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14 ގެ 1 2022 އުޞޫލުތައް ންގަނޑުތަކާއިމި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން   ޞަފްޙާ

 ތަފްޞީލުއުޞޫލުގެ    

ައްޔަންކުރުމުގެ އހުން ހޮވުމާއި މީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އުޞޫލުގެ ނަން:

  2022މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން އާންމު ނަން:

 އްއިދާރާތަ ުރިހމު މަގާ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަންސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން  ތަންފީޒުކުރެވޭ ދާއިރާ: 

 2022ޖޫން  09 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު:

 2022ޖޫން  09 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 - އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 ގެ 2 2022 އުޞޫލުތައް ންގަނޑުތަކާއިމި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން   ޞަފްޙާ

 ފިހުރިސްތު

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

 4 .............................................................................................................................. އިޢުލާންކުރުން ހޯދުމަށް މީހުން ވަޒީފާއަށް .2

 6 ...................................................................................................................... ސްކްރީންކުރުން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް .3

 6 .................................................................................................................................. ޕޮއިންޓުދިނުން ސަނަދުތަކަށް ތަޢުލީމީ .4

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

 7 ........................................................................................................................................ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އާއިުއިންޓަރވިއ .7

 8 ..................................................................................... ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް .8

 8 .................................................................................................................................................... ޢަމަލުކުރުން އުޞޫލަށް .9

 9 ...................................................................................................................................................... ނަމޫނާ އިޢުލާނުގެ – 1 ޖަދުވަލު

 13........................................... ޝީޓު ސްކޯ އިންޓަރވިއު މަގާމުތަކުގެ މެޓްރިކްސްގެ ޖޮބް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން – 2 ޖަދުވަލު

 14...................................... ޝީޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓުް ފަރާތްތަކަށ ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން - 3 ޖަދުވަލު

 

 

 

 

 

 

 

 



14 ގެ 3 2022 އުޞޫލުތައް ންގަނޑުތަކާއިމި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން   ޞަފްޙާ

 

 ތަޢާރަފް .1

އެ  ކޮށްްކަށް އިޢުލާނއިވާ މަޤާމުތަޖޮބް މެޓްރިކްސްގަ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަންމި އުޞޫލަކީ،  (ހ)  

ަހަޅާ އިޖާބަދީ ހުށ ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. އިޢުލާނުތަކަށް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން

 ކުރާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސް

ަޤާމެއް ހުސްވުމުން އި، މމަޤާމުތަކަށް އިޢުލާން ކުރުމުގައްޔާހުސް  ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން )ށ(

ްގެންދާނީ މި އުޞޫލާ އަށފަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިށް މުވައްޒަކައެ މަޤާމަ ،ކަށަވަރުވުމުންނުވަތަ، ހުސްވާނެކަން 

 އެއްގޮތަށެވެ.

ާއި އައްޔަންކުރުމުގައި ގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމޖޮބް މެޓްރިކްސް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން (ނ)

ިލް ސަރވިސްގެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވ އެ  ،ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންމި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑު( ގައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަ

 ިކްސްގައިްރޖޮބް މެޓ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި

 ޖޮބް" ހިމެނޭ ގައިތެރޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ފްރޭމްވަރކްގެ ޕޭ ދައުލަތުގެާއި ކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކަށބަޔާން

 ަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢ އަށް" މިންގަނޑު އާންމު ގޮތުގެ ބޭނުންކުރާނެ މެޓްރިކްސްތައް

އިޢުލާންކޮށް  ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމުތަކަށްމެޓްރިކްސް ޖޮބް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން ( ރ)

 ވާނެއެވެ. ން ކުރަހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަކުރުމުގައި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ްމުވައްޒަފަކު އައްޔަނ

ތިރީގައި މިވާ  މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީއިޢުލާންކޮށް މި އުޞޫލުގެ ދަށުން  )ބ(  

 ނަންނަމުގައި އިދާރާތަކަށް ދީފައިވާ މަޤާމުތަކަށްވެ.

 /ްަލިސްޓް/ލީޑް  ސީނިއަރ ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެނކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެނަލިސްޓ

 ިވްކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓޗީފް /ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 /ްޝުއަރެންސް ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮލިޓީ އެއެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެނަލިސްޓ

ް ކޮލިޓީ ޗީފް  އެޑިއުކޭޝަނަލ/އެނަލިސްޓް/ލީޑް އެޑިއުކޭޝަނަލް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އޮފިސަރ

 އެޝުއަރެންސް އެގްޒެކެޓިވް

  ްްޓް/ލީޑް ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން އެނަލިސއެޑިއުކޭޝަން އެނަލިސްޓް/އިންކްލޫސިވ

 ޗީފް އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް/އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ
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 /ްލީޑް ޕަބްލިކސީނިއަރ ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން އެނަލިސްޓް/ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން އެނަލިސްޓ ް

 ޮފިސަރ/ޗީފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން އެގްޒެކެޓިވްން އއެގްޒަމިނޭޝަ

 ްއެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލ 

 

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން .2

 

 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ ކަންތައްތައް 2.1 

  ޢުލާންކުރާނީ އިއާންމުކޮށް ގެ މަޤާމުތަކަށް ޖޮބް މެޓްރިކްސް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން )ހ(  

 9އިން  8ކް އަށް )ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭން 2 އިން 1ރޭންކް  ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން

  ހިމަނައިގެންނެވެ.އަށް( 

ު މަގާމުގެ ޝަރުތުގެ ލާންކުރާއިރޢުމަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އި ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ 1މި އުޞޫލުގެ  (ށ)  

ުލީމީ ފެންވަރާއި "ތައ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން ހިމަނަންވާނީގޮތުގައި 

 ާއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބ ބައިގައިމި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ" 

ާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ "މަޤާމުގެ މަސައްކަތށް އިޢުލާންކުރާއިރު ުތަކަމަޤާމ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ 1މި އުޞޫލުގެ  (ނ)  

ސީ.އެސް.ވިއުގައިގެ   ރިޢާޔަތްކޮށް މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށްަޔާންކުރާނީ އިޢުލާނުގައި ބދާއިރާތައް" ގެ ގޮތުގައި 

 ކެވެ.ދާއިރާތަ ތަޢުލީމީތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ  އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާށް ުތަކަމަޤާމ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ 1އުޞޫލުގެ  މި (ރ)  

ަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ތޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަސައްކަތު  ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން ގޮތުގައި  

 ންކުރަންވާނެއެވެ.އިވާ ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮށް، އިޢުލާނުގައި ބަޔާގައި ބަޔާންކޮށްފަބައިބަލާނެ ދާއިރާތައް" މި 

 ދާއިރާތަކުގެ ުޅޭގ މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ އިޢުލާންކުރާއިރު ށްުތަކަޤާމމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ 1މި އުޞޫލުގެ  )ބ(  

 މަސައްކަތު ރާއިަްވފެނ ތައުލީމީ" މެޓްރިކްސްގައިވާ ޖޮބް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން ގޮތުގައި

، ތަފްޞީލުކޮށް ުއްދަތުމ "މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި ޓީޗަރެއްގެ ސްކޫލެއްގައި" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ތަޖުރިބާ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާނުގައި

 ރޭންކެއްގެ ވަކި ޝަރުޠުގައި މަޤާމުގެ އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމުތަކަށް ގައިވާ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 1 އުޞޫލުގެ މި (ޅ)  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި އެ  ބަލާނީ ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް ތަޖުރިބާއަށް ،ނަމަ ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ހުރުން ތަޖުރިބާ
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 .ތަޖުރިބާއަށެވެ

 

 އިޢުލާންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 2.2 

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

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ގައިވާ ބައިތަކުގެ ގައިވާ ނަމޫނާ 1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

އިވާ އިޢުލާންތަކަކީ ތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބައިތައް ނުހިމެނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަ

 ބާޠިލު އިޢުލާންތަކެކެވެ. 

 މަޤާމުގެ ނަން  .1

 މަޤާމުގެ ރޭންކު  .2

 ބޭނުންވާ އަދަދު  .3

 މަޤާމުގެ ގިންތި  .4

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .5

 އަސާސީ މުސާރަމަޤާމުގެ  .6

 މަޤާމުގެ އެލަވަންސް .7

 ހާޒިރީ އިނާޔަތް .8

ައިލްގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފ .9

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ(

 (ރިބާ"ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ "ތައުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖު)މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .10

 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް .11

 މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި .12

ުގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނމި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި،  )ނ(  

ިލާން ތިބި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އިޢުލާނަށް ކުރިމަތ

 އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ

ަޅަން ޖެހޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އިޢުލާނުގެ ހުށަހލައިސަންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ  )ރ(  

 ލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން .3

ަށް މީހުން ހޮވުމާއި އެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކ  މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ ސްކްރީންކުރުމުގެ 

 ރެއިންނެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެ ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

 ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން .4

ްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރާނީ  )ހ(  

ންކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާ މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންނެވެ.

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

 ހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  

ބައިތަކަށް  ،ޅާފައިވާކަނޑައަމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް  )ނ(  

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  އަށް ކުރިމަތިލިވަޒީފާ ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން"މާކްސް ދިނުމަށްފަހު، 

ބޭ ފަރާތަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ،ފޯމް( ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު A2ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު" )

 މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

 

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުން .5

 މިންގަނޑަށެވެ. ިވާގައި ބަޔާންކޮށްފައ 2.1ބަލާނީ މި އުޞޫލުގެ  ދިނުމުގައި  ޕޮއިންޓްމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  )ހ(  

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

މަސައްކަތު ްކުރާ "( ގައި ބަޔާނރގެ ) 2.1މި އުޞޫލުގެ  ،ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް 5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް 

 އެގޮތުން  ްވާނެއެވެ.ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ޕޮއިންޓު ދޭނ 1އަހަރަކަށް  ،އަށްތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް" 

 ތެރެއިން ުގެމަޤާމުތަކ ގައިވާ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 1 އުޞޫލުގެ މި  ބަލާނީ ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް ތަޖުރިބާއަށް

  ތަޖުރިބާއަށެވެ. މަސައްކަތު މަޤާމުގައި ގުޅޭ ސީދާ މަޤާމާ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ
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ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ވާ ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި  މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް (ނ)  

 ،ިތުރުނުވާނެގޮތަށްއޕޮއިންޓަށްވުރެ  5ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް  އެ މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހު، ،ނަމަ ބޭނުންވާ

 ައިވާ" ތަޖުރިބާއަށް،ގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފ 2.1މި އުޞޫލުގެ 

 ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.)އެކެއް(  1އަހަރަކަށް 

ިވިލް ސަރވިސްގެ އެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސ މަލުކުރާނީ ޢަމީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި  (ރ)  

 އެއްގޮތަށެވެ.އާ  ނޑު(ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަ

 

 ންސްމަންޓް ދިނުކްޓިކަލް / އެސެރެޕް .6

ްދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުނ އިދާރާއިން ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް އިޚުތިޔާރުކުރާ އެސެސްމަންޓްވާން ޖެހޭނީ  

ވިލް ސަރވިސްގެ އަދި "ސި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

ް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަންހުރި ްމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" ގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މަޤާމަކަށވަޒީފާތަކަށް އެސެސ

 ކެންޑިޑޭޓު ދެނެގަނެވޭ ފަދަ އެސެސްމަންޓްއަކަށެވެ. 

 

 އެސެސްމަންޓްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް: 6.1 

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

 މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނެތް މިންވަރު. 

ުނަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީ ޓެސްޓު: ވަޒީފާގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )ށ(  

 ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު. 

 

 ުއާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންއިންޓަރވިއ .7

ީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ  އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަންއިންޓަވިއު 

ުއާއި ެވެ. އަދި އިންޓަރވިއބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނގައި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

އިންޓަރވިއު  ެޝަނަލުންގެޕްރޮފ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން"ގައިވާ  3ލު ީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަފުރިހަމަކުރާނ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ފަހު

  ސްކޯ ޝީޓު" އެވެ.
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---------------------------------- 

 2022ޖޫން  09

 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް .8

 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް )ހ(  

 

 ްއަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުނ

ރޭންކު  ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ، ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން

 ގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން 1

25 

ްކު ރޭނ ،ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން

 ގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން 2

30 

 ތަޖުރިބާ

ސްކޫލެއްގައި " ރާ ުޝަރުޠުގައި ބަޔާންކ އަސާސީ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  " ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި

 އިތުރުވާ ތަޖުރިބާ މުއްދަތަށް ވުރެ

05 

މަޤާމުގެ " ރާ ުޝަރުޠުގައި ބަޔާންކ އަސާސީ

 ވުރެ ެ މުއްދަތަށްދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ" ގ މަސައްކަތުގެ

ގައިވާ ގެ )ށ(  5 ުޞޫލުގެ )މި އ އިތުރުވާ ތަޖުރިބާ

 ގޮތުގެ މަތިން(

05 

  35 އިންޓަވިއު

 25 ޕްރެކްޓިކަލް

 
  

ަވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމމި  )ށ(

  ދޭންވާނެއެވެ. ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު

 ފަރާތެކެވެ.މިންގަނޑު ފުރިހަމަވާ  2މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި  )ނ(  

ސް( ތިރީ) 30ން . އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރަކްޓިކަލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓްގެ ތެރެއިން މަދުވެގ1ެ

 ޕޮއިންޓް ލިބުން؛ އަދި

ހައި ބަޔަކުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ( ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރި 8. މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )މި އުޞޫލުގެ 2

 ( ޕޮއިންޓް ލިބުން.ފަހެއްފަންސާސް) 55 ޖުމުލަމަދުވެގެން 

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން .9

 ިގެންނެވެ.ންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށާމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މި އުޞޫލު ފާސްކޮށް އ 
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 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ – 1ޖަދުވަލު 

 

` 

 

 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

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

   

  ………………………………ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު

 

 )އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ ނަން( މަޤާމު:

 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( މަޤާމުގެ ގިންތި:

  ް)އަށ 2އިން  1ރޭންކް  ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން) މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 އަށް( 9އިން  8ް ރޭންކް ޕަބްލިކް ސަރވިސ) ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

  (ރޭންކް ވައިސް، ަ)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރ މުސާރަ:މަޤާމުގެ އަސާސީ 

 ( ރޭންކް ވައިސް، ުގެ ފުރަތަމަ ހަރުފަތުގައިވާ އަދަދމަޤާމު)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެލަވަންސް: މަޤާމު

 (ރޭންކް ވައިސް، ްހާޒިރީ އިނާޔަތ)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހާޒިރީ އިނާޔަތް:
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް

 ާ(އަދާހަމަކޮށްފައިވ ޕްރޮފައިލްގައި ޖޮބް ވިއުގައިގެ. އެސް.ސީ)

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 (  ރޭންކް ވައިސް، މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ"ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ "ތައުލީމީ ފެންވަރާއި )

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް:

 (އްދާއިރާތަ ީތަޢުލީމރިޢާޔަތްކޮށް  ސީ.އެސް.ވިއުގައިގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  )މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 

 ދާއިރާތައް:

އިރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުތަކަށްވާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން

"މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ވާޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަންގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ގޮތުގައި 

ސްކޫލެއްގައި "ފައިވާ ންކޮށްއަދި "ތައުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ" ގައި ބަޔާ ގުނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް"

 ް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ތަފްޞީލުކޮށު މުއްދަތ "ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ 

ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

 ތަޖުރިބާ

 

 އި ކިޔަވައި ދިނުންރީ ސްކޫލެއް، ސެކެންޑަރީ ސްކޫލެއް، ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކެންޑަރީ ސްކޫލެއްގަޕްރައިމަޕްރީ ސްކޫލެއް، 

 

 

 ތަޖުރިބާ މަސައްކަތު
ނުމުގައި ބަލާނެ "މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ވާޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން)

 ް(ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮށގައި ބައިދާއިރާތައް" މި 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ  .1

  ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

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

ެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވ .3

ަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ނ ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، ގެ ސެޓްފިކެޓުއުފަންދުވަހު

ަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ މކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ހުންނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ރާއްޖެއިން ޢުލީމުދޭތަ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ ސްކްރިޕްޓުގެޓްރާން ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 ޮލިފިކޭޝަންސްކ މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

؛ ްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީޓދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން  )ށ( 

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
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 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ްފުންޏެއްގައި ާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުނ)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ

ަހާއި ދުވަސް މއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އި ވަޒއެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ، މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކި

ޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، )ނ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކ

އެއް ަތުތައް )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ޮށްފައިވާ އަދި އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކ

 ވާ ލިޔުން.މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ަމަކޮށްފައިވާ ނ ަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖ )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ް އެ ތަނަކުން ަޔާންކޮށ)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބ

ވަތަ ނޫންކަން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ށްފައިވާ ރަސްމީ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮ

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏ)ބ(  ދަޢުލަތ

ަ ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތ، އިދާރާއެއްގައި

ަހާއި ދުވަސް ަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ

ކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެ

 ކްފޯމް".ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެ 8ަދުވަލު އުޞޫލުގެ ޖ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ޖޮބް  ޮފެޝަނަލުންގެޕްރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން "މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް 

 ޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.ބަގައި  "2022މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 

ބައިތަކުގެ  ިމަނާފައިވާހ)އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި 

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

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ )ގަޑި( ގެ ކުރިން، )އިދާރާގެ ނަން

 ެސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މެއިލް އެޑްރ-މެއިލް )އީ-އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

އެ ކަނޑައަޅާ ، ަމަނން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރު

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

 ޝަރުޠު ަސާސީއ) މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

ރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ކު ،އުނިކުރުމަށްފަހު( މުއްދަތު އެ ،ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ ހަމަކުރުމަށް

 ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 

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

އިންޓަރވިއު 

)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

ބައި ވެސް އެ ، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އެ ބައި ވެސް  ،)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ އަދި އެސެސްމަންޓް މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

 )ތާރީޚު( އާއި )ތާރީޚު( އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަން( ގައެވެ.  ހިމެނުން(  އޮންނާނީ،

 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން

ަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

ާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގ A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ާންމުކުރާ ދުވަހުން އޝީޓު  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 ެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއ 3ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

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

އަދި  އުޞޫލުތައްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ޖޮބް މެޓްރިކްސް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން

 (https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/86( ައިޓުންގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސ ެ އުޞޫލާއ

 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/86
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/86


14 ގެ 13 2022 އުޞޫލުތައް ންގަނޑުތަކާއިމި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން   ޞަފްޙާ

 

 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމުތަކުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން – 2ޖަދުވަލު 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް

 (ންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކުގެޕްރޮފެޝަނަލު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން)

 ަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދ ،ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި
 

ޤާމުގެ ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް، މަ 100ަ ޖުމުލ، ިރާތައްއިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. 

   މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 5 4 3 2 1 0 ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އެނގިފައިވުން

 5 4 3 2 1 0 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރުމަޤާމުގެ 

 5 4 3 2 1 0 ރޭވުންތެރިކަމާއެކީ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 ހުރި މިންވަރު  މާއި ވިސްނުންޤާބިލުކަކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ 

 5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތްތައް ދަސްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރުއައު 

 5 4 3 2 1 0 ޗޭންޖް އެކްސެޕްޓެންސް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހުލުވެރިފައިވާ މިންވަރު 

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

 5 4 3 2 1 0 ިންވަރުމީހުންނާ ގުޅިގެން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މއެހެން 

 5 4 3 2 1 0 މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި އޮފީސް ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ތަޞައްވުރު

 5 4 3 2 1 0 ްވަރުވިސްނުންތަކަށް ޖާގަދީ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަންދޭ މިނއައު ޚިޔާލުތަކާއި 

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

 5 4 3 2 1 0 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރި މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 ންވަރުމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިފަރިތަކަމާއެކު އިގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން 

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

 އިދާރާއިން އިތުރުކުރާ ބައި

ައްޔަންކުރުމުގެ އޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި "އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕމަންޓް 

ްކުރާ މަޤާމުގެ ތަކުގެ ތެރެއިން އިޢުލާނމަޤާމު ގައިވާ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 1 " ގ2022ެމިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ންސީތަކެއް ވާނެ ސްޕެސިފިކް ކޮމްޕިޓެމަސްޢޫލިއްޔަތާ ސީދާ ގުޅޭގޮތުން އެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުން

 ސުވާލު، މިބައިގައި އެ އިދާރާއަކުން ހިމަނަންވާނެއެވެ.   5އެސެސްކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 0 1 2 3 4 5 

 0 1 2 3 4 5 

 0 1 2 3 4 5 

 0 1 2 3 4 5 

 0 1 2 3 4 5 

  ޖުމުލަ

 މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް: 

 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  



14 ގެ 14 2022 އުޞޫލުތައް ންގަނޑުތަކާއިމި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން   ޞަފްޙާ

 

 

   

 

 

 ޝީޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓުް ފަރާތްތަކަށ ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިއުކޭޝަން - 3 ޖަދުވަލު

A2  


