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 މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އުޞޫލު ވޯޑު
  (1)އިޞްލާޙު  

 

 :ތަޢާރަފް   .1

އެ ޒިންމާ  ،ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ނަރުހުންނަށް މިއީ "ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު" ގައި ބަޔާންކުރާ

 ވާލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.ޙަ

 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ:  .2

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރެވޭ ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާތަކަކީ "ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު" ގައި ބަޔާންކުރާ 

 ވާލުކުރެވޭ ޒިންމާތަކެވެ.ޙަލިއްޔަތުގެ އިތުރުން ޢޫވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ މަސްނަރުހުންގެ 

 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠު:  .3

 .ފަރާތަކާެއވެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހަމަވާ ޝަރުޠު ތިރީގައިވާ ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 3.1 

ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ  10އޮނިގަނޑު" ގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސީ.އެސް  ވަޒީފާގެ ނަރުހުންގެ" 3.2 

 ރޭންކެއްގެ ޝަރުޠު ހަމަވެ، އެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމެއްަގއި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން. 

"ނަރުހުްނގެ ވަޒީފާގެ ، ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީމި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެ މަތީ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް  3.3 

އޮނިގަނޑު" ގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ރޭންކުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަީތ 

 ގްރޭޑުގައި ހުރި ފަރާތަށެވެ.
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 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ މުއްދަތު:  .4

 )ހަތަރު( އަހަރެެވ. 4ކީ ގިނަވެގެން މީލާދީ މުއްދަތަ ދައުރެއްގެ ޙަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 4.1 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ފޯމެއް  3ން ފެށިގެން ޚުއްގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ ތާރީވޯޑް މެނޭޖަރެ 4.2 

މާކްސް  އަށްވުރެ ދަށުން 50 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެސެސްމަންޓް ފޯމުން

ވޯޑް މެނޭޖަރުންެގ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު އެ ޒިންމާއިން ވަކިކުރަންވާނެއެވެ.  ލިބިއްޖެނަމަ

 ގައި ވާނެއެވެ.( 3)އެސެސްމަންޓް ފޯމު މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް  85އަހަރުގެ ދައުރުގައި ދެމިހުރެވޭނީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޕީ.އޭ އިން % 4މި  4.3 

ވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފަށް އެއްވެސް އަހަރެއްގެ ޙަލިބިގެންނެވެ. މި މުއްދަތުގައި ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ 

 ނުލިބިއްޖެ ަނމަ ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 85ޕީ.އޭ އިން %

ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި ހެދިފައިވާ ، ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް  ނަރުހުންގެ ދައުރުގައި ޒިންމާގެ  މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 4.4 

ވަނަ ދަރަޖައިގެ  3ާލފުވެގެން އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ޚިޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް 

 ކުށަކުން އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ ޮގތުން ވޯްޑ މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކޮްށފިނަމަ ނަރުހުންެގ ވަޒީފާގެ އޮިނގަނޑާއި  4.5 

 އެއްގޮތަށް "އެޑަޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެލަވަންސް" ދޭންވާނެއެވެ.

( ގޮތަށް ހިެމނޭ ތައްދުވަސް ބަންދު) ދުވަހަށް 30 ދައުރުގައި ހުންނަ ޙަވާލުވެގެން އާ  ޒިންމާ މެނޭޖަރެއްގެ ވޯޑް 4.6 

 ޒިންމާ ހިންގުމުގެ  ވޯޑް ގޮުތން ވަގުތީ މުއްދަަތށް އެ ނަގާނަމަ، އެއް ުޗއްޓީ މުއްދަތެއްގެ ދިގު ދުވަހަށްވުރެ

 ވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ. ޙަ

ވަކިކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެ ޒިންމާ ޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުްނ ނުވަތަ ވޯ 4.7 

 ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކުެގ މަތިން ހޮވަންވާނެއެވެ.ޞޫޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް، މި އު
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 ކުރުން: އިޢުލާން   .5

ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ޯހދުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ސްޓާފް ރިކުއަރމަންޓުގައި 

މު ޤާމެނޭޖަރުންގެ އަދަދު ކަނޑަައޅާފައިވީ ނަމަވެސް، މަޤާމެއްގެ ޮގތުގައި ސީ.އެސް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން މި މަވޯޑް 

 ނުއުފައްދާނެއެވެ.

)ފަހެއް( ދުވަސް  5 ބަންދުނޫން ރަސްމީ މަދުވެގެން އިޢުލާނު ކުރެވޭ ހަވާލުކުރުމަށް ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 5.1 

 ވަންދެން ޝާއިޢުކުރެވިފައި އޮްނނަންވާނެއެވެ. 

އެ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ  ،ކުރާނީއިޢުލާން ހޯދުމަށް ފަރާތެއް އަދާކުރާނެ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 5.2 

   އިޢުލާނަުކންނެވެ.އިންޓަރނަލް 

w
“ 

ވަކި ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގުމާއެކު، މުވައްޒަފުން  ،މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަށް "އިދާރާ" މާނަކުރުމުގައި 5.3

އެއް ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީމަރުކަޒުން އަނެއް ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ބަދަލުކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ 

 ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޞިއްޙީމަރުކަޒުތައް ބަލާނީ އެއް އިދާރާއެއް ކަމުގައެވެ.

ވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ޙަުރޠު ހަމަވާ މުވަްއޒަފަކު ކުރިމަތި ނުލާނަަމ، ވަގުީތގޮތުން މި ޒިންާމ އިޢުލާނަށް ޝަ 5.4 

ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ވާލުކުރުމުގައި ޙަކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުްނ، ވަގުތީގޮތުން މި ޒިންމާ 

އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ޒިންމާާދރުވެރިޔާ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާއެއްގެ 

 ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ.

ވާލުކުރުމުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް އިދާރާގައި ނެތް ނަމަ، އެ ޙަ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް ގޮތުން ވަގުތީ 5.5 

އިދާރާގައި ހިމެނޭ ނަރުހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މަޤާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ މި ޒިންމާ 

ގެ އެންމެ  ގޮތުން ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާއެއްވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. މިޙަ

 އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެވެ.

 މުއްދަތު . މި އަހަރަށެވެ( އެކެއް) 1 ގިނަވެގެން އެންމެ ހަވާލުކުރެވޭނީ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް ގޮތުން ވަގުތީ 5.6 

 ކުރަންާވނެއެވެ.ވާލުކުރުމަށް މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އިއުލާންޙަންމާ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒި
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 A2ގެ ތެރޭަގއި ދުވަހު 3ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުމަށް އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަްސމީ ބަންދުނޫން  5.7 

 ޝީޓް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 5.8 A2ީދީފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ުހށަހެޅުމަށް ޓް އާންމުކުރުމަށް ފަހު ޮޕއިންޓުޝA2  ޝީޓް ާއންމުކުރާ ދުވަހުްނ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ އިޢުލާނަށް ކުރިމަިތލީ ފަރާތްތަަކްށ ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ އެއްވެސް ަފރާތަކުން  2ފެށިގެން 

 ންވާނެެއވެ.ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާ ބެލުމަށްފަހު އެ ފަާރތަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭ

ޝީޓް އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން  A2ޝީޓަށް ބަދަލު އަންނަ ޙާަލތުގައި  A2ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން  5.9 

ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ގޮތަށް އާންމުކުރާ އިރު ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމަށް ިއތުރު މުއްދަތެްއ ދޭކަށް 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން:ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ   .6

ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާުލކުރާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ ަމޤާމުތަކަްށ  6.1 

 މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.

އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ  ،ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭނީ 6.2 

 ޠު ރޭންކުން ފެށިެގން މަީތ ރޭންކެއްގެ ޝަރު 10މުަތކުގެ ތެރެއިން ސީ.އެސް ޤާއޮނިގަނޑު" ގައި ހިމެނޭ މަ 

ންގަނޑުގެ ހަމަވެ، ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮިނގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަުފން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މި

ވާުލކުރުމުގައި ޙަވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ  ނަމަވެސް،ތެރެއިން އެންމެ މަިތން މާކުސް ލިބޭ ފަރާތަކާއެވެ. 

މުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި އެންެމ ދަށްވެގެން ހޯދަންޖެހޭ ިމންވަުރ ހޯދާކަށް ޤާ ނަރުހުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަ

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

ންމާ ޙަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލީއިރު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސް / ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒި 6.3 

ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚަށް ލައިސަންސް / 

 ރެވޭނެއެވެ.ރެޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ ޙަވާލުނުކު

ލައިސަންސް / ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ދާއިމީކޮށް އަދި ވަގުތީގޮތުންވެސް އެ ފަރާތަކާ  6.4 

 ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ ޙަވާލުނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަުތ ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ އާ ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލައިސަންސް /  6.5 

ވަކިވާނެއެވެ. އަދި  ޒިންމާ ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް  އެ މުވައްޒަފަކު ހަމަވެއްޖެނަމަ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއިން

 އާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 5.2މި އުޞޫލުގެ 

 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ޙަވާލުކުރުން:  .7

ވާލުކުރިކަން ޙަ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް ވިއުގައިން އެސް.ސީ ހަާވލުކުރާނީ، ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 7.1 

 އަންގައިދޭ ޗިޓަކުންނެވެ. 

ވޯޑް މެނޭޖަރުންނަށް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ޮގތުން ޒިންމާ ަޙވާލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް /  7.2 

ސެކްޝަން ބަދަލުނުވެ ެއ މުަވއްޒަފެއްގެ ރޭންކް އަދި ގްރޭޑް ބަދަލުވީ ކަމުގައިވިޔަސް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 ޒިންމާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. 

ޑް މެނޭޖަރުންނަށް ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީ ޮގތުން ޒިންމާ ަޙވާލުކުރުމުގައި މުވައްޒަފުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް / ވޯ 7.3 

ސެކްޝަން ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ަޙވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއިން ވަިކކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޙާލަތުަގއި ޒިންމާ 

 ރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އާ އެއްގޮތަށް ކު 5.2ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް މި އުޞޫލުގެ 

ކުރާ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް،މި ޒިންމާއާ ގުޅިގެން ބަދަލުގެންނަންވާނެއެވެ. ވާލުޙަ ޒިންމާ މެނޭޖަރުންގެ ވޯޑް 7.4 

ލިއްޔަތު އިތުރުކުރަން ޢޫވާލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް މި ޒިންމާގެ މަސްޙަވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ 

 ވާނެއެވެ. 
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 ނަންބަރު: .........................................
 
 

 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނު 
 ހަވާލުކުރެވޭ ޒިންމާ: ވޯޑް މެނޭޖަރ

 ބޭނުންވާ އަދަދު: )އަދަދު(

 ގިންތި: )ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިންތި(

 ހަވާލު ކުރެވޭ މުއްދަތު:             އަހަރު  4

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 
 )ސަތޭކަ ސައުވީސް ރުފިޔާ( 124/-މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

އެޑަޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ 
 އެލަވަންސް ދެވޭނެ މިންވަރު:

 
 )ވޯޑު މެނޭޖަރުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް(

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 :ވާޖިބުތައް 

ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކެއްގެ  10ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން ސީ.އެސް 
 ޝަރުތު ހަމަވެ، އެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ މަގާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

 ޝަރުޠު:

ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ، މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި އިދާރާއަށް   .1
 ހުށަހަޅާ ސިޓީ / އީމެއިލް 

 ؛ކޮޕީލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .2

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ، )ހ(  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނުވަތަ  ؛ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު  ކޯސް ފުރިހަމަ 
 ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 



 ސ 
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މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  )ށ( 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

 ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. .3

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .4
އިން ފެށިގެން މަތީ   ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް /10)ހ( ނަރުހުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ސީ.އެސް 

 ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން.މަޤާމެއްގައި ވަ

އިން ފެށިގެން މަތީ  / ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް 10)ށ(  ނަރުހުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ސީ.އެސް 
މަޤާމެއް ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ   މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  ލިޔުން.އަންގައިދޭ

)ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި ވޯޑް 
 މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ އެއްގޮތަށް (

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

)އިދާރާގެ ނަން( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް  ،ގެ ކުރިން )ގަޑި(ގެ  )ތާރީޚް(މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެދުވެރިކޮށްވެސް  ފެކްސް ނަންބަރު( އިދާރާގެއަދި ފެކްސް ) މެއިލް އެޑްރެސް(-)އީއެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް 

އި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ބަލަ
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ/ލިޔުން 

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ އެ ބައިވެސް ވޯޑު 
 ގައެވެ.  )އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަން( ،އާ ދެމެދު )ތާރީޚް(އާއި  )ތާރީޚް( ހިމެނުން(  އޮންނާނީ،

 
 
 

)އިމްތިޙާނާއި އިންޓަވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ އެ 

އޮންނާނެ   އިވެސް ހިމެނުން(ބަ
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 ،މި އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

މެއިލް ކުރާނީ      -އީ އެވެ. )ފެކްސް ނަންބަރު( ،އަށެވެ. ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ )ފޯނު ނަންބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
 އަށެވެ.  މެއިލް އެޑްރެސް(-)އީ

 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚް(           
 )މީލާދީ ތާރީޚް(           

 
 
 
 
 



 ސ 
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 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޗެކްލިސްޓް   :2ޖަދުވަލު 
 

ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ، އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިންމާ 
 :  ކަންތައްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ 

 
 
 
 

  ތަފްޞީލް  ބަލަންޖެހޭ ބަިއތައް 
އިއުލާނު ކުރުމުގެ  .1

ކުރިން ކަށަވަރު 
ކުރަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް 

  ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން
ވަޒީފާ ބަޔާން އިއުލާނުކުރެވޭ ޒިންމާ އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި 

 އެކުލަވާލާފައިވާކަން.
 

  އިއުލާނުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤާމުެގ ޢިނާޔަތްތައް ބަޖެޓުން ހަމަޖެްއސެން ހުރިކަން.

ވަޒީފާއަށް އިއުލާނު  .2
 ކުރުން 

  ގައި ވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށްކަން.   1އިޢުލާނު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
  އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠާ އެއްގޮތަށްަކން.  ނަރުުހންގެ ވަޒީފާގެޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުުކރުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނު އެ އިދާާރއެއްގެ ތެރޭގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާީރޚުން 
ދުވަހަށްވުރެ ކުރުޫނން މުއްަދތެއް  5 ބަންދު ނޫން ފެށިގެން މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މަދުވެގެން ސަރުކާރު

 ދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
 

ޒިންމާ  .3
އަދާކުރުމަށް 

އެންމެ ގާބިލު 
 ފަރާތްހޮވުން.

އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން ޒިންމާ އަދާކުުރމަށް އެންމެ ޤާިބލު ކަމަށް ކަނަޑއަޅާ 
ނިގަނޑުގެ މަގާމުތަކަށް މުަވއްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފަރާތަށް ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އޮ

 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބިފައިވާކަން 
 

ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހޮވޭ ފަާރަތށް ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރިކުެއސްޓް ސީއެސް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން 
ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާއިރު،

 ކަށަވަރު ކުރުން.
 

  އެ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ  .1
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވުމަށް އެދި މުވައްޒަފު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .2

ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބަލައިގަނެފައިވާކަން ލިޔުން/ސިޓީ/އީމެއިލް )އިއުލާނުގައިވާ ސުންގަޑި 
 ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން (

 

  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެްޓފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ .3
  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތައް  .4
  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ހާަމކޮށްދޭ ލިޔުންތައް  .5
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރެޒެންޭޓޝަނާއި އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ  .6

 (A1)ޝީޓް 
 

   (A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުޮގތުގެ ީޝޓް ) .7



 ސ 
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ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެ، އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް 
 ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް : 

 

          ބަލަންޖެހޭ ބަިއތައް                            ތަފްޞީލް 
ޝަރުޠު ހަމަވާ 

ފަރާތްތަކުގެ 
ތެރެއިން ވަގުތީ 
ގޮތުން ޒިންމާ 
އަދާކުރުމަށް 

އެންމެ ގާބިލު 
 ފަރާތްހޮވުން.

ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތީގޮތުން ޒިންމާ އަދާކުރާނެ ފަރާތެއް، 
 ސެކްރެޓަރީ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް

 ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 

ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރިކުއެސްޓް ސީއެސް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

 

  އެ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ 

 
ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވުމުގައި މި ޒިންމާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ވާނަމަ، 

 އިދާރާއަށް މިކަން ބަޔާންކޮށް ހުަށހަޅާފައިވާ ސިޓީ
 

 
ވޯޑު މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގައި 

 ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް : 
           ބަލަންޖެހޭ ބަިއތައް                            ތަފްޞީލް 

ޝަރުޠު ހަމަނުވާ 
ފަރާތްތަކުގެ 

ތެރެއިން ވަގުތީ 
ތުން ޒިންމާ ގޮ 

އަދާކުރުމަށް 
ގާބިލު 

 ފަރާތްހޮވުން.

ވޯޑް މެނޭޖަރެއްގެ ޒިންމާ ވަގުީތގޮތުން އަދާކުރާނެ ފަރާތެްއ، ިއދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ 
ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އިދާރާއިން ސިވިްލ  މަތިން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

 ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީ 
 

ޒިންމާ ހަވާލުކުރުމުގެ ރިކުއެސްޓް ސީއެސް ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ 
 ހުށަހަޅާއިރު، ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން.

 

  ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީއެ އިދާރާއެއްގެ 
ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވުމުގައި މި ޒިންމާ ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ވާނަމަ، 

 އިދާރާއަށް މިކަން ބަޔާންކޮށް ހުަށހަޅާފައިވާ ސިޓީ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ސ 
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 ވޯޑް މެނޭޖަރުންގެ އެސެސްމަންޓް ފޯމު   :3ޖަދުވަލު 
 

އްޔަތު މަސްޢޫލި  1 2 3 4 5  
ބިލްކަން ިލބިފައިވާ މިންވަރު ޤާމަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ        
މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު އަދި  އެހެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް      

ބިލްކަން ހުރި މިންވަރުޤާ އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ   
މުވައްޒަފުންނަށް އުގަންނައި ދިުނމާއި މުވައްޒަފުން ވޯޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން      

 "މެންޓޯ" ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު
 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރި މިންވަރު     
ހުނަރު ލިބިފައިވާ ވޯޑްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އައު ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ      

 މިންވަރު
އިދާރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ      

 ގާބިލްކަން ލިިބފައިވާ މިންވަރު 
ވޯޑްތެރޭގައި ހާދިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލް      

 އެނގިފައިވާ މިންވަރު 
ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުން ބަލައިަގންނަ މިންވަރު އަދި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އިސްކަންދޭ      

 މިންވަރު
 މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިަފއިވާ މިންވަރު     
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަަކށް އަހުުލވެރިވެފައިވާ މިންވަރު     

 ޖުމްލަ  
 ނޯޓް:
  ވަރަށް ރަގަޅު  – 5ވަރަށް ދެރަ ،  – 1ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު؛ 
  ްބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮމިަޝނަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ފޯމަށް ުއނި އިތުރު މީގެ އިތުރުންވެސް އިދާރާއިނ

  ގެނެވިދާނެއެވެ.

 


