
 

 
 

 



 

 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލު 
 ދެވަނަ ) 2021އުޞޫލު  އައްޔަންކުރުމުގެ ީމހުްނ ހޮވުމާއި ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ  

 އިޞްލާޙު(
 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު ލޯކަލް ކައުންސިލް އެސް.ޖީ  އާންމު ނަން:

 ަދށުން  ގެޤާނޫނު ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ވެހިރާއްޖޭގެދި  2010/7ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހިންގޭ ދާއިރާ: 
 އުފައްދާފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާތައް 

 2022ޖޫން  08 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު:

 2022ޖޫން  08 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

)ފުރަތަމަ  2021 ލުއުޞޫ ކުރުމުގެއައްޔަން ޮހވުމާއިމީުހން  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެަޓރީ ގެތަކުކައުންސިލްލޯކަލް  :އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް 
    އިޞްލާޙު(
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 އިޞްލާޙު(ދެވަނަ )

 
 ތަޢާރަފު . 1

 

 )ހ(

 

އެކުލަވައިލެވިަފއިވާ  ންދަށު ޤާނޫނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  މިއީ،

ިދވެހި  2007/5ންބަރު ކަމަށްވުމާއެކު އަދި ޤާނޫނު ނަ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުވައްޒަފަކީ އިސް އެންމެ އިދާރީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ

 ންވާެނކަމަށްއައްޔަންކުރަ މީހަކު ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ސިވިލް މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ

 .އުޞޫލެވެ ކުރާބަޔާން ކަނޑައަޅައި ކްރައިޓީރިއާތައް ޭބނުންވާ މަށްހޮވު ފަރާތް ޤާބިލް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މަޤާަމށް އެންމެ

 

އްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަްއ އަމި އުޞޫލުގެ މަޤްސަދަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމާއި  )ށ( 

ފުށްފެންަނ ގޮތަށް ދެމަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގެ މަރުޙަލާތަކަކީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަފްޞީލުކޮށްދީ ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމާއި އެ 

  ކުރިއަށްގެންދެވޭ މަސައްކަތަކަށްހެދުމެވެ.

 
 އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު މިންގަނޑު . 2 

 

އެންމެ އަވަހަށް މުވަްއޒަފަކު ވީމި އުޞޫލުގައި ވަކިވަކި މަރުޙަލާތަކަށް ހޭދަކުރުން ލާޒިމު ވަގުތުަތކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، މަޤާމަށް  )ހ(

 އެވެ.  ންވާނީ އެކުއެކީގަހަމަޖެއްސުމުގެ ވިސްނުމުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދެވެންހުރި މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްގެންދަ

 

 . މި އުޞޫލުގައި ޢާންމުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޢާންމުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ )ށ(

 ހިމަނައެވެ. އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޢާންމުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ނު  .1

` 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 2  

ޓުތައް ފަދަ ލިޔުްނތަްއ ލިުބނުގޮތުގެ ޝީ ނަތީޖާއާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ މަުރޙަލާތަކުން ޕޮއިންޓުސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ  .2

 ފަރާތަކަށް ވަކި ކޯޑު ޢާންމުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއަށް ކުިރމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެްޑރެސް އަދި އުމުރުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ

 އިގެންނެވެ. ނަންބަރެއް ދީ އެ ކޯޑު ނަންބަރު ހިމަނަ

  ވެ.ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަްށ އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ކޯޑު ނަންބަރު ވަކިން ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެ .3

 

 ވެ. މި އުޞޫލުގައި ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަްއ ފޮނުވަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެަމތިންނެ )ނ(

-މުގައި ހިމަނާފައިވާ އީވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވާނީ އެ ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ .1

 މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

ސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ފަާރތަކަށް ިސޓީއަކުން އެ މަޢުލޫމާތެްއ މެިއލް އެޑްރެ-އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި އީ .2

 ށްދޭންވާނެއެވެ. ފޯރުކޮ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަިތލި ފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާުތ  އަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުންމެއިލް -އީއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  .3

 ލިބުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. 

  ކޯޑުންނެވެ.ސިޓީއަކުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ސިީޓ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރެ .4

.އެމް.އެސް. ކުރުމަކީ މި ފޯމުގައި ހިމަނާފަިއވާ ފޯނު ނަްނބަރަށް ގުޅުމާއި ެއސް އެދޭ ަވޒީފާއަށް ފަރާތުން  ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް .5

 މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

ނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ުނވަތަ މި އުޞޫލުގައި ޢާންމުކުރަންވާނެަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ލިުޔމެއް ޢާންމުކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭީނ ކޮމިޝަ )ރ(

 މުންނެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ އާންމު އިޢުލާނުގެ ބައިގައި އެ މަޢުޫލމާތެއް ޢާންމުކޮށް ފެންނަޮގތަށް ޝާޢިއުކުރު

 

އި ހިނދަކު ފުރިހަމަުކރާނީ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އިލްތިޒާމުތައް މި ުއޞޫލުގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައިނުވާހަ )ބ(

މި އުޫޞުލގައި ށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ވަޒީފާއަށް މީުހން ހޮވުމާިއ އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް އަވަހަށް ނިންމުމަ 

ވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަންށ ކޮމިޝަުނން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިންކުރާ ކަންތައްތައް ބަޔާ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ން އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ތުރުއިސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަންކުރުމުގައި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  )ޅ(

 ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ލާޒިމު ކޮށްފައިވާނަމަ އެ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.
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ސިވިލް ނޑައަޅައި ނިންމާނީ ކަމާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކަ މި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޙައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތުގައި، އެ )ކ(

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 
 ޝަރުޠު  އަސާސީ  ގެމަޤާމު . 3

 .ނެވެހިމަނައިގެން ޝަރުތެއް ހުރިހާ ަކނޑައަޅާފައިވާ ށްމަޤާމަ އެ ކުރަންވާނީއިޢުލާން ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ހ( 

 

 .އެވަނީއެވެ އިތިރީގަ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ޝަރުޠުގެ އަސާސީ ގެމަޤާމު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ )ށ(

  ކައުންސިލްތައް  ސިޓީ  .1

 އުނިޓީކޮމި ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1
ގެ ސަނަދެއް  7ލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެ ޤައުމީދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު
 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީނުވަތަ ސެކްޓަރގައި، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ  ޕަބްލިކްނުވަތަ  ސަރުކާރުގައި،

ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، 5ގައި މަދުވެގެން ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 
 މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ނުވަތަ 
 އުނިޓީކޮމި  ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ،ސްޓަޑީސް  އަރބަން ،ގަވަރނަންސް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަންޓް .2

 ސަނަދެއް ގެ  9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛ 

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށް މަޤާމަ ނެރަލްގެޖެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 3 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 މާއެކު؛އިވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ 7 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށް މަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 8 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ

 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
އިވުމާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފަ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް  ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 އަޅާފައިވާ ކަނޑަ ށް މަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 6 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ
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 ކައުންސިލްތައް  އަތޮޅު  .2

 

 އުނިޓީ ކޮމި  ނުވަތަ  ސައިންސް ސޯޝަލް  ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1
ގެ ސަނަދެއް  7ލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ހާސިލްކޮށްފައިވު

 ޖަމުޢިއްޔާ  ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް  ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 4 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 އުނިޓީ ކޮމި  ނުވަތަ  ސައިންސް ސޯޝަލް  ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .2

ގެ ސަނަދެއް  9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު

 ޖަމުޢިއްޔާ  ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް  ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 2 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 މާއެކު؛ އިވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ 7 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 ޖަމުޢިއްޔާ  ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް  ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 6 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 އިވުމާއެކު؛ހާސިލްކޮށްފަ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ޖަމުޢިއްޔާ  ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް  ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 4 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ
 

 
 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 5  

 
 ސިލްތައް ކައުން  ރަށު  .3

 )7ZV-3) 1ކެޓަގަރީ 
 

 އުނިޓީކޮމި ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1
 ސަނަދެއް  ގެ 7 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

 މާއެކު؛ ލްކޮށްފައިވުހާސި
 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީނުވަތަ ސެކްޓަރގައި، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ  ޕަބްލިކް ނުވަތަ ސަރުކާރުގައި، 

ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  3 ގައި މަދުވެގެންޖަމާޢަތެއްނުވަތަ 
 .މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ނުވަތަ 
 އުނިޓީކޮމި ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .2

ގެ ސަނަދެއް  9 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް ޤައުމީމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިވެލޮޕް
 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 1 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ

 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 މާއެކު؛ އިވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަ 7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  ޤައުމީހިރާއްޖޭގެ ދިވެ  .3

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ  ޤައުމީނުވަތަ ސެކްޓަރގައި، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ  ޕަބްލިކް ނުވަތަ ސަރުކާރުގައި، 
ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  4 ގައި މަދުވެގެންޖަމާޢަތެއްނުވަތަ 

 .މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ނުވަތަ 
 އިވުމާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފަ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް ދަށްވެގެން ގަނޑުންއޮނި ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 2 މަދުވެގެން ގައިޖަމާޢަތެއް  ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 6  

 )7ZV-4(  2ކެޓަގަރީ 
 

 އުނިޓީކޮމި ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1
ގެ ސަނަދެއް  5 މަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލްޑިވެލޮޕް

 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު
 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 5މަދުވެގެން  ޖަމާޢަތެއްގައި ނުވަތަ
 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 އިވުމާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފަ ސަނަދެއް ގެ 5ލެވެލް  ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 ޖަމުޢިއްޔާ ޤްވާމީބައިނަލްއަ ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 6މަދުވެގެން  ޖަމާޢަތެއްގައި ނުވަތަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 

 

 

ފަރާތްތަކަށް  ަހމަވާ ތު( ގެ ޝަރު (2ZV7-4 ެކޓަގަރީ މަގާމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން : މިނޯޓް
ން  1ނަމަ ނުވަތަ ކެޓަގަރީ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ހަމަވާ ޝަރުތު ގެ ZV7-3)) 1ކެޓަގަރީ  ފުރުސަތުދެވޭނީ

 ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭނަމައެވެ.

  

 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 7  

 . ރަށު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން ނެގުމުގެ މިންގަނޑު 4

 
 (ZV7-4) 2ދި ކެޓަގަރީ އަ ZV7-3)) 1ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުތަކަށް އިއުލާންކުރަންވާނީ ކެޓަގަރީ  )ހ( 

 ގެ ޝަރުތު ހިމަނައިގެންނެވެ.  

 

 1ކެޓަގަީރ  ށް ފުރުސަތުދެވޭނީފަާރތްތަކަ ހަމަވާ ( ގެ ޝަރުތު (2ZV7-4 ކެޓަގަރީ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިންމަގާމަށް ކުރިމަތިލާ  މި )ށ( 

((ZV7-3 ެނުހޮވޭނަމައެވެ ވަޒީފާއަށް ރާތެއްފަ ހަމަވާ ޝަރުތު ން 1 ކެޓަގަރީ ނުވަތަ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާނަމަ ހަމަވާ ޝަރުތު ގ. 

 

ގަރީތައް ވަކިން އެނގޭނެހެްނ ކެޓަ ،ކުރިމަތިލާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ސްކްރީކުރުމަށް ފަހު ސްކްރީނިންގެ ނަތީޖާ ކެޓަގަރީން ދެމަގާމަށް  މި )ނ(

ނިެހން މަރުަހލާތައް ވަޒީފާައށް ހޮވުމުގެ އެހެ އިން ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް 2ކެޓަގަރީ  ،ނަމަވެސް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ގެ ޝަރުތުން ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ަފރާތެއް ނެތް ނަމައެވެ. 1ދަންވާނީ ކެޓަގަރީ ކުރިއަށްގެން

 
 ކްރައިޓީރިއާ  ހޮވުމުގެ  މީހަކު  މަޤާމަށް  .5

 

 އުޞޫލުގެ  މި  ބަލާނީ ރުމުގައިޓެސްޓުކު ބައިތައް ހިމެނޭ ކްރައިޓީރިއާގައި ޕޮއިންޓުިދނުމުގެ ހޮވުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ )ހ(

 .ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށެވެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ގައިވާ 1ޖަދުވަލު 

 

 .ވެމަތިންނެ ގޮތުގެ  ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ިތރީގައިވާ ދޭނީ ޕޮއިންޓު ހޮވުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ )ށ(

 

 

 

 

 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ

 25 އިމްތިޙާނު
 35 އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަރވިއު

   

 އިޢުލާން ތައްޔާރުކުރުމާއި އާންމުކުރުން . 6

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް  ސިވިލް އިޢުލާންކުރާނީ ށްމަޤާމަ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ )ހ( 

 

(ށ) ެގ ގައިވާ އިޢުލާނު 4ދި އަ 3، 2ޞޫލުގެ ޖަދުަވލު ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުާރ އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ުހންނަންވާނީ މި އު 

 ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 
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(ނ)  އިޢުލާންގެ އިތުރުން އެ މީއިޢުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ގެ ބައިގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.  

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އާންމުކުރުމަށްޓަކައި ފެންވަރުގައި ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ

 

(ރ) )ފަހެއް(  5 ބަންދު ނޫން ށް ކުރިމަތިލުމަށް، މަދުވެެގން ސަރުކާރުމަޤާމަޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

 ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެްއ ދޭންވާނެއެވެ. 

ހަމަާވ   މުއްދަތުދުވަސް ގުާނނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚާއި އިޢުލާނުގެ 5މި ގޮތަށް ދެވޭ  .1

 ތާރީޚު ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 ރަސްމީ ދުވަހެއް ބަންދު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރުމަށް ފަހު .2

އަށް އެދޭ ފޯުމ ވަޒީފާ ކަށް ދުވަހެއް އިުތރުވެދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހަ

 ެވ.ފޯމުތައް ބަލައިގަންނަންާވނެއެ ވާެނއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު

 

އަިދ  1އަޅާފައިވާ ކެޓަގަރީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުތަކަށް ކުރާ އިއުލާންތަކުގައި އެ ކައުންސިލްަތކަށް ކަނޑަ )ބ( 

ނގޭގޮަތށް ގެ ޝަރުތު ހިަމނަންވާނެއެވެ. އަދި ެކޓަގަރީތަުކގެ ޝަރުތުތަކަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ ވަކިން އެ 2ކެޓަގަރީ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

   

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން . 7
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުން  7.1 

 މު" އެވެ.ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ 5ޖަދުވަލު  ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުްނ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ މި އުޞޫުލގެވަޒީފާއަށް  )ހ( 

 

ލާ ފަރާތްތަކަށް ިމ ފޯުމ "ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު" ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑުކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި )ށ(

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެކޮމިޝަނުން އަދި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން  ސިވިލް ސަރވިސް އިންތިޒާމުފަސޭހައިން ލިބޭނެ 

 

(ނ) މިޝަުނން ަކނޑައަޅާ ކޮސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ  

 ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ވަޒީފާއަށް ތެރޭގައި، މުއްދަތުގެ ދީފައިވާ އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅުމަށް ފޯމު އެދޭ އިދާރާއަކަށެވެ. މި ވަޒީފާއަށް

ވަަތ ކޮމިަޝނުން ނުސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން  އިންތިޒާމު، ބަލައިގަތުުމގެ ލިޔެކިޔުންތައް ުހށަހަޅަްނޖެހޭ އެކު ފޯމާ އެ ފޯމާއި،

 .ވާނެއެވެ ހަމަޖައްސަންކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާއަކުން 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 9  

 

ރ() ފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަމާއި އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބި 

އްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިަހމަކޮށް ބަލައިގަތް މުވައެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަިއގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ބ()  ތިީރގައިވާ ޢަމަލުކުރާނީ ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ނޫން ނަމަ، 7.1ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި އުޞޫލުގެ  

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ންގައި، ރަނގަޅު ފޯމު މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ކަން އަ ސްކްރީނިންގ .1

 ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑިއިރު  48ށް ހުށަހެޅުމަ

 ރިކޮށެވެ. މެއިލް މެދުވެ-މި ދެވޭ މުއްދަތު ސަރުކާރު ބަންދު މުއްދަތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އީ .2

ޒީފާއަށް އެދޭ ޯފުމ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ިހމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ުފށުނާރާެނހެން ވަ ،ށް ފުރުޞަތުޭދ އިރުމި ގޮތަ .3

 ފުރާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާެނއެވެ. 

 ކުރީގެ ފޯމު ވެސް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.  ،ހަމަޖައްސާއިރު ވަޒީފާ މެދުވެރިކޮށް ވިއުގަ. އެސް.ސީ .4

  މެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ދަތުގައި ފޯމު ހުށަަހޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ަބލާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުަށެހޅުދީފައިވާ މުއް .5

 

(ކ) މުގައި ސޮއި ނުަވތަ ާތރީޚު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަާރުތން އިޢުލާނުެގ ސުންގަޑި ހަމަވުުމގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިާވ އެޕްލިކޭޝަން ފޯ 

 ދޭންވާނެއެވެ. ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖެހުމަށް އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތުފޯމުގައި ޖަހާފައިނުވާ ނަމަ، ސުންގަޑި ަހމަވުމުގެ ފަހުންވެސް 

 

(އ) ހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމާއި، ވަޒީފާއަްށ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯއާއި، އިޢުާލނުގައި ހުށަހަޅަން ބުނާ ލިޔުންތަްއ ފުރި 

 ވެ.އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެ

 

ފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް،  ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އިދާރާއަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ވަޒީ  )ވ(

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

(މ) އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައިގަެނގެން  އެއްވެސް ފަރާތެއްގެއެދި ހުށަހަޅާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް  

 ނުވާނެއެވެ.

 

(ފ) ސް ލިޔުމެއް ސުންގަިޑ ވެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއް 

 ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އިތުރަށް ވެސް ހުށަހަޅާފަިއވާ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ތަޖުރިބާގެ ިލޔުމަކާނަމަ ވުމުގެ ފަހުން ަބލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.ހަމަ

 .އެކަމަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން އެންގިދާނެއެވެ ،ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެްއވާނަމަ
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(ދ)  މެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޒަރީޢާއަކުން ލިބޭ ފޯމުތަކާ-އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީ 

 ފޮނުވަންާވެނއެވެ.ތިލި ފަރާތަށް ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސްލިޕް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަވމާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތްނނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )

 

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމާއި ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރުން . 8
 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން  8.1 

 

، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަްނބަރުގައިވަނަ  11އަދި  9، 6، 3 ،2، 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  78ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  )ހ(

އެ ޝަުރޠުަތކަށް ، ލައިބަމަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، 

ރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ލާނީ ޝަނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީްނކޮށް ވަކިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް ބަ

 ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.

 

(ށ) ނަދުތަކުގެ ެލވެލް އެ ސަން ގައިވާ ޮގތުގެ މަތި 8.3 މި އުޞޫލުގެ އް ބަަލއި،ދަނުތަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ުހަށހަޅާފައިވާ ލޯކަލް ސަ 

 ކަށަވަރުކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހަންާވނެއެވެ. 

 

(ނ)   ވާނީ ިތރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމުގައި ބަލަންވަޒީފާއަށް  

 އިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން. ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމައަށް ހުށަހަޅާފަ "ހުށަހަަޅންޖެހޭ ލިޔުންތައް"އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ  .1

ނުވާނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ މި އިސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމައަށް ހުށަހަޅާފަ "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް"އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ  .2

މެއް ނަމަ، އެ ލިޔުމެއް އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތުދެވޭ ލިޔު

 ހޯދުން. 

ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  )ދިވެހި ިސވިލް ތޯ ބެލުން.ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ .3

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ ޝަރުޠުތައް(. 11އަދި  9، 6، 3، 2 ،1 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 78

 ތުގެ ތަޖުރިބާ(.)ތަޢުލީމީ ެފންވަރު އަދި މަސައްކަ ވޭތޯ ބެލުން.މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ .4

 އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެުލން. ގައި ހިމަނާފައިވާ 6މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  .5

 

ރުތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ތަޢުލީމީ ރޮނގެއްގެ ސަނަދެއް އޮތުމަށް ޝަ )ރ(

ން މީ ރޮނުގތަކުގެ ތެެރއިތަޢުލީ ހިމެނޭ އެ ޝަރުތުގައިޤަބޫލުކުރެވޭނީ  ސަނަދު ނަމަ އެ ޝަރުތެއް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ރޮނގަކާ އެ ސަނަދު ގުޅޭނަމައެވެ.
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ވިލް ސަރވިސްގެ "ސި ހުށަހަޅާފައިވާ މަތީ ަތޢުލީމުގެ ސަނަދު މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭކަްނ ދެނެގަންނާނީ  )ބ(

 މަތިންނެވެ.ގައިވާގޮތުެގ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަިދ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" 

 

ރުުތގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުެގ އަސާސީ ޝަރުތުތަކުގެ ތެެރއިން ވަކި ތަޢުލީީމ ރޮނގެއްެގ ސަނަދެއް އޮތުމަށް ޝަ )ޅ(

 ބަލައިގަނެވޭެނއެވެ.އްވެސް ގެްއގެ ސަނަދެތަޢުލީމީ ރޮނ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ އެ ޝަުރެތއް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ުހށަަހޅާފައިވާ ކޮންމެ

 

(ކ)  މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ނަމަށް ަބލައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ަތޢުލީމީ ސަަނދުގެ 

 މަށްޠުހަމަުކރުސަނަދު ޝަރުއެ  ހުށަހަޅާފައިނުވި ނަމަެވސް، ޓުޓްރާންސްްކރިޕް ޝަރުތުތަކުގައި ހިމެނޭ ތަޢުލީީމ ރޮނގަކާ ގުޅޭނަމަ

 ބަލައިގަންަނންވާނެއެވެ.

 

އ() ތައުލީމީ ރޮނގާ ގުޅޭތޯ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު 

ކަން އަންގާ ވަގުތުން  އެ ،ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނައުމަށް އަންގައި ކަށްއެ ފަރާތަ  ބޭނުންވާނަމަ، ޓްރާންސްކްރިޕްޓްބެލުމުގައި ސަނަދުގެ 

ތުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަ 72ފެށިގެން އެ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްްކރިޕްޓް ހުށަހެޅުމަށް 

 ގަނެގެން ނުާވނެއެވެ.އެ ސަނަދު ބަލައި ޝަރުޠުަހމަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ،ގެނެސްފައިނުވާ ނަމަ

 

(ވ) ގެ ލިޔުންތައް ބަލައިގަންަނންވާީނ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ނަމައެވެ.  9 މި އުޞޫލުގެއެ ލިޔުންތައް 

 

(މ)  ބާގެ ލިޔުންތައް( ފިޔަވައި،ޕޮއިންޓުދެވޭ ލިޔުންތައް )ޕޮއިންޓުދެވޭ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި، ތަޖުރި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން  

ގައި އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭ ،ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ސްޓްރޭޝަނާއި، ލީވިްނގ ލައިސަންސް/ރަޖި، ސީ.ވީ.އާއި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި ،މިސާލު: ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި

އް ހުށަހެޅުމަށް ވަޒީފާއަްށ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ވެސް، އެ ލިޔުންތަ، ނުވާ ނަމަސެޓުފިކެޓު ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުަޞތު ދޭންވާނެއެވެ. 

  

 ނަތީޖާ ޝީޓު ޢާންމުކުރުން  ،ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ އެންގުމާއި 8.2 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 12  

 

(ހ) ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން އެ  އިންޓަވިއު މަރުޙަލާ، މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށްސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި  

 ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން އެ ،ކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގައި ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.ލުކޮްށ  ތަްފޞީސަބަބު ހޮވިފައިނުވާ

 

ގޮތުގެ މަތިްނ  ރީގައިވާތިޖެހިގެން އޮތް މަރުހަލާ ފެުށމުގެ ކުރިން  މަޢުލޫމާތު ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާ ނިމުމުން ސްކްރީންކުރެވުނު ގޮތުގެ )ށ(

 އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމުމާހަމައަށް ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެވެ. މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްަތކަކާއި އަދި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އާންމުކުރަްނވާނެ .1

މެއިްލ -ބަރު އަދި އީޢާންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެްނ ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތައް )އިދާރާގެ ޯފނު ނަން .2

 ްނނަންވާނެއެވެ.ހިމެނޭގޮތަށް( ބަޔާންކޮށްފައި އޮ

 މޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.ގައި ވާ ނަ 7 އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ މި .3

 އެވެ.ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރެވުނު ލިޔުން ސީ.އެސް. ވިއުގައަށް އެޓޭޗްކުރަންވާނެ .4

 

ކުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަ )ނ(

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ޝަކުވާެއއް ބެލުމަށްފަހު އެ ފަރާތަކަށް ަޖވާބުދޭންވާނެއެވެ. 

 

"ވަޒީާފއަްށ ޅައިފިނަމަ، ރުޠުހަމަނުވާކަމަްށ ނިްނމާފައިވާ ފަރާތެއް ޝަރުޠުހަމަވާަކމަށް ކަނޑައަހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ުކރިން ޝަ )ރ(

ކުގައި އެ ފަރާތަށް އައްޔަްނކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަ ޝީޓު( ފައިަނލްކުރާނީ A2) ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންުޓ ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓު"

 ރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންުޓ ހިމަނައިގެންނެވެ.  ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަްށފަހު އެ ފަ

 

 ރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެކުމަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމުން އެ ވަޒީފާއަށް   ޖެނެރަލްގެސެކްރެޓަރީ )ބ(

ންޑިޑޭޓުންގެ ވަނަވަރު ގެ ލިސްޓު ތަރުތީބުކޮށް، ކެ ވަކިންއަިދ ކެޓަގަރީ ، ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓަށް ބަލައި

( ގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުސަނަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތާއި އޭގެ ތެރެއިން ހިންގުމު ނަމާއި، ތަޢުލީމީ)ޚުލާޞާ 

  ންވާނެއެވެ.ފޮނުވަ އެ ކައުންސިލްގެ މައުލޫމާތަށް ޓަކައި

   

 ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ދޭ ލޯކަލް ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރުން  ލޯކަލް  8.3  



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 13  

 

ފުރިހަމަކުރުމުންދޭ ސަނަދުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތައް )ހ(

ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން  ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުަތއް ނުވަތަ ކޯސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑުތެރެއިން މޯލްޑިވްސް 

 އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންާވނެއެެވ.

 

ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގެ ން ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޢުލީާމއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމު ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަތީ )ށ(

ސް ނިންމިކަމުގެ ިލޔުން ޖަހާފައިނުވާ ސަނަުދތައް ނުވަތަ ކޯ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭަޝންސް އޮތޯރިޓީގެ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  އިންބަލައިގަތުމަށް ފަހު، އެ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އިދާރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ .1

ޔަޤީންކުރަްނ  މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލައި

 ( http://www.mqa.gov.mv/institutes/local ވާނެއެވެ. )ވެބްސައިޓްގެ ލިންކް: 

ހުއްދަދީފައިވާ ލޯކަލް ން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ .2

ގެ ވެބްސައިޓުން ބަލަިއ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.

އާންމުކޮށްފައިވާ "ޤައުމީ  އޮތޯރިޓީން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު .3

 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން" ދަރަޖަ ކުރެވޭ ލެވެލްއަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ސެޓުފިެކޓުތަުކގައި އިވާ ލޯކަލް މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންތަްއތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަުހ، ވަީޒފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާްތތަކުން ުހށަހަޅާފަ )ނ(

އާ އެއްގޮތަްށ  ތިރީގައިވާ ނަމޫނާ )"މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި"(

 ތައްގަނޑުޖަހައި، އިދާރާއިން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 

   
 ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން  8.4 

http://www.mqa.gov.mv/institutes/local
http://www.mqa.gov.mv/institutes/local


 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 14  

 

ރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ކުށުގެ ޝީޓު އާންމުކުރުމަށް ފަހު ޝޯޓްލިސްޓްވި ހު ނަތީޖާ  މަރުޙަލާގެ ސްކްރީނިންގ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް )ހ(

 ރެކޯޑް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

 

(ށ) މު ހުށަެހޅުމަށް ައންގާ ދުވަހަކަށް އެ ފޯ  ކޮމިޝަނުންކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ދޫކޮށްށް ހޮވޭ ފަރާތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

  ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމާއެކީއެވެ.ފުރިހަަމކޮށްފައިވާވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅަންވާނީ އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް 

 

(ނ)  ބާވަތުގެ  މި  ޓެކުމާއި ،ވައްކަމާއި ،ޚިޔާނާތާއި އިރެއްގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އެއްވެސް 

 މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެއެވެ. ސާބިތުވެފައިވާ ކުށެއް އެއްވެސް

 

(ރ) އެޅޭ ފަދަ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ކުރުމަށް ހުރަސްލާއެއްގައި ވަޒީފާއަށް އައްޔަންވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ މަރުހަލާ ތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަރުހަ 

 ޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެ ކުށުގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ަފރާތް ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމި ،އޮތްކަން ހާމަވެއްޖެ ނަމަ

   
 ޕޮއިންޓުދިނުން ކަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަ . 9

 

ނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުހަމަކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ ސަނަދު ފިޔަވައި އެއަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަ )ހ(

ކަްށ ލީމީ ރޮނގެއްގެ ސަނަދަމި ގޮތުން ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދަކީ ވަކި ތަޢު ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ. 5އިތުރު ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

 

 ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެެވ. )ށ(

ނަދެްއ ގެ ސަ 10ނުވަތަ  9، 8، 7ގެ ސަނަދަކުންނަަމ ޕޮއިންޓު ދޭނީ ލެވެލް  6ނުވަތަ  5ޝަރުތު ހަމަކުރަނީ ލެވެލް  .1

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ.

 ގެ ސަނަދެއް  10ނުވަތަ  9ގެ ސަނަދަކުންނަމަ ޕޮއިންޓު ދޭނީ ލެވެލް  8ނުވަތަ  7ޝަރުތު ހަމަކުރަނީ ލެވެލް  .2

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ.

 އެވެ.ގެ ސަނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 10ގެ ސަނަދަކުންނަމަ ޕޮއިންޓު ދޭނީ ލެވެލް  9ޝަރުތު ހަމަކުރަނީ ލެވެލް  .3

 

ޓުފިކެޓުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެ )ނ(

ގެ  ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ެފްނވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް ވާންާވނެއެވެ. އަދި

ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ޓް ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ، ފުރިހަމަޮކށްފައިވާ ކޯހުގެ ފެންވަރު ބަޔާްނކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިާވ އެސެސްމަން

 ވާންވާނެއެވެ.
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 އުލީމުދޭތަ މަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ފިޔަވައި )ރ(

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  ލްޑިވްސްމޯިލޔުމުގައި  ،ބަލައިަގނެވޭނީ ލެޓަރ( )ކޯސްކޮމްޕްލީޝަން ލިޔުން ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ދޫކުރާ މަރުކަޒުތަކުން

 .ހިމަނާފައިވާ ނަަމއެވެރު ނަންބަ ސިޓީ ދީފައިވާ މަރުކަޒަކަށް އެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ސަނަދު ދަރިވަރުންނަށް ކޮށް "ވެލިޑޭޓް ބެޗް" އޮތޯރިޓީން

 
  

 ޕޮއިންޓުދިނުން އަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ. 10
 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގެ މިންގަނޑު  10.1 

 

ން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތުލާނީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ލިިބފަިއވާ ތަޖުރިބާއަކީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަކަށްވާނަމައެވެ.  )ހ(

ކަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ )ކެރިއަރ މަސައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  އިންމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއަދާކޮށްފައިވާ މި ގޮތުން ނަމައެވެ. ފީލްޑްސް( ތެރެއިން ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމުގައިވާ

 ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެެވ.އެ ތަޖުރިބާއެއް ގުޅޭ ގުޅެނީ އެންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ދާއިރާއަކާ  މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ

 ހުއެވެ.ބޭނުންވާ ތަޖުިރބާގެ މުއްދަތު އުިނކުރުމަށްފަ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށްޤާމުެގ އަސާސީ މަ ޕޮއިންޓުދޭނީ ތަޖުރިބާއަށް (ށ) 

 

މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަުޖރިބާެގ  މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޕޮއިންުޓގެ މަގުން  1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  5 ޖުމުލަ (ނ)

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެެއވެ.މުއްދަތުތަކަށް 

 ތޭ ލިޔުމަކަށްވާނަމައެވެ. މެއް ބަަލއިގަނެވޭނީ އެ ލިޔުމަކީ މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނުޑތަކަށް ފެތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔު (ރ) 

 

ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ތައް ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުަމށް މި އުޞޫލު ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ތަޖުރިބާ ައންގައިދޭ ލިޔުން (ބ)

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 8ލުގެ ޖަދުވަުލ ނަމޫނާއެއް މި އުޞޫ

   
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ  10.2 

 

 ،ށަހަޅާފައިވާ ނަމަހު މެއްލިޔު އަންގައިދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ ށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުންސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަ )ހ(

ޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ މަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރުުމގައްޔާއި ވަޒީފާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ގުޅޭތޯ ބެލުމުގައި ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކާ އެކު އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 

ވާ ފަރާތަކީ ސިވިްލ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ  (ށ)

 ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ސީ.ެއސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަންވާނެއެވެ.



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 16  

 

 މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން ސީ.އެސް. ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ރެކޯޑުތައް ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެސިވިލް ސަރވިސްގައި އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ  )ނ(

ވިއުގަ  ން ފެންނަން ހުންާނެނއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއިރު( https://myaccount.csc.gov.mv/ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އިން )

ން ފެްނނަން ެނތް ސިވިލް ވިއުގަ އޮްނަލއިން ޕޯޓަލްއި ގެ ރެކޯޑު ހުށަަހޅާފައިވާނަމަ އެ ލިޔުން ބަލައިގަްނނަންވާނެއެވެ. އަދިއޮންލައިން ޕޯޓަލް

 ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

 

ވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގެން އަދާކޮށްފައިމުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި  ން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމަކުން.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުސީ )ރ(

 ރާއާ ގުޅޭނަމައެވެ. މަސައްކަތުގެ ދާއި ގެމަޤާމު ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީގުޅޭ ތަޖުރިބާ ބަލާީނ އެއިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް  ،ނަމަ އޮތް

 

އްކަތުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ މަސަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ،މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މަޤާމުގެ )ބ(

 އެއީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.  ،ގުޅޭ ނަމަ

 

ރާ ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފެންނަން ނެތްނަމަ، އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއި )ޅ(

ަގއިާވ  ލިސްޓު" ހިމެނޭ ދާއިރާ މަސައްކަތުގެ ތަކުގެމަޤާމު ކުރީގެ "ވިއުަގއިގެދެނެގަންނާީނ ކޮމިޝަނުގެ ެވބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ 

 މި ލިސްޓުގެ ެވބްސައިޓު ލިންކު ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

https://www.csc.gov.mv/download/2022/51/Careerfield%20list_15032022_FINALm2eaxwm5.lmj.pdf 

   

 ކުންފުނިތަކުގެ ތަޖުރިބާ ވާ ހިއްސާދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު  10.3 

 

 މުއްދަަތށް ޕޮއިންޓުެދވޭނީ ތަޖުރިބާގެ ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ )ހ(

 ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ުހަށހެޅުމުންނެވެ.

 

މަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ހާ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައިގައި ނުވަތަ އިދާރާއެއް ދައުލަތުގެ )ށ(

 އެވެ.ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަިދ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެ

   

 އިދާރާތަކުގެ ތަޖުރިބާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ  10.4 

 

 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަެއވެ. އެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ިތރީއަިމއްލަ އިދާރާނުވަތަ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް )ހ(

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްދޭ ތަޖުރިބާ ޕޮއިންޓުދެޭވނީ މުއްދަތަށް ތަޖުރިބާގެ .1

https://myaccount.csc.gov.mv/
https://www.csc.gov.mv/download/2022/51/Careerfield%20list_15032022_FINALm2eaxwm5.lmj.pdf
https://www.csc.gov.mv/download/2022/51/Careerfield%20list_15032022_FINALm2eaxwm5.lmj.pdf
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 ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްިދނުމުގެ ގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި  .2

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

  އަށްވުރެ މަދުނުވާނަމައެވެ.  30ންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާގެތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ހުަށަހޅާ  .3

 

ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ތަޖުރިބާ ައންަގއިދޭ އި އެ ރިޒޯޓުތަކުގެ މައި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާ ދިވެ )ށ(

  ވެ. ކަށް މި އުޞޫލުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިްނޓުދެވޭނެއެއެ ލިޔުންތަ ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް

 

 އަދަދު ފުންގެމުވައްޒަ ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާގެ ކުންފުންޏެއްގެ އަމިއްލަ ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އެކްސްޗޭންޖްގައި ސްޓޮކް  މޯލްޑިވްސް )ނ(

 ވެ.ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިްނޓުދެވޭނެއެކަށް މި އުޞޫލުގައި އެ ލިޔުންތަ ،ނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވި

 

ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ "ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ސީ.އެސް. ވިއުގަ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ  )ރ(

 ،ގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ ައންގައިދޭ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަެވސް ލިސްޓު"

 ލިސްޓުގެ ެވބްސައިޓު ލިންކު ތިރީގައި އެވަީނއެވެ. މި  ތަޖުރިބާއަކަށް މި އުޫޞލުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތިން ޮޕއިންޓުދެވޭނެއެވެ.އެ 

1a695e170441.xlsx-ab06-4cc5-cbf0-https://www.csc.gov.mv/download/2021/51/6a48025c 

   

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ޤައުމީ އަދި  10.5 

 

ރީގައިވާ ކަންކަން ތި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުާވމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ )ހ(

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ. 

 ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެޭވނީ ތަޖުރިބާ  .1

ވެ. އަދި ތަޖުރިބާެގ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިުބތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންަނންވާނެއެ .2

ތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮްށފަިއ ވަ އެ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނު ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ އެހެން ލިޔުމެއްގައި ލިޔުމުގައި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ އްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީޖަމުޢި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ )ށ(

 މުސާރަދެވޭ ވަޒީފާއަކަށްވާ ނަމައެވެ. 
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އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 18  

 

ތަ ދަޢުަލތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ފައްދާފައިވާ ނުވައު ޤާނޫނަުކން ވަކި ބަލާނީ  ކަމުގައި ޖަމާޢަތެއް/ަޖމުޢިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ނުވަތަ ޤައުމީ )ނ(

 ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީުލކުރާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމީ ެފންަވރުގައި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި

 މުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނަމައެވެ. ޖަ

 

އް އަދާކޮށްަފއިވާ ޓަރީ މަޤާމުތަޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްައޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ ބޯޑު ނުވަަތ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމާއި، ވޮލަން )ރ(

 ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.   މުއްދަތަށް

   

 އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ  10.6 

 

ންނަ އިްނޓަރްނޝިޕް ހުއިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުިރހަމަކޮށްފައި  )ހ(

ތަ ކޯހުގެ ޭބުނމަށް ކިޔެވުމުގެ ަމރުޙަލާގައި ނުވަ، މުއްދަތު، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ނުެބލެވޭނެއެވެ. ެއހެން ނަމަވެސް

ޫޞުލގައި އުކޮށްފައި ހުންަނ އިންަޓރންޝިޕް ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މުއްދަތަށް، މި ފުރިހަމަ

 ގޮތުގެ މަިތން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ، ިސވިލް ސަރވި )ށ(

ވަރަށް  މަސައްކަތުގެ ގަޑިއާ އެއްއުޞޫލެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީފައި އޮެވ، އެ މަސައްކަތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ

ހެން ތަންަތނުގައި ދަރުަމއަށް ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެ

 މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ 

 

 ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރެއްގެނުވަތަ  ތަކުން  އިދާރާސިވިލް ސަރވިސްގެ  )ނ(

 ހުންނަ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުެގ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެޭވނެެއވެ.

 

ޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް ވަފަރާތްތައް  ކަނޑައަޅާ  ދަށުން އަމުރެއްގެ ކޯޓު މިހުރި މީހެއް ކަމަށްފާއިތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާގައި ދެ )ރ(

ނުމުގެ ބޭނުމަށް އެ މުއްދަުތ އެއީ އެ ފަރާތުން އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކަށް ނުވާތީ، ވަޒީފާ ދި ތައްކަނޑައަޅާ މުއްދަތު

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

 ވަޒީފާ  އެ ފަރާތްތައް  ފައިވާވަކިކޮށް ވަޒީފާއިން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ ަވޒީފާ ޝަރުތުހަމަނުވެ  ނުވަތަ  ިހލާފަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލާ )ބ( 

 .އިންޓު ދޭންވާނެއެވެމުއްދަތަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ޕޮ އަދާކޮށްފައިވާ

   



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 19  

 އުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ  10.7 

 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ ޢަމަލުކުރާނީ ގުޅިގެން ތަޖުިރބާއާ ތަންތަނުގެ އުވައިލައިފައިވާ

 ނަލްއަޤުވާމީބައި  ނުވަތަ ަޤއުމީ ،އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުންާޏއި އަމިއްލަ ،އިާދރާތަކާއި ދައުލަތުގެ އުވައިލާފައިވާ .1

 ލިބެންެނތް  ފަރާތަށް ށްއެދޭވަޒީފާއަ ސަބަބުން އުވައިލައިފައިވުމުގެ އިދާރާއެއް  އެ ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްދޭ ތަޖުރިބާ ޖަމާޢަތުގެ/ޖަމުޢިއްޔާ

 ތަޖުރިބާ ،ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ލިޔުމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން ތަނަކުން ފަދަ އެ ވަތަނު ،ނަމަ

 ތަޖުރިބާ  ންތަނުގެތަ އުވާލާފައިވާ" ގައިވާ  9ޖަދުވަލު  ލުގެއުޞޫ މި ބަދަލުގައި ލިޔުމުގެ  ތަނަކުން ދޫކުރާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެ

 . ހުށަހެޅިދާނެއެވެ" ޗެކްފޯމް ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ

 މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ ހޭފުރިހަމަކުރަންޖެ ފޯމުގައި އެ ،ޕޮއިންޓުދޭނީ ބަލައި ފޯމަށް ޗެކް ރެފަރެންސް ހުށަހެޅޭ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި .2

 .ނަމައެވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަންޖަހައި ރެފެރީ ،ފުރިހަމަކޮށް

   

 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރުން  8.10 

 

ގެ މުއްދަތު ފެށޭ ާތރީޚާއި ތަޖުރިބާ "މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނީ )ހ(

ތައް ހިސާބުުކރާނީ ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުއިގެންނެވެ. ނައަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ހިމަ ނިމޭ ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް،

 ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މުއްދަތަށް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަހަށް( ަބލައިގެންނެވެ. 

 

ގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރާނީ ތަޖުރިބާ، ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ މަސައްކަތުގެ )ށ(

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ތަށް އަހަރުގެ މުއްދަ 5ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް )މިސާލު:  .1

 ނަްނވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގު ،ކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް( ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ނަމަމަސައް

ފާ އަދާކުރަން ފެށި މަހުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީ .2

 ާފއިން ވަކިވި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީ

އަދާކޮށްފައި ާވ  އަށް ވަޒީފާ 2009އިން  2008ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު )މިާސލު:  .3

ަރތަމަ ދުވަހުން ެފށިގެން ޮޕއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަންެފށި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފު ،ކަމަށް( ބަޔާންކޮްށފައިވާ ނަމަ

 ވަޒީފާއިން ވަކިވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 20  

 އަށް 2009ޖަނަވަރީ  31ން  2008ޑިސެންބަރު  1އަށް ނަމަ،  2009ން  2008)މިސާލު: 

 އަށް( 2014ޖަނަވަރީ  31ން  2008ންބަރު ޑިސެ 1، އަށް ނަމަ 2014ން  2008އަދި 

 ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދި އެ ލިޔުން .4

ދާކުރަން ފެށިކަމަށް ފާ އަހަމައަށް އެ ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް އެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތް ނަމަ، ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީ

ރީޚު އެނގެން ނެތްނަމަ، ތާލިޔުން ދޫކުރި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

 އެ ފަދަ ލިޔުމަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ. 

ފެއްނަމަ ތަޖުރިބާައްށ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރިކަމަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުވަްއޒަ .5

 ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި މުއްދަތު ގުާނނީ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިހަމަވާ ާތރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

 

ބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިާވ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތަކުން  ނ()

ށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. އަިދ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮބަލަންާވނީ  ،މުއްދަތާއި ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުއްދަތާ ުފށުއަރާ ނަމަ

އިވާ ޗުއްޓީގެ ުމއްދަތެއް . ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތަށް ުނގުނޭ ގޮތަށް ދީފަމި މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައި ސީ.އެސް

 ފެންނަން އޮްތނަމަ އެ މުއްދަތެއް އުނިކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 އަދާކުރި  ވަޒީފާ ންތަކުގައިލިޔު ހުށަހަާޅފައިވާ ،ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ލިޔުންަތކަށް ތަޖުރިބާގެ އެހެން ފިޔަވައި ތަޖުރިބާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް )ރ(

 .ގޮތަށެވެ ފައިދާވާ އެންމެ ފަރާތަށް  ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ބަާލނީ ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ،ނަމަ ހުރި ފުށުއެރުންތަކެއް ގުޅޭ މުއްދަތާ

 

ދަތު ގުނާނީ އެއް މުއްަދތެއްގެ ނަމަ، އެ މުއްމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިްނޓުދިނުމުގައި، ދެ ވަޒީފާއެއް އަާދކުރި މުއްދަތުތައް ފުށުއަރާ  ބ()

 ގޮތުގައެވެ.

   

 ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ   10.9 

 

)ިމސާލު: ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ މަޤާުމތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނާއި އަދި ވަކި ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުްއދައެއް ބޭނުންވާ ަމޤާމުތަކުގެ  )ހ(

ވަަތ އިންޖިނިއަރުން، ޑޮކްޓަރުން، ަނރުހުން، ޑްރައިވަރުން، ޤާނޫނީ ަވކީލުން( ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިުޔމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނު

ޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި ބަ ،ވާޖިބުތައް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް

ށް އެހެނިހެން ކަންކަން ފުރިހަމަާވަނމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. މި ގޮުތން ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ މަޤާމެއްގެ ނަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދާކުރާނެަކމަ
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ގުޭޅ  އާ ގެ ދާއިރާމަސައްކަތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެޤަބޫލުކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް 

 ނަމައެވެ. 

 

ލިޔުމުގައި އެ  ،މަމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ސީދާ ގުޅޭ ނަގެ މަޤާމު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ންލިޔުމުގައިވާ މަޤާމުގެ ނަތަޖުރިބާގެ  )ށ(

އިވާ އެހެނިހެން ަކްނކަން ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ،ނެްތ ނަމަވެސްބަޔާންކޮށްފައިމަސްއޫލިއްޔަތު 

 ފުރިހަމަވާނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ. 

، ހިމަނާފައިވާ ނަމަ މެނޭޖްމަންޓްމަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެމިސާލު: 

ކޮށްފައިވާ ނަަމ، އެ މުއްަދތަށް ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާން މެނޭޖަރގެލާފައިވާ ފަރާތުން ުހށަހަާޅފައިވާ ލިޔުމުގައި ކުރިމަތި

 ޕޮއިންޓުދިނުން.  

 
  

 . އެސެސްމަންޓް ދިނުން 11

 

 އެސެސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފަރާތްތަކަށް ހަމަވާ  ޝަރުޠު އަސާސީ މަޤާމުގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )ހ(

 އިމްތިޙާނެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 

 ސަރވިސް ސިވިލް ށްގެންދާނީކުރިއަ މަސައްކަތްަތއް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އިމްތިޙާނާ ،މާކުކުރުމާއި ،ތައްޔާރުކުރުމާއި އިމްތިޙާނު )ށ(

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.

 .  ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ މިންގަނޑު ދެވޭ ޕޮއިންޓު އިމްތިޙާނަށް ބައިތަކާއި އެކުލެވޭ އިމްތިޙާނުގައި )ނ( 

 

ގުމިނާއި، ދިރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، އެސެސްމަންޓް އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ) ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު އެސެސްމަންޓްގެ (ރ)

ބޭއްވުމަްށ ންޓް އެސެސްމަބައިތަކާއި، ގެންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު(  އެސެސްކުރެވޭނެ

 އެވެ.އަްނގަންވާނެލިޔުމުން ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  48ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން 

 

އިމްތިޙާނުގެ "ވެލިޑިޓީ" ންޓް/އެސެސްމެ ވޭކުރިއަށްގެންދެކަށް ފަރާތްތަ ޖެނެރަލުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ  )ބ(

 ހެވެ.މަސް ދުވަ)ހަޔެއް(  6 އަކީ، އެ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާ ސްލިޕްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 

ަމސް )ހަޔެއް(  6ދޫކޮްށފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ސެކްރެަޓރީ ޖެނެރަލުންގެ މަގާމުގެ އިމްތިާޙނުގެ ނަތީޖާ ސްލިޕްކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯ )ޅ(

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަލުން ކުރިމަތިލާ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ
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ުކިރަމިތލާ ަކުއްނިސްލެގ ެސްކެރަޓީރ ، ލިބިފައިވާ ަނތީޖާ އި ކޮންމެހެން ަބއިވެރިވާން ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި، ިއމްތިޙާނުގައިނަމަ، އިމްތިޙާނުގަ

 އެވެ. ބޭުނންކުރެވިދާނެ ެޖެނަރްލެގ ަމާގަމްށ ަކނަޑައާޅަފިއާވ ިއްމިތާޙުނެގ ަނީތާޖެގ ޮގުތަގއި 

 

 ާބއްވާ ކޮމިޝަނުން ށްހޮވުމަ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ،ނަމަ ބޭނުން ކެންޑިޑޭޓްމި ނަންބަރުގެ )ޅ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  )ކ(

 ނެތެވެ.ހުރަހެއް އެ ޕޮއިންޓް ބައިވެރިވުމަކަށް އަލުން އިމްތިޙާނުގައި

   

 މާއި އިންޓަރވިއު ކުރުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅު . 12

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން  12.1 

 ންވާނެއެވެ. ދޭ އްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާިބލުކަން ވަޒަންކުރުމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  )ހ( 

 

(ށ) ގުމިނާއި، ދިރޭވިފައިވާ ގޮތާއި،  އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާއި ގަޑި، )ޕްރެޒެންޓޭޝަން ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު 

ށަހަޅަން ހަމަޖެހިަފއިާވ ހު ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމަނަންޖެޭހ ބައިތަކާއި މި ނޫންވެސް ގުޅުްނހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާުތ( ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

  އަންގަންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  48ގަޑީގެ މަދުވެގެން 

(ނ)   ވެ. އިންނެޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދާނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލް 

 

(ރ)  އެހީގައެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަްނ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހޭންޑްއައުޓްގެ 

 ރޭސި ބަހުން ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. ދިވެހި ބަހުން ނުަވތަ އިނގި

 

ން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ބައިތަްއ ޕްރެޒެންޓޭޝަ މިނިޓެވެ. 15-10 ދިގުމިނަކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ  )ޅ(

 ހިމެނުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ކެންޑިޑޭޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 .ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއްވަޒީފާއަށް  .1

 ޖާ.ހާޞިލުކުރެވުނު ނަތީ ންކަމުންއެ ކަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ހަރަކާތްަތކާއި ހިންގާފައިވާ ަތޖުރިބާއާއި ލިބިފައިވާ ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ .2

 ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް ަހއްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް. ދާއިރާގައި ވަޒީފާގެ .3

 .ތަޞައްވުރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެއޮފީހުގެ ކުރިމަގާމެދު  .4

 . ކުރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް އިންސާނީ ަވސީލަތް ބިނާކުރާނެ ގޮތުގެ ތަސަްއވަރުވަޒީފާއަށް .5

 .ތަސައްވަރު ގޮތުގެ މެނޭޖްކުރާނެ ފައިޭނންސް ހިންގުމަްށޓަކައި ހަރުދަނާކޮށް އިދާރާ ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް .6

 .ަމޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުންވަޒީފާ –ވަޒީފާއަށް ހޮވަންޖެހޭ ސަބަބު  .7
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 ޕެނަލް އެކުލަވައިލުން އިންތިޒާމުކުރުމާއި އިންޓަރވިއު  12.2 

 މިޝަނުންނެވެ.ކޮ ސަރވިސް ސިވިލް  ގެންދާނީ ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ގުޅޭ އެއާ އިންތިޒާމުކޮށް ،ރާވައި އިންޓަރވިއު )ހ( 

 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ންކެއްގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރޭ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅަންވާނީ )ށ(

 ކޮމިޝަނުންނެވެ.ހިމެނޭގޮުތން ސިވިލް ސަރވިސް ފަރާތްތައް 

 

ސެކްރެޓަރީ  އެވެ. ނަމަވެސްމެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް ސިޔާސީ  )ނ(

 އިތުރު ނުވާނެހެން  ފަރާތަށްވުރެ 3 މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ/ރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހޮވާ ޖެނެރަލް

 .ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ ގޮތުގައި އޮބްޒަރވަރުންގެ އިންޓަރވިއުގައި

 

(ރ) ޮހވުމަށް  ތެއްރާހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ވަޒީފާއަްށ އެންމެ ޤާބިލު ފަ، އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަުރން ކަނޑައަޅާ އިރު 

، ދަރިއެއް، އެްއބަނޑުެއއްބަފާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއްއޮތް )ަމންަމ، ބައްޕަ ފަރާްތތަކާއިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން، ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

ންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އިއެއްބަނޑު މީހެއް، އެއްބަފާ މީހެއް، އަނތްބެއް ނުވަތަ ިފރިއެއް( ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މީހަކު ، މީހެއް

 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

 

ގައި ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުމެްއ ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ ދޭދޭ ޕެނަލިސްޓުންގެ މެދު، މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އިރުއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ  )ބ(

ފަރާތްތަކެއްކަްނ  ވަތަ ފިރިއެއް(އެއްބަނޑު މީހެއް، އެއްބަފާ މީހެއް، އަނތްބެއް ނު، )މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއްނެތް 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 

(ޅ)  މުޢާމަާލތުކުރުމުގެ އަިދ އިންޓަވިއު ޕެނަލްގެ މެްނބަރުްނނަކީ އިންޓަވިއުކުރެވޭ މަޤާމަްށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންާނ ފުރިހަމައަށް 

 އިންޓަވިއުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުިރ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

   

 އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން  12.3 

 

މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި   އިންަޓރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، ތާރީޚާިއ ގަޑި އަދިފަރާތްތަކަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވި )ހ(

ައދި މި  .ގަންވާނެއެވެގަޑި އިރު ކުރިން ލިޔުމުން އަން 48ގަޑީގެ އެންމެ ަލސްވެގެން އިްނޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ދާރާއިން  ރައްދުވިކަން އިތަކަށްފަރާތްއެ ލިޔުން 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 24  

 

 ންއިދާރާއިރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއުއަށް ހޮވިފައިވާ ފަ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށްއިންޓަރވިއުއަށް ޙާޟިރުވާއިރު  )ށ(

 ކުރަންވާނެއެވެ. އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހަޅާފައިާވ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލުކަން ބަލައި ޔަޤީން

 

 ވާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަްއ ނިންމަން ބައްދަލުވެއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން  ،ކުރިން ށުމުގެއިންޓަރވިއު ފެ )ނ(

 އިންޓަރވިއު ފޯމެޓާއި ސުވާލުތަކުގެ ތަރުތީބު  .1

 ކުރާނެ ސުވާލުތައް  ފަރާްތތަކާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ .2

 ސުވާލުތައް ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާ ކުރާނެ .3

 ކުރާނެ ސުވާލުތައް އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓުންގެ މެދުގައި ބަހާލާެނގޮތް .4

  ޖަވާބު ކަށް ޭދނެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވެާދނެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަ .5

 

 ިއންޓަރިވއުއަށް ،ބަލައި ޗަށްމައް ާޤބިލުަކމުގެ ސިފަތަކާއި ލާޒިމުވާ ހުުރން ކިބައިގައި މުވައްޒަފުގެ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ )ރ(

 .ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ ޝީޓު ސްކޯ އިންޓަރވިއު ގައިވާ 10 ޖަދުވަލު ޕޮއިންޓުދޭނީ

   

 އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަން  12.4 

 އްގައެވެ.ތަނެއިްނަޓރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުންނާއި އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަީށގެންވާ  ބާއްވަންވާނީއިންޓަރވިއު  )ހ( 

 

ތެއްގެ މަތިން އިްނަޓރވިއު ަކނޑައަޅާ ގޮ އިްނޓަވިއު ކުރިައށްގެންދަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއް މެުދވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ކޮމިޝަުނންއޮންލައިންކޮށް  )ށ(

 ދަންވާނެެއވެ.މަރުޙަލާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެން

 

ވީޑިއޯ ކޮންފަެރްނސް ، ތް ނަމަނެ ކުރިއަށްގެންެދވެން ދަލުވެ އިންޓަރވިއުއިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން ފަރާތަކާ އެއްތަނަކުން ބައް  )ނ(

 މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތާ އެކަނި ވެސް އިންޓަރވިއު ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

ބައިވެރިވާންވާެނއެވެ. ްނ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮްށ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންާދ ަނމަވެސް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ުހރިހާ މެންބަރު )ރ(

 ވާނެއެވެ.އަދި އެ ފަދަ އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަނަކީ ހަމަހިމޭން، ފުރިހަމަައްށ އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ިލބޭ ތަނަކަށް ވާން

   

 އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދިޔުން  12.5 
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ތަާޢރަފެއް  ންރާތްތަކުފަ ޕެނަލްގައި ހިމެނޭފެށިއްޖެކަން އެންގުމުން  އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އިންޓަރިވއު )ހ(

އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްދާނޭގޮްތ  ،ކުމަޤާމު އަދި އަދާކުރާ ރޯލު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ހަމަ އެއާއެ، މި ގޮތުން ތަޢާރަފުަގއި ނަމާއި. ދޭންވާނެއެވެ

 އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރިވއު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

 

(ށ)  އުފެދޭނެ ފަދަ ަބއެއް އިންޓަރވިއުއަށް ފެށުމުގެ ކުރިްނ އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތް، ިހތްހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މަރުޙަބާއާއި ގާތްކަން 

ވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ބޮުޑ ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިކުރުވައި، ހާސްވެ ކަންބޮޑުވިދާނެއެވެ. ސުވާލުކޮށްލެ

 ،ޅުމެއް ޤާއިމުކުރެވިއިންޓަރވިއުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދަްނވާނީ، އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާާތއެކު ރަނގަޅު ގު

 އެ ފަރާތުްނ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތތައް ހޯދޭ ަފދަ ގޮތަކަށެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު،

 

(ނ) އިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފުރައި، އެ ފޯމުގައި ސޮ ފޯމު A1އިންޓަރވިއު ނިމުމާ އެކު، އިންަޓރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރެއް ވަކިވަކިން  

 ކަން ކަށަވަރުކުރަންވާެނއެވެ. ދޭންާވނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ ކަން ޮޕއިންޓުސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮަތށް މި ގޮތުން ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި 

1. A1 ަކުގެ މައްޗަށް ފޯމަށް ޕޮއިންޓު ދީފައިވަނީ ކެނޑިޑޭޓު ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އާއި އިންޓަވިއުގަިއ ކުރެވޭ ސުވާލުތ

 ބިނާކޮށްކަން.

 ފޯމުކަން. 1ފޯމުގެ  A1 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފުރާފައިވަނީއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު، ކޮންމެ  .2

 ލިސްޓު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ އެއްެވސް ބަޔަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަ ނަމަ، އެ ބަދަލެއްގެ ކައިރީގައި ޕެނަ .3

 އިވާކަން.ންޖަހައި ސޮއިކޮށްފަފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިންޓަވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ވެސް ޕެނަލިސްޓުން ނަ .4

(ރ)   ގެ އެވްރެޖް ހޯދަންާވނެއެވެ.ށް ނަގައި އޭޝީޓަ  A2 އިންޓަރިވއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުތައް ،އިންޓަރވިއުއަށް ފަހު 

 
  

 އިންޓަރވިއު އަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގެ މިންގަނޑު  12.6 

 

އް ބޭނުންކޮށްެގން އަންނަނިވި ދޭތެރޭގެ ރޭޓިންގ ސްކޭލްއެއާ  5ން  0އިންޓަރވިއުއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ 

 މިންގަނޑުންނެވެ. 

 އްކިަފއި ނުުވން.އެްއވެސް މިާސލެއް ދެކުރެވުނު ސުވާލަށް ަޖާވބު ނުެދވުން. ިދން ޖަާވބު ރަނގަޅު ުނވުން ުނވަތަ ެއްއވެސް ގުުޅމެއް ނެުތން.  0

1 
 ތަކަށްމުހިންމު ނުކުތާ ދިން ަޖވާުބަގއި ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެްއ ހިމެނުނު ަނމަެވސް ަމއިަގނޑު ަމްއސަލައަށް ަޖާވބު ެދވިފައި ުނވުން ުނަވތަ އެންމެ

 އް ނެތް މިސާލަކަްށވުން.އަލިައޅުވާެލވިފައި ުނވުން. ެއްއވެސް ިމސާލެއް ެދއްކިފައި ުނވުން ުނވަތަ ެދއްިކ މިސާލަކީ އެކަށީެގންުނވާ ނުވަތަ ގުުޅމެ 

 .ސާލުތައް ދެއްކިަފއިުވންމި ބަެއއް ގުުޅންހުރި ދިން ަޖވާުބަގއި ރަނގަޅު ނުކުތާތަެކއް ހިމެނުނު ަނމަެވސް ަބއެއް ގުުޅމެއް ނެްތ ނުކުތާތައް ހިމެުނން.  2

 އް މިސާލުަތއް ދެއްކިަފިއވުން. ބައެ ގުުޅންހުރި  ގުުޅންހުރި ނުކުތާތަކަށް އަލިައޅުވާެލވިަފއި ވުން. ުގޅުންުހރި މަޢުލޫާމތުތައް ަޖާވބުަގއި ފުރިަހމަުވން. 3
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4 
ކުާތތަކެއް ނުވަތަ ިގނަ ނުކުތާތަކަށް ނުަތްއ ޖަވާުބަގއި ފުރިަހމަވުން. ުހރިހާ ކުރެވުނު ުސވާލަށް އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅު ޖަާވބެއް ެދވުން. ުގޅުންުހރި މަޢުލޫމާތު

 އަލިައޅުވާެލވިފަިއވުން. ަރނަގޅު ިމސާލުތައް ެދއްކިފަިއވުން. 

5 
 ކުރެވުނު ސުވާލާ ގުުޅންހުރުން. ވެސް ކުރެވުނު ސުވާލަށް ުފރިހަމަ ޖަާވބު ެދުވން. ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް އަލިައޅުވާެލވިަފއިުވން. ފާހަގަުކރި ހުރިހާ ނުކުާތތައް 

 ރަނަގޅު ިމސާލުތައް ދެއްކިަފއިުވން. 
 

  

 އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް 12.7 

 

ންވަރު ބެލުމަށް ބޭުނންާވ އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރެވިފައި ހުންނަންވާީނ، ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ވަޒީފާއަްށ ޤާބިލު މި )ހ(

ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ އަދާކު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައިލިިބގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ޮގުތން  މަޢުލޫމާުތތައްފުރިހަމަ ތެދު 

ފަތަކާ ބެހޭ މަުޢލޫމާުތ ގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަދި  ،ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ދެނެގަތުމަށާއި

 ފަދަ ގޮތަަކށް ސުވާލުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް އިްނޓަރވިއު ޕެނަލުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭެނއެވެ.ލިބިގަނެވޭ 

 

އެއް  ،ރަންވާނީ އެއް ބާވަތެއްގެއިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްހަމައަކުން ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތްތަކާ ކު )ށ(

 . ފެންވަރެއްގެ ސުވާލުތަކެވެ

 

ވޭ ސުވާލުތަކެްއ އިންޓަވިއު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ކުރާ ސުވާލުތަކަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މިސާލު ދައްކައިގެން ޖަވާބުދެވޭ ގޮތަށް ކުރެ )ނ(

 ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. 

   

 ޙާލަތު ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ . 13
 ފުރިހަމަުނކުރި ހިސާބުން އެ މަރުޙަލާއެއް، މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ އެއްވެސް މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކްރަިއޓީރިއާގައި

 އަންގަންވާނެއެވެ. ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަން ލިޔުމުން

 
 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުން . 14

 

(ހ)  ގައިވާ  11 ޖަދުވަލު ލުގެއުޞޫ މި ތައްޔާރުކުރާނީ ޝީޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ  

 .އެއްގޮތަށެވެ ނަމޫނާއާ

(ށ)   އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.  ޝީޓު A2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން  



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 27  

 

(ނ)  A2 ުގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފައިވާޕޮއިންޓު ދީ އާންމުކުރުމަށް ފަހު ޝީޓ، A2  ްށިގެން ރަސްމީ ފެޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުނ

 ފަރާތްަތކަށް ދޭންވާނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް 3ބަންދު ނޫން 

 

(ރ) އެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ަނމަ، މުއްދަތުަގއި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ޝަކުވާ( ގައި ބަޔާންކުާރ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ށމި މާއްދާގެ ) 

 ަފރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެެއވެ.  އެ ،އެ ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު

 

(ބ) ، ވާނެއެވެ. ނަމަވެސްޝީޓު އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން އާންމުކުރަން A2ލަތުގައި ޙާބަދަލު އަންނަ  ޝީޓަށް A2ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެްއ ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.، މި ގޮތަށް އާންމުކުރާ އިރު

 

(ޅ)  ފަރާުތން ޕޮއިްނޓުދޭ ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށް، އިދާރާގެ A2ޝީޓު އާންމުކޮށް ފެންާނނެހެން ޝާއިުޢކުރެވުނުކަން  A2 އްސާއިރުވަޒީފާ ހަމަޖަ 

 ންވާނެއެވެ.އަދި ފޯމު ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު ޖަހައި ސޮއިކުރަ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، މަޤާމު ޝީޓު ޗެކްކުރި A2 ،މުވައްޒަފާއި

 

 )ކ(
 

 60% ޖުމުލަ ބަޔަކުންހުރިހާ ކްރައިޓީރިއާގެ ފަރާތަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރެވޭނީ މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ

 .ނަމައެވެ ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓު މަތިން  ފެށިގެން އިން އިންސައްތަ

 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތްކަމުގައި ޤާބިލް އެންމެ މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ )އ(

 ރެއިން ތައުލީމާއިޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާްތތަކުގެ ތެކަލް ކައުންސިލެއްގެ ސެކްރެޓަރީ ލޯ .1

މީހަކު  އެޅޭ، އެ މަޤާމަކަށްތަޖުރިބާއާއި އިމްތިހާން އަދި އިްނޓަރވިއުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލަިއ، ަމޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލުކަމުގައި ކަނޑަ

މަތިން ޕޮއިންޓް  އެންމެ އިން( A2ޝީޓް )ރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ ހޮވުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަ

 .ނުވުންފޮ ލިބޭ ފަރާތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމާ މެދު އެ ކައުންސިލެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް

ޔަނުކުރުމަށް ފޮނުވާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައް ގޮތުގެ މަތިން، ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީވަނަ ޕޮއިންޓުގައިވާ  1މި ނަންބަރުގެ  .2

 .ޝަނުން ނިންުމންގޮތުން ކައުންސިލުން ދޭ ލަފާއާ އެކު އެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތް އައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމި ފަރާތާ ގުޅޭ

 ނުފެންނަ  ރުމަށްނުކުއައްޔަ މަޤާމަށް  އެ ފަރާތަކީ، ފޮނުވާ އައްޔަނުކުރުމަށް  މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްގެ .3

 ފޮނުވާ ސަބަބުތަކަށް  ފަރާތެއްކަމުގައި އެ ކައުންސިލަކުން ލަފާދީފައިވާ ނަމަ، އައްޔަުނ ކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާްނ ކޮށް

 .ރިޢާޔަތްކޮށް، އައްޔަނުކުރުމާ މެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުން

 

 ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަދައިން، އެ މަޤާަމށް އެ ީމހަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް  ޕޮއިންޓުގައިަވނަ  3ނަންބަރުގެ )އ( ގެ މި  )ވ(

ތައްޔާރުކުރެވޭ  ކައުންސިލުން ދޭ ލަފާގައި އެަކީށގެންވާ ސަބަބެއް ޮއތްކަމަށް ކޮިމޝަނަށް ެފންނަ ާހލަތުގައި އެ ަމޤާމަށް މީހަކު ހޮވުަމށް



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 28  

ލިބުނު ގޮތުގެ ތަރުތީުބން، މީހަުކ  އިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް( A2ޝީޓް )ލިބުނުގެ ގޮތުގެ  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް

 ވެ.މަތިން އަމަލުކުރެވޭނެއެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެވަނަ ޕޮއިންޓު 2އަދި  1 ނަންބަރުގެ )އ( ގެއައްޔަނުކުރުމުގައި މި 

   

 ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ގެ . ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމ15ު
 އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުން  ލިޔުންތައް އަސްލާ  15.1 

 

އްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާަފއިވާ އެ ސްލާކުގެ އަުހށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެުޓަތކާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަފަރާތުން ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ  )ހ(

ޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ގަ 48އަންގާތާ  އެކަން އިދާރާއިންހުށަހެޅުމަށް އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި  ކޮމިޝަނަށްކޮޕީ 

 ހުަށހަޅަްނވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ލިޔުންތައް

 

ނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބާ ންނަންވާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަާހފައި ހު މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި އަސްލާ  )ށ(

ހޭ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ "އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެ  R-1067/2019ކައުންސިލްގެ ގަވާއިދު ނަންބަުރ 

އަދި  ، ހުއްދައިގެ ނަންބަރުޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ،އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުގައި ފުރިހަމަ ނަމާއި މިންގަނޑާއެއްގޮތަށެވެ. މި ގޮުތްނ އަސްލާ

 އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާ ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަްނވާނެއެވެ. އަސްލާ

 

(ނ) ން އަސްލާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއަކުކާވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އުޞޫލުތަ 31ޑިސެންބަރު  2020 

ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތް ،ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ނަމަ .އެސް.ގަނޑުޖަހާފައިާވ ލިޔުމެއް ސީއެއްގޮތްކަމުގެ ތައް

 ތައް ބަލައިގަންނަންާވނެއެވެ.ޔުންވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުގައިހުރި ލި .އެސް.ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީ .އެސް.ލިޔުމެއް އަލުން ސީ

 

(ރ) ރާއަކުންވިޔަސް ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ އިދާ ކާވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އުޞޫލުތަ 31ޑިސެންބަރު  2020 

 ކަންކަމުގެ ބޭނުމަށް އެއީ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ

 ލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންަނންވާނެއެވެ. އަސް

 

(ބ) އްގަނޑުޖަހައިފައިވާ ތަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ  94ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  

 ނުވާތީ އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ބަލައިގަނެގެން ނުވާެނއެވެ.  ކަށްމަލިޔުމުގެ ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔު

 
  

  އެކަން އެންގުން  ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް . 61



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 29  

 

 ނުހޮވޭ  ަވޒީފާއަށް ތެރެއިން ތަކުގެފަރާތް ަބއިވެރިވި މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ،ނިމުމުން މަރުޙަލާތަކެއް ހުރިހާ ހޮވުމުގެ ފަރާތެއް  ޤާިބލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް

 .އަންގަންާވނެއެވެ ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ތަްފޞީލުކޮށް  ސަބަބު ނުހޮވޭ ވަޒީާފއަށް ފަރާތްތައް އެ ފަރާތްތަކަށް

 
 

 ން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުނޯޓިސް ދިނުމާއި . 17
 ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް  17.1 

 

(ހ) އިވާ ކަްނަތއްތައް ނީ ތިރީގަހަމަޖައްސާ ވަޒީފާ  ސީ.އެސް. ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށްއް ނަަމ އި ހުރި ފަރާތެއެއްގަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.   

ދީ އެ  ސް މުއްދަތުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓި 17.2އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގެ  .1

 މުއްދަތު ހަމަވުމުން.

ވުމާމެދު ވަޒީފާ އަދާކުާރ އަދާކުރާ އިދާރާއާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ، އެހެން އޮީފހަކަށް ަބދަލުވަޒީފާ  .2

  އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ިލޔުން ހުށަހެޅުމުން.

 

މި ހުރި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އަލުން ކުރިން ވަޒީފާ ސީ.އެސް. ވިއުގައިން ށް ހޮވޭ ފަރާތަށްމަޤާމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  )ށ(

 އިޢާދަނުކުރެވޭނެއެވެ. މަރުޙަލާގައި 

 

މި އުޫޞލުގެ  ރާތެއް ނަމަ،ފަނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގަިއ ހުރި  ގައި ފަރާތަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްއަށް ހޮވިފައިވާ ވަޒީފާ )ނ(

ކުރާ ވަޒީފާއިން އަދާހު އިދާރާއަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެ ފަރާތުން ވާ ގޮތުގެ މަތިންގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 17.2

 ވާނީ އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ށް އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓު ޖަހަންވަކިވި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަ

 

އެ ފަރާތަށް ވަޒީާފ  ،ނަމަސާކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްއަމިއްލަ  )ރ(

ކުރާ ކުންފުިނ ުނވަތަ ވަޒީފާ އަދާ އެ ފަާރުތން ގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން 17.2މި އުޞޫުލގެ  ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ

 ހަމަވުމަށްފަުހގައެވެ.   ދީ އެ މުއްދަތުއިދާރާއަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް މުއްދަތު

 

(ބ)  ޔުންތައް ހިމަނަންޖެޭހެނއެވެ. ލިތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ، މެދުވަރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާއިރުވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ސީ.އެސް. ވިއުގައިން  

 ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އިުޢލާނުގެ ކޮޕީ.  .1

 ."ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު "ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .2



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 30  

އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެންކަން އަްނގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ / ދިވެހި ރައްޔިތެ .3

 ތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.ނެތް ނަމަ، ޕާސްޕޯޓް ނުވަ

 ކޮޕީ.  އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ގެ ވެލިޑޭޓްކޮށް، ތަކުތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް .4

  ކޮޕީ. އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތަ .5

 .ގެ ނަތީޖާ ޝީޓުއިމްތިޙާނު .6

 .(A1)އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ ޝީޓު  .7

 .(A2ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުޮގތުގެ ީޝޓު )ވަޒީފާއަށް  .8

 ޓު.ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ސްކްރީންކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުިރ ޝީ .9

ށުގެ ރެކޯުޑ މު"  )ކުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ަބލާ ފޯ .10

 .ގައިވާ ފޯމު( 5ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެިހ ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ޔުން.އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްއާ ުގޅޭ ލިވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ،  .11

ލުވުމާމެދު ވަޒީފާއަދާކުރާ ގެ ބޮންޑު އޮތް މުވައްޒަފުން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަ ސިވިލް ސަރވިސް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމު  .12

 އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން

 ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނަމަ، އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުން. .13

 ޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނޯޓިސް ދިނުން ވަ 17.2 

 

(ހ)  ސް ކޮމިޝަނުންސިވިލް ސަރވިމަޤާމަކަށް ހޮވިއްެޖކަން  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު  

 އެވެ. ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނެ 30 ގިނަވެގެންއެންގުމުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަކަށް 

 

ލިޔުމަކީ އެހެން ވަޒީފާައކަށް  މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށްވަޒީފާ ބަދަލުވުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި  )ށ(

ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފު ގަސްދުުކރާކަން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް އަންގާ ލިޔުމަކަށް ވުމުން، އެ ިލޔުމަކީ މި

 ނޯޓިސް ދިނުން ކަމުގައި ނުބެލެޭވނެއެވެ.

 

 )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ  މާއްދާގެމި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބަަދލުކުރެވޭނީމުވައްޒަފެއްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ  )ނ(

 ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވި



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 31  

 

(ރ) އްޒަފަކު، އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވަ 

މުއްދަތުެގ ގެ މުއްދަތެވެ. އެ ދުވަހު 30އެ ފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ ނަމަ ދުވަހަށްުވރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ 30އަދާކުރާ ތަނަކަށް 

އިތުރު ޯނޓިހެއް ނަމަ،  ޙާޟިރުނުވާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާއަށް ފަހުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފަހު 

ފާއިްނ  މަތިން ވަޒީގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެދިނުމަކާ ނުލައި ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 

 ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން  17.3

 

އެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތްތަކުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮރި

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ވާލުކުރުން ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހަ ސެކްރެޓަރީ  17.4 

 

ތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ގޮ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު:  )ހ(

ސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ މަޖެނެރަލްއަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަްށ، ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ސެކްރެޓަރީ 

ރިހަމަވުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ ޠު ފުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޝަރު ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީފަރާތް ކަމު

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3 އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ އިޖުރާޢަތުތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

 

ލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުެގ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާޢަތުގެ ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތައް ދިވެހި ސިވި )ށ(

 މާްއދާގެ ވަނަ  47ވަަނ ނަްނބަރަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ  103ގެ  2021

  ނަްނބަރުގެ ދަުށން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. ވަނަ 2)ނ( ގެ 

   

 
 . އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން 18

 މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަންފަށާނީ ކޮމިޝަނުން މި އުޞޫލު ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 
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އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 32  

 
ޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ހޯދުމުގައްޔާއި ކައުންސިލުން ކަނ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

ންތައް އިޝްތިރާޖީ ގުޅުލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމުގައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކީ މަންފާކުރަނިވި 
 .ސައްކަތްކުރުންމަގާއިމުކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދައި ބަލައި އެ ފަދަ ފަރާތްތަކާއެކީ ގުޅިގެން 

އަމިއްލަކުރިއެރުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރުން

ގައި ތިމާެގ އެރުމުއިދާރާގެ ކުރި، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހޯދުމަށާއި
ަދސްކުރުމަށް ، ދައި އައުގޮތްތައް ހޯ، ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އަިމއްލަ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި

 .މަސައްކަތްކުރުން
މައްސަލަތައް ކު ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހަްއލުކުރުމުގައި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދުމާއެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން 

،  ޙައްލު ދެނެގަތުމާއިގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އެނަލައިޒްކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ، ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައި
 .އެއާ ގުޅުންހުރި ހަރުދަނާ ނިންމުންތައް ނިންމުން

 ރޭވުންތެރިކަމާއެކީ ތަޞައްވުރާ ގުޅިގެންދާ ގޮތަށްސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ ދުރުރާސްތާގެ  އިޝްތިރާޖީ ވިސްނުންތެރިކަން 
 . ލަނޑުދަނޑިތައް އެކަށައެޅުމާއި ކާމިޔާބީ ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުަތއް އެކުލަވާލުން

އި ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައްޔާއި އިޝްތިރާޖީ މިސްރާބު ކަނޑައެޅުމުގަ .1
 ލަފައާއި އެހީތެރިަކން ދިނުން  ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނެދއްގައި ފަންނީ

ތުތަކާ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި އެ ސިޔާސަ .2
 އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރުވުން 

ގޮތަށް ށޭނަކައުންސިލްގެ އިޝްތިރާޖީ ވިސްނުން މުވައްޒަފުންނަށް ބަޔާންކޮްށދީ އެ ވިސްނުމާ އެކަ .3
 އޮފީހުގެ އިންތިޒާމުތައް ރާވައި ހިންގުން 

ންާމ ނި، އޮފީހުގެ ކަންކަން ހިންގައި ެބލެހެއްޓުމުގައި ދުރުރާސްތާގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމާއި .4
 ނިންމުންތަކުގައި އެ ފަދަ ވިސްުނން އެކުލެވިގެންވުން 

 
ދައްކައިދީ ތްކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މަގުލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް އިސްނެގުމާއެކީ މަސައްކަ ލީޑަރޝިޕް ހުނަރު

 .މޯޓިވޭޓްކޮށް އެ މުވައްޒަފުން ހަަރކާތްތެރިކުރުވުން
ުފްނނާއި އަދި މުވައްޒަ، މަތީ ފެންވަރުގައި ހިންާގ އަދި ނަތީޖާ ނެރެވޭ ަތނަކަށް އިދާރާ ހެދުމަށް ތިމާއާއި ހިންގުންތެރިކަން 

ތެއްގައި ިލބިހުރި ަވޞީލަތްތައް އެންެމ ފައިދާހުިރ ގޮ، އިދާރާގެ ލެވެލްގައި ކުރާނެ ަކންކަން ރާވައި
 .ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮްތތައް އެކަށައަޅައި އެ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން

ނުންކުރުމުގެ އިންސާނީ އަދި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ނަތީޖާ ނެރުމަށް ހޯދުމާއި ބޭ .1
 ޤާބިލުކަން.

  ޤާބިލުކަން.ލުމާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އުދަގޫ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެދަތިތަކާއި ކުރިމަތި .2
 .ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް ނެގުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކުން .3

 މުވައްޒަފުންނަށް ،ފަރާތަކަށްވުމާއި ހުރި އަޚްލާޤު  މަސައްކަތުގެ ފަދަ ނަމޫނާއަކަށްވާ  ހެންމީހުންަނށްއެ ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން  މީހުން
 މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާޤު މަސައްކަތުގެ ޭބނުންވާ ހާސިލުކުރުމަށް ނަތީޖާ ދެއްުކމާއެކީ ނަމޫނާ ރިވެތި ޢަމަލީގޮތުން

 ގެ ކޮމްޕިޓެންސީތައް މަޤާމުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  – 1ދުވަލު ޖަ 
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 ޚިދުމަތުގެ  ،ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމާއި ކުރުވައި ޝައުޤުވެރި މުވައްޒަފުން އެަކމަށް ،އަށަގެންނެވުމާއި ކިބައިގައި
 ރޭވުންތެރިކަން ވިސްނުންތެރިކަމާއި ޤާިބލުކަމާއި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބިނާކޮށް މުވައްޒަުފން މަތިކުރުމަށް ންވަރުފެ

 .ހުރުން
އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި 
 އައު ބަދަލުތަކަށް މަގުދެއްކުން 

އެންމެ ، އިދެނެގަތުމާދުންތެރި އައު މަގުތައް ހޯދުމާއި އޭގެ މޮޅުދެރަ އުފެ، ކަންކަންކުރުމުގައި އީޖާދީ
އިސްފައިވާ ގޮތްތައް ފައިދާކުރަނިވި މަގެއް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އާންމު އާދަތައް ނުވަތަ ކަންކަންކުރަމުން އަ

ކުރިއަށް ، މާއިއަދި ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ރިސްކު ނެގު. ދޫކޮށް ބަދަލުތަކަށް ަފހި ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުން
އުލެްއ ޤާއިމުކޮށް ޙަމާ އަދި މި ފަދަ. ިރމަތިލުމުގެ ހިތްވަރާއި ާޤބިލުކަން ހުރުންދިއުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކު

އެކަމަށް ، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެސިފަ ކުރިއަރުވައި ބަދަލުތަކަށް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުކުރުމާއި 
 ްނ ހުރުން.ކަމުގައި ހިންގުންތެރިމަގުދެއްކު

އިގައި ހުރުމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމުގެ ސިފަ ތިމާގެ ކިބަ، އިންސާފުވެރިކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއި ނަޒާހާތްތެރިކަން 
 .ންމުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި އެ ސިފަތައް އަށަގަންނުވައި ނަޒާާހތްެތރި ސަޤާފަތެއް ބިނާކުރު

ގެ ހުބަހާއި ޢަމަލުން އޮފީ، ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުންނާއި ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ބޭރުންވެސް .1
 . ކަރާމާތް ގެއްލިދާފަަދ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކުން އެއްކިބާވުން ، ހުރުމަތާއި

ލުކަން ތަންދިްނ ތިމާއާ ޙަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާތައް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ތިމާގެ ޤާބި .2
 . އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން

، މުމުގައްޔާއިއެއްވެސް ނިންމުމެއް ިނން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައްޔާއި އޮފީހާ ގުޅޭ .3
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އެއިންކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގައި ބަޔާން

 . އެންމެހައި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާުވން، މަތިން މެނުވީ ޢަމަލުނުކުރުމާއި
ވިގެންވާ ގެންާވ ޙާލަތްތަކުގައި ހުއްދަކުރެތިމާގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެ .4

 . މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ނޫންގޮތަަކށް އެ ހައިސިއްޔަތުގެ ބޭނުންނުުކރުން
، އްކަތްކުރުމާއިއޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހާތްތެރިކަްނ އަަށގެންނެވުމަށް މަސަ .5

ދަ ސަޤާފަތެއް  ކުރިއަރުވައި އޮފީހުގައި އެފަހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ސިފަތައް
 .ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
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 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް :މަޤާމު 
 )މަޤާމުގެ ނަންބަުރ( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ކުރެވޭނީ އައްޔަން މުވައްޒަފު މަޤާމަށް ()ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 ZV7-1 :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

SECRETARY GENERAL 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 ރުފިޔާ )މަހަކު( -/20,500 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 15,000/- އެލަވަންސް: އެގްޒެކެޓިވް 

 .ލުްނ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫ .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 .ނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝންވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ެބހޭ ޤާނޫދި. 2

ތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޤާމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްމަޤާމަށް ވާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
ދަށުން އިތުރުގަޑީގެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34ގެ މަޤާމު އަދާކުރާފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

  އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ  – 2ޖަދުވަލު 
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

އިގަނޑު މަމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ
 ލިއްޔަތުތައް(އޫމަސް

 ނިޓީ ކޮމިއު ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ގެ ސަނަދެއް  7 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް ޤައުމީދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު
 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤްނުވަތަ  ޤައުމީނުވަތަ ސެކްޓަރގައި، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ  ޕަބްލިކް ނުވަތަ  ސަރުކާރުގައި،

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ށްމަޤާމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  5ގައި މަދުވެގެން ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 
 މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ނުވަތަ 
 ނިޓީ ކޮމިއު ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ،ސްޓަޑީސް އަރބަން ،ގަވަރނަންސް ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،މެނޭޖްމަންޓް .2

 ސަނަދެއް  ގެ 9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛ 

 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 3 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ތަ ނުވަ

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 މާއެކު؛ވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި 7 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 8 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
ވުމާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައި  ސަނަދެއް ގެ  9 ލެވެލް  ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 6 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 ކައުންޓަރުން ންނާއި ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1
  https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

 .އިޤްރާރު ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .2

 ސް ހިމެނޭގޮތަށް(.ެމއިލް އެޑްރެ-އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް  .3

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20
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ދެފުށުގެ  ނަމަވެސް( )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ .4
 ޑު ގެއްލިފައިވާކާނުވަތަ އައި.ޑީ. . ލިޔުންތައް ފެންަނ، ލިޔެފައިވާ ިލޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 . ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓު

މަތިލާ މަޤާމަށް ކުރި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .5
ދާކުރާ އޮފީހުން އަހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .6

 ތަޢުލީމުދޭ  ތީމަ، ޖަހާފައިވާ ގަނޑުތައް ަކނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭަޝްނސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
ރާންސްކްރިޕްޓުގެ ޓް ސެޓުފިކެޓުތަުކގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް ޕީއާއި،ލިޔުމުގެ ކޮ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ާޙލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ
 ރިޕްޓްގެ ޓްރާންސްކް  އަދި ކޮޕީ  ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ކޮޕީ

އާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ )ށ( 
ސްކްރިޕްޓްގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާން؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .7

ވާ )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާ
މުއްދަތާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އްގެ ތަާފތު )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނޭގގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް )އެއް އިދާރާއެ
ން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކު

 ލިޔުން. 

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ ފެންނަންެނތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަުތތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

ދާރާއެއްގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އި
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިާވ  )ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
 ވަޒީފާގެ ، އި )އަހަރާއި މަހާއި ުދވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި ުމއްދަތާ

ވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި
ދު ބަޔާންކޮށް އެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އޮފީހަކުން 

https://myaccount.csc.gov.mv/
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 ،އިވާ ނަމަކޮށްފަ ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާ  )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،ނގޭގޮތަށް(އެއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

ކޮށްފައިވީ  ތަފާތު މަާޤމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ
ދާކޮށްފައިާވ އަ)މި ލިޔުމުގައި  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮްށ އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިުޔން

. ނުަވަތ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 ވާނެއެވެ.( އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް

ފުންޏެްއ ނުވަތަ )ރ(  ދަޢުލަތުެގ އުވައިލައިފަިއވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވަިއލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުން
ވަތަ ނު ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އްދަތާއި )އަހަރާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މު ،ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ތު މަޤާމުތަކުގައި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ

ލިޔުން ިލބެންެނތް  ކޮށްފައިވާއެ އޮފީހަުކން ދޫވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 
 އަންގައިދޭ ތަޖުިރބާ ތަންތަނުގެ އުވާލާފައިވާގައިވާ " 9ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ނަމަ، 

 ."ޗެކްފޯމް ރެފަރެންސް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 
 
 
 
 
 
 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ

 25 އިމްތިޙާނު
 35 އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަރވިއު

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. 

 

 އާއި ވިއު ރއިންޓަ 
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 

އޮންނާނެ  އިމްތިޙާނު 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

( ( އާއި )ތާރީޚުތާރީޚު) އޮންނާީނ، އަދި އިމްތިޙާނު ޕްރެޒެންޓޭޝަންއި އުއާމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުަމށް ބޭއްވޭ އިންޓަވި
 އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންާނެނ ތަން( ގައެވެ. 
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"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ްށ ޕޮއިންޓު ލިބުުނ އި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަދުވަހުގެ ތެރޭގަ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
. ވަޒީފާއަށް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެމި ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ހުން ފެށިގެްނ ދުވަ ޝީޓު އާންމުކުރާ  A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ލޯކަލް މެއިލް އެޑްރެސް( އަށެވެ. -މެއިްލ ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯުނ ނަންބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
އަދި އެ އުޞޫލާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  2021 އުޞޫލު އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ

  )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20( ބައިން މި" ުއޞޫލުތައް"ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ 
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(
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` 
 
 

 )އިދާރާގެ ނަން( 
        )............( 

   
  ………………………………ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް :މަޤާމު 
 )މަޤާމުގެ ނަންބަުރ( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ކުރެވޭނީ އަްއޔަން މުވައްޒަފު މަޤާމަށް ()ވަގުތީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 ZV7-2 :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

SECRETARY GENERAL 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 ރުފިޔާ )މަހަކު( -/12,130 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 8,870/- އެލަވަންސް: އެގްޒެކެޓިވް 

 .ލުްނ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫ .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 .ނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝންވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ެބހޭ ޤާނޫދި. 2

ތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޤާމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްމަޤާމަށް ވާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 
ދަށުން އިތުރުގަޑީގެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34ގެ މަޤާމު އަދާކުރާފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

  އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ  – 3ޖަދުވަލު 
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

އިގަނޑު މަމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ
 ލިއްޔަތުތައް(އޫމަސް

 ނިޓީ ކޮމިއު ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ގެ ސަނަދެއް  7 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ހާސިލްކޮށްފައިވު

 ޔާޖަމުޢިއް ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 4 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 ނިޓީ ކޮމިއު ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .2

ގެ ސަނަދެއް  9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު

 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 2 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 މާއެކު؛ ވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި 7 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 6 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 ން.ބިފައިވުލި ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 ވުމާއެކު؛ހާސިލްކޮށްފައި ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ޖަމުޢިއްޔާ ވާމީބައިނަލްއަޤް  ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ  ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ  ށްމަޤާމަ ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 4 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ކައުންޓަރުން ންނާއި ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1
  https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

 .އިޤްރާރު ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .2

 ސް ހިމެނޭގޮތަށް(.ެމއިލް އެޑްރެ-އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް  .3

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20
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ދެފުށުގެ  ނަމަވެސް( )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ .4
 ޑު ގެއްލިފައިވާކާނުވަތަ އައި.ޑީ. . ލިޔުންތައް ފެންަނ، ލިޔެފައިވާ ިލޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 . ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓު

މަތިލާ މަޤާމަށް ކުރި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .5
ދާކުރާ އޮފީހުން އަހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .6

a.  )ތަޢުލީމުދޭ  ތީ މަ، ޖަހާފައިވާ ގަނޑު ތައް  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ 
؛ ކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީޓްރާންސް  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން

 ޑިވްސް މޯލް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ 
 ކޮޕީ  ޓްގެޓްރާންސްކްރިޕް އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

b.  )އާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ )ށ
 ޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރި؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .7

ވާ )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާ
މުއްދަތާއި  ޒީފާގެއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އްގެ ތަާފތު )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނޭގގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް )އެއް އިދާރާއެ
ން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކު

 ލިޔުން. 

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ ފެންނަންެނތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަުތތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

ތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮ
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ކޮށްފައިާވ އަދާ )ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
 ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި ުމއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ުދވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި
ދު ބަޔާންކޮށް އެ ންގެ އަދަވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފު

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާ  )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

https://myaccount.csc.gov.mv/


 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 42  

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިާވ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮްށ އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިުޔން
ންވާނެއެވެ. ނުަވަތ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަ

 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ފުންޏެްއ ނުވަތަ )ރ(  ދަޢުލަތުެގ އުވައިލައިފަިއވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވަިއލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުން
ނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ އިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީނުވަތަ އުވައިލައިފަ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އްދަތާއި )އަހަރާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މު ،ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ތު މަޤާމުތަކުގައި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ

 ލިޔުން ލިބެންނެތް ދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަ
 އަންގައިދޭ ތަޖުިރބާ ތަންތަނުގެ "އުވާލާފައިވާގައިވާ  9ދުވަލު ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަނަމަ، 

 .ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
 ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 
 
 
 
 
 
 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ

 25 އިމްތިޙާނު
 35 އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަރވިއު

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. 

 

 އާއި ވިއު ރއިންޓަ 
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 

އޮންނާނެ  އިމްތިޙާނު 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

( ( އާއި )ތާރީޚުތާރީޚު) އޮންނާީނ، އަދި އިމްތިޙާނު ޕްރެޒެންޓޭޝަންއި އުއާމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުަމށް ބޭއްވޭ އިންޓަވި
 އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންާނެނ ތަން( ގައެވެ. 

 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ްށ ޕޮއިންޓު ލިބުުނ އި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަދުވަހުގެ ތެރޭގަ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
. ވަޒީފާއަށް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެމި ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ހުން ފެށިގެްނ ދުވަ ޝީޓު އާންމުކުރާ  A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
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 ލޯކަލް މެއިލް އެޑްރެސް( އަށެވެ. -މެއިްލ ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯުނ ނަންބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
އަދި އެ އުޞޫލާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  2021 އުޞޫލު އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ

  )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20("ުއޞޫލުތައް" މި ބައިން ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ 
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20


 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 44  
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 )އިދާރާގެ ނަން( 
        )............( 

   
  ………………………………ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް :މަޤާމު 
 )މަޤާމުގެ ނަންބަުރ( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ކުރެވޭނީ އަްއޔަން މުވައްޒަފު މަޤާމަށް ()ވަގުތީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 ZV7-4ނުވަތަ  ZV7-3 :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

SECRETARY GENERAL 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

އަދި  މަޤާމުގެ މުސާރަ 
 :އެގްޒެކްޓިވް އެލަވަންސް 

 

 ZV7-3 ZV7-4 ޝަރުތު ކެޓަގަރީ

 -/8835 -/9300 )މަހަކު( އަސާސީ މުސާރަ

 -/6450 -/6800 )މަހަކު( އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސް
 

 .ލުްނ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫ .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 .ނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝންވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ެބހޭ ޤާނޫދި. 2

ތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަކީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްމަޤާމަށް ވާ
ދަށުން އިތުރުގަޑީގެ  ވަނަ ނަންބަރުގެ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34ގެ މަޤާމު އަދާކުރާފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

  އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ ކައުންސިލްތަކުގެ  ރަށު  –4ޖަދުވަލު 
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

އިގަނޑު މަމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ
 ލިއްޔަތުތައް(އޫމަސް

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 )7ZV-3) 1ކެޓަގަރީ 

 
 މިއުނިޓީކޮ ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1

 ސަނަދެއް  ގެ 7 ލް ލެވެ ދަށްވެގެން  އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ
 މާއެކު؛ ލްކޮށްފައިވުހާސި

 ޖަމުޢިއްޔާ  އަޤްވާމީބައިނަލްނުވަތަ  ޤައުމީނުވަތަ ސެކްޓަރގައި، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ  ޕަބްލިކް ނުވަތަ ސަރުކާރުގައި، 
ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަ މަޤާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  3 ގައި މަދުވެގެންޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 .މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ނުވަތަ 
 މިއުނިޓީކޮ ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .2

ގެ ސަނަދެްއ  9ވެލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެ  ޤައުމީމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިވެލޮޕް
 މާއެކު؛ ކޮށްފައިވުހާސިލް

 ޖަމުޢިއްޔާ އަޤްވާމީބައިނަލް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ށްމަމަޤާ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު  1 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 މާއެކު؛ ފައިވުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށް  7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  ޤައުމީހިރާއްޖޭގެ ދިވެ  .3

 ޖަމުޢިއްޔާ  އަޤްވާމީބައިނަލްނުވަތަ  ޤައުމީނުވަތަ ސެކްޓަރގައި، ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ  ޕަބްލިކް ނުވަތަ ސަރުކާރުގައި، 
ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަ މަޤާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  4 ގައި މަދުވެގެންޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 .މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ނުވަތަ 
 އިވުމާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފަ ސަނަދެއް ގެ 9 ލެވެލް ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 ޖަމުޢިއްޔާ އަޤްވާމީބައިނަލް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ށްމަމަޤާ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު  2 މަދުވެގެން  ގައި ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ 

 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ
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 )7ZV-4(  2ކެޓަގަރީ 
 

 މިއުނިޓީކޮ ނުވަތަ ސައިންސް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް، އަރބަން ގަވަރނަންސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، .1
ގެ ސަނަދެްއ  5ވެލް މަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެ ޑިވެލޮޕް

 މާއެކު؛ ހާސިލްކޮށްފައިވު
 ޖަމުޢިއްޔާ އަޤްވާމީބައިނަލް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މަށްމަޤާ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު  5މަދުވެގެން  ޖަމާޢަތެއްގައި  ނުވަތަ 
 .ން ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 ނުވަތަ 
 ފައިވުމާއެކު؛ ހާސިލްކޮށް  ސަނަދެއް ގެ 5ލެވެލް  ދަށްވެގެން އޮނިގަނޑުން ސަނަދުތަކުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

 ޖަމުޢިއްޔާ އަޤްވާމީބައިނަލް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ،ސެކްޓަރގައި ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ،ސަރުކާރުގައި
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މަށްމަޤާ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު  6މަދުވެގެން  ޖަމާޢަތެއްގައި  ނުވަތަ 

 ން.ލިބިފައިވު ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތާގުޅޭ

 

މަޤާމަށް ޝަރުތު 
 ހަމަކުރުން: 

ފަރާތްތަކަށް  ހަމަވާ ( ގެ ޝަރުތު (2ZV7-4 ކެަޓގަރީ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި
 ުނވާނަމަ ނުވަތަ ކެަޓގަީރ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ހަމަވާ  ޝަރުތު ގެ ZV7-3)) 1ކެަޓގަރީ  ފުރުސަތުދެވޭނީ

 ން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ވަޒީފާއަށް ނުޮހވޭނަމައެވެ. 1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ކައުންޓަރުން ންނާއި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .8
  https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

 .އިޤްރާރު ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް .9

 ސް ހިމެނޭގޮތަށް(.ެމއިލް އެޑްރެ-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .10

ދެފުށުގެ  ނަމަވެސް( )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ .11
 ޑު ގެއްލިފައިވާކާނުވަތަ އައި.ޑީ. . ިލޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއްލިޔުންތައް ފެންަނ، ލިޔެފައިވާ 

 . ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަުހގެ ސެޓްފިކެޓު

ޤާމަށް މަތިލާ މަކުރި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .12
ދާކުރާ އޮފީހުން އަހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .13

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ، ވާޖަހާފައި ތައްގަނޑު ަކނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭަޝްނސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ  ސެޓުފިކެޓުތަުކގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20
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 މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ާޙލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  އަދި ކޮޕީ  ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ކޮޕީ

އާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ )ށ( 
ސްކްރިޕްޓްގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާން؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 ގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތު .14

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

އްގެ ތަާފތު ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނޭގގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަުތތައް )އެއް އިދާރާއެ)އަހަ
ން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކު

 ލިޔުން. 

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ ފެންނަންެނތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަުތތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

 އިދާރާއެއްގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ާދކޮށްފައިވާ އަ)ށ(  އަމިއްލަ ުކންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ 
 ވަޒީފާގެ ، ތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ުދވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި ުމއްދަ

ވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި
ދު ބަޔާންކޮށް އެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަ

 ށްފައިވާ ލިޔުން.އޮފީހަކުން ދޫކޮ

 ،އިވާ ނަމަކޮށްފަ ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމުޢިއްޔާ  )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،ނގޭގޮތަށް(އެއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

ކޮށްފައިވީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ
ދާކޮށްފައިާވ އަ)މި ލިޔުމުގައި  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮްށ އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިުޔން

. ނުަވަތ ންވާނެއެވެމަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންަކން ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނަ
 ވާނެއެވެ.(ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން

)ރ(  ދަޢުލަތުެގ އުވައިލައިފަިއވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވަިއލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެްއ ނުވަތަ 
ނުވަތަ  އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ،ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަުކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ިލބެންެނތް 
 އަންގައިދޭ ތަޖުިރބާ ތަންތަނުގެ "އުވާލާފައިވާގައިވާ  9ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ނަމަ، 

 .ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
މަށް ބެލޭނެ ފަރާތެއް ހޮވު 
 ކަންތައްތައް:

 
 
 
 
 
 
 

 30  އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ
 5 ށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަ އަސާސީ

 25 އިމްތިޙާނު
 35 އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަރވިއު

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. 

 

 އާއި ވިއު ރއިންޓަ 
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 

އޮންނާނެ  އިމްތިޙާނު 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

( ( އާއި )ތާރީޚުތާރީޚު) އޮންނާީނ، އަދި އިމްތިޙާނު ޕްރެޒެންޓޭޝަންއި އުއާމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުަމށް ބޭއްވޭ އިންޓަވި
 އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންާނެނ ތަން( ގައެވެ. 

 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ްށ ޕޮއިންޓު ލިބުުނ އި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަދުވަހުގެ ތެރޭގަ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
. ވަޒީފާއަށް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެމި ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ހުން ފެށިގެްނ ދުވަ ޝީޓު އާންމުކުރާ  A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ލޯކަލް މެއިލް އެޑްރެސް( އަށެވެ. -މެއިްލ ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯުނ ނަންބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
އަދި އެ އުޞޫލާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  2021 އުޞޫލު އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ

  https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20( ޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ "އުޞޫލުތައް" މި ބައިންލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމި
 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު(
 )މީލާދީ ތާރީޚު

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20
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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  – 5ޖަދުވަލު 

` 
 
 

 
 
 
 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި  .1
ނުަކން އިާދރާިއން ޗެކްކޮށް ލިޔުންތައް ޗެކްލިސްޓުަގއި ހަމައަށް ލިޔެ، އެ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ލިބުވަނަ ނަންބަުރގަިއވާ  4މި ފޯމުގެ  ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއްފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާ  .2

 ުމގެ ސްލިޕްކޮޅު ިލބިގަްނނަްނވާެނއެވެ.  ބަލަިއގަތްކަ
 އަދާަހމަކުުރމަށްފަުހއެވެ.  މަޢުޫލމާތު ލިޔެ ފޯމު އެ ހުށަަހޅަްނވާނީފޯމު  ެރވިަފއި ނުވާަނމަ،ވަނަ ނަންަބުރގައި ލިސްޓުކު 4ގެ ލިޔުމެއް މި ފޯމު ފޯމާއެކީ ހުށަަހޅާ .3

ކަުރދާެހއްަގއި ިލޔެ ފޯމާއެކީ  ވުރެ އިުތރުވާ ގޮތަށް ހުަށަހޅާ ލިޔުންތައް ިލސްޓުގެ ޯފމެޓަށް ތަްއޔާރުކޮށްފަިއވާ އިުތރު ހިމެނޭ ލިސްޓަށް އިަވނަ ނަްނބަުރގަ  4ފޯމުގެ  .4
 ހުށަހެިޅދާނެެއވެ. 

 ކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ޔާން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭނީ ފޯމުގައި ބަ  .5
 
 

 މަޢުލޫމާތު އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 ގެ ަނން:މަާޤމު 

 :ގެ ރޭންކުމަާޤމު  :ނަންަބރު އިޢުލާން 

 :ަތން/އޮފީސްވަޒީފާ އޮތް   ސެކްޝަން: 
 

 މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2
 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 އެޑްެރސް:ދިިރއުޅޭ  

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އިލް އެޑްރެސް:މެ-އީ  

 މިހާރު ވަޒީފާެއއް ައދާކުާރނަމަ ައދާކުާރ ވަޒީފާ:

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަްނ: 
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 މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ  .3
ބޮންޑުުކރެވިަފިއ  ކުުރމަށް ިޚދުމަތް މުްއދަތަކަށް ވަކި ވަކި ތަނަަކށް ޮގތަކުން ވެސް ނޫން އެ ނުވަތަ  ަސބަުބން ކުރުުމގެހާސިލު ަތޢުލީމު ންޭބރުަގއިރާްއޖެއި  ނުަވތަ ރާްއޖޭަގއި

 ނުޭވ      ކުރެވިަފއިވޭ     ވޭތޯ؟

 ؛ވާ ނަމަކުރެވިފައި

 ބޮންޑުުކރެވިަފއިވާ އިާދރާ:  ތާީރޚު:ހަަމވާ  ބޮންޑު
 

  ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު ލިޔުންތައް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  .4
 ރާެށވެ.(ސްޓުކުލިބަިއގައި  ހުރިހާ ލިޔުންަތއް މި  ޅާބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަހަ  އިޢުލާުނަގއި)ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކަމަށް 

އިދާރާއަށް 
 ލިބިފައި 

ޞަފްޙާގެ 
 # ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގެ ތަފްޞީލު  އަދަދު

 1 ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(ވަޒީާފއަށް ެއދޭ   

 2 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

   21 

   22 
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   23 

   24 

   25 

   26 

   27 

 

 ރާރު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤް  .5
ެހއް ުނވަަތ އެްއބަފާ މީހެްއ ނޑު މީވަޒީފާ އަދާުކރަްނޖެހޭ އޮީފހުަގއި ތިަޔ ފަރާތުެގ މަްނމަ، ަބއްޕަ، ދަިރއެްއ، އަްނބެްއ، ފިިރއެްއ، ެއްއބަނުޑއެްއަބފާ މީހެްއ، އެްއބަ

 އާން އެކޭ ނަމަ، ތަފްޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް{ }މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ   ނޫން   ވަޒީާފއަދާުކރަމުން ދޭތޯ؟ ާއން 

 ގުުޅން އޮތް ފަރާުތގެ ނަން: އޮތް ުގޅުން: 

 ފޯމު މި ،ސާިބތުެވއްޖެ ނަމަ ކަމަށް ނޫންތެދު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯާމއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޯމުަގިއވާ މި. މަޢުލޫމާތެވެ ތެދު ،މަޢުލޫާމތަކީ ދީފަިއވާ ައުޅގަނޑު ފޯމުގައި މި
 ޤާނޫނީގޮުތން  ުގޅިގެން  ަމއްސަަލއާ ަފއިވާދީ މަޢުލޫމާތު ޮދގު ައދި. ބާޠިލުކުެރވޭެނއެވެ ވެސް ނިްނުމން ނިްނމާފަިއވާ ،ބުަރވެ މައްޗަށް މަޢުލޫމާުތގެ ފޯމުަގިއވާ މި ބާޠިލުކުރުާމއެކު

 .ފޮނުޭވނެެއވެ ަފރާތަށް ަކމާބެހޭ ެއޅުމަށް ފިޔަަވޅު އަޅަްނޖެހޭ

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 
 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:
 

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

 ދޫކުރާ ސްލިޕް  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

މަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަ  4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ 
 ލިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ނަްނ: އެދޭ ަމޤާުމ: 

 އިޢުލާން ނަންަބރު: 

 ވަޒީާފއަށް ެއދި ފޯމު ހުށަހެޅި އިާދރާގެ ނަން:

 ކެންޑިޑޭޓުގެ ކޯޑު ނަންބަރު:

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ސޮއި: 

 އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަނޑު: 
 

  

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ގަޑި: 
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 އިޤްރާރު  ތަކުގެ ފަރާތް  ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް  – 6ޖަދުވަލު 
 

` 

 

 

                                           ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން     

 ދިވެހިރާްއޖެ                   

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤްރާރު 

 

 ....................................... ދާއިމީ އެޑްރެސް: 2 ................................ . ފުރިހަމަ ނަން:1

 ................................. މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 4  ............................. އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 3

 

އްވެސް އިރެއްގައި އެަމއްޗަށް ، ..އަހުރެން .................................................................................
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ސާބިތުވެފައިވާ ނުވާނެކަމަށާއިޚިޔާނާތާއި، ވައްކަމާއި، ޓެކުމާއި މި ބާވަތުގެ އެއްވެސް ކުށެއް 

ސައްކަތްކުރުމެއްނެތި މަޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ވަކިފަރާތެއްގެ ރުހުން ހޯދުމަށް 
އި، ސެކްރެޓަރީ މަށާކައުންސިލުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނު
ލައި އެ ޒިންމާތަކާއި ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ތަޢައްޞަބަކާ ނު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

 

 

 .........................................................ތާރީޚް:  ...........................ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 
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 ޝީޓު  ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  – 7ޖަދުވަލު 
 

        

 
  ޝީޓު  ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ  ވަޒީފާއަށް 

 
       

  މަޤާމުގެ ނަން: 

   މުސާރަ:އަސާސީ  

  އިޢުލާނު ނަންބަރު: 

  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 

        

 

 

 ކޯޑު ނަންބަރު

 އުމުރު

 
މަވޭ 

ު ހަ
ަރުޠ

ޝ
 

 
ަނުވޭ 

ހަމ
ުޠު 

ޝަރ
 

 

   

 1          

 2          

 3          

 4          

            

        

ން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެ  ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން  މި 
  އިލް( ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ )އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު( އަށެވެ.މެ-އީ )އިދާރާގެ

 

 
 

        

  ތާރީޚު:                                            އި:ސޮ                                                  މަޤާމު:                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

  ތާރީޚު:                                            އި:ސޮ                                                  މަޤާމު:                                                                                       ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: 
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 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ  – 8ޖަދުވަލު 
 

` 
 

              ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު:
 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އުފަން ތާރީޚު: 
 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

ވަކިވި /ވި ބަދަލު 
 ތާރީޚު 

 ފެށި ތާރީޚު 
ގިންތި 

 )ވަގުތީ/ދާއިމީ(
 މަޤާމު / މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 

 ނަން 
   ދދ/މމ/އއއ ދދ/މމ/އއއއ 
   ދދ/މމ/އއއ ދދ/މމ/އއއއ 
   ދދ/މމ/އއއ ދދ/މމ/އއއއ 

 

މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއް ނަމަ،   
ޖުރީ ތާރީޚު()ހި  

 )މީލާދީ ތާރީޚު(
 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން  
 )ސޮއި( 
 )ނަން( 
 )މަޤާމު( 

 
 
 
 
 

  

 )އިދާރާގެ ނަން(
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 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު  – 9ޖަދުވަލު 

` 

 

 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM FOR DISSOLVED ENTITIES 

ފަރެންސް ޗެކްފޯމް ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެ އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ   
Instructions 
 އިރުޝާދު 

 Where possible please provide specific behavioral examples of the applicant  
 .ެގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގެ ާޤބިލުކަން ސާބިތުޮކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނުއްވަންވާނެއެވ 

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

 Where not applicable please mark as “N/A” 
  ިފޯމުގައިވާ ބައެއް ފުރާއިރު ގުޅުންނެތް ބައިތަކުގައ“N/A” ާށެވެ.ލިޔުއްވ 

  

Name of applicant: 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ ނަން:

 

National ID card number: 
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 

Designation of the applicant: 
 އަދާކުރި މަޤާމުގެ ނަން:

 

 

Referee: 
 ރެފެރީގެ މަޢުލޫމާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
 )މަޤާުމގެ ަނން(

(Organisation) 
 )އިދާާރެގ ަނން(

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނެ ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އީެމއިލް އެޑްރެސް(

In what capacity do you know the 
applicant? 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތް ދަންނަ ހައިސިއްޔަތު:
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Duration employed with your organisation: 
ދާކުރި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަ

 މުއްދަތު:

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

މަޢުލޫމާތެކެވެ.މީ ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު   

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

ދާކުރި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަ
ދު:އިރު އިދާރާގައި ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަ  

 
 
 
This is a mandatory field. 
 މީ ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު މަޢުލޫމާތެކެވެ.

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

Please list out responsibilities separately or submit job description 
 ވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް
This is a mandatory field. 
 މީ ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު މަޢުލޫމާތެކެވެ.
 

Reason for Termination:  
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

 Resignation  ްއިސްިތއުފާ ދިުނނ   
 Dismissal ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން      
 Post abolishment (lay-off) ްވަޒީފާ އުިވގެނ 
 End of assignment ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމަސއްކަތް ނިުމމުން    
 Other (please specify) : އެހެނިހެން )ތަފްޞީލު ބަޔާންކުުރމަށް(    

 

DECLARATION 
 އިްޤރާރު 

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.  

 ެތދު މަޢުލޫމާތު ަކމަށާިއ، މި ޙަފައިވާ ަޞއްދީ ިމންަވރުން  ާމތަީކ އަުޅގަނޑަށް ެއނިގހުރި............. މި ފޯމުގައި ދީފަިއވާ މަޢުލޫ.....އަުޅގަނޑު ........................
ައޅުަގނޑުެގ  ކާ އިދާާރއިން ގުުޅމާެމދުފަރާްތތަކަން ކަަށވަރުުކރުމަށް ކަާމުގޅޭ ަޞއްޙަފޯމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ އެްއެވސް މަުޢލޫމާތަކާ ގުިޅގެން އެ މަޢުލޫމާެތއްގެ 

 އެްއވެސް އިޢުތިާރޒެއް ނެެތވެ. 
Signature:………………………………              Date:…………………………….  

ސޮއި:                                       ތާރީޚު:        
Name: …………………………………    

                       ނަން:

 

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

ގެ ސުްނގަޑި ަހމަުވމުގެ ކުިރން ުހށަހެޅުްއވުން ލާނުވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މަޢުލޫމާތުަތއް ރެެފރީލަްއވައި ުފރިހަަމކުރުުވމަށްފަހު އެޕްލިކޭަޝން ފޯމާއެކީ ިއޢު
 .އެެދމެވެ
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 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  - 10 ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 )ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް(

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

   ޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންަޓރވިއު ސްކޯ
 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 

  5 4 3 2 1 0 ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު ުގިޅގެން އި އެެހން އިާދރާތަކާ އެހެްނމީހުންނާ 
އްލުކުރާެނގޮާތމެދު ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ ަމޤާމު ައދާކުުރުމގައި ދިާމވެާދނެ ގޮްނޖެހުންތަާކއި އެ ޮގންޖެހުންަތއް ޙަ 

 ވިސްނާަފިއވުާމއި އެަކމާ ގުޭޅގޮތުން ަހުރދަނާ ތަަޞއްުވރެއް އޮތް މިްނވަރު 
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތް ާރވައި ހިްނގުުމގެ ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ހިންުގމުަގއި ިދމާވާ ަމްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުުމގެ ިވސްހުން ހުރި ިމންަވރު 

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގެ ާދއިާރގައި އޮފީސް ހަުރދަނާުކުރމަށް ގެްނގުޅޭ ަތޞަްއވުރު 
ލުކުރުުމގެ ާޤބިލުކަން ޝަުއުޤވެރިޮކށް، މުަވއްޒަފުން ަލއްަވއި އޮފީުހގެ ލަނޑުދަނޑިަތއް ާޙޞިމުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް 

  ހުރި މިްނވަރު

0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 އައު ޚިޔާލުތަާކއި ިވސްނުންތަަކށް ޖާަގީދ ބިނާކުރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަްނދޭ މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ނިންމުުމގެ ާޤބިލުކަން ކަންކަމުަގއި ައވަސް ަހރުަދނާ ނިންުމްނ 

  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކޮށް ަޒމާީނ ކުރުމުގެ ވިސްުނން ހުރި ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 
ަނރާއި ޤާބިލުކަން ުހރި ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް ިމންަގނޑަކުން ަމަސއްކަތް ކުރުުމގެ ހު

 މިންަވރު 
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު މަަސއްކަތަށް 
  5 4 3 2 1 0 ބަހުގެ ަހމަތަކާެއްއގޮތަށް ރަނަގޅަށް މުާޢމަލާތުކުރުުމގެ ހުަނރު 

  5 4 3 2 1 0 ކޮމްޕްލެކްސް މަޢުލޫމާތުތަާކއި ޚިޔާލުަތްއ ސާފުކޮށް ތިލަކޮށް ބުނެދިުނމުގެ ޤާބިުލކަން
ށް ހަުރދަނާ ަޖާވބުތައް ުސވާލުތަކަށް ދޭ ަޖވާުބގައި މަްއސަަލތައް އެނަަލއިޒްކޮހުށަހެޅި ޕްެރޒެންޓޭޝަާނއި އިންަޓރިވުއގެ 

 ދީފަިއވުން 
0 1 2 3 4 5  

A1  



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 58  

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 
 
 
 
 
 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

 



 

އިޞްލާޙު( ދެވަނަ) 0212ލު އުޞޫ ައްއޔަންކުރުުމގެ ޮހވުާމއި މީހުން ށްަމާޤމަ ެޖނެރަލްގެ ސެްކރެޓަރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ލޯކަލް ޞަފްޙާ 60 ގެ 59  

 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓުލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު  - 11ޖަދުވަލު 
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ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:                                    މަޤާމު:                                       ތާރީޚު:                     ސޮއި:

އަސާސީ މުސާރަ:މަޤާމުގެ ނަން: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: އިޢުލާނު ނަންބަރު:

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު 
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ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
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