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  ކުރުމުގ  ނު މާއި އައްޔަހޯދު ވަޒީފާތަކަށް މީހުން އިދާރާގ  ގ  ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް 

  2021 މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ތައާރަފު:. 1

 
ގ   އިދާރާކޮމިޝަނުގ  ވަަނ މާއްދާއާއި ސިވިލް ސަރވިސް 21 ޤާނޫނުގ  ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ  އީ މި )ހ( 

 ވަނަ ބާބު ފަސްދި އަ އިދާރީ އޮނިގަނޑު، ަމގާމު އަދި މުސާރަ() ތިންަވނަ ބާބު ގަވާއިދުގ  މުވައްޒަފުންގ  
 ސިވިލް، ތީން)ވަޒީފާ ދިނުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން( އާއި އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ  މަ

 ،މާއިދުހުން ހޯ ވަޒީފާތަކަށް މީ ،އުވާލުމާއި ،ގ  މަގާމުތައް އުފ އްދުމާއިކޮމިޝަނުގ  އިދާރާ ސަރވިސް
 ވ .ކ ލުތައުސޫ މިންގަނޑުތަކާއި އަމަލުކުރަންޖ ހޭކޮމިޝަނުން  ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއްޔަނުއަ

 ކާއިމިންގަނޑުތަ އައްޔަނުކުރުމުގ  އިޯހދުމާ މީހުން ވަޒީފާތަކަށް އިދާރާގ  ކޮމިޝަނުގ   ސަރވިސް "ސިވިލް (ށ)  
 ން ފ ށިގ ންނ ވ .  2021އޮކްޓޯބަރ  13ނީ އަމަލުކުރަން ފަށާއަށް  "2021 އުސޫލުތައް

    

 ކުރުން: ޒް ލައި އ ނަ މަގާމު . 2

 
 ން މަގާމު  ކުރިވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޮުވމާއި އައްޔަން ކުރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ   )ހ( 

 ބޭނުން ޒަފުންގ  ށް މުވައްކުރިއ ރުވުމަމަސައްކަތް އިތުރަށް ތަރައްީގކޮށް އ އީ ކުރަން ޖ ހޭނ އ ވ .  ލައިޒްނައ 
 އ ންމ  ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަްށޓަކައ ވ .

 ނަން ގާުމގ މަ ،މަގާމު ދ ނ ގަތުމާއ ުކ މަގާމު އުފ އްދުމާއި ތ ރޭގައި،ކުރުމުގ   އ ނަލައިޒްމަގާމު  )ށ(  
 އ ވ .މ ނ ހިއަދި ވަޒީފާގ  ބަޔާން އ ކުލަވާލުމާއި ވަޒީފާގ  ޝަރުތުތައް ކަނޑައ ޅުން  ކަނޑައ ޅުން

 
 މަގާމު ދ ނ ގަތުން: 2.1

 
 އ ، ނަމަ ވ އްޖ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވ  މަގާމ އް ހުސްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާއިން  )ހ( 

ން،  ކުރިކުރުމުގ  ލާނުއިއު އ  ކަމަށް ދުމަށް ޭބނުންވާއިުރ،އ  މަގާމަށް މީހަކު ހޯމުވައްޒަފ އްގ  ބަދަލުގައި 
 އ  މަގާމަށް އ އްވ ސް ބަދަލ އް ގ ންނަން ޖ ހޭތޯ ބަލަންވާނ އ ވ . 

މު އްހިސީލީ މުވަޒީފާއަކާބ ހޭ ތަފް ން އ ލުތަކ އްގ  މަތިމަގާމު ދ ނ ގަތުމަކީ ކަނޑައ ޅިފައިވާ އުސޫ )ށ(  
 ގަޅު ގޮްތ ދ ނ ގަތުމ ވ .ނށް ބޭނުންވާ އ ންމ  ރަވަގުތަކަ  މައުލޫމާތުތައް ހޯދައި، އ 

 މަގާމު ދ ނ ގަތުމަށްޓަކައި މައުލޫާމތު ލިބިގަތުމަށް ބޭނުން ކުރ ވިދާނ  ސުވާލުތައް: )ނ(  

 ތޯ؟ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މުވައްޒަފު ކުރީ ކޮން މަސައްކަތްތަކ އް އ ންމ  ފަހުން އ  .1   

 ތްތަކ އްތޯ؟އ އީ ކޮން ފ ންވަރ އްގ  މަސައްކަ  .2   

 ތ އްތޯ؟އްކަސްޕަރވައިޒު ކުރުމުގ  ޒިންމާ ހިމ ނޭ ނުވަތަ ބަޖ ޓް ކޮްނޓްރޯލް ުކރަންޖ ހޭ މަސަ .3   



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 5
 

 ؟އިވޭތޯކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތް ކަނޑައ ޅިފަ މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތް ބަލަހައްޓާ އ  .4   

ތަކ ްއ އްކަތްން މަސަކަތުގ  އިތުރަށް އ ހ އަދާކުރި މުވައްޒަފު ކުރި މަސައް އ ންމ ފަހުން އ  ވަޒީފާ .5   
 ޖ ހޭތޯ؟ކުރަން މަދުހަވާލުކުރ ވިދާނ ތޯ؟ ނުަވތަ މަސައްކަތް ގިނަވުމުގ  ސަބަބުން ބައ އް މަސައްކަތް

ްނ ލުކުރު ތް ހަވާކުރަންޖ ހޭ މުވައްޒަފަކަށް މިހާރުވ ސް އ  މަސައްކަ އ ފ ންވަރުގައި މަސައްކަތް .6   
 ރަނގަޅުތޯ؟

 މަސައްކަތްތައް ކުރ ވިދާނ ތޯ؟ ވަޒީފާއާގުޅޭ ފަރާތަކަށް އ އަލަށް  .7   

 މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވޭޯތ؟ .8   

 ތައް އުލޫމާތުމަހ ން އ ވ ސް އ  މަގާމާއި ގުޅިގ ން ދ ނ ގަންނަންޖ ހޭ  މަތީގައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގ  އިތުރަށް )ރ(  
 ދުޯހދުމާމ  ހަކުމީވަޒީފާއަްށ  ދ ނ ގަތުަމށްފަހު، އ  ބ ހޭ ބައިންކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ހިއުމަން ރިސޯސްއާ

 ކޮމިޝަނުގ  ލަފާގ  މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ   ސިވިލް ސަރވިސް ގޮތ އް ނިންމާނީ 
 ޖ ނ ރަލް އ ވ . ސ ކްރ ޓަރީ

 
 މަގާމު އުފ އްދުން: 2.2

 
 އްދާފައި  ުއފަ މުވައްޒަފަކު ހޯދުން ނުވަތަހުސްވާ މަގާމަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާއިން )ހ( 

ރަމުންދާ ކު  ރާިއންއިދާ އޮތް މަގާމަކަށް މީހަކު ލ އްުވން ފިޔަވައި، އަލަށް މަސައްކަތ އް ިއތުރުވުމުން ނުވަތަ
 އ  މަގާމ އް ،މަ ނަ ންމަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގ  ސަބަބުްނ، އަލަށް ވަޒީފާއަކަށް މީަހކު ލައްވަން ބޭނު

ކުރަން އަމަލު  ގޮތަށް މިވާ، ތިރީގައި ނަމަ ގޮުތން އަލަށް މަގާމ އް އުފައްދާ މިނ އ ވ . އުފައްދަންވާ
 ވާނ އ ވ .

 ރުން.އިސްލާހުކުޑު ނމަގާމ އް އިތުރުކޮށް، އޮނިގަ އޮނިގަނޑަށް އ  އިދާރާގ  ކޮމިޝަނުގ  .1   

 .ންވާލުން އ ކުލަވަޒީފާގައި ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ ބަޔާއިތުރުކުރާ  .2   

 .ންނޑައ ޅުތް ކަކުރ ވޭނ ގޮ ޕަރވައިޒު ފުގ  މަސައްކަތް ސުމުވައްޒަ އިތުރުކުރާ ވަޒީފާއަށް ލައްވާ .3   

ރުްނ ހުރ ވ ން ން ކުއ  އަހަރުގ  ބަޖ ޓު ބޭނުންވާ މަގާމުގ  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް .4   
 ގ  ކަމާބ ހޭ ފަރާތުން ނިންމ ވުން.ނުވަތަ ބަޖ ޓް ހަމަޖ ޭހނ  ކަމަށް ސަރުކާރު

މަގާމަކީ  އ ، ަމށްފަހު ބ ލުމަގާމ އް އުފ އްދުމަށް ބަލަންޖ ހޭ ކަންތައްތަކަށް އ  ،މައުލޫމާތުތަކާއ ކު ވާމަތީގައި )ށ(  
 ޕްރޫވަލްއ ނުގ  ަނށް ހުށަހަޅައި، ކޮމިޝަކޮމިޝަ ،ނަމަ ވާ ކޮންމ ހ ން އުފައްދަންޖ ހޭ މަގާމ އްކަމުގައި

 ންނ ވ .ންމުމު މަގާމ އް އުފ އްދުމަށް ކޮމިޝަނުން ނި މަގާމ އް އަލަށް އުފ އްދޭނީ އ  އ ވ .ހޯދަންވާނ 

 ގާމަކަށްމަ  އ  ގ  ކުރިންއ ޕްރޫވް ކުރުމުއަލަށް އުފައްދަންޖ ހޭ މަގާމ އް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  )ނ(  
އި ފައްދާފައުވަތަ މަގާމަކަށް ނު ވ ސް އޮފީހުން ހުސްވާނަމަ އިއުލާނުކޮށް މީހުން ހޯދައިގ ން ނުވާނ އ ވ .

 މަތިން ގ  ލަފާގ ޝަނުކޮމި ،ނަމަ ، އ  އަހަރަކަށް އ  އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ބަޖ ޓުން ހަމަޖ ހޭއޮތް މަގާމަކަށް
  .މަށް އިއުލާން ކުރ ވިދާނ އ ވ ހޯދުމީހަކު  ދާ އ އްގޮތަށްސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްގ  އިރުޝާ
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 ސަފްޙާ: 6
 

ްޓ ރޫޓްމަންރ ކް ތައްތަފްސީލުމަގާމާބ ހޭ  މު އުފ އްދުމަށްޓަކައިގާ މަކޮމިޝަނުގ  އޮނިގަނޑުގައި އަލަށް )ރ(  
 މިވ . ހިއުމަން ރިސޯސްއާބ ހޭ ބައިންނ  ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  މ ނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް އަޅާނީ

 ވްކުރާނީ އ ޕްރޫ. އަދިއިސްވ ރިޔާއ ވ  ބަލަަހއްޓާތައް ވ ލިޑޭޓްކުރާނީ ިހއުމަން ރިސޯސްއާބ ހޭބައި މައުލޫމާތު
 ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލ ވ .

 މަގާމުގ  ނަން: 2.3 

 
ތަކާއި ލިއްޔަމުވައްަޒފަކު އަދާކުރަންޖ ހޭ މަސްއޫ ޖ ހޭނީ އ  މަގާމުގ  ނަން ކަނޑައ ޅިފައި އޮންނަން )ހ( 

 އްކަހަލައ   ގައިކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގުޅޭގޮތަށް، މަގާމުގައި އަދާކުރަންޖ ހޭ ދައުރަށް ބަލައިގ ންނ ވ . 
ށް ޑައ ޅުމައް ކަނގުޅޭ ނަންތަކ އ  ކުރާ މަސައްކަތަކާތަކަށް، މަގާމުކުރާ ފަރާތްތަކުގ   އްމަސައްކަތްތަކ 

 ސަމާލުކަން ދޭންޖ ހޭނ އ ވ .

 ގޮތުން، ފައިވާޑު އ ކުލަވާލ ވިނމަގާމުތަކާއި މުސާރައިގ  އޮނިގައިދާރާގ  ގ  ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް )ށ(  
ކުގ  ރޭންކްތަ  އ ކިއ  މަސައްކަތް ހިމ ނޭ މަގާމުގ  އޮނިގަނޑުގ އޮނިގަނޑުގައި މަގާމުތައް ހިމ ިނފައިވަނީ 

ން އ  ނައިވާ މަގާމުގ  އޮނިގަނޑުގ  ރޭންކުގަ މަގާމުގ  ރޭންކް ޚިޔާރުކޮށް އ   ،މައްޗަށ ވ . ވުމާއ ކު
 މަގާމަކަށް ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ . 

ސީ އަސާކުގ  ތަގާމުމަ ނުގ  އިދާރާގ ކޮމިޝަ، ނަމައްމަގާމ ވަލާލ ވިފައި ނުވާ ލަކުއޮނިގަނޑ އް އ  ގ މަގާމު )ނ(  
މިޝަނުގ  ކޮނީ ކަނޑައަޅާޝަރުތުތަކާ އ އްގޮތަށް މަގާމުގ  ރޭންކް ކަނޑައަޅައި، އ  މަގާމަކަށް ނަމ އް 

 ށ ވ . ދާ އ އްގޮތަލަފާގ  މަތިން ސ ކްރ ޓަރީ ޖ ނ ރަލްގ  އިރުޝާ

ދަލަާކ ންނަ ބައައަށް ތަ ޒަމާނީ ޓ ކްނޮލޮޖީމަގާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަދަލ އް އައުމުގ  ސަބަބުން ނުވަ )ރ(  
ށް ނަމަގުޅިގ ން މަގާމުގައި ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތް ބަދަލުވާ ހާލަތުގައި، އ  މަގާމ އްގ  

ޓަރީ  ސ ކްރ މަތިން ކޮމިޝަނުގ  ލަފާގ ބަދަލުގ ނ ވިދާނ އ ވ . މި ގޮތުން އ  ފަދަ ބަދަލ އް ގ ންނަންވާނީ، 
  .ށ ވ  ޖ ނ ރަލްގ  އިރުޝާދާ އ އްގޮތަ

 
 ބަޔާން:އ އްބަސްވުމާއި ވަޒީފާގ  ވަޒީފާގ   2.4

 
  ބަޔާން ވަޒީފާ މަގާމ އްގ ، އ  ނަމަ އުފައްދާ މަގާމ އްއަލަށް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާއަށް )ހ( 

އި ޔަތުތަކާއޫލިއްވަޒީފާއ އްގަިއ އަދާކުރަންޖ ހޭ މަސް ތައްޔާރުކުރަން ޖ ހޭނ އ ވ . ވަޒީފާ ބަޔާނަކީ އ 
ފ އްގ  ވައްޒަމުމަސައްކަތްކުރާ  މަގާމ އްގައިނަން އަދި  މަގާމުގ ތަކުގ  އަސާސީ މައުލޫމާތާއި ވާޖިބު

 ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ ހިމ ނޭގޮތުން އ ކުލަވާލ ވޭ ލިޔުމ ކ ވ .

ޅަށް އް ރަނގަތްތަ މަސައްކަސަ ވަޒީފާގ  ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އ  މުވައްޒަފަކު އަދާކުރަންޖ ހޭ ޚާއް )ށ(  
ޭހ ކުރަންޖ ން އަދާވ ސް ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖ ހޭ ރޯލާއި ގުޅިގ ނަމަ ފު އިބާރާތުން ލިޔަންވާނ އ ވ .ސާ

 މަނަން ހިއިތައް ބަގައި ފަދަ ވަޒީފާގ  ބަޔާނ އްގައި ތިރީ ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ލިޔާކަށް ނުޖ ހޭނ އ ވ . މި
 ވާނ އ ވ .

 .އްކަތްތައްމަސަ ދައުރާއިއަދާކުރަންޖ ހޭ މަގާމުގައި  .1   

 .ވަޒީފާ އޮތުމުގ  ބޭނުން .2   
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 ސަފްޙާ: 7
 

 .ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖ ހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް .3   

 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖ ހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގ  ތަފްސީލް. .4   

 ގ  ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސީޖަރވައްޒަފުމު .5   

އި އ އްބަސްވުމުގަ ގ ބަޔާނާއި ވަޒީފާ ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި ަވޒީފާނ އް( )ތި 03ހަމަޖ ހޭތާ  މީހަކު ވަޒީފާއަށް )ނ(  
އްޒަފާ ކޮޕީއ އް މުވައ އްބަސްވުމުގ   ބަޔާނާއި ވަޒީފާގ   ވަޒީފާއަދި  ސޮއިކުރުވަން ވާނ އ ވ .

ރސަނަލް ޒަފުގ  ޕައަޞްލު މުވައްއ އްބަސްވުމުގ   ބަޔާނާއި ވަޒީފާގ އަދި ވަޒީފާ  ޙަވާލުކުރަންވާނ އ ވ .
 ގައި ފައިލްކުރަންވާނ އ ވ .ފައިލު

ޚްތިޔާރު އި އުމުގ   ގ ނަމުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތަށް އަންަނ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަޒީާފ ބަޔާނަށް ބަަދލު (ރ)  
، ނަމަ ތުވ ްއޖ އަލ އް މި ގޮތުން މުވައްޒަފ އްގ  މަސައްކަތަށް ބަދަ ލިބިގ ްނވ އ ވ . ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާއަށް

ށް ހޭބައަ، ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ހިއުމަން ރިސޯސްއާބ ރުއްޒަފ އްގ  ސުޕަރވައިޒަން އ  މުވައ  ކަ
 ލުތަކ އްަބދަ އަންގަންވާނ އ ވ . އަދި ހިއުަމން ރިސޯސްއާބ ހޭބައިން، ވަީޒފާ ބަޔާނަށް ގ ްނނަންޖ ހޭ

 ގ ނައުމަށްފަހު، މުވައްޒަފު ލައްަވއި ސޮއިކުރުވަން ވާނ އ ވ .

 
 ވަޒީފާގ  ޝަރުތުތައް: 2.5

 
ގައި، ރޮސ ސްކުރުމުގ  ޕް ވަޒީފާގ  ޝަރުތުތަކަކީ، ކޮންމ  ވަޒީފާއަކަށްވ ސް މީހުން ހޮަވއި އައްޔަން )ހ( 

  ލަފާގ ނުގ ކޮމިޝަ ނީ،ނޑައަޅަންވާކޮންމ ހ ން އޮންނަންޖ ހޭ އ އް ލިޔުމ ވ . ވަޒީފާގ  ޝަރުތުތައް ކަ
  މަތިންނ ވ .

 .އ ވ ވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނ ވަޒީފާގ  ޝަރުތުތައް ކަނޑައ ޅުމުގައި ތިރީގައި )ށ(  

 .ރުންވަޒީފާ ބަޔާނުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖ ހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކު .1   

 .އ ޅުންކަނޑަ ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލްާމއި ހުނަރު .2   

 ނަރ އް ހުނުންވާ ކަމަކަށް ބޭ ކަން ފާހަގަކޮށް އ  ، އ ނަމަ ވަޒީފާއ އް ޚާއްސަ ހުނަރ އް ބޭނުންވާ .3   
 .ފާހަގަކުރުން

 .ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމީ ފ ްނވަރު ކަނޑައ ޅުން .4   

 .ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަމސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ ކަނޑައ ޅުން .5   

 ރުތުތައްޝަގައި މަގާމުތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ  "ނޑުއޮނިގަމަގާމުތަކުގ  އިދާރާގ   ކޮމިޝަނުގ " )ނ(  
  ކޮށްފައިވާނ އ ވ .އާންމުކަނޑައަޅައި 

 ތުރޭންކް، ގްރޭޑް، އަދި އަސާސީ ޝަރުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  މަގާމުތަކުގ   (ރ)  
 ވަނީއ ވ .މިބަޔާންކުރ ވިފައި 
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 ސަފްޙާ: 8
 

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  މަގާމުގ  ރޭންކް 

CSC1 

CSC1-1 ްލިޔަންކިޔަން އ ނގުނ 

CSC1-2 
CSC1-1 ްފ ންވަރު  މަސައްކަތުގ ލިބިފައިވުމާއ ކުތަޖުރިބާ ގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ 

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
  ދާފައިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯ %85

CSC1-3 
CSC1-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-4 
CSC1-3 ްވަރު ކަތުގ  ފ ންމަސައް  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-5 
CSC1-4 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ގ އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-6 

CSC1-5 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-7 
CSC1-6 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން ބ ލުމު
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-8 
CSC1-7 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުއ  ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-9 
CSC1-8 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ޒީފާއަދާކުރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަ ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC1-10 
CSC1-9 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނު %85
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 ސަފްޙާ: 9
 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  މަގާމުގ  ރޭންކް 

CSC2 

CSC2-1 

އް ގ  ސ ޓްފިކ ޓ  3މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ  ލ ވަލް 
، ސ ންސްލައި ބޭނުންވާ އްނަަމ،މަގާމ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއ ކު ޚާއްސަ ހުއްދައ އް ބޭނުންވާ 

 ން،ހުއްދައ އް އޮތު، ނުވަތަ ބޭުނންވާ ރ ޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބޭުނންވާ 
 ނުވަތަ 

އްސަ ޚާމާއްާދއިން ދަށްވ ގ ން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއ ކު  3އިމްތިހާނުގ  ސާނަވީ 
، ނުވަތަ ބޭނުްނާވ ބޭނުންވާ ލައިސ ްނސް އްނަމަ،މަގާމ ހުއްދައ އް ބޭނުންވާ 

  ން،ހުއްދައ އް އޮތު، ނުވަތަ ޭބނުްނވާ ންރ ޖިސްޓްރޭޝަ
 ނުވަތަ 

CSC1-3 ްފ ންވަރު  މަސައްކަތުގ ލިބިފައިވުމާއ ކުތަޖުރިބާ ގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ 
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

ްނާވ  ބޭނުޚާއްސަ ހުއްދައ އްމާއ ކު ފައިވުނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާ %85
ނުންާވ  ބޭ ، ނުވަތަރ ޖިސްްޓރޭޝަން، ނުވަތަ ބޭނުންވާ ބޭނުންވާ ލައިސ ްނސް އްނަމަ،މަގާމ 

 ން.ހުއްދައ އް އޮތު

CSC2-2 
CSC2-1 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ވިދިގ ން ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދި
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-3 

CSC2-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުއ ންމ  ފަހުްނ މި ގް ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-4 
CSC2-3 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

ހަުރ އަ 2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-5 

CSC2-4 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ   %85

CSC2-6 

CSC2-5 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 .ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން %85

CSC2-7 
CSC2-6 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-8 
CSC2-7 ްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު   މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2 ގައިގްރޭޑ

އަހަުރ  2 އ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
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 ސަފްޙާ: 10
 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-9 

CSC2-8 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުބިފައިވުތަޖުރިބާ ލިގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC2-10 
CSC2-9 ްރު ގ  ފ ންވަމަސައްކަތު  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  މަގާމުގ  ރޭންކް 

CSC3 

CSC3-1 

ސާަނީވ އ ކު، ށްވ ގ ން "ޑީ" ފާސް ލިބިފައިވުމާާމއްދާއިން ދަ 2އިމްތިހާނުގ  ސާނަވީ މަތީ 
 އިމްތިހާނުގ  "ދިވ ހި" މާއްދާއިްނ ދަށްވ ގ ން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން،

 ނުވަތަ 

އް ގ  ސ ޓްފިކ ޓ  5މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ  ލ ވަލް 
" ފާސް  "ސީދަށްވ ގ ން އިމްތިހާނުގ  "ދިވ ހި" މާއްދާއިން ސާނަވީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއ ކު 

 ލިބިފައިވުން.

CSC3-2 

CSC3-1 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 އިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފަ %85

CSC3-3 
CSC3-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-4 
CSC3-3  ޭވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ޑްގްރ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-5 

CSC3-4 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުރިބާ ލިބިފައިވުތަޖުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-6 
CSC3-5 ްވަރު ކަތުގ  ފ ންމަސައް  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-7 
CSC3-6 ްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު   މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 އ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން ބ ލުމުގ  ނި



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 11
 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-8 

CSC3-7 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުއ ންމ  ފަ ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-9 
CSC3-8 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ދާކުރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަ ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC3-10 
CSC3-9 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ  %85

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  މަގާމުގ  ރޭންކް 

CSC4 

CSC4-1 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން 
 ،ގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮށްފައިވުން 7ފްރޭމްވޯރކްގ  ލ ވަލް 

 ނުވަތަ 

ގ  ސަނަދ ްއ  7ޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ  ލ ވަލް މޯލް
، ޓަރގައިސ ކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް
އަހަރުދުވަުހ  3ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތ އްގައި 

 .ންއިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސައްކަތްކޮށް، މަގާ

CSC4-2 
CSC4-1 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  %85

CSC4-3 
CSC4-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވު %85

CSC4-4 

CSC4-3 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC4-5 
CSC4-4 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2އި ގަގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC4-6 
CSC4-5 ްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު   މާއ ކުލިބިފައިވު ތަޖުރިބާގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 އ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
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CSC4-7 
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އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
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 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  މަގާމުގ  ރޭންކް 

CSC5 CSC5-1 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން 
 ،ށްފައިވުންގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮ 9ފްރޭމްވޯރކްގ  ލ ވަލް 

 ނުވަތަ 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން 
ނުވަތަ ، ގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި 7ލް ލ ވަ ފްރޭމްވޯރކްގ 

ޢިއްާޔ ޖަމް މީގްވާޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް ސ ްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ
ފައިވާ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ 2ނުވަތަ ޖަމާޢަތ އްގައި 

 ،މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން

 ނުވަތަ 

ގ  ސަނަދ ްއ  9ލް ލ ވަ މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ 
، ޓަރގައިސ ކް ކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓްހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލި

އަހަރުދުވަުހ  3ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތ އްގައި 
 ،ންއިވުމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ

 ނުވަތަ 

ގ  ސަނަދ ްއ  7ލް ވަލ  މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ 
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް ސ ކްޓަރގައި، 

އަހަރުދުވަުހ  6ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތ އްގައި 
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 ސަފްޙާ: 13
 

 ،ލިބިފައިވުންމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ 

 ނުވަތަ،

CSC4-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-2 
CSC5-1 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-3 

CSC5-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ގ އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-4 
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އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85
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އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން ބ ލުމު
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-6 
CSC5-5 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުއ ން ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-7 
CSC5-6 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ފާއަދާކުރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީ ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC5-8 
CSC5-7 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަ %85

CSC5-9 

CSC5-8 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިން %85

CSC5-10 
CSC5-9 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85
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 ސަފްޙާ: 14
 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  ރޭންކް  މަގާމުގ  

CSC6 

CSC6-1 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން 
ނުވަތަ ، ގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި 9ލް ލ ވަ ފްރޭމްވޯރކްގ 

ޢިއްާޔ މީ ޖަމްގްވާ، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް ސ ްކޓަރގައި
ފައިވާ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ 2ނުވަތަ ޖަމާޢަތ އްގައި 

 ،މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން

 ނުވަތަ 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން 
ނުވަތަ ، ގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި 7ލް ލ ވަ ރޭމްވޯރކްގ ފް

ޢިއްާޔ މީ ޖަމްގްވާޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް ސ ްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ
ފައިވާ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ 4ނުވަތަ ޖަމާޢަތ އްގައި 

 ،ޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުންމަސައްކަތާގު

 ނުވަތަ 

ގ  ސަނަދ ްއ  9ލް ލ ވަ މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ 
، ޓަރގައިސ ކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް
އަހަރުދުވަުހ  4އި ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތ އްގަ
 ،ންއިވުމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ

 ނުވަތަ 

ގ  ސަނަދ ްއ  7ލް ލ ވަ މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ 
، އިޓަރގަސ ކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް
އަހަރުދުވަުހ  8ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތ އްގައި 

 ،ންއިވުމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ

 ނުވަތަ 

CSC5-2 ްރު ވަމަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-2 

CSC6-1 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ދިގ ން ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވި

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-3 
CSC6-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭ ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-4 CSC6-3 ްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު   މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
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 ސަފްޙާ: 15
 

ުރ އަހަ 2 އ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-5 
CSC6-4 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތި %85

CSC6-6 
CSC6-5 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-7 

CSC6-6 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-8 

CSC6-7 ްރު މަސައްކަތުގ  ފ ންވަ  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-9 
CSC6-8 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުފައިވުތަޖުރިބާ ލިބިގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC6-10 
CSC6-9 ްރު ފ ންވަމަސައްކަތުގ    މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

 

 ޝަރުތު  އަސާސީ  މަގާމުގ   މަގާމުގ  ގްރޭޑް  މަގާމުގ  ރޭންކް 

CSC7 CSC7-1 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭ މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން
ނުވަތަ ، ގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި 9ލް ލ ވަ ފްރޭމްވޯރކްގ 

ޢިއްާޔ މީ ޖަމްގްވާޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް ސ ްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަ
ފައިވާ ، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާއަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް 4ނުވަތަ ޖަމާޢަތ އްގައި 

 ،މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން

 ނުވަތަ 

ސް ަޝންމޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިފިކޭމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުީލމީ ރޮނގަކުން 
ނުވަތަ ، ގ  ސަނަދ އް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި 7ލް ލ ވަ ފްރޭމްވޯރކްގ 

ޢިއްާޔ މީ ޖަމްގްވާޓް ސ ްކޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ 
ފައިވާ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާ 6ނުވަތަ ޖަމާޢަތ އްގައި 

 ،މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 16
 

 ނުވަތަ 

 ގ  ސަނަދ އް  9ލް ލ ވަ މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ 
، ޓަރގައިސ ކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް
އަހަރުދުވަުހ  6ނުވަތަ ގައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާަޢތ އްގައި 

 ،ންއިވުމަސައްކަތްކޮށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ

 ތަ ނުވަ

ގ  ސަނަދ ްއ  7ލް ލ ވަ މޯލްޑިވްސް ނ ޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގ 
، ޓަރގައިސ ކް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއ ކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވ ޓް
އަހަރުދުވަުހ  10ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްައގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތ އްގައި 

 ން.އިވުށް، މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފަމަސައްކަތްކޮ

CSC7-2 
CSC7-1 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.ނުވަތަ އ  %85

CSC7-3 

CSC7-2 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ދާފައިވުން.ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯ %85

CSC7-4 

CSC7-3 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-5 
CSC7-4 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-6 
CSC7-5 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 
 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-7 

CSC7-6 ްވަރު ސައްކަތުގ  ފ ންމަ   މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-8 
CSC7-7 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކު  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން ބ ލުމުގ 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-9 
CSC7-8 ްމަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު   މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ

އަހަުރ  2 މ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރިއ ން ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 17
 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

CSC7-10 

CSC7-9 ްވަރު މަސައްކަތުގ  ފ ން  މާއ ކުތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުގ  އަހަރުދުވަހު 2ގައި ގްރޭޑ
އަހަުރ  2 ފާއަދާކުރިއ ންމ  ފަހުްނ މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީ ބ ލުމުގ  ނިޒާމުްނ ވިދިވިދިގ ން 

 ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން. %85

 

 

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

 ވަޒީފާއަށް އިއުލާނުކުރުން: 3.1 

 
ތަކަށް، ގާމުމަތަކަށް ނުވަތަ އަލަށް އުފައްދާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާއިން ހުސްވާ މަގާމު )ހ( 

 ންކުރަންވާނ އ ވ . އިއުލާކޮމިޝަނުގ  ލަފާގ  މަތިން އާންުމކޮށް 

 ފާއަކަށްވާ ވަޒީ ކޮންމ ހ ން ބޭުނންކޮިމޝަނުގ  އިާދރާއަށް އޮނިގަނުޑގައި ހިމ ނޭ،  ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  (ށ)  
ށް ޚިދުމަތްކުރުމަކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް ސިވިލްމީހަކު ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޚަރަދުކޮށްގ ން، 

އ ވ . ނުޖ ޭހނ  ރާކަށްކު އިއުލާނުތަމްރީނުާވ ަފރާތްތައް ވަޒީފާތަކަށް ހަމަޖ އްސުމުގައި އ އްބަސްވ ވިގ ން، 
 ރާތަކަށް ފަ ރ ވުނު ކުތަމްރީނު މަގާމަކަށް އ   ،ގައި ހުސްކޮށް އޮތްކޮމިޝަނުގ  އިދާރާއ  ފަރާތްތަކަކީ  އ އީ

 ވާތީއ ވ .

 ން ތައްޔާރުކުރުން:އިއުލާ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖ ހޭ  3.2 

 
 ގައި މި ތިރީ  ގައިއިއުލާނުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރ ވޭ  )ހ( 

 ދަންނަވާ މައުލޫމާތުތައް ހިަމނަްނ ޖ ހޭނ އ ވ . 

 .މަގާމުގ  ނަމާއި ރޭންކާއި ކްލ ސިފިކޭޝަން .1   

 .މ ނުން(އް ހިމުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް )މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާއާ ގުޅިގ ން ލިބޭނ  އިނާޔާތްތަ .2   

 .ސައްކަތްޑު މައަދި އ  ތަނުން ކުރާ މައިގަނ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖ ހޭ ޔުނިޓް/ސ ކްޝަން/ޑިވިޜަން .3   

 .މަގާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކުގ  ޚުލާސާއ އް .4   

ން(. ބިލުކަރާއި ގާޢުލީމާއި ތަުޖރިބާ އަދި ހުނަސްޕ ސިފިކޭޝަންސް )މަގާމަށް ބޭނުންވާ ތަ މަގާމުގ   .5   
މަގާމުގ   ޠ ވ .މަގާމުގ  ޝަރުޠުތަކުގ  ގޮތުގަިއ ހިމަނާނީ އ  މަގާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރު

 މަކަށް ގ  މަގާރުއ  ފ ންވަޝަރުޠު ކަނޑައަޅަްނވާނީ، ، ނަމަ  ޝަރުޠު ކަނޑައ ޅިފައިނުވާ މަގާމ އް
ައސާސީ ޝަރުޠުގ  ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  މަގާމުތަކުގ  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އ އްގޮތަށ ވ . 

 .(އިޓީރިއާކްރަ )ސިލ ކްޝަން ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ގާބިލް ފަރާތ ްއ ހޮވުމަށް ބ ލޭނ  ކަްނތައްތައް .6   

 .ކްރައިޓީރިއާ ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރ ވޭނ  .7   
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އި ލްސް އާޓިކަމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން އަދި ޕްރ ކް .8   
 އިމްތިހާން ކުރުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި އޮންނާނ  ތަން.

މަްށ ރިމަތިލުށް ކުރު، ވަޒީފާއަވަޒީފާއަށް އިއުލާން ކުރ ވޭއި. މަގާމަށް އ ދ ންވީ ގޮތާއި ސުްނގަޑި .9   
 5ން ންދު ނޫކާރު ބަމަުދވ ގ ން ސަރުޝައުގުވ ރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އ  ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް، 

 ވުރ  ކުރު ނޫން މުއްދަތ އް ދޭންވާނ އ ވ .( ދުވަހަށްފަހ އް)

 .، އަމަލުކުރަންވީގޮތްނަމަ  އިތުރު މައުލޫމާތ އް ސާފުކުރަން ބޭނުން .10   

 ގައި ހިމ ނިފައިވާނ އ ވ . 1 އިއުލާނުގ  ނަމޫނާ ޖަދުވަލު ނޯޓް:   

ރަށް ސަރުކާ ނުވަތަން ހޯދުމަށް ުކރ ވޭ އިއުލާނުގައި، ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަޒީފާއަށް މީހު )ށ(  
ންާދ ދާކުރަމުއަ، މަނަ މަގާމަށް ހޮވިއްޖ މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް 

ފީހުގ  އޮދާކުރާ ވަޒީފާ އަވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތް މ ދު އިއުތިރާޒ އް ނ ތްކަމަށް، ވީއްލުމާ ޒީފާއިން ވަ
 ރަންވާނ އ ވ . ކުހުށަހ ޅުމަށް އިުއލާނުގައި ބަޔާން  (2 )ޖަދުވަލު އ ކު ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމާ ލިޔުމ އް

ދިވ ިހ  ވާނީއިއުލާން ތައްޔާރު ކުރަން ވަޒީފާއަށް ކުރަންޖ ހޭ އިދާރާގ  ގ  ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް )ނ(  
 .ބަހުންނ ވ . އަދި އިއުލާނުގ  ތަުރޖަމާއ އް އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރު ކުރ ވިދާނ އ ވ 

 ކުރުން ކުރިޔަށް ގ ންދާނ ގޮތް: އިއުލާނު ވަޒީފާއަށް  3.3 

ވ . މީގ  ންވާނ އ ކުރައި އާންމުއިއުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވ ހި ސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓުގ  "ވަޒީފާގ  ފުރުޞަތު" ގ  ބައިގަ  
ދަ ފަންނާނޭ ފ ކަށް އިތުރުން، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް ކުރ ވޭ އިއުލާނު ވީހާވ ސް ގިނަ ފަރާތްތަ

ރުވުމަށާއި ވ ރި ކުޝައުގު ގޮތަކަށް ބ ހ އްޓުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމ އް ދޭންވާނ އ ވ . އަދި ވަޒީފާއަށް ގާބިލު މީހުން
 އ ވ . ންވާނ ހުޅުވިފައިވާ ވަޒީފާގ  ފުރުޞަތުތަކުގ  މައުލޫމާތު ފ ތުުރމަށް މަސައްކަތް ކުރަ އާންމުކޮށް

  ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން: 3.4 

 ޭހ ފޯމު،ރަންޖ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ   )ހ(  
ނުގ  ، ކޮމިޝަ ފޯމުބ ން ހުންނާނ  ިއންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ވާނ އ ވ . އަދި ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަސޭހައިން ލި
 ހުންނަންވާނ އ ވ . ވ ސް ޑައުންލޯޑު ކުރ ވ ން ވ ބްސައިޓުން

ާރތްތަކުން ފަށް އ ދޭ ފާއަވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު ހުށަހ ޅުމަްށ އިއުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި، ވަޒީ )ށ(  
 ރާގައިގ  އިދާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔ ކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގ  އިންތިޒާމު ހު

 ލައިގަތް ދި ބަހަމަޖައްސަން ވާނ އ ވ . އަދި ފޯމުތަކާއި ލިޔ ކިޔުންތައް ބަލަިއގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަ
ންތައް ގަތް ިލޔުލައިމައ އާއ ކު ބަހަ މުވައްޒަފުންގ  މައުލޫމާތު ފުރިަހމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނ އ ވ .

ތައް  ިލޔުންއ އައިޑީ ނަންބަރާއ ކު،  ޚާއްސަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތްތަކަށް ދ ވޭ ބަޔާންކޮށް، 
 ންވާނ އ ވ .އަންގަބަލައިގަތްކަން ވަޒީފާއަށް އ ދުނު ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

 ،ނަމަ ވާއި ނު ްނމުކޮށްފައިވާ ފޯމު ކަމުގަވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާފައިާވ ފޯމަކީ އ ންމ  ފަހުން އާ  )ނ(  
މަށް ހުށަހ ޅު ފޯމު ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި އ ކަން ފާހަގަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމު ފުރުމަށް އަންގާ، ރަނގަޅު

 ދޭންވާނ އ ވ .ގަޑިއިރު )ސާޅީސް އަށ އް(  48
ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އ ޕްލިކޭޝަން  ގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ އިއުލާނުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން  (ރ)  
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، ސުންގަޑި ަހމަވުމުގ  ފަހުންވ ސް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ނަމަ ފޯމުގައި ސޮއި ނުވަތަ ތާރީޚު ޖަހާފައިނުވާ 
 ތާރީޚު ޖ ހުމަށް އ  ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދޭންވާނ އ ވ . 

ތައް  ިލޔުންން ބުނާގައި ހުށަހަޅަނުިއއުލާތައް ފުރިހަމަވޭތޯއާިއ، މަުއލޫމާތުވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމުގައިވާ  (ބ)  
ރުމަކީ ރިހަމަކު ފު ތުމައުލޫމާފުރިހަމަކޮށް ހުށަހ ޅުމާއި، ވަޒީާފއަށް އ ދޭ ފޯމާއ ކު ހުށަހަޅާ ިލޔުންތަކުގ  

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ  ޒިންމާއ ކ ވ .
ފާައށް އ ދޭ ްށ، ވަޒީރުކޮނުކަން ކަށަވަވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ލިޔުންތައް އިދާރާއަށް ލިބު (ޅ)  

 ވާނ އ ވ .ދޫކުރަން އިންފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް، ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތަށް އ  ސްލިޕްކޮޅު އިދާރާ
އްވ ސް ހަޅާ އ ނާ ގުޅިގ ން ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށައިއުލާގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ފަހުން، އ  އިއުލާނު (ކ)  

 ޕްލިކޭޝަނ އް ބަލަިއގަނ ގ ން ނުވާނ އ ވ .ފަރާތ އްގ  އ 
ރިބާގ  އި ަތޖުޢުލީމާވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމާ އ ކު އ އްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހ ޅޭ ލިޔުންތަކުގ  ތ ރ އިން ތަ (އ)  

 އ އްވ ސް ލިޔުމ އް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ފަހުން ބަލައިގަނ ގ ން ުނވާނ އ ވ .
 

 އިންޓަރވިއު ޕ ނ ލް:. 4

 
 ލަވާލާނީ ލް އ ކުވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޯދުމަށް އ ކުލަވާލާ އިންޓަރވިއު ޕ ނަސިވިލް ސަރ

 ކޮމިޝަނުންނ ވ .

 

 ވަޒީފާއަށް މީހަކު ހޮވުން:. 5

 ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުން: 5.1 

 
 ރުތުތައްވަޒީފާއަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޝަކުރާއިރު، އ  އިއުލާނުގައި އ   އިއުލާނުވަޒީފާއަށް  )ހ( 

. މި ވާނ އ ވ  ރަންކަނޑައަޅާފައި ވުމާއ ކު، އ  ޝަރުތުތަކަށް ނުފ ތޭ ުހށަހ ޅުންތަްއ ސްކްރީންކޮށް ވަކިކު
 ވ .ގައ ގޮތަށް ވަކި ކުރ ވޭ ހުށަހ ޅުންތަްއ ބަލާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ހުށަހ ޅުންތައް ކަމު

ރުޠު ޝަމުގ  ފަރާތްތަުކގ  ތ ރ އިން، ސްކްރީން ކުރުމުގ  ޕްރޮސ ސްގައި މަގާ ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ )ށ(  
 ބްސައިޓްގ  ވ  ކޮމިޝަނުހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައ ޅޭ ފަރާތްތަކަށް އ  ކަން އަންގަންވާނ އ ވ . މި ގޮތުން 

 ކޮށް އ  ޔާއަތްރި ތަކަށްމުގައި ސްކްރީން ކުރުމުގ  ހަމައ  ފަރާތްތަކަށް އ ންގުމ ދުވ ރިކޮށް ނުވަތަ ލިޔުމުން 
 ފަރާތުގ  ހުށަހ ޅުން ނުހޮުވނު ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަން ވާނ އ ވ .

 ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގައި ބަލަންޖ ހޭނ  ހަމަތައް: )ނ(  

ވާކަްނ ޅާފައިހަހުށަ ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް އިއުލާނުގައި ބުނ ފަިއވާ ތާރީޚަށް .1   
 .ކަށަވަރު ކުރުން

މިގޮތުން،  .ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔ ކިއުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން .2   
 ތައުލީމީ ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތަކުގ  ތ ރ އިން ޕޮއިންޓުދ ވޭ ލިޔުްނތައް )ޕޮއިންޓުދ ވޭ 

އި، ލިޔުމ އް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާުތްނ ސަނަދުތަކާއި، ތަޖުރިބާގ  ލިޔުްނތައް( ފިޔަވަ
، އައްޔަންކުރުމުގ  މަރުޙަލާތަކުގ  ތ ރޭގައި އ  ލިޔުމ އް ހުށަހ ޅުމުގ  ނަމަ  ހުށަހަޅާފައިނުވާ



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 20
 

)މިސާލު: ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިޭދ ކާޑުގ  ކޮޕީއާއި، ސީ.ވީ.އާއި،  ފުރުޞަތު ދޭންވާނ އ ވ 
ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، ލީވިންގ ސ ޓުފިކ ޓު ފަަދ ނުވަތަ  ސަންސްޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި، ލައި
ގ  ސުންގަޑި ހަމަުވމުގ  ފަހުންވ ސް، އިދާރާއިން އ  އިއުލާނު، ަނމަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ 

 .(ފަރާތަށް ފުުރޞަތު ދޭންވާނ އ ވ  ލިޔުންތައް ހުށަހ ޅުމަށް ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާ

ވިލް  ސި)ދިވ ހި ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގ  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުން ސިވިލް ސަރވިސްގ  .3   
އްދާގައިވާ ވަނަ މާ 38ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  މުވައްޒަފުންގ  ގަވާއިދުގ   ސަރވިސްގ  ޤާނޫނާއި

 .(ޝަރުތުތައް

 ްނ(ލުކަބިގާއާއި އިއުލާނުގައިވާ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުން )ތައުލީމީ ފ ންަވރު، ތަޖްރިބާ .4   

 ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތައް: )ރ(  

 އާތައް އިޓީރިސްކްރީން ކުރުމުގައި މި މާއްދާގ  )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ސްކްރީނިންގ ކްރަ .1   
 ބޭނުންކުރުން 

 ޝަރުޠު  މުގ އިވާ ގޮތްތަކުގ  މަތިން މަގާސްކްރީނު ކުރުމުން ނުހޮވޭ ފަރާތަކަށް، ކަނޑައަޅާފަ .2   
ޝަން ލ ކްހަމަނުވާކަމަށް ސަބަބާއ ކު ބަޔާންކޮށް، މަގާމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގ  ސި

ޙަލާގ  ގ މަރުރީނިންޕްރޮސ ސް ފ ށުމުގ  ކުރިން އ ންގުން )ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަާރތްތަކުގ  ސްކް
 .ނ އ ވ (ގައި ހިމަނާފައިވާ 3 ޖަދުވަލުނަތީޖާ ޝީޓު 

 ޝަރުޠު  މުގ ސްކްރީނު ކުރުމުން ނުހޮވޭ ފަރާތަކަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކުގ  މަތިން މަގާ .3   
 ގޮތުންވ . މިއ ންގުމުގ  ކުރިން ކޮމިޝަނާ މި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންވާނ އ  ހަމަނުވާކަމަށް

އިތުރު  ތްކޮށްއާޔަތަކަށް ރިމައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން، އ ޕްލިކަންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔ ިކޔުން
ޓުންނަްށ ލިކަން އ ޕްމައުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔ ކިޔުމ އް ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވ އްޖ  ހިނދ އްގައި

 ޝަަނށް  ކޮމިހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިޭބނޭގޮތަްށ އ  މައުލޫމާތ އް ނުވަަތ ލިޔ ކިޔުމ އް ހޯދުމަށް
 ނިންމޭނ އ ވ .

 ތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާ  5.2 

 
ޝަރުޠު  ފާއަށްސިލ ކްޝަން ޕްރޮސ ސްގައި ވަޒީ، ނަމަ ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގ  އަދަދު ގިނަ )ހ( 

ޒީފާއަށް ވަވާނ ީތ، ދަތި ފަރާތ އްގ  ވަޒީފާގ  ޤާބިުލކަން ހުރި މިންވަރު އިވ ލުޭއޓްޮކށް އ ސ ސްކުރުމަށް ހަމަވާ
  ކުރ ވޭނ އ ވ .ލިސްްޓ ޝޯޓް  ތަކުގ  އަދަދަށްބަލައި ފަރާތްއ ދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ

ގ ރީނިންގާބިލުކަން ދ ނ ގަތުމަށް "ސްކްމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި  މުގައިލިސްޓް ކުރުޝޯޓް (ށ)  
ތުމުގ  ދ ނ ގަނުވަތަ "ވަޒަންކުރުމުގ  ޓ ސްޓ އް" ނުވަތަ "ހުނަރު  .އިންޓަރވިއު" އ އް ކުރ ވިދާނ އ ވ 

އް މ  ފަރާތ  ކޮންލިސްޓް ކުރުމުގައި ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާޝޯޓްތަކ އް" ވ ސް ހ އްދިދާނ އ ވ . ޕްރ ޓިކަލް
 ފ ތޭތޯ ބަލަންވާނ އ ވ . މިންގަނޑުތަކަށްވަކިވަކިން ކަނޑައ ޅިފައިވާ 
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 ސަފްޙާ: 21
 

 )ނ(  
 

 

ތަްއ ރާތްނު ފަރ ވުކުޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު، ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން ޝޯޓްލިސްޓް 
ވޭ  ނުކުރ ސްޓްން، ޝޯޓްލިއިމްތިހާނު ކުރުމާއި، ޕްރ ކްޓިކަލްސް ހ ދުވުމާއި، އިންޓަރވިއު ކުރުމުގ  ކުރި

ސްްޓ ލިއް ޯޝޓް ްތތަފަރާތްތަކަށް ޝޯްޓލިސްޓް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރ ވުނު ކްރައިޓީރިާއ ބަޔާންކޮށް، އ  ފަރާ
 .ލިޔުމުްނ އަންގަންވާނ އ ވ ނުވަތަ ނުކުރ ވޭކަން ކޮމިޝަނުގ  ވ ބްސައިޓު މ ދުވ ރިކޮށް 

 ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ބަލަންޖ ހޭ ކަންތައްތައް: )ރ(  

 . ތައުލީމާއި ތަމްރީނ1ު

 . މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބ2ާ

 . މަސައްކަތުގ  ހުނަރާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގ  ގާބިލްކަނ3ް

  :ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން ހުށަހ ޅުން  5.3 

 
 ބިލުކަން ތަކުގ  ޤާތަކަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްމަގާމުން ފ ށިގ ން މަތީގ  ރޭންކުތަކުގ   3 .ސީ.އ ސް.ސީ )ހ( 

ތަކަްށ މަގާމުކުގ  ރޭންކުތައަށްވުރ  ދަށް  3 .ސީ.އ ސް.ސީވަޒަންކުރުމަށް ޕްރ ޒ ންޓޭޝަނ އް ދޭންވާނ އ ވ . 
 ޝަން ދިނުމަްށ ކަނޑައ ޅިދާނ އ ވ .ކޮމިޝަނުން ބޭުނންވ އްޖ  ހިނދ އްގައި، ޕްރ ޒ ންޓޭ

 
)ސާޅީސް  48ގ  މައުލޫމާތާއ ކު، ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން ހުށަހ ޅުމު ތަފްސީލުހުށަހަޅަންޖ ހޭ ޕްރ ޒ ންޓޭޝަނުގ   )ށ( 

 އަށ އް( ގަޑިއިރުގ  ކުރިން ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް އ ކަން އަންގަންވާނ އ ވ .

 
 ން ޕްރ ޒ ންޓޭޝަ  ރުޙަލާ ކުރިއަށްގ ންދާނީ އިންަޓރވިއު ޕ ނަލްއިންނ ވ .ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން ހުށަހ ޅުމުގ  މަ  )ނ( 

 ހުށަހ ޅުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުން އ ކުގައި ވ ސް ކުރިއަށް ގ ންދ ވިދާނ އ ވ .

ަތ ށް ނުވަ އ އް މ ދުވ ރިކޮ ކަމަށް ބޭނުންކުރ ޭވ ސޮފްޓްވ އަރ އ  ހުށަހަޅަންޖ ޭހނީޕްރ ޒ ންޓޭޝަން  (ރ)  
 ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ވ ސް ގައ ވ . ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން ދިވ ހިބަހުން ހޭންޑްއައުޓްގ  އ ހީ

 ވ . އ ނ ތައްޔާރުކުރ ވިދާ

ރ ޒ ންޓޭޝަނަްށ ޕް)ދިހައ އް( މިނ ޓާއިދ މ ދ ވ .  10)ފަހ އް( މިނ ޓާއި  05ޕްރ ޒ ންޓޭޝަންގ  ދިގުމިނަކީ  (ބ)  
 މަށ ވ .ގާބިލްކަ ރުމުގ މުއާމަލާތު ކުށާއި ޅާ ޕްރ ޒ ންޓޭޝަނުގ  ކޮންޓ ންޓަ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުަށހަ 

ތައް: އ އް ބައިނ  ބަންޓޭޝަންގައި ހިމ ނުމަށް ކަނޑައ ޅިދާވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕްރ ޒ  (ޅ)  
 )ވަޒީފާގ  ގޮތުން މި ބައިތަކަށް ަބދަލު ގ ނ ވިދާނ އ ވ .(

 .އިވާ ފަރާތުގ  ކުރު ތައާރަފ އް(ޕަރސަނަލް ޕްރޮފައިލް )ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފަ .1   

 ތައް.ޖ ކްޓްލިބިފައިވާ ަތޖުރިބާއާއި ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި ޕްރޮވަޒީފާގ  ދާއިރާއިން  .2   

 .ކުރިމަގު ބިނާކުރާނ  ގޮތުގ  ތަސައްވަރުޓު ވަޒީފާގ  ނޑިޑޭކ  .3   

 ން.ށްިދނުބިތުކޮނަރާއި ގާބިލުކަން ސާވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގ  ހު .4   

ތަްއ ހުން އ  ގޮންޖ  ،ވަޒީފާގ  މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާނ  ކަމަށް ފ ންނަ ގޮންޖ ހުންތަކާއި .5   
 .ހައްލުކުރާނ  ގޮތްތައް

 .ސަބަބު ކ ންޑިޑޭޓްކަމަށް ދ ކޭއިވާ ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ގާބިލު ކުރިމަތިލާފަ .6   
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 ސަފްޙާ: 22
 

ރާތުގ  ހަޅާ ފަޕްރ ޒ ންޓޭޝަން ހުށަހ ޅުމުގ  ކުިރން، ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން ުހށަ، ވާ ނަމަ ކޮމިޝަނުން ޭބނުން )ކ(  
މިޝަނުގ  ލަފާގ  ކަމަށް އ ކަށީގ ންވާ ސްކޯޝީޓ އް ކޮ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރާނ  ބަިއތައް ކަނޑައަޅައި އ 

 އ ވ .މަތިން ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރ ިވދާނ 
 )އ(  

 
ޖ ހޭ ށަަހޅަންހު ރޭންކުތަކުގ  މަގާމުތަކަްށ ކުރިމަތިލާ ފަރާްތތަކުން ން ފ ށިގ ްނ މަތީ  5 ސީ.އ ސް.ސީ.

 ންވާީނ ތިރީގައިވާ ބައިތަކ ވ . ޕްރ ޒ ންޓޭޝަނުގައި ހިމަނަ

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ  ކުރު ތަޢާރަފ އް .1   

ޖ ހުމ އް ވާ ޮގންފައިމާވ ކުރިަމތިލާ ވަޒީފާގ  ދާއިރާގައި މިހާުރ އޮފީހަށް ދި) މައްސަލައ އް ހުށަހ ޅުން .2   
ޅަިއ  ހުށަހަލައ އްނުވަތަ ރަނގަޅުކުރ ވިދާނ  ކަމަްށ ނުވަތަ ޒަމާނީ ކުރ ވިދާނ ކަމަްށ ފ ންނަ މައްސަ

 (އ ނަލައިޒްކުރުން

އް ހުށަހ ޅި މައްސަލަ މުހިންމުވާ ސަބަބާއި، އ  މައްސަލައ ) މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަހުސް .3   
ތުގ  ލާ ފަރާރިމަތިއްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ވަޒީފާއަށް ކުމި ފަދަ މަ، ހައްލުކުރ ވިދާނ  ގޮތާއި

 (ޤާބިލުކަން ޭބނުންކުރ ވިދާނ  ގޮްތތައް ހުށަހ ޅުން

 އޮފީހުގ  ކުރިމަގާމ ދު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ  ތަޞައްވުރު  .4   

ދ ކޭ  ކަމަށްބިލުޤާ އ ންމ   ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާުތން މަގާމަށް) ވަޒީފާއަށް ހޮވަންޖ ހޭ ަސބަބު .5   
 (ސަބަބު

 ދުން ނުވަތަ އިމްތިހާނު ކުރުން: ހ  ޕްރ ކްޓިކަލްސް  5.4 

 
ފަތައް ، ސިކ ންޑިޑޭޓުންގ  މަސައްކަތުގ  ހުނަރާއި ފ ންވަރާއި ގާބިލްކަމާއި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ )ހ( 

ށް އްޔާރުކޮތައް ތަ ޕްރ ކްޓިކަލް އަދިކަރުދާްސތައް  ހާނުދ ނ ގަތުމަށްޓަކަިއ، އިންޓަރވިުއ ފޯމާއި، އިމްތި
 ން ިނންމާގޮތ އްގ މަތިންނ ވ .ކޮމިޝަނު ކްކުރުމުގ  ކަންތައް ކުރިއަށް ގ ންދާނީރމާ

 
ވަތަ ނ އް ނުމްތިހާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ަފރާތުގ  ގާބިލުކަން ވަޒަންކުރުަމށް ކަނޑައ ޅިފައިވާ އި )ށ( 

ގަޑިއިރު  އަށ އް( )ސާޅީސް 48މައުލޫމާތާއ ކު،  ކަމުގ  ތަފްސީލު، އ  ކަންނަމަ ޖ ހޭޕްރ ކްޓިކަލްއ އް ހަދަން
 ކުރިން ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް އަންގަން ވާނ އ ވ .

ގ  ކުރުމުވަޒީފާއަށް އައްޔަންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގ  ގާބިލުކަން ވަޒަްނކުރުމަށް  (ނ)  
 ތުން،ގޮމި  .ނުތަކާއި ޕްރ ކްޓިކަލްސް ހ އްދުވިދާނ އ ވ މްތިޙާކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގ  މަތިން އި

 އ ޕްޓިޓިއުޑް ޓ ސްޓް ހ އްދުން .1   

 ންއް ދިނުތިޙާނ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ުހނަރ އް ނުވަތަ ކޮމްޕިޓ ންސީއ އް އިވ ލުއޭޓްކުރުމަށް އިމް .2   

 ން ހ އްދުލްއ އްރުމަށް ޕްރ ޓިކަވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ުހނަރ އް ނުވަތަ ކޮމްޕިޓ ންސީއ އް އ ސ ސްކު  .3   

 ކޭސް އ ނ ލިސިސް ނުވަތަ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުވުން .4   
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 ސަފްޙާ: 23
 

 އިންޓަރވިއު ކުރުން: 5.5 

 
ގ ން ާހޒިރުވ  ޓުންއިންޓަރވިޔު ކުރުން އޮންލައިންޮކށް ނުވަތަ ކޮމިޝަުނން އަންގާ ވަކި ތަކަނަކަށް ކ ނޑިޑޭ )ހ( 

 ކުރިޔަށްގ ންދ ވިދާނ އ ވ .

 
 ގ ބޭއްވުމު ޔުވިއިްނޓަރ ރވިއު ބޭއްވުމަްށ، ވަޒީފާައށް އ ދި ޝޯްޓ ލިސްޓް ކުރ ުވނު ފަރާތްތަަކށް،އިންޓަ (ށ) 

ންނާނ  އޮ ޔު ރވިކުރިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނ އ ވ . މިލިޔުމުގައި އިންޓަގަޑިއިރު )ސާޅީސް އަށ އް(  48
 ދިފައިވާއ އަށް ލިޔުން ވަޒީފާ މިވާނ އ ވ . ތާރީހާއި ގަޑި އަދި އިންޓަރވިޔު ބާއްވާނ  ގޮތް ބަޔާންކުރަން

 އ ވ . ންވާނ ޔަގީން ކުރަ ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ހިއުމަން ރިސޯސްއާ ބ ހޭބައިންފަރާތަށް ރައްދުވިކަން 

ގ  އަސްލު ޔުންތަކު ން ލިއިންޓަރވިއުގައި ވަޒީފާއަށް އ ިދފައިވާ ފަރާތުގ  ތައުލީީމ ސ ޓްިފކ ޓްތަކާއި އ ހ ނިހ   (ނ)  
 ވާނީ އ  ރުހާޒި އުއަށްއިންޓަރވި ތ އްކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުގ  ކޮޕީ ބަލަން ބޭުނންވ ދާނ ތީ،އަދި ދިވ ހި ރައްޔި
 އަންގަން ވާނ އ ވ .ތަކ އްޗާއ ކުގައިކަން 

ރވިއު ، ިއންޓަތަކުންއިންޓަރވިއު ޕ ނ ލްގ  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާއިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގ ންދިއުމުގައި،  (ރ)  
ގ  ލްނުވަަތ ޕ ނ  އ ވ .އި ޕ ނ ްލގައި ހިމ ނޭ އ ހ ން ފަރާްތތަކުގ  ތައާރަފ އް ދޭންވާނ ފަރާތަކާ ފައްޓަމުން އ 

ށްދާނޭގޮްތ  ކުރިޔަ ރވިއުމ ންބަރުން އަމިއްލައަށް އ  ފަާރތ އްގ  ތައާރަފ އް ދ ވިދާނ އ ވ . ހަމައ އާއ ކު އިންޓަ
 ނ އ ވ .އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރިވއު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގ  މައުލޫމާތު ދޭންވާ

 ދުވަލުޖަ(، A1)ކޮމިޝަނުގ  މަގާމުތަކަށް އިްނަޓރވިއު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނ  އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓް  (ބ)  
 ޓަރވިއުއިންަޓރވިއު ބޭއްވުމުގ  ކުރިން، އިންގައި ހިމަނާފައިވާނ އ ވ . ގ  )ހ(،)ށ( އަދި )ނ(  4

 ިމޝަނުގ  ކޮވޭނީ ، އ ަކން ކުރ ނަމަ ްނ ބޭުނންގައި ހިމަނާފައިވާ ދާިއރާތަކަށް ބަދަލ އް ގ ންނަސްކޯޝީޓު
ރުމަށް އަދާކު ގ  މަސްއޫލިއްޔަތުމަގާމުލަފާގ  މަތިްނނ ވ . މިގޮތުްނ، ދާއިރާތަކަށް ގ ނ ވޭ ބަދަލަީކ 

ނުްނ ިމޝަކޮމުވައްޒަފުގ  ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިުލކަމުގ  މައްޗަށް ބަލައި، 
ކަކަްށ ބަަދލުތަ ނ ވޭން ޭބނުންވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަން ދ ނ ގަނ ވޭނ  ގޮަތށް ގ އިންޓަރވިއުގައި ވަޒަންކުރަ

  ވާންވާނ އ ވ .

 ފަރާތް ހޮވުން: ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ގާބިލު. 6

 
 ލ ކްޝަން  "ސިވަޒީފާައށް މީހުްނ ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ންމ  ގާބިލް ފަރާތް ހޮވާނީ،ވަޒީފާއަށް އ  )ހ( 

އަށް ވަޒީފާ) ޓަކަށްހިމ ނޭ ބަިއތަކުން ކ ންޑިޑޭޓުންަނށް ލިުބުނ ޕޮއިންޓުތައް އ އް ޝީކްރައިޓީރިއާ" ގައި 
  އިންސައްތަޖުމުލަ އަދިއޭގ   ރ ކޯޑުކޮށް (ޝީޓު  A2ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންުޓ ލިބުނު ގޮތުގ  

 ޖަދުވަލު  " ނަމޫނާ (ޓު ޝީ A2)ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގ  " ވ .ހޯދައިގ ންނ 
  ގައިވާނ އ ވ .( ށގ  )ހ( އަދި ) 5

ތަކަްށ އިވާ ބައިރީގަތިގައި ހިމ ނޭ ފައިވާ ކްރައިޓީރިއާށް ކަނޑައަޅާވަޒީފާއަށް އ ންމ  ގާބިލް ފަރާްތ ހޮވުމަ )ށ(  
 "ޓުޝީ A2 ވަީޒފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށްފަހު، )"

 ށް އ ންމ ޒީފާއަވަޑޭޓަކީ، ކ ންޑިލިބޭ  މަތީ އިންސައްތައ އް އޭގ  ތ ރ އިން އ ންމ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު( 
 ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނ އ ވ . ގާބިލު

 ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު  .1   
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 ސަފްޙާ: 24
 

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ  .2   

 ލްކަާމއި، ފ ންވަރާއި، ބޭުނންވާ ސިފަަތއްމަސައްކަތުގ  ހުނަރާއި، ގާބި .3   

ކްސްގ  މާމުލަ ޖުކަނޑައ ޅިފައިވާ  (ޕްރ ޒ ންޓޭޝަާނއ ކު) އަށްއިންޓަރވިއުވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރ ވޭނީ  )ނ(  
ޭބ ލިޕޮއިންޓް ސް( ދޮޅަ)ފަން 60ޝީޓުން ުޖމުލަ  A2)ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބުމާއ ކު،  50%

 ކ ނޑިޑޭޓުންނ ވ .

، ޓުޝީ A2ތުގ  ނު ގޮވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުފާއަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށްފަހު، ވަޒީ (ރ)  
 ރިކްސްމ ޓް  ސިލ ކްޝަންކުރަންވާނ އ ވ . އާްއމުކޮށް ފ ންނަ ޮގތަށް ޝާއިއުވ ބްސައިޓުގައި  ކޮމިޝަނުގ 

 ނަމާިއ ލީ ީމާހގ ރިމަތިހޭ، ވަޒީފާއަށް ކުފުރިހަމަ ކުރަންޖ  މ ޓްރިކްސްވ ބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރުމުގައި، އ  
 ވ .ނަންބަރ  އައިޑީރ ސް އަދި އުމުރުގ  ބަދަލުގައި، ލިޔާނީ އ  ކ ންޑިޑޭޓަކަށް ދ ވުނު އ ޑް

ށާއި ާރތްތަކަފަވުނު ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ގާބިލު ފަާރތ އް ހޮވުމުގ  ޕްރޮސ ސް ނިންމުމަށްފަހު، ވަޒީފާއަށް ހޮ )ބ(  
ންޓް ތިން ޕޮއިމ  މަވަޒީފާއަށް އ ން ތްތަކަށް ލިޔުމުން އ  ކަން އަންގަންވާނ އ ވ .ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާ

 ގައި އ ވަނީއ ވ  6ލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުަށަހޅާ ލިޔުމުގ  ނަމޫނާ ޖަދުވަލު 
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 ސަފްޙާ: 25
 

  ޕޮއިންޓް ދިނުން:ލީމަށް ލިބިފައިވާ ތައު  6.1 

 
 ސީ ޝަރުޠުގ  އަސާމަގާމު، އ  ނަމައް މަގާމ އަޅާ ރޮނގު ކަނޑަ ތައުީލމީ މަގާމަކީކުރިމަތިލާފައިވާ  )ހ( 

 ޅާފައިވާނޑައަކަ މަގާމަށްހަމަކުރުމަށާއި، ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ޤަބޫލުކުރ ވޭނީ 
 ރވިސް ސިވިލް ސައ ވ . މިގޮތުން، ނަމަ ރޮނގުތަކުގ  ތ ރ އިްނ ރޮނގަކާ އ  ސަނަދު ގުޅޭ ތައުލީމީ

ގާމަށް މަރާތައް،  ދާއިރޮނުގތަކާއި މަސައްކަތުގ  ތައުލީމީމުތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަގާ އިދާރާގ  ކޮމިޝަނުގ 
ގަިއ މަގާމަށް އިއުލާން ކުރާއިރު އިއުލާންއިއުލާން ކުރުމުގ  ކުރިން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށް، 

 ހިމަނަންވާނ އ ވ .

 
ތުގ  ގޮގަިއވާ ނާނީ ތިރީގުޅޭކަން ދ ނ ގަންރޮނގަކާ  ތައުލީމީކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށްހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު  )ށ( 

 މަތިންނ ވ .
 ތަ ުނވަނަމުން  ހުށަހަޅާފައިާވ ސ ޓްފިކ ޓްގ  ،ރޮނގާ ތައުލީމީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  .1

 މޭޖަރ ވ ފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވިދާނ އ ވ . ނުވަތަސްޕ ޝަލައިޒޭޝަނުން 
ކި އ މުގައި ނަންނަ ނގާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތުރޮ ތައުލީމީމިގޮތަށް ގުޅުވާއިރު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  .2

 ުނވަތަ  ޝަނުންސްޕ ޝަލައިޒޭ ނުވަތަޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކުރާ ސ ޓްފިކ ޓްތައް ސ ޓްފިކ ޓުގ  ނަމުން 
 މޭޖަރ ވ ފައިވާ ރޮނގުން ގުޅުވަންވާނ އ ވ .

 ތަުނވަރޮނގާ ހުށަހަޅާފައިާވ ސ ޓްފިކ ޓުގ  ނަމުްނ  ަތއުލީމީމަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  .3
 މޭޖަރ ވ ފައިވާ ރޮނގުން ގުޅޭ ކަމަށް ސަނަދުގައި ނުވަތަ  ނުވަތަސްޕ ޝަލައިޒޭޝަނުން 

 ުނވަތަ ، ރވ ފައިރޮނގަކުން މޭޖަ ތައުލީމީވ ސް ވަކި ނަމަޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި 
ނގ ްނ ކުން އ ތައްދާސްޕ ޝަލައިޒްވ ފައިވާކަން ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގައި ކިޔ ވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާ

 އ ވ .  ވާނ ، އ  ސަނަދ އް ސްޕ ޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖަރވ ފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވަންނަމަ އޮވ އްޖ 
ފައިވާ ނޑައަޅާކަ އްތަމުގައި، ކިޔަވާފައިވާ މޮޑިއުލްގުޅުވު ޓްާރންސްކްރިޕްޓު އިސްވ  ދ ންނ ވުނު ގޮަތށް .4

ޒޭޝަން ޝަލައިހުށަހަާޅފައިވާ ސަނަދު ސްޕ ، ކޮމިޝަނުގ  ލަފާގ  މަތިން، ނަމަ ރޮނގާ ގުޅޭ ތައުލީމީ
 ނުވަތަ މޭޖަރވ ފައިވާ ރޮނގާ ގުޅުވަންވާނ އ ވ . 

 
ކީ އ  ސަނަދަ ހުށަހަޅާފައިވާ ،ތަކަށް ޝަރުޠު ަހމަކުރާއިރުމަގާމު އަޅާފައިނުވާރޮނގު ކަނޑަ ތައުލީމީ )ނ( 

 ލީމީ ތައު ންމ  )ކޮ ނަމަ ނަދ އް އްގ  ޝަރުތާ އ އްފ ންވަރ އް ނުވަތަ އ އަށްވުރ  މަތީ ފ ންވަރ އްގ  ސަމަގާމ 
 އ  ސަނަދު ބަލައިގަންނަންވާނ އ ވ . ވ ސް(ނަމަ ރޮނގ އްގ  ސަނަދ އް 

 
 ތައުލީމީ  ުކގ ވަޒީފާތަކަށް އ ިދ ހުށަހަޅާ ރާއްޖ އިން ބޭރުގ  މަތީ ތަޢުލީުމދޭ މަރުކަޒުތަ ކޮމިޝަނުގ  (ރ) 

 ހާފައިވާ ނޑު ޖަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަސ ޓުފިކ ޓުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީްނ ފ ްނވަ
ފައިވާ ރިހަަމކޮށްފު، ނަމަ  ސ ޓްފިކ ޓްތަކަކަށް ވާންާވނ އ ވ . އަދި ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުން ހުށަހަޅާ

 ވ . ންވާނ އ ން ވާކޯހުގ  ފ ންވަރު ބަޔާންކޮށް އ  އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އ ސ ސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަ

 
ތީޖާ ގ  ނަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ބަދަލުގައި ކޯހުގ  މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސ މ ސްޓަރ ތަކުކޯސް ފުރިހަ (ބ) 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ބަލަިއގަނ ގ ން ނުވާނ އ ވ .

 
 މަ ނަ އޮތް ދ އްގ  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަނަަދށްުވރ  މަތީ ލ ވ ލްއ އްގ  ސަނަމަގާމު )ޅ( 

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނ އ ވ .  5ވާ ގޮތުގ މަތިން އިތުރު ކްރައިޓީރިއާގައި
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 ސަފްޙާ: 26
 

  ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން: 6.2 

 :ތަޖުރިބާގ  ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގ  މިންގަނޑު 6.2.1 

 
މުގަިއ ކަގުޅޭ ތަޖުރިބާ އ ވ .މަނަ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ލިބިަފއިވާ ތަޖުރިބާއަކީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާ )ހ( 

 ތްތަކާއިސައްކަތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަމަގާމުބަލާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިާލ ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވާ 
އިން ސް( ތ ރ ފީލްޑް ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާތަކުގ  )ކ ރިއަރމަގާމުންކޮށްަފއިވާ އިއުލާމަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އިން  ތ ރ އ ވ . މިގޮތުން، އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ މަނަ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމުގައިވާ 
ވ ްސ މަނަގައިވީ  ކަމުގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާއަކާ ގުޅ ނީ އ ންމ  މަސްއޫލިއްޔަތ އްމަގާމުންކޮށްފައިވާ އިއުލާ

 އ  ތަޖުރިބާއ އް ގުޅޭކަމުގައި ބަލަންވާނ އ ވ .

 
 އ  ްނޓުދޭނީ ޕޮއިތަޖުިރބާއަށް ނަމަ ޖުރިބާގ  މުއްދަތު ޭބނުންވާގ  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަމަގާމު )ށ( 

 މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހުއ ވ .

 
ގައި ުއސޫލުޕޮއިންޓުގ  މަގުން ިމ  1ޕޮއިންޓަށްވުރ  ިއތުރުނުވާނ ގޮތަްށ އަހަރަކަށް  5ޖުމުލަ  )ނ( 

 ދޭންވާނ އ ވ .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފ ޭތ ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިްނޓު
ޑުތަކަްށ މިންަގނ އިވާތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމ އް ބަލައިގަނ ވޭނީ އ  ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަ )ރ(  

އި ގަ 7ވަލު އް ޖަދުތަޖުރިބާގ  ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރ ވިދާނ  ގޮތުގ  ނަމޫނާއ އ ވ . ނަމަ ފ ތޭ ލިޔުމަކަށްވާ
 އ ވަނީއ ވ .

 
 ގ  ތަޖުރިބާ:އަދި ކޮމިޝަނު  ސްސިވިލް ސަރވި 6.2.2

ޖުރިބާ ގ  ތައަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސް )ހ(  
ފާގައި  ވަޒީތަޖުރިބާގ  މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައްޔާއި ،ނަމަ އަންގައިދޭ ލިޔުމ އް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވިއުގައިގ   .އ ސް.ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާއާ ގުޅޭތޯ ބ ލުމުގައި ސީގާމުމައަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ރ ކޯޑުތަކާ އ ކު އ  ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނ އ ވ .

، ނަމަ ވާ ފައިނުގ  ތަޖުރިބާގ  ލިޔުން ހުށަހަޅާނުވަތަ ކޮމިޝަނު އ ޕްލިކޭޝަން ފޯމާއ ކީ ސިވިލް ސަރވިސް  )ށ(  
 ށްފައިވާ ދާކޮ އަގ  ވަޒީފާއ އް ނުވަތަ ކޮމިޝަނު ކީ ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަ

 ފަރާތ އްތޯ ބ ލުމަށް ސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުތައް ބަލަންވާނ އ ވ .
.އ ސް. ން ސީގައި އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތުތަކުގ  ތ ރ އިނުވަތަ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް )ނ(  

ނާނ އ ވ . ަނން ހުން ފ ން ތައް ކޮންމ  މުވައްޒަފ އްގ  ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިންވިއުގައިގައި ހިމ ނޭ ރ ކޯޑު
ން ލިޔު އ   ނަމަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއިރު ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގ  ރ ޯކޑު ހުށަހަޅާފައިވާ

ނުވަތަ  ރވިސްބަލައިގަންަނންވާނ އ ވ . އަދި ިވއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން ފ ންނަން ނ ތް ސިވިލް ސަ
 ލިޔުމަށް  ން އ ގ  ތަޖުރިބާތަަކށް ޕޮއިންޓުދ ވޭނީ އ  ތަޖުރިބާ އަންަގއިދޭ ލިޔުން ހުށަހ ޅުމުކޮމިޝަނު

 ބަލައިގ ންނ ވ . 
ފާގައި ވަޒީ ސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުތަކުން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމަކުން މުވައްޒަފު )ރ(  

ރިމަތިާލ ޔަތ އް ކުލިއްގުޅޭ ތަޖުރިބާ ބަލާނީ އ އިން މަސްއޫ ،ނަމަން އޮތްއަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އ ނގ 
 އ ވ . ނަމަ ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާއާ ގުޅޭމަގާމު

ގ  ގާމުމައިާވ ކުރިމަތިލާފަ ،ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާމަގާމުސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުތަކުން ފ ންަނ  )ބ(  
 އ އީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލަންވާނ އ ވ .  ،ނަމަމަސައްކަތުގ  ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ 
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 ސަފްޙާ: 27
 

، އ  ނަމަ ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާ ފ ންނަން ނ ތްމަގާމުސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ  )ޅ(  
"ވިއުގައިގ  ކޮށްފައިވާ އާންމުގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާ ދ ނ ގަންނާީނ ކޮމިޝަނުގ  ވ ްބސައިޓުގައި މަގާމު

 ގައިވާ ގޮތުގ މަތިންނ ވ .  ކުރީގ  މަގާމުތަކުގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާ ހިމ ނޭ ލިސްޓު"
 

 :ދައުލަތުގ  އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގ  ތަޖުރިބާ  6.2.3
 ،ނަމަ ވާ ށްފައިދައުލަތުގ  އިދާރާއ އްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏ އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ )ހ(  

 .ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދ ޭވނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހ ޅުމުންނ ވ 
 ،ނަމަ ވާ ފައިއްގައި މަސައްކަތްކޮށްދައުލަތުގ  އިދާރާއ އްގައި ނުވަަތ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުްނޏ  )ށ(  

ދި އަބުަތއް ތަ ވާޖިގ  މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަމަގާމުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގ  ޮގތުްނ ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި 
 ވަޒީފާގ  މުއްދަތު އ ނގ ން އޮްނނަންވާނ އ ވ .

 
 :އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގ  ތަޖުރިބާ  6.2.4

ގައި  ލިޔުމުއ ވޭނީ ލަ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގ  ތަޖުރިބާގ  ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދ އަމިއް )ހ(  
 އ ވ .ަނމަ ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ

 ވ .ންނ ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދ ޭވނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހ ޅުމު .1
ތަކާއި ތަ ވާޖިބު  ނުވަ ގ  މަސްއޫލިއްޔަތު މަގާމުހަޅާ ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގ  ގޮތުން ހުށަ .2

 އ ނގ ން އޮންނަންާވނ އ ވ . ވަޒީފާގ  މުއްދަތު އަދި މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު 
ގ  އަދަދު އްޒަފުންމުވަ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދ ވޭނީ ހުަށހަޅާ ތަޖުރިބާގ  ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ .3

 ވ .އ ނަމަ އަށްވުރ  މަދުނުވާ 30
ންގައިޭދ އަޖުރިބާ ނަ ތަދިވ ހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާއި އ  ރިޒޯޓުތަކުގ  މައި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި ހުން )ށ(  

އި ގަސޫލުއުއ  ލިޔުންތަކަށް މި  ،ވ ސްނަމަލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި 
 ވ .  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަިތން ޕޮއިންޓު ދ ވޭނ އ 

އި ލިޔުމުގަ ބާގ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އ ކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އްގ  ތަޖުރި )ނ(  
 ށްފައިވާޔާންކޮބަގައި އުސޫލުއ  ލިޔުންތަކަށް މި  ،ވ ސްނަމަ މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި 

 ގޮތުގ މަތިން ޕޮއިންޓު ދ ވޭނ އ ވ .
"ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ސް. ވިއުގަ އަދި ކޮމިޝަނުގ  ވ ބްސައިޓުގައި އާންމުކޮްށފައިވާ ސީ.އ  )ރ(  

ގައި ހިމ ނޭ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ އިދާރާއ އްގ  ތަޖުރިބާ ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގ  ލިސްޓު"
ގައި އުސޫލުއ  ތަޖުރިބާއަކަށް މި  ،ވ ސްނަމަ ގައި މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި އަންގައިދޭ ލިޔުމު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ މަިތން ޕޮއިންޓު ދ ވޭނ އ ވ . 
 

 ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގ  ތަޖުރިބާ: 6.2.5
 އ  ޓުދ ވޭނީޕޮއިން ޖަމާޢަތ އްގ  ތަޖުރިބާގ  ލިޔުމަށްނުވަތަ  ީމ ޖަމުޢިއްޔާޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާ )ހ(  

 އ ވ . ނަމަ ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ
 .ވ ންނ ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދ ޭވނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހ ޅުމު .1
ން އ ނގ  ތައް އަދި ވަޒީފާގ  މުއްދަތުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުމަގާމުލިޔުމުގައި  .2

ގައި ލިޔުމ އް ހ ންއ އޮންނަންވާނ އ ވ . އަދި ތަޖުރިާބގ  ލިޔުމުގައި ނުވަތަ އ  ލިޔުމާއ ކު ހުށަހަޅާ 
 .ވާނ އ ވ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަންމަގާމ މުސާރަދ ވޭ  މަގާމަކީއ  

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
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/download/2485
http://www.csc.gov.mv/download/2485
http://www.csc.gov.mv/download/2485
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ްށ ޖުރިބާއަވާ ތަޖަމާޢަތ އްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވަތަ  މުޢިއްޔާޤައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަލްއަޤުވާީމ ޖަ )ށ(  
 އ ވ . ނަމަ ޕޮއިންޓުދ ވޭނީ، އަދާކޮށްފައިވާ ަވޒީފާއަކީ މުސާރަދ ވޭ ވަޒީފާއަކަށްވާ 

ާވ އްދާފައިން އުފަނޫނަކުޤާޖަމާޢަތ އް ކަމުގައި ބަލާނީ ވަކި ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ )ނ(  
ޤައުމީ   ވ ފައިތަކަށްޖަމާޢަނުވަތަ  ނުވަތަ ދަޢުލަތުގ  މުއައްސަސާއ އްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ

 ޢަތަކަށްވާ ޖަމާވަތަ ނު ޔާ ފ ންވަރުގައި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖ އިން ބޭރުގައި ދިވ ހިރާއްޖ  ތަމްސީލުކުރާ ޖަމުޢިއް
 އ ވ . ނަމަ

 
 އ ހ ނިހ ން ތަޖުރިބާ: 6.2.6

ކޮށްފަިއ ފުރިހަމަ މަށްއިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގ  ތ ރ އިން ކިޔ ވުމުގ  މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގ  ބޭނު )ހ(  
، ވ ސްަނމަ ހ ންހުންނަ އިންޓަރްނޝިޕް މުއްދަތު، މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާގ  ގޮުތގައި ނުބ ލ ވޭނ އ ވ . އ 

ޔަވައި ްޕ ފިހަމަޮކްށފައި ހުންަނ އިންޓަރންޝިކިޔ ވުމުގ  މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގ  ޭބނުމަށް ފުރި
ްނ ގ  މަތިވާގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއުސޫލުއ ހ ނިހ ން އިްނޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގ  މުއްދަތަށް، މި 

 މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާގ  ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނ އ ވ .
ވިލް ވޭީނ، ސިޓު ދ ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންސިވިލް ސަރވިސްގ  އިދާރާއ އްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތް )ށ(  

އ  ، އި އޮވ ށްދީފަސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ އުޞޫލ އްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގ  މަގުފަހިކޮ
ކޮށްފައިާވ   ދަށުން މ އްގ މަސައްކަތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފ އްގ  މަސައްކަތުގ  ގަޑިއާ އ އްވަރަށް ވަކި އ އްބަސްވު

 ރުމައަށް އި ދައ ވ . ސިވިލް ސަރވިސްގ  އިދާރާތައް ފިޔަވައި އ ހ ން ތަްނތަނުގަނަމަ އްކަތަކަށްވާމަސަ
 ވ .ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގ  މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާގ  ގޮތުގައި ނުބ ލ ވޭނ އ 

ތަކުގ  މިޓީފައިވާ ކޮ ސިވިލް ސަރވިސްގ  އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަުތގ  އިާދރާތަކުން އ ކުލަވައިލާ )ނ(  
ތުގަިއ ގ  ގޮރިބާމ ންބަރ އްގ  ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުަތއް މަސައްކަތުގ  ތަޖު

 ނުބ ލ ވޭނ އ ވ .
 

 
 އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގ  ތަޖުރިބާ: 6.2.7

 ތިންނ ވ .ވާ ގޮތުގ  މައުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގ  ތަޖުިރބާއާ ގުޅިގ ން ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި            
މީ ޤައު ،އިރާތަކާއަމިއްލަ ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ އިދާ ،އުވައިލާފައިވާ ދައުލަތުގ  އިދާާރތަކާއި .1   

ރާއ އް އ  އިދާ ޔުމ އްޖަމާޢަތުގ  ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިނުވަތަ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިްއޔާ
ކުްނ ފަދަ ަތނަ އ ނުވަތަ ،ނަމަ ދޭ ފަރާތަށް ލިބ ންނ ތް އުވައިލައިފައިވުމުގ  ސަބަބުން ަވޒީފާއަށްއ 

ިރާބ ތަޖު ،ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ މައުލޫމާތު ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖ ހޭ 
އިވާ ގަ 8 ގ  ޖަދުވަލުއުސޫލުހާމަކޮށްދިނުމަށް އ  ަތނަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމުގ  ބަދަލުގައި މި 

 ންސް ޗ ކް ފޯމު" ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ . "ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ރ ފަރ 
ގަިއ ފޯމު އ  ،މި އުޞޫލާ އ އްގޮތަށް ހުށަހ ޭޅ ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމަށް ބަަލއި ޕޮއިންޓުދޭނީ .2

 އިާވ ކޮށްފަރ ފ ީރ ނަންޖަހައި ސޮއި ،ފުރިހަމަކުރަންޖ ހޭ ހުރިހާ މަުޢލޫމާތ އް ފުރިހަމަކޮށް
 އ ވ .ނަމަ
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 ރުން:ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތު ހިސާބުކު 6.2.8

ީނ ންނަންވާއި އޮ "މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ" އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފަ )ހ(  
ނ ވ . ނައިގ ންހިމަ ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތު ފ ށޭ ތާރީާޚއި ނިމޭ ތާރީޚު އ ނގޭގޮތަށް، އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް

އަހަރާިއ ދަތަށް )މުއް ސާބުކުރާނީ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގ  މުއްދަތުތައް ހި
 މަހާއި ދުވަހަށް( ބަލައިގ ންނ ވ . 

، ނަމަވާ ނު ފައި މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ އަންގަިއދޭ ލިޔުންތަކުގައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ބަޔާންކޮށް )ށ(  
 ވ . ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތު ހިސާބުކުރާީނ ތިރީގައިވާ ގޮތުގ  މަތިންނ 

ރުގ  އަހަ 5: ސާލުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތ އްގ  ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް )މި .1
ރިބާގ   ތަޖުއ  މުއްދަތު ،ނަމަ  މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާަކމަށް( ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

 މުއްދަތުގ  ގޮތުގައި ގުނަންވާނ އ ވ . 

 ނަމަ   އި އަހަރާއި މަްސ ބަޔާންކޮށްފައިވާތަޖުރިބާގ  ލިޔުމުގައި މުއްދަުތގ  ގޮތުގަ .2
ިވ ން ވަކިޒީފާއިޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފ ށި މަހުގ  ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފ ށިގ ން ވަ

 މަހުގ  ނިޔަލަށ ވ . 

 2009އިން  2008ތަޖުރިބާގ  ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގ  ގޮތުގައި ހަމައ ކަނި އަހަރު )މިސާލު:  .3
 ޒީފާވަޕޮއިންޓުދޭނީ  ،ަނމަ  ވާ ކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާއަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި

 ން ވަކިވި ފާއިއަދާކުރަންފ ށި އަހަރުގ  ޑިސ ންބަރު މަހުގ  ފުރަތަމަ ދުވަުހން ފ ށިގ ން ވަޒީ
 އަހަރުގ  ޖަނަވަރީ މަހުގ  ނިޔަލަށ ވ . 

ޖަނަވަރީ  31ން  2008ޑިސ ންބަރު  1، ނަމަ އަށް  2009ން  2008)މިސާލު: 
 31ން  2008ިޑސ ންބަރު  1، ނަމަ އަށް  2014ްނ  2008، އަދި އަށް 2009

 އަށް( 2014ޖަނަވަރީ 

އ   ، އަދިމަ ނަވާ ތަޖުރިބާގ  ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ އަާދކުރަން ފ ށި ތާރީޚު އ ކަނި ބަާޔންކޮށްފައި .4
ޔުމުްނ ލި އ  ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަަމއަށް އ  ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ދ މިހުރިކަމަށް

ވާ ކޮށްފައިބަޔާން ، ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފ ށިކަމަށް ލިޔުމުގައިނަމަ ގ ން އޮތް އ ނ
 ގ ން ނ ތް  އ ނތާރީޚުން ފ ށިގ ން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގ  ނިޔަލަށ ވ . ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު

 ، އ  ފަދަ ލިޔުމަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓު ނުދ ވޭނ އ ވ . ނަމަ

 ން ފ ންނަ ތަކުގައި ދ މިހުރިކަމަށް ސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއ އް .5
 ނުމުގައި ޓު ދިމުވައްޒަފަކު އ ހ ން މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ޙާލަތުގައި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިން

 ގ  ސުްނގަޑިހަމަވާ ތާރީޚުގ  ނިޔަލަށ ވ .އިއުލާނުމުއްދަތު ގުނާނީ 
ސްގ  ލް ސަރވިސިވި ކުން އ ޕްލިކޭޝަން ފޯާމއ ކީ ހުށަހަޅާފައިވާސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑ އް އޮތް ފަރާތަ )ނ(  

 ށުއަރާ އްދަާތ ފުނަ މުތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ މުއްދަތާއި ސީ.އ ސް. ވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުތަކުން ފ ން
.އ ސް. ސީމުގައި ކުރުބަަލންވާނީ ލިޔުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށ ވ . އަިދ މި މުއްދަތު ހިސާބު ،ނަމަ

 ަނން އޮތްތ އް ފ ންއްދަމުވިއުގައިގ  ރ ކޯޑުތަކުން އ  ފަރާތ އްގ  ޚިދުމަތަށް ނުގުޭނ ގޮތަށް ީދފައިވާ ޗުއްޓީގ  
 އ  މުއްދަތ އް އުނިކުރަންވާނ އ ވ .  ނަމަ

ފައިވާ ހުަށހަޅާ ،ސިވިލް ސަރވިސްގ  ތަޖުރިބާ ފިޔަވައި އ ހ ން ތަޖުރިބާގ  ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި )ރ(  
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 ސަފްޙާ: 30
 

ޕޮއިންޓުދިނުމުަގއި ބަލާީނ  ،ނަމަލިޔުންތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާ ގުޅޭ ފުށުއ ރުންތަކ އް ހުރި 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް އ ންމ  ފައިދާވާ ގޮތަށ ވ .

، އ  ަނމައަރާ ފުށު މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި، ދ  ވަޒީފާއ އް ައދާކުރި މުއްދަތުތައް )ބ(  
 މުއްދަތު ގުނާނީ އ އް މުއްދަތ އްގ  ގޮތުގައ ވ .

 
 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދ ނ ގަތުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދ ވޭ އިސްތިސްނާ: 6.2.9

އ ްއ ތަ ހުއްދަ ނުވަތަކުގ  ތ ރ އިން ޓީޗަރުންނާއި އަދި ވަކި ލައިސަންސ އްމަގާމުޕްރޮފ ޝަނަލް އަދި ފަންނީ  )ހ(  
ން( ނީ ވަކީލުޤާނޫ، )މިސާލު: އިންޖިނިއަރުން، ޑޮކްޓަރުން، ަނރުހުން، ޑްރައިވަރުން ތަކުގ މަގާމުބޭނުންވާ 

ދަދު ންގ  އައްޒަފު ގ  މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަަތ ވާޖިބުތައް އަދި މުވަމަގާމުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްޭދ ލިޔުމުގައި 
ނިހ ން އިވާ އ ހ ކޮށްފަބަޔާންގައި އުސޫލުިލޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖ ހޭކަމަށް މި  ،ވ ސްނަމަބަޔާންކޮށްފައިނުވި 
ކޮްށ ރިާޢޔަތް ށްމަނައްގ  މަގާމ ޕޮއިްނޓުދ ވޭނ އ ވ . މި ގޮުތން ޕޮއިންުޓދޭނީ އ   ނަމަ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ

ލާ ކުރިމަތި ތ އްއަދާކުރާނ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރ ވޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގ  ތ ރ އިން މަސްއޫލިއްޔަ
 އ ވ . ނަމައްކަތުގ  ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސަ މަގާމަށް

 ޅޭ ސީދާ ގު އިރާއަކާގ  މަސައްކަތުގ  ދާމަގާމު ންޮކށްފައިވާ އިއުލާގ  ނަން މަގާމުތަޖުރިބާގ  ލިޔުމުގައިވާ  )ށ(  
ށް މި ޖ ޭހކަމަމަވާންލިޔުމުގައި ފުރިހަ ،ވ ސްނަމަ އ  ލިޔުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައިނ ތް  ،ނަމަ

 . ޕޮއިންޓުދ ވޭނ އ ވ  ނަމަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ ހ ނިހ ން ކަންކަން ފުރިހަމަވާގައިއުސޫލު
އަދި  ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގ  ގޮތުގައި ފައިނޭްނސްމަގާމު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރގ  1މިސާލު 

ސް ޓް ކައުންއ  ގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމު ،ނަމަ ހިމަނާފައިވާ  އ ކައުންޓިންގ
 ދިނުން.ޕޮއިންޓު  ތަށްއ  މުއްދަ ،ނަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އޮފިސަރ އްގ 

 ޖްމަންޓް މ ނޭ ދި އަގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާގ  ގޮތުގައި އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަގާމު: ޑިރ ކްޓަރގ  2މިސާލު 
 ތުގައި ގޮ މ ނޭޖަރގ  ށަހަޅާަފއިވާ ލިޔުމުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހު، ނަމަ ހިމަނާފައިވާ 

   ، އ  މުއްދަަތށް ޕޮއިންޓުދިނުން.ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކަމާއި ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުން:ތުގ  ހުނަރާއި ފ ންވަރާއި ގާބިލު މަސައްކަ  6.3 

 
ވޭ ކުރ  މާއި، ސިފަތައް" މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ "މަސައްކަތުގ  ހުނަރާއި ފ ންވަރާއި ޤާބިލުކަ )ހ( 

ފަދަ  ކަލްތައްކްޓިއިންޓަރވިއުތަކާއި، ހުށަހަޅާ ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން، ބާއްވާ އިމްތިޙާނުތައް އަދި ހައްދާ ޕްރ  
ތީގ  ކި ފަންއ އި، ކަންތައްތަކުން ލިބޭ ނަތީޖާއަށް ބިނާކޮށ ވ . މި ގޮތުން އ ކި އޮނިގަނޑުގ  މަގާމުތަކަށާ

ގާމ އްގ  މަ  މި ޮގތުން އ  ކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަުނކުރުމަށް، އ ސ ސްކުރ ވޭ ގޮތްތައް ތަފާތުވާނ އ ވ .މަގާމުތަ
ްށ ނ ގަތުމަްނ ދ  ވައްތަރާއި، ފަންތިއާއި ބާވަތަްށ ބަލައި، މަސައްކަތުގ  ހުނަާރއި، ފ ންވަރާއި ގާބިލުކަ

 ގައިވާ ގޮތުގ  މަތިންނ ވ .އުސޫލުއ ސ ސްކުރ ވޭނީ މި 

 
 ާރނީ، އ ންކުއްކަތުގ  ހުނަރާއި ފ ންވަރާއި ގާބިލްކަމާއި، ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުމަސަ )ށ( 

 .ގޮތަށ ވ  އ އްމަގާމަކަށް މީހުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ އިންސައްތައާ

 
ާވ ނުންބޭންވާނީ އ  މަގާމަކަށް އިންޓަރވިއު، އިމްތިޙާނުތަްއ އަދި ޕްރ ކްޓިކަލްތައް އަމާޒުކުރަ )ނ( 

 ކޮމްޕީޓ ންސީތައް، ކ ންޑިޑޭޓުންގ  ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށ ވ . 
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 ސަފްޙާ: 31
 

 . ސިލ ކްޝަން ކްރައިޓީރިއާ ބަހާލ ވިފައި ކ ޓ ގަރީތައް:7
ރީއަކަށް ބަހާލ ވިފައިވ އ ވ . ކ ޓ ގަ 3ފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް ންމ  ގާބިލު ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާވަޒީފާއަށް އ   

ތައް ސޫލުއުަތކާއި ގަނޑުފަރާތް ހޮވުމުަގއި އަމަލުކުރަންޖ ހޭ މިން ވަރު މަގާުމތަކަްށ އ ންމ  ގާބިލު އ އީ، އ ކި ފ ން
 ތަފާތުވާތީއ ވ . އ  ކ ޓ ގަރީތަކަކީ،

ން ، ސ ކްޝަޑިވިޜަންމިއީ، އ ކިއ ކި ޑިޕަރޓްމަންޓް،  ން ފ ށިގ ން މަތީގ  މަގާމުތައް: 5 ސީ.އ ސް.ސީ. )ހ(  
 އަދި ޔުނިޓްތަކުގ  އިސް މަގާމުތަކ ވ . 

ލް ލް ޕްރޮފ ޝަނަމި ކ ޓ ގަރީގައި ހިމ ނޭނީ ޓ ކްނިކަ މަގާމުތައް: ގ   4 ސީ.އ ސް.ސީ. އަދި  3 ސީ.އ ސް.ސީ. )ށ(  
 މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނ ވ . 

ށް ތިޭބ ތ ރިވ ދިނުމަ މަސައްކަތުގައި ސަޕޯޓްކޮށްދިނުމަށާއި އ ހީމިއީ  މަގާމުތައް: ގ   2އަދި  1 ސީ.އ ސް.ސީ. )ނ(  
 މުވައްޒަފުންނ ވ . 

    
 
 

 . ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ސިލ ކްޝަން ކްރައިޓީރިއާތައް:8

 ން ފ ށިގ ން މަތީގ  މަގާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގ  ކްރައިޓީރިއާ:  3ސީ.އ ސް.ސީ.  8.1 

 އިތައް ބ ލޭނ  ބަ

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 30

 ތަޢުލީމު  ޝަރުޠަށްވުރ  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު  އަސާސީ 5

 މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރ  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ  އަސާސީ 5

ހުނަރު،  ލިބިފައިވާ އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރ ކްޓިކަލް 15
ފ ންވަރު، ގާބިލުކަން 

 އ ުކ(ޕްރ ޒ ންޓޭޝަނާ) އިންޓަރވިއު 45 އަދި ސިފަ

 ޖުމުލަ  100
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 ސަފްޙާ: 32
 

 މަގާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގ  ކްރައިޓީރިއާ: ގ   2އަދި  1ސީ.އ ސް.ސީ.  8.2 

 

 ބ ލޭނ  ބައިތައް 

03   އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 ތަޢުލީމު  މު ޝަރުޠަށްވުރ  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ އަސާސީ 5

 މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ ބާ ޠަށްވުރ  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިޝަރު އަސާސީ 5

06  )ޕްރ ކްޓިކަލް ހިމ ޭނގޮތަށް( އިންޓަރވިއު 
ހުނަރު، ފ ންވަރު،  ލިބިފައިވާ

 ގާބިލުކަން އަދި ސިފަ
 ޖުމުލަ  100
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 ސަފްޙާ: 33
 

 ގ  ނަމޫނާ އިއުލާނު - 1ޖަދުވަލު 
 

` 
 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލ        

   
  ………………………………ބަރު:ނަން 

 އިއުލާނު 
 

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

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިންތި( )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( މަގާމަށް) ގ  ގިންތި:މަގާމު 
 ނުޑގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު(އޮނިގަ މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) ގ  ރޭންކު:މަގާމު 
ގ  މަގާމު 

 ކްލ ސިފިކޭޝަން:
 އޮނިގަނުޑގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްލ ސިފިކޭޝަން( މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު)

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖ ހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖ ހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 ސާސީ މުސާރަ( ކަނޑައަޅާފައިވާ އަ މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) މުސާރަ:
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރވިސް އ ލަވަންސް(  މަގާމަށްކުރާ އިއުލާނު) ސަރވިސް އ ލަވަންސް:
  މަށް(ކުރާ މަގާމަށް ކަނޑައ ޅިފައިވާ އިތުރު އ ލަވަންސްތައް މި ބައިގައި ހިމ ނުއިއުލާނު) :އ ހ ނިހ ން އ ލަވަންސް 

ވޭ އާއި ދ ސިޕްލިންކަލްކޯ އ ލަވަންސްދ ވޭ ކޯ ޑި، ޓ ކްނިނަމަ އް މަގާމ )ޓ ކްނިކަލްކޯ އ ލަވަންސް ދ ވޭ 
 މިންވަރު މި ބައިގައި ހިމ ނުމަށް(

 ވަރު މި ، ސަޕޯޓިންގ ކޯ އ ލަވަންސް ދ ވޭ މިންނަމަ އް މަގާމ )ސަޕޯޓިންގ ކޯ އ ލަވަންސް ދ ވޭ 
 ބައިގައި ހިމ ނުމަށް( 

ގ  މައިގަނޑު މަގާމު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ނޑު  މައިގަފައިވާކަނޑައަޅާ މަގާމަށްއިވާ }ސީ.އ ސް. ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ{ )ވަޒީފާ ބަޔާނުގަ
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް(

 (  ޝަރުތުތައްކަނޑައަޅާފައިވާ  މަގާމަށް) :ޝަރުތުތައް ގ  މަގާމު 

 ރޮނގުތައް ޝަރުޠުގ  ބައިގައި ހިމަނަންވާނ އ ވ .  ތައުލީމީ ގ  މަގާމު 

 ނަމޫނާ 
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 ސަފްޙާ: 34
 

 ރޮނގު)ތައް( ހިމ ނުމަށް.(  ތައުލީމީއަާޅފައިވާ ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ މަގާމަށް)

 ގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާތައް ޝަރުޠުގ  ބައިގައި ހިމަނަންވާނ އ ވ . މަގާމު 

 ްށ(މ ނުމަކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގ  ދާއިރާ)ތައް( ހި މަގާމަށް)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް:
 

ޓުން ސައި ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ވ ބްފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ .1
  ލިބ ންހުންނާނ އ ވ .(

 ތަށް(.ސް ހިމ ނޭގޮ މ އިލް އ ޑްރ -ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ސް( ވ ނަމަ ވީ ފައިތުހަމަވ ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ  )މުއްދަ .3
ކާޑު  އައި.ޑީ. ވަތަ ދ ފުށުގ  ލިޔުންތައް ފ ންނަ، ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕީއ އް. ނު 

އިވިންގ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރަ، ، އ  ފަރާތ އްގ  އުފަންދުވަހުގ  ސ ޓްފިކ ޓުނަމަ ގ އްލިފައިވާ
 ލައިސަންސް. 

ލާ ކުރިމަތި ޒަފުންކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް މުވައްސަރު  ނުވަތަސިވިލް ސަރވިސްއަށް  .4
އަދާކުރާ  ، ވަޒީފާކަމަށް، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމ ދު އިއުތިރާޒ އްނ ތްނަމަ ހޮވިއްޖ   މަގާމަށް

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮޕީ؛  ތައުލީމީލިބިފައިވާ  .5

 މަތީ ، އިވާޖަހާފަ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލ ވަލް އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް ވްސްމޯލްޑި  )ހ( 
 ޕީއާއިތަކުގ  ކޮސ ޓުފިކ ޓު ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގ  މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖ އިން ތަޢުލީމުދޭ

 ގ  މުހަމަކުރިކަފުރި ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނ ތް ސ ޓްފިކ ޓު: ނުވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގ  ކޮޕީ
 މަންޓް އ ސ ސް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގ  ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ  އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގ 

ޕީއާއި ގ  ކޮރާއްޖޭގ  މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކު )ށ( 
 ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ކޮޕީއާއި ނުވަތަ ކޯސް ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ  ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ  ކޮޕީ.

  މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފ ތޭ ލިޔުންތަކުގ  ކޮޕީ: .6

ވާ ހިއްސާ )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއ އްގައި، ދައުލަތުގ  މުއައްަސސާއ އްގައި، ސަރުކާރު
އި މުއްދަތާ ޒީފާގ ވައަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ނަމަ ދާކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏ އްގައި ވަޒީފާ އަ

އ އްގ  ދާރާ)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އި
 ފީހަކުން އޮށް އ  ވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮނަމަ ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަގާމުތަފާތު 

 ލިޔުން.  ދޫކޮށްފައިވާ 

ނ ތް އިން ފ ންނަން ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްތ ރ އިން  ސިވިލް ސަރވިސްގ  ތަޖުރިބާގ    )ށ( 
ތާއި ގ  މުއްދަ ވަޒީފާ ވަޒީފާ، އަދިތަޖުރިބާގ  މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގ  ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

އ އްގ  ދާރާއ އް އި)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )
 ފީހަކުން ށް އ  އޮވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮނަމަ ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަގާމު ތަފާތު 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަ)ނ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާގ  ، ދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއް
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 ސަފްޙާ: 35
 

ވ ސް( ނަމަތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަގާމުމަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު 
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގ  މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށް 

 ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އ  އޮފީހަކުން ދޫ 

 ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ  ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތ އްގައި މަސައްކަތް )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،(ނގޭގޮތަށް އ ވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދު 

  ކޮށްފައިވީ އަދާ ތަކުގައި ވަޒީފާ މަގާމު  ތަފާތު ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  
އިވާ ދާކޮށްފައި އަ )މި ލިޔުމުގަ ވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންނަމަ

. ނުވަތަ ނ އ ވ އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާ މަގާމ މުސާރަދ ވޭ  މަގާމަކީ
 .(ވާނ އ ވ ހަޅަން ށް އ  ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމ އް ހުށަބަދަލުގައި އ ކަން ބަޔާންކޮ

 ނުވަތަ ންފުންޏ އްލަ ކު)ބ(  ދަޢުލަތުގ  އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއ އްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއް
ވަތަ ނުމިއްޔާ ޖަވާމީ ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤް، އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި

އްދަތާއި ގ  މުއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ ،ނަމަޖަމާއަތ އްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
ތު އްގ  ތަފާދާރާއ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އި

ފައިވާ ން ދޫކޮށްހަކު އ  އޮފީ ވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްނަމަތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަގާމު
އަށް ގައިވާ "ވަޒީފާ 8ގ  ޖަދުވަލު އުސޫލު ، ރ ކްރޫޓްމަންޓް ނަމަ ލިޔުން ލިބ ންނ ތް 

 އ ދޭފަރާތުގ  ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމު".

ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލު 
ފަރާތ އް ހޮވުމަށް ބ ލޭނ  

 ކަންތައްތައް:

ޝަނުގ   ކޮމި ޭލނ  ކަންތަްއތައް ސިވިލް ސަރވިސްމި ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާިބލު ަފރާތ އް ހޮވުމަށް ބ 
ވަނަ  8ގ   1202 ތައްއުސޫލުއިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގ  މިންގަނޑުތަކާއި 

 ންބަރުގައި ހިމަނާފައިާވނ އ ވ .ނަ

އ ދ ންވީގޮތާއި  މަގާމަށް 
 ސުންގަޑި:

މ އިްލ -، އީނިޔަލަށްގ   23:59)ތާރީޚު( ގ  އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި ހުށަހަޅާނީ  މަގާމަށް
 ވ . ށ އިލް އ ޑްރ ސް( މ ދުވ ރިކޮމ -އީކޮމިޝަނުގ  އ ޗްއާރުގ  )

އ  ، މަނަ އިފި ނޑައަޅަގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހ އް ކައިއުލާނުއަދި 
 ގަނ ވޭނ އ ވ . ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގ  އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު ބަލައި

 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

ޒީފާއަށް ވަ  ،ލައިށް ބަ ފ ންވަރާއި ތަޖުރިބާއަ ތައުލީމީމި ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ަފރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން 
 ނ އ ވ . ޓުކުރ ވޭލިސްތްތައް ޝޯޓްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާ

އިންޓަރވިއު 
މްތިޙާނާއި )އި

 ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން އޮންނަ 
އ  ބައި ވ ސް ، ނަމަ

އޮންނާނ    ހިމ ނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 އ  ަބއި ،ނަމަ ނަ މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން އޮން މަގާމަށްމި 
( ތްނުވަަތ ގޮ ންތަ  އޮންނާނ  )ތާީރޚު( އާއި )ތާރީޚު( އާ ދ މ ދު، )އިންޓަވިއު ވ ސް ހިމ ނުން( އޮންނާީނ،

 ގައ ވ .
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"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގ  ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ރިމަތިލި ކު ުދވަހުގ  ތ ރޭގައި ވަޒީފާއަށް  3އިއުލާންގ  މުއްދަތު ހަމަާވތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އިްނޓަވިުއ . އަދި ( އާންމު ކުރ ވޭނ އ ވ 3ޖާ ީޝޓު )ޖަދުަވލު ފަރާތްތަކުގ  ސްކްރީނިންގ މަރުަހލާގ  ނަތީ

ުބުނ ލިކަށް ޕޮއިންޓު ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަ 3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ޫނން 
 ގައިަސއިޓުރާގައި އަދި އިދާރާގ  ވ ބްީޝޓު(" އާންމުކޮށް ފ ްނނާނ ހ ްނ މި ިއދާ A2ގޮތުގ  ޝީޓް )

 ނަމަ   އޮތްކުވާއ އްޝަމ ދު ރ ވޭނ އ ވ . ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދ ވިފައިވާ ގޮތާއާންމުކު
A2  ްކުވާއ އް މި ޝަދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ   3ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފ ށިގ ން ރަސްމީ ބަންދު ނޫނ

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .
 ސް( އަށ ވ . މ އިލް އ ޑްރ -މ އިލް ކުރާނީ )އީ-އަށ ވ . އީ )ފޯނު ނަްނބަރު(ފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ސާ މައުލޫމާތުނާ ގުޅިގ ން އިއުލާމި 

 ން ލިބ ން ުހންނާނ އ ވ . އިޓުވ ބްސަ  އިދާރާގ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  މައުލޫމާތުއިތުރު 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(
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ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު  - 2ޖަދުވަލު   
 

މުގައި އަދި ހުށަހ ޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:ފޯމު ފުރު   
 ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އ ނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގ  ގަލަމަކުންނ ވ . .1
ރާއިން ހަަމއަށް ލިބުނުކަން ިއދާ  ޔ ، އ  ލިުޔންތައްވަނަ ނަްނބަުރގަިއވާ ޗ ކްލިސްޓުގައި ަހމައަށް ލި 4މި ފޯމުގ   ހުރިހާ ލިޔުންތަކ އް ފޯމާއ ކީ ހުށަަހޅާ  .2

 ޗ ކްކޮށް ލިޔުންތައް ބަލަިއގަތްކަުމގ  ްސލިޕްކޮޅު ލިބިގަްނނަްނވާނ އ ވ .  
ލިޔ  ފޯމު  މާތުަމއުލޫފޯމު ހުށަަހަޅންވާނީ އ   ،ނަމަ ވަނަ ނަންބަުރގައި ލިސްޓުުކރ ވިަފއި ނުވާ 4ފޯމާއ ކީ ހުށަހަޅާ ލިޔުމ އް މި ފޯމުގ   .3

 މަކުުރމަށްފަުހއ ވ . އަދާހަ 
ްއގައި ލިޔ  ުތރު ކަރުދާހ  ފައިވާ އިވަނަ ނަންބަުރގައި ހިމ ނޭ ލިސްޓަށް ވުރ  އިތުުރވާ ގޮތަށް ހުށަަހޅާ ލިޔުންތައް ލިސްޓުގ  ފޯމ ޓަށް ތައްޔާުރކޮށް 4ފޯމުގ   .4

 ފޯމާއ ކީ ހުށަހ ޅިާދނ އ ވ . 
އިވާ އީމ އިލް ބަޔާންކޮށްފަ މުގައި ފޯ އި ލިޔުންތަކާއި ކުރ ވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖ ހޭ ރަސްމީ އ ންމ ހަ .5

 އ ޑްރ ހަށ ވ . 
 
 

 މައުލޫމާތު އ ދޭ ވަޒީފާއާ ބ ހޭ  .1
 ގ  ަނން:މަާގމު 

 ގ  ރޭންކު:މަާގމު  ން ަނންަބރު:އިއުލާ 
 ަތން:/ވަޒީފާ އޮތް އޮފީސް  ސ ކްޝަން: 

 

 މައުލޫމާތު ގ  ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތު  .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 
 ދާިއމީ އ ްޑރ ސް: 
 ދިިރއުޅޭ އ ޑްރ ސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 
 އިލް އ ޑްރ ސް:މ -އީ  

 ައދާުކރާ ވަޒީފާ: ަނމަ މިހާރު ވަޒީފާއ އް ައދާކުރާ
 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަްނ: 

 

 މައުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގ  ބޮންޑާބ ހޭ  .3
ތް ުކރުމަްށ ތަކަށް ިޚދުމަ ުމްއދަ ުނވަތަ ާރއްޖ އިްނބޭުރަގއި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުުރުމގ  ަސބަބުން ުނވަތަ އ  ނޫން ވ ސް ގޮތަކުން ވަކި ތަނަކަށް ވަކިރާްއޖޭަގއި

 ނުވޭ      ކުރ ވިފަިއޭވ     ބޮންޑުުކރ ވިަފއި ވޭޯތ؟

 ؛ނަމަ  ކުރ ވިފައިވާ 

 އިާދރާ:ބޮންޑުުކރ ވިަފއިވާ   ބޮންޑު ހަަމވާ ތާީރޚު:
 

 ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗ ކްލިސްޓު  .4
 .(ސްޓުކުރާށ ވ ިއގައި ލިބަގައި ބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގ  ތ ރ އިން އ ޕްލިކޭޝަނާއ ކީ ހުށަަހޅާ ހުރިހާ ލިޔުންަތއް ިމ ިއއުލާނު )ހުށަހަޅަްނޖ ހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގ  
 # ތަފްސީލު ށަހަޅާ ލިޔުުމގ  ހު އަދަދު

 1 ވަޒީާފއަށް އ ދޭ ފަރާުތގ  ވަަނވަރު )ީސވީ(  

 2 ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގ  ކޮޕީ  

   3 
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   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

 
 ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  އިޤްރާރު  .5

ވަތަ އ އްބަފާ މީހ ްއ ނު ނޑު މީހ އް ، އ އްބަ މަންަމ، ބަްއޕަ، ަދރިއ އް، ައްނބ އް، ިފރިއ އް، އ ްއބަނުޑއ ްއބަފާ މީހ އް ވަޒީފާ ައދާކުަރންޖ ހޭ އޮފީހުަގއި ތިޔަ ަފރާތުގ 
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް{ ތަފްސީލު ، ނަމަ  }މި ސުވާލުގ  ޖަވާބަކީ އާން އ ކޭ  ނޫން   ވަޒީާފއަދާުކރަމުން ދޭތޯ؟ ާއން 

 ުތގ  ނަން:ގުުޅން އޮތް ފަރާ އޮތް ުގޅުން: 

 މަށް ާސބިުތވ ްއޖ   ތ ދުނޫން ކަކިޔުންތައްއަދި ފޯމާއ ކު ހުށަަހޅާ ލިޔ  މައުލޫާމތުތ ދު މަޢުލޫމާތ ވ . މި ފޯމުގަިއވާ  ،މި ފޯމުަގއި އަުޅގަނޑު ދީަފއިވާ މަޢުޫލމާތަކީ
ީދފަިއާވ  މާތުމައުލޫ ޮދގު އ ވ . އަދި ނިންމުން ވ ސް ބާޠިލުކުރ ވޭނ  ނިންމާފަިއވާ ،ގ  މައްަޗށް ބުަރވ ަމއުލޫމާތު މި ފޯމު ބާޠިލުކުރުާމއ ކު މި ފޯމުަގއިވާ  ،ނަމަ

 މަްއސަލައާ ުގިޅގ ން ާޤނޫނީޮގތުން ައަޅންޖ ހޭ ފިޔަަވޅު އ ޅުމަށް ކަާމބ ހޭ ފަރާަތށް ފޮނުވޭނ އ ވ .

 ވަޒީާފއަށް އ ދޭ ފަރާުތގ  ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 އިާދރާގ  ބޭނުމަށް 
 ށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގ  ަނން:ފޯމު އޮފީހަ ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:
 

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

 ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަްށ ދޫކުރާ ސްލިޕް 
ވާ އިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފަ  4ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާފައިވާ އ ޕްލިކޭޝަން ފޯމުގ  

 ހުރިހާ ލިޔުންތައް އ ޕްލިކޭޝަން ފޯމާއ ކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައ ވ . 

 ވަޒީާފއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގ  ނަްނ: : ަމާގމުއ ދޭ 

 ން ަނންަބރު: އުލާއި

 ވަޒީާފއަށް އ ދި ފޯމު ހުށަހ ޅި އިާދރާގ  ނަން:

 ކ ންޑިޑޭޓުގ  ކޯޑު ނަންބަރު:

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގ  ަނން: ސޮއި: 

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި:  އިާދރާގ  ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
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 ސަފްޙާ: 39
 

 ނިންގ މަރުޙަލާގ  ނަތީޖާ ޝީޓު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގ  ސްކްރީ  - 3ޖަދުވަލު 
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 ގ  ނަން:މަގާމު

 

 
  އަސާސީ މުސާރަ:

 

 
 ނަންބަރު: އިއުލާނު

 

 
 ގ  މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:އިއުލާނު
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، ނަމަ ވާއ އް އޮތްން ޝަކު ފަރާތްތަކުގ  ހުށަހ ޅުމަކާ ގުޅިގ  ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގ ން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  މި

  އިލް( ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ )އިދާރާގ  ފޯނު ނަންބަރު( އަށ ވ .މ -އީ ފޮނުއްވާނީ )އިދާރާގ 
 

 
 

        
 

                                                  :މަގާމު                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގ  ނަން:
 ތާރީޚު:                                            ސޮއި:

 

 

                                                  :މަގާމު                                                                                       ކުރި މުވައްޒަފުގ  ނަން:ޗ ކު
 ތާރީޚު:                                            އި:ސޮ

 

        



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 40
 

 އަށް( 2 ސީ.އ ސް.ސީ. އަދި 1 ސީ.އ ސް.ސީ.)އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ހ(  4 ޖަދުވަލު 
 އިންޓަރވިއުގ  ސްކޯޝީޓް

 އަށް( 2 ސީ.އ ސް.ސީ. އަދި 1 ސީ.އ ސް.ސީ.)
ން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ދަލ އް ގ ނައިކަގައި އ  ބައ  ބަދަލ އް ގ ނައުމަށްފަހު އ  ދިމާލު ،ނަމަ މުން ބޮޅު އަޅާށ ވ . އ އްވ ސް ބަދަލ އް ގ ންނަން ބޭނުން ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަ

 ވާނ އ ވ .
 

ގ  މަސްއޫލިޔަތުތަކާ އްމަގާމ އް އ  ވޭ ދާއިރާތަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގ  ޕޮއިންޓުދ ނަމަ ނުންބޭ ކޮމިޝަނުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އ ސ ސްކުރަންވާނ އ ވ . 
   ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރ ވިދާނ އ ވ .

 

 :މަގާމު އ ދިފައިވާ  ކ ންޑިޑޭޓުގ  ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ގ  މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު މަާގމު
  5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގ  ާޤބިލުކަން

  5 4 3 2 1 0 އ ހ ްނމީހުންނާ ގުިޅގ ން ަމސައްކަތްުކުރމުގ  ޤާބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 އ ހ ން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވ  އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގ  ާޤބިލުކަން 

  5 4 3 2 1 0 ކަށް އަހުލުވ ރިފަިއވާ މިްނަވރު ތަަގާވއިދު މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި 
  5 4 3 2 1 0 ްނަވރު މިތަކަކީ ކޮަބއިކަން އ ނގި ހުރި ަގވާިއދުމަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންޖ ހޭ ޤާނޫާނއި 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތުގ  ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްތ ރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އ ނގުން 
  5 4 3 2 1 0 ރި ގޮތަށް ަމަސއްކަތްކުުރމަކީ ކޮބައިކަން އ ނގުން އޮފީހަށް އ ްނމ  ފަިއދާހު

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވ ރިކަްނހުރުން 
  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގ  ުހނަރު ލިބިފަިއވުން 

  ޖުމުލަ މާކްސް 
 ދ ކޭގޮތް: ކ ންޑިޑޭޓް އ ކަށީގ ންވާ މިންވަރާމ ދު ޕ ނަލިސްޓު  މަގާމަށް މި 
 
 
 
 
 
 
 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގ  ނަން:

 



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 41
 

 

 އަށް( 4 ސީ.އ ސް.ސީ.އަދި  3 ސީ.އ ސް.ސީ.) –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ށ(  4 ޖަދުވަލު 

 އިންޓަރވިއުގ  ސްކޯޝީޓް
 އަށް( 4 ސީ.އ ސް.ސީ.އަދި  3 ސީ.އ ސް.ސީ.)

ން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ދަލ އް ގ ނައިކަގައި އ  ބައ  ބަދަލ އް ގ ނައުމަށްފަހު އ  ދިމާލު ،ނަމަ ލަމުން ބޮޅު އަޅާށ ވ . އ އްވ ސް ބަދަލ އް ގ ންނަން ބޭނުން ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަ
 ވާނ އ ވ .

 

ގ  މަސްއޫލިޔަތުތަކާ އްމަގާމ އް އ  ވޭ ދާއިރާތަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގ  ޕޮއިންޓުދ ނަމަ ބޭނުން ކޮމިޝަނުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އ ސ ސްކުރަންވާނ އ ވ . 
   ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރ ވިދާނ އ ވ .

 

 :މަގާމު އ ދިފައިވާ  ކ ންޑިޑޭޓުގ  ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖ ހޭ ދަުއރު އ ނިގފައިުވން 
  5 4 3 2 1 0 ްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު ގ  މަމަާގމު

  5 4 3 2 1 0 ރޭވުްނތ ރިކަާމއ ކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގ  ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ވަރު ޙަވާލުުކރ ވޭ ަމަސއްކަތްތައް ފ ްނވަރު ަމތިކޮށް އަވަހަށް ިނންުމމުގ  ޤާބިލުކަން ުހރި މިން 

  5 4 3 2 1 0 ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގ  ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު އައު 
  5 4 3 2 1 0 އ ހ ްނމީހުންނާ ގުިޅގ ން ަމސައްކަތްުކުރމުގ  ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އ ހ ން މީުހންނަށް ަބރޯާސނުވ  އަިމއްލައަށް މަަސއްކަތްކުުރުމގ  ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ތައް ަޙއްލުކުުރމުގ  ޤާބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު މަްއސަލަ

  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތް ދިުނމުަގއި ކަސްޓަަމރުްނގ  ބޭުނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ވަރު ހޯދައި ދިާރސާކުުރމަށް އަަހމިއްޔަުތންކަްނދޭ މިން  ަމއުލޫމާތުމަަސއްކަތްކުުރމުަގއި އިުތރު 

  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުވ ރިފަިއވާ މިްނަވރު ަގާވއިދު ތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި މަަސއްކަ
  5 4 3 2 1 0 ްނަވރު މިތަކަކީ ކޮަބއިކަން އ ނގި ހުރި ަގވާިއދުމަަސއްކަތް ކުރުުމަގއި އަމަލުުކރަންޖ ހޭ ޤާނޫާނއި 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތުގ  ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްތ ރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އ ނގޭ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 އޮފީހަށް އ ްނމ  ފަިއދާހުރި ގޮުތގައި ަމސައްކަތްުކރުމަކީ ކޮަބއިކަން އ ނގޭ ިމްނވަރު 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވ ރިކަްނހުރި ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުާޢމަލާތުކުުރމުގ  ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

  ޖުމުލަ މާކްސް 
 ކ ންޑިޑޭޓް އ ކަށީގ ންވާ މިންވަރާމ ދު ޕ ނަލިސްޓު ދ ކޭގޮތް:  މަގާމަށް މި 
 

 
 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގ  ނަން:



 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 42
 

  (ން ފ ށިގ ން މަތި  5 ސީ.އ ސް.ސީ.) –އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  -)ނ(  4 ޖަދުވަލު 
 އިންޓަރވިއުގ  ސްކޯޝީޓް

 ގާމުތަކަށް(ން ފ ށިގ ން މަތީގ  މަ 5 ސީ.އ ސް.ސީ.)
ން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ދަލ އް ގ ނައިކަގައި އ  ބައ  ބަދަލ އް ގ ނައުމަށްފަހު އ  ދިމާލު ،ނަމަ ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށ ވ . އ އްވ ސް ބަދަލ އް ގ ންނަން ބޭނުން 
 ވާނ އ ވ .

 

ގ  މަސްއޫލިޔަތުތަކާ އްމަގާމ އް އ  ވޭ ދާއިރާތަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގ  ޕޮއިންޓުދ ނަމަ ން ބޭނުންކޮމިޝަނުތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އ ސ ސްކުރަންވާނ އ ވ .  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް 
   ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރ ވިދާނ އ ވ .

 

 :މަގާމު އ ދިފައިވާ  ކ ންޑިޑޭޓުގ  ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު ގ  މަްސއޫމަާގމު
  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖ ހޭ ދަުއރު އ ނިގފައިުވން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތް ާރވައި ހިްނގުުމގ  ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ހިންުގމުަގއި ިދމާވާ ަމްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުުމގ  ިވސްހުން ހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގ  ާދއިާރގައި އޮފީސް ހަުރދަނާުކުރމަށް ގ ްނގުޅޭ ަތޞަްއވުރު 
ގ  ލުކުރުމު އް ާޙޞިމުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވ ރިޮކށް، މުަވއްޒަފުން ަލއްަވއި އޮފީުހގ  ލަނޑުދަނޑިތަ 

 ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 ރު ާދރާތަކާ ުގިޅގ ން ަމސައްކަތްުކރުުމގ  ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންވަ އ ހ ްނމީހުންާނއި އ ހ ން އި
  5 4 3 2 1 0 އައު ޚިޔާލުތަާކއި ިވސްނުންތަަކށް ޖާަގީދ ބިނާކުރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަްނދޭ މިންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ކަންކަމުަގއި ައވަސް ަހރުަދނާ ނިންުމްނ ނިންމުުމގ  ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ތުގ  ފ ްނަވރު ރަނގަޅުކޮށް ަޒމާީނ ކުރުމުގ  ވިސްުނން ހުރި ިމންަވރު ޚިުދމަ

  5 4 3 2 1 0 މާލިއްޔަތާ ބ ހޭ ޤާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުވ ރިުވން 
  5 4 3 2 1 0 ތަކަށް އަހުލުވ ރިފަިއވާ މިްނަވރު ަގާވއިދު މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި 

ބިލުކަން ޤާަނރާއި ުމގ  ހުކި ފަރާތަކަށް ުނޖ ހި ޕްރޮފ ޝަނަލް ިމންަގނޑަކުން ަމަސއްކަތް ކުރުނުފޫޒުން އ އްކިާބވ  ވަ
 ހުރި މިްނވަރު 

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވ ރިކަްނހުރި ިމންަވރު 
  ޖުމުލަ މާކްސް 

 : ކ ންޑިޑޭޓް އ ކަށީގ ންވާ މިންވަރާމ ދު ޕ ނަލިސްޓު ދ ކޭގޮތް  މަގާމަށް މި 
 
 
 

 
 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގ  ނަން:
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 ސަފްޙާ: 43
 

 ތަކަށް މަގާމު ގ   2 ސީ.އ ސް.ސީ.އަދި  1 ސީ.އ ސް.ސީ. – ޝީޓު  A2 - )ހ( 5ޖަދުވަލު 
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ިވާ 
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ިތުރ
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ިބާގ 
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 ތ
ުންވާ

ބޭނ
ަށް 
ަވުމ
ުހަމ
ަރުޠ

ޝ

ްޓު(
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 ޕ
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ްޓަރ

އިނ

#ު ވަނ100ައަހަރަކަށް 3051ނޫންއާންވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް ދ ވިފައިވާ ކޯޑު ނަންބަރ

1
2

3

(ސީ.އ ސް.ސީ. 1 އަދި ސީ.އ ސް.ސީ. 2 ގ  މަގާމު ތަކަށް)

 A2 - ުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގ  ޝީޓ

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް އިންޓަރވިއު )ޕްރ ކްޓިކަލް ހިމ ނޭގޮތަށް( އިން ކަނޑައ ޅިފައިވާ ޖުމުލަ މާކްސްގ  %50 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބުމާއ ކު، A2 ޝީޓުން 

މުޅިއ ކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އ އަށް ވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބ ންވާނ އ ވ .

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގ  ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗ ކްކުރި މުވައްޒަފުގ  ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގ  ނަން:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 

އަސާސީ ޝަރުޠު:
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 (2021 އޮކްޓޯބަރ 13) 2021ތައް އުސޫލުއި މިންގަނޑުތަކާ ރުމުގ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  އިދާރާގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަންކު
 

 ސަފްޙާ: 44
 

 

 ތަކަށް މަގާމު  ން ފ ށިގ ން މަތީ  3 ސީ.އ ސް.ސީ. –ޝީޓު  A2 -)ށ(  5 ޖަދުވަލު 
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#ު ވަނ1545100ައަހަރަކަށް 3051ނޫންއާންވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް ދ ވިފައިވާ ކޯޑު ނަންބަރ
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ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް އިންޓަރވިއު )ޕްރ ޒ ންޓޭޝަނާއ ކު( އިން ކަނޑައ ޅިފައިވާ ޖުމުލަ މާކްސްގ  %50 )ފަންސާސް އިންސައްތަ( ލިބުމާއ ކު، A2 ޝީޓުން 

މުޅިއ ކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އ އަށް ވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބ ންވާނ އ ވ .

ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގ  ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗ ކްކުރި މުވައްޒަފުގ  ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

 A2 - ުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގ  ޝީޓ
(ސީ.އ ސް.ސީ. 3 ން މަތީ މަގާމުތަކަށް)

އަސާސީ ޝަރުޠު:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގ  ނަން:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: އިޢުލާނު ނަންބަރު:
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 ސަފްޙާ: 45
 

 

 ޕޮއިންޓުލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގ  ނަމޫނާ  ވަޒީފާއަށް އ ންމ  މަތިން  - 6ޖަދުވަލު 
 

` 
 

 

 ވަޒީފާ ހުށަހ ޅުން  – 1ސ ކްޝަން 

 
އިވާތީ، ތިޔަ ފަރާތަްށ މި ންޓު ލިބިފައިތިން ޕޮ މަމަތީގައިވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލު ފަރާތ އް ހޮވުމުގ  މަރުޙަލާތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  

ޒީފާ ހަމަޖ އްސިކަމުގ  ދުވ ރިކޮށް ވަމ . ވިއުގަ ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތަަކށް ބިނާކޮށް ސީ.އ ސް، ވަޒީފާ ހުށަހަޅަމ ވ . މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދ ވޭނީ، މި ފޯމުގ  ޖަވާބު ފޮނުވުމުން
 މު އިދާރާއަށް ތ އް ބަޔާންކޮށް މި ފޯތ ރޭގައި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރައި ހުށަހ ޅިފައިވާ ވަޒީފާއާ މ ދު ނިންމާގޮ ގ  ގަޑިއިރު  72ޗިޓު ޖ ހުމުންނ ވ . ފޯމާ ޙަވާލުވާތާ 

ކޮށް މި ފޯމު ފޮނުވާ ރިއިލް މ ދުވ މ -ވ . އީވޭނ ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ . މި މުއްދަތުގައި ފޯމު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ، ތިޔަ ފަރާތަށް މަތީގައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދ  
އ ކަންކަމަށް  ،ށާއިއ ންގުނީ ކަމަ  ފޯމު ފޮނުވުމުން، މި ފޯމާ ޙަވާލުވީކަމަށާއި، މަތީގައިވާ ކަންކަްނ ތިޔަ ފަރާަތށްމ އިލްއަށް މި-ޙާލަތުގައި އ ޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ

 އިޤުރާރުވީ ކަމުގައި ބ ލ ވޭނ އ ވ . 
 އޮފީހުގ  ތައްގަނޑު:  ކުރުމަށް: އިދާރާއިން ފުރިހަމަ 

 ހުއްދަދޭ ފަރާތުގ  ނަން: 
 ސޮއި:
 

 ސޮއިކުރި ގަޑި:  ތާރީޚު: 
  

 ވަޒީފާ ހުށަހ ޅޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:
 ިމ ފޯމު އް ބަޔާންކޮށް ފުރިަހމަކޮށްފަިއވާގޮތ  ތ ރޭގައި މި ވަޒީާފއާ މ ދު ނިްނމާގަޑިއިރުގ   72މަތީަގިއވާ ހުށަހ ޅުން ައޅުަގނޑަށް ވަީނ ލިބިފައ ވ . އަދި ފޯމު ލިބޭތާ 

ޅުަގނޑަށް އ ނިގހުރ  އަ ދ ވޭނ ަކން އްަސއިނު އިާދރާއަށް ުހށަހަަޅންޖ ހޭނ  ަކމާިއ، އ  މުްއދަތުަގއި ހުށަަހޅާފައި ނުވާ ަނމަ، ިމ ހުށަހ ޅުން ބާޠިލްކޮށް މި ަވޒީފާ ހަަމޖަ 
 އ  ކަމަށް ިއޤުާރރުަވމ ވ . 

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

    }ވަޒީފާއާ މ ދު ނިންމާ ގޮތ އް ބަޔާންކުރުމަށް ދ ވަނަ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ{
 1ގ   2ޞަފްޙާ  

 :މައުލޫމާތު  ރާތުގ  ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލު ފަރާތ އް ހޮވުމުގ  މަރުޙަލާތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަ 
  ފުރިހަމަ ނަން:

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

 ނަންބަރު:
 

    
 ހުށަހަޅާ މަގާމުގ  ތަފްސީލު:

  މަގާމުގ  ނަން:
  އަސާސީ މުސާރަ:
  އިއުލާނު ނަންބަރު:

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ 
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 ސަފްޙާ: 46
 

 
 

 ޒީފާއާ މ ދު ނިންމާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޖަވާބު ވަ  – 2ސ ކްޝަން 

ށް  ވަޒީފާއަރާތް މި އިންޓު ލިބުނު ފަ ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލު ފަރާތ އް ހޮވުމުގ  މަރުޙަލާތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން ޕޮ 
 ހަމަޖ އްސުމާމ ދު ނިންމާގޮތް:

  ވަޒީފާ ބޭނުމ އްނޫން   ވަޒީފާއަށް ހަމަޖ އްސުމާމ ދު އިޢުތިރާޒ އް ނ ތް
 ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ  ނަަމ، ސަަބބު: 

 
 
 

 

ށް  ވަޒީފާއަރާތް މިއިންޓު ލިބުނު ފަ ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލު ފަރާތ އް ހޮވުމުގ  މަރުޙަލާތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން ޕޮ 
 ހަމަޖ އްސުމާމ ދު އ  ފަރާތުގ  އިޢުތިރާޒ އްނ ތް ނަމަ ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރ އްވުމަށް: 

 ނޫން   މިހާރު އ އްވ ސް ވަޒީފާއ އް އަދާކުރައްވަންތޯ؟ އާން 
 ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:

 
 ފުރިހަމަކުރ އްވުމަށް: މިހާރު ވަޒީފާއ އް އަދާކުރާ ނަމަ މި ބައި 

  ޫނން   ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސްދޭންޖ ހޭޯތ؟ އާން 
ސް ށް ދޭންޖ ހޭ ނޯޓިކުރާ އިދާރާއަޒީފާ އަދާވަ ސިވިލް ސަރވިސްގ  އިދާރާއ އްގައި މަސައްކަތްުކރާ މުވައްޒަފ އް  ނަމަ، މި ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖ ކަން މި އިދާރާއިން އ ންގުމުން މިހާރު

 ލިޔުމުން ދޭންވާނ އ ވ . 
 ދޭންޖ ހޭ ނޯޓިސްގ  މުއްދަތު:

އަށް ޔާންކުރި  ނަމަވ ސް، ޖަވާބު މި އިދާރާދުވަހަށްވުރ  އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖ ހޭ ކަމަށް ބަ 30ދުވަހުގ  މުއްދަތ ކ ވ .  30ނޯޓިސް މުއްދަތުގ  ގޮތުގައި ގިނަވ ގ ން ޤަބޫލުކުރ ވޭނީ 
ޟިރުނުވާ ނަމަ، ހު އޮފީހަށް ޙާ ހަމަޖ އްސުމަށްފަދުވަހުގ  ތ ރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖ އްސިކަމުގ  ޗިޓް ޖަހައި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދ ވޭނ އ ވ . ވަޒީފާއަށް 30ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފ ށިގ ން 

 ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ  ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތިން އ  މުވައްޒަފަކާމ ދު ޢަމަލުކުރ ވޭނ އ ވ . 
 ސައިފި ނަމަ އ ންމ  އަވަހަށް ނިކުމ ވޭނ  ތާރީޚު: ވަޒީފާ ހަމަޖައް

 

 ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގ  އިޤުރާރު: 
މ ވ . އަދި ަވޒީފާ ްއވުން އ ދ އްަސއިދ  މަތީަގިއވާ މަޢުލޫމާތައް ިބނާކޮށް މި ަވޒީފާ އަުޅގަނޑަށް ހަަމޖަްއސަިއދިުނމަްށ ފުރިހަމަކުރަްނޖ ހޭ އިާދރީ ކަންކަން ހަމަޖަ 

ގ ަމތިން ދުަގއިާވ ގޮތު ގަާވއި  ހު އޮފީހަށް ޙާޟިުރނުވާ ނަމަ، ުނވަތަ އ  ވަޒީފާ ޭބނުންުނވާަކމަށް ނިްނމައިފި ނަމަ، ިދވ ހި ިސވިްލ ސަރވިްސގ ހަމަޖ ުހމަށްފަ
ޅުަގނޑަށް ރ ޭވނ ކަން އަ ދަނުކު ވަޒީާފއިން ައުޅގަނޑު ވަކިކުރ ވޭނ  ކަާމއި ކުރިން ިސވިލް ަސރވިްސގ  ަވޒީާފއ ްއގައި ުހރި  ނަަމ، އ  ވަޒީާފއަށް އަނުބރާ އިޢާ 

 އ ނގިހުރ  އ  ކަމަށް އ އްަބސްަވމ ވ .  
 ގަޑި: ތާރީޚު:  ސޮއި: ނަން: 

 
 އަށ ވ . r@csc.gov.mvh މ އިލް މ ދުވ ރިކޮށް ހުށަހަޅާ ނަމަ ފޮނުއްވާނީ -މ އިލް މ ދުވ ރިކޮށްވ ސް ހުށަހ ޅިދާނ އ ވ . އީ -މި ފޯމު އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ 

 

mailto:hr@csc.gov.mv
mailto:hr@csc.gov.mv
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 ސަފްޙާ: 47
 

  ތަޖުރިބާގ  ލިޔުން ތައްޔާރުކުރ ވިދާނ ގޮތުގ  ނަމޫނާ  - 7ޖަދުވަލު 

` 
 

 
 ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު:             
 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބ ހޭ މައުލޫމާތު 

 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު: 

 ދާއިމީ އ ޑްރ ސް:  އުފަން ތާރީޚު: 

 

 މައިގަނޑު މަގާމުގ  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

ބަދަލުވި/ވަކިވި 
 ތާރީޚު 

 ފ ށި ތާރީޚު 
ގިންތި 

 )ވަގުތީ/ދާއިމީ(
މަގާމު / މަސްއޫލިއްޔަތުގ  

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

 

އް  ނަމަ، މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު:އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ   
 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

 އިދާރާގ  ފަރާތުން  
 )ސޮއި( 
 )ނަން( 
 )މަގާމު( 

 )އިދާރާގ  ނަން(
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 ސަފްޙާ: 48
 

  ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމު  - 8ޖަދުވަލު 

` 
 
 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 
 ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމު 

 
Instructions 
 އިރުޝާދު 

 Where possible، please provide specific behavioral examples of the applicant  
 . ގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގ  ާޤބިލުކަން ސާބިތުޮކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނަންވާނ އ ވ 

 Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions. 
  . ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރުމުގައި ތ ދުވ ރިކަމާއ ކު ޞައްޙަ މައުލޫމާތު ބަޔާންކުރަންވާނ އ ވ 

 Where not applicable please mark as “N/A” 
  ިފޯމުގައިވާ ބައ އް ފުރާ އިރު ގުޅުންނ ތް ބައިތަކުގައ“N/A” . ލިޔާށ ވ 

 

Name of applicant: 
ލާ ަފރާތުގ  ނަން:ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި  

 

National ID card number: 
 ދިވ ހިރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 

Designation of the applicant: 
 އަދާކުރި މަގާމުގ  ނަން:

 

 

Referee: 
 ރ ފ ރީގ  މައުލޫމާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
 )މަާގމުގ  ަންނ(

(Organisation) 
ން()އިދާާރގ  ނަ   

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނ  ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އީމ އިލް އ ޑްރ ސް(

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

  

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

Please include start and end date in dd/mm/yyyy format  
 ފ ށޭ އަދި ނިމޭ ތާރީޚުތައް ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރުން ލިޔުއްވުމަށް 
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 ސަފްޙާ: 49
 

Total number of employees working in your 
organisation [during the applicant’s employment at 
your organisation]: 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާއަދާކުރި އިރު އިދާރާގައި 
 ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު:

 

Applicant’s main job responsibilities: 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މައިގަނޑު 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

Please list out responsibilities separately or submit job description 
ހ ޅުއްވުމަށްވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއ ކީ ހުށަ  

 
 
 

Reason for Termination:  
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

 Resignation  ްއިސްިތއުފާ ދިުނނ   
 Dismissal ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން      
 Post abolishment (lay-off) ްވަޒީފާ އުިވގ ނ 
 End of assignment ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމަސއްކަތް ނިުމމުން    
 Other (please specify) : ރުމަށް( އ ހ ނިހ ން )ތަފްސީލު ބަޔާންކު    

 

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 މިންވަރުނގިހުއ އަޅުގަނޑު .......................................... މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑަށް 
ށަވަރުކުރުމަށް ން ކައްޙަކައްގ  ޞަތ ދު މައުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯުމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އ އްވ ސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގ ން އ  މަޢުލޫމާތ 

 ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އިދާރާއިން ގުޅުމާމ ދު އަޅުގަނޑުގ  އ އްވ ސް އިޢުތިރާޒ އް ނ ތ ވ . 
Signature:…………………………………              Date:…………………………….  
 ތާރީޚު:                                             ސޮއި:
Name: …………………………………    
                        ނަން:
Note to the applicant: Please submit the completed reference check along with the civil service job application 

form. 
ނޑި ަހމަުވުމގ  ކުިރން ލާުނގ  ސުްނގައުީކ އިވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މައުޫލމާތުަތއް ރ ފ ރީ ލަްއަވއި ފުރިަހމަކުުރވުމަށް ފަހު އ ޕްލިކޭަޝން ފޯމާއ 

 ހުށަހ ޅުން އ ދ މ ވ .

  

 


