފައި
ޓުންނަްށ ލިކަން އެޕްށް ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވެއްެޖ ހިނދެއްގައިމައުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަ

 ޝަަނށް  ކޮމިނުވަަތ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް ޭބނޭގޮތަްށ އެ މައުލޫމާތެއްހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލި
 ނިންމޭނެއެވެ.

ރިމަތިލި ފާއަށް ކު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީ)ތިނެއް(  3އްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިއުލާންގެ މު )ބ(  
އި ވެ. މި މާއްދާގަ( އާންމު ކުރަންވާނެއ3ެގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު )ޖަދުަވލު ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން

ވަަތ ކޮށް، ނުޔަތްދަށް ރިއާމިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އިއުލާނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަ
ކޮށް،  އެކަމަށް ރިއާޔަތްގިނަ އިއުލާނު ހުރިނަމަށްވުރެ އިއުލާނަ )އެކެއް( 1އެއްވަގުތެއްގައި މުއްދަތު ހަމަވާ 

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސްސިވިލް ސަރވި މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު

 ސްޓް ކުރުން:ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލި  5.2 

 
ޝަރުޠު  ފާއަށްން ޕްރޮސެސްގައި ވަޒީކްޝަސިލެ، ނަމަ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގިނަ )ހ( 

ޒީފާއަށް ވަވާނެީތ، ދަތި އެސެސްކުރުމަށް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގެ ޤާބިުލކަން ހުރި މިންވަރު އިވެލުޭއޓްޮކށް ހަމަވާ
  ކުރެވޭނެއެވެ.ލިސްްޓ ޝޯޓް   އަދަދަށްބަލައިތަކުގެވާ ފަރާތްއެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަ

ގ ރީނިންގާބިލުކަން ދެނެގަތުމަށް "ސްކްށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ކަތަމަސައް މުގައިލިސްޓް ކުރުޝޯޓް (ށ)  
ތުމުެގ ދެނެގަރުމުގެ ޓެސްޓެއް" ނުވަތަ "ހުނަރު "ވަޒަންކުނުވަތަ  .އިންޓަރވިއު" އެއް ކުރެވިދާނެއެވެ

އް މެ ފަރާތެ ކޮންލިސްޓް ކުރުމުގައި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާޝޯޓްހެއްދިދާނެއެވެ.  ޕްރެޓިކަލްތަކެއް" ވެސް
 ފެތޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. މިންގަނޑުތަކަށްވަކިވަކިން ކަނޑައެޅިފައިވާ 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  22 ސަފްހާ

 )ނ(  
 

 

ތަްއ ނު ފަރާތްރެވުކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު، ވަޒީ
ވޭ  ނުކުރެސްޓްލިތިހާނު ކުރުމާއި، ޕްރެކްޓިކަލްސް ހެދުވުމާއި، އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ ކުރިން، ޝޯޓްއިމް

ސްްޓ ލި ޯޝޓް އްްތތަާއ ބަޔާންކޮށް، އެ ފަރާފަރާތްތަކަށް ޝޯްޓލިސްޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކްރައިޓީރި
 ްނ އަންގަންވާނެއެވެ.ނުކުރެވޭކަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމު

 ގައި ބަލަންެޖހޭ ކަންތައްތައް:ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމު )ރ(  

 . ތައުލީމާއި ތަމްރީނ1ު

 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ2ާ

 ކަންވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގާބިލް. މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި 3

  ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން: 5.3 

 
 ބިލުކަން ތަކުގެ ޤާތްތަކަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާމަގާމުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ  3 .ސީ.އެސް.ސީ )ހ( 

ތަކަްށ މަގާމުގެ ކުރޭންކުތައަށްވުރެ ދަށް  3ސީ.އެސް.ސީ. ރުމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދޭންވާނެއެވެ. ވަޒަންކު
  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަށް 

 
)ސާޅީސް  48ގެ ރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުތާއެކު، ޕްމައުލޫމާ ތަފްސީލުހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުެގ  )ށ( 

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް 

 
 ން ޕްރެޒެންޓޭޝަ  ށްގެންދާނީ އިންަޓރވިއު ޕެނަލްއިންނެވެ.ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ަމރުޙަލާ ކުރިއަ )ނ( 

 ކުރުން އެކުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމާއި އިންޓަރވިއު

ަތ ށް ނުވަ އެއް މެދުވެރިކޮ އަރކުރެޭވ ސޮފްޓްވެކަމަށް ބޭނުން އެ ހުށަހަޅަންޖެޭހނީޕްރެޒެންޓޭޝަން  (ރ)  
 ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ވެސް ންޓޭޝަން ދިވެހިބަހުން ހޭންޑްއައުޓްގެ އެހީގައެވެ. ޕްރެޒެ

 ވެ. އެނެތައްޔާރުކުރެވިދާ

ރެޒެންޓޭޝަނަްށ ޕް)ދިހައެއް( މިނެޓާއިދެމެދެވެ.  10)ފަހެއް( މިނެޓާއި  05ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ދިގުމިނަކީ  (ބ)  
 މަށެވެ.ގާބިލްކަ މުގެތު ކުރުމުއާމަލާޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ ކޮންޓެންަޓށާއި އި ބަލާނީ ހުަށހަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގަ

ތައް: އެއް ބައިނެ ބަންޓޭޝަންގައި ހިމެނުމަށް ކަނޑައެޅިދާރެޒެވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕް (ޅ)  
 ދާނެއެވެ.()ވަޒީފާގެ ގޮތުން މި ބައިތަކަށް ަބދަލު ގެނެވި

 . ކުރު ތައާރަފެއް(ޕަރސަނަލް ޕްރޮފައިލް )ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ .1   

 ތައް.ޓްޖެކްފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮލިބިފައިވާ ަތޖުރިބާއާއި ހިންގާވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން  .2   

 .ކުރިމަގު ބިނާކުރާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވަރުޓު ވަޒީފާގެ ކެނޑިޑޭ .3   

 ން.ށްިދނުތުކޮކަން ސާބިވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލު .4   

ތަްއ ހުން އެ ގޮންޖެ ،ނަ ގޮންެޖހުންތަކާއިވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެން .5   
 .ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތައް

 .ސަބަބު ކެންޑިޑޭޓްކަމަށް ދެކޭގާބިލު  އިވާ ވަޒީފާއަށް އެންމެކުރިމަތިލާފަ .6   
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  23 ސަފްހާ

ރާތުގެ ހަޅާ ފަޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުިރން، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ުހށަޕްރެ، ކޮމިޝަނުން ޭބނުންވާ ނަމަ  )ކ(  
މިޝަނުގެ ލަފާެގ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސްކޯޝީޓެއް ކޮ ޒަންކުރާނެ ބަިއތައް ކަނޑައަޅައި އެޤާބިލުކަން ވަ

 ބޭނުންކުރެިވދާނެއެވެ. މަތިން ތައްޔާރުކޮށް
 )އ(  

 
ޖެހޭ ށަަހޅަންހު މަގާމުތަކަްށ ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަކުން ން ފެށިގެްނ މަތީ ރޭންކުތަކުެގ  5ސީ.އެސް.ސީ. 

 ންވާީނ ތިރީގައިވާ ބައިތަކެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ހިމަނަ

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް .1   

ޖެހުެމއް ންވާ ގޮ ވެފައި)ކުރިަމތިލާ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި މިހާުރ އޮފީހަށް ދިމާހުށަހެޅުން  މައްސަލައެއް .2   
ޅަިއ  ހުށަހައެއްނަ މައްސަލަނުވަތަ ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމަްށ ނުވަތަ ޒަމާނީ ކުރެވިދާނެކަމަްށ ފެން

 އެނަލައިޒްކުރުން(

އް  ސަބަބާއި، އެ މައްސަލައެމައްސަލައާ ގުޅޭ ބަހުސް )ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުހިންމުވާ  .3   
ތުގެ ލާ ފަރާރިމަތިއްލުކުރުމުގައި ވަޒީފާއަށް ކުމި ފަދަ މައްސަލަތައް ހަ، ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި

 ްތތައް ހުށަހެޅުން(ޤާބިލުކަން ޭބނުންކުރެވިދާނެ ގޮ

 އޮފީހުގެ ކުރިމަގާމެދު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޞައްވުރު  .4   

ތަީކ ފަރާ ލުޤާބި ންޖެހޭ ސަބަބު )ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން މަގާމަށް އެންމެށް ހޮވަވަޒީފާއަ .5   
 ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު(އެފަރާތް 

 :މްތިހާނު ކުރުން ދުން ނުވަތަ އި  ހެ ޕްރެކްޓިކަލްސް  5.4 

 
ފަތައް ސި، އިކެންޑިޑޭޓުންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ގާބިލްކަމާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ )ހ( 

ށް އްޔާރުކޮތައް ތަ ޕްރެކްޓިކަލްއަދި ކަރުދާްސތައް  ހާނުދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ، އިންޓަރވިުއ ފޯމާއި، އިމްތި
 ކޮމިޝަނުން ިނންމާގޮެތއްގެމަތިންނެވެ. ކްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީމާރ

 
ވަތަ ެނއް ނުމްތިހާށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ަފރާތުގެ ގާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަ  )ށ( 

ގަޑިއިރު  އަށެއް( )ސާޅީސް 48މައުލޫމާތާއެކު،  ލު، އެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީނަމަ ޖެހޭދަންޕްރެކްޓިކަލްއެއް ހަ
 ރާތަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަކުރިން ވަޒީ

ގެ ކުރުމުވަޒީފާއަށް އައްޔަންްނކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ގާބިލުކަން ވަޒަ (ނ)  
 ތުން،ގޮމި  .ކްޓިކަލްސް ހެއްދުވިދާނެއެވެމްތިޙާނުތަކާއި ޕްރެކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އި

 އްދުން ޓެސްޓް ހެއެޕްޓިޓިއުޑް .1   

 ންއް ދިނުނެތިޙާވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ުހނަރެއް ނުވަތަ ކޮމްޕިޓެންސީއެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިމް .2   

 ން ހެއްދުއެއްކަލްވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ުހނަރެއް ނުވަތަ ކޮމްޕިޓެންސީއެއް އެސެސްކުރުމަށް ޕްރެޓި .3   

 ޔާރުކުރުވުންކޭސް އެނެލިސިސް ނުވަތަ ރިޕޯޓް ތައް .4   



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  24 ސަފްހާ

 އިންޓަރވިއު ކުރުން: 5.5 

 
ގެން ާހޒިރުވެ ޓުން ވަކި ތަކަނަކަށް ކެނޑިޑޭއިންޓަރވިޔު ކުރުން އޮންލައިންޮކށް ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން އަންގާ )ހ( 

 ވިދާނެއެވެ.ކުރިޔަށްގެންދެ

 
 ގެބޭއްވުމު ޔުވިޓަރން އި މަްށ، ވަޒީފާައށް އެދި ޝޯްޓ ލިސްޓް ކުރެުވނު ފަރާތްތަަކށް،އިންޓަރވިއު ބޭއްވު (ށ) 

ންނާެނ ޔު އޮވިރކުރިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިލިޔުމުގައި އިންޓަގަޑިއިރު )ސާޅީސް އަށެއް(  48
ވާ އެދިފައި އަށްފާލިޔުން ވަޒީ ވާނެއެވެ. މިތާރީހާއި ގަޑި އަދި އިންޓަރވިޔު ބާއްވާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރަން

 އެވެ. ންވާނެޔަގީން ކުރަ އާ ބެހޭބައިންކޮމިޝަނުެގ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްފަރާތަށް ރައްދުވިކަން 

ގެ އަސްލު ޔުންތަކު  ލިންތުގެ ތައުލީީމ ސެޓްިފކެޓްތަކާއި އެހެނިހެ އިންޓަރވިއުގައި ވަޒީފާއަށް އެިދފައިވާ ފަރާ (ނ)  
 ވާނީ އެ ރުހާޒި އުއަށްއިންޓަރވި ގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ބަލަން ބޭުނންވެދާނެތީ،އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަން 

 އަންގަން ވާނެއެވެ.ތަކެއްޗާއެކުގައިކަން 

ރވިއު ިއންޓަ، ތަކުންޕެނެލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާއިންޓަރވިއު އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި،  (ރ)  
ެގ ލްނުވަަތ ޕެނެ އެވެ.ންވާނެފަރާތަކާއި ޕެނެްލގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާްތތަކުގެ ތައާރަފެއް ދޭ ފައްޓަމުން އެ

ށްދާނޭގޮްތ ކުރިޔަ  ރވިއުމެންބަރުން އަމިއްލައަށް އެ ފަާރތެއްގެ ތައާރަފެއް ދެވިދާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންޓަ
 ތު ދޭންވާނެއެވެ.އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރިވއު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާ

 ދުވަލުޖަ(، A1)ރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓް ކޮމިޝަނުގެ މަގާމުތަކަށް އިްނަޓރވިއު ކު (ބ)  
 ންޓަރވިއު އު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، އިއިްނޓަރވިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. )ށ( އަދި )ނ(  ގެ )ހ(، 4

 ިމޝަނުގެ ކޮވޭނީ ، އެަކން ކުރެނަމަ އް ގެންނަްނ ބޭުނންގައި ހިމަނާފައިވާ ދާިއރާތަކަށް ބަދަލެސްކޯޝީޓު
ރުމަށް އަދާކު ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމަގާމުްނނެވެ. މިގޮތުްނ، ދާއިރާތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލަީކ ލަފާގެ މަތި

ނުްނ ިމޝަކޮލާޒިމުވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިުލކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި،  މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހުރުން
ކަކަްށ ބަަދލުތަ ނެވޭގެ ޒަންކުރަން ޭބނުންވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮަތށްއިންޓަރވިއުގައި ވަ

  ވާންވާނެއެވެ.
 

 ފަރާތް ހޮވުން: ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު. 6

 
ކްޝަްނ  "ސިލެވަޒީފާައށް މީހުްނ ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް ހޮވާނީ،ންމެ ގާބިލް ވަޒީފާއަށް އެ )ހ( 

އަށް ވަޒީފާ) ކަށްއް އެއް ޝީޓައާ" ގައި ހިމެނޭ ބަިއތަކުން ކެންޑިޑޭޓުންަނށް ލިުބުނ ޕޮއިންޓުތަކްރައިޓީރި
 އިންސައްތަ މުލަ އަދި ޖުއޭގެ  ރެކޯޑުކޮށް (A2 - ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު

 " ނަޫމނާ A2 - ގޮތުގެ ޝީޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ިލބުނު " ވެ.ހޯދައިގެންނެ
  ވެ.ގައިވާނެއެ( ށގެ )ހ( އަދި ) 5 ޖަދުވަލު

ތަކަްށ އިވާ ބައިރީގަތިގައި ހިމެނޭ ފައިވާ ކްރައިޓީރިއާށް ކަނޑައަޅާވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާްތ ހޮވުމަ )ށ(  
" A2 - ޝީޓު ގެވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓު ލިބުނު ޮގތުޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަުހ، )"

 ށް އެންމެޒީފާއަވަޑޭޓަކީ، ކެންޑިލިބޭ  އިންސައްތައެއް  މަތީއޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު( 
 ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ގާބިލު
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  25 ސަފްހާ

 އުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ތަ .1   

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .2   

 ހުނަރާއި، ގާބިލްކަާމއި، ފެންވަރާއި، ބޭުނންވާ ސިފަަތއްމަސައްކަތުގެ  .3   

ރުހަލާަތްއ ރިހާ މަހުއިވާ އްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ފަރާތް ހޮުވމަށް ކަނޑައަޅާފަޒީފާއަށް އަވަ )ނ(  
ޖުމުލަ  އިވާ ޅިފަނޑައެށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޓަރވިއުއަށް )ޕްެރޒެންޓޭޝަނާއެކު( ކަފުރިހަމަކޮ
އިންްޓ ދޮޅަސް( ޕޮސް)ފަ 60ޝީޓުން ޖުމުލަ  A2، )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބުމާއެކު %50މާކްސްގެ 

 ލިބޭ ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

 ދުރަްސމީ ބަން ން،ނިމުމު އަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައްވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު ފަރާްތ ހޮވުމަށް ކަނޑަ (ރ)  
" A2 - ޓު ގެ ޝީ"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ނޫން 

  ނުވަތަޑްރެސްއެމި ގޮތުން މި ޝީޓުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި މީހާގެ ނަމާއި އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ. 
ތަކަށް ރާއެ ފަ ލިޔާނީ ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރުފަދަ ޒާތީ މަުއޫލމާތުގެ ބަދަލުގަިއ،ދިވެހިރައް

ރާތް ިބލު ފަގާންމެ އެވަޒީފާއަށް ޔާންކޮށްފައިީވަނމަވެސް، މި މާްއދާގައި މިހެން ބަދެވުނު ކޯޑު ނަންބަރެވެ. 
ވަތަ ކޮށް، ނުއާޔަތްރާތްތަކުގެ އަދަދަށް ރިފަ ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރާ 

ރވިސް ވިލް ސަށް، މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ސިރިއާޔަތްކޮމިނޫވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް 
 ނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ކޮމިޝަ

 ކުރިމަތިީލ ޒީފާއަށްށް "ވަވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަ )ބ(  
 3ުދވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން " އާންމުކުރާ A2 -ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ިލބުނު ގޮުތގެ ޝީޓު 

ޒީފާއަށް ވަކަށާއި ރާތްތަފައަދި މި މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު  ނެއެވެ.ވާމުއްދަތެއް ދޭންދުވަހުގެ 
ކަްނ  ލިބުނުންޓްމަތިން ޕޮއި ކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ވަޒީާފއަށް އެންމެނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 6ޒީފާ ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު އަންގައި ވަ

 ލިބިފައިވާ ތައުލީމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން: 6.1 
ރުޠު ސީ ޝަ މަގާމުގެ އަސާކުރިމަތިލާފައިވާ މަގާމަކީ ތައުީލމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާ މަގާމެއް ނަމަ، އެ )ހ(  

ވާ އަޅާފައިކަނޑަ ދު ޤަބޫލުކުރެވޭނީ މަގާމަށްހަމަކުރުމަށާއި، ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަ
 ރވިސް ގެ ތެރެއިްނ ރޮނގަކާ އެ ސަނަދު ގުޅޭ ނަމައެވެ. މިގޮތުން، ސިވިލް ސަތައުލީމީ ރޮނގުތަކު

މަގާމަށް  ރާތައް، ދާއިވާ ތައުލީމީ ރޮނުގތަކާއި މަސައްކަތުގެކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައި
ިއ ގަކުރާއިރު އިއުލާނު ރިން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، މަގާމަށް އިއުލާނުއިއުލާން ކުރުމުގެ ކު

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ގޮތުގެ ރީގަިއވާތިނާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭކަން ދެނެގަން )ށ(  
 މަތިންނެވެ.

 ވަތަ ފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ނަމުން ނުމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގާ، ހުށަހަޅާ .1
 ޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވިދާނެއެވެ.ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން ނުވަތަ މޭ

ަނންނަމުގައި ެއިކ  މިގޮތަށް ގުޅުވާއިރު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ގޮތުން ަތފާތު .2
ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަުންނ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެޓްފިެކޓުގެ ނަުމން 
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  26 ސަފްހާ

 ންވާނެއެވެ.ނުވަތަ މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވަ
ވަަތ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓުގެ ނަމުން ނު .3

 ވަތަ މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅޭ ކަމަށް ސަނަދުގައި ނުަވތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން ނު
ތަ އި، ނުވަ ރވެފަބަޔާންކޮށްަފއި ނުވި ނަމަވެސް ވަކި ތައުލީީމ ރޮނގަކުން މޭޖަޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި 

ނެގން ތަކުން އެއްދާސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާކަން ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ކިޔެވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާ
 ވެ. ނެއެން ވާ ނަމަ، އެ ސަނަދެއް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖަރވެފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވައޮވެއްޖެ

ފައިވާ ނޑައަޅާކަތައް ޔަވާފައިވާ މޮޑިއުލްއިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށް ޓްާރންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި، ކި .4
ޒޭޝަްނ ޝަލައިސްޕެތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ނަމަ، ކޮިމޝަނުގެ ލަފާގެ މަިތން، ުހށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު 

 ނުވަތަ މޭޖަރވެފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވަންވާނެއެވެ. 

ކީ ެއ ނަދަސަހަޅާފައިވާ ހުށަ ،ރޮނގު ކަނޑައަޅާފައިނުވާ މަގާމުތަކަށް ޝަރުޠު ަހމަކުރާއިރުތައުލީމީ  )ނ(  
ލީމީ އު ންމެ ތަ )ކޮ މަގާމެއްގެ ޝަރުތާ އެއްފެންވަރެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ނަމަ

 އެ ސަނަދު ބަލައިގަންނަންވާނެއެެވ. ރޮނގެއްގެ ސަނަދެއް ނަމަވެސް(

 
 ތައުލީމީ  ުކގެއުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ މަތީ ތަކޮ )ރ( 

 ހާފައިވާ ޑު ޖަނސެޓުފިކެޓުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ ފެްނވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަ
ކޮށްފައިާވ ޖިސްޓްރީއި ރަ ދިވެހިރާއްޖޭގަ. މިގޮތުން، ދަރިވަރު ކިޔަވާފައިވަނީސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ

ޓްފިކެްޓ ހުގެ ސެއިވާ ކޯދަރިވަރު ކިޔަވާފައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތަ
 ލްޑިވްސް ކީ މޯ ، އެ ސެޓްފިކެޓަގެ މަތީ ތަުއލީމުދޭ މަރުަކޒެއްނަމައެވޯޑިން ބޮޑީއަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރު

. އަދި ވާނެެއވެާވން ށްތޯރިޓީްނ ފެްނވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަާހފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަކޮލިފިކޭޝަންސް އޮ
ތޯރިޓީން އޮއެ ކޮްށ ޔާންބަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފުިރހަމަކޮށްފައިާވ ކޯހުގެ ފެންވަރު 

  ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ވާންވާނެއެވެ.

 
ސް ން )ކޯހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ކޯސް ފުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ (ބ) 

 "ޓްޗް ވެލިޑޭބެ"ން ކޮމްޕްލީޝަން ލެޓަރ( ބަލައިގަެނވޭނީ، ލިޔުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
ުހ ިއ ތާރީސިޓީ ނަންބަރާވާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ މަރުކަޒަކަށް ދީފައި ދުކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ސަނަ

 ހިމަނާފައިވާނަމައެވެ.

 
ތީޖާ ގެ ނަރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯހުގެ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެމެސްޓަރ ތަކުކޯސް ފު (ޅ) 

 ލަިއގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ބަ

 
 ނަމަ  ތްއޮދެއް ސަނަަދށްުވރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ސަނަގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މަގާމު (ކ) 

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  5ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު ކްރައިޓީރިއާ
    

 :ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން  6.2 

 
 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ މިންގަނޑު: 6.2.1

ގުޅޭ ތަޖުރިބާކަމުގަިއ  ނަމައެވެ. އަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ލިބިަފއިވާ ތަޖުރިބާއަކީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާތަޖުރިބާ )ހ(  
ސައްކަތްތަކާއި ބަލާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވާ މަގާމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަ



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  27 ސަފްހާ

ރާތަކުގެ )ކެރިއަރ ފީލްޑްސް( ތެރެއިން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިއުލާންކޮށްަފއިވާ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއި 
 ނަމައެވެ. މިގޮތުން، އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމުގައިވާ 

އަކާ ގުޅެނީ އެންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެްސ އިއުލާންކޮށްފައިވާ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 ގައި ބަލަންވާނެއެވެ.އެ ތަޖުރިބާއެއް ގުޅޭކަމު

 އެ ްނޓުދޭނީ ޕޮއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ޭބނުންވާ ނަމަ ތަޖުިރބާއަށްމަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް )ށ(  
 މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ލުގައި ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ިމ ުއސޫ 1އިންޓަށްވުރެ ިއތުރުނުވާނެގޮތަްށ އަހަރަކަށް ޕޮ 5ޖުމުލަ  )ނ(  
 ޓުދޭންވާނެއެވެ.ޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ެފޭތ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިން ބަ

ޑުތަކަްށ ަގނމިން އިވާތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ރ(  
އި ގަ 7ވަލު އް ޖަދުގޮތުގެ ނަމޫނާއެފެތޭ ލިޔުމަކަށްވާ ނަމައެވެ. ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ 

 އެވަނީއެވެ.
 

 ގެ ތަޖުރިބާ:އަދި ކޮމިޝަނު  ރވިސްސިވިލް ސަ 6.2.2

ޖުރިބާ ގެ ތަމިޝަނުއަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސް )ހ(  
ފާގައި  ވަޒީ ހިސާބުކުރުމުގައްޔާއިތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ،ނަމަ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވިއުގައިގެ  .އެސް.ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭތޯ ބެލުމުގައި ސީމަގާމު އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު
 ނެއެވެ.ރެކޯޑުތަކާ އެކު އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާ

، ނަމަ ވާ ފައިނު ލިޔުން ހުށަހަޅާގެ ތަޖުރިބާގެނުވަތަ ކޮމިޝަނު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ސިވިލް ސަރވިސް  )ށ(  
 ށްފައިވާ ދާކޮ އަގެ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ ކޮމިޝަނު ރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަ

 އް ބަލަންވާނެއެވެ.ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަ
.އެސް. ން ސީރިބާގެ މުއްދަތުތަކުެގ ތެރެއިގައި އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުނުވަތަ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް )ނ(  

ނާނެއެވެ. ަނން ހުން ފެން ކޯޑުތައް ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިންވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ރެ
ން ލިޔު އެ  ނަމަ  އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ ރެޯކޑު ހުށަހަޅާފައިވާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއިރު ވިއުގަ

ނުވަތަ  ސްރވިވެ. އަދި ިވއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން ެފންނަން ެނތް ސިވިލް ސަބަލައިގަންަނންވާނެއެ
 ލިޔުމަށް  ން އެގެ ތަޖުރިބާތަަކށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ތަޖުރިބާ އަންަގއިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުކޮމިޝަނު
 ންނެވެ. ބަލައިގެ

ފާގައި ވަޒީ ޔުމަކުން މުވައްޒަފުސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލި )ރ(  
ރިމަތިާލ ޔަތެއް ކުލިއްގުޅޭ ތަޖުރިބާ ބަލާނީ އެއިން މަސްއޫ ،ނަމަނގެން އޮތްއަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ 

 ވެ. އެނަމަ ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭމަގާމު
ެގ ގާމުމައިާވ ކުރިމަތިލާފަ ،ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާމަގާމުސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންަނ  )ބ(  

 އެއީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.  ،ނަމަމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ 
، ެއ ނަމަ ސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފެންނަން ނެތްގެ މަމަގާމުސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ  )ޅ(  

"ވިއުގައިގެ ކޮށްފައިވާ އާންމުީނ ކޮމިޝަނުގެ ެވްބސައިޓުގައި ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ދެނެގަންނާމަގާމު
 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  މުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ލިސްޓު"ކުރީގެ މަގާ

 

http://www.csc.gov.mv/v3/wp-content/files/2020/Career_fields_for_Old_Jobs_in_CS_Viuga_1.pdf
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  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  28 ސަފްހާ

 
 :ބާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތަޖުރި  6.2.3

 ،ނަމަ ވާ ށްފައިދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ )ހ(  
 .ބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެޭވނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެތަޖުރި

 ،ނަމަ ވާ ފައިްނޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަަތ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފު )ށ(  
ދި އަބުަތއް  ވާޖި ނުވަތަގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމަގާމުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުްނ ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި 

 ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.
 

 :މިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަ 6.2.4

ގައި  ލިޔުމުއެވޭނީ މިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެއަ )ހ(  
 އެވެ.ަނމަ ން ފުރިހަމަވާތިރީގައިވާ ކަންކަ

 ވެ.ންނެށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެޭވނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮ .1
ތަކާއި  ވާޖިބު  ނުވަތަ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަގާމުހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  .2

 ން އޮންނަންާވނެއެވެ.އެނގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 
ގެ އަދަދު އްޒަފުންމުވަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ހުަށހަޅާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި .3

 އެވެ.މަނަ އަށްވުރެ މަދުނުވާ 30
އިޭދ ންގައަޖުރިބާ ނަ ތަދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާއި އެ ރިޒޯޓުތަކުގެ މައި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި ހުން )ށ(  

އި ގަސޫލުއުކަށް މި އެ ލިޔުންތަ ،ެވސްނަމަލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި 
 އެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެ

އި ލިޔުމުގަ ބާގެމޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ތަޖުރި )ނ(  
 ށްފައިވާޔާންކޮބައި ގައުސޫލުއެ ލިޔުންތަކަށް މި  ،ވެސްނަމަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި 

 ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ.
ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ".އެސް. ވިއުގަ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮްށފައިވާ ސީ )ރ(  

ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ  ގައިކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓު"
ގައި އުސޫލުއެ ތަޖުރިބާއަކަށް މި  ،ވެސްނަމަ ޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި އަންގައިދޭ ލި

 މަިތން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
 

 ވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ:ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ނު  6.2.5

 ެއ ޓުދެވޭނީޕޮއިން ޖަމާޢަތެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށްނުވަތަ  ވާީމ ޖަމުޢިއްޔާޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤު )ހ(  
 އެވެ. ނަމަ ވާލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ

 .ވެންނެހުށަހެޅުމު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެޭވނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން .1
ން އެނގެ ޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާމަގާމުލިޔުމުގައި  .2

އްގައި  ލިޔުމެހެންއެ އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގައި ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ
 .ވާނެއެވެކޮްށފައި އޮންނަންއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންމަގާމެމުސާރަދެވޭ  މަގާމަކީއެ 

ްށ ޖުރިބާއަވާ ތަޖަމާޢަެތއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވަތަ   ޖަމުޢިއްޔާޤައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަލްއަޤުވާމީ  )ށ(  
 އެވެ. ނަމަ ރަދެވޭ ވަޒީފާއަކަށްވާ ޕޮއިންޓުދެވޭނީ، އަދާކޮށްފައިވާ ަވޒީފާއަކީ މުސާ

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


  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  29 ސަފްހާ

ފައިާވ އްދާން އުފަނޫނަކުޤާޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ވަކި ނުވަތަ  އްޔާޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢި )ނ(  
ޤައުމީ   ވެފައިތަކަށްޖަމާޢަނުވަތަ  ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ

 ޢަތަކަށްވާ ޖަމާވަތަ ނު ޔާ ވަރުގައި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމުޢިއްފެން
 އެވެ. ނަމަ

 
 އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ: 6.2.6

ކޮށްފަިއ ފުރިހަމަ މަށްއިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނު )ހ(  
، ވެސްަނމަ ހެންންނަ އިންޓަރްނޝިޕް މުއްދަތު، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮުތގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހު

ޔަވައި ްޕ ފިފުރިހަމަޮކްށފައި ހުންަނ އިންޓަރންޝިކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ޭބނުމަށް 
ްނ ެގ މަތިވާގޮތުބަޔާންކޮށްފައި ގައިއުސޫލުއެހެނިހެން އިްނޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މުއްދަތަށް، މި 

 އެވެ.މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެ
ވިލް ވޭީނ، ސިޓު ދެކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައް )ށ(  

އެ  އި އޮވެ،ށްދީފަރުމުގެ މަގުފަހިކޮލެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުއުސޫސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ 
ކޮށްފައިާވ   ދަށުން މެއްގެގެ ގަޑިއާ އެއްވަރަށް ވަކި އެއްބަސްވުމަސައްކަތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު

 ރުމައަށް އި ދައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަްނތަނުގަނަމަ ސައްކަތަކަށްވާމަ
 ވެ.ގެ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެކޮށްފައިވާ މަސައްކަތު

ތަކުގެ މިޓީއިލާފައިވާ ކޮ ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަުތގެ އިާދރާތަކުން އެކުލަވަ ސިވިލް )ނ(  
ިއ ތުގަގެ ގޮރިބާމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުަތއް މަސައްކަތުގެ ތަޖު

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 

 
 އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ: 6.2.7

 ްނނެވެ.ވާ ގޮތުގެ މަތިކުރާނީ ތިރީގައިއަަމލުލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާއާ ގުޅިގެން އުވައި          
މީ އުޤަ ،އިރާތަކާއަމިއްލަ ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ އިދާ ،އުވައިލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާާރތަކާއި .1   

ރާއެއް އެ އިދާ މެއްޔުޖަމާޢަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިނުވަތަ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިްއޔާ
ކުްނ ފަދަ ަތނަ އެނުވަތަ ،ނަމަ ދޭ ފަރާތަށް ލިެބންނެތް އުވައިލައިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ަވޒީފާއަށްއެ

ިރާބ ތަޖު ،ނަމަ ރިހަމަނުވާފު މައުލޫމާތު ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 
އިވާ ގަ 8 ގެ ޖަދުވަލުއުސޫލުއި މި ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެ ަތނަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގަ

 ރެންސް ޗެކް ފޯމު" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. "ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަ
ގަިއ ފޯމު އެ ،ލާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމަށް ބަލައި ޕޮއިންޓުދޭނީއުސޫމި  .2

 އިާވ ށްފަސޮއިކޮ ރެފެީރ ނަންޖަހައި ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަުޢލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް
 އެވެ.ނަމަ

 
 ރުން:ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކު 6.2.8

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާީނ  )ހ(  
ހިމަނައިގެންނެވެ.  ޖުރިބާގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީާޚއި ނިމޭ ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް، އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސްތަ



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  30 ސަފްހާ

ސާބުކުރާނީ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މުއްދަތަށް )އަހަރާިއ ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުތައް ހި
 މަހާއި ދުވަހަށް( ބަލައިެގންނެވެ. 

، މަނަވާ ނު ފައި ޖުރިބާ އަންގަިއދޭ ލިޔުންތަކުގައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ބަޔާންކޮށްމަސައްކަތުގެ ތަ )ށ(  
 ވެ. ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރާީނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ

އަހަރުގެ  5ލު: ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުިރ ކަމަށް )މިސާ .1
ދަތުގެ ގެ މުއްޖުރިބާތައެ މުއްދަތު  ،ނަމަ ތްކޮށްފައިވާކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަ

 ތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ. ގޮ

ނީ އިންޓުދޭޕޮ މަނަ އި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގަ .2
 ވެނިޔަލަށެ ހުގެމަފާއިން ވަކިވި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީ 

މޭ  31 އިން 2019 އޭޕްރިލް 1އަށް ނަމަ،  2020ން މޭ އި 2019: އޭޕްރިލް )މިސާލު
 . އަށް( 2020

އަށް  2009ން އި 2008މައެކަނި އަހަރު )މިސާލު: މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި  .3
 ރަންފެށި ދާކުޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަ ،ނަމަ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވާ ކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޖަނަވަރީ ރުގެއަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ުފރަތަމަ ދުވަހުން ފެިށގެން ވަޒީާފއިން ވަކިވި އަހަ
 31 ންއި 2008ޑިސެންބަރު  1، ނަމަ އަށް  2009ން އި 2008)މިސާލު:  ލަށެވެމަހުގެ ނިޔަ
ން އި 2008ޑިސެންބަރު  1، ނަމަ   އަށް 2014ން އި 2008އަށް، އަދި  2009ޖަނަވަރީ 

 .އަށް( 2014ޖަނަވަރީ  31

 އެ އަދި ، ނަމަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .4
ނެގްނ މުން އެ ލިޔުހަމައަށް އެ ފަރާުތން ވަޒީފާގައި ދެމިުހރިކަމަށް އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ

 ތާރީޚުން ފައިވާޓުދޭނީ ވަީޒފާ އަދާކުރަން ފެށިކަމަށް ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށް، ޕޮއިންނަމަ އޮތް 
ަދ ، އެ ފަމަ ނަ ގެން ނެތްފެށިގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު އެނ

 ކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓު ނުދެޭވނެއެވެ. ލިޔުމަ

ންނަ ފެކުން .އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރިކަމަށް ސީ .5
ދަތު ގައި މުއްނުމުދިމުވައްޒަފަކު އެހެން މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ޙާލަތުގައި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު 

 ޚުގެ ނިޔަލަށެވެ.ގެ ސުންގަޑިހަމަާވ ތާރީއުލާނުއިގުނާނީ 
ސްގެ ލް ސަރވިސިވި އެކީ ހުށަހަޅާފައިވާސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ  )ނ(  

 ށުއަރާ އްދަާތ ފުނަ މުތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތާއި ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެން
.އެސް. މުގައި ސީކުރުޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. އަިދ މި މުއްދަތު ހިސާބުބަަލންވާނީ ލިޔުމުގައި ބަ  ،މަނަ

 ަނން އޮތްތެއް ެފންއްދަމުކޯޑުތަކުން އެ ފަރާެތއްގެ ޚިދުމަތަށް ނުގުޭނ ގޮތަށް ީދފައިވާ ޗުއްޓީގެ ވިއުގައިގެ ރެ
 އެ މުއްދަތެއް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  ނަމަ

އިވާ ަށހަޅާފަހު ،އިއި އެހެން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގަވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ ފިޔަވަސި )ރ(  
ީނ އި ބަލާނުމުގަ ޕޮއިންޓުދި ،ނަމަވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާ ގުޅޭ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ލިޔުންތަކުގައި 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ެއންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށެވެ.
، އެ ަނމައަރާ ފުށު ށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި، ދެ ވަޒީފާއެއް ައދާކުރި މުއްދަތުތައްމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަ )ބ(  

 ގުނާނީ އެއް މުއްދަތެއްެގ ގޮތުގައެވެ. މުއްދަތު
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  31 ސަފްހާ

 
 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ: 6.2.9

އެްއ ތަ ހުއްދަ ނުވައަދި ވަކި ލައިސަންސެއް ތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނާއިމަގާމުޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ  )ހ(  
ން( ނީ ވަކީލުޤާނޫ، ން، ޑޮކްޓަރުން، ަނރުހުން، ޑްރައިވަރުންތަކުގެ )މިސާލު: އިންޖިނިއަރުމަގާމުބޭނުންވާ 

ދަދު ންެގ އަފު އްޒަގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަަތ ވާޖިބުތައް އަދި މުވަމަގާމުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްޭދ ލިޔުމުގައި 
ހެން ހެނިއިވާ އެކޮށްފަގައި ބަޔާންއުސޫލުިލޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި  ،ވެސްނަމަނުވި ބަޔާންކޮށްފައި

ކޮްށ ރިާޢޔަތް ށްމަނައްގެ މަގާމެޕޮއިްނޓުދެވޭނެއެވެ. މި ގޮުތން ޕޮއިންުޓދޭނީ އެ  ނަމަ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ
ލާ ކުރިމަތި ތެއްރެއިން މަސްއޫލިއްޔަގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެއަދާކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައި

 އެވެ. ނަމަޅޭ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ގު މަގާމަށް
ގުޅޭ   ކާ ސީދާއިރާއަތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައިވާ މަގާމުެގ ނަން އިއުލާންޮކށްފައިވާ މަގާުމގެ މަސައްކަތުގެ ދާ )ށ(  

މަށް މި ންޖެޭހކަމަވާލިޔުމުގައި ފުރިހަ ،ނެތް  ނަމަެވސްމަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައި އެ ލިޔުމުގައި ،ނަމަ
 . ނިހެން ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ނަަމ ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެއުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެ

އަދި  : ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ފައިނޭްނސ1ްމިސާލު 
ސް ކައުންޓް އެ ގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމު ،މަހިމަނާފައިވާ  ނަ ކައުންޓިންގއެ 

 ުޓދިނުން. ޕޮއިންތަށްއެ މުއްދަ ،ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ނަމަގޮތު އޮފިސަރެއްގެ

 ޖްމަންޓް މެނޭ ދި އަތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން : ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގ2ޮމިސާލު 
 ތުގައި ގޮ މެނޭޖަރގެ އި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާަފއިވާ ލިޔުމުގަ، ހިމަނާފައިވާ  ނަމަ

   މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަމަ، އެ މުއްދަަތށް ޕޮއިންޓުދިނުން.

 :ދިނުން  އިންޓް ޕޮ  ސިފަތަކަށް  ގާބިލުކަމާއި  އި ފެންވަރާ  ހުނަރާއި  މަސައްކަތުގެ  6.3 

ވޭ ކުރެ ޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ "މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި، ސިފަތައް" މި ބަ )ހ(  
ފަދަ  ކަލްތައްކްޓިއިންޓަރވިއުތަކާއި، ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން، ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތައް އަދި ހައްދާ ޕްރެ 

ތީގެ ކި ފަންއެއި، ގޮތުން އެކި އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށާ ބޭ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށެވެ. މިކަންތައްތަކުން ލި
ގާމެއްގެ މަ  މި ޮގތުން އެ ޔަުނކުރުމަށް، އެސެސްކުރެވޭ ގޮތްތައް ތަފާތުވާނެއެވެ.މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައް

ްށ ނެގަތުމަްނ ދެ ވަރާއި ގާބިލުކަވައްތަރާއި، ފަންތިއާއި ބާވަތަްށ ބަލައި، މަސައްކަތުގެ ހުނަާރއި، ފެން
 އެސެސްކުރެވޭނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ާރނީ، އެންކުވަރާއި ގާބިލްކަމާއި، ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެން )ށ(  
 .ގޮތަށެވެއެއް ންސައްތައާމަގާމަކަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އި

ާވ ނުންބޭއިންޓަރވިއު، އިމްތިޙާނުތަްއ އަދި ޕްރެކްޓިކަލްތައް އަމާޒުކުރަންވާނީ އެ މަގާމަކަށް  ނ()  
 ކޮމްޕީޓެންސީތައް، ކެންޑިޑޭޓުންެގ ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށެވެ. 

 

 . ސިލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާ ބަހާލެވިފައި ކެޓެގަރީތައް:7
. ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާލެވިފައިވެއެވެ 3ފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް ރާތްތައް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާންމެ ގާބިލު ފަވަޒީފާއަށް އެ  

ތައް އުސޫލުފަރާތް ހޮވުމުަގއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުަތކާއި  ވަރު މަގާުމތަކަްށ އެންމެ ގާބިލު އެއީ، އެކި ފެން
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  32 ސަފްހާ

 ކީ،ތަފާތުވާތީއެވެ. އެ ކެޓެގަރީތަކަ

ނަލްސް ރޮފެޝައަދި ޕް މެނޭޖަރސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތައްމި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ  ލް:ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެ  )ހ(  
 ގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލްގްރޫޕް

 .މަގާމުތަކެވެސްޓްރަކްޗަރގައި ސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންޖެހޭ 

ޕްގެ ޕްރޮފެޝަަނލްސް ގްރޫމި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ  :ނަލް()ޕްރޮފެޝަ ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް -ނޮން  )ށ(  
އި ޗަރގަން ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްމަގާމުތަކުގެ ތެރެއި

 ވެ.ކެގާމުތަމަގެ ލްސް ގްރޫޕްސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންނުޖެހޭ މަގާމުތައް އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަ

 .ގާމުތަކެވެޕްގެ މަމި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ ސަޕޯޓް ވޯކަރސް ގްރޫލެވެލް )ސަޕޯޓް(:  ސްޕަވައިޒަރީ -ނޮން  )ނ(  

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސިލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާތައް:8

 ރިއާ: ހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކްރައިޓީން ފެށިގެން މަތީގެ މަގާމުތަކަށް މީ  3ސީ.އެސް.ސީ.  8.1 

 ބެލޭނެ ބައިތައް 

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 30

 މުތައުލީ މު ތައުލީލިބިފައިވާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް  އަސާސީ 5

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ  އަސާސީ 5

ހުނަރު،  ފައިވާލިބި އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް 15
ލުކަން ފެންވަރު، ގާބި

 އިންޓަރވިއު )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެުކ( 45 އަދި ސިފަ

  ޖުމުލަ  100

 ގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ:  2އަދި  1. ސީ.އެސް.ސީ  8.2 

 ބެލޭނެ ބައިތައް 

  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 30

 މުތައުލީ މު ށް ލިބިފައިވާ ތައުލީޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ 5

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރި އަސާސީ 5

 ޓަރވިއު )ޕްރެކްޓިކަލް ހިމެޭނގޮތަށް(އިން 60
ހުނަރު، ެފންވަރު،  ލިބިފައިވާ

 ގާބިލުކަން އަދި ސިފަ
  ޖުމުލަ  100
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  33 ސަފްހާ

 :މެދުވެރިވުން  ކަމެއް  ނެތް  ގައި . އުސޫލ9ު

 ނަމަ ޖެވެއްފާހަގަ ނުވާކަމެއްމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި އުސޫުލްނ ސާފު ކަމެއް ނުވާ ބަޔާންވެފައި ކަނޑައެޅިގެން ގައިމި އުސޫލު
 .ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް  ސިވިލް ކަނޑައަޅާނީ ގޮތެއް އަމަލުކުރާނެ އެކަމުގައި

 . އުސޫލު ފާސްކުރުން:10

 ކުންނެވެ.ސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަމި އުސޫލު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވި

 . އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން:11

ށުމަށް ފެރަން ށް އަމަލުކުއުސޫލަސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން މި  މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް
 ކަނޑައަޅާ ތާރީހަކުން ފެށިގެންެނވެ.

 . އުސޫލު ރިވިއު ކުރުން:12

 ތެރެއިން ރުމުގެކު ރިވިއު  އުސޫލު ،އަދި. ރިވިއުކުރަންވާނެއެވެ ފަހަރު 1 އަހަރުން 2 ކޮންމެ މަދުވެގެން އެންމެ  ސޫލުއު މި
 .ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ  ކޮމިޝަނަށް އިސްލާހުކުރުމަށް އުސޫލު ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ  ގެންނަންޖެހޭކަމަށް އިސްލާހެއް ވެސްއެއް

 :ން އިސްލާހު ގެނައު ށް އުސޫލަ . 13

 .ންނެވެފާސްކޮށްގެ ޖަލްސާއަކުން ރަސްމީ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް ގެނެވޭނީ ސްލާހެއްއި އެއްވެސް އުސޫލަށް މި
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  34 ސަފްހާ

 ގެ ނަމޫނާ އިއުލާނު - 1ޖަދުވަލު 
 

` 
 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ       

   
  ………………………………ނަންބަރު: 

 އިއުލާނު 
 

 ގެ ނަން(މަގާމުންކުރާ އިއުލާ) :މަގާމު 
 ގެ ނަންބަރު(މަގާމު) ގެ ނަންބަރު:މަގާމު 

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:
 އިވާ ގިންތި( )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ(ކަނޑައަޅާފަ މަގާމަށް) ގެ ގިންތި:މަގާމު 
 އޮނިގަނުޑގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު( މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) ގެ ރޭންކު:މަގާމު 
ގެ މަގާމު 

 ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ނުޑގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަން(އޮނިގަ މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު)

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް()ވަޒީފާ އަދާކުރަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ(  މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) މުސާރަ:
 ންސް( ނޑައަޅާފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަކަ މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) ސަރވިސް އެލަވަންސް:
  މަށް(ސްތައް މި ބައިގައި ހިމެނުކުރާ މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު އެލަވަންއިއުލާނު) :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

ވޭ އާއި ދެސިޕްލިން، ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސްދެވޭ ކޯ ޑިނަމަ އް މަގާމެ)ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ 
 އިގައި ހިމެނުމަށް(މިންވަރު މި ބަ

 ވަރު މި ، ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މިންނަމަ އް މަގާމެގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ )ސަޕޯޓިން
  ހިމެނުމަށް( ބައިގައި

 އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާ 
 ،ސެކްޝަން ، ޔުނިޓް
 އެ  އަދި  ޑިވިޜަން  ނުވަތަ 
 މައިގަނޑު  ކުރާ  ތަނުން 

 :.މަސައްކަތް 

 ަމއިގަނޑު ކުރާ ތަނުން އެ އަދި ޜަންޑިވި  ނުވަތަ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޓްޔުނި އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ)
 (ކުރުކޮށް .މަސައްކަތް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނުޑ  މަގާމަށް)ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ }ސީ.އެސް. ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ{ ގެ މައިގަނޑު މަގާމު 

 ނަމޫނާ 
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އްޔަތުތަކާއި މަސްއޫލި 
 :ވާޖިބުތައް 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް(

 (  ޝަރުތުތައްކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަގާމަ) :ޝަރުތުތައް ގެ މަގާމު 

 ނަންވާނެއެވެ. ރޮނގުތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަ  ތައުލީމީ ގެ މަގާމު 

 ރޮނގު)ތައް( ހިެމނުމަށް.(  ތައުލީމީކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅފައިވާ  މަގާމަށް)

 މަނަންވާނެއެވެ. ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހި މަގާމު 

 ްށ(މެނުމަކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ)ތައް( ހި މަގާމަށްވިސް ކޮމިޝަނުން )ސިވިލް ސަރ

 ޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:ހުށަހަ 
 

ޓުން ސައިފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް .1
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 ތަށް(.ސް ހިމެނޭގޮ މެއިލް އެޑްރެ-ޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުވަޒީފާއަ .2

ސް( ވެނަމަ ވީ ފައި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި  .3
ކާޑު  އައި.ޑީ. ވަތަ . ނު ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

އިވިންގ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރަ، ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ ފައިވާގެއްލި
 އިސަންސް. ލަ

ލާ ކުރިމަތި ޒަފުންސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައް ނުވަތަސިވިލް ސަރވިސްއަށް  .4
އަދާކުރާ  ، ވަޒީފާކަމަށް އިއުތިރާޒެއްނެތްމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު، އަދާކުރަނަމަ ހޮވިއްޖެ  މަގާމަށް

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  އުލީމީތަލިބިފައިވާ  .5

 މަތީ ، އިވާޖަހާފަ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ޕީއާއިތަކުގެ ކޮސެޓުފިކެޓު ތައުލީމީ އިވާދޫކޮށްފަ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން މުދޭތައުލީ

 މުގެ ހަމަކުރިކަފުރި ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ތްނެ ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 މަންޓް އެސެސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ދި އަ ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ

އި ޕީއާގެ ކޮރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކު ( )ށ
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ކުގެ ކޮޕީ: އިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގަ .6

ވާ އްސާހިރުކާރު )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެއްގައި، ސަ
އި މުއްދަތާ ޒީފާގެވައަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ 
އެއްގެ ދާރާއް )އެއް އިށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަ

 ފީހަކުން އޮށް އެ ން ބަޔާންކޮވެސް( ވަކިވަކިނަމަ ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަގާމުތަފާތު 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް ތެރެއިން ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ   )ށ( 
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ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމު ތަޖުރި
ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެ

ހަކުން ވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީނަމަ ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަގާމު ތަފާތު 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ފައިވާ ދާކޮށް އަ ނަމަ ނ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ)
ގެ ޒީފާ ވަ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ސް( ވެނަމަވީ ފައިށްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ ގާމުމަމަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
ންކޮށް ދަދު ބަޔާ އަ ފުންގެވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަ

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ނަމަ ށްފައިވާ ކޮ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،(ނގޭގޮތަށް އެވަސް ވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދު އަދާކޮށްފައި

  ކޮށްފައިވީ އަދާ ތަކުގައި ވަޒީފާ މަގާމު ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ވަޒީ
އިވާ ކޮށްފަދާއި އަ )މި ލިޔުމުގަ ވާ ލިޔުންވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިނަމަ

. ނުވަތަ ނެއެވެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާ މަގާމެމުސާރަދެވޭ  މަގާމަކީ
 .(ވާނެއެވެހަޅަން ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަ

 ނުވަތަ ންފުންޏެއްލަ ކުފައިވާ އަމިއްރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައި)ބ(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާ
ވަތަ މިއްޔާ ނުޖަވާމީ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤް ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އްދަތާއި ގެ މުއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ ،ނަމަޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
ތު އްގެ ތަފާދާރާއެ(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)އަހަ
ފައިވާ ން ދޫކޮށްފީހަކު ވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮނަމަށްފައިވީ ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ މަގާމު

ށް އަ ގައިވާ "ވަޒީފާ 8ގެ ޖަދުވަލު އުސޫލު ، ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަ ލިޔުން ލިބެންނެތް 
 ޗެކް ފޯމު". އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ޝަނުެގ  ކޮމި ފާއަށް އެންމެ ޤާިބލު ަފރާތެއް ހޮވުމަށް ބެޭލނެ ކަންތަްއތައް ސިވިލް ސަރވިސްމި ވަޒީ
ވަނަ  8ގެ  1202 ތައްއުސޫލުންގަނޑުތަކާއި އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މި

 ންބަރުގައި ހިމަނާފައިާވނެއެވެ.ނަ

އެދެންވީގޮތާއި  މަގާމަށް 
 ސުންގަޑި:

މެއިްލ -، އީނިޔަލަށްގެ  23:59އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ  ށްމަގާމަ
 ވެ. ށެއިލް އެޑްރެސް( މެދުވެރިކޮމެ-އީކޮމިޝަނުގެ އެޗްއާރުގެ )

އެ ، މަނަ އިފި ނޑައަޅަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަގެ ސުންގަޑި ހަމައިއުލާނުއަދި 
 ހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ. ކަނޑައަޅާ ދުވަ

 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

ފާއަށް ޒީވަ  ،ލައިށް ބަ ރާއި ތަޖުރިބާއަެފންވަ ތައުލީމީމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ނެެއވެ. ޓުކުރެވޭލިސްޝޯޓްތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާ

އިންޓަރވިއު 
)އިމްތިޙާނާއި 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
އެ ބައި ވެސް ، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 އެ ަބއި ،ނަމަ ނަ ޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންމީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިން މަގާމަށްމި 
( ތްގޮނުވަަތ  ަތން ީރޚު( އާއި )ތާރީޚު( އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންނާނެ)ތާ ވެސް ހިމެނުން( އޮންނާީނ،

 ގައެވެ.
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  37 ސަފްހާ

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:
 ކުރިމަތިލި  ވަޒީފާއަށް 

 ފަރާތްތަކުގެ 
ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ 

ޒީފާއަށް "ވަ އަދި 
ށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ

ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ 
ޝީޓު("  A2ޝީޓް )

 އާންމުކުރުން 

ރިމަތިލި ކު ުދވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް  3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިއުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަާވތާ 
 ވަޒީފާއަށްއަދި  .( އާންމު ކުރެވޭނެއެވ3ެފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު )ޖަދުވަލު 

ުދ ންމީ ބަރަސް ށިެގންމޭ ތާރީހުންފެނި މަރުހަލާތައް ހުރިހާ ަކނޑައަޅާފައިވާ ހޮވުަމށް ފަރާތް ގާބިލު އެންމެ
 A2ްޓ )ތުގެ ޝީދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮ 3ނޫން 

 )މިހެން  ވޭނެއެވެކުރެއާންމު ގައިއަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓު ރާގައިޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެްނނާނެެހްނ މި އިދާ
 ވިލްސި ތިޔާރުއިހް އިތުރުކުރުމުގެ ތު މުއްދަ މި ،ާހލަަތށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް

މެދު އިވާ ގޮތާދެވިފަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު .(ލިބިގެންވެއެވެ ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް
ވަހުެގ ދު 3މުކުރާ ދުވަހުން ފެިށގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ޝީޓު އާން A2 ނަމަ އެއް އޮތްޝަކުވާ

  އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާ

 އަށެވެ.  hr@csc.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ )ފޯނު ނަްނބަރު(ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  މައުލޫމާތުނާ ގުޅިގެން އިއުލާމި 
 ންނާނެއެވެ. ން ލިބެން ހު އިޓުވެބްސަ  އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައުލޫމާތުއިތުރު 

mailto:hr@csc.gov.mv
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  38 ސަފްހާ

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  - 2ޖަދުވަލު   
 

އްތައް:ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތަ  
  ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި .1
ރާއިން ހަަމއަށް ލިބުނުކަން ިއދާ  ވަނަ ނަްނބަުރގަިއވާ ެޗކްލިސްޓުގައި ަހމައަށް ލިޔެ، އެ ލިުޔންތައް 4މި ފޯމުގެ  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް އެކީ ހުށަަހޅާ ފޯމާ .2

 ކަުމގެ ްސލިޕްކޮޅު ލިބިގަްނނަްނވާނެެއވެ.  ކްކޮށް ލިޔުންތައް ބަލަިއގަތްޗެ
ލިޔެ ފޯމު  މާތުަމއުލޫފޯމު ހުށަަހަޅންވާނީ އެ  ،ނަމަ ނަންބަުރގައި ލިސްޓުުކރެވިަފއި ނުވާ ވަނަ 4ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ ލިޔުެމއް މި ފޯމުގެ  .3

 އަދާަހމަކުުރމަށްފަުހއެވެ. 
ލިޔެ ްއގައި ރު ކަރުދާހެ ފައިވާ އިތު ގޮތަށް ހުށަަހޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުގެ ފޯމެޓަށް ތައްޔާުރކޮށްެމނޭ ލިސްޓަށް ވުރެ އިތުުރވާ ވަނަ ނަންބަުރގައި ހި 4ފޯމުގެ  .4

 ފޯމާއެކީ ހުށަެހޅިާދނެެއވެ. 
 އީމެއިލް ފައިވާ  ބަޔާންކޮށް މުގައި ނީ ފޯ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭ  .5

 އެޑްރެހަށެވެ. 
 
 

 މައުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާގމު 

 ގެ ރޭންކު:މަާގމު  ަނންަބރު: ންއިއުލާ 
 ަތން:/ވަޒީފާ އޮތް އޮފީސް  ސެކްޝަން: 

 

 މައުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 
 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 
 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ންަބރު:ފޯނު ނަ 
 އިލް އެޑްރެސް:މެ-އީ  

 ދާުކރާ ވަޒީފާ:އަ  ަނމަ މިހާރު ވަޒީފާެއއް ައދާކުރާ
 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަްނ: 

 

 މައުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ  .3
ތް ުކރުަމްށ ކަށް ިޚދުމަ ުމއްަދތަ ޮގތަކުން ވަކި ތަނަކަށް ވަކިސަަބބުން ުނވަތަ އެ ޫނން ެވސް މު ާހސިލުކުރުުމގެތައުލީރާްއޖޭަގއި ުނވަތަ ާރއްެޖއިްނބޭުރަގއި 

 ނުވޭ      ކުރެވިފަިއޭވ     ބޮންޑުުކރެވިަފއި ވޭޯތ؟

 ؛ނަމަ  ކުރެވިފައިވާ 

 ބޮންޑުުކރެވިަފއިވާ އިާދރާ:  ބޮންޑު ހަަމވާ ތާީރޚު:
 

  ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް  .4
 .(ސްޓުކުރާެށވެިއގައި ލިބަަހޅާ ހުރިހާ ލިޔުންަތއް ިމ ގައި ބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަިއއުލާނު ށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް )ހު

އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 # ތަފްސީލު ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގެ  އަދަދު

 1 ުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާ  

 2 ވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދި  

   3 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  39 ސަފްހާ

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .5

ވަތަ ެއއްބަފާ މީހެްއ ނު ނޑު މީެހއް ، ެއއްބަ ބަނުޑއެްއބަފާ މީެހއްވަޒީފާ ައދާކުަރންޖެހޭ އޮފީހުަގއި ތިޔަ ަފރާތުގެ މަންަމ، ބަްއޕަ، ަދރިެއއް، ައްނބެއް، ިފރިެއއް، އެއް 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް{ ތަފްސީލު ، ނަމަ  ޖަވާބަކީ އާން އެކޭ  }މި ސުވާލުގެ  ނޫން   ވަޒީާފއަދާުކރަމުން ދޭތޯ؟ ާއން 

 ގުުޅން އޮތް ފަރާުތގެ ނަން: އޮތް ުގޅުން: 

 ެޖ މަށް ާސބިުތވެއް  ތެދުނޫން ކަކިޔުންތައްއަދި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ ލިޔެ މައުލޫާމތުފޯމުގަިއވާ  ތެދު މަޢުލޫމާެތވެ. މި ،ތަކީމި ފޯމުަގއި އަުޅގަނޑު ދީަފއިވާ މަޢުޫލމާ
ީދފަިއާވ  މާތުމައުލޫ ޮދގު ެއވެ. އަދިނިންމާފަިއވާ ނިންމުން ެވސް ބާޠިލުކުރެވޭނެ  ،ގެ މައްަޗށް ބުަރވެަމއުލޫމާތު މި ފޯމު ބާޠިލުކުރުާމއެކު މި ފޯމުަގއިވާ  ،ނަމަ

 ިޅގެން ާޤނޫނީޮގތުން ައަޅންޖެހޭ ފިޔަަވޅު ެއޅުމަށް ކަާމބެހޭ ފަރާަތށް ފޮނުވޭެނއެވެ.މަްއސަލައާ ގު 

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ޚު:ތާރީ 
 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ތާީރޚު: ފޯމު ބަލަިއގަތް ސޮއި:
 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަްށ ދޫކުރާ ސްލިޕް 
ވާ އިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފަ ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓު  4 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 

 ކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހުރިހާ ލިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެ 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: : ަމާގމުއެދޭ 

 ން ަނންަބރު: އިއުލާ

 ާދރާގެ ނަން:ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އި

 ޑު ނަންބަރު:ކެންޑިޑޭޓުގެ ކޯ 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  ޑު: އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނ



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  40 ސަފްހާ

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު  - 3ޖަދުވަލު 
 

        

 
  ޝީޓު  ރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކް  ވަޒީފާއަށް 

        

 
 ގެ ނަން:މަގާމު

 

 
  އަސާސީ މުސާރަ:

 

 
 ނަންބަރު: ނުއިއުލާ

 

 
 ގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:އިއުލާނު

 

      

  

 
 ޯކޑު ނަންބަރު ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ދެވިފައިވާ  
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3        
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، ނަމަ ވާއެއް އޮތްން ޝަކު ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެ ގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅި މި

  ( އަށެވެ.ދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރުވާނީ )އިމެއިލް( ނުވަތަ ގުޅުއް -އީ ފޮނުއްވާނީ )އިދާރާގެ
 

 
 

        
 

                                                  :މަގާމު                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 :ތާރީޚު                                            ސޮއި:

 

 

                                                  :މަގާމު                                                                                       ކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:ޗެކު
 ޚު:ތާރީ                                             ސޮއި:

 

        



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  41 ސަފްހާ

އިންޓަރވިއު ސްކޯ މަގާމުތަކުގެ  ކެޓެގަރީގެ (ސަޕޯޓް ) ލެވެލް  ސްޕަވައިޒަރީ-ނޮން -)ހ(  4 ޖަދުވަލު
 ޝީޓު 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 (އްމަގާމުތަ ގްރޫޕްގެ ވޯކަރސް ސަޕޯޓް)

ން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ދަލެއް ގެނައިކަގައި އެ ބަބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލު އެ ،ނަމަ އް ގެންނަން ބޭނުން ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެ
 ނެއެވެ.ވާ

 

 މަސްއޫލިޔަތުތަކާ އްގެ ގާމެމަ އް އެ  ދާއިރާތަޕޮއިންޓުދެވޭ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ނަމަ ބޭނުން ކޮމިޝަނުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. 
   ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 :މަގާމު ފައިވާ އެދި ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު މަާގމު
  5 4 3 2 1 0  ާޤބިލުކަންއައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ

  5 4 3 2 1 0 ހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސައްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން އެ
  5 4 3 2 1 0 ރޯާސނުވެ އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން އެހެން މީުހންނަށް ބަ 

  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު ަގާވއިދު މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 ްނަވރު މިތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި ަގވާިއދުަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫާނއި މަަސއްކަތް ކުރުމު 

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

  5 4 3 2 1 0 ަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރުން މަ
  5 4 3 2 1 0 ރު ލިބިފަިއވުން ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ުހނަ

  ޖުމުލަ މާކްސް 
 ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:  މަގާމަށް މި 
 
 
 
 
 
 
 

 :ތާރީޚު ސޮއި: ފަރާތުގެ ނަން: އިންޓަރވިއު ކުރި

 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  42 ސަފްހާ

 

އިންޓަރވިއު  މަގާމުތަކުގެ ކެޓެގަރީގެ  (ޕްރޮފެޝަނަލް ) ލެވެލް  ސްޕަވައިޒަރީ -ނޮން -)ށ(  4 ޖަދުވަލު 
 ސްކޯ ޝީޓު 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 ޓްރަކްޗަރގައިސް ލްއޮގަނައިޒޭޝަނަ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް ތެރެއިން މަގާމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ ޕްރޮފެޝަނަލްސް)

 (އްމަގާމުތަ ގްރޫޕްގެ ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެސޯސިއޭޓް އަދި މަގާމުތައް އަދާކުރަންނުޖެހޭ ރޯލް ޒަރީސްޕަވައި
ން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ކަދަލެއް ގެނައިގައި އެ ބަމާލުއެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދި ،ނަމަ ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން 
 ވާނެއެވެ.

 

ގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ އްމަގާމެއް އެ ވޭ ދާއިރާތަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެނަމަ ބޭނުން ކޮމިޝަނުންވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި 
   .ޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ ގު

 

 :މަގާމު އެދިފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0  ދަުއރު އެނިގފައިުވން ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ
  5 4 3 2 1 0 ގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު މަާގމު

  5 4 3 2 1 0 ްނަވރު ތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަ
  5 4 3 2 1 0 ވަރު  ޤާބިލުކަން ުހރި މިން ޙަވާލުުކރެވޭ ަމަސއްކަތްތައް ފެްނވަރު ަމތިކޮށް އަވަހަށް ިނންުމމުގެ

  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 ރި މިްނވަރު އްކަތްުކުރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުއެހެްނމީހުންނާ ގުިޅގެން ަމސަ

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

  5 4 3 2 1 0 ންަވރު ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ މި ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ކަސްޓަަމރުްނގެ 
  5 4 3 2 1 0 ވަރު މިއްޔަުތންކަްނދޭ މިން ހޯދައި ދިާރސާކުުރމަށް އަހަ  ަމއުލޫމާތުމަަސއްކަތްކުުރމުަގއި އިުތރު 

  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު ަގާވއިދު މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 ްނަވރު މިތަކަކީ ކޮަބއިކަން އެނގި ހުރި ަގވާިއދުާނއި ުމަގއި އަމަލުުކރަންެޖހޭ ޤާނޫމަަސއްކަތް ކުރު

  5 4 3 2 1 0 އި ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ިމންަވރު މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާގަ 
  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފަިއދާހުރި ގޮުތގައި ަމސައްކަތްުކރުމަކީ ކޮަބއިކަން ެއނގޭ ިމްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު މަަސއްކަތަށް 
  5 4 3 2 1 0 ން ުހރި މިްނވަރު ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަ

  ޖުމުލަ މާކްސް 
 ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:  މަގާމަށް މި 
 

 
 

 ތާރީޚު: ސޮއި: ތުގެ ނަން:އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާ



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  43 ސަފްހާ

 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު ކެޓެގަރީގެ މަގާމުތަކުގެ  ލެވެލް ސްޕަވައިޒަރީ  -)ނ(  4 ޖަދުވަލު 
 ޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓްއިން

 އިދާރާގެ ޝަނުގެކޮމި ސަރވިސް ސިވިލް ތެރެއިން މަގާމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ ޕްރޮފެޝަނަލްސް އަދި މަގާމުތައް ގްރޫޕްގެ މެނޭޖަރސް)
 (ތައްމަގާމު އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލް ސްޕަވައިޒަރީ  ސްޓްރަކްޗަރގައި އިޒޭޝަނަލްއޮގަނަ

އިކުރަން ން ފާހަގަކޮށް ސޮދަލެއް ގެނައިކަގައި އެ ބައެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލު ،ނަމަ ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން  ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި
 ވާނެއެވެ.

 

ގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ އްމަގާމެއް އެ ވޭ ދާއިރާތަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެނަމަ ން ބޭނުންކޮމިޝަނުށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަ
   ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 :މަގާމު އެދިފައިވާ   ނަން: ކެންޑިޑޭޓުގެ

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު މަާގމު
  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 ގެ ިވސްހުން ހުރި ިމންަވރު ވާ ަމްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުމު ހިންުގމުަގއި ިދމާ

  5 4 3 2 1 0 ްނގުޅޭ ަތޞަްއވުރު ވަޒީާފގެ ާދއިާރގައި އޮފީސް ހަުރދަނާުކުރމަށް ގެ
ގެ ލުކުރުމު އް ާޙޞިމުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިޮކށް، މުަވއްޒަފުން ަލއްަވއި އޮފީުހގެ ލަނޑުދަނޑިތަ 

 ކަން ުހރި މިްނވަރު ޤާބިލު
0 1 2 3 4 5  

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

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

  5 4 3 2 1 0 މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން 
  5 4 3 2 1 0 ހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު ތަކަށް އަަގާވއިދު މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި 

ބިލުކަން ޤާަނރާއި ގެ ހުކަތް ކުރުމު ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް ިމންަގނޑަކުން ަމަސއް
 ހުރި މިްނވަރު 

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު 
  ޖުމުލަ މާކްސް 

 މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:  ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ  މަށް މަގާ މި 
 
 
 

 
 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  44 ސަފްހާ

 ތަކަށް މަގާމު ގެ  2 ސީ.އެސް.ސީ.އަދި  1 ސީ.އެސް.ސީ. – ޝީޓު  A2 - )ހ( 5ޖަދުވަލު 
 

ިންޓު
ޕޮއ

ެވޭ 
 ދ

ުމުން
ަމަވ

ުޠުހ
ޝަރ

ާސީ 
ަސ
އ

ެއް 
ަނަދ

ސ
ަތީ 

ެ މ
ްވުރ

ަދަށ
ސަނ

ްވާ 
ޭނުނ

 ބ
ުމަށް

ަމަވ
ުޠުހ

ޝަރ
ިންޓު

ޕޮއ
 5

ެވޭ 
ަ ދ
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ިފައ

ލިބ
ުން 

ިތުރ
 އ

ިބާގެ
ަޖުރ

ާ ތ
ުންވ

ބޭނ
ަށް 

ަވުމ
ުހަމ

ަރުޠ
ޝ

ްޓު(
ޮއިނ

 ޕ
5 

ގެން
ިނަވެ

)ގ
ްޓު 

ޮއިނ
 ޕ

ދެވޭ
ަށް 

ިބާއ
ަޖުރ

ތ

1 ު
ިސްޓ

ެނަލ
 ޕ

ވިއު
ްޓަރ

އިނ

2 ު
ިސްޓ

ެނަލ
 ޕ

ވިއު
ްޓަރ

އިނ

3 ު
ިސްޓ

ެނަލ
 ޕ

ވިއު
ްޓަރ

އިނ

ިކަލް
ެކްޓ

ޕްރ

ވިއު
ްޓަރ

އިނ

ވަނ100ައަހަރަކަށް 3051ނޫންއާންވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑު ނަންބަރު#

1

2
3

( ް (ސީ.އެސް.ސީ. 1 އަދި ސީ.އެސް.ސީ. 2 ގެ މަގާމު ތަކަށ

 A2 - ުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޓަރވިއުއަށް )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު( ކަ ، ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަ ނޯޓް: ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ
ނޑިޑޭޓުންނެވެ. މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ، A2 ޝީޓުން ޖުމުލަ 60 )ފަސްދޮޅަސް( ޕޮއިންޓް ލިބޭ ކެ ޖުމުލަ މާކްސްގެ %50 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބުމާއެކު

ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ، ފޮނުއްވާނީ )އިދާރާގެ އީ-މެއިލް( ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ )އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު( އަށެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

:ު އިޢުލާނު ނަންބަރ

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 

އަސާސީ ޝަރުޠު:
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  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  45 ސަފްހާ

 

 ތަކަށް މަގާމު  ން ފެށިގެން މަތީ  3 ސީ.އެސް.ސީ. –ޝީޓު  A2 -)ށ(  5 ޖަދުވަލު 
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ވަނ1545100ައަހަރަކަށް 3051ނޫންއާންވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑު ނަންބަރު#

1

2
3
4
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ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޓަރވިއުއަށް )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު( ކަ ، ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަ ނޯޓް: ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ
ނޑިޑޭޓުންނެވެ. މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ، A2 ޝީޓުން ޖުމުލަ 60 )ފަސްދޮޅަސް( ޕޮއިންޓް ލިބޭ ކެ ޖުމުލަ މާކްސްގެ %50 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބުމާއެކު

ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ، ފޮނުއްވާނީ )އިދާރާގެ އީ-މެއިލް( ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ )އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު( އަށެވެ.

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

 A2 - ުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓ
( ް (ސީ.އެސް.ސީ. 3 ން މަތީ މަގާމުތަކަށ

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން:

:ު މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: އިޢުލާނު ނަންބަރ

 
 
 
 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  46 ސަފްހާ

 

 މޫނާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓުލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަ  - 6ލު ޖަދުވަ 
 

` 
 

 

 ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން  – 1ސެކްޝަން 

 
އިވާތީ، ތިޔަ ފަރާތަްށ މި އިންޓު ލިބިފަތިން ޕޮކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަ މަތީގައިވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

މަޖެއްސިކަމުގެ ޒީފާ ހަދުވެރިކޮށް ވަމެ. ވިއުގަ ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތަަކށް ބިނާކޮށް ސީ.ެއސް، ވެ. މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، މި ފޯމުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުންވަޒީފާ ހުށަހަޅަމެ
 މު އިދާރާއަށް ތެއް ބަޔާންކޮށް މި ފޯފައިވާ ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތެރޭގައި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރައި ހުށަހެޅި ގަޑިއިރުގެ  72ނެވެ. ފޯމާ ޙަވާލުވާތާ ޗިޓު ޖެހުމުން 

ކޮށް މި ފޯމު ފޮނުވާ ރިމެއިލް މެދުވެ-ވެ. އީ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެޔަ ފަރާތަށް މަތީގައިވާ ވަޒީފާހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ފޯމު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ، ތި
މަށް އެކަންކަ ،ށާއިއެންގުނީ ކަމަ  ފޯމު ފޮނުވުމުން، މި ފޯމާ ޙަވާލުވީކަމަށާއި، މަތީގައިވާ ކަންކަްނ ތިޔަ ފަރާަތށްމެއިލްއަށް މި-ން ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީޙާލަތުގައި އެޕްލިކޭޝަ

 ވޭނެއެވެ. އިޤުރާރުވީ ކަމުގައި ބެލެ
 އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:  އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރުމަށް: 

 : ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ނަން 
 ސޮއި:
 

 ސޮއިކުރި ގަޑި:  ތާރީޚު: 
  

 ވަޒީފާ ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:
 ިމ ފޯމު އް ބަޔާންކޮށް ފުރިަހމަކޮށްފަިއވާތެރޭގައި މި ވަޒީާފއާ މެދު ނިްނމާގޮތެ  ގަޑިއިރުގެ  72ދި ފޯމު ލިބޭތާ މަތީަގިއވާ ހުށަހެޅުން ައޅުަގނޑަށް ވަީނ ލިބިފައެވެ. އަ

ނިގހުރެ ޅުަގނޑަށް އެ އަ ދެވޭނެަކން އްަސއިނު ށް ުހށަހަަޅންޖެހޭނެ ަކމާިއ، އެ މުްއދަތުަގއި ހުށަަހޅާފައި ނުވާ ަނމަ، ިމ ހުށަހެޅުން ބާޠިލްކޮށް މި ަވޒީފާ ހަަމޖަ އިާދރާއަ
 ެމވެ. އެ ކަމަށް ިއޤުާރރުވަ 

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

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

 :މައުލޫމާތު  ތުގެ ރާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަ 
   ނަން:ފުރިހަމަ

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

 ނަންބަރު:
 

    
 ފްސީލު:ހުށަހަޅާ މަގާމުގެ ތަ 

  މަގާމުގެ ނަން:
  އަސާސީ މުސާރަ:
  އިއުލާނު ނަންބަރު:

 ން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  47 ސަފްހާ

 
 

 ޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޖަވާބު ވަ  – 2ސެކްޝަން 

ށް  ވަޒީފާއަރާތް މި ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަ  ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
 ންމާގޮތް:ހަމަޖެއްސުމާމެދު ނި

  ވަޒީފާ ބޭނުމެއްނޫން   ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތް
 ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ  ނަަމ، ސަަބބު: 

 
 
 

 

ށް  ވަޒީފާއަރާތް މިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަ  ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
 ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް ނަމަ ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:  ހަމަޖެއްސުމާމެދު އެ 

 ނޫން   މިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވަންތޯ؟ އާން 
 ފާ އަދާކުރާތަން:ވަޒީ
 

 ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:މިހާރު 
  ޫނން   ށް ނޯޓިސްދޭންޖެހޭޯތ؟ އާން ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ވަކިވުމަ

ށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ކުރާ އިދާރާއައަދާޒީފާ ން އެންގުމުން މިހާރު ވަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްުކރާ މުވައްޒަފެއް  ނަމަ، މި ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެކަން މި އިދާރާއި
 ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ. 

 :ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު
ށް އަނަމަވެސް، ޖަވާބު މި އިދާރާ ޔާންކުރި ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަ 30ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.  30ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ 

ޟިރުނުވާ ނަމަ، ހު އޮފީހަށް ޙާ ހަމަޖެއްސުމަށްފަ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓް ޖަހައި  30ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
 ކުރެވޭނެއެވެ. އަމަލުން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ އެންމެ އަވަހަށް ނިކުމެވޭނެ ތާރީޚު: 
 

 ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު:  ފޯމު 
ެމވެ. އަދި ަވޒީފާ ްއވުން ެއދެަސއިދެ ން ހަމަަޖއްމަތީަގިއވާ މަޢުލޫމާތައް ިބނާކޮށް މި ަވޒީފާ އަުޅގަނޑަށް ހަަމޖަްއސަިއދިުނމަްށ ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އިާދރީ ކަންކަ

ެގަމތިން ދުަގއިާވ ގޮތު ގަާވއި  ވާަކމަށް ނިްނމައިފި ނަމަ، ިދވެހި ިސވިްލ ސަރވިްސގެހަމަޖެުހމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިުރނުވާ ނަމަ، ުނވަތަ އެ ވަޒީފާ ޭބނުންނު 
ޅުަގނޑަށް ޭވނެކަން އަ ދަނުުކރެއެ ވަޒީާފއަށް އަނުބރާ އިޢާ ަވޒީާފއެްއގައި ުހރި  ނަަމ،  ވަޒީާފއިން ައުޅގަނޑު ވަކިކުެރވޭނެ ކަާމއި ކުރިން ިސވިލް ަސރވިްސގެ

 ވެ.  އެނގިހުރެ އެ ކަމަށް ެއއްަބސްަވމެ 
 ގަޑި: ތާރީޚު:  ސޮއި: ނަން: 

 
 އަށެވެ. hr@csc.gov.mv ށަހަޅާ ނަމަ ފޮނުއްވާނީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހު -މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އީ -މި ފޯމު އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ 

 

mailto:hr@csc.gov.mv
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 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  48 ސަފްހާ

   ތައްޔާރުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން  - 7ޖަދުވަލު 

` 
 

 
 ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު:             
 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 

 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު: 

ޚު:އުފަން ތާރީ   ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 

މަގާމުގެ މައިގަނޑު 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

ވި ބަދަލުވި/ވަކި 
 ތާރީޚު 

 ފެށި ތާރީޚު 
ގިންތި 

 )ވަގުތީ/ދާއިމީ(
މަގާމު / މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

 ނަން 
އއދދ/މމ/އއ ދދ/މމ/އއއއ     
އއދދ/މމ/އއ ދދ/މމ/އއއއ     
އއދދ/މމ/އއ ދދ/މމ/އއއއ     

 

ފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއް  ނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:އަމިއްލަ ކުން  
 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(

ދީ ތާރީޚު()މީލާ  
 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން  
 )ސޮއި( 
 )ނަން( 
 )މަގާމު( 

 )އިދާރާގެ ނަން(



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  49 ސަފްހާ

  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު  - 8ޖަދުވަލު 

` 
 
 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 
  ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު ވަޒީފާއަށް އެދޭ 

 
Instructions 
 އިރުޝާދު 

 Where possible، please provide specific behavioral examples of the applicant  
 .ެގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގެ ާޤބިލުކަން ސާބިތުޮކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނަންވާނެއެވ 

 Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions. 
 ެރިކަމާެއކު ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރުމުގައި ތެދުވ 

 Where not applicable please mark as “N/A” 
 ުގައި ފޯމުގައިވާ ބައެއް ފުރާ އިރު ގުޅުންނެތް ބައިތަކ“N/A” .ެލިޔާށެވ 

 

Name of applicant: 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ ނަން:

 

National ID card number: 
އްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:ދިވެހިރަ  

 

Designation of the applicant: 
 އަދާކުރި މަގާމުގެ ނަން:

 

 

Referee: 
 ރެފެރީގެ މައުލޫމާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
()މަާގމުެގ ަނން   

(Organisation) 
 )އިދާާރެގ ަނން(

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނެ ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އީެމއިލް އެޑްރެސް(

In what capacity do you know the applicant? 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތް ދަންނަ ހައިސިއްޔަތު:

  

Duration employed with your organisation: 
ދަތު:ށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްވަޒީފާއަ  

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

 



  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ
 

 ސަފްހާ  50 މުލަ ޖު  50 ސަފްހާ

Total number of employees working in your 
organisation [during the applicant’s employment at 
your organisation]: 

އަދާކުރި އިރު އިދާރާގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ
 ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:

 

Applicant’s main job responsibilities: 
އި އަދާކުރި މައިގަނޑު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން ވަޒީފާގަ

ލިއްޔަތުތައް:މަސްއޫ  

Please list out responsibilities separately or submit job description 
ހެޅުއްވުމަށްކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަވަ  

 
 
 

Reason for Termination:  
:ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު  

 Resignation  ްއިސްިތއުފާ ދިުނނ   
 Dismissal ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން      
 Post abolishment (lay-off) ްވަޒީފާ އުިވގެނ 
 End of assignment ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމަސއްކަތް ނިުމމުން    
 Other (please specify) : އެހެނިހެން )ތަފްސީލު ބަޔާންުކރުމަށް(    

 

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.  

ން ދީފައިވާ ޞައްޙަ ރި މިންވަރުނގިހުއެ....... މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑު ...................................
ށަވަރުކުރުމަށް އްޙަކަން ކައްގެ ޞަޅިގެން އެ މަޢުލޫމާތެވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯުމގައި ބަޔާންކޮށްފައި

 ޅުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އިދާރާއިން ގު
Signature:…………………………………              Date:…………………………….  

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

form. 
ނޑި ަހމަުވުމގެ ކުިރން ލާުނގެ ސުްނގަީކ އިއުށް ފަހު އެޕްލިކޭަޝން ފޯމާއެރީ ލަްއަވއި ފުރިަހމަކުުރވުމަވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މައުޫލމާތުަތއް ރެފެ

 ވެ.ހުށަހެޅުން އެެދމެ

  

 


