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 41 .................................................................................. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު  - 8ޖަދުވަލު 

 

 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ    5ސަފްހާ 

މާއި  ހޯދު ވަޒީފާތަކަށް މީހުން  އިދާރާގެ  ގެ  ކޮމިޝަނު   ސިވިލް ސަރވިސް 
 ފުތަރަމަ އިސްލާހު   2202  މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް   ކުރުމުގެ ނު އައްޔަ 

 

 ތައާރަފު: .  1

 
  )ކޮމިޝަނަށް  ވަނަ މާއްދާ  21ގެ ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު)  2007/5ޤާނޫނު ނަންަބރު އީ މި )ހ(  

ގައި ގަވާއިދުމުވައްޒަފުންގެ  ގެ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ސިވިލް ސަރވިސް  އަދި  (މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުން
މަތިން ސަރވިސް  ަބޔާންކުރާގޮތުގެ  އިދާރާ   ސިވިލް  އުފެއްދުމާއިކޮމިޝަނުގެ  މަގާމުތައް   ،އުވާލުމާއި  ،ގެ 

ހޯދު މީހުން  ސަރވިސްއްޔަނުއަ  ، މާއިވަޒީފާތަކަށް  ސިވިލް   އަމަލުކުރަންޖެހޭކޮމިޝަނުން    ކުރުމުގައި 
 ކެވެ.އުސޫލުތަ މިންގަނޑުތަކާއި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ " މި އުސޫލުގެ ނަމަކީ   ( ށ)  
   ވެ.އެ "2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް 

    

 ކުރުން:   ޒް ލައި އެނަ މަގާމު .  2

 
އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރިން މަގާމު ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޮވުމާއި  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ   )ހ(  

ކުރިއެރުވުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުން  މަސައްކަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެއީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  ނަލައިޒްއެ
 އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައެވެ.

މަގާމުގެ ނަން ކަނޑައެޅުން    ،އްދުމާއިމަގާމު ދެނެގަތުމާއެކު މަގާމު އުފެ  ތެރޭގައި،ކުރުމުގެ    އެނަލައިޒްމަގާމު   )ށ(   
 އަދި ވަޒީފާގެ ަބޔާން އެކުލަވާލުމާއި ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.

 

 
 މަގާމު ދެނެގަތުން:   2.1

 
، އެ ނަމަ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެ މަގާމެއް ހުސްވެއްޖެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން   )ހ(  

ން، ލާނު ކުރުމުގެ ކުރިއިއު  އެ ކަމަށް  އެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ޭބނުންވާއިރު،މުވައްޒަފެއްގެ ަބދަލުގައި  
 އެ މަގާމަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭތޯ ަބލަންވާނެއެވެ.  

އުސޫ )ށ(    ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދެނެގަތުމަކީ  މަތިމަގާމު  އެލުތަކެއްގެ  މުހި  ން  ތަފްސީލީ  މު އްވަޒީފާއަކާެބހޭ 
 ގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުމެވެ. ނވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ރަ މައުލޫމާތުތައް ހޯދައި، އެ

 މަގާމު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު ލިިބގަތުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ސުވާލުތައް: )ނ(   

 ؟މުވައްޒަފު ކުރީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯވަޒީފާގައި އަދާކުރި  އެންމެ ފަހުން އެ .1   

 ؟އެއީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ .2   



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ    6ސަފްހާ 

 ؟ސްޕަރވައިޒު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހިމެނޭ ނުވަތަ ަބޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްތޯ .3   

 ؟ފަރާތް ކަނޑައެޅިފައިވޭތޯކަމުގައި ޒިންމާވާ  މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ އެ .4   

އަދާކުރި މުވައްޒަފު ކުރި މަސައްކަތުގެ އިތުރަށް އެހެން މަސައްކަތްތަކެއް   އެންމެފަހުން އެ ވަޒީފާ .5   
 ؟ނުވަތަ މަސައްކަތް ގިނަވުމުގެ ސަަބުބން ަބއެއް މަސައްކަތް މަދުކުރަންޖެހޭތޯ؟ ހަވާލުކުރެވިދާނެތޯ

ހަވާލުކުރުން   މަސައްކަތްއެފެންވަރުގައި   .6    މަސައްކަތް  އެ  މިހާރުވެސް  މުވައްޒަފަކަށް  ކުރަންޖެހޭ 
 ؟ރަނގަޅުތޯ

 ؟މަސައްކަތްތައް ކުރެވިދާނެތޯ އަލަށް ވަޒީފާއާގުޅޭ ފަރާތަކަށް އެ .7   

 ؟މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު ޭބނުންވޭތޯ  .8   

ގުޅިގެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ އެހެން މައުލޫމާތުތައް   މައުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށްމަތީގައިވާ   )ރ(    ވެސް އެ މަގާމާއި 
ަބއިން  ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޯދުމާމެދު  ދެނެގަތުމަށްފަހު، އެ  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާެބހޭ 

  ސެކްރެޓަރީވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރ  ސިވިލް ސަރވިސް  ގޮތެއް ނިންމާނީ 
 ޖެނެރަލް އެވެ.

 

 
 މަގާމު އުފެއްދުން:   2.2

 
ހުސްވާ މަގާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުން ނުވަތަ އުފައްދާފައި އޮތް   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން )ހ(  

ނުވަތަ   އިތުރުވުމުން  މަސައްކަތެއް  އަލަށް  ފިޔަވައި،  ލެއްވުން  މީހަކު  ކުރަމުންދާ   އިދާރާއިންމަގާމަކަށް 
ޭބނު ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ލައްވަން  އެ މަގާނަމަ   ންމަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގެ ސަަބުބން، އަލަށް  މެއް ، 

 ވާނެއެވެ.ގޮތަށް އަމަލުކުރަން   މިވާ ، ތިރީގައި ނަމަ ގޮތުން އަލަށް މަގާމެއް އުފައްދާ މިއުފައްދަންވާނެއެވެ. 

 އިސްލާހުކުރުން.ޑު ނމަގާމެއް އިތުރުކޮށް، އޮނިގަ އޮނިގަނޑަށް އެ އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ .1   

 . މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ ަބޔާން އެކުލަވާލުންވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ  އިތުރުކުރާ  .2   

 .ކުރެވޭނެގޮތް ކަނޑައެޅުން ޕަރވައިޒު ފުގެ މަސައްކަތް ސުމުވައްޒަ އިތުރުކުރާ ވަޒީފާއަށް ލައްވާ .3   

އެ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން ކުރެވެން ހުރުން   ބޭނުންވާ މަގާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް  އިތުރުކުރުމަށް .4   
 ނުވަތަ ަބޖެޓް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތުން ނިންމެވުން. 

މަގާމަކީ   މަގާމެއް އުފެއްދުމަށް ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ެބލުމަށްފަހު، އެ  އެ  ،މައުލޫމާތުތަކާއެކު  ވާމަތީގައި )ށ(   
މަގާމެއްކަމުގައި އުފައްދަންޖެހޭ  އެޕްރޫވަލް  ނަށް  ކޮމިޝަ  ،ނަމަ  ވާ  ކޮންމެހެން  ކޮމިޝަނުގެ  ހުށަހަޅައި، 

 މަގާމެއް އުފެއްދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމުންނެވެ.  މަގާމެއް އަލަށް އުފެއްދޭނީ އެ ހޯދަންވާނެއެވެ.

ގެ ކުރިން އެ މަގާމަކަށް އެޕްރޫވް ކުރުމުއަލަށް އުފައްދަންޖެހޭ މަގާމެއް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   )ނ(   
ވެސް އޮފީހުން ހުސްވާ މަގާމަކަށް ނުވަތަ އުފައްދާފައި އޮތް ނަމަ  އިއުލާނުކޮށް މީހުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ހަމަޖެހޭމަގާމަކަށް ަބޖެޓުން  ލިިބފައިވާ  އޮފީހަށް  އެ  އަހަރަކަށް  އެ  މަތިން   ،ނަމަ  ،  ލަފާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 
  މަށް އިއުލާން ކުރެވިދާނެއެވެ.ހޯދުމީހަކު  ދާ އެއްގޮތަށްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާ



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ    7ސަފްހާ 

އިދާރާގައި   ކޮމިޝަނުގެތައް  ތަފްސީލުމަގާމާެބހޭ    މު އުފެއްދުމަށްޓަކައިގާކޮމިޝަނުގެ އޮނިގަނޑުގައި އަލަށް މަ )ރ(  
ހިއުމަން ރިސޯސްއާެބހޭ   ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އަޅާނީ  ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް  ބޭނުންކުރާ

 އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ކޮށް ސިސްޓަމުން ވެރިފައިކުރާނީކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުތަމައުލޫމާތު ަބއިންނެވެ. މި  
ރިސޯސްއާެބހޭަބއި   އެ    އިސްވެރިޔާ   ބަލަހައްޓާހިއުމަން  އަދާކުރާ ނުވަތަ  ވެ. ފަރާތުންނެ  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނުގެ  އެޕްރޫވްކުރާނީ  ، މަގާމުނިމުމުން  ށްވެރިފައިކޮ  ސިސްޓަމުން  މައުލޫމާތުތައް
 ވެ. ނުވަތަ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ފަރާތުންނެ

 

 މަގާމުގެ ނަން:   2.3 

 
މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް،    ޖެހޭނީ އެ  މަގާމުގެ ނަން ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން )ހ(  

ކުރާ   އެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައިމަގާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރަށް ަބލައިގެންނެވެ.  
 ޖެހޭނެއެވެ.ގުޅޭ ނަންތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންއެ ކުރާ މަސައްކަތަކާތަކަށް، މަގާމުފަރާތްތަކުގެ 

ޑު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތުން،  ނމަގާމުތަކާއި މުސާރައިގެ އޮނިގައިދާރާގެ  ގެ  ކޮމިޝަނު  ސިވިލް ސަރވިސް )ށ(   
އޮނިގަނޑުގައި މަގާމުތައް ހިމެނިފައިވަނީ އެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ މަގާމުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެކި ރޭންކްތަކުގެ 

މަގާމުގެ އޮނިގަނޑުގެ ރޭންކުގައިވާ ނަން އެ މަގާމަކަށް   ޔާރުކޮށް އެ މަގާމުގެ ރޭންކް ޚި  ،މައްޗަށެވެ. ވުމާއެކު
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

އަސާސީ  ތަކުގެ  މަގާމު  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ،  ނަމައްމަގާމެވަލާލެވިފައި ނުވާ  ލަކުއޮނިގަނޑެއް އެ  ގެމަގާމު )ނ(   
ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ ކަނޑައަޅާނީ  ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތަށް މަގާމުގެ ރޭންކް ކަނޑައަޅައި، އެ މަގާމަކަށް ނަމެއް  

 ދާ އެއްގޮތަށެވެ. ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާކޮމިޝަނުގެ މަތިން 

މަގާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ަބދަލެއް އައުމުގެ ސަަބުބން ނުވަތަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ަބދަލަކާ   )ރ(  
ށް ަބދަލުގެނެވިދާނެއެވެ. ނަމަގުޅިގެން މަގާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ަބދަލުވާ ހާލަތުގައި، އެ މަގާމެއްގެ  

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކޮމިޝަނުގެ  ގެ ލަފާގެ މަތިން  ކޮމިޝަނުމި ގޮތުން އެ ފަދަ ަބދަލެއް ގެންނަންވާނީ،  
  އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

 
 ބަޔާން: އެއްބަސްވުމާއި ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ    2.4

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

ވަޒީފާއެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިުބތަކުގެ   ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ވަޒީފާ ަބޔާނަކީ އެ
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ    މަގާމެއްގައިނަން އަދި    މަގާމުގެއަސާސީ މައުލޫމާތާއި  

 މެކެވެ.ހިމެނޭގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ލިޔު

 މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ސާފު  ސަ ވަޒީފާގެ ަބޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ޚާއް )ށ(   
ކުދިކުދި ނަމަ   އިާބރާތުން ލިޔަންވާނެއެވެ. ވެސް ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލާއި ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ 
 ވާނެއެވެ. ފަދަ ވަޒީފާގެ ަބޔާނެއްގައި ތިރީގައި ަބއިތައް ހިމަނަން ނުޖެހޭނެއެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ލިޔާކަށް 

 .މަސައްކަތްތައް ދައުރާއިއަދާކުރަންޖެހޭ މަގާމުގައި  .1   



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ    8ސަފްހާ 

 . ވަޒީފާ އޮތުމުގެ ބޭނުން .2   

 . ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިުބތައް .3   

 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް. .4   

 މުވައްޒަފުގެ ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ .5   

އެއްަބސްވުމުގައި   ަބޔާނާއި ވަޒީފާގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ)ތިނެއް(    03ހަމަޖެހޭތާ   މީހަކު  ވަޒީފާއަށް )ނ(   
ވާނެއެވެ. އެއްަބސްވުމުގެ  އަދި    ސޮއިކުރުވަން  ވަޒީފާގެ  ަބޔާނާއި  މުވައްޒަފާ ވަޒީފާ  ކޮޕީއެއް 

އަ  ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އެއްަބސްވުމުގެ  ވަޒީފާގެ  ަބޔާނާއި  ވަޒީފާ  ޕަރސަނަލް ސްއަދި  މުވައްޒަފުގެ  ލު 
 ފައިލުގައި ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ. 

މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ ަބދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަޒީފާ ަބޔާނަށް ަބދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު   (ރ)  
، ނަމަ  މި ގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ަބދަލެއް އަތުވެއްޖެ  ލިބިގެންވެއެވެ.  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް

ކަ މުވައްޒަފެއްގެ  އެ  އެ  ރިސޯސްއާެބހޭަބއަށް  ސުޕަރވައިޒަރުން  ހިއުމަން  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ   ،
ަބދަލުތަކެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ަބޔާނަށް  ވަޒީފާ  ރިސޯސްއާެބހޭަބއިން،  ހިއުމަން  އަދި  އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ގެނައުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު ލައްވައި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ. 

 

 
 ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް:   2.5

 
ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި، ކޮންމެހެން    ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތަކަކީ، ކޮންމެ ވަޒީފާއަކަށްވެސް މީހުން ހޮވައި އައްޔަން )ހ(  

  ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.  ނީ،ނޑައަޅަންވާއޮންނަންޖެހޭ އެއް ލިޔުމެވެ. ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް ކަ

 ކަނޑައެޅުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ ޝަރުތުތައް  )ށ(   

 .ވަޒީފާ ަބޔާނުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރުން .1   

 .ކަނޑައެޅުންވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރު  .2   

ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރެއް   ކަން ފާހަގަކޮށް އެ  ، އެނަމަ  ޚާއްސަ ހުނަރެއް ބޭނުންވާ ވަޒީފާއެއް .3   
 .ފާހަގަކުރުން

 .ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުން .4   

 .ކަނޑައެޅުންވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ  .5   

ސަރވިސް   )ނ(    އަސާސީ  އޮނިގަނޑުމަގާމުތަކުގެ  އިދާރާގެ    ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް  ބޭނުންވާ  މަގާމުތަކަށް  ގައި 
 ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އާންމުކަނޑައަޅައި  ޝަރުތުތައް

 

 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ    9ސަފްހާ 

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

 ވަޒީފާއަށް އިއުލާނުކުރުން:   3.1 

 
މަގާމުތަކަށް،   )ހ(   އުފައްދާ  އަލަށް  ނުވަތަ  މަގާމުތަކަށް  ހުސްވާ  އިދާރާއިން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

 ންކުރަންވާނެއެވެ.  އިއުލާކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން އާންމުކޮށް 

އިދާރާގެ ( ށ)   ހިމެނޭ،    ކޮމިޝަނުގެ  އިދާރާއަށް  އޮނިގަނޑުގައި  ވަޒީފާއަކަށް ކޮމިޝަނުގެ  ޭބނުންވާ  ކޮންމެހެން 
ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްަބސްވެވިގެން،  ކޮމިޝަނަށް    ސިވިލް ސަރވިސްމީހަކު ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްގެން،  

އެ ފަރާތްތަކަކީ   ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެއީ  އިއުލާނުތަމްރީނުވާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި  
 ވާތީއެވެ.  ތަމްރީނު ކުރެވުނު ފަރާތަކަށްމަގާމަކަށް އެ  ،ގައި ހުސްކޮށް އޮތްކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ

 

 ން ތައްޔާރުކުރުން: އިއުލާ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ    3.2 

 
ކުރެވޭ   )ހ(   ހޯދުމަށް  މީހުން  ވަޒީފާއަށް  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  މި އިއުލާނުސިވިލް  ތިރީގައި    ގައި 

 ދަންނަވާ މައުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 .ކްލެސިފިކޭޝަން މަގާމުގެ ނަން،  މަގާމުގެ ރޭންކް އަދި ގްރޭޑް، މަގާމުގެ .1   

 . އިނާޔަތްތައް )މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ލިޭބނެ އިނާޔާތްތައް ހިމެނުން(މުސާރަ އާއި  .2   

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

 . މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިުބތަކުގެ ޚުލާސާއެއް .4   

މާއި ތަޖުރިާބ އަދި ހުނަރާއި ގާިބލުކަން(.  ތައުލީސްޕެސިފިކޭޝަންސް )މަގާމަށް ބޭނުންވާ  މަގާމުގެ   .5   
މަގާމުގެ  ޝަރުޠެވެ.  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަކަށް  އެ  ހިމަނާނީ  ގޮތުގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ  މަގާމުގެ 

މަގާމެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ކަނޑައަޅަންވާނީ،  ،  ނަމަޝަރުޠު  ފެންވަރުގެޝަރުޠު  މަގާމަކަށް އެ   
އަސާސީ ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަގާމުތަކުގެ  

 ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.  

 .)ސިލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާ( ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް .6   

 .ކުރެވޭނެ ކްރައިޓީރިއާޝޯޓް ލިސްޓް  .7   

އާއި  .8    ޕްރެކްޓިކަލްސް  އަދި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އާއި  އިންޓަރވިއު  ާބއްވާ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  މަގާމަށް 
 ކުރުން ޭބއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި އޮންނާނެ ތަން.އިމްތިހާނު

ގޮތާއި ސުންގަޑި .9    އެދެންވީ  ކުރިމަތިލުމަށް  .  މަގާމަށް  ވަޒީފާއަށް  ކުރެވޭއިރު،  އިއުލާން  ވަޒީފާއަށް 
 5މަދުވެގެން ސަރުކާރު ަބންދު ނޫން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް، 

ދުވަސް ގުނާނީ އިއުލާނު    5މިގޮތުން    ވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.( ދުވަހަށްފަހެއް)
 އާންމުކުރާ ދުވަސް ނުހިމަނާއެވެ.ގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ގެ ަބއިގައި ދިވެހި ސަރުކާރު



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   10ސަފްހާ 

 . ، އަމަލުކުރަންވީގޮތްނަމަ  އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުން .10   

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 1 އިއުލާނުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު ނޯޓް:   

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ   ނުވަތަން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިއުލާނުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  ވަޒީފާއަށް މީހު )ށ(   
ވީއްލުމާ ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ، ނަމަ  މަގާމަށް ހޮވިއްޖެމުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ  އެއްަބސްވުމެއް އޮތް  

ވަޒީފާއަށް އެދޭ    ލިޔުމެއްވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތް  މެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް،  
 ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާނުގައި ަބޔާން ކުރަންވާނެއެވެ.  (2 )ޖަދުވަލު އެކުފޯމާ

ސަރވިސް )ނ(    ދިވެހި   އިދާރާގެ  ގެ ކޮމިޝަނު  ސިވިލް  ކުރަންވާނީ  ތައްޔާރު  އިއުލާން  ކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާއަށް 
 އަދި އިއުލާނުގެ ތަރުޖަމާއެއް އިނގިރޭސި ަބހުން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.  ބަހުންނެވެ.

 
 ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް:   އިއުލާނު ވަޒީފާއަށް    3.3

އިއުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ގެ ަބއިގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ   
އިތުރުން، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް ކުރެވޭ އިއުލާނު ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ގާިބލު މީހުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށާއި އާންމުކޮށް ެބހެއްޓުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ
 ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

 

   ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން:   3.4 

އިދާރާގެ   )ހ(    ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ފޯމު، ސިވިލް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށް 
ފަސޭހައިން ލިެބން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު، ކޮމިޝަނުގެ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ވެސް ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ވެްބސައިޓުން
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން   )ށ(   

އިންތިޒާމު   ަބލައިގަތުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ފޯމާއި  އިދާރާގައިހުށަހަޅާ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް   ސިވިލް 
ލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ަބލައިގަތް މުވައްޒަފުންގެ ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ. އަދި ފޯމުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ަބ

ވަޒީފާއަށް ހަމައެއާއެކު ަބލައިގަތް ލިޔުންތައް ަބޔާންކޮށް،    މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
އަށް އެދުނު އެ ލިޔުންތައް ބަލައިގަތްކަން ވަޒީފާއައިޑީ ނަންަބރާއެކު،    ޚާއްސަކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ  

 ންވާނެއެވެ.އަންގަފަރާތަށް ލިޔުމުން 
ސްކްރީނިންގ   ،ނަމަވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމަކީ އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ފޯމު ކަމުގައި ނުވާ )ނ(   

)ސާޅީސް    48މަރުހަލާގައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމު ފުރުމަށް އަންގާ، ރަނގަޅު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް  
 ދޭންވާނެއެވެ.ގަޑިއިރު އަށެއް( 

ގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އިއުލާނުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން   (ރ)  
، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުންވެސް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ނަމަ  ފޯމުގައި ސޮއި ނުވަތަ ތާރީޚު ޖަހާފައިނުވާ  

 ތާރީޚު ޖެހުމަށް އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ.  



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   11ސަފްހާ 

ފޯމުގައިވާ   ( ބ )   އެދޭ  ފުރިހަމަވޭތޯއާއި،  މައުލޫމާތުވަޒީފާއަށް  ލިޔުންތައް އިއުލާނުތައް  ުބނާ  ހުށަހަޅަން  ގައި 
ލިޔުންތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ހުށަހެޅުމާއި،  ފުރިހަމަކުރުމަކީ   މައުލޫމާތުފުރިހަމަކޮށް 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އިދާރާއަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ވަ (ޅ)  

 ފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިއުލާގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން، އެ  އިއުލާނު ( ކ)  

 އެޕްލިކޭޝަނެއް ަބލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.
ތެރެއިން   ( އ)   ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ  އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް  އެކު  ފޯމާ  އެދޭ  ތަޖުރިާބގެ ތައުލީވަޒީފާއަށް  މާއި 

 އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ަބލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.
 

 އިންޓަރވިއު ޕެނެލް: . 4

ސިވިލް    ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލާނީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ   
 ކޮމިޝަނުންނެވެ. ސަރވިސް

 

 ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުން: .  5

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުން:   5.1 

 
ކުރާއިރު، އެ އިއުލާނުގައި އެ ވަޒީފާއަކަށް ޭބނުންވާ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ކަނޑައަޅާފައި   އިއުލާނުވަޒީފާއަށް   )ހ(  

ވުމާއެކު، އެ ޝަރުތުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރަން ވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ވަކި ކުރެވޭ 
 .ހުށަހެޅުންތައް ަބލާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ކަމުގައެވެ

ޝަރުޠު  )ށ(    މަގާމުގެ  ޕްރޮސެސްގައި  ކުރުމުގެ  ސްކްރީން  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  އެދިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 
ގޮތުން   މި  އަންގަންވާނެއެވެ.  ކަން  އެ  ފަރާތްތަކަށް  ކަނޑައެޅޭ  ވެްބސައިޓްހަމަނުވާކަމަށް   ކޮމިޝަނުގެ 

 ރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް އެ މުގައި ސްކްރީން ކުއެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމުން  
 ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ނުހޮވުނު ސަަބުބ ތަފްސީލުކޮށް ަބޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގައި ަބލަންޖެހޭނެ ހަމަތައް: )ނ(   

ުބނެ .1    އިއުލާނުގައި  ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ހުށަހަޅާފައިވާކަން  ވަޒީފާއަށް  ތާރީޚަށް  ފައިވާ 
 .ކަށަވަރު ކުރުން

ކުރުން .2    ކަށަވަރު  ހުރިކަން  ހަމައަށް  ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  މިގޮތުން،   .ވަޒީފާއަށް 
ސަނަދުތަކާއި،    ތައުލީމީހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓުދެވޭ ލިޔުންތައް )ޕޮއިންޓުދެވޭ  

ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ   ތަޖުރިާބގެ ލިޔުންތައް( ފިޔަވައި، ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް 
ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ ޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ  ، އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ލިނަމަ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި،  ސީ.ވީ.އާއި،  ކޮޕީއާއި،  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  )މިސާލު: 
  ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، ލީވިންގ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނުވަތަ    ލައިސަންސް



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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ހަމަވުމުގެ ފަހުންވެސް، އިދާރާއިން އެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަޒީފާއަށް ގެ ސުންގަޑި  އިއުލާނު،  ނަމަ
 . (ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފުރިހަމަވުން .3    ޝަރުތުތައް  އައްޔަނުކުރުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   ސިވިލް  )ދިވެހި 
ޤާނޫނާއި ސަރވިސް  ސަރވިސްގެ  ގަވާއިދުގައިވާ    ސިވިލް  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކޮމިޝަނުގެ 

 . (ޝަރުތުތައް

 އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ(.  )ތައުލީމު ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުންމަގާމުގެ އިއުލާނުގައިވާ  .4   

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް: )ރ(  

ކްރައިޓީރިއާތައް  .1    ސްކްރީނިންގ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި  ކުރުމުގައި  ސްކްރީން 
 . ބޭނުންކުރުން

ޝަރުޠު  .2    މަގާމުގެ  މަތިން  ގޮތްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް،  ނުހޮވޭ  ކުރުމުން  ސްކްރީނު 
ހަމަނުވާކަމަށް ސަަބާބއެކު ަބޔާންކޮށް، މަގާމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިލެކްޝަން ޕްރޮސެސް  

މަރު ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ  ކުރިމަތިލި  )ވަޒީފާއަށް  އެންގުން  ކުރިން  ނަތީޖާ ފެށުމުގެ  ޙަލާގެ 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ(. 3 ޖަދުވަލުޝީޓު 

ޝަރުޠު  .3    މަގާމުގެ  މަތިން  ގޮތްތަކުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް،  ނުހޮވޭ  ކުރުމުން  ސްކްރީނު 
މައުލޫމާތު ހަމަނުވާކަމަށް އެންގުމުގެ ކުރިން ކޮމިޝަނާ މި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  

މައުލޫމާތު  އިތުރު  ރިއާޔަތްކޮށް  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެޕްލިކަންޓުން  ހިއްސާކުރުމުން، 
ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެޕްލިކަންޓުންނަށް ހަމަހަމަ 

 ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަށް ނިންމޭނެއެވެ. ފުރުސަތު ލިބޭނޭގޮތަށް އެ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި )ތިނެއް(    3އިއުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން   )ބ(   
( އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި 3ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު )ޖަދުވަލު  

ަބޔާންކޮށްފަ ނުވަތަ މިހެން  ރިއާޔަތްކޮށް،  އަދަދަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާ  އިއުލާނަށް  އިވީނަމަވެސް، 
އިއުލާނަށްވުރެ ގިނަ އިއުލާނު ހުރިނަމަ އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް،   )އެކެއް( 1އެއްވަގުތެއްގައި މުއްދަތު ހަމަވާ 

 ވެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ސިވިލް ސަރވިސް މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު

 

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:   5.2 

 
 ޝަރުޠު ހަމަވާ ސިލެކްޝަން ޕްރޮސެސްގައި ވަޒީފާއަށް  ،  ނަމަ  ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގިނަ )ހ(  

ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގެ ޤާިބލުކަން ހުރި މިންވަރު އިވެލުއޭޓްކޮށް އެސެސްކުރުމަށް ދަތިވާނެތީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ 
  ކުރެވޭނެއެވެ.ލިސްޓް ޝޯޓް  ތަކުގެ އަދަދަށްަބލައިޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތް

ކުރުޝޯޓް ( ށ)   ހުނަރާއި    މުގައިލިސްޓް  ބޭނުންވާ  "ސްކްރީނިންގ މަސައްކަތަށް  ދެނެގަތުމަށް  ގާިބލުކަން 
ކުރެވިދާނެއެވެ އެއް  "ހުނަރުދެނެގަތުމުގެ    .އިންޓަރވިއު"  ނުވަތަ  ޓެސްޓެއް"  "ވަޒަންކުރުމުގެ  ނުވަތަ 

ހެއްދިދާނެއެވެ.   ވެސް  ފަރާޝޯޓްޕްރެޓިކަލްތަކެއް"  ކޮންމެ  އެދިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ކުރުމުގައި  ތެއް ލިސްޓް 
 ފެތޭތޯ ަބލަންވާނެއެވެ.  މިންގަނޑުތަކަށްވަކިވަކިން ކަނޑައެޅިފައިވާ 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   13ސަފްހާ 

 )ނ(   
 

 

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތައް 
އިންޓަރވިއު   ހެދުވުމާއި،  ޕްރެކްޓިކަލްސް  ކުރުމާއި،  ނުކުރެވޭ އިމްތިހާނު  ޝޯޓްލިސްޓް  ކުރިން،  ކުރުމުގެ 

ފަރާތްތަކަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކްރައިޓީރިއާ ަބޔާންކޮށް، އެ ފަރާތްތައް ޝޯޓް ލިސްޓް 
 ނުކުރެވޭކަން ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ަބލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް: ވަޒީފާއަށް  )ރ(  

 . ތައުލީމާއި ތަމްރީނ1ު

 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ2

 . މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަނ3ް

 

   ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން:   5.3 

 
ރޭންކުތަކުގެ    3  .ސީ.އެސް.ސީ )ހ(   މަތީގެ  ފެށިގެން  ޤާބިލުކަން  މަގާމުން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ތަކަށް 

ތަކަށް މަގާމުރޭންކުތަކުގެ  އަށްވުރެ ދަށް    3ސީ.އެސް.ސީ.  ވަޒަންކުރުމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދޭންވާނެއެވެ.  
 ދާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި

 
ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ   )ށ(   ހުށަހެޅުމުގެ    ތަފްސީލުހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  )ސާޅީސް    48މައުލޫމާތާއެކު، 

 އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން   )ނ(   ޕެނަލްއިންނެވެ.  އިންޓަރވިއު  ކުރިއަށްގެންދާނީ  މަރުޙަލާ  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 ންޓަރވިއުކުރުން އެކުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމާއި އި

އެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހޭންޑްއައުޓްގެ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރ  އެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނީޕްރެޒެންޓޭޝަން   (ރ)  
 ވެ.  އެނެނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާ އެހީގައެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިވެހިބަހުން

ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  )ދިހައެއް( މިނެޓާއިދެމެދެވެ.    10)ފަހެއް( މިނެޓާއި    05ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ދިގުމިނަކީ   ( ބ )  
 ށެވެ.މުއާމަލާތު ކުރުމުގެ ގާިބލްކަމަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ ކޮންޓެންޓަށާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަ 

ޕްރެޒެ (ޅ)   ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  އެދިފައިވާ  ަބއިތައް: ވަޒީފާއަށް  ަބއެއް  ކަނޑައެޅިދާނެ  ހިމެނުމަށް  ންޓޭޝަންގައި 
 )ވަޒީފާގެ ގޮތުން މި ަބއިތަކަށް ަބދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ.( 

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

 ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބއާއި ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް.ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން  .2   

 .ކުރިމަގު ިބނާކުރާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވަރުޓު ވަޒީފާގެ ކެނޑިޑޭ .3   

 ގާިބލުކަން ސާިބތުކޮށްދިނުން. ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިުބތައް އަދާކުރުމުގެ ހުނަރާއި  .4   

އެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރާނެ   ،ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި  .5   
 . ގޮތްތައް

 . ސަަބުބ ކެންޑިޑޭޓްކަމަށް ދެކޭއިވާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ކުރިމަތިލާފަ .6   



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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ނަމަ ކޮމިޝަނުން   )ކ(    ފަރާތުގެ ، ޭބނުންވާ  ހުށަހަޅާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ކުރިން،  ހުށަހެޅުމުގެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސްކޯޝީޓެއް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން   ޤާިބލުކަން ވަޒަންކުރާނެ ަބއިތައް ކަނޑައަޅައި އެ

 ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 
 )އ(   

 
ފެށިގެން   5ސީ.އެސް.ސީ.   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ން  ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާ  މަގާމުތަކަށް  ރޭންކުތަކުގެ  މަތީ 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ހިމަނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ަބއިތަކެވެ. 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް .1   

އޮފީހަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން )ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި މިހާރު   .2   
ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި  ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ޒަމާނީ 

 އެނަލައިޒްކުރުން(

ހައްލުކުރެވިދާނެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ަބހުސް )ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުހިންމުވާ ސަަބާބއި، އެ މައްސަލައެއް   .3   
ޤާިބލުކަން ، ގޮތާއި ފަރާތުގެ  ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށް  ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް  ފަދަ  މި 

 ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުން( 

 އޮފީހުގެ ކުރިމަގާމެދު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޞައްވުރު  .4   

ފަރާތަކީ އެފަރާތް   )ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން މަގާމަށް އެންމެ ޤާިބލުވަޒީފާއަށް ހޮވަންޖެހޭ ސަަބުބ   .5   
 ކަމަށް ދެކޭ ސަަބުބ( 

 

 ދުން ނުވަތަ އިމްތިހާނު ކުރުން:  ހެ ޕްރެކްޓިކަލްސް   5.4 

 
ކުރިމަތިލާ )ހ(   ސިފަތައް   ވަޒީފާއަށް  ގާިބލްކަމާއި،  ފެންވަރާއި  ހުނަރާއި  މަސައްކަތުގެ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ 

އިމްތި ފޯމާއި،  އިންޓަރވިއު  ތައްޔާރުކޮށް  އަދި  ކަރުދާސްތައް    ހާނުދެނެގަތުމަށްޓަކައި،  ޕްރެކްޓިކަލްތައް 
 ކޮމިޝަނުން ނިންމާގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.  ކްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީމާރ

 
ނުވަތަ  )ށ(   އިމްތިހާނެއް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ވަޒަންކުރުމަށް  ގާިބލުކަން  ފަރާތުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 

ގަޑިއިރު  )ސާޅީސް އަށެއް(    48މައުލޫމާތާއެކު،    ، އެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލުނަމަ  ޖެހޭޕްރެކްޓިކަލްއެއް ހަދަން
 ވެ. ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އަންގަން ވާނެއެ

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ގާިބލުކަން ވަޒަންކުރުމަށް  ( ނ)  
 މި ގޮތުން،  މްތިޙާނުތަކާއި ޕްރެކްޓިކަލްސް ހެއްދުވިދާނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތިން އި

 އެޕްޓިޓިއުޑް ޓެސްޓް ހެއްދުން .1   

 ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރެއް ނުވަތަ ކޮމްޕިޓެންސީއެއް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިމްތިޙާނެއް ދިނުން .2   

 ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރެއް ނުވަތަ ކޮމްޕިޓެންސީއެއް އެސެސްކުރުމަށް ޕްރެޓިކަލްއެއް ހެއްދުން .3   

 ތައްޔާރުކުރުވުންކޭސް އެނެލިސިސް ނުވަތަ ރިޕޯޓް  .4   



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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 އިންޓަރވިއު ކުރުން:   5.5 

 
އިންޓަރވިޔު ކުރުން އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން އަންގާ ވަކި ތަކަނަކަށް ކެނޑިޑޭޓުން ހާޒިރުވެގެން  )ހ(  

 ކުރިޔަށްގެންދެވިދާނެއެވެ.

 
 48  ޔު ޭބއްވުމުގެއިންޓަރވި  ފަރާތްތަކަށް،އިންޓަރވިއު ޭބއްވުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދި ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވުނު  ( ށ) 

ޔު އޮންނާނެ ތާރީހާއި ކުރިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިލިޔުމުގައި އިންޓަރވިގަޑިއިރު  )ސާޅީސް އަށެއް(  
ަބޔާންކުރަން ގޮތް  ާބއްވާނެ  އިންޓަރވިޔު  އަދި  މިގަޑި  ފަރާތަށް   ވާނެއެވެ.  އެދިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ލިޔުން 

 ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ.  މިޝަނުގެ އިދާރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ެބހޭަބއިންކޮރައްދުވިކަން 

އިންޓަރވިއުގައި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު  ( ނ)  
 ވާނީ އެ ރުހާޒިއިންޓަރވިއުއަށް    ޭބނުންވެދާނެތީ، އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ބަލަން  

 އަންގަން ވާނެއެވެ.ތަކެއްޗާއެކުގައިކަން 

އިންޓަރވިއު ޕެނެލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން، އިންޓަރވިއު އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި،   (ރ)  
ފަރާތްތަކުގެ ތައާރަފެއް ދޭންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޕެނެލްގެ ފަރާތަކާއި ޕެނެލްގައި ހިމެނޭ އެހެން    ފައްޓަމުން އެ

މެންަބރުން އަމިއްލައަށް އެ ފަރާތެއްގެ ތައާރަފެއް ދެވިދާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށްދާނޭގޮތް  
 އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ. 

 4  ޖަދުވަލު(،  A1މަގާމުތަކަށް އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓް )ކޮމިޝަނުގެ   ( ބ )  
)ހ(، )ނ(    ގެ  އަދި  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  )ށ(  އިންޓަރވިއު ގައި  ކުރިން،  ޭބއްވުމުގެ  އިންޓަރވިއު 
ޭބނުންސްކޯޝީޓު ގެންނަން  ަބދަލެއް  ދާއިރާތަކަށް  ހިމަނާފައިވާ  ކުރެނަމަ  ގައި  އެކަން  ކޮމިޝަނުގެ ،  ވޭނީ 

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ މަގާމުލަފާގެ މަތިންނެވެ. މިގޮތުން، ދާއިރާތަކަށް ގެނެވޭ ަބދަލަކީ  
އިންޓަރވިއުގައި  ކޮމިޝަނުން  ބަލައި،  މައްޗަށް  ޤާިބލުކަމުގެ  ސިފަތަކާއި  ލާޒިމުވާ  ހުރުން  ކިަބއިގައި 

  ލުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ވަޒަންކުރަން ބޭނުންވާ ސިފަތަކާއި ޤާިބ
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އެ )ހ(   ހޮވާނީ،ވަޒީފާއަށް  ފަރާތް  ގާިބލް  "ސިލެކްޝަން   ންމެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހޮވުމަށް  މީހުން  ވަޒީފާއަށް 

އެއް ޝީޓަކަށް ޕޮއިންޓުތައް  ލިުބނު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ަބއިތަކުން  ހިމެނޭ  ގައި  ވަޒީފާއަށް )  ކްރައިޓީރިއާ" 
 ޖުމުލަ އަދި އިންސައްތަ އޭގެ    ރެކޯޑުކޮށް  (A2  -  ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓު

 ޖަދުވަލު   " ނަމޫނA2ާ  -  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓު"  ވެ.ހޯދައިގެންނެ
  ގައިވާނެއެވެ.( ށގެ )ހ( އަދި ) 5

ހޮވުމަ )ށ(    ފަރާތް  ގާިބލް  އެންމެ  ކަނޑައަޅާވަޒީފާއަށް  ކްރައިޓީރިއާށް  ަބއިތަކަށް  ފައިވާ  ތިރީގައިވާ  ހިމެނޭ  ގައި 
"( ދިނުމަށްފަހު،  ޝީޓު  ޕޮއިންޓް  ގޮތުގެ  ލިުބނު  ޕޮއިންޓު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލި  " A2  - ވަޒީފާއަށް 

  ޑޭޓަކީ، ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ކެންޑިލިޭބ    މަތީ އިންސައްތައެއްއޭގެ ތެރެއިން އެންމެ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(  
 ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ލިިބފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު  .1   



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   16ސަފްހާ 

 ލިިބފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .2   

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި، ގާިބލްކަމާއި، ފެންވަރާއި، ޭބނުންވާ ސިފަތައް .3   

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް  )ނ(   
ޖުމުލަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު(  އިންޓަރވިއުއަށް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

ދޮޅަސް( ޕޮއިންޓް ސް)ފަ  60ޝީޓުން ޖުމުލަ    A2)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިުބމާއެކު،    %50މާކްސްގެ  
 ލިޭބ ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. 

ނިމުމުން، ރަސްމީ ަބންދު    ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް (ރ)  
" އާންމު A2  -   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓު  3ނޫން  

ނުވަތަ ކުރަންވާނެއެވެ.   އެޑްރެސް  ނަމާއި  މީހާގެ  ކުރިމަތިލި  ވަޒީފާއަށް  ޝީޓުގައި  މި  ގޮތުން  މި 
ކާޑުގެ   އަންގައިދޭ  ފަރާތަކަށް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  އެ  ލިޔާނީ  ަބދަލުގައި،  މައުލޫމާތުގެ  ޒާތީ  ނަންަބރުފަދަ 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ފަރާތް މި މާއްދާގައި މިހެން ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  ދެވުނު ކޯޑު ނަންަބރެވެ.  
މިނޫވެސް ށް، ނުވަތަ  ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަށް ރިއާޔަތްކޮހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރާ  

ކަންކަމަށް   ކޮމިޝަނަށް  މިފަދަ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އިހްތިޔާރު  އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު  މި  ރިއާޔަތްކޮށް، 
 ލިިބގެންވެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  )ބ(   
 3" އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  A2  -ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓު  

މަވުމުން، ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާއަށް އަދި މި މުއްދަތު ހަ  ނެއެވެ.މުއްދަތެއް ދޭންވާދުވަހުގެ  
ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނުކަން އަންގައި 

 ގައި އެވަނީއެވެ. 6ވަޒީފާ ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 

 

 ތައުލީމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން: ލިބިފައިވާ    6.1 
ޝަރުޠު  )ހ(    އަސާސީ  މަގާމުގެ  އެ  ނަމަ،  މަގާމެއް  ކަނޑައަޅާ  ރޮނގު  ތައުލީމީ  މަގާމަކީ  ކުރިމަތިލާފައިވާ 

ހަމަކުރުމަށާއި، ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ޤަޫބލުކުރެވޭނީ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ 
ތެރެއިން ރޮނގަކާ އެ ސަނަދު ގުޅޭ ނަމައެވެ. މިގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރޮނގުތަކުގެ  

ކުރުމުގެ   އިއުލާން  މަގާމަށް  ދާއިރާތައް،  މަސައްކަތުގެ  ރޮނގުތަކާއި  ތައުލީމީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމުތަކަށް 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ގައިކުރާއިރު އިއުލާނު ކުރިން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، މަގާމަށް އިއުލާނު

ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭކަން ދެނެގަންނާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ  )ށ(   
 މަތިންނެވެ. 

ނުވަތަ  .1 ނަމުން  ސެޓްފިކެޓްގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރޮނގާ،  ތައުލީމީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް 
 ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން ނުވަތަ މޭޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވިދާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ގުޅުވާއިރު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު ނަންނަމުގައި އެކި  .2
ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެޓްފިކެޓުގެ ނަމުން ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން ނުވަތަ 

 ޖަރ ވެފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވަންވާނެއެވެ. މޭ



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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ނުވަތަ  .3 ނަމުން  ސެޓްފިކެޓުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރޮނގާ  ތައުލީމީ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް 
ނުވަތަ  ސަނަދުގައި  ކަމަށް  ގުޅޭ  ރޮނގުން  ވެފައިވާ  މޭޖަރ  ނުވަތަ  ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނުން 

ތައުލީމީ ރޮނގަކުން މޭޖަރވެފައި، ނުވަތަ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ވަކި  
އެނގެން  މާއްދާތަކުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ކިޔެވިކަމަށް  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި  ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާކަން 
 އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެ ސަނަދެއް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖަރވެފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވަން ވާނެއެވެ. 

ންސްކްރިޕްޓު ގުޅުވުމުގައި، ކިޔަވާފައިވާ މޮޑިއުލްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ގޮތަށް ޓްރާ  .4
ތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭ ނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން 

 ނުވަތަ މޭޖަރވެފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވަންވާނެއެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދަކީ އެ މަގާމެއްގެ   ،ކަނޑައަޅާފައިނުވާ މަގާމުތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަކުރާއިރުތައުލީމީ ރޮނގު   )ނ(   
)ކޮންމެ ތައުލީމީ ރޮނގެއްގެ  ޝަރުތާ އެއްފެންވަރެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ނަމަ  

 ަބލައިގަންނަންވާނެއެވެ. އެ ސަނަދު   ސަނަދެއް ނަމަވެސް( 

 
ތައުލީމީ  )ރ(  މަރުކަޒުތަކުގެ  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ 

ޖަހާފައިވާ  ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި  ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ސެޓުފިކެޓުތަކަކީ 
ކިޔަވާފައިވަ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މިގޮތުން، ދަރިވަރު 
ދަރިވަރު ކިޔަވާފައިވާ ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  

މަރުކަޒެއްނަމަ ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ޮބޑީއަކީ  މޯލްޑިވްސް  އެވޯޑިން  ސެޓްފިކެޓަކީ  އެ   ،
ތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮ

ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ފެންވަރު ަބޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން  
   ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ވާންވާނެއެވެ.

 
މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން )ކޯސް ކޮމްޕްލީޝަން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ ( ބ ) 

އޮތޯރިޓީން   ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގައި  ަބލައިގަނެވޭނީ،  ވެލިޑޭޓް"ލެޓަރ(  ކޮށް   "ެބޗް 
ސަނަ ދީފަ  ދުދަރިވަރުންނަށް  މަރުކަޒަކަށް  އެ  ހުއްދަ  ތާރީހު އިވާ  ދިނުމުގެ  ނަންަބރާއި  ސިޓީ 
 ހިމަނާފައިވާނަމައެވެ. 

 
ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ަބދަލުގައި ކޯހުގެ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެމެސްޓަރ ތަކުގެ ނަތީޖާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ  (ޅ) 

 ލިޔުންތައް ަބލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

 
  ނަމަ   ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ސަނަދެއް އޮތްގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  މަގާމު ( ކ) 

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  5ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު 
    

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން:   6.2 

 
 ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ މިންގަނޑު:ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް  6.2.1

ނަމައެވެ.   )ހ(    ވާ  ތަޖުރިބާއަކަށް  ގުޅޭ  ތަޖުރިާބއަކީ  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓުދޭނީ  ތަޖުރާިބކަމުގައި ތަޖުރިާބއަށް  ގުޅޭ 
މަސައްކަތްތަކާއި  ކޮށްފައިވާ  މަގާމުތަކުގައި  އަދާކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށް  ބަލާނީ 
ތެރެއިން  ފީލްޑްސް(  )ކެރިއަރ  ދާއިރާތަކުގެ  މަސައްކަތުގެ  މަގާމުގެ  އިއުލާންކޮށްފައިވާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ. މިގޮތުން، އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ 
އެން ގުޅެނީ  ދާއިރާއަކާ  މަސައްކަތުގެ  ތަޖުރިާބއެއް މަގާމުގެ  އެ  ނަމަވެސް  ކަމުގައިވީ  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  މެ 

 ގުޅޭކަމުގައި ަބލަންވާނެއެވެ. 
މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތު ޭބނުންވާ ނަމަ ތަޖުރިާބއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ   )ށ(   

 މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ. 
ޕޮއިންޓުގެ މަގުން މި އުސޫލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް    5ޖުމުލަ   )ނ(   

 މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 
ންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ަބލައިގަނެވޭނީ އެ ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މި )ރ(  

 ގައި އެވަނީއެވެ.  7ލިޔުމަކަށްވާ ނަމައެވެ. ތަޖުރިާބގެ ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު  
 

 
 ގެ ތަޖުރިބާ: އަދި ކޮމިޝަނު   ސިވިލް ސަރވިސް 6.2.2

ކޮމިޝަނު  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސް )ހ(    ސިވިލް ސަރވިސް  ގެ ތަޖުރިާބ އަދި 
ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތު ހިސާުބކުރުމުގައްޔާއި ވަޒީފާގައި އަދާކޮށްފައިވާ   ،ނަމަ  އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭތޯ ެބލުމުގައި ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކާ އެކު އެ  މަގާމުމަސްއޫލިއްޔަތު  
 މަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.ލިޔު

،  ނަމަ  ގެ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ  ނުވަތަ ކޮމިޝަނު  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ސިވިލް ސަރވިސް  )ށ(   
ސަރވިސް  ސިވިލް  ފަރާތަކީ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކޮމިޝަނު  ވަޒީފާއަށް  އަދާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ވަޒީފާއެއް  ގެ 

 . ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތައް ަބލަންވާނެއެވެ.ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ސީ.އެސް
ސަރވިސް )ނ(    ކޮމިޝަނު  ސިވިލް  ސީ.އެސް.  ނުވަތަ  ތެރެއިން  މުއްދަތުތަކުގެ  ތަޖުރިާބގެ  އަދާކޮށްފައިވާ  ގައި 

ހުންނާނެއެވެ. ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ރެކޯޑުތައް ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން ފެންނަން  
ހުށަހަޅާފައިވާ ރެކޯޑު  ޕޯޓަލްގެ  އޮންލައިން  ވިއުގަ  ކުރިމަތިލާއިރު  ލިޔުން   ނަމަ  ވަޒީފާއަށް  އެ 

ސަރވިސް ސިވިލް  ނެތް  ފެންނަން  ޕޯޓަލްއިން  އޮންލައިން  ވިއުގަ  އަދި  ނުވަތަ   ަބލައިގަންނަންވާނެއެވެ. 
ލިޔުމަށް ކޮމިޝަނު އެ  ހުށަހެޅުމުން  ލިޔުން  އަންގައިދޭ  ތަޖުރިާބ  އެ  ޕޮއިންޓުދެވޭނީ  ތަޖުރިާބތަކަށް  ގެ 

 ަބލައިގެންނެވެ.  
ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ނުވަތަ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ލިޔުމަކުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި އަދާކޮށްފައިވާ  )ރ(  

އޮތް އެނގެން  ކުރިމަތިލާ  ގުޅޭ  ،ނަމަމަސްއޫލިއްޔަތު  މަސްއޫލިއްޔަތެއް  އެއިން  ަބލާނީ  ތަޖުރިާބ  ގެ މަގާމު 
 އެވެ. ނަމަ  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ފެންނަ   )ބ(    ރެކޯޑުތަކުން  ވިއުގައިގެ  ދާއިރާމަގާމުސީ.އެސް.  މަސައްކަތުގެ  ގެ މަގާމުކުރިމަތިލާފައިވާ    ،ގެ 
 ާބ ކަމުގައި ަބލަންވާނެއެވެ.  އެއީ ގުޅޭ ތަޖުރި ،ނަމަމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ 

ރެކޯޑުތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ   )ޅ(   ، އެ ނަމަ  ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފެންނަން ނެތްމަގާމުސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ 
"ވިއުގައިގެ ކުރީގެ  ކޮށްފައިވާ އާންމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ދެނެގަންނާނީ ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުގައި މަގާމު

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.   މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ލިސްޓު"

 

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


   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   19ސަފްހާ 

 
 : ތަކުގެ ތަޖުރިބާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނި  6.2.3

ތަޖުރިާބގެ   ،ނަމަ  ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ   )ހ(   
 މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިާބ ަބޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ތަޖުރިާބ   ، ނަމަ  ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ   )ށ(   
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިުބތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު މަގާމުހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި  

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

 
 :  ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަމިއްލަ 6.2.4

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ  )ހ(   
 އެވެ. ނަމަ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ

 ަބޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިާބ  .1
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތަކާއި  މަގާމު ތަޖުރިާބ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި   .2

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 
ޔުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ތަޖުރިާބއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ހުށަހަޅާ ތަޖުރިާބގެ ލި .3

 އެވެ.ނަމަ އަށްވުރެ މަދުނުވާ 30
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާއި އެ ރިޒޯޓުތަކުގެ މައި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ  )ށ(   

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުއެ ލިޔުންތަކަށް މި    ،ވެސްނަމަލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށްފައިނުވި  
 ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ.  

ލިޔުމުގައި  )ނ(    ތަޖުރިާބގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  އަމިއްލަ  ލިސްޓުކޮށްފައިވާ  އެކްސްޗޭންޖްގައި  ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް 
ަބޔާންކޮށްފައިނުވި   އަދަދު  މި    ،ވެސްނަމަ  މުވައްޒަފުންގެ  ލިޔުންތަކަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުއެ  ގައި 

 ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. 
"ތަޖުރިާބ ަބލައިގަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުނި  ސީ.އެސް. ވިއުގަ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ   )ރ(  

ލިސްޓު" އިދާރާތަކުގެ  އަމިއްލަ  އަންގައިދޭ އަދި  ތަޖުރިާބ  އިދާރާއެއްގެ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ހިމެނޭ  ގައި 
ަބޔާންކޮށްފައިނުވި   އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  މި    ،ވެސްނަމަލިޔުމުގައި  ތަޖުރިާބއަކަށް  ގައި އުސޫލުއެ 

 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ.  
 

 
 ޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ: ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއް 6.2.5

ޖަމާޢަތެއްގެ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ނުވަތަ    ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ )ހ(   
 އެވެ. ނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ

 .ަބޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެތަޖުރިާބގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިާބ  .1
އެނގެން މަގާމުލިޔުމުގައި   .2 މުއްދަތު  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވާޖިުބތައް  ނުވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ގެ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގައި ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ އެހެން ލިޔުމެއްގައި އެ  
 ތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އްކަން ނުވަމަގާމެމުސާރަދެވޭ  މަގާމަކީ

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


   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   20ސަފްހާ 

ޖަމުޢިއްޔާ )ށ(    ަބއިނަލްއަޤުވާމީ  ނުވަތަ  ތަޖުރިާބއަށް ނުވަތަ    ޤައުމީ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ޖަމާޢަތެއްގައި 
 އެވެ. ނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނީ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ މުސާރަދެވޭ ވަޒީފާއަކަށްވާ 

ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ    ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ )ނ(   
ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމީ  ނުވަތަ    ތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާނުވަތަ ދަޢުލަ

 ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނުވަތަ    ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޭބރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމުޢިއްޔާ 
 އެވެ. ނަމަ
 

 
 އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ:  6.2.6

އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި  )ހ(   
އެހެން   ނުެބލެވޭނެއެވެ.  ގޮތުގައި  ތަޖުރިާބގެ  މަސައްކަތުގެ  މުއްދަތު،  އިންޓަރންޝިޕް  ، ވެސްނަމަހުންނަ 

ކޮށްފައި ހުންނަ އިންޓަރންޝިޕް ފިޔަވައި އެހެނިހެން  ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަ
މި   މުއްދަތަށް،  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  މަސައްކަތުގެ އުސޫލުއިންޓަރންޝިޕް  މަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ  ގައި 

 ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.
ފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ، ސިވިލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކޮށް )ށ(   

ލެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީފައި އޮވެ، އެ އުސޫސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ  
މަސައްކަތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއާ އެއްވަރަށް ވަކި އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ 

އެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ދަރުމައަށް ކޮށްފައިވާ ނަމަ  ކަށްވާމަސައްކަތަ
 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ.

އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންަބރެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން   )ނ(   
 ރިާބގެ ގޮތުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ.ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖު

 
 

 އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ:  6.2.7
 ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އަމަލުއުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިާބއާ ގުޅިގެން           
ޤައުމީ ނުވަތަ   ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކާއި  ،އުވައިލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި .1   

ޖަމުޢިއްޔާ އިދާރާއެއް ނުވަތަ    ަބއިނަލްއަޤުވާމީ  އެ  ލިޔުމެއް  ހާމަކޮށްދޭ  ތަޖުރިާބ  ޖަމާޢަތުގެ 
ނުވަތަ އެފަދަ ތަނަކުން   ،ނަމަ  އުވައިލައިފައިވުމުގެ ސަަބުބން ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތަށް ލިެބންނެތް 

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ   ލިޔުމުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ތަޖުރިާބ   ، ނަމަ  ފުރިހަމަނުވާ  މައުލޫމާތު ކުރިން 
ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް   8ގެ ޖަދުވަލު  އުސޫލުހާމަކޮށްދިނުމަށް އެ ތަނަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ ަބދަލުގައި މި  
 އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ޕޮއިންޓުދޭނީއުސޫމި   .2 ަބލައި  ފޯމަށް  ޗެކް  ރެފަރެންސް  ހުށަހެޅޭ  އެއްގޮތަށް  ފޯމުގައި    ،ލާ  އެ 
 އެވެ. ނަމަ ރެފެރީ ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ  ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް

 
 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   21ސަފްހާ 

 
 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރުން:  6.2.8

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ" އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތު ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ ތަޖުރިާބގެ  )ހ(   
މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް، އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ. ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި 

ޚި ހިސާުބކުރާނީ  މުއްދަތުތައް  ދުވަހަށް(  ޚިދުމަތުގެ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތަށް  ޖުމުލަ  ދުމަތްކޮށްފައިވާ 
 ަބލައިގެންނެވެ.  

ތަޖުރިާބގެ ، ނަމަ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ަބޔާންކޮށްފައި ނުވާ   )ށ(   
 މުއްދަތު ހިސާުބކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  

)މިސާލު:   .1 ކަމަށް  ހުރި  ތަޖުރިާބ  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި  ލިޔުމުގައި  ހާމަކޮށްދޭ  އަހަރުގެ   5ތަޖުރިާބ 
އެ މުއްދަތު ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުގެ   ،ނަމަ  ތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް( ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މުއްދަ

 ގޮތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ.  
ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ   ނަމަ  ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ަބޔާންކޮށްފައިވާ   .2

)މިސާލު:   އަދާކުރަން ފެށި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ
 . އަށް( 2020މޭ  31އިން  2019އޭޕްރިލް  1އަށް ނަމަ،  2020އިން މޭ  2019އޭޕްރިލް 

އަށް   2009އިން    2008ސާލު:  ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު )މި .3
ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި އަހަރުގެ   ،ނަމަ  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވާ ކަމަށް( ަބޔާންކޮށްފައިވާ

ޑިސެންަބރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ  
  2009ޖަނަވަރީ    31ން  އި  2008ޑިސެންަބރު    1،  މަނަ  އަށް    2009ން  އި  2008)މިސާލު:  
 2014ޖަނަވަރީ    31ން  އި  2008ޑިސެންަބރު    1، ނަމަ  އަށް    2014ން  އި   2008އަށް، އަދި  

 . އަށް(
، އަދި އެ ލިޔުން  ނަމަތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އެކަނި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   .4

  ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް އެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެ 
ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިކަމަށް ލިޔުމުގައި  ޕޮއިންޓުދޭނީ   ،

، އެ ފަދަ ލިޔުމަކަށް  ނަމަ  ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު އެނގެން ނެތް
  ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.  ަބލައި

ފެންނަ  .5 ރެކޯޑުތަކުން  ވިއުގައިގެ  ސީ.އެސް.  ދެމިހުރިކަމަށް  ވަޒީފާއެއްގައި  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
މުއްދަތު  ދިނުމުގައި  ޕޮއިންޓު  ތަޖުރިާބއަށް  ޙާލަތުގައި  ކުރިމަތިލާ  މަޤާމަކަށް  އެހެން  މުވައްޒަފަކު 

 ށެވެ.ގެ ސުންގަޑިހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލައިއުލާނުގުނާނީ 
ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ   )ނ(   

ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުއްދަތާ ފުށުއަރާ   ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތާއި ސީ.އެސް. 
ވެ. އަދި މި މުއްދަތު ހިސާުބކުރުމުގައި ސީ.އެސް.  ަބލަންވާނީ ލިޔުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެ  ،ނަމަ

  ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތަށް ނުގުނޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތެއް ފެންނަން އޮތް
 އެ މުއްދަތެއް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.  ނަމަ

ޕޮއިންޓުދިނުމުގައިސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިާބ ފިޔަވައި އެހެން ތަޖުރިާބގެ ލި )ރ(   ހުށަހަޅާފައިވާ   ،ޔުންތަކަށް 
ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ބަލާނީ ވަޒީފާއަށް   ،ނަމަލިޔުންތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާ ގުޅޭ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި  

 ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށެވެ. 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   22ސަފްހާ 

، އެ މުއްދަތު ނަމަމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބއަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި، ދެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތުތައް ފުށުއަރާ   )ބ(   
 ގުނާނީ އެއް މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 
 

 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ:  6.2.9

ތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނާއި އަދި ވަކި ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް މަގާމުޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ   )ހ(   
ތަކުގެ )މިސާލު: އިންޖިނިއަރުން، ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން، ޑްރައިވަރުން، ޤާނޫނީ ވަކީލުން(  މަގާމުބޭނުންވާ  

ލިޔުމުގައި   ހާމަކޮށްދޭ  މަސްއޫލިއްޔަތު  މަގާމުތަޖުރިާބ  އަދަދު ގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  ވާޖިުބތައް  ނުވަތަ 
ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން  އުސޫލުލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި    ، ވެސްނަމަަބޔާންކޮށްފައިނުވި  
ށް ރިޢާޔަތްކޮށް ނަމައްގެ  މަގާމެޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ    ނަމަ  ކަންކަން ފުރިހަމަވާ

 މަގާމަށްކުރާނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކުރިމަތިލާ  އަދާ
 އެވެ.  ނަމަކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ 

 ،ތަޖުރިާބގެ ލިޔުމުގައިވާ މަގާމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ސީދާ ގުޅޭ  ނަމަ )ށ(   
ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުސޫލުގައި   ،އެ ލިޔުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ަބޔާންކޮށްފައިނެތް  ނަމަވެސް

 މަވާ ނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ފުރިހަ
  އެކައުންޓިންގ : ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް އަދި  1މިސާލު  

ގޮތުގައި   އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި    ،ހިމަނާފައިވާ  ނަމަ
 އެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދިނުން.  ،އިވާ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަމަމަސައްކަތްކޮށްފަ

  މެނޭޖްމަންޓް : ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި  2މިސާލު  
ނަމަ ލިޔުމުގައި  ، ހިމަނާފައިވާ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތުން  ގޮތުގައި   މެނޭޖަރގެ ކުރިމަތިލާފައިވާ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނަމަ، އެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދިނުން.   
 

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ގާބިލުކަމާއި ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން:   6.3 

ޕޮއިންޓް   )ހ(    ަބޔަށް  މި  ސިފަތައް"  ޤާިބލުކަމާއި،  ފެންވަރާއި  ހުނަރާއި  ކުރެވޭ "މަސައްކަތުގެ  ދޭނީ 
ފަދަ  ޕްރެކްޓިކަލްތައް  ހައްދާ  އަދި  އިމްތިޙާނުތައް  ާބއްވާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން،  ހުށަހަޅާ  އިންޓަރވިއުތަކާއި، 
ފަންތީގެ  އެކި  މަގާމުތަކަށާއި،  އޮނިގަނޑުގެ  އެކި  ގޮތުން  މި  ބިނާކޮށެވެ.  ނަތީޖާއަށް  ލިޭބ  ކަންތައްތަކުން 

އެސެސްކުރެވޭ ގޮތްތައް ތަފާތުވާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެ މަގާމެއްގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް، 
ދެނެގަތުމަށް   ގާބިލުކަން  ފެންވަރާއި  ހުނަރާއި،  މަސައްކަތުގެ  ބަލައި،  ާބވަތަށް  ފަންތިއާއި  ވައްތަރާއި، 

 އެސެސްކުރެވޭނީ މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
ފެންވަރާއި ގާިބލްކަމާއި، ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ، އެ މަގާމަކަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި   )ށ(   

 މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އިންސައްތައާ އެއްގޮތަށެވެ.
އިންޓަރވިއު، އިމްތިޙާނުތައް އަދި ޕްރެކްޓިކަލްތައް އަމާޒުކުރަންވާނީ އެ މަގާމަކަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕީޓެންސީތައް،  )ނ(   

 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކިަބއިގައި ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށެވެ. 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   23ސަފްހާ 

 . ސިލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާ ބަހާލެވިފައި ކެޓެގަރީތައް: 7
ކެޓެގަރީއަކަށް ބަހާލެވިފައިވެއެވެ.   3ފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް  ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާންމެ ގާިބލު  ވަޒީފާއަށް އެ  

ތައް އުސޫލުފަރާތް ހޮވުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި    ވަރު މަގާމުތަކަށް އެންމެ ގާިބލު އެއީ، އެކި ފެން
 ތަފާތުވާތީއެވެ. އެ ކެޓެގަރީތަކަކީ، 

ހިމެނެނީ    ލެވެލް:ސްޕަވައިޒަރީ   )ހ(    ކެޓެގަރީގައި  މަގާމުތައްމި  ގްރޫޕްގެ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް   މެނޭޖަރސް  އަދި 
ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރގައި  

 .މަގާމުތަކެވެސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންޖެހޭ 

ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކުގެ މި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ    :)ޕްރޮފެޝަނަލް(   ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް - ނޮން  )ށ(   
ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރގައި ސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް 

 ކެވެ.ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަ އަދާކުރަންނުޖެހޭ މަގާމުތައް އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް

 މި ކެޓެގަރީގައި ހިމެނެނީ ސަޕޯޓް ވޯކަރސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކެވެ.ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް )ސަޕޯޓް(:  - ނޮން  )ނ(   

 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ސިލެކްޝަން ކްރައިޓީރިއާތައް: 8

 މަގާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ:  ން ފެށިގެން މަތީގެ    3ސީ.އެސް.ސީ.    8.1 

 

 ބެލޭނެ ބައިތައް 

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 30

 މުތައުލީ މު ތައުލީޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ  އަސާސީ 5

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިބާ  އަސާސީ 5

ހުނަރު،   ލިިބފައިވާ ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްއިމްތިޙާނު  15
ފެންވަރު، ގާިބލުކަން  

 އިންޓަރވިއު )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު( 45 އަދި ސިފަ

 ޖުމުލަ  100
 
 
 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   24ސަފްހާ 

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

 

 ބެލޭނެ ބައިތައް 

  ހަމަވުންއަސާސީ ޝަރުޠު  30

 ތައުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތައުލީމު  އަސާސީ 5

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިބާ  އަސާސީ 5

 އިންޓަރވިއު )ޕްރެކްޓިކަލް ހިމެނޭގޮތަށް(  60
ހުނަރު، ފެންވަރު،   ލިިބފައިވާ

 ގާިބލުކަން އަދި ސިފަ
 ޖުމުލަ  100

 
 

 : ގައި ނެތް ކަމެއް މެދުވެރިވުން . އުސޫލު 9

ނަމަ ފާހަގަވެއްޖެ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި އުސޫލުން ސާފުނުވާކަމެއް  މި އުސޫލުގައި ކަނޑައެޅިގެން ަބޔާންވެފައި ނުވާ ކަމެއް
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.  އެކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ

 

 އުސޫލު ފާސްކުރުން: . 10

 މި އުސޫލު ފާސްކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުންނެވެ.

 

 . އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުން: 11

ށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލަމި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން މި  
 ތާރީހަކުން ފެށިގެންނެވެ. 

 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   25ސަފްހާ 

 . އުސޫލު ރިވިއު ކުރުން: 12

، އުސޫލު ރިވިއު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް  ފަހަރު ރިވިއުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި  1އަހަރުން    2މި އުސޫލު އެންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ  
 އިސްލާހެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް  ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އުސޫލު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 : އިސްލާހު ގެނައުން   ށް އުސޫލަ . 13

 ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. މި އުސޫލަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް  

 
 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ        

   
  ………………………………ނަންަބރު: 

 އިއުލާނު 
 

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

 )އަދަދު(  ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިންތި( )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ(  މަގާމަށް) ގެ ގިންތި:މަގާމު 
އަދި    ގެ ރޭންކު މަގާމު 
 :ގްރޭޑް 

 (އަދި ގްރޭޑް އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު)

ގެ  މަގާމު 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަން(  މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު)

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ(  މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) މުސާރަ:
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސް(   މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 ކުރާ މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު އެލަވަންސްތައް މި ަބއިގައި ހިމެނުމަށް(  އިއުލާނު) :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

ކޯ ޑިސިޕްލިންއާއި ދެވޭ  ނަމަ  އް  މަގާމެ)ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ   ، ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސްދެވޭ 
 މިންވަރު މި ަބއިގައި ހިމެނުމަށް( 

، ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މިންވަރު މި ަބއިގައި ނަމަ އް  މަގާމެ)ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ 
 ހިމެނުމަށް(  

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  
ޔުނިޓް، ސެކްޝަން،  

ނުވަތަ ޑިވިޜަން އަދި އެ  
ތަނުން ކުރާ މައިގަނޑު  

 :މަސައްކަތް. 

ނުވަތަ  ) ޔުނިޓް  އަދާކުރަންޖެހޭ  މައިގަނޑު ވަޒީފާ  ކުރާ  ތަނުން  އެ  އަދި  ޑިވިޜަން  ނުވަތަ  ސެކްޝަން 
 (މަސައްކަތް. ކުރުކޮށް
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ގެ މައިގަނޑު  މަގާމު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

އަދާހަމަކޮށްފައިވާ{   ވިއުގައިން  }ސީ.އެސް.  ަބޔާނުގައިވާ  މައިގަނޑު   މަގާމަށް)ވަޒީފާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް(

 (   ޝަރުތުތައްކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް) :ޝަރުތުތައް ގެ  މަގާމު 

 ރޮނގުތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.    ތައުލީމީ ގެ  މަގާމު 
 ރޮނގު)ތައް( ހިމެނުމަށް.(   ތައުލީމީކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް)

 ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މަގާމު 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ)ތައް( ހިމެނުމަށް(  މަގާމަށް)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ސަރވިސް   .1 ސިވިލް  ފޯމު  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ވެބްސައިޓުން  ފުރިހަމަ  ކޮމިޝަނުގެ 
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

ވެސް( ދެފުށުގެ  ނަމަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ   .3
 ންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާލިޔުންތައް ފެ

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ

ކުރިމަތިލާ    އްޒަފުން ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވަ  ނުވަތަސިވިލް ސަރވިސްއަށް   .4
، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ނަމަ  ހޮވިއްޖެ    މަގާމަށް

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 ؛ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ ތައުލީމީލިބިފައިވާ  .5

 މަތީ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  
މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން މުދޭތައުލީ ކޮޕީއާއި ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ   ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 

ކޮީޕ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގެ 
 ރިޯޕޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ޝަންސްކޮލިފިކޭ މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، 

 ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ އަދި ކޮީޕ

ކޮޕީއާއި   )ށ(   ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ 
ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ  ؛ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ

 ކޮީޕ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

ހިއްސާވާ   ސަރުކާރު  މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ހ(   
ފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  އަދާކޮށް  ނަމަ  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  

)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  
ވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ނަމަ  ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  މަގާމު

 ލިޔުން.  

އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ  ތެރެއިން ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް  ސްގެ ތަޖުރިބާގެސިވިލް ސަރވި   )ށ(  
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
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ތަފާތު   އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އެނގޭގޮތަށް(،  ދުވަސް  މަހާއި 
ވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ނަމަތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  މަގާމު
 ލިޔުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ    ނަމަ)ނ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  
މަހާއި   )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ،  ވަޒީފާގެ  ، ދުވަސް 

ވެސް(  ނަމަތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  މަގާމުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް  

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 ، ނަމަ  ކޮށްފައިވާ   ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ)ރ(   
 ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ތަފާތު   އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަމަގާމު ވަޒީފާގެ  އަދާކޮށްފައިވީ ތަކުގައި    ޒީފާ 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ   ވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންނަމަ

ނުވަތަ  މަގާމެމުސާރަދެވޭ    މަގާމަކީ އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  އްކަން 
 ވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައި

)ބ(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ  ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި    ، ނަމަޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  
ތަކުގައި  މަގާމުމަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  

އަދާކޮށްފައިވީ   ލިޔުން  ނަމަވަޒީފާ  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ވެސް( 
ރެކްރޫޓްމަންޓް  ނަމަ  ލިބެންނެތް   ޖަދުވަލު  އުސޫލު،  އެދޭފަރާތުގެ    8ގެ  "ވަޒީފާއަށް  ގައިވާ 

 ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ލޭނެ  ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެ 

 ކަންތައްތައް:

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 
ންަބރުގައި ވަނަ ނަ  8ގެ    2021ތައް  އުސޫލުވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި  

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އެދެންވީގޮތާއި    މަގާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ކޮމިޝަނުގެ މެއިލް )-، އީ ނިޔަލަށްގެ    23:59އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ    މަގާމަށް
 ވެ. ށެމެއިލް އެޑްރެސް( މެދުވެރިކޮ-އީއެޗްއާރުގެ 

އެ ، ނަމަގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި  އިއުލާނުއަދި  
 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

ަބލައި  ތައުލީމީމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން   ވަޒީފާއަށް   ،ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް 
 ތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާ

އިންޓަރވިއު  
)އިމްތިޙާނާއި 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
އެ ަބއި ވެސް ، މަނަ

އޮންނާނެ     ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އެ ަބއި  ،ނަމަ މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ  މަގާމަށްމި 
( ނުވަތަ ގޮތް )ތާރީޚު( އާއި )ތާރީޚު( އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަން ވެސް ހިމެނުން( އޮންނާނީ،

 ގައެވެ.
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 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  
ފަރާތްތަކުގެ  

ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ  
"ވަޒީފާއަށް  އަދި  

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  
ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ  

ޝީޓު("    A2ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  3އިއުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާިބލު ( އާންމު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 3ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު )ޖަދުވަލު 

ދުވަހުގެ   3ރަސްމީ ަބންދު ނޫން    މޭ ތާރީހުންފެށިގެންފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ މަރުހަލާތައް ނި
ޝީޓު(" އާންމުކޮށް   A2ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

އިދާ މި  ވެްބސައިޓުފެންނާނެހެން  އިދާރާގެ  އަދި  އާންމުކުރެވޭނެއެވެރާގައި  )މިހެން   ގައި 
ލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހާ
. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް ކޮމިޝަނަށް ލިިބގެންވެއެވެ(

ނޫން    A2  ނަމަ  އޮތް ަބންދު  ރަސްމީ  ފެށިގެން  ދުވަހުން  އާންމުކުރާ  އެ   3ޝީޓު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
  ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަށެވެ.    hr@csc.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ )ފޯނު ނަންަބރު(ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  މައުލޫމާތުނާ ގުޅިގެން އިއުލާމި 
 ން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިޓުވެްބސަ  އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައުލޫމާތުއިތުރު 
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 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   30ސަފްހާ 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު   -  2ޖަދުވަލު    
 

ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް: ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި    
 ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންަނންާވނީ ރީތިކޮށް ކިޔަން އެނޭގޮގތަށް ކަޅު ުނަވތަ ނޫކުލައިެގ ަގލަމަކުންެނެވ.  .1
ތައް ހަމައަށް ލިބުނުކަން އިދާރާއިން ޗެކްކޮށް ަވނަ ނަންބަރުަގއިާވ ޗެކްލިސްޓުަގއި ހަމައަށް ލިޔެ، އެ ލިޔުން  4މި ފޯމުެގ    ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ   .2

 ލިޔުންތައް ބަލައިަގތްކަމުެގ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިަގްނނަްނާވނެއެެވ.  
 ލިޔެ ފޯމު އަދާހަމަކުރުމަށްފަހުއެެވ.   މައުލޫމާތުފޯމު ހުށަހަޅަްނާވނީ އެ   ،ނަމަ  ަވނަ ނަްނބަރުގައި ލިސްޓުކުރެިވފައި ުނާވ  4ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ ލިޔުމެއް މި ފޯމުެގ   .3
ހެއްގައި ލިޔެ ަވނަ ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ ލިސްޓަށް ވުރެ އިތުރުާވ ޮގތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުެގ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ އިތުރު ކަރުދާ  4ފޯމުެގ   .4

 ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅިދާނެއެެވ. 
ފޮނުވަންޖެހޭ  .5 ފަރާތަށް  ކުރިމަތިލާ  އީމެއިލް  ވަޒީފާއަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ފޮނުވޭނީ  މުޢާމަލާތުތައް  ރަސްމީ  ކުރެވޭ  ލިޔުންތަކާއި  އެންމެހައި  ރަސްމީ   

 އެޑްރެހަށެވެ.  
 
 

 މައުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ   .1
 ެގ ަނން: މަާގމު 

 ެގ ރޭންކު: މަާގމު  ން ަނންބަރު: އިއުލާ 
 ތަން: /ަވޒީފާ އޮތް އޮފީސް  ސެކްޝަން:  

 

 މައުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ   .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ:  
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  
 ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:  

 ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:   ފޯނު ނަންބަރު:  
 މެއިލް އެޑްރެސް: -އީ  

 އަދާކުރާ ަވޒީފާ:  ަނމަ މިހާރު ަވޒީފާއެއް އަދާކުރާ
 ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަްނ: 

 

 މައުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ   .3
ރާއްޖެއިްނބޭރުަގއި   ުނަވތަ  ކުރުމަށް  ތައުލީރާއްޖޭަގއި  ޚިދުމަތް  މުއްދަތަކަށް  ަވކި  ތަނަކަށް  ަވކި  ޮގތަކުން  ެވސް  ޫނން  އެ  ުނަވތަ  ސަބަބުން  ހާސިލުކުރުމުެގ  މު 

 ނުޭވ      ކުރެިވފައިޭވ     ؟ބޮންޑުކުރެިވފައި ޭވތޯ 

 ؛ނަމަ   ކުރެވިފައިވާ  

 ބޮންޑުކުރެިވފައިާވ އިދާރާ:   ބޮންޑު ހަމަާވ ތާރީޚު: 
 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު   .4
 ލިޔުންތައް މި ބައިގައި ލިސްޓުކުރާށެެވ.( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުެގ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އިއުލާނު )ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަްށ 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ  
 # ތަފްސީލު ހުށަހަޅާ ލިޔުމުެގ  އަދަދު

 1 ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ަވަނވަރު )ސީީވ(  

 2 ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ  

   3 

   4 
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 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   31ސަފްހާ 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .5

ނޑު މީހެއް ުނަވތަ އެއްބަފާ މީހެއް  ަވޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީހުަގއި ތިޔަ ފަރާތުެގ މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް، އަްނބެއް، ފިރިއެއް، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަ 
 ބަޔާންކުރުމަށް{ ތިރީގައި   ތަފްސީލު ،  ނަމަ   }މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އާން އެކޭ   ނޫން   އާން ؟ ަވޒީފާއަދާކުރަމުން ދޭތޯ

 ގުޅުން އޮތް ފަރާތުެގ ނަން:  އޮތް ުގޅުން:  

 ، ނަމަ  އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ތެދުޫނން ކަމަށް ސާބިތުެވއްޖެ    މައުލޫމާތުތެދު މަޢުލޫމާތެެވ. މި ފޯމުގައިާވ    ،މި ފޯމުަގއި އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ މަޢުލޫމާތަކީ
ދީފައިާވ މައްސަލައާ   މައުލޫމާތުނިންމާފައިާވ ނިންމުން ެވސް ބާޠިލުކުރެޭވެނއެެވ. އަދި ދޮުގ    ،ެގ މައްޗަށް ބުރަެވމައުލޫމާތުމި ފޯމު ބާޠިލުކުރުމާއެކު މި ފޯމުަގއިާވ  

 ޅަްނޖެހޭ ފިޔަަވޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮުނޭވެނއެެވ. ގުޅިެގން ޤާނޫީނޮގތުން އަ 

 ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުެގ ސޮއި:   ތާރީޚު:  
 

 އިދާރާެގ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ަނން:  ފޯމު ބަލައިަގތް ަގޑި: 

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚު:  ސޮއި: 
 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ    4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ  

 ހުރިހާ ލިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.  

 ަވޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަްނ:  : މަާގމުއެދޭ 

 ން ަނންބަރު: އިއުލާ

 ަވޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިދާރާެގ ނަން: 

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ކޯޑު ނަންބަރު: 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިަގތް ފަރާތުެގ ަނން:  ސޮއި:  

 ފޯމު ބަލައިަގތް ތާރީޚު:  ަގޑި:   އިދާރާެގ ރަސްމީ ތައްަގނޑު:  
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 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   32ސަފްހާ 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު   -  3ޖަދުވަލު  
 

        

  ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު  ވަޒީފާއަށް  
        

  ގެ ނަން: މަގާމު 

   އަސާސީ މުސާރަ:  

  ނަންބަރު: އިއުލާނު 

  މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: ގެ އިއުލާނު 

        

 
 

 ކޯޑު ނަންބަރު ވަޒީފާއަްށ އެދިފައިވާ ފަރާަތްށ ދެވިފައިވާ 
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 1        

 2        

 3        

 4        

 5                 

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

 

 
 

        
 

                                                  : މަގާމު                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވަްއޒަފުގެ ނަން:
  ތާރުީޚ:                                            ސޮިއ:

 
                                                  : މަގާމު                                                                                       ކުރި މުވަްއޒަފުގެ ނަން: ޗެކު

          ތާރުީޚ:                                            ސޮިއ:



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   33ސަފްހާ 

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

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 ( ސަޕޯޓް ވޯކަރސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތައް)

އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން  ،ނަމަ ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން 
 ވާނެއެވެ.

 

ދާ ތިރީގައިވާ  ފަރާތްތައް  ހުރިހާ  ކުރިމަތިލާ  އެ  ނަމަ  ބޭނުން  ކޮމިޝަނުންއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ.  ވަޒީފާއަށް  ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް  މަސްއޫލިޔަތުތަކާ  މަގާމެ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ  އްގެ 
    ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 : މަގާމު އެދިފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:  

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުނަރު ލިބިފައިާވ މިންަވރު ެގ  މަާގމު
  5 4 3 2 1 0 އައު މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންނާ ގުޅިެގން މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާނުެވ އަމިއްލައަށް 

  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުެވރިފައިާވ މިްނަވރު ަގާވއިދު މަސައްކަތާ ުގޅުންހުރި ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 ތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނިގ ހުރި މިްނަވރު ަގވާއިދުމަސައްކަތް ކުރުމުަގއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫާނއި 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތުެގ ދާއިރާަގއި ނަޒާޙަތްތެރިުވމަކީ ކޮބައިކަން އެނުގން  
  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އެްނމެ ފައިދާހުރި ޮގތަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮބައިކަން އެނުގން 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަްނހުރުން 
  5 4 3 2 1 0 މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ހުނަރު ލިބިފައިުވން ސާފު ސާދާ ބަހުން 

  ޖުމުލަ މާކްސް 
 ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:    މަގާމަށް މި  
 
 
 
 
 
 
 

 ތާރީޚު:  ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާުތގެ ނަން:

 
  



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   34ސަފްހާ 

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

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރގައި  )

 ( ހޭ މަގާމުތައް އަދި އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތައްސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންނުޖެ
އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން  ،ނަމަ ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން 
 ވާނެއެވެ.

 

ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ.   ތިރީގައިވާ  ފަރާތްތައް  ހުރިހާ  ކުރިމަތިލާ  އެ  ނަމަ  ބޭނުން  ކޮމިޝަނުންވަޒީފާއަށް  ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް  މަސްއޫލިޔަތުތަކާ  މަގާމެ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ  އްގެ 
    ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 : މަގާމު އެދިފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:  

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ަވޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެނިގފައިުވން 
  5 4 3 2 1 0 ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުނަރު ލިބިފައިާވ މިންަވރު މަާގމު

  5 4 3 2 1 0 މިްނަވރު ރޭުވްނތެރިކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި 
  5 4 3 2 1 0 ޙަާވލުކުރެޭވ މަސައްކަތްތައް ފެްނވަރު މަތިކޮށް އަަވހަށް ިނންމުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު  

  5 4 3 2 1 0 އައު މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު އެހެްނމީހުންނާ ގުޅިެގން 

  5 4 3 2 1 0 އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާނުެވ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 ކަސްޓަމަރުްނެގ ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ މިންަވރު ޚިދުމަތް ދިުނމުަގއި 
  5 4 3 2 1 0 ހޯދައި ދިރާސާކުރުމަށް އަހަމިއްޔަތުންކަްނދޭ މިްނވަރު   މައުލޫމާތުމަސައްކަތްކުރުމުަގއި އިތުރު 

  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުެވރިފައިާވ މިްނަވރު ަގާވއިދު މަސައްކަތާ ުގޅުންހުރި ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 ތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނިގ ހުރި މިްނަވރު ަގވާއިދުމަސައްކަތް ކުރުމުަގއި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫާނއި 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތުެގ ދާއިރާަގއި ނަޒާޙަތްތެރިުވމަކީ ކޮބައިކަން އެނޭގ މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 އެްނމެ ފައިދާހުރި ޮގތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮބައިކަން އެނޭގ މިްނވަރު އޮފީހަށް 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަްނހުރި މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  ޖުމުލަ މާކްސް 
 ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:    މަގާމަށް މި  
 

 
 

 ތާރީޚު:  ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާުތގެ ނަން:



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   35ސަފްހާ 

 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު ސްޕަވައިޒަރީ ލެވެލް ކެޓެގަރީގެ މަގާމުތަކުގެ   - )ނ(   4  ޖަދުވަލު 
 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް

މަގާމުތައް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ  މެނޭޖަރސް ގްރޫޕްގެ )
 ( އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރގައި ސްޕަވައިޒަރީ ރޯލް އަދާކުރަންޖެހޭ މަގާމުތައް

އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން  ،ނަމަ އް ގެންނަން ބޭނުން ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެ
 ވާނެއެވެ.

 

ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ.   ތިރީގައިވާ  ފަރާތްތައް  ހުރިހާ  ކުރިމަތިލާ  ބޭނުންކޮމިޝަނުވަޒީފާއަށް  އެ  ނަމަ  ން  ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް  މަސްއޫލިޔަތުތަކާ  މަގާމެ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ  އްގެ 
    ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 : ގާމު މައެދިފައިވާ  ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:  

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުނަރު ލިބިފައިާވ މިންަވރު މަާގމު
  5 4 3 2 1 0 ަވޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެނިގފައިުވން 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތް ރާވައި ހިްނގުމުެގ ޤާބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ހިންުގމުަގއި ދިމާާވ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުެގ ިވސްހުން ހުރި މިންަވރު  

  5 4 3 2 1 0 ަވޒީފާެގ ދާއިރާގައި އޮފީސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ެގްނގުޅޭ ތަޞައްވުރު 
މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކޮށް، މުަވއްޒަފުން ލައްަވއި އޮފީހުެގ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުެގ  

 ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު  
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންާނއި އެހެން އިދާރާތަކާ ުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ޚިޔާލުތަކާއި ިވސްނުންތަކަށް ޖާަގދީ ބިނާކުރަިނިވ ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަްނދޭ މިންަވރު އައު 

  5 4 3 2 1 0 ކަންކަމުަގއި އަަވސް ހަރުދަނާ ނިންމުްނ ނިންމުމުެގ ޤާބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ޚިދުމަތުެގ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާީނ ކުރުމުެގ ިވސްުނން ހުރި މިންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން 
  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުެވރިފައިާވ މިްނަވރު ަގާވއިދު މަސައްކަތާ ުގޅުންހުރި ޤާނޫާނއި 

ނުފޫޒުން އެއްކިބާެވ ަވކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންަގނޑަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ހުަނރާއި  
 ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު  

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަްނހުރި މިންަވރު 
  ޖުމުލަ މާކްސް 

 ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:    މަގާމަށް މި  
 
 
 

 
 ތާރީޚު:  ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާުތގެ ނަން:



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   36ސަފްހާ 

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

3 ު
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ވިއު
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އިނ

ިކަލް
ެކްޓ

ޕްރ

ވިއު
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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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   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   37ސަފްހާ 

 ތަކަށް މަގާމު   މަތީ ން ފެށިގެން    3  ސީ.އެސް.ސީ.  – ޝީޓު    A2  -)ށ(   5  ޖަދުވަލު 
 

 
 
 
 
  

ި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

ްނަމ
އޮތ

ިވާ 
ި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
ަތަ 

ނުވ
ާނު 

ްތިޙ
އިމ

ެކު(
ަނާއ

ޭޝ
ެންޓ

ްރެޒ
)ޕ
ިއު 

ރވ
ިންޓަ

އ

ވަނ1545100ައަހަރަކަށް 3051ނޫންއާންވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ދެވިފައިވާ ކޯޑު ނަންބަރު#

1

2
3
4

ޭތޯ؟
ަމަވ

 ހ
ަރުޠު

ޝ
ާސީ 

ަސ
 އ

ާމުގެ
މަޤ

ިވާ 
ިފައ

ލިބ
ުން 

ިތުރ
 އ

ިބާގެ
ަޖުރ

ާ ތ
ުންވ

ބޭނ
ަށް 

ަވުމ
ުހަމ

ަރުޠ
ޝ

ާސީ 
ަސ
އ

ޭޖް(
ެއިޓ

)ވ
ަތު 

ުއްދ
 މ

ިބާގެ
ަޖުރ

ތ

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



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   38ސަފްހާ 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓުލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަމޫނާ   -  6ޖަދުވަލު  
 

` 
 

 

 ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން   –   1ސެކްޝަން  

 
އިންޓު ލިބިފައިވާތީ، ިތޔަ ފަރާަތްށ މި ވަޒީފާ މަގާމަށް ކުރިމަިތލި ފަރާްތަތކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަްށ އެންމެ ޤާބިލު ފަރާެތއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮމަީތގައިވާ  

 މައުލޫމާުތތަކަްށ ބިނާކޮްށ ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮްށ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓު ފޯމުގައިވާ، ހުަށހަޅަމެވެ. މި ވަޒީފާއަްށ ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ، މި ފޯމުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުން
ނެއެވެ.  ތެރޭގައި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާުތަތއް ފުރައި ހުަށހެޅިފައިވާ ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮެތއް ބަޔާންކޮްށ މި ފޯމު އިދާރާއަްށ ހުަށހަޅަންވާ   ގަޑިއިރުގެ   72ޖެހުމުންނެވެ. ފޯމާ ޙަވާލުވާާތ  

މެއިލް މެދުވެރިކޮްށ މި ފޯމު ފޮނުވާ ޙާލަުތގައި އެޕްލިކޭޝަން -މި މުއްދަުތގައި ފޯމު އިދާރާއަްށ ހުަށހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ، ިތޔަ ފަރާަތްށ މަީތގައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެވެ. އީ
 އެކަންކަމަްށ އިޤުރާރުވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.   ،އި، މަީތގައިވާ ކަންކަން ިތޔަ ފަރާަތްށ އެންގުނީ ކަމަާށއިމެއިލްއަްށ މި ފޯމު ފޮނުވުމުން، މި ފޯމާ ޙަވާލުވީކަމަާށ-ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ

 އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:   އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރުމަށް:  
 ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ނަން:  

 ސޮއި: 
 

 ސޮއިކުރި ގަޑި:   ތާރީޚު:  
  

 ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް: ވަޒީފާ ހުށަހެޅޭ  
ތެރޭގައި މި ަވޒީފާއާ މެދު ނިްނމާޮގތެއް ބަޔާންކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ މި ފޯމު ގަޑިއިރުގެ    72މަތީަގއިާވ ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑަށް ަވީނ ލިބިފައެެވ. އަދި ފޯމު ލިބޭތާ  

ދެޭވނެކަން އަޅުަގނޑަށް އެނިގހުރެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމާއި، އެ މުއްދަތުަގއި ހުށަހަޅާފައި ނުާވ ނަމަ، މި ހުށަހެޅުން ބާޠިލްކޮށް މި ަވޒީފާ ހަމަޖައްސައިނު 
 ެވ. އެ ކަމަށް އިޤުރާރުަވމެ 

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

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

 
 

 މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ  
  ފުރިހަމަ ނަން:

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

 ނަންަބރު: 
 

    
 ހުށަހަޅާ މަގާމުގެ ތަފްސީލު:

  މަގާމުގެ ނަން:
  އަސާސީ މުސާރަ: 
  އިއުލާނު ނަންަބރު: 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   39ސަފްހާ 

 ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޖަވާބު   –   2ސެކްޝަން  

މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ  
 ހަމަޖެއްސުމާމެދު ނިންމާގޮތް:

  ވަޒީފާ ޭބނުމެއްނޫން   ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތް
 ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާނަމަ، ސަަބުބ:  

 
 
 

 

ސުމާމެދު  ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއް 
 އެ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް ނަމަ ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:  

 ނޫން    އާން ؟ ތޯމިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވަން
 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

 
 މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:

  ނޫން   އާން ؟ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސްދޭންޖެހޭތޯ 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަްށ ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް   ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް  ނަމަ، މި ވަޒީފާއަްށ ހޮވިއްޖެކަން މި އިދާރާއިން އެންގުމުން މިހާރު

 ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.  
 ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު: 

ދުވަހަްށވުރެ އިތުރަްށ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަމަްށ ބަޔާންކުރި  ނަމަވެސް، ޖަވާބު މި އިދާރާއަށް   30ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.    30ގެން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ  ނޯޓިސް މުއްދަުތގެ ގޮުތގައި ގިނަވެ
ވަޒީފާއަްށ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އޮފީހަްށ ޙާޟިރުނުވާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓް ޖަހައި ވަޒީފާއަްށ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.    30ހުަށހަޅާ ދުވަހުން ފެިށގެން  

 ކުރެވޭނެއެވެ. އަމަލު ނަމަ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮުތގެމަިތން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު  
 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ އެންމެ އަވަހަށް ނިކުމެވޭނެ ތާރީޚު: 

 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު:  
އްުވން އެދެމެެވ. އަދި ަވޒީފާ މަތީަގއިާވ މަޢުލޫމާތައް ބިނާކޮށް މި ަވޒީފާ އަޅުަގނޑަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ އިދާރީ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެ 

ަވޒީފާ ބޭނުންުނާވކަމަށް ނިންމައިފި ނަމަ، ދިެވހި ސި  ޮގތުެގމަތިްނ ހަމަޖެހުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުުނާވ ނަމަ، ނުަވތަ އެ  ަގވާއިދުަގއިާވ  ިވލް ސަރިވސްެގ 
ޭވނެކަން އަޅުަގނޑަށް ަވޒީފާއިން އަޅުަގނޑު ަވކިކުރެޭވނެ ކަމާއި ކުރިން ސިިވލް ސަރިވސްެގ ަވޒީފާއެއްގައި ހުރި  ނަމަ، އެ ަވޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަނުކުރެ

 އެނިގހުރެ އެ ކަމަށް އެއްބަސްަވމެެވ.  
 : ގަޑި ތާރީޚު:  ސޮއި: ނަން:  

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

 

mailto:hr@csc.gov.mv


   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   40ސަފްހާ 

  ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ   -  7ޖަދުވަލު  

` 
 

 
 ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު:              
 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 

 

 ފުރިހަމަ ނަން:   ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   އުފަން ތާރީޚު:  

 

މައިގަނޑު  މަގާމުގެ  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

ބަދަލުވި/ވަކިވި  
 ތާރީޚު 

 ފެށި ތާރީޚު 
ގިންތި  

 )ވަގުތީ/ދާއިމީ( 
މަގާމު / މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  

 ނަން 
އ އދދ/މމ/އއ ދދ/މމ/އއއއ      
އ އދދ/މމ/އއ ދދ/މމ/އއއއ      
އ އދދ/މމ/އއ ދދ/މމ/އއއއ      

 

އިދާރާއެއް  ނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ   
 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން  
 )ސޮއި( 
 )ނަން(  
 )މަގާމު(  

 )އިދާރާގެ ނަން( 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   41ސަފްހާ 

  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު   -  8ޖަދުވަލު  

` 
 
 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު 

 
Instructions 
 އިރުޝާދު 

• Where possible، please provide specific behavioral examples of the applicant  
 ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާުތގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮްށދޭ މިސާލުަތއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ގުޅޭ ަތންަތނުގައި  •

• Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions. 
 ފޯމުގައިވާ ބައިަތއް ފުރުމުގައި ެތދުވެރިކަމާއެކު ޞައްޙަ މައުލޫމާުތ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  •

• Where not applicable please mark as “N/A” 
 ލިޔާެށވެ. ”N/A“ފޯމުގައިވާ ބައެއް ފުރާ އިރު ގުޅުންނެްތ ބައިތަކުގައި  •

 

Name of applicant: 
 ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަިތލާ ފަރާުތގެ ނަން:

 

National ID card number: 
 ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 

Designation of the applicant: 
 އަދާކުރި މަގާމުގެ ނަން: 

 

 

Referee: 
 ރެފެރީގެ މައުލޫމާުތ: 

(Name)  
 )ނަން( 

(Job Title) 
 )މަާގމުެގ ނަން( 

(Organisation) 
 )އިދާރާެގ ނަން( 

(Contact no.) 
 )ުގޅޭނެ ނަންބަރު( 

(Email address) 
 )އީމެއިލް އެޑްރެސް( 

In what capacity do you know the applicant? 
 ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަިތލާ ފަރާްތ ދަންނަ ހައިސިއްޔަުތ:

  

Duration employed with your organisation: 
 ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަިތލާ ފަރާުތން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަުތ:

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

 



   (2022އޮގަސްޓް  10)  ފުރަަތމަ އިސްލާހު 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް  ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ 

 

 ސަފްހާ  42ޖުމުލަ   42ސަފްހާ 

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

ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަިތލާ ފަރާުތން އިދާރާގައި ވަޒީފާއަދާކުރި އިރު އިދާރާގައި 
 ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު: 

 

Applicant’s main job responsibilities: 
ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަިތލާ ފަރާުތން ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މައިގަނޑު  
 މަސްއޫލިއްޔަުތަތއް: 

Please list out responsibilities separately or submit job description 
  ލިޔުއްވުމަްށ ނުވަަތ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުަށހެޅުއްވުމްަށވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަުތަތއް

 
 
 

Reason for Termination:  
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު: 

 Resignation  ްއިސްތިއުފާ ދިުނނ   
 Dismissal ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން        
 Post abolishment (lay-off)  ްަވޒީފާ އުިވެގނ 
 End of assignment ހަާވލުކޮށްފައިާވ މަސައްކަތް ނިމުމުން    
 Other (please specify) : އެހެނިހެން )ތަފްސީލު ބަޔާންކުރުމަށް(     

 

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.  

މިންވަރުން ދީފައިވާ  އަޅުގަނޑު .......................................... މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި
ޞައްޙަ ތެދު މައުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން 

 ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އިދާރާއިން ގުޅުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. 
Signature:…………………………………              Date:…………………………….  
 ތާރީޚު:                                             ސޮއި: 
Name: …………………………………    
                        ނަން:

• Note to the applicant: Please submit the completed reference check along with the civil service job 
application form. 

ރިހަމަކުރުުވމަށް ފަހު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިއުލާުނެގ ސުްނަގނޑި  ފު ލައްަވއި ރެފެރީ ލޫމާތުތައްަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް: ފޯމުގައިާވ މައު •
 ހަމަުވމުެގ ކުރިން ހުށަހެޅުން އެދެމެެވ. 

  

 


