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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021
(ދެވަނަ އިޞްލާޙު)
 .1ތަޢާރަފު
(ހ)

މި އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި މިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ 38
ވަނަ މާއްދާއާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ ޗެޕްޓަރ ( 5އޮފީސްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުމާއި މަޤާމު
އުފެއްދުމާއި އުވައިލުން) އަދި ޗެޕްޓަރ ( 8ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ސިވިލް
ހ
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ،އައްޔަންކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެ ޭ
މަރުޙަލާތައް އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށްޓަކައެވެ .އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން މި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
ފޯރުކޮށްދެވޭ މަސައްކަތުގެ އެހީއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

(ށ)

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާތަކަށް ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކަކީ ،ވަރަށް މުހިންމު އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމާއި ތަރައްޤީއަށް
އޔަންކުރުމުގައި ،އެ ވަޒީފާއަކަށް އެންމެ
އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއްކުރާ ކަމެކެވެ .މި ގޮތުން ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ،އަ ް
ޤާބިލް ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުން އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ .އަދި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  4ވަނަ
މާއްދާގެ (އ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ،ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ހުޅުވައިލައި،
އެކަށީގެންވާ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބިދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކުން
އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

 .2ޢާންމު މާއްދާތައް
 2.1އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ޒިންމާތައް
(ހ)

މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  2021ޖޫން  3ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ހިނގާނީ 2021 ،ޖޫން  3ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރާ އިޢުލާންތަކަށް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން
މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމާއި ،ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ މި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ނ)

މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިތުރު ފަސޭހައަކަށް އިދާރާތަކުން ބަލަންވާނީ ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ ސްޓެންޑަރޑް
އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރއަށެވެ.

(ރ)

ތ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ،އައްޔަނުކުރުމުގައި އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އެ މަސައްކަ ް
ސުޕަވައިޒްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެޕްރޫވްކުރާ މުވައްޒަފުން މި މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި
މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އަޅަންވާނެއެވެ.

 2.2އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު މިންގަނޑު
(ހ)

މި އުޞޫލުގައި ވަކިވަކި މަރުޙަލާތަކަށް ހޭދަކުރުން ލާޒިމު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ،މަޤާމަށް ވީއެންމެ އަވަހަށް މުވައްޒަފަކު
ހަމަޖެއްސުމުގެ ވިސްނުމުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދެވެންހުރި މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެކުއެކީގައެވެ.

(ށ)

މި އުޞޫލުގައި ޢާންމުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޢާންމުކުރަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 .1އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ޢާންމުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ނުހިމަނައެވެ.
 .2ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާއާއި ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުން ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުތައް ފަދަ ލިޔުންތައް
ޢާންމުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި ކޯޑު ނަންބަރެއް
ދިނުމަށްފަހު އެ ކޯޑު ނަންބަރު ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭ ކޯޑު ނަންބަރު ވަކިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި އުޞޫލުގައި ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 .1ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ފޮނުވާނީ އެ ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ އީ-މެއިލް
އެޑްރެހަށެވެ.
 .2އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ސިޓީއަކުން އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 .3އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީ-މެއިލް އަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ
ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
 .4ސިޓީއަކުން ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރާނީ ސިޓީ ބަލައިގަތް ކަމުގެ ރެކޯޑުންނެވެ.
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯނު ނަންބަރަށް ގުޅުމާއި އެސް.އެމް.އެސް .ކުރުމަކީ މި މަޢުލޫމާތު
ކަށަވަރުކުރުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ރ)

މި އުޞޫލުގައި ޢާންމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ޢާންމުކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ އިދާރާއެއްގެ ވެބްސައިޓުގައި ނުވަތަ

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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އިދާރާގެ ވެބްސައިޓެއް ނެތްނަމަ ގެޒެޓުގެ އާންމު އިޢުލާނުގެ ބައިގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކޮށް ފެންނަގޮތަށް ޝާޢިއުކުރުމުންނެވެ .އެއްވެސް
ޙާލަތެއްގައި އެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ ބޭނުން ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބެލެންނެތް ގޮތަކަށް ބެހެއްޓުމަކީ ޢާންމުކުރުން ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
(ބ)

މި އުޞޫލުގެ  4.2ގެ (ރ) އާއި  4.3ގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މަޤާމަކަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނެއް ނުވަތަ ފަށާފައިވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްއެއް ބާޠިލުކުރެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ
ލިބިގެންނެވެ.

 .3މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ނިންމުން
(ހ)

އިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި އޮތް މަޤާމަކާ ގުޅިގެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ދެނެގަތުމަށް ފަހު ،މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،އެ މަޤާމަކަށް އިޢުލާނުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން ،އެ މަޤާމު ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގެ ސަބަބުން
އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާފައިނުވާ ކޮންމެ
މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ،މަޤާމެއް ރިޒަރވްކޮށް ،ތަމްރީނުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާތަކަށް
ހަމަޖައްސާނީ އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 .4ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން
 4.1އިޢުލާންކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ކަންތައްތައް
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާއިމީ މަޤާމުތަކާއި ،ވަގުތީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ނެގުމަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ނުވަތަ ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ ނުވަތަ ވަކި
އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވައިލާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

(ނ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވާކަން އިދާރާތަކުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .1އިޢުލާންކުރާ މަޤާމަކީ ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ،އެ އޮފީހެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި އުފައްދާފައިވާ މަޤާމެއްކަން.
 .2އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި ވަޒީފާ ބަޔާން އެކުލަވައިލާފައިވާކަން.
 .3އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސީ.އެސް .ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށް އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ(ތައް) ސީ.އެސް .ވިއުގަ ތެރެއިން

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ކަނޑައަޅާފައިވާކަން.
 .4އިޢުލާންކުރާ މަޤާމަކީ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމެއް ނަމަ ،ސީ.އެސް .ވިއުގަ ތެރެއިން އެ މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު(ތައް)
ކަނޑައަޅާފައިވާކަން( .ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ
މަޤާމުތަކަށާއި ،އެމް.އެސް 1 .ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށެވެ).
 .5އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް އެ އިދާރާއެއްގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން ހުރިކަން.
(ރ)

ވަގުތީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާމުގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ މުއްދަތު އިޢުލާނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ އެއީ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަ އެ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން މުވައްޒަފު ދޫކޮށްލެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ( .މިސާލު :މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނެގޭ މުވައްޒަފުން)

(ބ)

އިޢުލާންކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤާމަކަށް ނަމަ ،ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚު އިޢުލާނުގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ( .މިސާލު :މެޓަރނިޓީ ލީވް ނުވަތަ ނޯޕޭ ލީވް ނެގުމާ ގުޅިގެން ބަދަލުގައި ނެގޭ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން)

 4.2އިޢުލާނު ތައްޔާރުކުރުން
(ހ)
(ށ)

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
އިޢުލާން

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ

ދިވެހި

ބަހުންނެވެ.

އިދާރާއަކުން

ބޭނުންވެއްޖެ

ނަމަ،

އިޢުލާނުގެ

ތަރުޖަމާއެއް

އިނގިރޭސި

ބަހުން

ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ ލިންކު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ،މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ،ތިރީގައި މި ދަންނަވާ
ބައިތައް ނުހިމެނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ އިޢުލާންތަކަކީ ބާޠިލު އިޢުލާންތަކެކެވެ.
 .1މަޤާމުގެ ނަން އަދި ރޭންކު
 .2ބޭނުންވާ އަދަދު
 .3މަޤާމުގެ ގިންތި
 .4ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން
 .5އަސާސީ މުސާރަ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސް
 .6މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް (ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފައިލްގައި އަދާހަމަކޮށްފައިވާ)
 .7މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .8ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް
 .9މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި
(ބ)

މި ނަންބަރުގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ،އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ
އެހެން މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލާން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ ،އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން
ވާނެއެވެ.

(ޅ)

ލައިސަންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނަމަ އިޢުލާނުގެ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި އެ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި ،އެ މަޤާމަކަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ލިބޭނެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(އ)

މަޤާމަކަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ ،އެ މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއަކީ ކޮބައިކަން
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ވ)

އ
ކޯ ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ކްރައިޓީރިއާގަ ި
ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދެވޭނެ ކަމުގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 4.3އިޢުލާން އާންމުކުރުން
(ހ)

އިޢުލާން ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު" ގެ ބައިގައި އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ވީހާވެސް ގިނަ
ފަރާތްތަކަކަށް ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެ އިޢުލާން ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާއަށް އިޢުލާންކުރާ އިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ،މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު
ނޫން ( 5ފަހެއް) ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
 .1މި ގޮތަށް ދެވޭ  5ދުވަސް ގުނާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚާއި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު
ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .2އިޢުލާން ޝާއިޢުކުރުމަށް ފަހު ،އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ދުވަހެއް ބަންދު
ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހަކަށް ދުވަހެއް އިތުރުވެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ
މުއްދަތު އިތުރުވާނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުނުކުރާ އިޢުލާންތަކަކީ ބާޠިލު އިޢުލާންތަކެކެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .5ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން
 5.1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުން
(ހ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމެވެ.
(ށ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑުކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މި ފޯމު ފަސޭހައިން
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 5.2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުން
(ހ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ،އެ ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ،އެ އޮފީހަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު (ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު) ކަމާއި
އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ،އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް
ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި އުޞޫލުގެ  5.1ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ނޫން ނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 .1ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ކަން އަންގައި ،ރަނގަޅު ފޯމު
ހުށަހެޅުމަށް  48ގަޑިއިރު އިދާރާއިން ދޭންވާނެއެވެ.
 .2މި ދެވޭ މުއްދަތު ސަރުކާރު ބަންދު މުއްދަތަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅާނީ އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ.
 .3މި ގޮތަށް ފުރުޞަތުދޭ އިރު ،ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ފުށުނާރާނެހެން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރާފައިވާކަން
އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .4ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ އިރު ،ކުރީގެ ފޯމު ވެސް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.
 .5ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
(ރ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ސޮއި ނުވަތަ ތާރީޚު
ޖަހާފައިނުވާ ނަމަ ،ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުންވެސް ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖެހުމަށް އެ ފަރާތަށް ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ.
(ބ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯއާއި ،އިޢުލާނުގައި ހުށަހަޅަން ބުނާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމާއި ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ޅ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އިދާރާއަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް،

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  64ގެ 10

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ،އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައިގަނެގެން
ނުވާނެއެވެ.
(އ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ
ފަހުން ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ވ) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޒަރީޢާއަކުން އިދާރާއަށް ލިބޭ ފޯމުތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި
މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސްލިޕް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 .6ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމާއި ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރުން
 6.1ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން
(ހ) ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  78ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  9 ،6 ،3 ،2 ،1އަދި  11ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި ،ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި ،އެ
ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި ގޮތަށް ވަކިކުރެވޭ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ
ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.
(ށ)

އެސް.އެސް .ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގުން ހިމަނާފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކުން
އ
ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ކަމުގެ ލިޔުމެއް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުމަކީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުމެ ް
ކަމުގައި ބަލަންވާނީ ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އެ އިދާރާއަކުން އެ ފަރާތަކީ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ފަރާތެއްތޯ ޓެސްޓުކޮށް ،ލިޔަންކިޔަން ނޭގޭ
ނަމައެވެ.

(ނ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯކަލް ސަދަނުތައް ބަލައި ،މި އުޞޫލުގެ  6.4ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް
ކަށަވަރުކޮށް އެ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.
(ރ) ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމުގައި ބަލަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ.
 .1އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .2އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ "ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް" ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އެ ލިޔުމަކީ މި
އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުދެވޭ ލިޔުމެއް ނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ހޯދުން.
 .3ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން( .ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ 78
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  9 ،6 ،3 ،2 ،1އަދި  11ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ ޝަރުޠުތައް).
ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .4ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުން( .ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ).
އ
(ބ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވޭތޯ ބެލުމުގައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ ް
ބަލައިގަންނަންވާނީ އެ ލިޔުންތައް މި އުޞޫލުގެ  7އަދި  8ވަނަ މާއްދާގައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ނަމައެވެ.
(ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓުދެވޭ ލިޔުންތައް (ޕޮއިންޓުދެވޭ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ،ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް) ފިޔަވައި ،ލިޔުމެއް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ،އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
ދޭންވާނެއެވެ.
މިސާލު :ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ،ސީ.ވީ.އާއި ،ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއި ،ލައިސަންސް/ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ،ލީވިންގ
ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ،އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ވެސް ،އިދާރާއިން އެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
(ކ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ހުށަހަޅާފައިނުވި ނަމަވެސް ،އެ ސަނަދަކީ މި އުޞޫލުގެ
 7.1ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ މިންގަނޑަށްފެތޭ ސަނަދެއް ނަމަ ،އެ ސަނަދު ޝަރުޠުހަމަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.
(އ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާ ނުލައި އެ ސަނަދުގެ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މޭޖާވެފައިވާ
ރޮނގު ދެނެގަނެވެންނެތް ނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނައުމަށް އަންގައި ،އެ ކަން އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން އެ ސަނަދުގެ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހެޅުމަށް  72ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނެސްފައިނުވާ ނަމަ،
ޝަރުޠުހަމަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ ސަނަދު ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

 6.2އެންމެ ފަރާތެއް ޝަރުޠުހަމަވާ ޙާލަތުގައި ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރުން
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެއް ނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި އިތުރަށް  1ފަހަރު
އިޢުލާންކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން އިދާރާއިން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުޠުހަމަވި ފަރާތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ،އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމާއެކު އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނޭޅިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ކުރީގެ އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.
 .2ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުޠުހަމަވި ފަރާތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ،މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަން އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލިޔުން އެ ފަރާތަށް ރައްދުވިކަން އިދާރާއިން
ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .3ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް އިތުރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވިނަމަވެސް ،ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލައި ޝަރުޠުހަމަވި ފަރާތުން ދެވަނަ
ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނަށް ވެސް އިޖާބަދީފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތާއެކީ ވަޒީފާއަށް ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

 6.3ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ އެންގުމާއި ،ނަތީޖާ ޝީޓު ޢާންމުކުރުން
(ހ) ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ،އިންޓަވިއު މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން އެ ކަން
އަންގަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގައި ސްކްރީންކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ހޮވިފައިނުވާ ސަބަބު
ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ.
(ށ) ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާ ނިމުމުން ސްކްރީންކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ނިމުމާހަމައަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 .1މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަކާއި އަދި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ޢާންމުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތްތައް (އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީ-މެއިލް
ހިމެނޭގޮތަށް) ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .3މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .4ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރެވުނު ލިޔުން އިދާރާއިން ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރިކުއެސްޓާ
އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

އ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެ ް
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު އެ ފަރާތަކަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކުރިން ޝަރުޠުހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާ ފަރާތެއް ޝަރުޠުހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ" ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު" ( A2ޝީޓު) ފައިނަލްކުރާނީ އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ފަރާތަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ދިނުމަށްފަހު އެ ފަރާތަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު ހިމަނައިގެންނެވެ.

 6.4ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ދޭ ލޯކަލް ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރުން
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުންދޭ ސަނަދުތަކުގެ
ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުތައް ނުވަތަ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން
އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ށ) ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ދޭ ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުތައް ނުވަތަ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ބަލައިގަތުމަށް
ފަހު ،އެ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
 .1ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލައި ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.
(ވެބްސައިޓްގެ ލިންކް)http://www.mqa.gov.mv/institutes/local :
 .2ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިވާ ލޯކަލް
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލައި
ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ.
 .3ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އާންމުކޮށްފައިވާ "ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން" ދަރަޖަ ކުރެވޭ ލެވެލްއަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލޯކަލް ސެޓުފިކެޓުތަކުގައި
ތިރީގައިވާ ނަމޫނާ ("މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި") އާ އެއްގޮތަށް ތައްގަނޑުޖަހައި،
އިދާރާއިން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

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

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

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  64ގެ 14

 .7ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ދަރަޖަކުރުމާއި ޕޮއިންޓުދިނުން
 7.1ޝަރުޠުހަމަކުރުމަށާއި ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ބަލައިގަނެވޭ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތައް
(ހ)

ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމަކީ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާ މަޤާމެއް ނަމަ ،އެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށާއި ،ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދު ޤަބޫލުކުރެވޭނީ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކުގެ ތެރެއިން ރޮނގަކާ އެ ސަނަދު ގުޅޭނަމައެވެ.

(ށ)

ހުށަހަޅާފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ސަނަދު މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކާ ގުޅޭކަން ދެނެގަންނާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ
ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" ގައިވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅަންނުޖެހޭ (އެސް.އެސް .ރޭންކުގެ އަދި ޖީ.އެސް 3 .ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކާއި ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ އޮފިސަރ
ކްލެސިފިކޭޝަންގެ) މަޤާމުތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަކުރާ އިރު ،ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދަކީ އެ މަޤާމެއްގެ ޝަރުތާ އެއްފެންވަރެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ނަމަ (ކޮންމެ ތަޢުލީމީ ރޮނގެއްގެ ސަނަދެއް ނަމަވެސް) އެ ސަނަދު ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ސަނަދުތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ މި އުޞޫލުގެ  6.1ގެ (ޅ) ( ،ކ) އަދި (އ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމަށްފަހު،
ހުށަހަޅާފައިވާ ސަނަދަކީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދެއް ނަމަ އެ ސަނަދަކަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ސަނަދުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެނެސް ސީ.އެސް .ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ.

(ޅ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން
ހުށަހަޅާނަމަ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ވާންވާނެއެވެ.

(ކ)

ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކޯހުގެ މޮޑިއުލް ނުވަތަ ސެމެސްޓަރ ތަކުގެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެގެން
ނުވާނެއެވެ.

 7.2ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ދަރަޖަކުރެވޭ ފެންވަރުތައް
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން "ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  "3އެއީ ސާނަވީއާ އެއް
ފެންވަރުކަމުގައި ބަލައި ،ސާނަވީ ފެންވަރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ފެންވަރުން ޝަރުޠުހަމަކުރާ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށާއި ތަޢުލީމީ
ބަޔަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ ސަނަދުތައް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން "ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް  "4އެއީ މަތީ ސާނަވީއާ އެއް
ފެންވަރުކަމުގައި ބަލައި ،މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް ފެންވަރުން ޝަރުޠުހަމަކުރާ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށާއި
ތަޢުލީމީ ބަޔަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އެ ސަނަދުތައް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ގްރޭޑްތައް ބަލާނީ އެ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ރިޒަލްޓްސްގައި

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ޕްރޮވިޝަނަލް ނުވަތަ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއި
އެ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ގްރޭޑްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ރ)

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  5އަދި ލެވެލް  6ގެ ސަނަދުތައް އެއްފެންވަރެއްގެ
ސަނަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،ލެވެލް  5ގެ ސަނަދުން ޝަރުޠު ހަމަކުރާނަމަ ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ލެވެލްއެއްގެ ގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމައެވެ.

(ބ)

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  7އަދި ލެވެލް  8ގެ ސަނަދުތައް އެއްފެންވަރެއްގެ
ސަނަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދަކުން ޝަރުޠު ހަމަކުރާނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ލެވެލްއެއްގެ ސަނަދެއް އޮތް ނަމައެވެ.

(ޅ)

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހާސިލުކުރާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބީ.ޓެކް .ލެވެލް  2ގެ ޑިޕްލޮމާ ސެޓުފިކެޓަކީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ލެވެލް  3ގެ ސެޓުފިކެޓެކެވެ .އަދި ބީ.ޓެކް .ލެވެލް  3ގެ ޑިޕްލޮމާ ސެޓުފިކެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ލެވެލް  4ގެ ސެޓުފިކެޓެވެ .މި ސެޓުފިކެޓުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު
ކަނޑައަޅާ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވި ނަމަވެސް ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނާ އެއް ފެންވަރުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ،ގްރޭޑް ބަޔާންކޮށްފައި ނުހުންނަ މާއްދާތަކުގެ ގްރޭޑް
ކަނޑައަޅާނީ ،އެ ސެޓުފިކެޓު ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ގްރޭޑިންގ ސްކޭލްއަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަދި ގްރޭޑިންގ ސްކޭލް ނެތް މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ވަކިވަކި މާއްދާތަކުގެ ގްރޭޑް ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ،މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ
އެޑިއުކޭޝަނުން އެކުލަވައިލާފައިވާ މިންގަނޑެވެ.

(އ)

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

(ވ)

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

ލ
ރވޭ ލެވެ ް
ހަމަހަމަ ކު ެ

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް

A

GCE Ordinary Level

C2

B

GCE Ordinary Level

C1

C

GCE Ordinary Level

B2

D

GCE Ordinary Level

B1

E

GCE Ordinary Level

A2

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 7.3ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން
(ހ)

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރު 5
ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ .އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރި ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތުމުން އިތުރަށް ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު ދޭނެ ގޮތް މި އުސޫލުގެ
ޖަދުވަލު  6ގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

(ށ)

އިދާރީ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް
ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ  5ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ .މި ގޮތަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ކޯ
ޑިސިޕްލިންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  5ޕޮއިންޓު ދޭނީ ،އެ ސަނަދަކީ ޝަރުތު ހަމަކުރަން ބޭނުންކުރި ސަނަދު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ލެވެލްއެއްގެ
ސަނަދެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

 .8ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުން
 8.1ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ މިންގަނޑު
(ހ)

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަކީ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނަމައެވެ .ގުޅޭ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން
އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކުގެ (ކެރިއަރ
ފީލްޑްސް) ތެރެއިން ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމުގައިވާނަމައެވެ .މި ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ގުޅެނީ އެންމެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަޖުރިބާއެއް ގުޅޭކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭނުންވާ ނަމަ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

(ނ)

ޖުމުލަ  5ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  1ޕޮއިންޓުގެ މަގުން މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަޖުރިބާގެ
މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ލިޔުމަކަށްވާނަމައެވެ.

(ބ)

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް މި އު ޞޫލު ލާޒިމުކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ
ނަމޫނާއެއް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 8.2ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ
(ހ)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު
ހިސާބުކުރުމުގައްޔާއި ވަޒީފާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭތޯ ބެލުމުގައި ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކާ
އެކު އެ ލިޔުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  64ގެ 17

(ށ)

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތައް ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ސިވިލް ސަރވިސްގައި އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން ސީ.އެސް .ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ރެކޯޑުތައް ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ވިއުގަ
އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން ( )https://myaccount.csc.gov.mv/ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާއިރު ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ
ރެކޯޑު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ލިޔުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ .އަދި ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއިން ފެންނަން ނެތް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާތަކަށް
ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން އެ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

(ރ)

ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ނުވަތަ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމަކުން މުވައްޒަފު ވަޒީފާގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގެން އޮތް ނަމަ،
ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ބަލާނީ އެއިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކުރިމަތިލާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭނަމައެވެ.

(ބ)

އ
އ ީ
ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ،ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ ނަމަެ ،
ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ފެންނަން ނެތްނަމަ ،އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
ދެނެގަންނާނީ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ވިއުގައިގެ ކުރީގެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ލިސްޓު" ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ .މި ލިސްޓުގެ ވެބްސައިޓު ލިންކު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
http://www.csc.gov.mv/v3/wp-content/files/2020/Career_fields_for_Old_Jobs_in_CS_Viuga_1.pdf

 8.3ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތަޖުރިބާ
(ހ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިބާ
ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ށ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ
ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 8.4އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ތަޖުރިބާ
(ހ)

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
 .1ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 .2ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތަކާއި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މުވައްޒަފުންގެ
އަދަދު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .3ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ހުށަހަޅާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  30އަށްވުރެ މަދުނުވާނަމައެވެ.
(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓުތަކާއި އެ ރިޒޯޓުތަކުގެ މައި އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ،އެ ލިޔުންތަކަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި
ނަމަވެސް ،އެ ލިޔުންތަކަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ސީ.އެސް .ވިއުގަ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ "ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ
ލިސްޓު"ގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ،އެ
ތަޖުރިބާއަކަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ .މި ލިސްޓުގެ ވެބްސައިޓު ލިންކު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
http://www.csc.gov.mv/download/2485

 8.5ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ
(ހ)

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ އެ ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
 .1ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 .2ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި
ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ އެހެން ލިޔުމެއްގައި އެ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދެވޭނީ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ މުސާރަދެވޭ
ވަޒީފާއަކަށްވާ ނަމައެވެ.

(ނ)

އގައި
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާއެ ް
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ
ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނަމައެވެ.

(ރ)

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ ބޯޑު ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަމާއި ،ވޮލަންޓަރީ މަޤާމުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް
ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.

 8.6އެހެނިހެން ތަޖުރިބާ
(ހ)

އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ އިންޓަރންޝިޕް މުއްދަތު،

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ،ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ކޯހުގެ ބޭނުމަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުންނަ
އިންޓަރންޝިޕް ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މުއްދަތަށް ،މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ
އުޞޫލެއްގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދީފައި އޮވެ ،އެ މަސައްކަތަކީ ދާއިމީ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއާ އެއްވަރަށް ވަކި
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވާނަމައެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ދަރުމައަށް ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކުލަވައިލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނަ
މުއްދަތުތައް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 8.7އުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ
އުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާއާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.1

އުވައިލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކާއި ،ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތުގެ
ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއެއް އުވައިލައިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތަށް ލިބެންނެތް ނަމަ ،ނުވަތަ އެ ފަދަ ތަނަކުން
ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެ ތަނަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި
މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

.2

މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމަށް ބަލައި ޕޮއިންޓުދޭނީ ،އެ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް،
ރެފެރީ ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.

 8.8ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރުން
(ހ)

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިމޭ ތާރީޚު
އެނގޭގޮތަށް ،އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ .ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުތައް ހިސާބުކުރާނީ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ
މުއްދަތަށް (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަހަށް) ބަލައިގެންނެވެ.

(ށ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ނަމަ ،ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ހިސާބުކުރާނީ ތިރީގައިވާ
ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
.1

ތަޖުރިބާ

ހާމަކޮށްދޭ

ލިޔުމުގައި

ވަކި

މުއްދަތެއްގެ

ތަޖުރިބާ

ހުރި

ކަމަށް

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

(މިސާލު:

5

އަހަރުގެ

މުއްދަތަށް
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މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ.
.2

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި މަހުގެ
ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

.3

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު (މިސާލު 2008 :އިން  2009އަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވާ ކަމަށް)
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން
ވަކިވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
(މިސާލު 2008 :ން  2009އަށް ނަމަ 1 ،ޑިސެންބަރު  2008ން  31ޖަނަވަރީ  2009އަށް
އަދި  2008ން  2014އަށް ނަމަ 1 ،ޑިސެންބަރު  2008ން  31ޖަނަވަރީ  2014އަށް)

.4

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދި އެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚާ ހަމައަށް
އެ ފަރާތުން ވަޒީފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް އެ ލިޔުމުން އެނގެން އޮތް ނަމަ ،ޕޮއިންޓުދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށިކަމަށް ލިޔުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ .ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު އެނގެން ނެތްނަމަ ،އެ ފަދަ
ލިޔުމަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.

.5

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރިކަމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުވައްޒަފަކު އެހެން މަޤާމަކަށް
ކުރިމަތިލާ ޙާލަތުގައި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ.

(ނ)

ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައިވާ
މުއްދަތާއި ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެންނަ މުއްދަތާ ފުށުއަރާ ނަމަ ،ބަލަންވާނީ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ .އަދި މި
މުއްދަތު ހިސާބުކުރުމުގައި ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުން އެ ފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތަށް ނުގުނޭ ގޮތަށް ދީފައިވާ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތެއް ފެންނަން
އޮތްނަމަ އެ މުއްދަތެއް އުނިކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ ފިޔަވައި އެހެން ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާ
ގުޅޭ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި ނަމަ ،ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ބަލާނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށެވެ.

(ބ)

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި ،ދެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތުތައް ފުށުއަރާ ނަމަ ،އެ މުއްދަތު ގުނާނީ އެއް މުއްދަތެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.

 8.9ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ
(ހ)

ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނާއި އަދި ވަކި ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކުގެ (މިސާލު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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އިންޖިނިއަރުން ،ޑޮކްޓަރުން ،ނަރުހުން ،ޑްރައިވަރުން ،ޤާނޫނީ ވަކީލުން) ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް
އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ،ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން
ފުރިހަމަވާނަމަ ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ .މި ގޮތުން ޕޮއިންޓުދޭނީ އެ މަޤާމެއްގެ ނަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދާކުރާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ނަމައެވެ.
(ށ)

ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައިވާ މަޤާމުގެ ނަން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކާ ސީދާ ގުޅޭ ނަމަ ،އެ ލިޔުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު
ބަޔާންކޮށްފައިނެތް

ނަމަވެސް،

ލިޔުމުގައި

ފުރިހަމަވާންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން

ކަންކަން

ފުރިހަމަވާނަމަ

ޕޮއިންޓުދެވޭނެއެވެ.
މިސާލު  : 1ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ފައިނޭންސް އަދި އެކައުންޓިންގ ހިމަނާފައިވާ ނަމަ،
އ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަެ ،
މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދިނުން.
މިސާލު  : 2ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމަންޓް ހިމަނާފައިވާ ނަމަ ،ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި މެނޭޖަރގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދިނުން.

 .9އެސެސްމަންޓް ދިނުން
(ހ)

އެސެސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ އިމްތިޙާނެއް ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްއެކެވެ .ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި "ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

އެސެސްމަންޓެއް ދޭންޖެހޭ މަޤާމެއް ނަމަ އެސެސްމަންޓްގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު (އެސެސްމަންޓް އޮންނާނެ ތަނާއި ،ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ރޭވިފައިވާ
ގޮތާއި ،ދިގުމިނާއި ،އެސެސްކުރެވޭނެ ބައިތަކާއި ،ގެންނަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު) އެސެސްމަންޓް
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  48ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރާނީ ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެ މަތިން އިދާރާގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ރ)

އެސެސްމަންޓް ކުރިއަށްގެންދާނީ އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިންނެވެ.

(ބ)

އެސެސްކުރާނެ ބައިތަކާއި ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިންނެވެ .އަދި އެސެސްމަންޓަށް ޕޮއިންޓުދޭނެ
ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައަޅައި ،ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ވެސް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ބައިން ނުވަތަ އެ
އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ޅ)

ޖީ.އެސް 3 .ން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އެ ރޭންކުތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސެސްމަންޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .10ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން
(ހ)

ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ ޝޯޓްލިސްޓުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތުން
ޝޯޓްލިސްޓުކުރާ އިރު ،ކޮންމެ މަޤާމަކަށް  10އަކަށްވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް ޝޯޓްލިސްޓުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ކެންޑިޑޭޓާއި އެއާ ޖެހިގެން އޮތް ކެންޑިޑޭޓަށް އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓު
ލިބޭކަމުގައިވާ ނަމަ ދެފަރާތް ވެސް ޝޯޓްލިސްޓުވީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.
މިސާލު :ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  10ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓުކުރާ ހާލަތުގައި  10ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮތް ފަރާތަށް  25ޕޮއިންޓު
ލިބިފައި އެއާ ޖެހިގެން  11ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮތް ފަރާތަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ  25ޕޮއިންޓު ނަމަ 10 ،ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮތް ފަރާތުގެ
އިތުރުން  11ވަނައަށް ލިސްޓުގައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓު ވެސް ޝޯޓްލިސްޓުވާނެއެވެ.

(ނ)

ޝޯޓްލިސްޓުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ކްރައިޓީރިއާ އާއި ޝޯޓްލިސްޓު ނުކުރެވުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ޝޯޓްލިސްޓުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރަންވާނީ ތަޢުލީމާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 .11ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓަރވިއު ކުރުން
 11.1ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން
(ހ)

އެމް.އެސް 3 .ން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް
ދޭންވާނެއެވެ .އެހެން ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އެ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވާނަމަ ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމެއް ނަމަ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު (ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ
ތަނާއި ،ތާރީޚާއި ގަޑި ،ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި ،ދިގުމިނާއި ،ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާއި މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
މަޢުލޫމާތު) ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ މަދުވެގެން  48ގަޑިއިރު ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އަންގަންވާނެއެވެ.

އ
(ނ) ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދާނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިންނެވެ .ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުން އެކުގަ ި
ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
(ރ)

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހޭންޑްއައުޓްގެ އެހީގައެވެ .ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިވެހި
ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ވެސް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

އެމް.އެސް 3 .ން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  9ގައިވާ ފޯމު
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ޅ)

އެމް.އެސް 2 .ން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  9ގައިވާ ފޯމުގެ
ބަދަލުގައި ވަކި ސްކޯޝީޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ބޭނުންވާ ނަމަ ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރާނެ ބައިތައް ކަނޑައަޅައި އެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސްކޯޝީޓެއް އެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

(ކ)

އެމް.އެސް 3 .ން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ދިގުމިނަކީ  15-10މިނިޓެވެ.
މި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމަނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކެވެ.
 .1ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް
 .2މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުން  -ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި މިހާރު އޮފީހަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމަށް
ނުވަތަ ޒަމާނީ ކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި އެނަލައިޒްކުރުން
 .3މައްސަލައާ ގުޅޭ ބަހުސް – ހުށަހެޅި މައްސަލަ މުހިންމުވާ ސަބަބާއި ،އެ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތާއި ،މި ފަދަ މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޤާބިލުކަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުން
 .4އޮފީހުގެ ކުރިމަގާމެދު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޞައްވުރު
 .5ވަޒީފާއަށް ހޮވަންޖެހޭ ސަބަބު – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ދެކޭ ސަބަބު

(އ)

އެމް.އެސް 3 .ން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ
އެއްގޮތަށެވެ.
 .1މައްސަލައިގެ ބަހުސް –  5ޕޮއިންޓު
-

މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ދެނެގަނެފައިވާ މިންވަރު

-

ހެކިތަކުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އެނަލައިޒްކޮށް ހުށަހަޅާ ހައްލުގެ ފެންވަރު

 .2ހުށަހެޅުމުގެ ފެންވަރު –  5ޕޮއިންޓު

(ވ)

-

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު

-

ކޮންފިޑެންސް

އ
އެމް.އެސް 2 .އިން ފެށިގެން ދަށުގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަ ް
ކަނޑައަޅާނީ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ބަލައި އެ އިދާރާއަކުންނެވެ.

 11.2އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވައިލުން
(ހ)

މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވައިލާނީ ،މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ
މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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މަތިން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި އެ އޮފީހެއްގެ އިސްވެރިޔަކު ހިމެނޭގޮތަށް މަދުވެގެން  3ފަރާތެއް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

(ނ)

އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް އޮވެގެން މި
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕެނަލް އެކުލަވައިލެވެން ނެތްނަމަ އިދާރާގެ ބޭރުން ޕެނަލިސްޓުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

(ރ)

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއަށް މެންބަރުން ކަނޑައަޅަންވާނީ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ .އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް ވުރެ ދަށް ރޭންކެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އިންޓަރވިއު
ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާ އިރު ،ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ
ގޮތުން ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއްއޮތް (މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިއެއް ،އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއް ،އެއްބަނޑު މީހެއް،
އެއްބަފާ މީހެއް ،އަނތްބެއް ނުވަތަ ފިރިއެއް) ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މީހަކު އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

އ
އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފެއް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ހިމަނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ،އެ އިދާރާއަކީ މިނިސްޓްރީއެ ް
ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ މިނިސްޓަރު ،ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ
ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ޤާބިލު ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

(ކ)

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

(އ)

އިންޓަވިއު

ޕެނަލްގެ

މެންބަރުންނަކީ

އިންޓަވިއުކުރެވޭ

މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ކެންޑިޑޭޓުންނާ

ފުރިހަމައަށް

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ

އަދި

އިންޓަވިއުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ވ)

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

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 11.3އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން
(ހ)

ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ،ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި މި ނޫންވެސް ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އިންޓަރވިއުއަށް
ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ އެންމެ ލަސްވެގެން  48ގަޑި އިރު ކުރިން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މި ލިޔުން އެ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުވިކަން އެ
އޮފީހަކުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އިންޓަރވިއުއަށް

ޙާޟިރުވާއިރު

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ

އަސްލު

ގެނައުމަށް

އިންޓަރވިއުއަށް

ހޮވިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

އިދާރާއިން

އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ގެނެވޭ ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލުކަން އެ އިދާރާއަކުން ބަލައި ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

އިންޓަރވިއު ފެށުމުގެ ކުރިން ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުން ބައްދަލުވެ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 .1އިންޓަރވިއު ފޯމެޓާއި ސުވާލުތަކުގެ ތަރުތީބު
 .2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ކުރާނެ ސުވާލުތައް
 .3ވަކިވަކި ފަރާތްތަކާ ކުރާނެ ސުވާލުތައް
 .4ކުރާނެ ސުވާލުތައް އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓުންގެ މެދުގައި ބަހާލާނެގޮތް
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވެދާނެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ދޭނެ ޖަވާބު

(ރ)

އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ،އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓް ) (A1އަށް އެ އިދާރާއަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އައު ދާއިރާތަކެއް
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
 .1އިތުރުކުރާ ދާއިރާތައް ހިމަނައިގެން  A1ޝީޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް  100އަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 A1 .2ޝީޓުގައި ކޮމިޝަނުން ހިމަނާފައިވާ އެއްވެސް ދާއިރާއެއް އުނިކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
 .3އިތުރުކުރާ ދާއިރާތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  A1ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ދާއިރާތަކާ ތަފާތު ހުނަރެއް ވަޒަންކުރުމަށް
އިތުރުކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .4އިތުރުކުރާ ދާއިރާތަކަކީ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށް
ބަލައި ،އެ އިދާރާއަކުން އިންޓަރވިއުގައި ވަޒަންކުރަން ބޭނުންވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް އިތުރުކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

 11.4އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަން
(ހ)

އިންޓަރވިއު ބާއްވަންވާނީ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ މެންބަރުންނާއި އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައެވެ.

(ށ)

އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ނ)

އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތް ނަމަ ،ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް
މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތާ އެކަނި ވެސް އިންޓަރވިއު ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ރ)

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދާ ނަމަވެސް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ފަދަ އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަނަކީ ހަމަހިމޭން ،ފުރިހަމައަށް އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ލިބޭ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 11.5އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދިޔުން
(ހ)

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުން އިންޓަރވިއު ފެށިއްޖެކަން އެންގުމުން ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ތަޢާރަފެއް ދޭންވާނެއެވެ.
މި

ގޮތުން

ތަޢާރަފުގައި

ނަމާއި ،މަޤާމު

އަދި

އަދާކުރާ

ރޯލު

ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ހަމަ

އެއާއެކު،

ކުރިއަށްދާނޭގޮތް

އިންޓަރވިއު

އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

އ
އިންޓަރވިއުއަށް ފެށުމުގެ ކުރިން އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތް ،ހިތްހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން މަރުޙަބާއާއި ގާތްކަން އުފެދޭނެ ފަދަ ބައެ ް
ސުވާލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިކުރުވައި ،ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ،އިންޓަރވިއުކުރެވޭ ފަރާތާއެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކުރެވި ،ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު ،އެ ފަރާތުން
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

(ނ)

އިންޓަރވިއު ނިމުމާ އެކު ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރެއް ވަކިވަކިން  A1ފޯމު ފުރައި ،އެ ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މި
ގޮތުން ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
 .1އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ،ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފުރާފައިވަނީ  A1ފޯމުގެ  1ފޯމުކަން.
 .2ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަ ނަމަ ،އެ ބަދަލެއްގެ ކައިރީގައި ޕެނަލިސްޓު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.
 .3ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިންޓަވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ވެސް ޕެނަލިސްޓުން ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.

(ރ)

އިންޓަރވިއުއަށް ފަހު ،އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ދީފައިވާ ޕޮއިންޓުތައް  A2ޝީޓަށް ނަގައި އޭގެ އެވްރެޖް ހޯދަންވާނެއެވެ.

 11.6އިންޓަރވިއު އަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ މިންގަނޑު
އިންޓަރވިއުއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓުދޭނީ  0ން  5އާ ދޭތެރޭގެ ރޭޓިންގ ސްކޭލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން އަންނަނިވި
މިންގަނޑުންނެވެ.
0
1

ވން.
ފއި ނު ު
ސލެއް ދެއްކި ަ
އވެސް މި ާ
ތން .އެ ް
ޅމެއް ނެ ު
އވެސް ގު ު
އ ް
ނވަތަ ެ
ނވުން ު
ވބު ރަނގަޅު ު
ދން ޖަ ާ
ދވުންި .
ވބު ނު ެ
ޖ ާ
ކުރެވުނު ސުވާލަށް ަ
ވތަ އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާތަކަށް
ނ ަ
ނވުން ު
ދވިފައި ު
ވބު ެ
ޖ ާ
އސަލައަށް ަ
މ ް
މއިގަނޑު ަ
ވސް ަ
ނމަ ެ
އ ހިމެނުނު ަ
ގއި ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެ ް
ބ ަ
ޖވާ ު
ދިން ަ
ށވުން.
މއް ނެތް މިސާލަކަ ް
ޅ ެ
ނވާ ނުވަތަ ގު ު
ގން ު
ކ މިސާލަކީ އެކަށީ ެ
ދއް ި
ނވަތަ ެ
ނވުން ު
ދއްކިފައި ު
މސާލެއް ެ
އވެސް ި
އ ް
ނވުންެ .
ލވިފައި ު
އޅުވާ ެ
އަލި ަ

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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2

ވން.
ފއި ު
އ މިސާލުތައް ދެއްކި ަ
އ ް
ޅންހުރި ބަ ެ
ނން .ގު ު
ތ ނުކުތާތައް ހިމެ ު
ޅމެއް ނެ ް
ބއެއް ގު ު
ވސް ަ
ނމަ ެ
ކއް ހިމެނުނު ަ
ގއި ރަނގަޅު ނުކުތާތަ ެ
ބ ަ
ޖވާ ު
ދިން ަ

3

އވުން.
ފ ި
ތއް ދެއްކި ަ
އއް މިސާލު ަ
ޅންހުރި ބަ ެ
ވން .ގު ު
ހމަ ު
ގއި ފުރި ަ
ވބު ަ
ޖ ާ
މތުތައް ަ
ހރި މަޢުލޫ ާ
ގޅުން ު
ފއި ވުންު .
ލވި ަ
އޅުވާ ެ
ޅންހުރި ނުކުތާތަކަށް އަލި ަ
ގު ު

4

5

ނވަތަ ގިނަ
ވން .ހުރިހާ ނުކުތާތަކެއް ު
ހމަ ު
ގއި ފުރި ަ
ވބު ަ
ޖ ާ
ޢލޫމާތުތައް ަ
ޅންހުރި މަ ު
ވން .ގު ު
ވބެއް ދެ ު
ޖ ާ
ގންވާ ރަނގަޅު ަ
ކުރެވުނު ސުވާލަށް އެކަށީ ެ
އވުން.
ފ ި
މސާލުތައް ދެއްކި ަ
އވުން .ރަނގަޅު ި
ލވިފަ ި
އޅުވާ ެ
ނުކުތާތަކަށް އަލި ަ
ލ
ސވާ ާ
ު
ރވުނު
ވސް ކު ެ
ނކުތާތައް ެ
ކރި ހުރިހާ ު
ވން .ފާހަގަ ު
ފއި ު
ޅވާލެވި ަ
ލއަ ު
ވން .ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް އަ ި
ވބު ދެ ު
ޖ ާ
ރހަމަ ަ
ކުރެވުނު ސުވާލަށް ފު ި
އކިފައިވުން.
މސާލުތައް ދެ ް
ގޅު ި
ޅންހުރުން .ރަނ ަ
ގު ު

 11.7އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް
(ހ)

އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޤާބިލު މިންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ
ތެދު މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ .މި ގޮތުން އެ ވަޒީފާއެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން
ދެނެގަތުމަށާއި ،އަދި އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ސުވާލުތައް
ބައްޓަންކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަލުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

އ
އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްހަމައަކުން ޤާބިލުކަން ވަޒަންކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންވާނީ އެއް ބާވަތެއްގެ ،އެ ް
ފެންވަރެއްގެ ސުވާލުތަކެވެ.

(ނ)

އިންޓަވިއުކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ކުރާ ސުވާލުތަކަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މިސާލު ދައްކައިގެން ޖަވާބުދެވޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ސުވާލުތަކެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.

 .12ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް
 12.1އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .އާ ދެމެދުގެ ކްރައިޓީރިއާ
(ހ)

(ށ)

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

50

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

އިންޓަރވިއު

40

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  70އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ
ނަމައެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ރ)

މި ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭނަމަ އިންޓަރވިއުއާ އެކީ އެސެސްމަންޓް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެއެވެ .އަދި ،ކްރައިޓީރިއާގައި
"އިންޓަރވިއު" އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  40ޕޮއިންޓުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް އެސެސްމަންޓަށް ވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި،
ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވެ .އެސެސްމަންޓް ދޭނަމަ A2 ،ޝީޓުގައި އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް އެސެސްމަންޓަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު ވަކިން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 12.2ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .ގެ އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ކްރައިޓީރިއާ
(ހ)

ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގައި އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ އަދި އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންސްގެ މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން
ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ބޭނުންކުރާނީ ޖީ.އެސް 3 .ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށާއި ،ޖީ.އެސް 4 .ގެ އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށެވެ.
ޖީ.އެސް 4 .ގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް ބޭނުންކުރާނީ  12.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއެވެ.

(ށ)

(ނ)

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

25

އިންޓަރވިއު

35

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  60އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ
ނަމައެވެ.

(ބ)

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އިންޓަރވިއުއާއެކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި "އިންޓަރވިއުއަށް" ކަނޑައަޅާފައިވާ  35ޕޮއިންޓުގެ
ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި ،ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވެ.

 12.3ޖީ.އެސް 4 .ގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ ކްރައިޓީރިއާ
(ހ)

ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގައި އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ އަދި އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންސްގެ މަޤާމުތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން
ތިރީގައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ބޭނުންކުރާނީ ހަމައެކަނި ޖީ.އެސް 4 .ގެ އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންއަށެވެ .ޖީ.އެސް 4 .ގެ
އޮފިސަރ ކްލެސިފިކޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންކުރާނީ  12.2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރައިޓިރިއާއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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(ށ)

(ނ)

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

20

އިންޓަރވިއު

35

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  60އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ
ނަމައެވެ.

(ބ)

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އިންޓަރވިއުއާއެކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި "އިންޓަރވިއުއަށް" ކަނޑައަޅާފައިވާ  35ޕޮއިންޓުގެ
ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި ،ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވެ.

 12.4އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .ގެ ކްރައިޓީރިއާ
(ހ)

(ށ)

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

20

އިންޓަރވިއު

35

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  60އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ
ނަމައެވެ.

(ރ)

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

އިންޓަރވިއުއާއެކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި "އިންޓަރވިއުއަށް" ކަނޑައަޅާފައިވާ  35ޕޮއިންޓުގެ
ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި ،ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވެ.

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 12.5އެމް.އެސް 3 .ން ފެށިގެން އީ.އެކްސް 5 .އާ ދެމެދުގެ ކްރައިޓީރިއާ
(ހ)

(ށ)

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

15

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

10

އިންޓަރވިއު

30

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ  60އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ
ނަމައެވެ.

(ރ)

މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓް އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޕޮއިންޓުދޭނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  9ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

 .13ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ ހާލަތު
މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތައް ،އެ މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން ޑިސްކޮލިފައި
ވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 .14ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުން
(ހ)

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ނިމުމުން ،އެ މަރުޙަލާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ
ފަރާތްތަކަށް (ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އިންސައްތަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ނުލިބުމުގެ
ސަބަބުން ނުހޮވޭ ފަރާތްތައް) އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .1ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ  A2ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތެވެ.
 A2 .2ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް އެ ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ ޙާލަތުގައި ލިޔުމުން އެ ކަން އިދާރާއަށް އެންގުމުން ،ދެން

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  64ގެ 31

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
 A2 .3ޝީޓުގެ ޖުމުލަ މާކުސް އެއްވަރުވެ ދެ ފަރާތެއް  1ވަނައަށް ދާ ޙާލަތުގައި ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމާ ގުޅޭ މަލްޓިޕްލް
ޗޮއިސް ސުވާލުގެ (އެމް.ސީ.ކިއު) އިމްތިޙާނެއް އެ ދެ ފަރާތަށް ދިނުމަށްފަހު ،އެ އިމްތިޙާނުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ހޯދާ ފަރާތަކީ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ދެ މަޤާމެއްގެ  A2ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވަނީ އެކަކަށް ނަމަ އެ ފަރާތަށް އެ ކަން ލިޔުމުން އަންގައި ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން
ހުށަހަޅާނީ ދެ މަޤާމުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މަޤާމަށެވެ.

(ރ)

ވަޒީފާތަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެއެވެ.

(ބ)

މަޤާމަކަށް ދެ ފަހަރު އިޢުލާންކޮށްގެން ވެސް ވަޒީފާތަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތަ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިނުވާ ނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ
ލަފައަކަށް އެދި ،އިދާރާއިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ މެދު
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 A2 .15ޝީޓު އާންމުކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން
(ހ)

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  A2ޝީޓު އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

 A2ޝީޓު އާންމުކުރުމަށް ފަހު ޕޮއިންޓު ދީފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް A2 ،ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން
 3ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި ،ވަޒީފާއަށް އެ ފަރާތް ހަމަޖެއްސޭ ނަމަ A2 ،ޝީޓު އާންމުކުރުމަށް ފަހު،
އިދާރާއިން އެ ފަރާތާ ގުޅައި ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލައި ،ޝަކުވާއެއްނެތް ނަމަ  1ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގައިން
ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ ،އެ
ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު ،އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

މ
ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  A2ޝީޓަށް ބަދަލު އަންނަ ޙާލަތުގައި  A2ޝީޓު އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން އާންމުކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސްި ،
ގޮތަށް އާންމުކުރާ އިރު ،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ޅ)

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ އިރު A2 ،ޝީޓު އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ޝާއިޢުކުރެވުނުކަން  A2ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށް ،އިދާރާގެ

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ފަރާތުން ޕޮއިންޓުދޭ މުވައްޒަފާއި A2 ،ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި ،މަޤާމު އަދި ފޯމު ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު ޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 .16ވަޒީފާއަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމާއި އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރުން
(ހ)

 A2ޝީޓު ޢާންމުކުރުމަށް ފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް ،އެ ކަން އަންގައި އެ ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 10
ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން އަންގަންވާނީ ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ
ހަމަޖެހުމުންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އޮފީހަށް ނިކުމެވޭނެކަމަށް
ލަފާކުރާ ތާރީޚާއި ،މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނަށް އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަން އެ ފަރާތުން އިދާރާއަށް ފޮނުވާ ޖަވާބުގައި
ބަޔާންކުރުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

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

(ރ)

ނ
ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯ އެންގުމުން އެ ކަން ލިޔުމުން އަންގާތާ  72ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދީފައި ނުވާނަމަ ،ޖެހިގެ ް
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެ ވަޒީފާ ބޭނުންވޭތޯ އެ އިދާރާއަކުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

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

 .17ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
 17.1ވަޒީފާއަށް ހޮވޭފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން
(ހ)

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ދޫކޮށް އިދާރާއިން އަންގާ ދުވަހަކަށް އެ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާއަށް
ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމާއެކީއެވެ.

(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުވައްޒަފަކު އެހެން މަޤާމަކަށް ބަދަލުވާ އިރު ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 17.2ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ލިޔުންތައް އަސްލާ އެއްގޮތްކަން ކަށަވަރުކުރުން
(ހ)

ވަޒީފާއަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ކޮޕީ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އިދާރާއިން އެކަން އަންގާތާ 48

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ލިޔުންތައް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ
ގަވާއިދު ނަންބަރު " 2019/R-1067އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާއެއްގޮތަށެވެ .މި
ގޮތުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުގައި ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު ،އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު
ޖަހާ ތާރީޚު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން މި ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުން
ގެނެސްފައިނުވާ ނަމަ ،ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ އެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ އެ ފަރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކޮށް A2 ،ޝީޓުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ތަރުތީބުން ލިސްޓުގައި ދެން ޖެހިގެން އޮތް ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .އަދި
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ އެ ސެޓުފިކެޓުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމުގައިނުވާ ނަމަ ،އެ ކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ އިދާރާއަކުން
ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

 2020ޑިސެންބަރު  31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް ސީ.އެސް .ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް އަލުން
ސީ.އެސް .ވިއުގައަށް އަޕްލޯޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސީ.އެސް .ވިއުގައިގެ ރެކޯޑުތަކުގައިހުރި ލިޔުންތައް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

(ބ)

 2020ޑިސެންބަރު  31ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވިޔަސް އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ ލިޔުމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ ،ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ބޭނުމަށް އެއީ އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  2014ގެ  94ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުވާތީ އެ ފަދަ ލިޔުމެއް އިދާރާތަކުން ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

 .18ނޯޓިސް ދިނުމާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން
 18.1ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން
(ހ)

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް މީހަކު އައްޔަންކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކޮށް ،އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ،ދެން ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ
ލަސްވި ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަކާއެކީއެވެ.

(ށ)

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

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 .1އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް މި އުޞޫލުގެ  18.2ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް މުއްދަތު ދީ އެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުން.
 .2ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއާ ދެމެދު ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ ،އެހެން އޮފީހަކަށް ބަދަލުވުމާމެދު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ
އިޢުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން.
(ނ)

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

(ރ)

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި ފަރާތެއް ނަމަ ،ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ ރިކުއެސްޓު ބެލުމަށްފަހު އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނަމަ ،އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް
އެ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓު ޖަހަންވާނީ އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ބ)

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ ފަރާތަށް ވަޒީފާ
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ ،އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ ޤަބޫލުކޮށް ފޮނުވި ލިޔުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ.

(ޅ)

ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގައިން ހުށަހަޅާ އިރު ،ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހިމަނަންޖެހޭނެއެވެ.
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ލިބިފައިވާކަން
އަންގައިދޭ ސިޓީ/ލިޔުން.
 .2ގެޒެޓްކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ އިޢުލާނުގެ ކޮޕީ.
 .3ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.
 .4ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ދިވެހި ރައްޔިތެންކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނެތް ނަމަ،
ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.
 .5ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ވެލިޑޭޓްކޮށް ،އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
 .6ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
 .7ލައިސަންސް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ބޭނުންވާ މަޤާމެއް ނަމަ ،ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓަރޭޝަންގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.
 .8އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް ހަދާ މަޤާމުތަކުގެ އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްގެ ނަތީޖާ ޝީޓު.
 .9އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ ޝީޓު ).(A1
 .10ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯ ޝީޓު.
 .11ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (.)A2

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .12ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ސްކްރީންކޮށް އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރި ޝީޓު.
 .13އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ ހުށަހެޅި ލިޔުން.
 .14އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުން.
 .15ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމު" (ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައިވާ ފޯމު).
 .16ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްއާ ގުޅޭ ލިޔުން.
 .17ސިވިލް ސަރވިސް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑު އޮތް މުވައްޒަފުން އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމާމެދު ވަޒީފާއަދާކުރާ
އޮފީހުގެ އިޢުތިރާޒެއްނެތް ކަމުގެ ލިޔުން
 .18ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނަމަ ،އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ލިޔުން.
 .19ވަޒީފާގެ ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑުތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުމެއްވާ ނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް.

 18.2ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ނޯޓިސް ދިނުން
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެހެން މަޤާމަކަށް ހޮވިއްޖެކަން އިދާރާއަކުން އެންގުމުން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ
އިދާރާއަކަށް ގިނަވެގެން  30ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ލިޔުމުން އެ މުވައްޒަފަކު ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވަޒީފާ ބަދަލުވުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުމަށް އެދި އިދާރާއަށް މުވައްޒަފު ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފު
ގަސްދުކުރާކަން ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް އަންގާ ލިޔުމަކަށް ވުމުން ،އެ ލިޔުމަކީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސް ދިނުން ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ހަމަވިކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

(ރ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ،އެ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ތަނަކަށް  30ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރި ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ފަރާތަކަށް ގިނަވެގެން
ދެވޭނީ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ .އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފަހު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް
ވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނުވާ ނަމަ ،އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.
------------------------------------------- 3ޖޫން 2021

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
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ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
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ޖަދުވަލު  – 1އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ

`

(އިދާރާގެ ނަން)
()............
ނަންބަރު……………………………… :

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

(އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ ނަން)

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

(މަޤާމުގެ ނަންބަރު)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

(އަދަދު)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

(މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގިންތި) (ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ)

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

(އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު)

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

(އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްލެސިފިކޭޝަން)

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ
ތަން:

(ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް)

މުސާރަ:

(އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ)

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

(އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރވިސް އެލަވަންސް)

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

(އިޢުލާނުކުރާ މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު އެލަވަންސްތައް މި ބައިގައި ހިމެނުމަށް)
(ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނަމަ ،ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސްދެވޭ ކޯ ޑިސިޕްލިންއާއި ދެވޭ މިންވަރު މި ބައިގައި
ހިމެނުމަށް)
(ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނަމަ ،ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މިންވަރު މި ބައިގައި ހިމެނުމަށް)

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

(ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ {ސީ.އެސް .ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ} މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް)

ވާޖިބުތައް:
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

(މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް)

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގު(ތައް) ހިމެނުމަށް).
(މަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ ،ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން(ތައް) ވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް)
(މަޤާމަށް ކޯ ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ ،ކޯ ޑިސިޕްލިން(ތައް) ވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް)
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ(ތައް) ހިމެނުމަށް)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

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

ކައުންޓަރުން

އަދި

ތިރީގައިވާ

ލިންކުން

ލިބެންހުންނާނެއެވެ).

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ
ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ
ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ
ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛
ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ)

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  https://myaccount.csc.gov.mv/އިން ފެންނަންނެތް
ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި
މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ )

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ރ )

ޔ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއް ާ
ވަޒީފާ،

އަދި

ވަޒީފާ

އަދާކުރި

މުއްދަތާއި

(އަހަރާއި

މަހާއި

ދުވަސް

އެނގޭގޮތަށް)،

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ
މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ
ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ބ)

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ
އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ ،ރެކްރޫޓްމަންޓް
އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި
އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ( 2021ދެވަނަ އިޞްލާޙު) ގެ  12ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
( އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ ،ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ .އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކުގެ
އިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމަ ،އެ ކަން މި ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ).

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

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

ސުންގަޑި:

އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް (އީ-މެއިލް އެޑްރެސް) މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

ށ ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
އ ް
ޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ަ
ޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަ ު
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަ ާ
އވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލި ޭ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ

އިންޓަރވިއު (އިމްތިޙާނާއި
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ

ބއި ވެސް ހިމެނުން)
އވޭ އިންޓަވިއު (އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ ،އެ ަ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭ ް

ނަމަ ،އެ ބައި ވެސް

ނނެ ތަން) ގައެވެ.
އޮންނާނީ( ،ތާރީޚު) އާއި (ތާރީޚު) އާ ދެމެދު( ،އިންޓަވިއު އޮން ާ

ހިމެނުން) އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މުއްދަތު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ނ
ށ ޕޮއިންޓު ލިބު ު
ނދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަ ް
ޝީޓް

(A2

ޓ)"
ޝީ ު

އާންމުކޮށް

ހން
ފެންނާނެ ެ

މި

އިދާރާގައި

އަދި

އިދާރާގެ

ވެބްސައިޓްގައި

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު

ގޮތުގެ

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2

ޓ
ދވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ޝީ ު
އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ެ

ޝީޓު)" އާންމުކުރުން

އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނބަރު) އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ (އީ-މެއިލް އެޑްރެސް) އަށެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ (ފޯނު ނަ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓްގެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

ނނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހު ް
(ހިޖުރީ ތާރީޚު)
(މީލާދީ ތާރީޚު)

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ޖަދުވަލު  – 2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

`

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:
ނވެ.
ނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުން ެ
ގގޮތަށް ކަޅު ު
ތކޮށް ކިޔަން އެނ ޭ
ވނީ ރީ ި
ނން ާ
ފއި ހުން ަ
 .1ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ަ
ނ ޗެކްކޮށް
އ ް
ދރާ ި
ލބުނުކަން އި ާ
ހމައަށް ި
ޔންތައް ަ
މއަށް ލިޔެ ،އެ ލި ު
ޗކްލިސްޓުގައި ހަ ަ
އވާ ެ
ރގަ ި
ބ ު
މގެ  4ވަނަ ނަން ަ
ހޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް މި ފޯ ު
 .2ފޯމާއެކީ ހުށަ ަ
އވެ.
ނވާނެ ެ
ނނަ ް
ކމުގެ ސްލިޕްކޮޅު ލިބިގަ ް
ލއިގަތް ަ
ލިޔުންތައް ބަ ަ
ހއެވެ.
ރމަށްފަ ު
ހމަކު ު
ލމާތު ލިޔެ ފޯމު އަދާ ަ
ނވާނީ އެ މަޢު ޫ
ހޅަ ް
ނމަ ،ފޯމު ހުށަ ަ
ފއި ނުވާ ަ
ރވި ަ
ރގައި ލިސްޓުކު ެ
ބ ު
ހޅާ ލިޔުމެއް މި ފޯމުގެ  4ވަނަ ނަން ަ
 .3ފޯމާއެކީ ހުށަ ަ
ލޔެ ފޯމާއެކީ
ގއި ި
ހއް ަ
ރދާ ެ
ތރު ކަ ު
އވާ އި ު
އޔާރުކޮށްފަ ި
ފމެޓަށް ތަ ް
ލސްޓުގެ ޯ
ހޅާ ލިޔުންތައް ި
ށ ަ
ތރުވާ ގޮތަށް ހު ަ
ގއި ހިމެނޭ ލިސްޓަށް ވުރެ އި ު
ރ ަ
ނބަ ު
ވނަ ނަ ް
 .4ފޯމުގެ ަ 4
އވެ.
ޅދާނެ ެ
ހުށަހެ ި
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ކުރެވޭ ރަސްމީ މުޢާމަލާތުތައް ފޮނުވޭނީ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 .1އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ނން:
ޤމުގެ ަ
މަ ާ
ޤމުގެ ރޭންކު:
މަ ާ

ބރު:
އިޢުލާން ނަން ަ

ތން:
ވަޒީފާ އޮތް އޮފީސްަ /

ސެކްޝަން:

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
ޑރެސް:
އމީ އެ ް
ދާ ި
ރސް:
ރއުޅޭ އެޑް ެ
ދި ި
ބރު:
ދރއ .ކާޑު ނަން ަ

ބރު:
ފޯނު ނަން ަ

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
ރ ވަޒީފާ:
އދާކު ާ
ރނަމަ ަ
އދާކު ާ
އއް ަ
މިހާރު ވަޒީފާ ެ
އދާކުރާ ތަން:
ވަޒީފާ ަ

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .3ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އ
ފ ި
ކރެވި ަ
ރމަށް ބޮންޑު ު
ޚދުމަތް ކު ު
އދަތަކަށް ި
ކށް ވަކި މު ް
ގތަކުން ވަކި ތަނަ ަ
ތ އެ ނޫން ވެސް ޮ
ބން ނުވަ ަ
ސބަ ު
މގެ ަ
ތޢުލީމު ހާސިލުކުރު ު
ގއި ަ
ބރު ަ
އން ޭ
އޖެ ި
ވތަ ރާ ް
ގއި ނު ަ
އޖޭ ަ
ރާ ް
ފއިވޭ 
ކުރެވި ަ

ވޭތޯ؟

ވ 
ނު ޭ

ކުރެވިފައިވާ ނަމަ؛
ރޚު:
މވާ ތާ ީ
ބޮންޑު ހަ ަ

ދރާ:
ފއިވާ އި ާ
ކރެވި ަ
ބޮންޑު ު

 .4ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ބަޔާންކުރާ ޗެކްލިސްޓު
ށވެ).
އގައި ލިސްޓުކުރާ ެ
މ ބަ ި
ތއް ި
ހޅާ ހުރިހާ ލިޔުން ަ
ތރެއިން އެޕްލިކޭޝަނާއެކީ ހުށަ ަ
ޔންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ެ
ގއި ބަ ާ
ނ ަ
ނޖެހޭ ކަމަށް އިޢުލާ ު
(ހުށަހަޅަ ް
ލ
މގެ ތަފްޞީ ު
ހުށަހަޅާ ލިޔު ު

#
1

ސވީ)
ނވަރު ( ީ
ތގެ ވަ ަ
އދޭ ފަރާ ު
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ

2

އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ގ ި
އން ަ
ތއްކަން ަ
ދިވެހި ރައްޔި ެ

ޞަފްޙާގެ

އިދާރާއަށް

އަދަދު

އ
ލިބިފަ ި

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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 .5ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު
އ
އބަފާ މީހެ ް
ތ އެ ް
ނވަ ަ
ހއް ު
އބަނޑު މީ ެ
ބފާ މީހެއް ،އެ ް
އ ަ
ޑއެ ް
އބަނ ު
އ ް
ރއެއްެ ،
ނބެއް ،ފި ި
ރއެއް ،އަ ް
ބއްޕަ ،ދަ ި
ނމަަ ،
ގ މަ ް
ޔ ފަރާތު ެ
ގއި ތި ަ
ފހު ަ
ނޖެހޭ އޮ ީ
ކރަ ް
ވަޒީފާ އަދާ ު

ވަޒީ ާފއަދާ ުކރަމުން ދޭތޯ؟ ާއން  ނޫން 

{މި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އާން އެކޭ ނަމަ ،ތަފްޞީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރުމަށް}
ގޅުން:
އޮތް ު

ތގެ ނަން:
ޅން އޮތް ފަރާ ު
ގު ު

ވއްޖެ ނަމަ ،މި ފޯމު
ބތު ެ
މއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ތެދުނޫން ކަމަށް ސާ ި
އވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯ ާ
ގ ި
މތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .މި ފޯމު ަ
އވާ މަޢުލޫ ާ
ޅގަނޑު ދީފަ ި
އ ު
މި ފޯމުގައި ަ
ނ
ޅގެ ް
ގ ި
އސަލައާ ު
އވާ މަ ް
ފ ި
ދގު މަޢުލޫމާތު ދީ ަ
ނއެވެ .އަދި ޮ
ރވޭ ެ
ވސް ބާޠިލުކު ެ
ވ ނިންމުން ެ
އ ާ
ނމާފަ ި
ރވެ ،ނި ް
ބ ަ
މއްޗަށް ު
ލމާތުގެ ަ
އވާ މަޢު ޫ
މގަ ި
މއެކު މި ފޯ ު
ބާޠިލުކުރު ާ
ނއެވެ.
ނވޭ ެ
މށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފޮ ު
އޅު ަ
ވޅު ެ
ނޖެހޭ ފިޔަ ަ
ނގޮތުން އަޅަ ް
ޤާނޫ ީ
ތާރީޚު:

ތގެ ސޮއި:
އދޭ ފަރާ ު
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ

ށ
ދރާގެ ބޭނުމަ ް
އި ާ
ނން:
ފރާތުގެ ަ
ލއިގަތް ަ
ފޯމު އޮފީހަށް ބަ ަ

ގޑި:
އގަތް ަ
ފޯމު ބަލަ ި

ރޚު:
އގަތް ތާ ީ
ފޯމު ބަލަ ި

ސޮއި:

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

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ސްލިޕް
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ލިސްޓުކޮށް އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތައް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކީ އިދާރާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މޤާމު:
އެދޭ ަ

ރތުގެ ނަން:
އދި ހުށަހަޅާ ފަ ާ
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ
ބރު:
އިޢުލާން ނަން ަ
ދރާގެ ނަން:
އދި ފޯމު ހުށަހެޅި އި ާ
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ
ކެންޑިޑޭޓުގެ ކޯޑު ނަންބަރު:
ނން:
ފރާތުގެ ަ
ލއިގަތް ަ
ފޯމު އޮފީހަށް ބަ ަ
ރޚު:
އގަތް ތާ ީ
ފޯމު ބަލަ ި

ސޮއި:
ގަޑި:

އގަނޑު:
ސމީ ތަ ް
ދރާގެ ރަ ް
އި ާ

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ޖަދުވަލު  – 3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
މަޤާމުގެ ނަން:
އަސާސީ މުސާރަ:
އިޢުލާނު ނަންބަރު:
އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ކޯޑު ނަންބަރު

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

އުމުރު

1
2
3
4

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ،ފޮނުއްވާނީ
(އިދާރާގެ އީ-މެއިލް) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު) އަށެވެ.

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ޖަދުވަލު  - 4މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ސެޓުފިކެޓު ޕެނަލްއިން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ
ސަނަދުތަކުގެ ލިސްޓު

ތިރީގައި މިވަނީ އުވާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ،އަދި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާ
ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދަރަޖަ ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކެވެ.

#

ސެޓުފިކެޓުގެ ނަން

1

ދެ ނަންބަރު ކާތިބުކަން

2

އިނގިރޭސި ކާތިބުކަން

3

ޤުރުއާން މުދައްރިސްކަން

4

ހުކުރުކުރުން

5

މުދިމުކަން

6

ޖަމާޢަތްތެރިކަން

7

އެއްނަންބަރު ކާތިބުކަން

8

ވަކީލުކަން

9

އިނގިރޭސި ސެކްރެޓަރީކަން

10

ހިސާބު މުދައްރިސްކަން

11

ދީނިއްޔާތު މުދައްރިސްކަން

12

ދިވެހި މުދައްރިސްކަން

13

ސެކްރެޓަރީކަން

14

ކަތީބުކަން

ލެވެލް
ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 2

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3

ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 4

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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ު ގްރޭޑްކުރުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން ބަލާ މިންގަނޑ- 5 ުޖަދުވަލ

Grade

Numeric Grade

Highest Grade

HD (High Distinction)

A

A

A-

2nd Highest Grade

D (Distinction)

B

B

B-

3rd Highest Grade

C (Credit)

C

C

C-

4th Highest Grade

P (Pass)

D

D

D-

46 ެ ގ64 ާޞަފްޙ

1st Class
2nd Class
Upper
2nd Class
Lower
3rd Class

Excellent

80 – 100

V. Good

70 - 79

Good

60 – 69

Pass

50 - 59

)ުޞލާޙ
ް އ
ި ަ (ދެވަނ2021 ްތއ
ަ ުތކާއި އުޞޫލ
ަ ުނގަނޑ
ް ިރމުގެ މ
ު ުއއްޔަންކ
ަ ިމއ
ާ ުނ ހޮވ
ް ުސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ
ް ވ
ި ސިވިލް ސަރ

ޖަދުވަލު  – 6މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕޮއިންޓުދެވޭ ސަނަދުތައް ބަލާނެގޮތުގެ ތާވަލު
އޮފިސަ ރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް

(އިދާރ ީ) މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުނ ް

ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބެލޭނެ ސަނަދުތައ ް

އަސާސީ ޝަރުޠ ު

ލެވެލް  1ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯ ލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑ ީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

ޝަރުޠު 1

SS1

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  1ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯ ލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑ ީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން

ޝަރުޠު 1

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

SS2

ލެވެލް  1ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  7ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯ ލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑ ީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ލައިސެންސ ް/ރެޖިސްޓްރޭޝަނ ް/ހުއްދައެއް އޮތްނަމަ

ޝަރުޠު 2

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  2ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  11ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
އޯ ލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑ ީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން  +ގުޅޭ ދެ އަހަރު

ޝަރުޠު 1

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

SS3

ލެވެލް  2ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ގްރޭޑް  11ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ލައިސެންސ ް/ރެޖިސްޓްރޭޝަނ ް/ހުއްދައެއް އޮތްނަމަ  +ގުޅޭ 2

އޯ ލެވެލް  2މާއްދާއިން "ޑ ީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

އަހަރު

ޝަރުޠު 2

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  4ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އޯލެވެލް " 2ޑ ީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ"

ޝަރުޠު 1

އޯލެވެލް " 2ޑ ީ" ،ސ ާނ ަވ ީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ"  +ގުޅޭ  2އަހަރު

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  5ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ"

ޝަރުޠު 2

ލެވެލް  7ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  5/6ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  7ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

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

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

ޝަރުޠު 2

ލެވެލް  7ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

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

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

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

ޝަރުޠު 2

އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ
ލެވެލް  4ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
އޭ ލެވެލް " 2އީ" އަދި ސާނަވީ/މަތީ ސާނަވީ ދިވެހި "ސ ީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ
ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

ޝަރުޠު 3

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

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  2އަހަރު

ޝަރުޠު 2

ލެވެލް  7/8ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  6އަހަރު

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  4އަހަރު

ޝަރުޠު 2

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

ޝަރުޠު 1

ލެވެލް  9ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދު  +ގުޅޭ  6އަހަރު

ޝަރުޠު 2
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ޞަފްޙާ  64ގެ 47

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަ ރ ކްލެސިފިކޭޝަންސް

(ޓެކްނިކަލ ް) މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުނ ް

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

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  9ނުވަތަ  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  10ގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ލެވެލް  4ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

ލެވެލް  5/6ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ގުޅޭ ސަނަދ ު

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

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

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

ލެވެލް  5ން ފެށިގެން  10އާ ދޭތެރޭގެ ގުޅޭ ސަނަދެއް

އަސާސީ ޝަރުޠ ު

GS4

M S1

M S2

M S3

EX1

EX3

EX5
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ޖަދުވަލު  – 7ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ

c
(އިދާރާގެ ނަން)

ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚު:

މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:

ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

އުފަން ތާރީޚު:

މަޤާމު  /މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ގިންތި

ނަން

(ވަގުތީ/ދާއިމީ)

ފެށި ތާރީޚު

ބަދަލުވި/ވަކިވި

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު

ތާރީޚު

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް

ދދ/މމ/އއއ

ދދ/މމ/އއއއ

ދދ/މމ/އއއ

ދދ/މމ/އއއއ

ދދ/މމ/އއއ

ދދ/މމ/އއއއ

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއް ނަމަ ،މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:

(ހިޖުރީ ތާރީޚު)
(މީލާދީ ތާރީޚު)

އިދާރާގެ ފަރާތުން

(ސޮއި)
(ނަން)
(މަޤާމު)

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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`

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM

ުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ
Instructions
ުއިރުޝާދ


Where possible، please provide specific behavioral examples of the applicant



Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions.



Where not applicable please mark as “N/A”

.ެކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނަންވާނެއެވ
ޮ ުޤބިލުކަން ސާބިތ
ާ ެގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގ



.ެއކު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވ
ެ ާފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމ



.ެ“ ލިޔާށެވN/A” ިފޯމުގައިވާ ބައެއް ފުރާ އިރު ގުޅުންނެތް ބައިތަކުގައ



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

(Name)

Referee:

)ްނނ
ަ (

:ުރެފެރީގެ މަޢުލޫމާތ

(Job Title)
)ްނނ
ަ ެމގ
ު ާ(މަޤ

(Organisation)
)ްނނ
ަ ގ
ެ ރ
ާ ާ(އިދ

(Contact no.)
)ުނންބަރ
ަ ެޅނ
ޭ ު(ގ

(Email address)
)ްމއިލް އެޑްރެސ
ެ ީ(އ

In what capacity do you know the applicant?
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)ުޞލާޙ
ް އ
ި ަ (ދެވަނ2021 ްތއ
ަ ުތކާއި އުޞޫލ
ަ ުނގަނޑ
ް ިރމުގެ މ
ު ުއއްޔަންކ
ަ ިމއ
ާ ުނ ހޮވ
ް ުސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ
ް ވ
ި ސިވިލް ސަރ

:ުފރާތް ދަންނަ ހައިސިއްޔަތ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ
Duration employed with your organisation:

Please include start and end date in dd/mm/yyyy format

:ުފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ

ްފެށޭ އަދި ނިމޭ ތާރީޚުތައް ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރުން ލިޔުއްވުމަށ

Total number of employees working in your

organisation [during the applicant’s employment at
your organisation]:
ިފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާއަދާކުރި އިރު އިދާރާގައ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ
:ުވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ
Please list out responsibilities separately or submit job description
Applicant’s main job responsibilities:
ުފރާތުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރި މައިގަނޑ
ަ ާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ

ްމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅުއްވުމަށ
ަ ުވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވ

:ްމަސްއޫލިއްޔަތުތައ

Reason for Termination:

Resignation ނ
ް ނ
ު ިތއުފާ ދ
ި ްއިސ

:ުވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބ

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

DECLARATION
ުއިޤްރާރ
I…………………………………………………….. hereby certify the information I have provided in this form is true,
complete, and correct, to the best of my knowledge and belief and I acknowledge that the office may validate any
information if required.

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

Date:…………………………….

:ިސޮއ

:ުތާރީޚ

Name: …………………………………
:ްނަނ
Note to the applicant: Please submit the completed reference check along with the civil service job application form.
ްރން ހުށަހެޅުނ
ި ުމގެ ކ
ު ުމވ
ަ ަސންގަނޑި ހ
ު ެޝން ފޯމާއެ ީކ އިޢުލާނުގ
ަ ޭރވުމަށް ފަހު އެޕްލިކ
ު ުހމަކ
ަ ިވއި ފުރ
ަ ްފރީ ލައ
ެ ެތއް ރ
ަ ުއވާ މަޢުލޫމާތ
ި ަމގ
ު ޯ ފ:ްރތަށ
ާ ަފއަށް ކުރިމަތިލާ ފ
ާ ީވަޒ
.ެދމެވ
ެ ެއ
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)ުޞލާޙ
ް އ
ި ަ (ދެވަނ2021 ްތއ
ަ ުތކާއި އުޞޫލ
ަ ުނގަނޑ
ް ިރމުގެ މ
ު ުއއްޔަންކ
ަ ިމއ
ާ ުނ ހޮވ
ް ުސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ
ް ވ
ި ސިވިލް ސަރ

ޖަދުވަލު  - 9ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯ ޝީޓް
ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯޝީޓު
(އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .އަށް)
ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ .އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.

އެދިފައިވާ މަޤާމު:

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:

ދާއިރާ  - 1މައްސަލައިގެ ބަހުސް ( 5ޕޮއިންޓު)
5

ނވަރު
އވާ މި ް
ގނެފަ ި
ދނެ ަ
ށ މައްސަލަ ެ
ދރާސާކޮ ް
ރއާ  - 1މައްސަލަ ި
ކްރައިޓީ ި

4

3

2

1

0

ވރު
ލގެ ފެން ަ
ހއް ު
އޒްކޮށް ހުށަހަޅާ ަ
އސަލަ އެނަލަ ި
ގއި މަ ް
ރއާ  - 2ހެ ކިތަކުގެ އަލީ ަ
ކްރައިޓީ ި
ނ
ޅ ް
ކއް ހުށަހެ ު
ރދަނާ ޚިޔާލުތަ ެ
ހ ު
ރވިދާނެ ަ
ހއްލުކު ެ
މއްސަލަ ަ
ހުށަހަޅާ ަ

5

4

3

2

1

0

ނ
ބދެވު ް
ވ ު
ދނާ ޖަ ާ
ހރު ަ
ކރާ ސުވާލަށް ަ
ލއިން ު
ޅގޮތުން ޕެނަ ް
ހުށަހަޅާ ހައްލާ ގު ޭ

5

4

3

2

1

0

ދާއިރާ  1ގެ ޖުމުލަ

=

2.5

x
15

ދާއިރާ  - 2ހުށަހެޅުމުގެ ފެންވަރު ( 5ޕޮއިންޓު)
ހނަރު
މގެ ު
ރއާ  - 1މުޢާމަލާތުކުރު ު
ކްރައިޓީ ި
5

ނ
ޅ ް
ތއް ހުށަހެ ު
ލގޮތަށް ޚިޔާލު ަ
އޅުންފި ާ
އދި ޮ
އގޮތަށް ަ
އ ް
ހމަތަކާ ެ
ބަހުގެ ަ

4

3

2

1

0

ރއާ  - 2ކޮންފިޑެންސް
ކްރައިޓީ ި
ރގޮތް
ވޖް ހު ި
ނޖް ި
މއި ،ބޮޑީ ލޭ ް
ވ ާ
ވހަކަ ސާފު ު
ދައްކާ ާ

5

4

3

2

1

0

ރ
ނވަ ު
ފއިވާ މި ް
ޔރުވެ ަ
މއި ތައް ާ
ދއްކު ާ
އސަލަ ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ވާހަކަ ެ
މަ ް

5

4

3

2

1

0

ދާއިރާ  2ގެ ޖުމުލަ

=

2.5

x
15

ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަމެއް އޮތްނަމަ މި ބައިގައި ލިޔުއްވާށެވެ.

ޕެނަލިސްޓުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ތާރީޚު:

ޞަފްޙާ  64ގެ 52

ޖަދުވަލު  – 10ވަޒީފާއަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓުލިބުނުކަން އަންގައި ވަޒީފާ ހުށަހަޅާލިޔުމުގެ ނަމޫނާ

c
(އިދާރާގެ ނަން)

ސެކްޝަން  – 1ވަޒީފާ ހުށަހެޅުން
ވަޒީ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ދ.ރ.އ.ކ .ނަންބަރު:
އެޕްލިކޭޝަން ކޯޑު ނަންބަރު:
ހުށަހަޅާ މަޤާމުގެ ތަފްޞީލު:
މަޤާމުގެ ނަން:
އަސާސީ މުސާރަ:
އިޢުލާނު ނަންބަރު:
ރތަށް މި ވަޒީފާ
ގ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާތީ ،ތިޔަ ފަ ާ
މަތީގައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކު ެ
ކށް ބިނާކޮށް ސީ.އެސް .ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓު ޖެހުމުންނެވެ.
ހުށަހަޅަމެވެ .މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނީ ،މި ފޯމުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުން ،ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަ ަ
ފޯމާ ޙަވާލުވާތާ  72ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރައި ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތެއް ބަޔާންކޮށް މި ފޯމު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި ފޯމު
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ތިޔަ ފަރާތަށް މަތީގައިވާ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެވެ .އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މި ފޯމު ފޮނުވާ ޙާލަތުގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ-މެއިލްއަށް މި
ބލެވޭނެއެވެ.
ތށް އެންގުނީ ކަމަށާއި ،އެކަންކަމަށް އިޤުރާރުވީ ކަމުގައި ެ
ފޯމު ފޮނުވުމުން ،މި ފޯމާ ޙަވާލުވީކަމަށާއި ،މަތީގައިވާ ކަންކަން ތިޔަ ފަރާ ަ
އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:

އިދާރާއިން ފުރިހަމަކުރުމަށް:
ހުއްދަދޭ ފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:
ތާރީޚު:

ސޮއިކުރި ގަޑި:

ވަޒީފާ ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރުމަށް:

ފމު
ކށްފައިވާ މި ޯ
ފރިހަމަ ޮ
ތއް ބަޔާންކޮށް ު
ނމާގޮ ެ
މދު ނި ް
ވޒީފާއާ ެ
ފމު ލިބޭތާ  72ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ަ
އވެ .އަދި ޯ
ވނީ ލިބިފަ ެ
ށ ަ
ޅގަނޑަ ް
ހޅުން އަ ު
އވާ ހުށަ ެ
ގ ި
މަތީ ަ
ށ
ކމަ ް
ހރެ އެ ަ
ޅގަނޑަށް އެނގި ު
ދވޭނެކަން އަ ު
ނ ެ
އސައި ު
މޖަ ް
ނވާނަމަ ،މި ހުށަހެޅުން ބާޠިލްކޮށް މި ވަޒީފާ ހަ ަ
ފއި ު
ށހަޅާ ަ
ގއި ހު ަ
އދަތު ަ
މއި ،އެ މު ް
ހނެ ކަ ާ
ޅންޖެ ޭ
ދރާއަށް ހުށަހަ ަ
އި ާ
މވެ.
ރވަ ެ
ޤރާ ު
އި ު
ނަން:

ސޮއި:

ފޯމު ލިބުނު ތާރީޚު:

{ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް ބަޔާންކުރުމަށް ދެވަނަ ޞަފްޙާ ބައްލަވާ}

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ފޯމު ލިބުނު ގަޑި:
ޞަފްޙާ  2ގެ 1

ޞަފްޙާ  64ގެ 53

ސެކްޝަން  – 2ވަޒީފާއާ މެދު ނިންމާގޮތް ބަޔާންކުރާ ޖަވާބު
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ނިންމާގޮތް:
ވަޒީފާ ބޭނުމެއްނޫން

ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތް
ވަޒީފާ ބޭނުންނުވާ ނަމަ ،ސަބަބު:

ވަޒީ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތް މި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު އެ ފަރާތުގެ
އިޢުތިރާޒެއްނެތްނަމަ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:
މިހާރު އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވަންތޯ؟ އާން  ނޫން 
ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން:
މިހާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ މި ބައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް:
ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސްދޭންޖެހޭތޯ؟ އާން  ނޫން 
ކރާ މުވައްޒަފެއް ނަމަ ،މި ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެކަން މި އިދާރާއިން އެންގުމުން މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާރާއަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ލިޔުމުން
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތް ު
ދޭންވާނެއެވެ.

ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު:
ނޯޓިސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ޤަބޫލުކުރެވޭނީ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ 30 .ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ،ޖަވާބު މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ
ދުވަހުން ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ޗިޓް ޖަހައި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވާނަމަ ،ދިވެހި ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެންމެ އަވަހަށް ނިކުމެވޭނެ ތާރީޚު:
ފޯމު ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު:

ހ
ހމަށްފަ ު
ހމަޖެ ު
އދި ވަޒީފާ ަ
މވެަ .
އދެ ެ
އވުން ެ
ދ ް
ސއި ެ
ޖއް ަ
ހމަ ަ
ދރީ ކަންކަން ަ
ޖހޭ އި ާ
ކރަން ެ
ފރިހަމަ ު
ދނުމަށް ު
ސއި ި
ޖއް ަ
ހމަ ަ
ޅގަނޑަށް ަ
ޒފާ އަ ު
ތއް ބިނާކޮށް މި ވަ ީ
އވާ މަޢުލޫމާ ަ
ގ ި
މަތީ ަ
ރވޭނެ
ޅގަނޑު ވަކިކު ެ
ފއިން އަ ު
ގމަތިން ވަޒީ ާ
އވާ ގޮތު ެ
ދގަ ި
އ ު
ގވާ ި
ވސްގެ ަ
ސވިލް ސަރ ި
ނމަ ،ދިވެހި ި
މއިފި ަ
ނވާކަމަށް ނިން ަ
ބނުން ު
ނވަތަ އެ ވަޒީފާ ޭ
ނމަު ،
ރނުވާ ަ
ޙޟި ު
އޮފީހަށް ާ
ވމެވެ.
ސ ަ
އބަ ް
ހރެ އެ ކަމަށް އެ ް
ށ އެނގި ު
ޅގަނޑަ ް
އ ު
ރވޭނެކަން ަ
ކ ެ
ވޒީފާއަށް އަނބުރާ އިޢާދަނު ު
ހރި ނަމަ ،އެ ަ
އގައި ު
ޒފާއެ ް
ސގެ ވަ ީ
ކަމާއި ކުރިން ސިވިލް ސަރވި ް
ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ގަޑި:

މި ފޯމު އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ ފޮނުއްވާނީ {އިދާރާގެ އީމެއިލް} އަށެވެ.

ޞަފްޙާ  2ގެ 2

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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A1

ޖަދުވަލު ( 11ހ)  -އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .އަށް)
އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
(އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .އަށް)

ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ .އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ .އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ ،އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:

އެދިފައިވާ މަޤާމު:

ޖުމުލަ

ރ
ވ ު
މން ަ
އވާ ި
ހނަރު ލިބިފަ ި
ރމަށް ު
އދާކު ު
ސއޫލިއްޔަތު ަ
މ ް
ޤމުގެ ަ
މަ ާ

0

1

2

3

4

5

ޤބިލުކަން
މގެ ާ
ރ ު
ދސްކު ު
ކތްތައް ަ
މސައް ަ
އައު ަ

0

1

2

3

4

5

ނ
ރމުގެ ޤާބިލުކަ ް
ކ ު
މސައްކަތް ު
ޅގެން ަ
ނމީހުންނާ ގު ި
އެހެ ް

0

1

2

3

4

5

ނ
ޤބިލުކަ ް
މގެ ާ
ރ ު
ސއްކަތްކު ު
މއްލައަށް މަ ަ
ސނުވެ އަ ި
ބރޯ ާ
ހންނަށް ަ
އެހެން މީ ު

0

1

2

3

4

5

ވރު
ނ ަ
އވާ މި ް
ވރިފަ ި
ދތަކަށް އަހުލު ެ
ވއި ު
ޤ ާ
ނއި ަ
ހރި ޤާނޫ ާ
ގޅުން ު
ސއްކަތާ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނ ަ
ބއިކަން އެނގި ހުރި މި ް
އދުތަކަކީ ކޮ ަ
ޤވާ ި
ނއި ަ
ޖހޭ ޤާނޫ ާ
ކރަން ެ
ގއި އަމަލު ު
މ ަ
ސއްކަތް ކުރު ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

މކީ ކޮބައިކަން އެނގުން
ވ ަ
ތރި ު
ޒޙަތް ެ
ގއި ނަ ާ
އރާ ަ
ސއްކަތުގެ ދާ ި
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ނ
ރމަކީ ކޮބައިކަން އެނގު ް
ސއްކަތްކު ު
މ ަ
އދާހުރި ގޮތަށް ަ
ނމެ ފަ ި
އޮފީހަށް އެ ް

0

1

2

3

4

5

ނ
ނހުރު ް
ޤވެރިކަ ް
އ ު
ސއްކަތަށް ޝަ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ނ
އވު ް
ހނަރު ލިބިފަ ި
ރމުގެ ު
ޢމަލާތުކު ު
ސާފު ސާދާ ބަހުން މު ާ

0

1

2

3

4

5

މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:

އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ތާރީޚު:
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A1

ޖަދުވަލު ( 11ށ)  -އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .އަށް)
އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
(ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .އަށް)

ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ .އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ .އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ ،އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެދިފައިވާ މަޤާމު:

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:

ޖުމުލަ

ނ
ވ ް
ގފައި ު
އރު އެނ ި
ކރަންޖެހޭ ދަ ު
ފގައި އަދާ ު
ވަޒީ ާ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
އވާ ި
ހނަރު ލިބިފަ ި
ރމަށް ު
އދާކު ު
ސއޫލިއްޔަތު ަ
މ ް
ޤމުގެ ަ
މަ ާ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނ ަ
ޤބިލުކަން ހުރި މި ް
މގެ ާ
ކރު ު
މސައްކަތް ު
މއެކީ ަ
ނތެރިކަ ާ
ރޭވު ް

0

1

2

3

4

5

ނވަރު
ހރި މި ް
މމުގެ ޤާބިލުކަން ު
ނން ު
މތިކޮށް އަވަހަށް ި
ނވަރު ަ
ސއްކަތްތައް ފެ ް
މ ަ
ކރެވޭ ަ
ޙަވާލު ު

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ޤބިލުކަން ހުރި މި ް
މގެ ާ
ރ ު
ދސްކު ު
ކތްތައް ަ
މސައް ަ
އައު ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މި ް
ކ ު
މސައްކަތް ު
ޅގެން ަ
ނމީހުންނާ ގު ި
އެހެ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ރ މިން ަ
ޤބިލުކަން ހު ި
މގެ ާ
ރ ު
ސއްކަތްކު ު
މއްލައަށް މަ ަ
ސނުވެ އަ ި
ބރޯ ާ
ހންނަށް ަ
އެހެން މީ ު

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މި ް
ޙއްލުކު ު
އސަލަތައް ަ
މަ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
ނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ި
ނގެ ބޭ ު
މރު ް
ގއި ކަސްޓަ ަ
ނމު ަ
ދމަތް ދި ު
ޚި ު

0

1

2

3

4

5

ވރު
ނ ަ
އވާ މި ް
ވރިފަ ި
ދތަކަށް އަހުލު ެ
ވއި ު
ޤ ާ
ނއި ަ
ހރި ޤާނޫ ާ
ގޅުން ު
ސއްކަތާ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނ ަ
ބއިކަން އެނގި ހުރި މި ް
އދުތަކަކީ ކޮ ަ
ޤވާ ި
ނއި ަ
ޖހޭ ޤާނޫ ާ
ކރަން ެ
ގއި އަމަލު ު
މ ަ
ސއްކަތް ކުރު ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
މކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ި
ވ ަ
ތރި ު
ޒޙަތް ެ
ގއި ނަ ާ
އރާ ަ
ސއްކަތުގެ ދާ ި
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
މ ް
ބއިކަން އެނގޭ ި
ކރުމަކީ ކޮ ަ
މސައްކަތް ު
ތގައި ަ
އދާހުރި ގޮ ު
ނމެ ފަ ި
އޮފީހަށް އެ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
ނހުރި ި
ޤވެރިކަ ް
އ ު
ސއްކަތަށް ޝަ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ހރި މި ް
ރމުގެ ޤާބިލުކަން ު
ޢމަލާތުކު ު
ސާފު ސާދާ ބަހުން މު ާ

0

1

2

3

4

5

މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:

އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ތާރީޚު:
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A1

ޖަދުވަލު ( 11ނ)  -އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .އަށް)
އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
(އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .އަށް)

ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ .އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ .އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ ،އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެދިފައިވާ މަޤާމު:

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:

ޖުމުލަ

ނ
ވ ް
ގފައި ު
އރު އެނ ި
ކރަންޖެހޭ ދަ ު
ފގައި އަދާ ު
ވަޒީ ާ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
އވާ ި
ހނަރު ލިބިފަ ި
ރމަށް ު
އދާކު ު
ސއޫލިއްޔަތު ަ
މ ް
ޤމުގެ ަ
މަ ާ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނ ަ
ޤބިލުކަން ހުރި މި ް
މގެ ާ
ކރު ު
މސައްކަތް ު
މއެކީ ަ
ނތެރިކަ ާ
ރޭވު ް

0

1

2

3

4

5

ނވަރު
ހރި މި ް
މމުގެ ޤާބިލުކަން ު
ނން ު
މތިކޮށް އަވަހަށް ި
ނވަރު ަ
ސއްކަތްތައް ފެ ް
މ ަ
ކރެވޭ ަ
ޙަވާލު ު

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ޤބިލުކަން ހުރި މި ް
މގެ ާ
ރ ު
ދސްކު ު
ކތްތައް ަ
މސައް ަ
އައު ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މި ް
ކ ު
މސައްކަތް ު
ޅގެން ަ
ނމީހުންނާ ގު ި
އެހެ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ރ މިން ަ
ޤބިލުކަން ހު ި
މގެ ާ
ރ ު
ސއްކަތްކު ު
މއްލައަށް މަ ަ
ސނުވެ އަ ި
ބރޯ ާ
ހންނަށް ަ
އެހެން މީ ު

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ރމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މި ް
ޙއްލުކު ު
އސަލަތައް ަ
މަ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
ނންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ި
ނގެ ބޭ ު
މރު ް
ގއި ކަސްޓަ ަ
ނމު ަ
ދމަތް ދި ު
ޚި ު

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ނދޭ މި ް
ތންކަ ް
ހމިއްޔަ ު
ރމަށް އަ ަ
ރސާކު ު
ތރު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދި ާ
ގއި އި ު
ރމު ަ
ސއްކަތްކު ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ވރު
ނ ަ
އވާ މި ް
ވރިފަ ި
ދތަކަށް އަހުލު ެ
ވއި ު
ޤ ާ
ނއި ަ
ހރި ޤާނޫ ާ
ގޅުން ު
ސއްކަތާ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނ ަ
ބއިކަން އެނގި ހުރި މި ް
އދުތަކަކީ ކޮ ަ
ޤވާ ި
ނއި ަ
ޖހޭ ޤާނޫ ާ
ކރަން ެ
ގއި އަމަލު ު
މ ަ
ސއްކަތް ކުރު ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
މކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ި
ވ ަ
ތރި ު
ޒޙަތް ެ
ގއި ނަ ާ
އރާ ަ
ސއްކަތުގެ ދާ ި
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
މ ް
ބއިކަން އެނގޭ ި
ކރުމަކީ ކޮ ަ
މސައްކަތް ު
ތގައި ަ
އދާހުރި ގޮ ު
ނމެ ފަ ި
އޮފީހަށް އެ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
ނހުރި ި
ޤވެރިކަ ް
އ ު
ސއްކަތަށް ޝަ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ނވަ ު
ހރި މި ް
ރމުގެ ޤާބިލުކަން ު
ޢމަލާތުކު ު
ސާފު ސާދާ ބަހުން މު ާ

0

1

2

3

4

5

މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:

އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި
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A1

ޖަދުވަލު ( 11ރ)  -އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު – (އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .އަށް)
އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
(އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .އަށް)

ޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ .އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ ،އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން އެސެސްކުރަންވާނެއެވެ .އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ ،އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިރާތައް އެ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އެދިފައިވާ މަޤާމު:

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން:

ޖުމުލަ

ރ
ވ ު
މން ަ
އވާ ި
ހނަރު ލިބިފަ ި
ރމަށް ު
އދާކު ު
ސއޫލިއްޔަތު ަ
މ ް
ޤމުގެ ަ
މަ ާ

0

1

2

3

4

5

ވން
ގފައި ު
އރު އެނ ި
ކރަންޖެހޭ ދަ ު
ފގައި އަދާ ު
ވަޒީ ާ

0

1

2

3

4

5

ނ
ޤބިލުކަ ް
މގެ ާ
ނގު ު
ރވައި ހި ް
ސއްކަތް ާ
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ވރު
މން ަ
ވސްހުން ހުރި ި
މގެ ި
ހއްލުކުރު ު
އސަލަތައް ަ
މ ް
ދމާވާ ަ
ގއި ި
ގމު ަ
ހިން ު

0

1

2

3

4

5

ރ
އވު ު
ތޞަ ް
ނގުޅޭ ަ
ރމަށް ގެ ް
ކ ު
ރދަނާ ު
ރގައި އޮފީސް ހަ ު
ދއި ާ
ފގެ ާ
ވަޒީ ާ

0

1

2

3

4

5

ޤބިލުކަން
މގެ ާ
ޙޞިލުކުރު ު
ތއް ާ
ހގެ ލަނޑުދަނޑި ަ
ވއި އޮފީ ު
ލއް ަ
ވއްޒަފުން ަ
ކށް ،މު ަ
ޤވެރި ޮ
އ ު
ސއްކަތަށް ޝަ ު
ވއްޒަފުން މަ ަ
މު ަ

0

1

2

3

4

5

ނވަރު
ހުރި މި ް
ރ
ވ ު
ރ މިން ަ
ޤބިލުކަން ހު ި
މގެ ާ
ކރު ު
މސައްކަތް ު
ޅގެން ަ
ގ ި
ދރާތަކާ ު
ހން އި ާ
ނއި އެ ެ
ނމީހުން ާ
އެހެ ް

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
ނދޭ މިން ަ
ނވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަ ް
ދ ބިނާކުރަ ި
ގ ީ
ކށް ޖާ ަ
ވސްނުންތަ ަ
ކއި ި
އައު ޚިޔާލުތަ ާ

0

1

2

3

4

5

ނ
ޤބިލުކަ ް
މގެ ާ
ނ ނިންމު ު
މ ް
ދނާ ނިން ު
ހރު ަ
އވަސް ަ
ގއި ަ
ކަންކަމު ަ

0

1

2

3

4

5

ރ
ވ ު
މން ަ
ނން ހުރި ި
ނ ކުރުމުގެ ވިސް ު
ޒމާ ީ
ވރު ރަނގަޅުކޮށް ަ
ނ ަ
ދމަތުގެ ފެ ް
ޚި ު

0

1

2

3

4

5

ނ
ވ ް
ވރި ު
ވއިދުތަކަށް އަހުލު ެ
ގ ާ
ނއި ަ
މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫ ާ

0

1

2

3

4

5

ވރު
ނ ަ
އވާ މި ް
ވރިފަ ި
ދތަކަށް އަހުލު ެ
ވއި ު
ޤ ާ
ނއި ަ
ހރި ޤާނޫ ާ
ގޅުން ު
ސއްކަތާ ު
މަ ަ

0

1

2

3

4

5

ހރި
ނރާއި ޤާބިލުކަން ު
މގެ ހު ަ
ސއްކަތް ކުރު ު
މ ަ
މންގަނޑަކުން ަ
ނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް ި
ބވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ު
އއްކި ާ
ނު ފޫޒުން ެ

0

1

2

3

4

5

ވރު
މިން ަ
0

ރ
ވ ު
މން ަ
ނހުރި ި
ޤވެރިކަ ް
އ ު
ސއްކަތަށް ޝަ ު
މަ ަ

1

2

3

4

5

މި މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަށީގެންވާ މިންވަރާމެދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭގޮތް:

އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

ސޮއި:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ތާރީޚު:

ޞަފްޙާ  64ގެ 58

ޖަދުވަލު ( 12ހ)  A2 -ޝީޓު – އެސް.އެސް 1 .ން އެސް.އެސް 3 .ގެ ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކަށް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
)އެސ ް.އެސ ް 1 .ން އެސ ް.އެސ ް 3 .އަށް(
އަސާސީ ޝަރުޠު:
މަޤާމުގެ ނަން:

އަސާސީ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)

ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން  5ޕޮއިންޓު)

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4

އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ)

ނޫނ ް

އިންޓަރވިއު

#

ފުރިހަމަ ނަނ ް

އުމުރު

އާން

50

5

100

40

އަހަރަކަށް 1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

ވަނަ

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

މަޤާމ ު:
މަޤާމ ު:

ތާރީޚު:
ތާރީޚު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ސޮއ ި:
ސޮއ ި:

ޞަފްޙާ  64ގެ 59

ޖަދުވަލު ( 12ށ)  A2 -ޝީޓު – ޖީ.އެސް 3 .އަދި ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
)ޖ ީ.އެސ ް 3 .ން ޖ ީ.އެސ ް 4 .ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށ ް(
އަސާސީ ޝަރުޠު:
މަޤާމުގެ ނަން:

އަސާސީ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)

ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން  5ޕޮއިންޓު)

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4

އިމްތިޙާނު

ނޫނ ް

އިންޓަރވިއު

#

ފުރިހަމަ ނަނ ް

އުމުރު

އާން

30

5

އަހަރަކަށް 1

25

35

100

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

ވަނަ

ނޯޓ ް :މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  A2ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ  60ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމ ު:
މަޤާމ ު:

ތާރީޚު:
ތާރީޚު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ސޮއ ި:
ސޮއ ި:

ޞަފްޙާ  64ގެ 60

ޖަދުވަލު ( 12ނ)  A2 -ޝީޓު – ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
)ޖ ީ.އެސ ް 4 .ގެ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުތަކަށ ް(
އަސާސީ ޝަރުޠު:
މަޤާމުގެ ނަން:

އަސާސީ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު

ދެވޭ ޕޮއިންޓު

މަޤާމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ

ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)

ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން  5ޕޮއިންޓު)

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4

އިމްތިޙާނު

އިންޓަރވިއު

#

ފުރިހަމަ ނަނ ް

އުމުރު

އާން

ނޫނ ް

30

5

5

20

35

އަހަރަކަށް 1

100

ވަނަ

1
2
3
ނޯޓ ް :މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  A2ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ  60ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމ ު:
މަޤާމ ު:

ތާރީޚު:
ތާރީޚު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ސޮއ ި:
ސޮއ ި:

ޞަފްޙާ  64ގެ 61

ޖަދުވަލު ( 12ރ)  A2 -ޝީޓު – އެމް.އެސް 1 .އަދި އެމް.އެސް 2 .ގެ މަޤާމުތަކަށް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
)އެމ ް.އެސ ް 1 .ން އެމ ް.އެސ ް 2 .އަށް(
އަސާސީ ޝަރުޠު:
މަޤާމުގެ ނަން:

އަސާސީ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު

ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓު

މަޤާމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަ ރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ

ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)

ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން  5ޕޮއިންޓު)

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4

އިމްތިޙާނު

އިންޓަރވިއު

#

ފުރިހަމަ ނަނ ް

އުމުރު

އާން

ނޫނ ް

30

5

5

20

35

އަހަރަކަށް 1

100

ވަނަ

1
2
3
ނޯޓ ް :މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  A2ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ  60ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމ ު:
މަޤާމ ު:

ތާރީޚު:
ތާރީޚު:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ސޮއ ި:
ސޮއ ި:

ޞަފްޙާ  64ގެ 62

ޖަދުވަލު ( 12ބ)  A2 -ޝީޓު – އެމް.އެސް 3 .ން އީ.އެކްސް 5 .ގެ މަޤާމުތަކަށް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
)އެމ ް.އެސ ް 3 .ން އީ.އެކްސ ް 5 .އަށް(
އަސާސީ ޝަރުޠު:
މަޤާމުގެ ނަން:

އަސާސީ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:

މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު

މަޤާމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަ ރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ

ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓު

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ

ދެވޭ  5ޕޮއިންޓު

އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް)

ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން  5ޕޮއިންޓު)

ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3

އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4

އިމްތިޙާނު

ޕްރެޒެންޓޭޝަނ ް

އިންޓަރވިއު

#

ފުރިހަމަ ނަނ ް

އުމުރު

އާން

ނޫނ ް

30

5

5

15

10

30

އަހަރަކަށް 1

100

ވަނަ

1
2
3
ނޯޓ ް :މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  A2ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ  60ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމ ު:
މަޤާމ ު:

ސޮއ ި:

ތާރީޚު:
ތާރީޚު:

ސޮއ ި:

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  64ގެ 63

ޖަދުވަލު  – 13އައްޔަންކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެގޮތުގެ ޓައިމްލައިން

ޞލާޙު)
އ ް
ތއް ( 2021ދެވަނަ ި
ތކާއި އުޞޫލު ަ
ނގަނޑު ަ
ރމުގެ މި ް
އއްޔަންކު ު
މއި ަ
ނ ހޮވު ާ
ސގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު ް
ވ ް
ސިވިލް ސަރ ި

ޞަފްޙާ  64ގެ 64
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