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 އުޞޫލު  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  މަޤާމަށް  ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް 

 ތަޢާރަފު . 1

 

 )ހ(

 

އޮފީސްތަކަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  61ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ

ހުން ހޮވުމާއި ކުރާ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް، މަޤާމުގެ ޝަރުޠު އަދި މަޤާމަށް މީޢައްޔަނު

 ކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. ޢަމަލުކުރުމުގައި ޢައްޔަނު

 ކުރުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ. އްޔަނުޢަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަ  )ށ( 

 

އް އުފެއްދެވުމުގެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމު ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން އައު މިނިސްޓްރީއެ )ނ(

ޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ މި ޢައްޔަނުސަބަބުން އެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއެއް 

 ތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. ގޮ

 ވެ.ވަނީއެ  ގައި އެ  1ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި މަސައްކަތްތައް މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ރ( 

 

 ސަރވިސް  ސިވިލް ކަނޑައަޅާނީ ގޮތެއް ޢަމަލުކުރާނެ ކަމުގައި އެ ،ނަމަ މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމެއް ނުވާ  ބަޔާންކޮށްފައި އުޞޫލުގައި މި )ބ(

 .ކޮމިޝަނުންނެވެ

 
 ޝަރުޠު  އަސާސީ  މަޤާމުގެ. 2

 

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠަކީ: 

 ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ކާރުގައިސަރު ؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު 7ލެވެލް ން ދަށްވެގެން ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުސަނަ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" .1

އަހަރު ދުވަހު  6 ގެންޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެ

 މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"

 ނުވަތަ    

` 
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 ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ކާރުގައިސަރު ؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު 9 ލެވެލްން ދަށްވެގެން ނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުސަ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" .2

އަހަރު ދުވަހު  4 ގެންޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެ

 މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"

 
 ކްރައިޓީރިއާ  ހޮވުމުގެ  މީހަކު  މަޤާމަށް . 3

 

 މި ބަލާނީ  ކުރުމުގައި ޓެސްޓު  ބައިތައް  ހިމެނޭ ކްރައިޓީރިއާގައި ޕޮއިންޓުދިނުމުގެ  ހޮވުމަށް  މީހަކު މަޤާމަށް  ސެކްރެޓަރީގެ  ރމަނަންޓްޕަ )ހ(

 .ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށެވެ ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު  އުޞޫލުގެ

 

 .ންނެވެމަތި  ގޮތުގެ ކްރައިޓީރިއާގައިވާ ތިރީގައިވާ ދޭނީ  ޕޮއިންޓު ހޮވުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް )ށ(

 އިންސައްތަ( ތިރީސް) %30 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 އިންސައްތަ( ފަސް) %5 ތައުލީމު ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރު އަސާސީ

 އިންސައްތަ( ސް)ފަ %5 ތަޖުރިބާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރު އަސާސީ

 )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ( %25 އިމްތިޙާނު

 އިންސައްތަ(ފަސް )ތިރީސް  %35 އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 

   

 އިޢުލާނުކުރުން  ހޯދުމަށް  މީހުން  ވަޒީފާއަށް . 4
 ތައްޔާުރކުރުން އިޢުލާނު 4.1 

 

ގައިވާ  4ލު އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާނުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި ގެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ )ހ(

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

 

ންކް އިޢުލާނުގައި ލި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ  ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ށ(

 ހިމަނާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

   

   ޢާންމުކުރުން އިޢުލާނު 4.2 

 

" ގެ ބައިގައި ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލާނުޢު ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އި )ހ(

 އްޓަން ވާނެއެވެ.ލާން ބަހަ ޢު ފަދަ ގޮތަކަށް އެ އި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ފެންނާނެ
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ލުމަށް، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ވަޒީފާއަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް  )ށ(

 ވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  )ފަހެއް( ދުވަހަށް 5ބަންދު ނޫން 

ތު ހަމަވާ  މުއްދަދުވަސް ގުނާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚާއި އިޢުލާނުގެ  5ގޮތަށް ދެވޭ  މި .1

 ހިމަނައިގެންނެވެ.  ތާރީޚު

 ރަސްމީ ދުވަހެއް ބަންދު އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ފަހުޝާއިޢުކުރުމަށް  އިޢުލާނު .2

މު ބަލައިގަތުމުގެ ފޯ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ފޯމު ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

   

 ބަލައިގަތުން  ދޫކުރުމާއި ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް . 5
 ދޫުކރުން ފޯމު އެދޭ ަވޒީފާއަށް 5.1 

 

ޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ގައިވާ "ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެ 5ޖަދުވަލު  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ މި އުޞޫލުގެ )ހ(

 " އެވެ.ފޯމު

 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ " ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެންވާނެއެވެ. އަދި"ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ށ(

 ވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.ފަރާތްތަކަށް މި ފޯމު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ސިވިލް ސަރ

   

 ބަލައިގަތުން  ފޯމު އެދޭ ަވޒީފާއަށް 5.2 

 

އެުކ   ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެ ފޯމާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން )ހ(

 .ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ތިޒާމުބަލައިގަތުމުގެ އިންހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި އެ ކަމާއި( ފޯމު  އެދޭ ވަޒީފާއަށް ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް) ފޯމު ރަނގަޅު ހުށަހަޅަނީ ފަރާތުން  އެދޭ ވަޒީފާއަށް )ށ(

ލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަ ކަށަވަރުކޮށް ލިބިފައިވާކަން  ލިޔެކިޔުންތައް

 ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 

ކަން  ހަލާތަކުގައި އެވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރު، ގައިވާ ފޯމު ނޫން ނަމަ 5ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(

މިޝަނުން ދޭންވާނެއެވެ. ކޮކަން ލިޔުމުން އަންގައި، ރަނގަޅު ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެ

ށް އެދޭ ފޯމު ފުރާފައިވާކަން  ފުށުނާރާނެހެން ވަޒީފާއަ ލޫމާތާ ޢުކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަ ،މި ގޮތަށް ފުރުޞަތުދޭ އިރު

 ސް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ. ވެވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާ އިރު ކުރީގެ ފޯމު ސީ.އެސް. ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 
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(ރ) ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމާއި،  އިޢުލާނުގައި ހުށަހަޅަން ބުނާ ލިޔުންތައް ބެލުމާއި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ 

  ޒިންމާއެކެވެ.ލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަކީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އުވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މަ

 

(ބ) ޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ ވަ ކަށަވަރުކޮށް، ންސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުކަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ސިވިލް  

 ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

ދި ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އިތުރު އެ ފާއަށް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަޒީ  )ޅ(

 ފަރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.

 

ވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ އެއް )ކ(

 ނުވާނެއެވެ. ފަހުން ބަލައިގަނެގެން ހަމަވުމުގެ

 

މެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާއާ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީ.މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޒަރީއާއަކުން ލިބޭ ފޯމްތަކާ  )އ(

 ވެ. ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސްލިޕް އެ

 ސްކްރީންކުރުން  ފަރާތްތައް  އެދިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް . 6
 މިންގަނޑު  ބަލާ ސްކްރީންކުރުުމގައި 6.1 

 

( ށ)އަދި  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  38 ގެ( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  ،ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީސްކްރީން  )ހ(

ޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ވަވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި،  78ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ އާއި، ދިވެހި 

އެކު  ފައިވޭތޯ އިންސާފުވެރިކަމާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވެ ، އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކާއި

  .ންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބަލައި ޔަޤީންކުރުމެވެޒި

 

މަވޭތޯ ބެލުމަށް ސްކްރީން އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަތޯއާއި، ޝަރުޠު ހަ ،އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވީ ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް )ށ(

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 

 ނެއެވެ.  ވާތިރީގައިވާ ކަންކަން ބަލަން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގައި  )ނ(

ޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކި އިޢުލާނުގައިވާ މަޤާމަށް  .1

 ކަށަވަރުކުރުން. 

ދިވެހި ސިވިލް )ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން. ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް  .2

 ،ހ()ވަނަ މާއްދާގެ  41، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި 38( ގެ 2007/5ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތައް( 78)ނ( އާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  ،)ށ(

 ބާ(ތަޖުރި، ފެންވަރު ތަޢުލީމީ. )ކަށަވަރުކުރުން ފުރިހަމަވާކަން ޝަރުޠުތައް އަސާސީ މަޤާމުގެ އިޢުލާނުގައިވާ .3
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 އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް )ރ(

ތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް( ފިޔަވައި އެހެނިހެން ލިޔުން  )ތަޢުލީމާއި ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭ ލިޔުންތައް

ނުވާ ނަމަ، އެ ފަރާތް އިންޓަރވިއު މަރުހަލާއާ ހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައި

 ގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.އެންމެ ޤާބިލު މީހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމު ވަޒީފާއަށް  ،ޑިސްކޮލިފައި ނުކޮށް

 

ސިވިލް ސަރވިސް  ރުއިޚްތިޔާއިޢުލާނު ކުރުމުގެ  އަލުންނަމަ،  އެންމެ ފަރާތެއްއި ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލަ )ބ(

 ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ ށް އިޖާބައިޢުލާނަ ފަރާތުން އި ޝަރުޠު ހަމަވިކުރިމަތިލަކުރިން ވަޒީފާއަށް ގައި ތަކު ކުރާ އިޢުލާނުއަލުން  .1

ތައް ހުށަނޭޅި ކަމުގައިވީ ންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފޯމާއެކު އިތުރު ލިޔެކިޔުންބަޔާންކޮށްފައި އޮ ހެޅުމަށްއެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަ 

 ނަމަވެސް ކުރީގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 

ދޭން ބޭނުންވާ ނަމަ މި އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ރާތުން ޝަރުޠުހަމަވި ފައި ކުރިމަތިލަކުރިން ވަޒީފާއަށް ގައި ތަކު ކުރާ އިޢުލާނު އަލުން  .2

ލިޔުމުން )ސިޓީ  އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަން އެ ފަރާތަށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  1މާއްދާގެ )ބ( ގެ 

 ންގަންވާނެއެވެ. ( އައިން މެއިލް-ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އީ

 

މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން  ފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނަށް އިމްތިޙާނާއި، އިންޓަރވިއުއާއެކު ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ކްރީންކުރުމަށްސް )ޅ(

  ންވާނެއެވެ. އަންގަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ސާފުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ސްކްރީންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  )ކ( 

 

،  ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށްވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް )އ(

ފަރާތްތަކަށް އެކަން  ތުން އެގޮ  މި ކަން އަންގަންވާނެއެވެ. މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެ-އިންޓަވިއު މަރުހަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ނުވަތަ އީ

ގޮތަށް އަންގާ  ން ވާނެއެވެ. މިފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ނުހޮވުނު ސަބަބު ބަޔާންކުރަ  އެ ،ތްކޮށްޔަޢާކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރި ސްކްރީން އެންގުމުގައި 

 ރަންވާނެއެވެ. ކުމެއިލް  އިލް އެޑްރެހަށްމެ-އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ 

 

 ޝަރުޠު  މުގެ އަސާސީޝަރުޠުހަމަވޭތޯ ބަލައި، މަގާ އަސާސީ މަޤާމުގެ ފަރާތްތައް މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް )ވ(

 .ދޭންވާނެއެވެ ޕޮއިންޓު ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ޝަރުޠުހަމަވުމުން  އަސާސީ ކްރައިޓީރިއާގައި ،ހަމަވާނަމަ

 
  

 ދަރަޖަކުރުން  ވެލިޭޑޓްކޮށް ސަނަދުަތއް ލޯކަލް ތެރެއިން ސަނަތުތަކުގެ ތަޢުލީމުގެ މަތީ 6.2 
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 ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް )ހ(

 ނުވަތަ ކޯސް ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުތައް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑުސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް 

 ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

 

ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގެ  މުންދޭތަޢުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރު  މަތީ )ށ(

ސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ޖަހާފައިނުވާ ސަނަދުތައް ނުވަތަ ކޯ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު

 ނެއެވެ. ވާމަކުރަން ފުރިހަޅުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފަހު، އެ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެ ބަލައިގަތުމަށް

މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ .1

ޔަޤީންކުރަން  މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލައި

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

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

ބްސައިޓުން ބަލައި ގެ ވެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

 ވާނެއެވެ.ޔަޤީންކުރަން 

 ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ޤައުމީ އޮތޯރިޓީންމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ، ޕްރޮގްރާމު ނު ތަމްރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ .3

 ލްއަކީ ކޮބައިކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން" ދަރަޖަ ކުރެވޭ ލެވެ

 

ކުގައި އިވާ ލޯކަލް ސެޓްފިކެޓްތަފަހު، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް  )ނ(

"( އާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ ނަމޫނާ )"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ބަލައިގަންނަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި 

 ތައްގަނޑުޖަހައި، ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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ވެފައިވާ ކަމުގެ ކޯހުން ފާސް  ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ،އެދި ހުށަހަޅާއަށް ވަޒީފާތަ )ހ(

ކޮށްފައިވާ ކޯހުގެ ފެންވަރު ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަލިޔުމަކީ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

އެ ސެޓްފިކެޓަކީ  ،ވިޔަސް އިހުށަހަޅާފައި ނުވި ކަމުގަ  ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު ޓްރާންސްކްރިޕްޓް )ށ(

ފާއަށް ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީ  އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭ ސެޓްފިކެޓެއް  އުޞޫލުތަކާ

 މަރުހަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

 

ޑިޑޭޓަކަށްވެސް އިތުރު މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ، ކޮންމެ ކެން )ނ(

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  5

 

އާ އެއް  7ވެލް ލެ ގެ ސަނަދަކީ، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުން  8 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް (ރ)

 ގެ ސަނަދަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  8ލެވެލް   ކަނޑައަޅާފައިވާތީކަމުގައި ފެންވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް

   

 ޕޮއިންޓުދިނުން ލިޔުންތަކަށް ހުށަހަޅާ ގޮތުން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ މަސައްކަުތގެ 7.2 

 

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް  ންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ  )ހ(

 ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ މުއްދަތަށެވެ. ބަލައި، 

 

ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާގެ  ،އްދަތުވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މު  )ށ(

 ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާ()ލިޔުމުގައި ހުންނަން ވެހުރިކަން އަންގައިދޭހިންގުމާ ހަވާލު  ،ގޮތުގައި ގުނައި، އެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ

ގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ވަ ކުގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ. ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަ ލިޔުމެއް

ދާކުރި މުއްދަތު ވަކިވަކިން އަދި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު )ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާ އަ ހުރެ މުވައްޒަފު އަދާކުރި ޒިންމާ،

ރި މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ތީ ގޮތުން ހަވާލުވެހުއެނގޭ ގޮތަށް، ޒިންމާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚު އަދި ޒިންމާ އިން ވަކިވި ތާރީޚު( އަދި ވަގު

ސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތީ ވާޖިބުތައް ތަފުޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަ

 ހަޅަންވާނެއެވެ.ގައިދޭ ލިޔުން ހުށަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރިކަން އަން ،ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް

 

 އް، ޔުނިޓެއް ނުވަތަ އެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް، ޑިވިޝަނެއް، ސެކްޝަނެ )ނ(

ގައި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ޒިންމާއާ ތަނެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެ ފަދަ ބައެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންކަމު

 ހަވާލުވެ ހުންނަ މުއްދަތުތަކަށެވެ. 
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ތަކަށް ން ހުންނަ ރެކޯޑުއުގައިން ފެންނަސީ.އެސް ވި ނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ )ރ(

ޓު ދެވޭނީ، އެ ކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ސީ.އެސް. ވިއުގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ރެކޯޑުތަކަށް ޕޮއިންނެއެވެ. ރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާ ބަލައި ތަޖު

 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

 

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ހުރިހާ  ނަމަވެސް  އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ އެއް ލިޔުންތަކުގައިތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ  )ބ(

  އޮންނަންވާނެއެވެ. މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައި

 

މެއް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެ ފަދަ ލިޔު  )ޅ(

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  6ނަމޫނާ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 

 ،ނަމަ އްކަތްކޮށްފައިވާމަސަ ކުންފުންޏެއްގައި ޙިއްސާވާ ސަރުކާރު ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ދައުލަތުގެ ،އިދާރާއެއްގައި ސަރވިސްގެ ސިވިލް )ކ(

 ،މަހާއި ،އަހަރާއި) މުއްދަތު ގެ ވަޒީފާ އަދި  ވާޖިބުތައް  ނުވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ ލިޔުމުގައި ހުށަހަޅާ ގޮތުން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ  ތަޖުރިބާ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން( ދުވަސް 

 

 ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ،ކުންފުންޏެއް/އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމައަމިއްލަ  )އ(

 ވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެ 

ށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ އެ  ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތައަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް .1

 ނަމައެވެ. އަށްވުރެ މަދުނުވާ  30ވަޒީފާ އަދާކުރި އިރު، އެ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

އެ  ،ށްފައި ނުވި ނަމަވެސްވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި މު ކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓްތަ .2

 ލިޔުންތައް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.  

އެ ލިޔުމެއްގައިވާ ތަޖުރިބާ ، ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ނަމަ .3

 ގުނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 

މުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނު ،ނަމަޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  )ވ(

ގެ ލިޔުމުގައި އެ މަޤާމަކީ އަދި ތަޖުރިބާމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 އެވެ. މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ

 ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމުގައި ބަލާނީ ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދާފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއް .1

ވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނު މުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނަމައެވެ. 



 

 

2021 އުޞޫލު ައއްޔަންކުުރުމގެ ހޮވުާމއި މީުހން ަމޤާމަށް ސެކްރެޓަީރގެ ޕަރމަަނންޓް ޞަފްޙާ 43 ގެ 10  

ދެވޭނީ، އަދާކޮށްފައިވާ ޕޮއިންޓުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ޤައު .2

 ވަޒީފާއަކީ މުސާރަދެވޭ ވަޒީފާއަކަށްވާނަމައެވެ. 

ލަންޓަރީ މަޤާމުތަކަށް ވޮ ރުކަމާއި، މެމްބަ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ނުވަތަ  ބޯޑު ޖަމާޢަތެއްގެ/ޖަމްޢިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ .3

 ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.  

 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިވާ  ޢަމަލުކުރާނީ  ގުޅިގެން  ތަޖުރިބާއާ ތަންތަނުގެ އުވައިލައިފައިވާ )މ(

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތަ ނުވަ ޤައުމީ ،އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ،އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ .1

އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތައް ވަޒީފާ ސަބަބުން އުވައިލައިފައިވުމުގެ އިދާރާއެއް އެ ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްދޭ ތަޖުރިބާ ޖަމާއަތުގެ/ޖަމިއްޔާ

 ،ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ލިޔުމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ  ކުރިން ތަނަކުން  ދަފަ  އެ ނުވަތަ ،ލިބެންނެތް ނަމަ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ" މް ފޯ ޗެކް  ރެފަރެންސް " ގައިވާ  7 ޖަދުވަލު އުޞޫލުގެ  މި ބަދަލުގައި ލިޔުމުގެ ތަނެއްގެ އެ ހާމަކޮށްދޭ  ތަޖުރިބާ

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

 .ނަމައެވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ  ނަންޖަހައި ރެފެރީ ،ފުރިހަމަކޮށް

 

ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކު  )ފ(

 ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުތައް ހިންގުމުގެ 

 

ކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މުއްދަތަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުތައް ހިސާބުކުރާނީ ޚިދުމަތް  )ދ(

 )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަހަށް( ބަލައިގެންނެވެ. 

 

ންވާނީ އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރީޚާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ )ތ(

ތުގެ ނާނީ ތިރީގައިވާ ގޮޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި މުއްދަތު ގު ގެ ލިޔުންތަކަށްތަޖުރިބާއެނގޭގޮތަށެވެ. މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުހުންނަ 

 މަތިންނެވެ. 

ށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް( އަހަރުގެ މުއްދަތަ 5ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް )މިސާލު:  .1

 އެ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ.  ،ނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަދާކުރަން ފެށި މަހުގެ ޕޮއިންޓު ދޭނީ ވަޒީފާ ،މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި  .2

 ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

ކޮށްފައި ވާ ކަމަށް( ޒީފާ އަދާއަށް ވަ 2009އިން  2008ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު )މިސާލު:  .3

ހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ޕޮއިންޓު ދޭނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަންފެށި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ

 ވަކިވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 
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 އަށް  2009ޖަނަވަރީ  31 އިން  2008ޑިސެންބަރު  1އަށް ނަމަ،  2009އިން  2008)މިސާލު: 

 އަށް( 2014ޖަނަވަރީ  31އިން  2008ޑިސެންބަރު  1، އަށް ނަމަ  2014އިން  2008އަދި 

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

ފާ އަދާކުރަން ނަމަ، ޕޮއިންޓު ދޭނީ ވަޒީ އޮތްއެނގެން  ލިޔުމުން އެ ދެމިހުރިކަމަށް ވަޒީފާގައި ފަރާތުން އެ ހަމައަށް

 ފެށިކަމަށް ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

 

ޕޮއިންޓަށްވުރެ  5ވެސް ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އުނިކުރުމަށްފަހު،  މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް )ލ(

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.ށް މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޖުރިބާއަޕޮއިންޓުގެ މަގުން  1އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް 

 

ދަތު ގުނާނީ، އެއް މުއްދަތެއްގެ ނަމަ، އެ މުއް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި، ދެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތުތައް ފުށުއަރާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  )ގ(

 ގޮތުގައެވެ.

 

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް  ންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ  )ޏ(

 ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ މުއްދަތަށެވެ. ބަލައި، 

   

 އިްސތިސްނާ ެދވޭ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމުގައި ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ 7.3 

 

ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ  ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކުގެޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި  )ހ(

އެ މަޤާމުގެ ނަމުން ެއީއ  ،ވެސްލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައި ނުވި ނަމަ 

ރ ލީގަލް ކައުންސެލް، ޗީފް އެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ. )މިސާލަކަށް، ސީނިއަ ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މަޤާމެއްކަން ދެނެގަނެވޭ ނަމަ

 އިންޖިނިއަރ( 

 

ރެކްޓަރ، މެނޭޖަރ ޑިހިންގުމުގެ ދާއިރާއާ ސީދާ ގުޅޭ ނަމަ )މިސާލަކަށް: މިނިސްޓަރ،  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ މަޤާމުގެ ނަމުން )ށ(

ންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ދޭތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ނެތް ނަމަވެސް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު  ،ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް(

ޒަފުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ ގައި މުވައް ގެ )ވ( 7.2 ތަޖުރިބާއެއް ނަމަ، މި އުޞޫލުގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގެ

 އިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފަ
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 . އިމްތިޙާނުކުރުން 8

 

ކަށް އިމްތިޙާނެއް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަ  )ހ(

ތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސިވިލް މާކުކުރުމާއި، އިމްތިޙާނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަދެވޭނެއެވެ. އިމްތިޙާނު ތައްޔާރުކުރުމާއި، 

  ނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.ނުވަތަ ކޮމިޝަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

 އެވެ. ގައި އެވަނީ 3ށް ޕޮއިންޓު ދެވޭ މިންގަނޑު މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އިމްތިޙާނަބައިތަކާއި  ވޭއެކުލެ ގައި އިމްތިޙާނު )ށ( 

 

 އިމްތިޙާނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މުހިންމު ކަންތައްތައް:  )ނ(

ނުނިކުމެވޭނެއެވެ.  ކަށް ޟަރޫރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނުވީ އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ތަނުން އެއްވެސް ބައިވެރިއައިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުގައި  .1

 ނުކުތުމުގެކުރިން އިންވިޖިލޭޓަރގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. ގޮތަށް މި

ސުވާލު  އްގެބައިވެރިއެ އެނަމަ،  ފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ކޮށްފި ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ،އިރު އިމްތިޙާނު ކުރިއަށްދާ .2

 ވެ.ލޭޓަރއަށް ލިބިގެންވެއެފަހު، އިމްތިޙާނު ހޯލުން ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިންވިޖި ކަރުދާސް އަތުލުމަށް 

 އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ތަނަށް ނުވެއްދޭނެ ތަކެތި:  .3

 ްމޮބައިލް ފޯނު، އައިޕެޑް ފަދަ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް ވަޞީލަތެއ 

 ްއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއ  

  ިއަތްދަބަސް، ޕަރސް ފަދަ ތަކެތ 

 ިމި ތަކެތި ކަނޑައަޅާނީ  ( ތިންކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެއިމްތިޙާނުގައި ބޭނު އިތުރުން ތަކެތީގެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަތީގައ

 އިންވިޖިލޭޓަރއެވެ.(

 

ކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކުރިން އިމްތިޙާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިމްތިޙާނު ހަދާ ފަރާތްތަ  ގަޑިއިރު 24 ގަޑީގެ  ވާންޖެހޭ ހާޒިރު ށް އިމްތިޙާނަ )ރ(

 ހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.މެއިލް އެޑްރެ -މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ

 

)ނުވަދިހަ(  90ވޭތުވެދިޔަ  ޕަރމަންނަންޓް ސެކްރެޓްރީއެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކުން އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚާ ހަމައަށް )ބ(

ތަ ކު ކުރިއަށްދިއުން ނުވައެ އިމްތިޙާނުގެ ޕޮއިންޓާއެ ،ނަމަ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތެއްގެ  ރާތުންފަވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި އަލުން އިމްތިޙާނު ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ފަރާތަށް އޮތްކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި 

  ފަރާތަށް އިމްތިޙާނުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ. މަތިން އެ

 

ދިހަ( ދުވަސް ހަމަނުވާ )ނުވަ  90ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ޅ(

ންމެ  ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރާ އެށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ އެއިމްތިޙާނައިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާއެއް އޮވެ، އަލުން އިމްތިޙާނު ހަދައިފި ނަމަ، 

 ފަހުގެ އިމްތިޙާނުގެ ނަތީޖާއަށެވެ. 
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 އިންޓަރވިއުކުރުން  ހުށަހެޅުމާއި  ޕްރެޒެންޓޭޝަން . 9
 އެުކލަވައިލުން  ޕެނަލް އިންޓަރިވއު 9.1 

 

ފަރާތެއް  3ދުވެގެން ގެންދާނީ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލްއަކުންނެވެ. މި ޕެނަލްގައި މައަށްއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރި )ހ(

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 

ގެ އްއުގައި އޮބްޒަރވަރެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ހޮވާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރ ނުވަތަ މިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅުއްވާ މަންދޫބަކަށް އިންޓަރވި )ށ(

 ނެއެވެ. ގޮތުން ބައިވެރިވެވިދާ

 

ރާތްތައް ހޮވުމަށް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަ، އިރު ލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިންޓަރވިއު ޕެނަ )ނ(

ދަރިއެްއ، އްޕަ، ބަ، އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއް އޮތް )މަންމަ

ފުށުއަރާ މީހަކު އިންޓަރވިއު  މީހެއް، އެއްބަފާ މީހެއް، އަންބެތް ނުވަތަ ފިރިއެއް( ނުވަތަ މަސްލަހަތު އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަނޑު 

 ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ތައްޔާރުވުން އިންޓަރިވުއއަށް ހާޒިރުުވމަށް އެންގުމާއި އިންޓަރިވއުުކރުމަށް  9.2 

 

  ގަޑި، އިންޓަރވިއުއަށާއި ވާންޖެހޭ ދުވަހާއިހާޒިރު  އަށްގުޅޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތާއި، އިންޓަރވިއުއަށާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ންއާޕްރެޒެންޓޭޝަ  )ހ(

 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެގޮތަށް އަންގާ އެންގުން  ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގަޑިއިރު  24ގަޑީގެ  ވާންޖެހޭ ހާޒިރު  އަށްޕްރެޒެންޓޭޝަން

ވިކަން ވެފައިވާ ފަރާތަށް ރައްދު ޓް މި ލިޔުން އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މެ-އެދޭ ފޯމުގައި ދީފައިވާ އީ 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ.

 

(ށ) ޗަށް ބަލައި، އިންޓަރވިއުއަށް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަމުގެ މައް  

 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ގައިވާ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  8ދޭނީ ޖަދުވަލު ޕޮއިންޓު

(ނ)   ލު ގެނެވިދާނެއެވެ.   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބަދަގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށްއިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  

 އިންޓަރިވއު ބާްއވާ ތަން  9.3 

 

 ގުޅޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ ކަމާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދާ ތަނާއި އެ )ހ(

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

 

ންފަރެންސް ކޮލާ ވީޑިއޯ ޙަތެއްގެ މަތިން އިންޓަރވިއު މަރުޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮ )ށ(

 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެއެވެ. 
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ނަމަ، ވީޑިއޯ   ނެތްރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވެންއިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަ )ނ(

 ވެސް އިންޓަރވިއު ކުރެވިދާނެއެވެ.  ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތާ އެކަނި

 

ން ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުނަމަވެސް  ގެންދާއަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރި )ރ(

 ންވާނެއެވެ.ފަދަ އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަނަކީ، ހަމަހިމޭން، ފުރިހަމައަށް އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަން ލިބޭ ތަނަކަށް ވާ އަދި އެ

   

 އިންޓަރިވއު ކުިރއަްށގެންދިއުން 9.4 

 

 ފޯމުގައި ފުރައި، އެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓުކޮންމެ މެންބަރެއް ވަކިވަކިން ލްގެ އިންޓަރވިއު ޕެނައު ނިމުމާއެކު، އިންޓަރވި )ހ(

ދިނުމަށް  އިންޓު ޕޮފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް  އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން 

 ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ޝީޓުކަން. 1ގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު، ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފުރާފައިވަނީ  .1

 ފައިވާކަން.  އި ވެސް ޕެނަލިސްޓުން ނަންޖަހައި ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ގަނޑެއްގަގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .2

ކައިރީގައި ޕެނަލިސްޓް  ބަދަލެއްގެ ނަމަ، އެ ގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނައިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .3

 ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.

 

"ވަޒީފާއަށް  ގައިވާ 10 މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ތައްޕޮއިންޓުއި ހިމެނޭ މެންބަރުން ދީފައިވާ ލްގައިންޓަރވިއު ޕެނަ ،ފަހު އިންޓަރވިއުއަށް )ށ(

 ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު" އަށް ނަގައި އޭގެ އެވްރެޖް ހޯދަން ވާނެއެވެ. ޕޮއިންޓުކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 

   

 އިންޓަރިވުއގެ ުސވާލުތައް  9.5 

 

ލުމަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތެދު އަމާޒުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ވަޒީފާއަށް ޤާބިލު މިންވަރު ބެ އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް 

ގެ އި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުމަސްއޫލިއްޔަތާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމުގެ ގޮތުން  ފަރާތުން ލިބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި މަޢުލޫމާތުތައް، އެ

ބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ސުވާލުތައް ލި ން ދެނެގަތުމަށާއި އަދި އެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޤާބިލުކަ

 ވާނެއެވެ.ސަމާލުކަން ދޭން  ލްއިންބައްޓަންކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަ
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 އިމްތިޙާނު ނުވަތަ އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުނުވުން  . 10

 

ން އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޒުރަކާލައިގެ ޢުބޫލު ޤު ސަބަބުން، މަކަމެއްގެ ތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ޚްއަމިއްލަ އި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ  )ހ(

ން ލިޔުމުން )ސިޓީ ނުވަތަ ކުރި ނުވަތަ އިންޓަވިއު ފެށުމުގެނަމަ އިމްތިޙާނު  ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެޙާފަދަ  ނުވެވޭ ހާޒިރުއިންޓަވިއުއަށް 

 ކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.   ކޮށް( އެމެއިލް މެދުވެރި-އީ

 

ރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުވެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި، އެ ފަ ހާޒިރުށް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަށް އިމްތިޙާނަ )ށ(

 ޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިމްތިޙާނު ނުވަތަ އިންޓަރވިއުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނ

 
  

 ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ ހާލަތު ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތައް . 11
ކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި ލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހަ ޙަސްކްރީންކުރުމުގެ މަރު

ހިސާބުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.  ލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރިޙައެ މަރު، ފަރާތްތައް ލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރާޙަ މަރު ހިމެނޭ އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއުއިން ކުރެ އެއްވެސް

 އިލް މެދުވެރިކޮށް( އަންގަންވާނެއެވެ.މެ-ކަން ލިޔުމުން )އީ އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ

 
 

 ޢައްޔަނުކުރުން ވަޒީފާއަށް . 12

 

އިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޕޮތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް )ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  )ހ(

ތިނެއް( ދުވަހުގެ ) 3ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި މަދުވެގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ޝީޓް"

 މުއްދަތަށް ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ރަންޖެހޭ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  ކުރުމުގައި، އެ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކު އިޢުޝާލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު  ޕޮއިންޓު ތަކަށްފަރާތް  ކުރިމަތިލީ ވަޒީފާއަށް )ށ(

އެ ކޯޑު ނަންބަރު ،  ދީމީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރުގެ ބަދަލުގައި، ވަޒީފާއަށް އެދުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ފޯމަށް ކޯޑު ނަންބަރެއް

 ދޭންވާނެއެވެ.ކޮމިޝަނުން ލޫމާތު ޢު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ މީހާއަށް އެ މަޖަހަންވާނެއެވެ. އަދި 

ލިބުނު  ޕޮއިންޓު ލީ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް

 .ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ 3ންދު ނޫން ޢާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަގޮތުގެ ޝީޓު 

 

ފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީ ނަމަ،  ވެފައި، ވަޒީފާއަށް އެ ފަރާތް ހަމަޖެއްސޭ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް )ނ(

، ކުވާއެއް ނެތް ނަމަފަރާތާ ގުޅައި ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލައި، ޝަފަހު، ކޮމިޝަނުން އެ  ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާންމުކުރުމަށް

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.   
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(ރ) ޝަކުވާ  ،ވާ ބެލުމަށް ފަހުޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ، އެ ޝަކު 

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 

 

(ބ)  އެ ޝީޓު  ނަ ޙާލަތުގައިބަދަލު އަންލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓަށް  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  

 މުއްދަތެއް ދޭކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ، އިރު ޢާންމުކުރާ ކޮށް އަލުން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ގޮތަށް ޙުއިޞްލާ

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

(ޅ) ޓު ދޭ މުވައްޒަފާއި އެ ރާތުން ޕޮއިންއިރު، ކޮމިޝަނުގެ ފަ ޢާންމުކުރާލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  

 .ޗެކްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، މަޤާމުގެ ނަން އަދި ފޯމު ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚު ޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ  ޝީޓު

 

(ކ) ރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަރުޠު ފު ،ފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

ޔަނުކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާއިން ޢައް  ތަރުތީބުކޮށް،ލިސްޓު ލާތައް ފުރިހަމަކުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓަށް ބަލައި ޙަތެރެއިން ހުރިހާ މަރު

މާއި، ތަޢުލީމީ )ނަ ޚުލާޞާ  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވަނަވަރުގެ  އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ފަސްދޮޅަސް) 60%

އި ކްރައިޓީރިއާއިން ޕޮއިންޓު އާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތާއި އޭގެ ތެރެއިން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު(  ސަނަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު،

 މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.  ،އެކު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލާ

 

(އ) ލިޔުންތަކުގެ  ރިބާގެތަޖު ސެޓުފިކެޓުތަކާއި  ތަޢުލީމީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ،ކުރިން ވަޒީފާހަމަޖެއްސުމުގެ ފަރާތަށް  ހޮވިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  

 .  ގެންނަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ 48 އަންގާތާ ކޮމިޝަނުން ކޮޕީ ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ

 

(ވ)  R-1067/2019: ނަންބަރު ގަވާއިދު ގެކައުންސިލު  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަންވާނީ  ތައްގަނޑުޖަހާފައި އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި 

 އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ  ންގޮތު މި . ގޮތަށެވެމިންގަނޑާއެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި" ގަވާއިދު ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ"

 އެނގެން  ތާރީޚު ޖަހާ ޑު ތައްގަނ އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ  އަދި  ،ނަންބަރު ހުއްދައިގެ ވަކީލުކަމުގެ ޤާނޫނީ ،ނަމާއި ފުރިހަމަ ތައްގަނޑުގައި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

(މ)   ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ.ކު ޢައްޔަނުމިނިސްޓަރުގެ ލަފައާއެކީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހަ 

 ނެއެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ކަމުގެ ލިޔުން )ސިޓީ( ކޮމިޝަނުން ފޮނުވޭ )ފ( 

 

(ދ) ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން 11މި އުޞޫލުގެ ލާތަކެއް ނިމުމުން، ޙަފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަރު ވަޒީފާއަށް ޤާބިލު 

އެ  ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ނުކުރެވޭ ޢައްޔަނުނާއި، އެ މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓުންއް ފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޑިސްކޮލިފައިވާ ލާތަޙައެ މަރު

 މެއިލް( އަންގަންވާނެއެވެ. -ނުވަތަ އީ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމުން )ސިޓީ
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(ތ) ދުވަހު މަސައްކަތަށް  5 މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ރަސްމީ ންޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ 

 ޕަރމަނަންޓް ންކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތި ،ހާޟިރުވާންޖެހޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށެވެ. އަދި މި ދުވަސްތަކުގައި

 ރާމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.ންޑަކްޝަން ޕްރޮގްސެކްރެޓަރީންގެ އި
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 ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ޒިންމާއާއި، މަސައްކަތްތަކެވެ.

 މަޤާމު:ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 

ރުން ކަނޑައަޅާ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ )މިނިސްޓަރ / ބަންޑާރާ ނައިބު(، ސަރުކާ
އި ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިވެ ގުމުގަސިޔާސަތާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި މަސްއޫލު ދާއިރާގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިން 

ސެކްރެޓަރީ  ޕަރމަނަންޓް  އެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއެވެ. އެއްގޮތަށް އެއްބާރުލައި، އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދާ
ނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޤާއަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނާއި، މަސައްކަތް ކުރާނީ ސިޔާސީ ހަރާކާތުން މުޅިން އެއްކިބާވެ ހުރެ

ކްރެޓަރީ ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ އުޞޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން، މުޅި މަޤުޞަދު ކަމުގައި ހަދައިގެންނެވެ. ޕަރމަނަންޓް ސެ 
. ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ނިސްޓްރީއަކާއި، ބަނޑާރަ ނާއިބު އޮފީހަށެވެމަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ކޮންމެ މި

 ހްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އުސޫލެއްގެ ދަށުން، މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް، މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ދައުރުކުރުމުގެ އި
ރެވޭ ފެންވަރެއްގައި ހުރެއްޖެނަމަ، އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ މީހެއްގެ ޚިދުމަތް ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލުކު 5ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޢައްޔަނު ކުރެވޭނީ 

ލްގެ އޮފީސް ހިންގުން އަހަރުން އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިސްޓްރީއެއް ނުވަތަ އެޓަރނީ ޖެނެރަ 5އަހަރުން  5މި މުއްދަތު 
 ސެކްރެޓަރީ އޭނާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފަދަ ކޮންމެ މަޤާމެއްގެ ބޭފުޅަކާ ހަވާލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް، ޕަރމަނަންޓް، ރަ ނައިބުމިނިސްޓަރ، ބަންޑާ

 ޒިންމާތަކުގައި އެ ބޭފުޅަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ. 

ޔަތުގެ ގޮތުން އެއްވަރުގެ ގެ އަދި މުސާރައާއި އިނާޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަކީ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އާ އެއް ފަންތީ 
 މަޤާމެކެވެ.

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި މަސައްކަތްތައް:
ޔާސަތުތަކާއި ސިޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާއަށް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ   .1

 މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވައި، އެކަށައަޅައި ހިންގުމުގައި އިސްވެރިޔާއަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވުން. މިގޮތުން:

ލޫމާތާއި ލަފާ، )ހ( މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާ އާ ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސަތުތައް އެކުލެވުމަށާއި މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢު
ރުޝާދުގެ ދަށުން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ދިނުމާއި، އެކުލަވާލެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ސީދާ އިސްވެރިޔާ ގެ އި ރިޔާއަށް ބޭނުންވާއިސްވެ

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛ 
  ބަދަލުތައް ގެނައުން؛)ށ( ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެހޭ

 ން ދި ބޭނުންވާ ހިނދު ގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ދުރު ރާސްތާ، މެދު އަދި ކުރު ރާސްތާ ގެ ތަރައްޤީ ގެ މަޝްރޫއުތައް، އަ)ނ(  ދާއިރާ 
ފީޒުކޮށް ހިންގައި އެކުލަވައި ތަން ކި ހަރަކާތުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުހިނދަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާއި، ބިޒްނަސް ޕްލޭން އަދި އެ 

 ؛ ންމޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓު
ތަންފީޒުކުރުމަށް  ކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައްޢަމަލު )ރ( ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  

 ؛ގައިޑްލައިންތައް ހަދައި ހިންގުން

 ހާލަތުތަކުގައި އޭނާއަށް އެހީތެރިވުން. އެ ގޮތުން: ވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ކަންކަމުގައްޔާއިސްވެރިޔާ ޖައި  .2

 ޒިންމާތައް ކާއިމަސްއޫލިއްޔަތުތަ  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް   – 1ޖަދުވަލު 
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މުގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ކަ)ހ( ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކުގައި އިސްވެރިޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭ ހާލަތުތަކުގައި އެ 
 ދިނުން؛

އި، އާންމުންގެ ތެރޭގައި ގައްޔާޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގައި މީޑިއާތަކާ ގު)ށ( ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތް 
 ވުމަށް އެހީތެރިވުން؛ އުފެދޭ ސުވާލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިސްވެރިޔާއަށް ކުރިއަށް މައުލޫމާތު ދީ އެ ކަމުގައި އިސްވެރިޔާ ޖަވާބުދާރީ

 ؛ އްޓުން. މިގޮތުންށުން އެ މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒިންމާކުރެވޭ ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ގެ ދަ .3

 ؛ތެރިވުންއެހީ މަޝްވަރާދީ  ލަފަޔާއި ހިންގުމުގައި ރާވައި މަސައްކަތްތައް ގެ ދާއިރާ އޮފީހާއި މަސްއޫލު )ހ( އިސްވެރިޔާއަށް 

 ،ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިންގައި ގޮތެއްގައި ބޮޑު ނަތީޖާ އޮމާންކަމާއެކު ހަލުވިކަމާއި މަސައްކަތްތައް ދާއިރާގެ އޮފީހާއި މަސްއޫލު( ށ)
 ؛ހިންގުން ކަން ކަން އެ އިންތިޒާމުތައްކޮށް އެކި އެކި  ،ކޮށްގެން ބޭނުން ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުވައްޒަފުންނާއި ބޭނުންވާ

 މަސައްކަތް ތެއްގައިގޮ  އެކުވެރި ގުޅިގެން އެންމެން ގިންތިތަކުގެ ފަންނީ ތަފާތު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދާއިރާގައި  އޮފީހާއި މަސްއޫލު( ނ)
 ؛ދެމެހެއްޓުން ގާއިމުކޮށް  މާހައުލެއް ކުރެވޭނެ

 ގޮތްތައް  ކުޑަ ޚަރަދު ،ސްއަވަ ،ލުއި ،ފަސޭހަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށާއި ލިބިގަންނަ މަތްތައް ޚިދު އެކި އެކި ދާއިރާގެ ( ރ)
 ކުރުމަށް  ގޮތަށް އެ ކަންކަން  އެ އަދި ؛ގެންދިއުން ކުރަމުން މަސައްކަތް ކުރިއަރުވަން އިތުރަށް ކަން އެ ކޮށް ތައާރަފު ހޯދައި

 ،މޮނިޓަރކޮށް ހިނގާގޮތް ކަން ،ހާމަކޮށް އެކުލަވައި  ތައްއުޞޫލު ،ތަކާއި ޕްރޮސީޖަރު  ،ގައިޑްލައިންތަކާއި ،ކުރާ ފަހި މަގު ، ބޭނުންވާ
  ؛ގެންދިއުން ކުރިއަރުވަމުން ހޯދައި ގޮތްތައް ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ފަސޭހައިން

 ؛ގެނައުން ސަމާލުކަމަށް ގެ ރިޔާ އިސްވެ ،ފާހަގަކޮށް ޤާނޫނުތައް ކުރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު ،ގާނޫނުތަކާއި ހަދަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ( ބ)

 ކުރަމުން  އިޞްލާޙު އިދުތައްގަވާ ކުރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު ހެދުމާއި ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ ލަފަޔާއެކު ގެ ރިޔާއިސްވެ ( ޅ)
 ؛ގެންދިއުން

4. 

 

 އްޓުން. މިގޮތުން:ޒިންމާ ކުރެވޭ މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ދާއިރާގައި އިސްނެގުމުގެ ރޫހާއި މަސައްކަތުގެ ހިތްވަރާއި ފޯރި އިތުރުކޮށް ދެމެހެ

އްކަތްތައް ކުރިއަރަމުންދާނޭ ތަށް އަހުލުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ މަސަ( މަސްއޫލު އޮފީހާއި ދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަ)ހ
 ގޮތްތައް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރުން؛

 ތަކަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުން؛ގޮތްތައް ހޯދުމަށާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އައު ބަދަލު  ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އައު  )ށ( މަސްއޫލު އޮފީހާއި

ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ،ފެންވަރުގައްޔާއި)ނ( ދާއިރާ ޤައުމީ 
 ކުރުމާއި، އެ ރޮނގުން އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަގުދެއްކުން. 

 ބޭނުންހިފުން. އެ ގޮތުން:ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ހޯދައި ތަރައްގީކޮށް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި  .5

 ހޯދައި، އެ މުވައްޒަފުންގެ )ހ( ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑު )ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ފެންވަރު އެނގޭގޮތަށް( އެކުލަވާލައި، މުވައްޒަފުން
 ވަޒީފާއާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން؛
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ފް ކޮންޑަކްޓް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮ، ވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާއި)ށ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސި 
ވަރު ކުރުވުމާއި އެ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މަސްއޫލު އޮފީހާއި، ދާއިރާގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރުން ކަށަ 

 ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން؛

ތައް ދާއިރާއަށް ލިބެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުގެ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް ހެދުމާއި، އެއާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރު)ނ( 
 ގޮތްތައް ހޯދުން؛

 ން؛)ރ( މުވައްޒަފުންނަށް ކެރިއަރ ޕާތުތައް ރާވައި، ކެރިއަރބޭސްޑް އުސޫލަކުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގު

މަސައްކަތް ކުރުން، އަދި  އްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އަދި ކުރިއެރުވުމަށް، ގަވާއިދު ތަންދޭ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އަބަދުވެސް )ބ( މުވަ
 ޕަރފޯމަންސް ވަޒަން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށް އެ ކަމުގެ ފަންނީ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުން؛

 ން އަދި ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުން؛)ޅ( މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރު

 )ކ( މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް އެ ކަންކަމަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުން؛

ނަމަ،  ތު ހަވާލުކުރެވިއްޖެ)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަ 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6
 އެ ޒިންމާ އަދާކުރުން.

އްޒަފުންނަށް އެ ރޮނގުތަކުން އިސް ނެގުމާއި، އައު ގޮތްތަކާއި، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކާއި، އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ހުނަރަށް އިސްކަން ދީގެން މުވަ . 7
 ގެނައުން. އެ ގޮތުން:މަތަށް އޭގެ އެދެވޭ ކުރިއެރުން ކުރެވޭ މަސައްކަތަށާއި ދެވޭ ޚިދު، ކުރިއެރުން ގެނެސް

 ހޯދައި ދެނެގަނެ، އެ )ހ( އައު ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ތަންތާގައި ކަންކުރާ ގޮތް ބަލައި ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅު މޮޅު ގޮތްތައް
 ؛ގޮތްތައް ތައާރަފްކުރުން

ީޖ އެ ޓެކްނޮލޮ ރަވެރިވެ،ބަދުވެސް ފާ)ށ( މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށް އަވަސްކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކުރެވޭނެ އައު ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަ
 ؛ކުރުންތަޢާރަފު 

 ރިބާ ހިއްސާކޮށް ހެދުން؛އުގަކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ތަޖު)ނ( މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ވި

 ހޯދައި ލިބިގަތުން؛ ތަކަށް ޝައުޤު ބަހައްޓައިއި އައު ހޯދުމާއި އިލްމީ ދިރާސާ )ރ( މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ރޮނގުރޮނގުގެ މަޖައްލާ އާ

ގުޅިގެން  ،ސިވިލް ސަރވިސް ގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިވިލް ސަރވިސް ހިންގުމުގައި ލަފާދިނުމާއި . 8
 މަސައްކަތްކުރުން. އެ ގޮތުން:

 ކޮންޑަކްޓް އާއި ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފްޔާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ރވިސް ގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައް)ހ( ދިވެހި ސިވިލް ސަ 
ޔާއި ތަންފީޒު ތައް އެކުލެވުމުގައްއުޞޫލުގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި  ނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާ އެ

 ކުރުމުގައި ލަފާދިނުން؛  
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އާިއ ކޮންޑަކްޓް  ގެ ގަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފްޔާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް އްގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގަ)ށ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
ޔާއި ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ތައް އެކަށައެޅުމުގައްއުޞޫލު ގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އެނޫން ވެސް ސިވިލް ސަރވިސް
 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން؛  

މަށް ބެނުންވާ ރޭވުންތައް  ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ބޮޑުކޮށް ހިންގުހަލުއިކޮށް  ޚިދުމަތްއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ )ނ( ސިވިލް ސަރވިސް
ށް ބޭނުންވާ ލަފާ އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ ،ޔާއިއްރާވައި ހިންގުމުގަ

   ކުރުން؛  ހިންގުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ރާވައި 

މިޝަނާއި ސިވިލް އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ)ރ( ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް
 ސަރވިސް ގެ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރުމާއި ހިއްސާ ކުރުން؛

ޒިންމާވާ މަސްއޫލު އޮފީހާއި  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ހިންގި އަދި ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން، އެ ނިމުނު އަހަރުގެ ތެރޭގައި .9
ރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކު ، ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން

 ން.ށަހެޅުޓަކައި އިސްވެރިޔާއަށް ހު ހުށަހެޅުމަށް

އެކު ބަރާބަރަށް  ޒިންމާއާ ގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް  .10
 އަދާކުރުން.
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 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް  – 2ޖަދުވަލު 
 

 ،ީކުރުރާސްތާގެ އަދި ދުރު  އެކީހޭލުންތެރިވެފައިވުމާ މާހައުލަށް ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދ 
 ހުރުން.  ޤާބިލުކަން ިރޢާޔަތްކުރުމުގެ ހަޤީަޤތްތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ އެކުލަވައިލުމުގައި ލަނޑުދަނޑިތައް

 ިސަރުކާރުގެ އިމޭންޑޭޓްއާ މިނިްސޓްރީގެ އަލީގައި ތަޖުރިބާގެ ލިބިަފއިވާ އެކީ، ޙިލްމުވެރިކަމާ އަދ 
 .ހުރުން ޤާބިލުކަން ހިންގުމުގެ ކުރަހައިދީ ަތޞައްވުރެއް މަޤުބޫލު ފަހި ސިޔާސަތުތަކަށް

 ވިސްނުން ސްޓްރެޓީޖިކް

 ްމުވައްޒަފުންނަށް ،ފަރާތަކަށްވުމާއި ހުރި އަޚްލާޤު މަސައްކަތުގެ ނަމޫނާއަކަށްވާ ފަދަ އެހެންމީހުންަނށ 
 އަޚުލާޤު ގެމަސައްކަތު ބޭނުންވާ ކުރުމަށްހާސިލު ނަތީޖާ ދެްއކުމާއެކީ ނަމޫނާ  ރިވެތި  ޢަމަލީގޮތުން

 ވައިކުރު ޝައުޤުވެރި މުވަްއޒަފުން އެކަމަށް އަަށގެންނެވުމާއި، ކިބައިގައި މުވައްޒަފުންގެ
 ރައްޤީކުރުމުގެތަ ބިނާކޮށް މުވައްޒަފުން މަތިކުރުމަށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމާއި،

 ހުރުން  ރޭވުންތެރިކަން ވިސްނުންތެރިކަމާއި ޤާބިލުކަމާއި

  ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން މީހުން

 ިޒިންމާދާރުކަމާ ،އަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި، ވުމާއި، މީަހކަށް ނަޒާހާތްތެރި ޢަމަލުން ބަހާއ 
 ކަން އެ ދީހިތްވަރު ކަމަށް އެމަސައްކަތްކޮްށ  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ފެންވަރުގައި މަތީ އެންމެ އެކީ

 ހުރުން.  ޤާބިލުކަން ކުރިއެރުވުމުގެ
 ިތަާފތު ނެ،ެދނެގަ ިސންދަފާތުތައް މާހައުލާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ބޭުނންތަކާިއ، މުވައްޒަފުންގެ އަދ 

 ކުރާ ރާމުތިއިޙް އަނެކަކަށް އެކަކު ގުޅުންބަދަހި ޖާގަދިނުމާއެކީ، ތިރާމާއެކީ އިޙް ޚިޔާލުތަކަށް
 ހުރުން. ޤާބިލުކަން އުފެއްދުމުގެ މާޙައުލެއް މަސައްކަތުގެ

    ނަޒާހާތްތެރިކަން

 ެޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅުން އުފެއްދުންތެރި ފަރާތްތަކާއެކީ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި، އެކިއެކި ސަރުކާރުގ 
 ޤާބިުލކަން.  ދިނުމުގެ ހިތްވަރު އެކަމަށް ކުރިއަރުވައި ގުޅުންތައް ފަދަ އެ

 ިރުމާއިމަޝްވަރާކު ފަރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމާ ބޮޑަށް ވީހާވެސް ނިންމުމުގައި ކަންކަން އަދ 
 ސްނުންވި ތަފާތު ކަންކަމުގައި ޤާބިލުކަމާއި، ކުރުމުގެ އިންފްލޫެއންސް ނެގޯޝިއޭޓްކުރުމާއި،

  ާޤބިުލކަން ނިންމުމުގެ ނިންމުންތައް ފައިދާކުރަނިވި އެންމެ އަޑުއަހައި،

  މަސައްކަތްކުރުން ގުޅިގެން

 ްނެގަތުމާއިދެ މޮޅުދެރަ  އޭގެ ހޯދުމާއި މަގުތައް އައު އުފެއްދުންތެރި އީޖާދީ، ކުރުމުގައި ކަންކަނ 
 ނުވަތަ  ދަތައްއާ ޢާންމު ކުރުމުގައިއިޚްތިޔާރު މަގެއް ަފއިދާކުރަނިވި އެންމެ ބަލައި މެރިޓަށް އޭގެ

 ޤާބިލުކަން  މުގެޅުގެންގު ވިސްނުމެއް ަފހި ތަކަށް ބަދަލު ދޫކޮށް ގޮތްތަށް އައިސްފައިވާ ކަންކުރަމުން
 ހުރުން. 

 ިޖެހުންތަކާގޮން ދިޔުމުގައި ކުރިއަށް ދަސްކުރުމާއި، ނެގުމާއި، ރިސްކު މިންގަނޑެއްގައި ވަކި އަދ 
 ހުރުން.  ޤާބިލުަކން ހިތްވަރާއި ކުރިމަތިލުމުގެ

 ކުރިއަރުވައި އުފެއްދުންތެރިކަން
 މަގުދެއްކުން  ބަދަލުތަކަށް އައު
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 ިބަދަލުތަކަށް ކުރިއަރުވައި، އެކަން މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޤާއިމުކޮށް މާހައުލެއް ފަދަ މި އަދ 
 ދާކުރުމުގެއަ ދައުރެއް ހިންގުންތެރި މަޤުދެއްކުމުގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން
 ޤާބިލުކަން.

 ީއިހޯދުމާ ނެރުމަށް ނަތީޖާ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި  ވަޞީލަތްތައް އެހެނިހެން އަދި އިންސާނ 
 ޤާިބލުކަން.  ބޭނުންކުރުމުގެ

 ިޤާިބލުކަން.  މުމުގެިނން ިނންމުންތައް އުދަގޫ ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވާ ކުރިމަތިލުމާއި ދަތިތަކާއ 
 ާއްކުން. ދެ ނަމޫނާ ޖަވާބުދާރީުވމުގައި ނެގުމާއި، ުފރިހަމައަށް ޒިންމާ ނިންމުްނތަކުގެ ނިންމ 
 ިނުންމަތީވިސް ހާސިލުކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރިއަރުވައި  އުފެއްދުންތެރިކަން ދާއިރާގެ އަދ 

 ޤާބިލުކަން. ބެލެހެއްުޓމުގެ ހިންގައި ރާވައި ވަޞީލަތްތައް އެންމެހައި މިނިސްޓްރީގެ

 ނަތީޖާ ހިންގުންތެރިކަމާއެކު
  ނެރުން
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މީހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް  – 3ޖަދުވަލު 
 ގޮތް 

 

 ޓެސްޓުކުރެވޭ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް ކްރައިޓީރިއާ

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަޓީސް  ހުށަހަޅާ ސަނަދުތައް  މަތީ ތަޢުލީމު 

 ތަޖުރިބާ 
ހުށަހަޅާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަްނގައިދޭ 

 ލިޔުންތައް
 ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ 

 އިމްތިޙާނު 

 1އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް 
މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް، ކުރު ސުވާލު، 

 އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، 
 މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު

 ޤާނޫާނއި، ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނާއި، ވަޒީފާާއ ބެޭހ 
ޤާނޫނާއި، ވަޒީފާގެ ދާއިރާާއ ގުޅޭ އެހެނިހެން 

 ޤާނޫނުތައް 

 2އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް 
 އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު

އި ޓް އާމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަން
މެނޭޖްމަންޓް އާއި ފައިނޭންޝަްލ  ޕީޕަލް

 މެނޭޖްމަންޓް 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅާ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަމާއި، 
ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް އާއި ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންްޑ 
އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް އާއި ވިޝަން އެންްޑ 

 އިންޓަރވިއު  އޮބްޖެކްޓިވްސް އަދި ލީޑަރޝިޕް 
އިންޓަރވިއުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ދޭ 

 ޖަވާބު
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 ނަމޫނާ  އިޢުލާނުގެ  މަޤާމުގެ  ސެކްރެޓަރީގެ  ޕަރމަނަންޓް - 4ޖަދުވަލު 
    ` 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                  

    ……………………………… ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު     

 ށް ކުރިމަތިލުމުގެ ުފރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން މަޤާމަގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ  ………………މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީ  29)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ތު ށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަ އޮފް ..................... އަ
 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. 

ރާތުގެ ޝަރުޠާއި، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި، މަޤާމަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަ 
 ޓީރިއާ މި އިޢުލާނާއެކީ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީހަކު ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކްރައި

 ވުން އެދެމެވެ.މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު ................ އާ ގުޅުއް

 

 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު 

 ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ސަރުކާރުގައި ؛ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލު ގެ ސަނަދެއް  7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް  6 ގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެންން ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހި

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ވަތަ ނު 

 ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ސަރުކާރުގައި ؛ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލު ގެ ސަނަދެއް  9ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް  4ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
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 15،000.00ތުގައި މަހަކު )ވިހިހާސް ފަސްސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮ  20،500.00މި މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 
 )ފަނަރަހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 

 ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް 

ހުގެ މެންދުރުފަހު ........ ދުވަ ...... ވާ ..ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް ................ޕަރމަނަންޓް 
 އަދި (7) ކެތީގެ ތެރެއިން ނަންބަރުހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ............... ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރ

ށަހެޅޭ އެއްވެސް އައު އެޕްލިކޭޝަނެއް އަދި ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހު  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. (8)
 ބަލައި ނުގަނެވޭއެވެ. 

 ޖެހޭ ަތކެތި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަން

)މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު .1
 .ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ( http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14759ޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ކޮމި

ން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަ .2
  . ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ޕާސްޕޯޓްއައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާ

 .ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(މަޤާމަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ  .3

ވަޒީފާއިން ، ނަމަ  ށް ހޮވިއްޖެމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަސިވިލް ސަރވިސްއަށް/ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވު .4
 ލިޔުން.  ކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާދޫކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތް

 އެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.()މި އިޤްރާރު އިޢުލާނާ  ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުށްމަޤާމަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ  .5

ރިއަކު، އެއްބަނޑު އަންބެއް، ފި ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް،މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މިނިސްޓްރީގައި، އެ މަޤާމަގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ .6
ކު އެ ކުރިމަތިލާ އޮފީހުގައި ހުރެ، ލިޔުން. ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ މީހުންކުރެ މީހަ އެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަނޑު މީހެއް، ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ 

  ކަމުގެ ލިޔުން.އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ  ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެނަމަ، އެ ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ

 :ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ .7

 މަރުކަޒަކުން  ޢުލީމުދޭ ތަ މަތީ ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  )ހ(
 ކުރިކަމުގެ  ފުރިހަމަ  ކޯސް، ތަކުގައިޙާލަތް  ނެތް  ސެޓްފިކެޓް  ،ނުވަތަ؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް އިގެ ކޮޕީއާސެޓުފިކެޓުތަކު  ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ 

 .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ދިއަ ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ،ގެ ކޮޕީއާއިލިޔުމު

ރިހަމަކުރިކަމުގެ ނުވަތަ ކޯސް ފު؛ ޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮއި ށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮ މަތީ ތަޢު  )ށ(
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި

ތަކާއި، އުވައިލައިފައިވާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް )މީގެ ތެރޭގައި އިދާރާއިން ދޫކުރާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން .8
އަދި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް  .ގައިދޭ ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެނުގެ ނަމަ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމާއި، ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުއްދަތުތައް އަން ތަންތަ

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14759
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 6ގެ ޖަދުވަލު  2020 އުޞޫލު މުގެ ޢައްޔަނުކުރު ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް ސެކްރެޓަރީގެ  އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޕަރމަނަންޓް 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.(

 ،ފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީ )ހ(
އް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު )އެ ހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށް( އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުއް )އަހަރާއި މައަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތުތަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

 ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ވަޒީފާތަކު 

 ޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުތަކާއި ވަ ،ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ )ށ(
ސައްކަތްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަގައި ވަޒީފާތަކުވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށް(

 ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފަ

ޒީފާތަކާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރި ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  )ނ(
ކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީ ވަޒީފާތަ  އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް، ގޮތަށް(ވަސް އެނގޭ )އަހަރާއި މަހާއި ދު  މުއްދަތުތަކާއި

އި މީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގަޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. )
ތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް ނުވަތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ ނޫންކަން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން

 އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތުގެ ތަޖުރިބާ އަމިއްލަ އިދާރާތަކާއި، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަ ތަކާއިއަމިއްލަ ކުންފުނި ، އުވައިލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި )ރ(
ތަނަކުން ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ  ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއެއް އުވައިލައިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެޕްލިކެންޓަށް ލިބެންނެތްނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނަމަ، ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ އެ ތަނެއްގެ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔުމުގައި
 ގައިވާ "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 7ޖަދުވަލު  މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ

 

 އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން  އިމްތިޙާނުކުރުމާއި،

ރާތެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު ފަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ހަމަވާ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ
 ގައި އޮންނާނެއެވެ. އާ ދެމެދު މާލޭ ...................... އިން ....................... ން އަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން،އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅު 

ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ހާޒިރު ށް ތިޙާނައިމްމި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށާއި އިންޓަރވިއުއަށް އަދި ، ވުމާއެކު
 ސް ދަންނަވަމެވެ. ވެ ތިބުމަށް

 

 ލިބުނުގޮތުގެ ީޝޓު ާޢންމުކުރުން  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ 

ދެވުނު ގޮތުގެ ޝީޓް" ޢާންމުކޮށް  ޕޮއިންޓު ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ 
އެ ، ނަމަދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް  ޕޮއިންޓުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު ފެންނާނެހެން މި
ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ޝީޓް ޢާންމުކު 

 މެއިލް އަށެވެ. -އީ  admin@csc.gov.mvޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ 
 

 )ހިޖުރީ ތާރީޚު( 
 )މީލާދީ ތާރީޚު( 

mailto:admin@csc.gov.mv
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` 

 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 އިރުޝާދު 
  ަނގަޅަށް ކިއުމަށްފަހު، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި މަޢުލޫމާތު ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ރ

 އެވެ.ަކމާއެކު ފުރައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފަރުވާތެރި 
  ެންޖެހޭނެއެވެ.މަސް ނުވާ( ހުށަހަޅަ 3ފޮޓޯ )ފޮޓޯ ނެގިތާ  1މި ފޯމާއެކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ 
  ްލިއުއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ. މި މި މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރުއްވުމުގައި، ކިޔަން އެނގޭ ފަދައިން ސާފުކޮށ

ލިންކުްނ  http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14759 ކޮޕީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ،މަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ ސޮފްޓް
 ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14759
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14759
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 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:އެދޭ ވަޒީފާއާ  .1

 ZV7 މަާޤމުގެ ރޭންކް: ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ  މަާޤމުގެ ަނން:

  މަްސއޫލު އޮފީުހގެ ނަން:

 15,000.00 ލިވިންގ އެލެަވންސް: 20,5000.00 އަާސސީ މުާސރަ:

 
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު: .2

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އުފަން ތާީރޚު:  ޖިންސް: 

 އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 :ފޭސް ބުކް ައއިޑީ  :ޓްވިޓާ އައިޑީ  

 
 ހުށަހަޅާ މަތީ ތައުލީމުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް:  .3

އިދާރާއިން ފުރިހަމަ 
 ކުރުމަށް 

 ރިހަމަކުރައްވާ!(މަޢުލޫމާތު މި ބައިގައި ފު)ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ މާސްޓަރ އަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ. ސަނަދުތަކުގެ 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 
ލިޔުންތައް ފާހަގަ 

(.ޭކުރ ) 

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން / 
 ގައުމު 

ކޯސް ނިމުނު 
 ތާރީޚް 

ކޯހުގެ 
 ފެންވަރު 

 ސެޓްފިކެޓްގެ ނަން 
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 ހުށަހަޅާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް: .4

 

 ބޮންޑާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:ޚިދުމަތުގެ  .5
ތަކަށް ިޚދުމަތް ކުުރމަށް ބޮްނޑް ކުރުުމގެ ސަަބބުން ުނވަތަ އެނޫްނވެސް ޮގތަކުން ވަކި ތަނަކަށް ަވކި މުއްދަހާސިލުރާްއޖޭަގއި ނުވަތަ ާރއްޭޖންޭބރުަގއި ތަޢުލީމު 

 ކުރެވިަފއި ވޭތޯ؟

އިދާރާއިން 
ފުރިހަމަ 
 ކުރުމަށް 

 އިގައި ފުރިހަމަކުރައްވާ!(އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިބަ)ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 

 )ހ( މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 
ލިޔުންތައް ފާހަގަ 

(.ޭކުރ ) 

 މަާޤމުގެ ަނން:  ވަޒީާފއާ ުގޅުނު ތާީރޚް:  

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަުނގެ ނަން:

 )ށ( އަދާކުރި ވަޒީފާ 

ހުށަހަޅާ 
ލިޔުންތައް 
)އަދަދާއެކު( 
 ފާހަގަ ކުރޭ.

 ވަކިވި ސަބަބު 
ލިޔުމުގެ 
 އަދަދު 

 މަޤާމުގެ ނަން  ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން 
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 ނުވޭ      ކުރެވިަފއިވޭ 

 ކުރެވިފައިވާނަމަ؛

 ބޮންޑް ކުެރވިފަިއވާ ިއާދރާ:  ތާީރޚް:ބޮންޑް ހަަމވާ 

 
 ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .6

 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ނަން: 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާމް ހިްނގި ތަން: 

 ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު )ފެށުނު/ނިމުނު ާތރީޚު( 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ތަފްސީލް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ނަން: 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާމް ހިްނގި ތަން: 

 ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު )ފެށުނު/ނިމުނު ާތރީޚު( 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ތަފްސީލް:
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 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ނަން: 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާމް ހިްނގި ތަން: 

 )ފެށުނު/ނިމުނު ާތރީޚު(ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު  

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ތަފްސީލް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ރެފްރީން(: .7

 # ނަމާއި އެޑްެރސް  ގުޭޅނެ ނަންަބރު  ން ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތާ ެދމެުދގައި އޮތް ގުޅު 
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   1 

   2 

   3 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު: .8

އުލޫމާެތވެ. މި ފޯުމަގއިާވ ސިވިލް ަސރިވސް ގެ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަީރގެ ަވޒީފާއަށް އެުދމުގެ ގޮުތން އަުޅގަނޑު މި ޯފމުަގއި ދީަފއިވާ ަމއުލޫމާތަކީ ތެދު މަ 
ވާ މަޢުޫލމާތުގެ ަމއްޗަށް ބުަރވެ، މި ފޯމުަގއި މަޢުލޫމާތު ތެދުނޫން ކަމަށް ާސބިތުެވއްެޖނަމަ، މި ފޯމު ބާތިލު ކުރުމާެމދު އަުޅަގނޑުގެ ިއއުތިާރޒެއް ނެެތވެ. އަދި

 އެޅިަފއިވާ ފިަޔވަެޅއް ަބދަލުކުެރވޭނެކަްނވެސް ައުޅގަނޑު ގަބޫލު ކުަރމެވެ.

 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 
 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ފާަހގަކުޭރ؛ތިރީަގިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން ފޯާމެއކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންތައް 

 ☐ .1 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ☐ .2 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(

 ☐ .3 ށް ުކރިމަތިލާ ފަރާުތގެ ިއޤުާރރު ަމޤާމަޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަީރގެ 
ންެބއް، ފިިރއަކު، ދަިރއެްއ، އަ ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަްނމަ، ބައްަޕ،މަާޤމަ ށް ކުރިމަތިލާ މިނިސްޓްީރގަިއ، އެ ަމޤާމަ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ 

މީހުންކުރެ ީމހަކު އެ ކުރިމަތިާލ  ުނވަތަ ބުެނވިދިޔަ. އެްއބަނޑު ެއްއބަފާ މީެހއް، ެއއްބަނޑު މީހެްއ، ނުވަތަ ެއްއބަފާ މީެހއް ނެތްކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން
 . ްއބަްސވާ ކަުމގެ ލިޔުންނަަމ، އެ ހުރި ީމހަކު ވަޒީފާ ަބދަލުުކރުމަށް ުނވަތަ ިއސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެއޮފީހުަގއި ހުެރ، ކުރިމަތިލާ ީމހާ ހޮިވްއޖެ

4. ☐ 

ޖެަނމަ، ައދާކުަރމުންދާ ވަޒީާފއިން ސިވިލް ަސރިވްސއަށް / ސަރުާކރަށް ިޚދުމަތްުކރުުމގެ ެއއްަބސްުވމެއް އޮތް ުމަވއްޒަފުން ކުިރމަތިލާ ަމޤާމަށް ޮހވިއް 
  ިއއުތިރާެޒއް ނެތްަކމަށް، ަވޒީފާ އަދާުކރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން.ވީއްުލމާެމދު

5 ☐ 

 
 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ޗެކްލިސްޓް:

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ( ☐

 2 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ☐

 3 ނިންމިަކމުގެ ލިޔުން ައދި ޓްރާްންސކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ/ޯކސް  އަދަދު: ☐
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 4 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތއް  އަދަދު: ☐

 5 ށް ުކރިމަތިލާ ފަރާުތގެ ިއޤުާރރު ަމޤާމަޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަީރގެ  ☐

☐ 
ިރއެއް، އަންެބއް، ފިިރއަކު، ދަކުރިމަތިލާ ފަރާުތގެ މަްނމަ، ަބއްަޕ، ށް ަމާޤމަށް ކުރިމަތިލާ މިނިސްްޓރީަގއި، އެ ަމޤާމަ ޕަރމަަނންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަުމގެ 

ހުންކުރެ މީހަކު އެ ކުރިަމތިާލ މީނުވަތަ ބުނެިވދިޔަ . އެްއބަނޑު ެއއްބަފާ މީެހއް، ެއއްބަނޑު މީހެްއ، ނުވަތަ އެްއބަފާ މީެހއް ނެތްކަން އަންގަިއދޭ ލިޔުން
 . ބަްސވާ ކަުމގެ ލިޔުން، އެ ހުރި ީމހަކު ވަޒީފާ ަބދަލުުކރުމަށް ުނވަތަ ިއސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެއް އޮފީހުަގއި ހުެރ، ކުރިމަތިލާ ީމހާ ހޮިވްއޖެނަމަ 

6 

☐ 
އްަނމަ، ކުރިަމތިލާ މަާޤމަށް ސިވިލް ަސރިވްސއަށް/ ަސރުކާރަށް ިޚުދމަތްކުުރމުގެ ެއްއބަްސވުެމއް އޮތް މުަވްއޒަފުން ބޮންޑުުކރެވިަފިއވާ ުމވައްޒަފެ 

 ަފިއވާ ލިޔުން.ައދާކުަރމުްނދާ ވަޒީާފއިްނ ވީއްލުާމމެދު އިއުިތރާެޒއް ނެތްކަމަްށ، ވަޒީފާ ައދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްހޮވިްއޖެަނމަ، 
7 

 

 

 ކޮމިޝަނުގެ ތައްގަނޑު
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 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ  – 6ވަލު ޖަދު

c 

 

 

 

 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  އުފަން ތާރީޚު: 

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

 ފެށި ތާރީޚު  ބަދަލު/ވަކިވި ތާރީޚު 
ގިންތި 

 )ވަގުތީ/ދާއިމީ(
 މަޤާމު / މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ 

 ނަން 
     
     
     

 

 )ޙިޖުރީ ތާރީޚު(

 )މީލާދީ ތާރީޚު(

 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން  

 )ސޮއި( 

 )ނަން( 

 )މަޤާމު( 

 )އިދާރާގެ ނަން(
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 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް  – 7ޖަދުވަލު 

` 

 
 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 

 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް 
Instructions 
 އިރުޝާދު 

 Where possible please provide specific behavioral examples of the applicant  
  ެކަން ސާބިތުޮކށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނުއްވަންވާނެއެވެ.ާޤބިލުގުޅޭ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާއަދާކުރި ފަރާތުގ 

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

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

 

Name of applicant: 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ ނަން:

 

National ID card number: 
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 

Designation of the applicant: 
 އަދާކުރި މަޤާމުގެ ނަން:

 

 

Referee: 
 ރެފެރީގެ މަޢުލޫމާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
 )މަޤާުމގެ ަނން(

(Organisation) 
 )އިދާާރެގ ަނން(

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނެ ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އީެމއިލް އެޑްރެސް(
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In what capacity do you know the 
applicant? 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތް ދަންނަ ހައިސިއްޔަތު:

  

Duration employed with your organisation: 
ދާކުރި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަ

 މުއްދަތު:

Please include start and end date in dd/mm/yyyy format  
ނިމޭ ތާރީޚުތައް ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރުން ލިޔުއްވުމަށް ފެށޭ އަދި   

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

ދާކުރި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ އަ
:މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިރު އިދާރާގައި ވަޒިފާއަދާކުރި  

 

Applicant’s main job responsibilities: 
އިގަނޑު މަވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން ވަޒީފާގައި އަދާކުރި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

Please list out responsibilities separately or submit job description 
އްވުމަށްނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅު ވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް  

 
 
 
 
 
 
 
 

Reason for Termination:  
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

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

 
 

Rate the applicant’s level of performance 
on a scale of 1 being lowest to 5 being 
highest: 

 އެންމެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
އާ ދެމެދު ރޭޓްކުރާގޮތް:  5އިން އެންމެ މަތި  1ދަށް   

 RATE:   _______________ 

What are the qualities or attributes of the applicant that you consider will help their career in the future? 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ ސިަފތަކާއި ހުނަރަށް ބަލާއިރު ކެރިައރގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މުހިންމުކަންކަމަކީ ކޮބާ؟
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Would you re-hire this candidate again if given 
the opportunity? 

 މިފަރާތަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމާމެދު ފެންނަ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

 yes  ްއާނ  no ނޫން    

Comments: )އިތުރު ބަޔާން(      

 

 

 

 

 

DECLARATION 

 އިޤްރާރު 

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 that I give my consent to be 

contacted for further validation if required by the respected ministry/department/agency. 

ގިހުރި މިންވަރުން ދީފައިވާ ޞައްޚަ ތެދު އަޅުގަނޑު .......................................... މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލާމާތަކީ އަޅުގަނޑަށް އެނ
ރުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ޚަކަން ކަށަވަމަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ޞައް

 މިނިސްޓްރީ/ޑިޕާޓްމަންޓް/އެޖެންސީ/އިދާރާއަކާ ގުޅުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. 

Signature:…………………………………              Date:…………………………….  

 ތާރީޚު:                                             ސޮއި:

Name: …………………………………    

                        ނަން:

 

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

ޑި ަހމަުވމުގެ ކުިރން ުހށަހެޅުްއވުން ލާނުގެ ސުްނގަަޝން ފޯމާއެކީ ިއޢުވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މަޢުލޫމާތުަތއް ރެެފރީލަްއވައި ުފރިހަަމކުރުުވމަށްފަހު އެޕްލިކޭ
 އެެދމެވެ 
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  އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓް  – 8ޖަދުވަލު 
 

c 
 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 ސްކޯރިންގ މެޓްރިކްސް

 މަޤާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

  ނަންބަރ:ރިފަރެންސް  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މަޤާމު:
  އިޢުލާނު ނަްނބަރ: ZV-7 ރޭންކް:

  އިޢުލާނުގެ ތާރީޚު: ZV-7 ކްލެސިފިކޭޝަން:
  މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު:  އޮފީސް/ސެކްޝަން:

 މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

  ފުރިހަމަ ނަން:
  ދރއކ ނަންބަރު:
  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

  :މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 

 

 ކަން ޤާބިލު : ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި 1ކޮމްޕީޓެންސީ 
 

ގަޅު 
ރަނ

 .
ވ

 

ގަޅު 
ރަނ

 

ުމިން
މެދ

 

ދެރަ 
 

ދެރަ 
ވ. 

 0 0.5 1 1.5 2 ހިންގުންތެރިކަން  .1 
 

 0 0.5 1 1.5 2 މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކުރުން  .2
 

 0 0.5 1 1.5 2 ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް މެނޭޖްކުރުން  .3
 

  ޖުމުލަ:
 

 : ޕޮލިޓިކަލް ނިއުޓްރަލިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް 2ކޮމްޕީޓެންސީ 
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ގަޅު
ރަނ

 .
ވ

 

ގަޅު 
ރަނ

 

މިން 
މެުދ

 

ދެރަ 
 

ދެރަ
 .
ވ

ނޑަކުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަ .4 
 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން

2 1.5 1 0.5 0 

ގޮތުގައި  ސަރވިސްއަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ޚިދުމަތެއްގެސިވިލް  .5
 ކުރިއެރުވުމުގެ ހުނަރާއި ގާބިލްކަން 

2 1.5 1 0.5 0 

ފުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަ .6
 ންވަރު އިތުބާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް މި

2 1.5 1 0.5 0 

  ޖުމުލަ:
 

 : ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރ ޕަރސަނަލް ސްކިލްސް 3ކޮމްޕީޓެންސީ 
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 0 0.5 1 1.5 2 ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަޑުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން .8
ރު ލިބިފައިވާ ކޮންޓެންޓް ނޮލެޖް )ދާއިރާގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަ .9

 މިންވަރު(
2 1.5 1 0.5 0 

ވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ތަޖްރިބާގެ ތެރެއިން އެކިފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނާެއކު ބާއް .10
ދި ދޭދޭ އަޓީމްަވރކް ގުޅުމާއި، މުއާސަލާތްކުރުމާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި، 

 މުވައްޒަފުންނާ ކެންޑިޑޭޓާއެކު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްފައިވާގޮތް
2 1.5 1 0.5 0 

  ޖުމުލަ:
 

 : ލީޑަރޝިޕ4ްކޮމްޕީޓެންސީ 
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ކަމާއެކު  ކެންޑިޑޭޓްގެ ތަޖްރިބާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ރޭވުންތެރި .12

 އިސްފަސްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތް 
2 1.5 1 0.5 0 

ދިމާވެފައި  ކެންޑިޑޭޓްގެ ތަޖްރިބާގެ ތެރެއިްނ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި .13
 ހުރަސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

2 1.5 1 0.5 0 

  ޖުމުލަ:
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 0 0.5 1 1.5 2 ކެންޑިޑޭޓްގެ ވިޝަންއާއި މިޝަން އަދި އޮބްޖެކްޓިވްސް .15
 0 0.5 1 1.5 2 ކެންޑިޑޭޓުގެ ހަރުދަނާކަމާއި ކޮންފިޑެންސް ހުރި މިންވަރު .16

  ޖުމުލަ:
 

     
 ތާރީޚު  ސޮއި  ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ޕެނެލް މެންބަރުގެ ނަން
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                                           ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން     
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