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 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލު    

  2022 އުޞޫލުތައް  އި މިންގަނޑުތަކާ  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  ހުން މީ  މަޤާމުތަކަށްއޮނިގަނޑުގެ  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ  ނަން: އުޞޫލުގެ

 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އާންމު ނަން:

 އިދާރާތަށް ހުރި މަޤާމު އޮފިސަރުންގެލީގަލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން  ތަންފީޒުކުރެވޭ ދާއިރާ: 

 2022 އޮގަސްޓް 10 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު:

 2022 އޮގަސްޓް 10 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 (2019ބަރ ސެޕްޓެމް 01)އި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު މުވައްޒަފުން ހޮވުމާ މަޤާމުތަކަށް  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް:
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 ފިހުރިސްތު 

 3 ........................................................................................................................................................................ ތަޢާރަފް  .1

 3 ................................................................................................................................ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  .2

 5 ........................................................................................................................ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން  .3

 5 .................................................................................................................................... ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .4

 5 ................................................................................................................... ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .5

 6 .......................................................................................................................................................... އިންޓަރވިއު ކުރުން  .6

 7 ...................................................................................... ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް  .7

 7 ...................................................................................................................................................... އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .8

 8 ...................................................................................................................................................... އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1 ޖަދުވަލު

 12 ............................................................................................... އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް  މަޤާމުތަކުގެ ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ  – 2ޖަދުވަލު 

 14................................................................................................. ޝީޓު  ސްކޯ އިންޓަރވިއުމަޤާމުތަކުގެ  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ  – 3 ޖަދުވަލު

 15..................................................................ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު – 4 ޖަދުވަލު
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 ތަޢާރަފް  .1
ތަކަށް މުވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނުކޮށް އެ މަޤާމުލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ  އުސޫލަކީ، މި (ހ)  

ކޭޝަންތައް ހަޅާ ެއޕްލިއިޢުާލނުތަކަށް އިޖާބަދީ ުހށަޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

 ކުރާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.ޕްރޮސެސް

 )ށ(
ތަ، ހުސްވާނެކަން ނުވައި، މަޤާމެއް ހުސްވުމުން ގައްޔާކުރުމު ަމޤާމުތަކަށް އިޢުާލންހުސް  އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ

  އެއްގޮތަށެވެ.ގެންދާނީ މި އުޞޫލާއަށްފަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިށް މުވައްޒަކައެ މަޤާމަ ،ކަށަވަރުވުމުން

މި އުޞޫލުގައި  މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގައި  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ (ނ)

ޒީފާތަކަށް މީހުން ވައިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން

ކަންތައްތަކަްށ އިވާ ށްފަހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި ބަޔާންކޮ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރުމުގައި މި އުޞޫލުގައި ކުމަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ( )ރ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ބަޔާންކުރާ 

 އިޢުލާންކުރުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް  .2
 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ ކަންތައްތައް  2.1 

 ންކެއްގެ ހުރިހާ ރޭ  އިޢުލާންކުރާ ، ިއޢުލާންކުރާނީއާންމުކޮށް މަޤާމުތަކަށް  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނުޑގައި )ހ(  

  ހިމަނައިގެންނެވެ. ގްރޭޑެއް 

 ނިގަނޑުގައިއޮލީގަލް އޮފިސަރުންގެ  ގޮތުގައި ބޭުނންކުރަންވާނީ،ތުގެ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ޝަރު )ށ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ.

` 
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 ގުޅޭ ތަޢުލީމީ އިޢުލާންކުރާއިރު "މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ މަޤާމަކަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ )ނ(  

، އިޢުލާނުގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ފަދައިން ަތފްޞީލުކޮށް ގައި ލީގަލް އޮފިސަރުންެގ އޮނިގަނޑުގައި ދާއިރާތައް" 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ތްކުރި މުއްދަތަށާއި، ސް ދިނުމުގައި ބަާލނީ ގާނޫނާއި ަޝރީޢަތުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަމާކު ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ (ރ)  

 ެށވެ.އި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަމަޤާމާކުރިމަތިލާ 

 

 އިޢުލާންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 2.2 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ )ހ(  

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ަގއިވާ ބައިތަކުގެ ގައިވާ ނަމޫނާ 1އުޞޫުލގެ ޖަދުވަލު  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުަމށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި )ށ(  

އިވާ އިޢުލާންތަކަީކ ނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބައިތައް ނުހިމެ

 ބާޠިލު އިޢުލާްނތަކެކެވެ. 

  މަޤާމުގެ ނަން .1
 މަޤާމުގެ ރޭންކު  .2
 ބޭނުންވާ އަދަދު  .3
 މަޤާމުގެ ގިންތި  .4
 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .5
 އަސާސީ މުސާރަ  .6
 އެލަވަންސް  ސަރވިސް .7
 އެލަވަންސް  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ .8
އިލްގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފަ .9

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ(
 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .10
 ތައް ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން .11
 މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި  .12

ގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނު  މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަެވފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި، )ނ(  

ިތިބ ފަރާތްތަކަށް ާލން ހިމަނާަފއިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްެގ ސަަބބުން އިޢުާލނަށް ކުރިމަތިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުަރށް 

 އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ
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ޅަން ޖެހޭ ހުށަހަލައިސަންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އިޢުލާނުގެ  )ރ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ. އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށްލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި 

 ން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރު  .3
ކުރުމުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ ހޮވުމާއި ޢައްޔަން"މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ  ކުރުމުގެސްކްރީން 

 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންެނވެ.ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( މިންގަނޑުތަކާއި 

 ޕޮއިންޓުދިނުން  ސަނަދުތަކަށް  ތަޢުލީމީ  .4

މާއި ަޢއްޔަންކުރުމުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވު )ހ(  

 ެނވެ.ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( މިންގަނޑުތަކާއި

އަސާސީ ޝަރުޠު  މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކން މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި )ށ(  

 ހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  

ބައިތަކަށް  ،ޅާފައިވާކަނޑައަޅާނީ، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް )ނ(  

" ޝީޓު ުނގޮތުގެިލބު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެމާކްސް ދިނުމަށްފަހު، "

(A2 ަފުރިހަމ )ްއެންމެ ޤާބިލު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ މަޤާމަށް ،ކުރުމަށްފަހުފޯމ 

 ފަރާތްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

 ޕޮއިންޓުދިނުން އަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .5
ތަޖުރިބާއަށް  ގުންޕޮއިންޓުގެ މަ 1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮަތށް އަހަރަކަށް  5ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް  (ހ)  

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.

ރުމަށްފަހު، ކޮންމެ އެ މުއްދަތު އުނިކު ،މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭުންނވާނަމަ (ށ)  

ޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ތަ 1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ހުން ހޮވުމާއި މީއަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާއަށް މާްކސް ދިނުމުގައި  (ނ)  

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. އައްޔަނުކުރުމުގެ
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 ކްޓިކަލް / އެސެސްމަންޓް ދިނުން ޕްރެ  .6

 ހޮވުމާއި  މީހުން ތަކަށްވަޒީފާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް" ހޭނީޖެ އެސެސްމަންޓްވާން އިޚުތިޔާރުކުރާ ބޭުނމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއިން 

ރުކުރުމުގެ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމެންޓް ތައްޔާ" އަދި އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެޢައްޔަން

 ަފދަ  ނެވޭދެނެގަ ކެންޑިޑޭޓު ާޤބިލުކަންހުރި ބޭުނންވާ މަޤާމަަކށް އެ ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށް ގައިވާ" ންގައިޑްލައި

ލީގަލް "އިވާ ގަ 2މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އަދި އެސެސްމަންޓަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ  .އެސެސްމަންޓްއަކަށެވެ

 އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް" އެވެ.  އޮފިސަރުންގެ

 :އެސެސްމަންޓްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް  6.1 

އިލްމެއް ނުވަތަ  ހުރުން މުހިންމު  އޭނާގެ ކިބައިގައި ވަންނަ އިރު، ކެންޑިޑޭޓު ވަޒީފާއަށް :ޓެސްޓު  ނޮލެޖް  ޖޮބް  )ހ(  

 މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނެތް މިންވަރު. 

 ތް އެއްގޮ  ވަޒީފާގެ އަސްލު މާހައުލުގައި ނުވަތަ އެއާ ޓެސްޓު: ކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީ  އަދި  ސާމްޕަލް  ވަރކް  )ށ(  

 މަސައްކަތްތަކުރުމުގައި އެމާހައުލެއްގައި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެއްގޮތް މަސައްކަތްތަކެއް ކެންޑިޑޭޓާ ހަވާލުކޮށް 

 ކުރަންޖެހޭ އޮީފހެއްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ޮގުތންއެގޮތުން، އޭނާގެ ޤާބިލުކަން ހުރިނެތް ިމންވަރު. 

ސަލަ އެއް ދިރާސާކޮށް ކުރުން. މިސާލު: އެގްރީމަންޓް ހަދަން ދިނުްނ، މައްމަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އެސެސް

 .އެފަރާތްތަކުގެ ޤާިބލުކަން ހުރި މިންވަރު ދެނެގަންަނންވާނެއެވެހުށަހެޅުމުގައި 

 ވަޒަންކުރުމަށް  ތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަންމަޤާމުލީގަލް އޮނިގަނޑުގެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން: )ނ(  

ން ޕްރެޒެންޓޭޝަ ދޭންވާނެއެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ހިމަނާނެ ބައިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް

 ދާނެއެވެ.ދިނުމުގައި ވަރކް ސާމްޕަލް އަދި ކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީ ޓެސްޓުގެ ތެރެއިން މިބައި އެސެސްކުރެވި

 އިންޓަރވިއު ކުރުން  .7
ގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް އިންޓަވިއު 

 3ޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އުއަދި އިންޓަރވިއުގައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި  ތުގެ މަތިންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ)ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި 

 " އެވެ.ޝީޓު ސްކޯ ޓަރވިއުއިން ލީގަލް އޮފިސަރުންގެގައިވާ "
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 ކްރައިޓީރިއާތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  .8
ކްރައިޓީރިއާ  ތަކުގެ މަޤާމު ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ  8.1   

 30 ސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން އަ

 5 ޢުލީމު ރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަ ރުޠަށްވު ޝަސާސީ އަ

 5 ރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަސާސީ އަ

 30 ޕްރެކްޓިކަލްސް 

 30 އަދި އިންޓަވިއުޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 

ވާނަމަ، މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތަތއް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަ )ހ(  

 ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 

 މިންގަނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ. 2އަންަނނިވި  މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، )ށ(  

( )ފަނަރަ 15ގެން ބަޔަކަށް މަދުވެމިއިން ކޮންމެ  "އިންޓަރވިއުޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި " " އަދިޕްރެކްޓިކަލްސް" .1

 ޕޮއިންޓް ލިބުން؛ އަދި 

 60ލަ ބަޔަކުން ޖުމުއާގެ ހުރިހައި ގައިވާ( ކްރައިޓީރި 8.1މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )މި އުޞޫލުގެ . 2

 ( ޕޮއިންޓް ލިބުން.)ފަސްދޮޅަސް

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .9

 .ގެންނެވެފެށި ތާރީޚުން ންމުކުރާއާ ފާސްކޮށް އުޞޫލު މި ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް  ސިވިލް ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން އުޞޫލަށް މި 
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 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1ޖަދުވަލު 
 

` 
 

 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

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

  ………………………………ނަންބަރު:    

 އިޢުލާނު 
 

 މަޤާމުގެ ނަން( ކުރާ)އިޢުލާން  :މަޤާމު 

 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( މަޤާމުގެ ގިންތި:

 (ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު ގައިއޮނިގަނޑު )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ(  މުސާރަ:

 އެލަވަންސް(  ސަރވިސް)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެލަވަންސް: ސަރވިސް 

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ 
 އެލަވަންސް 

 އެލަވަންސް( ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީއިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ލިއްޔަތުތައް(އޫ ޑު މަސްމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނ {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ 
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 )މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް(   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ފަދައިން އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި" ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ ގުޅޭ މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ" ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައި) ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 
 ތަފްޞީލުކޮށް(

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 
 ދާއިރާތައް:

  ދާއިރާތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތެރެއިން  ވިއުގައިގެ .އެސް.ސީ  ތަކަށްމަޤާމުލީގަލް އޮފިސަރުންގެ )

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

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

-9537-4150-bc04-1/84/1e148c34https://www.csc.gov.mv/download/202
29309c104aa7.docx 

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

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ސް( )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެ ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
މަ، އެ ފަރާތެއްގެ ނަ ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ. ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ޤާމަށް ހޮވިއްޖެ މަކުރިމަތިލާ  މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް  .4
  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ރާއްޖެއިން ޢުލީމުދޭތަ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު އަޅައިކަނޑަ ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
: ނުވަތަ ؛ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 ސް ލިފިކޭޝަންކޮ މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު
 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

ރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޓްރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ؛ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ފުންޏެއްގައި )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުން 
ހާއި ދުވަސް މަފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

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

ވާ ވަޒީފާ، ށްފައި(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮނ)
ތުތައް )އެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ށްފައިވާ އަދި އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮ
 ވާ ލިޔުން.ދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަ 

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://myaccount.csc.gov.mv/
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15 ގެ 10   ޞަފްޙާ

އަދާކޮށްފައިވާ  ،މަކޮށްފައިވާ ނަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
އްޔަތުތައް މަސްއޫލި ވަޒީފާގެ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަ
ވަތަ ނޫންކަން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ށްފައިވާ ރަސްމީ  ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އް ނުވަތަ އަމިއްލަ (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެބ)
ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު ، އިދާރާއެއްގައި

ހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ
ރޫޓްމަންޓް ރެކް މަ، ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަ

 .ފޯމް"ޗެކް ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ  "އުވާލާފައިވާ ގައިވާ 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މަޤާމުތަކަށް ހިމެނޭ  އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގައިލީގަލް  ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު  އެންމެ ވަޒީފާއަށްމި 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި މީހުން
 
ކުގެ  ހިމަނާފައިވާ ބައިތަ އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި )

  ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(، އެ ކަން މި އިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމަ 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ )ގަޑި( ގެ ކުރިން، )އިދާރާގެ ނަން
 ސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް )އީ-އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

އެ ކަނޑައަޅާ ، މަނަން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރު
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 

ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަ ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިބޭފަރާތްތައް ޯޝްޓލިސްޓުޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަިތން ފަރާތް
 

އެސެސްމަންޓް އަދި 
ވިއު ރއިންޓަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ )
ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

ވެސް  އެ ބައި ،)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ަނމަ އަދި އެސެސްމަންޓް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއުމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 
 ( އާ ދެމެދު، )އިންަޓވިއު އޮންނާނެ ތަން( ގައެވެ. ( އާއި )ތާރީޚު)ތާރީޚު ހިމެނުން(  އޮންާނނީ،

 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން (" ޝީޓު 

ލިބުުނ  ޕޮއިންޓުްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ 3 ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު
ންމުކުރެވޭނެއެވެ. (" ާއންމުކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާާރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާޝީޓު A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން  ކުރާންމުއާ ޝީޓު A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ 
 ވެ.ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކު 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ



 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ މަޤާމުތަކަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ

 

15 ގެ 11   ޞަފްޙާ

 ސް( އަށެވެ. މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯނު ނަްނބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

ގުޅުންހުރި   އުޫޞލާއަދި އެ އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި  މީހުން މަޤާމުތަކަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނުޑގެ
 ލިެބން ންއި )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/40( އިޓުންލިޔުންތައް ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ އެންމެހައި

 ހުންނާނެއެވެ. 
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 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ މަޤާމުތަކަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ

 

15 ގެ 12   ޞަފްޙާ

 ސްކޯ ޝީޓް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ތަކުގެމަޤާމު އޮފިސަރުންގެ ލީގަލް  – 2ޖަދުވަލު 

 ސްކޯޝީޓް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 އަށް(  15 ސީ.އެސްން  7ސީ.އެސް )

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

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޕޮއިންޓު( 5) މައްސަލައިގެ ބަހުސް  - 1

 0 1 2 3 4 5  އްސަލަ ިދރާސާކޮްށ މައްސަލަ ެދނެަގނެފަިއވާ މިްނވަރުމަ - 1ކްރައިޓީިރއާ 

  ކިތަކުގެ އަލީަގއި މަްއސަލަ އެނަލަިއޒްކޮށް ހުށަހަޅާ ަހއްުލގެ ފެންަވރުހެ - 2ކްރައިޓީިރއާ 

 0 1 2 3 4 5 ޚިޔާލުތަެކއް ހުށަހެުޅން ހުށަހަޅާ ަމއްސަލަ ަހއްލުކުެރވިދާނެ ަހުރދަނާ 

 0 1 2 3 4 5 ހުށަހަޅާ ހައްލާ ގުޭޅގޮތުން ޕެނަްލއިން ުކރާ ސުވާލަށް ަހރުަދނާ ޖަާވުބދެވުން 

 ޕޮއިންޓު( 5)ހުށަހެޅުމުގެ ފެންވަރު  - 2

 މުޢާމަލާތުކުރުުމގެ ުހނަރު  - 1ކްރައިޓީިރއާ 

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

 ކޮންފިޑެންސް  - 2ކްރައިޓީިރއާ 

 0 1 2 3 4 5 ޖް ހުިރގޮތް ގްވޭ ާވހަކަ ސާފުުވާމއި، ބޮޑީ ލޭން ދައްކާ 

 0 1 2 3 4 5 މަްއސަލަ ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ވާހަކަެދއްކުާމއި ތައްާޔރުވެަފއިވާ މިްނވަރު 

 

 ގެ ޖުމުލަ  2    

 = 20 x  

    30 
 

 ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަމެއް އޮތްނަމަ މި ބައިގައި ލިޔުއްވާށެވެ.

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

 

 



 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ މަޤާމުތަކަށް ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ

 

15 ގެ 13   ޞަފްޙާ

 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  މަޤާމުތަކުގެ  ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ  3ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 (ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ)

 (އަށް 9އިން ސީ.އެސް  7)ސީ.އެސް 
 

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެނގިފައިވުން

  5 4 3 2 1 0 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތްުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ރޭވުންތެރިކަމާެއކީ 

  5 4 3 2 1 0 ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަްތތައް ފެންވަރު މަތިޮކށް އަވަހަށް ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އެހެންމީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 މީހުންނަށް ބަރޯސާނުވެ އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރުއެހެން 

  5 4 3 2 1 0 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިތުރު މަޢުލޫާމތު ހޯދައި ދިރާސާކުރުމަށް އަހަމިއްޔަތުންކަންދޭ މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިފައިވާ މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގި ހުރި މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 މިންވަރު  މައްސަލަތަކަށް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދު އެޕްލައި ކުރަން އެނގޭ

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ނަޒާޙަތްތެރިވުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެިރކަންހުރި މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 

 
 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

 

 

A1  



 2022 ުއޞޫލުތައް މިްނގަނޑުތަާކއި ައއްޔަންކުުރުމގެ ޮހވުާމއި ހުންމީ ަމާޤމުތަކަށް ލީގަލް އޮފިަސރުްނގެ އޮިނގަނުޑގެ

 

15 ގެ 14   ޞަފްޙާ

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 (އަށް  15އިން ސީ.އެސް  11)ސީ.އެސް 

 

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރުމަޤާމުގެ 

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެނގިފައިވުން 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން 

  5 4 3 2 1 0 ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްހުން ހުރި މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ވިސްނުން ހުރި މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު  މަސްޢޫލުވާ އޮފީހަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގައި 

  5 4 3 2 1 0 އިސްކަންދޭ މިންވަރުއައު ޚިޔާލުތަކާއި ވިސްނުންތަކަށް ޖާގަދީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް 

  5 4 3 2 1 0 ކަންކަމުގައި އަވަސް ހަރުދަނާ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0 އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާނުވެ އަމިއްލައަށް މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރުމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި 

  5 4 3 2 1 0  ރޭވުންތެރިކަމާެއކީ މަސައްކަތްުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު.

  5 4 3 2 1 0 މައްސަލަތަކަށް ޤާނޫނާ ޤަވާއިދު އެޕްލައި ކުރަން އެނގޭ މިންވަރު 

  5 4 3 2 1 0  ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގި ހުރި މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެިރކަންހުރި މިންވަރު

  5 4 3 2 1 0 ސާފު ސާދާ ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު 

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:

 
 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:
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15 ގެ 15   ޞަފްޙާ

  ޝީޓު ލިުބުނގޮތުގެ  ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ތަކަށްމަޤާމުއޮފިސަުރންެގ ީލގަލް  -  4ޖަދުވަލު 
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