`

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ
އިޞްލާޙު ގެނައުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  2.1ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަދި (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

2.1

އުޞޫލަށް
ޢަމަލުކުރުމާއި
ޒިންމާތައް

(ހ)

މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  2022މެއި  01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިނގާނީ 2022 ،މެއި  01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރާ އިޢުލާންތަކަށް
ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމާއި ،ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ
މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ މި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން
މަޤާމަށް

.3

މުވައްޒަފަކު (ހ)

ނެގުމަށް ނިންމުން

އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމަކާ ގުޅިގެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަތުމަށް ފަހު ،އެ އިދާރާއަކީ
މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ
ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ އިދާރާއަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަ އެންމެ
އިސްވެރިޔާ ،ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،އެ މަޤާމަކަށް
އިޢުލާނުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  4.3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

4.3

އިޢުލާން އާންމުކުރުން

(ހ)

އިޢުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ގެ ބައިގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ،އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިޢުލާން
ޝާއިއުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  5.2ވަނަ ނަންބަރުގެ (އ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޞަފްޙާ  23ގެ 1

5.2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (އ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް

ބަލައިގަތުން

ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއްވާނަމަ ،އެކަމަކާ ގުޅޭ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން އެންގިދާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  6.1ވަނަ ނަންބަރުގެ (އ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

6.1

އެދިފައިވާ (އ)

ވަޒީފާއަށް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭތޯ

ފަރާތްތައް

ބެލުމުގައި ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނައުމަށް އަންގައި ،އެ

ސްކްރީންކުރުން

ކަން އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހެޅުމަށް  72ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނެސްފައިނުވާ ނަމަ ،ޝަރުޠުހަމަކުރުމާއި
ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ ސަނަދު ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  6.3ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

6.3

(ށ)

ސްކްރީނިންގ
މަރުޙަލާގެ

ނަތީޖާ

އެންގުމާއި،

ނަތީޖާ

ޝީޓު ޢާންމުކުރުން

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާ ނިމުމުން ސްކްރީންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޖެހިގެން އޮތް މަރުހަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 .1މަޤާމުގެ

ޝަރުޠު

ހަމަވާ

ފަރާތްތަކާއި

އަދި

ޝަރުޠު

ހަމަނުވާ

ފަރާތްތަކަކީ

ކޮބައިކަން

އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ޢާންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތައް (އިދާރާގެ ފޯނު
ނަންބަރު އަދި އީ-މެއިލް ހިމެނޭގޮތަށް) ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .3މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .4ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރެވުނު ލިޔުން އިދާރާއިން ސީ.އެސް.
ވިއުގައިގެ ރިކުއެސްޓާ އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  6.4ވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް އެ ނަންބަރުގެ އަކުރުތައް އަންނަނިވި ގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.

6.4

ލޯކަލް

ޕްރޮގްރާމުތައް (ރ)

ފުރިހަމަކުރުމުން
ލޯކަލް

މި ނަންބަރުގެ (ނ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން އިދާރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނީ ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދޭ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުންދޭ

ސަނަދުތައް

ލޯކަލް ސެޓްފިކެޓްތަކުގައެވެ .ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ އިންސްޓްޓިއުޓްތަކުން ފުރިހަމަކުރާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި

ވެލިޑޭޓްކޮށް

އަދި ރާއްޖޭގެ އިންސްޓްޓިއުޓަކުން (ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީއަކުން) ކޯސްފުރިހަމަކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

ދަރަޖަކުރުން

ސެޓްފިކެޓް އެވާރޑިން ބޮޑީއަކުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާނީ މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިންނެވެ.

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ބ)

ރާއްޖޭގެ އުވައިލާފައިވާ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ،އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ލޯކަލް ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި ބަލާނީ ،މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 4
ގައިވާ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓު ޕެނަލްއިން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓެވެ.

(ޅ)

ނ
ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތެރެއި ް
މުދައްރިސުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު
ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްގެންނެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  7.1ވަނަ ނަންބަރުގެ (ކ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

7.1

ޝަރުޠުހަމަކުރުމަށާއި

(އ)

ޕޮއިންޓުދިނުމަށް
ބަލައިގަނެވޭ

މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން (ކޯސްކޮމްޕްލީޝަން ލެޓަރ) ބަލައިގަނެވޭނީ،
ލިޔުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން "ބެޗް ވެލިޑޭޓް" ކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ސަނަދު ދިނުމުގެ ހުއްދަ

ތަޢުލީމީ

ސެޓްފިކެޓުތައް


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ފިޔަވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެ މަރުކަޒަކަށް ދީފައިވާ ސިޓީ ނަންބަރާއި ތާރީހު ހިމަނާފައިވާ ނަމައެވެ.

ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  7.2ވަނަ ނަންބަރުގެ (ކ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް އެ ނަންބަރުގެ އަކުރުތައް އަންނަނިވި ގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.

7.2

ތަޢުލީމީ

ސަނަދުތައް (އ)

އަލްމަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ އިން ދޫކުރާ ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާގެ ސެޓްފިކެޓު (ސެޓްފިކެޓް އޮފް

ދަރަޖަކުރެވޭ

ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން) އަކީ މަތީ ސާނަވީ އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްކަމުގައިވާތީ ،ސާނަވީ

ފެންވަރުތައް

ނުވަތަ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން ޝަރުތުހަމަކުރާ މަގާމުތަކާއި އެއަށްވުރެ ދަށުން ޝަރުތުހަމަކުރާ މަގާމުތަކަށް
ޝަރުތު ހަމަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި މި ސެޓްފިކެޓު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާގެ
ސެޓްފިކެޓަކީ ދިވެހި ފާސް ހިމެނޭ ސެޓްފިކެޓަކަށް ވުމާއެކު މި ސެޓްފިކެޓު ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ ،ވަކިން 'ސެކަންޑަރީ
ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގެ 'ދިވެހި' މާއްދާގެ ފާސް ހުށަހަޅާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ވ)

އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ދަރަޖަކުރާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
 .1ފަސްޓް ސެޓުފިކެޓު އިން އިންގްލިޝް ) (FCEދަރަޖަކުރާނީ ސާނަވީ ފެންވަރުގައެވެ.
 .2ސެޓުފިކެޓު އިން އެޑްވާންސްޑް އިންގްލިޝް ) (CAEދަރަޖަކުރާނީ މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރުގައެވެ.
 .3ސެޓުފިކެޓު އޮފް ޕްރޮފެޝަންސީ އިންގްލިޝް ) (CPEދަރަޖަކުރާނީ މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރުގައެވެ.

(މ)

އިނގިރޭސި ބަހުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް ކަނޑައަޅާފައި ނުހުންނަ ސެޓުފިކެޓުތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި
ބަލާނީ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑެވެ.

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ގްރޭޑް

ހަމަހަމަ ކުރެވޭ ލެވެލް

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް

A

GCE Ordinary Level

C2

B

GCE Ordinary Level

C1

C

GCE Ordinary Level

B2

D

GCE Ordinary Level

B1

E

GCE Ordinary Level

A2

ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  8.1ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

8.1

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް (ހ)

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަކަށްވާ ނަމައެވެ .ގުޅޭ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ

ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ

އ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް

މިންގަނޑު

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ (ކެރިއަރ ފީލްޑްސް) ތެރެއިން ދާއިރާއަކާ ގުޅޭކަމުގައިވާ
އ
ނަމައެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޓެކްނިކަލް ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަގާމުތަކަށް ޝަރުތުހަމަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުމުގަ ި
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ބަލައިގަނެވޭނީ ލިޔުމުގައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ މަގާމުގެ ކެރިއަރ
ފީލްޑާ ސީދާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނިފައިވާ ނަމައެވެ .މި ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ
ތެރެއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ގުޅެނީ އެންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
އެ ތަޖުރިބާއެއް ގުޅޭކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  8.6ވަނަ ނަންބަރުގެ (ނ) ގެ ފަހަތަށް ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުން.

8.6

އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ

(ރ)

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މީހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް
ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ނ
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލާ ހިލާފަށް ނުވަތަ ޝަރުތުހަމަނުވެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ވަޒީފާއި ް
ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  8.9ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

8.9

ގުޅޭ

ތަޖުރިބާ (ނ)

ދެނެގަތުމުގައި
ލިޔުންތަކަށް
އިސްތިސްނާ

ބ
ސްކިލްޑް ލޭބަރ މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ (މިސާލު :ވެލްޑަރ ،ފައިބަރގްލާސް ޓެކްނީޝަން) ތަޖުރި ާ
ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި

ދެވޭ

މ
ނަމަވެސް ،ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަ ަ
ކ
ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ .މި ގޮތުން ޕޮއިންޓުދޭނީ މަޤާމުގެ ނަން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަ ާ
ސީދާ ގުޅޭކަމުގައިވާ ނަމައެވެ.

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  11.2ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އިޞްލާހުކޮށް ،އެ ނަންބަރުގެ (ބ) ގެ ފަހަތައް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް އެ ނަންބަރުގެ އަކުރުތަށް
އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.

11.2

އިންޓަރވިއު

ޕެނަލް (ހ)

އެކުލަވައިލުން

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވައިލާނީ ،މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ އިދާރާއަކަށް
އ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ،ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ ެ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

(ޅ)

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އިރު ،ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ ދޭދޭ ޕެނަލިސްޓުންގެ
މެދުގައި ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުމެއް ނެތް (މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިއެއް ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު މީހެއް،
އެއްބަފާ މީހެއް ،އަނތްބެއް ނުވަތަ ފިރިއެއް) ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

އ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ހިމަނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަެ ،
އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ
ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ އިދާރާއަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަ އެންމެ
އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ޤާބިލު
ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

(އ)

ސިޔާސީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން
ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިންޓަރވިއުގައި އޮބްޒަރވަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

(ވ)

އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުންނަކީ އިންޓަވިއުކުރެވޭ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ފުރިހަމައަށް
މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އަދި އިންޓަވިއުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(މ)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .1ޕެނަލްގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް
މުވައްޒަފު ހިމެނުން.
 .2ނަންބަރު  1ގައިވާ ގޮތަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް
މުވައްޒަފަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވެވެން ނެތް ހާލަތުގައި ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފު ކަނޑައަޅާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފެންވަރު ނުވަތަ އެއަށް
ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފަރާތެއް ހިމެނުން.
 .3ޕެނަލްގައި ދެން ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ އިޢުލާންކުރާ މަޤާމު އޮތް އިދާރާ ފިޔަވައި އެހެން އިދާރާތަކުން
ހޮވައިލެވޭ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ފަރާތްތަކަކަށްވުން.

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  11.4ވަނަ ނަންބަރުގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

11.4

އިންޓަރވިއު

ބާއްވާ (ށ)

ތަން


އޮންލައިންކޮށް އިންޓަވިއު ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ،އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
މަތިން އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ.

ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  16ވަނަ ނަންބަރު "ވަޒީފާއަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމާއި އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރުން"
އުނިކޮށް އެ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަ ނަންބަރުތައް އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.

16

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

16.1

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  17.1ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.

16.1

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭފަރާތުގެ (ހ)
ކުށުގެ

ރެކޯޑު

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހަވާލުކޮށް ،ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ރަސްމީ ބަންދުނޫން 7
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގަ
އ
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމާއެކީއެވެ( 7 .ހަތެއް) ދުވަސްތެރޭގަ ި

ސާފުކުރުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަނާޅައިފި ނަމަ A2ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ތަރުތީބުން
ލިސްޓުގައި ދެން ޖެހިގެން އޮތް ފަރާތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.


ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  18.1ވަނަ ނަންބަރުގެ (ޅ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް އެނަންބަރުގެ (ށ)( ،ނ)( ،ރ) އަދި (ބ) އުނިކޮށް އެ ނަންބަރުގެ
އަކުރުތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ތަރުތީބުކޮށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

17.1

(ށ)

ވަޒީފާއަށް
ހަމަޖެއްސުމަށް
ސީ.އެސް.

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގައިން ހުށަހަޅާ އިރު ،ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ
ލިޔުންތައް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.

ވިއުގަ

މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން

 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ މަޤާމަށް
މީހަކު ނެގުމަށް ލިބިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސިޓީ/ލިޔުން.
 .2ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ.
 .3ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.
 .4ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެންކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ދިވެހި
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނެތް ނަމަ ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.
 .5ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ވެލިޑޭޓްކޮށް ،އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
 .6ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .7ލައިސަންސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނަމަ ،ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ
އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
 .8އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ހަދާ މަޤާމުތަކުގެ އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްގެ ނަތީޖާ ޝީޓު.
 .9އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ ޝީޓު ).(A1
 .10ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯ ޝީޓު.
 .11ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (.)A2
 .12ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ސްކްރީންކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރި
ޝީޓު.
 .13ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު"
(ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ
ފޯމު).
 .14ސިވިލް ސަރވިސް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑު އޮތް މުވައްޒަފުން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް
ބަދަލުވުމާމެދު ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން
 .15ވަޒީފާގެ ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުމެއްވާ ނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް.
 .16ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޗެކްލިސްޓް (ޖަދުވަލު )13
(ނ)

އ
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތަކާއެކު ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ރިކުއެސްޓު ސީ.އެސް ވިއުގައަށް އަޅައި ެ
ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސޭކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމުން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ރިކުއެސްޓް
ކޮމިޝަނުން ޗެކްކޮށް އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސޭނަމަ އެ ކަން އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  18.1ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ދެ ނަންބަރު އިތުރުކޮށް އުޞޫލުގެ ނަންބަރުތައް އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.

17.2

ވަޒީފާއަށް
ފަރާތަށް
ހުށަހެޅުމާއި
ފަރާތުން

ހޮވޭ (ހ)
ވަޒީފާ
އެ

އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސޭކަން ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން އިދާރާއިން މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  12ގައިވާ
ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ލިޔުމުން ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތައް ވަޒީފާ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ
މ
އޮފީހަށް ނިކުމެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚާއި ،މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދޭންޖެހޭނަ ަ

ޤަބޫލުކުރުން

އެކަން އެ ފަރާތުން އިދާރާއަށް ފޮނުވާ ޖަވާބުގައި ބަޔާންކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިދާރާއަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް  72ގަޑިއިރު ދީ ،އެ ކަން އެ ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ރ)

ވަޒީފާ ބޭނުންވާކަމަށް އަންގައި ފޮނުވާ ޖަވާބުގައި ،އެ ފަރާތުން މިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ ނަމަ
އެކަން ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ،އޮފީހަށް ނިކުމެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރާ ތާރީޚާއި ،މިހާރު ވަޒީފާ
އަދާކުރާތަނަށް އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ އެ ކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

17.3
17.4

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނޯޓިސް ދިނުން
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން

(ހ)

ވަޒީފާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުން އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން ތިރީގައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ވަޒީފާ
ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓް ޖެހުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .1ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅި ލިޔުން.
 .2ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުން.
 .3ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ނަމަ ،އަދާކުރާ
ވަޒީފާއިން ވަކިވި ކަމުގެ ލިޔުން.

(ށ)

ވަޒީފާ ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ވަޒީފާ ސީ.އެސް .ވިއުގައިން ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އަލުން
ކުރިންހުރި ވަޒީފާއަށް މި މަރުޙަލާގައި އިޢާދަނުކުރެވޭނެއެވެ.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ  18.2ގެ (ނ) އާއި (ރ) އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް އެ ނަންބަރުގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.

17.3

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ (ނ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް ސީ.އެސް .ވިއުގަ

އިދާރާއަށް

ނޯޓިސް

މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ދިނުން

 .1އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގެ  17.3ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ނޯޓިސް މުއްދަތު ދީ އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން.
 .2ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ ،އެހެން އޮފީހަކަށް
ބަދަލުވުމާމެދު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން.
(ރ)

ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ގިނަވެގެން  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ .ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި
ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ،އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ތަނަކަށް  30ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭކަމަށް ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނަމަ A2 ،ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ތަރުތީބުން ލިސްޓުގައި ދެން ޖެހިގެން އޮތް ފަރާތަކަށް
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި
ހުރި ފަރާތެއް ނަމަ ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން

ހުށަހަޅާ ރިކުއެސްޓު

ބެލުމަށްފަހު އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ހަމަޖައްސައިދެވޭނަމަ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓު ޖަހަންވާނީ އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.


ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު " 6މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދުތައް ބަލާނެގޮތުގެ ތާވަލު" އަށް ޕޮއިންޓެއް އިތުރުކުރުން.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8އިޞްލާޙުކޮށް ޖަދުވަލުގެ ނަން " އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް" އަށް ބަދަލުކުރުން.



ބުނެވިދިޔަ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު " 10ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓުލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަމޫނާ" އުވާލުން އަދި އުޞޫލުގެ
ޖަދުވަލުތަށް އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން
ޖަދުވަލު ( 10ހ)

އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .އަށް)

ޖަދުވަލު ( 10ށ)

އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .އަށް)

ޖަދުވަލު ( 10ނ)

އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .އަށް)

ޖަދުވަލު ( 10ނ)

އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .އަށް)

ޖަދުވަލު ( 11ހ)

 A2ޝީޓު – އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް

ޖަދުވަލު ( 11ށ)

ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް

ޖަދުވަލު ( 11ނ)

 A2ޝީޓު – ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް

ޖަދުވަލު ( 11ރ)

 A2ޝީޓު – އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .ގެ މަޤާމުތަކަށް

ޖަދުވަލު ( 11ބ)

 A2ޝީޓު – އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .ގެ މަޤާމުތަކަށް



އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ( 11ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ) އަދި (ބ) " A2ޝީޓު" އިޞްލާހުކުރުން



އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  " 12ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަމޫނާ އިތުރުކުރުން.



އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  12ގެ ފަހަތަށް ޖަދުވަލު  13ގެ ގޮތުގައި

"ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޗެކްލިސްޓް" އިތުރުކޮށް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލުތަށް

އަންނަނިވިގޮތަށް ތަރުތީބުކުރުން.
ޖަދުވަލު 14

އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެގޮތުގެ ޓައިމްލައިން

 12އެޕްރީލް 2022

ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ޖަދުވަލު  – 6މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދުތައް ބަލާނެގޮތުގެ ތާވަލު

އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް (އިދާރީ) މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން
ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ބެލޭނެ ސަނަދުތައް

އަސާސީ ޝަރުތު

ލެވެލް  1ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން
ޝަރުތު 1

އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

SS1

ގްރޭޑް  7ން ފެށިގެން މަތީ ނުވަތަ ލެވެލް  1ން ފެށިގެން މަތީ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލު ކޮށްފައިވާނަމަ ޝަރުތު ހަމަކުރުމުގެ އިތުރަށް ތައުލީމަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް
ލެވެލް  1ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

ޝަރުތު 1

އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ން ފެށިގެން މަތީ ނުވަތަ ލެވެލް  1ން ފެށިގެން މަތީ ސެޓްފިކެޓެއް ހާޞިލު ކޮށްފައިވާނަމަ

SS2

ޝަރުތު ހަމަކުރުމުގެ އިތުރަށް ތައުލީމަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް
ލެވެލް  1ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުތު 2

އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  2ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  11ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން  +ގުޅޭ  2އަހަރު

ޝަރުތު 1

އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

SS3

ލެވެލް  2ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  11ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް އޮތްނަމަ  +ގުޅޭ
 2އަހަރު

ޝަރުތު 2

އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  4ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  4ން  10އާ ދޭތެރޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  4ން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
އޭލެވެލް  2މާއްދާއިން "އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އޯލެވެލް " 2ޑީ" އަދި ސާނަވީ /މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ"

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  3އަދި ސާނަވީ /މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ"

ޝަރުތު 2

GS3

އޯލެވެލް " 2ޑީ" އަދި ސާނަވީ /މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ"  +ގުޅޭ 2
ރ
އަހަ ު

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  5ން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އޭލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ /މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ"

ޝަރުތު 2

ލެވެލް  5ން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  4އަދި ސާނަވީ /މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސީ"

ޝަރުތު 3

ލެވެލް  7ން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  6/5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު

ޝަރުތު 1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

GS4

MS1
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ލެވެލް  6/5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  2އަހަރު

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  7ން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  8/7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު

ޝަރުތު 2

ލެވެލް  7ން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  6/5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  4އަހަރު

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  9ން  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  8/7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  2އަހަރު

ޝަރުތު 2

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު

ޝަރުތު 3

ލެވެލް  8/7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  4އަހަރު

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  2އަހަރު

ޝަރުތު 2

ލެވެލް  8/7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  4އަހަރު

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  4އަހަރު

ޝަރުތު 2

ލެވެލް  8/7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  8އަހަރު

ޝަރުތު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  6އަހަރު

ޝަރުތު 2

ލެވެލް  9ން  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ން  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ން  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ން  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

MS2

MS3

EX1

EX3

EX3
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ޓެކްނިކަލް އޮފިސަ ރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް

(ޓެކްނިކަލ ް) މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުނ ް
އަސާސީ ޝަރުޠ ު

ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ސަނަދުތައ ް
އޮތްނަމަ
ލެވެލް  7ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް
އޮތްނަމަ
ލެވެލް  7ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް
އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  5/6ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު
ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު
 +ގުޅޭ  2އަހަރު
ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު
ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު
 +ގުޅޭ  4އަހަރު
ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު +
ގުޅޭ  2އަހަރު
ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު
 +ގުޅޭ  6އަހަރު
ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު +
ގުޅޭ  4އަހަރު
ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު
 +ގުޅޭ  8އަހަރު
ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު +
ގުޅޭ  6އަހަރު

ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު  2ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު  2ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު  2ޝަރުޠު  1ޝަރުޠު 2

ލެވެލް  5ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް

ލެވެލް  4ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

GS4

M S1

M S2

M S3

EX1

EX3

EX5
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ް – އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމ8 ުޖަދުވަލ

`

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM FOR DISSOLVED ENTITIES

ްއުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމ
Instructions
ުއިރުޝާދ


Where possible please provide specific behavioral examples of the applicant
.ެކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނުއްވަންވާނެއެވ
ޮ ުޤބިލުކަން ސާބިތ
ާ ެގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގ






Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions.
.ެއކު ޞައްޚަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ
ެ ާފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމ



.ެ“ ލިޔުއްވާށެވN/A” ިފޯމުގައިވާ ބައެއް ފުރާއިރު ގުޅުންނެތް ބައިތަކުގައ



Where not applicable please mark as “N/A”

Name of applicant:
:ްފރާތުގެ ނަނ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ
National ID card number:
:ުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ
Designation of the applicant:
:ްއަދާކުރި މަޤާމުގެ ނަނ

(Name)

Referee:

)ްނނ
ަ (

:ުރެފެރީގެ މަޢުލޫމާތ

(Job Title)
)ްނނ
ަ ެމގ
ު ާ(މަޤ

(Organisation)
)ްނނ
ަ ގ
ެ ރ
ާ ާ(އިދ

(Contact no.)
)ުނންބަރ
ަ ެޅނ
ޭ ު(ގ

(Email address)
)ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީ(އ

In what capacity do you know the
applicant?
:ުފރާތް ދަންނަ ހައިސިއްޔަތ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ
Duration employed with your organisation:
ިފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ
:ުމުއްދަތ

13 ެ ގ23 ާޞަފްޙ

Please include start and end date in dd/mm/yyyy format
ްފެށޭ އަދި ނިމޭ ތާރީޚުތައް ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރުން ލިޔުއްވުމަށ
This is a mandatory field.
.ެމީ ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު މަޢުލޫމާތެކެވ

ް ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުނ3 ް އަށ2021 ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައ

Total number of employees working in

your organisation [during the applicant’s
employment at your organisation]:
ިފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ

This is a mandatory field.

:ުއިރު އިދާރާގައި ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ

.ެމީ ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު މަޢުލޫމާތެކެވ

Please list out responsibilities separately or submit job description
Applicant’s main job responsibilities:

ްމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅުއްވުމަށ
ަ ުވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވ

ިފރާތުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ

This is a mandatory field.

:ްމައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައ

.ެމީ ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު މަޢުލޫމާތެކެވ

Reason for Termination:

Resignation ނ
ް ނ
ު ިތއުފާ ދ
ި ްއިސ

:ުވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބ

Dismissal ްކރުނ
ު ިފއިން ވަކ
ާ ީވަޒ
Post abolishment (lay-off) ްވގެނ
ި ުވަޒީފާ އ
End of assignment ްމމުނ
ު ިސއްކަތް ނ
ަ މ
ަ ާހަވާލުކޮށްފައިވ
Other (please specify) : )ްރމަށ
ު ުއެހެނިހެން (ތަފްޞީލު ބަޔާންކ

DECLARATION
ުއިޤްރާރ
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.

ު މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި މިންވަރުން ދީފައިވާ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތ.......................................... ުއަޅުގަނޑ
ް މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އިދާރާއިނ،ިކަމަށާއ
.ެގުޅުމާމެދު އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވ
Signature:………………………………
:ިސޮއ

Date:…………………………….
:ުތާރީޚ

Name: …………………………………
:ްނަނ

Note to the applicant: Please submit the completed reference check along with the civil service job application form.
ްއވުނ
ް ުހށަހެޅ
ު ްރނ
ި ުވމުގެ ކ
ު ަހމ
ަ ިނގަޑ
ް ުއޢުލާނުގެ ސ
ި ީޝން ފޯމާއެކ
ަ ޭވމަށްފަހު އެޕްލިކ
ު ުމކުރ
ަ ަފރިހ
ު ިއވައ
ް ަފރީލ
ެ ެތއް ރ
ަ ުއވާ މަޢުލޫމާތ
ި ަމގ
ު ޯ ފ:ްރތަށ
ާ ަފއަށް ކުރިމަތިލާ ފ
ާ ީވަޒ
.ެދމެވ
ެ ެއ

14 ެ ގ23 ާޞަފްޙ

ް ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުނ3 ް އަށ2021 ްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައ

ޖަދުވަލު ( 11ހ)  A2 -ޝީޓު – އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
)އެސ ް.އެސ ް 1 .ން އެސ ް.އެސ ް 3 .އަށް(
އަސާސީ ޝަރުޠ ު:
މަޤާމުގެ ނަން:

އަސާސީ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން  5ޕޮއިންޓު)

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3

އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ)

އަހަރަކަށް 1

އިންޓަރވިއު

#

ފުރިހަމަ ނަނ ް

އާން

ނޫނ ް

50

5

40

100

ވަނަ

1
2
3
4
5
ނޯޓ ް :މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  A2ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ  70ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމ ު:
މަޤާމ ު:

ތާރީޚު:
ތާރީޚު:

ސޮއ ި:
ސޮއ ި:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
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ޖަދުވަލު ( 11ށ)  A2 -ޝީޓު – ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޞަފްޙާ  23ގެ 16

ޖަދުވަލު ( 11ނ)  A2 -ޝީޓު –ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
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ޖަދުވަލު ( 11ރ)  A2 -ޝީޓު – އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .ގެ މަޤާމުތަކަށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޞަފްޙާ  23ގެ 18

ޖަދުވަލު ( 11ބ)  A2 -ޝީޓު – އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .ގެ މަޤާމުތަކަށް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
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ޖަދުވަލު – 12ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަމޫނާ

c
(އިދާރާގެ ނަން)

ވަޒީފާ ހުށަހަޅާ ލިޔުން
 .1ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން
ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
އެޕްލިކޭޝަން ކޯޑު ނަންބަރު:

ދ.ރ.އ.ކ .ނަންބަރު:
ހުށަހަޅާ މަޤާމުގެ ތަފްޞީލު:
މަޤާމުގެ ނަން:
އަސާސީ މުސާރަ:


އިޢުލާނު ނަންބަރު:

ތރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބި ،އެ މަގާމަށް ހޮވިފައިވާތީ ތިޔަ
ރތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ެ
ތކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަ ާ
ރތް ަ
މަތީގައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަ ާ
ތށް މި ވަޒީފާ ހުށަހަޅަމެވެ.
ފަރާ ަ



ފޯމާ ޙަވާލުވާތާ  72ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރައި ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތެއް ބަޔާންކޮށް މި ފޯމު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ފ ހަމަޖައްސައި ނުދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މި
މި މުއްދަތުގައި ފޯމު އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ތިޔަ ފަރާތަށް މަތީގައިވާ ވަޒީ ާ
ފޯމު ފޮނުވާ ޙާލަތުގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ-މެއިލްއަށް މި ފޯމު ފޮނުވުމުން ،މި ފޯމާ ޙަވާލުވީކަމަށާއި ،މަތީގައިވާ ކަންކަން ތިޔަ ފަރާތަށް އެންގުނީ ކަމަށާއި،
އެކަންކަމަށް އިޤުރާރުވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.



މި ލިޔުން ލިބުމުން މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނޯޓިސް އެއް ދޭންޖެހޭ ނަމަ ނޯޓިސް ދޭންވާނެއެވެ.



ތ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށާއި ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ .ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަ ަ
ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ނަމަ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ކަމުގެ ލިޔުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:

އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރުމަށް:
ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:
ތާރީޚު:

ސޮއިކުރި ގަޑި:

ވަޒީފާ ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:

ވ މި ފޯމު
އ ާ
ހމަކޮށްފަ ި
ގތެއް ބަޔާންކޮށް ފުރި ަ
ނންމާ ޮ
މދު ި
ފއާ ެ
ފމު ލިބޭތާ  72ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ވަޒީ ާ
އވެ .އަދި ޯ
ނ ލިބިފަ ެ
އޅުގަނޑަށް ވަ ީ
ޅން ަ
އވާ ހުށަހެ ު
ގ ި
މަތީ ަ
އ
ހރެ ެ
ޅގަނޑަށް އެނގި ު
އ ު
ކން ަ
ނދެވޭނެ ަ
ސއި ު
ޖއް ަ
ހމަ ަ
ނވާނަމަ ،މި ހުށަހެޅުން ބާޠިލްކޮށް މި ވަޒީފާ ަ
ފއި ު
ގއި ހުށަހަޅާ ަ
ތ ަ
އ މުއްދަ ު
މއިެ ،
ނޖެހޭނެ ކަ ާ
ށހަޅަ ް
ދރާއަށް ހު ަ
އި ާ
ވމެވެ.
ރ ަ
ޤރާ ު
ކަމަށް އި ު
ނަން:

ސޮއި:

ފޯމު ލިބުނު ތާރީޚު:

ފޯމު ލިބުނު ގަޑި:

{ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް ބަޔާންކުރުމަށް ދެވަނަ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ}

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
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 .2ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޖަވާބު
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ނިންމާގޮތް:
ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ ނަމަ ،ސަބަބު:

ތިޔަ ފަރާތުން މި ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރާ ނަމަ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:
މިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވަންތޯ؟ އާން  ނޫން 
ވަޒީފާއަށް އެންމެ އަވަހަށް ނުކުމެވޭނެ ތާރީޚު:
މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސްދޭންޖެހޭތޯ؟ އާން  ނޫން 
ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު:
ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު:

ހ
ހމަށްފަ ު
ހމަޖެ ު
މވެ .އަދި ވަޒީފާ ަ
އދެ ެ
އވުން ެ
ދ ް
ސއި ެ
ޖއް ަ
ދރީ ކަންކަން ހަމަ ަ
ޖހޭ އި ާ
ކރަން ެ
ނމަށް ފުރިހަމަ ު
އދި ު
އސަ ި
މޖަ ް
ޒފާ އަޅުގަނޑަށް ހަ ަ
ކށް މި ވަ ީ
އވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާ ޮ
ގ ި
މަތީ ަ
ނ
ވކިކުރެވޭ ެ
ޅގަނޑު ަ
ފއިން އަ ު
ގމަތިން ވަޒީ ާ
ގތު ެ
އވާ ޮ
ދގަ ި
ވއި ު
ގ ާ
ސގެ ަ
ވ ް
ސވިލް ސަރ ި
މއިފި ނަމަ ،ދިވެހި ި
ނން ަ
ކމަށް ި
ނނުވާ ަ
ވޒީފާ ބޭނު ް
ތ އެ ަ
ވނަމަ ،ނުވަ ަ
ރނު ާ
އޮފީހަށް ޙާޟި ު
ވމެވެ.
ސ ަ
އބަ ް
ހރެ އެ ކަމަށް އެ ް
ށ އެނގި ު
ޅގަނޑަ ް
އ ު
ރވޭނެކަން ަ
ކ ެ
ވޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަނު ު
ހރި ނަމަ ،އެ ަ
އގައި ު
ޒފާއެ ް
ސގެ ވަ ީ
ކަމާއި ކުރިން ސިވިލް ސަރވި ް
ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ގަޑި:

މި ފޯމު އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ފޮނުއްވާނީ {އިދާރާގެ އީމެއިލް} އަށެވެ.
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ނ
ނއު ް
ތއް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެ ަ
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ޖަދުވަލު  - 13ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޗެކްލިސްޓް

`

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޗެކްލިސްޓް
މުވައްޒަފުގެ ނަން
މަޤާމު
އިދާރާ
ރ
ރިކުއެސްޓް ނަންބަރު  /އިޢުލާނު ނަންބަ ު

/

#

ޗެކްލިސްޓް

.1

ގ މަންމަ ،ބައްޕަ،
މޤާމުގައި ހުރެ އެ ފަރާތު ެ
ހށަހަޅާ/ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުން މި ަ
މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ު
ނ
ތ ް
މހަކު ސީދާ ގޮ ު
މހެއް ނުވަތަ އެއްބަފާ ީ
ދަރިއެއް ،އަނބި ،ފިރި ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު ީ
ސުޕަވައިޒް ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟

.2

ގ މަންމަ ،ބައްޕަ،
މޤާމުގައި ހުރެ އެ ފަރާތު ެ
ހށަހަޅާ/ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތުން މި ަ
މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ު
ނ
ދަރިއެއް ،އަނބި ،ފިރި ،އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު މީހެއް ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް ސީދާގޮތު ް
ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭނެތޯ؟

ވ
 3.މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ/ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މަޤާމަކުން މުސްކުޅިކޮށްފައި ާ
މީހެއްތޯ؟

އިދާރާގެ ފަރާތުން
ނަން:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  2021އަށް  3ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން
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