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 ދެވަނަ އިޞްލާޙު() 2020
 

އަޅުއްވާ ބަޖެޓަށް ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކަށް ސަރުކާރުން ކަނޑަ )ހ( .1 ތަޢާރަފު:

އެކައުންޓްސް  ރިޢާޔަތްކޮށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އެ އިދާރާއަކަށް ކަނޑައަޅާ މަޤާމެކެވެ. ޗީފް

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. އެގްޒެކެޓިވް އަކީ އެ މަޤާމު ކަނޑައެޅޭ އިދާރާގެ މާލީ 

ގެ ޝަރުޠު މަޤާމު  މި އުޞ ލަކީ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި )ށ(  

 ންކުރާ އުޞ ލެވެ. ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާއައްޔަނުށް މީހުން ހޮވުމާއި މަޤާމައަދި 

ގައި ކުރުމުގައި، މި އުޞ ލު އައްޔަނުށް މީހުން ހޮވުމާއި މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ނ(  

ން ހޮވުމާިއ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތަކުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހު 

 ތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.އުޞ ލު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަނު

ގައި  1ގެ ޖަދުވަލު ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި މަސައްކަތްތައް މި އުޞ ލު  )ރ(  

 އެވަނީއެވެ.

    

މަޤާމުގެ އަސާސީ 

 ޝަރުޠު 

 )ހ( .2

 

 

 

 

 ގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަޤާމުޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ 

ރާ )އައި.އެފް.އޭ.ސީ( އިން ޤަބ ލުކު ންޓްސްފެޑަރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓަ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ލިފައިޑް ސިޕްފާ( ގެ ކޮ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއް )މިސާލު: އޭސީސީއޭ/ސީމާ/ސީޕީއޭ/

 ންޓަކަށްވުން.އެކައުންޓަ

 އަދި

c 



 

Page 2 of 41 ްޞްލާޙު()ދެވަނަ އި  2020ލު ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞ   ޗީފް އެކައުންސްޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހުނ  

 

 

 

 

އެ މުއްދަތުގެ )ން. އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 5ފައިނޭންސް/އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއެއްގައި 

 ).ފައިވާންވާނެއެވެއަހަރުދުވަހު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށް  2މަދުވެގެން  ތެރެއިން
 

    

މަޤާމުގެ 

ކޮމްޕީޓެންސީތަކާއި 

މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގެ 

 ކްރައިޓީރިއާ 

 

އް މި އުޞ ލުގެ ޖަދުވަލު ށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކޮންޕީޓަންސީތަމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ހ( .3

 ގައި އެ ވަނީއެވެ. 2

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ )ށ( 

 )ސާޅީސް އިންސައްތަ(  40: %ތަޖުރިބާ .1

 އިންސައްތަ( ތިރީސް ) 30%ތަޖުރިބާ  ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ( ހ)

 (އިންސައްތަ ދިހަ) 10% ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ)ށ( 

 ( އިންސައްތަ ފަސް) 5: %ތަމްރީނު ގުޅޭ މަސައްކަތާ  ގެމަޤާމު .2

 )ވިހި އިންސައްތަ(  20: %އިމްތިހާނު .3

 އިންސައްތަ(   ފަސް)ތިރީސް  35އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން: % .4

    

ވަޒީފާއަށް 

އިޢުލާނުކުރުމާއި، 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 

 ދ ކުރުމާއި ބަލައިގަތުން 

 މާއި ބަލައިގަތުމުގައި ކުރުމާއި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދ ކުރުއިޢުލާނު މަޤާމަށް  އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ޗީފް  )ހ( .4

 މީހުން ހޮވުމާއި އަމަލުކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް  މި އުޞ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއްގައި

 އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލު" ތަކާ އެ

 . ށް އިޢުލާނު ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ށ( 

ގައިވާ  3ދުވަލު ޖަ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރާނީ މި އުޞ ލުގެ  )ނ(  

 އިޢުލާނުގެ ނަމ ނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ޒީފާއަކަށް ކުރާއިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވަ އިޢުލާނުވަޒީފާއަށް  )ރ(  

ދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. )ފަހެއް( ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ނ ން މުއް 5ކުރިމަތިލުމަށް، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނ ން 

 ގެ އިޢުލާނު  ތާރީޚާއި އިޢުކުރާޝާ އިޢުލާނު ގެޒެޓްގައި ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ގުނާނީ  ދުވަސް 5 ދެވޭ މިގޮތަށް

 . ހިމަނައިގެންނެވެ ތާރީޚް ހަމަވާ  މުއްދަތު

ނީ މި އުޞ ލުގެ ޖަދުވަލު ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ )ބ(  

 މަޢުލ މާތު ފޯމު" އެވެ.ގައިވާ "ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  4
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ން މި އުޞ ލުގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު  )ޅ(  

ރާރު" ފުރިހަމަކޮށް ޤުށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އިގައިވާ "ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަ 5ޖަދުވަލު 

 އެކީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާ

 ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ކ(  

 ނާނެއެވެ. ވެން ހުންއަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެ . ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ

ތަމްރީނުގެ ލިޔުންތައް  އެދޭ ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދިވަޒީފާއަށް  )އ(  

ޔުމެއް ކޮމިޝަނަށް އެ ލި ،ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުމެއް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

ޝަނުން ކަނޑައަޅާ ބޭނުންވެގެން ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމި 

ސް، ވަޒީފާއަށް ވަގުތެއްގައި، އެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެ

 ވާނެއެވެ.ން ތިލާ ފަރާތްތަކަށް ދޭކުރިމަ

    

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ 

ފަރާތްތައް ސްކްރީން 

 ކުރުން 

މި އުޞ ލުގައި އި ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީން ކުރުމުގަ )ހ( .5

އި އައްޔަނުކުރުމުގެ އަމަލުކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއްގައި 

 މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލު" ތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އާއެކު ހުށަހަޅާ ވިއުއިންޓަރ އަދި އިމްތިހާނު ރެފްރީ ރިޕޯޓާއި، ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނަށް )ށ( 

 ގެ މަޢުލ މާތު ކޮމިޝަނުން އަންގާނެއެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޕޯޓަކީ އެންމެ ފަހުން ރިށް އެދި ހުށަހަޅާ ރެފްރީ ރިޕޯޓުގެ ތެރެއިން އެއް މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ނ(  

 1)މަދުވެގެން ރި އަދާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ  ވަޒީފާގައި އެ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކު

 ށް ވާންވާނެއެވެ.ޕޯޓަކަ ފަރާތުން ހޯދާ ރެފްރީ ރިއަހަރަށްވުރެ ކުރުނ ން މުއްދަތެއްގައި ސުޕަވައިޒްކޮށްފައިވާ( 

 ފުކުރެވޭނެއެވެ.ށް ސްކްރީންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ރ(  

ސާސީ ޝަރުޠު އަގެ މަޤާމުށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ބ(  

ވެ. މިގޮތަށް އަންގާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެހަމަނުވާ 

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

    

ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނަށް 

 ޕޮއިންޓް ދިނުން 

ނީ "ސިވިލް އަމަލުކުރާ މި އުޞ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއްގައިތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  )ހ( .6

އްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލު" ތަކާ އެ

 މަތިންނެވެ.
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ލިބިފައިވާ  ތުރުން އި ފިޔަވައި އޭގެ  ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނީ ޝަރުޠު  .1

 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށެވެ.

 ހިއްސާވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު  .2

މީ ނުވަތަ ޤައުކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް/އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ 

މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު  ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ

 ދެވޭނީ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ފައި ޔާންކޮށް އްދަތު ބަތަކުގައި ތަޖުރިބާގެ މުދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަޖުރިބާ ހާމަކޮށް  .3

ންކޮށްފައި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ބަޔާވާނީ އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށެވެ. އޮންނަން

 ތިންނެވެ. ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މުއްދަތު ގުނާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަނުވާނަމަ، 

އަހަރުގެ  5: )މިސާލުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް  .3.1

ޖުރިބާގެ އެ މުއްދަތު ތަ ،މުއްދަތަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައި ވާނަމަ

 މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ. 

މަ ޕޮއިންޓު ދޭނީ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަ .3.2

 ހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި

 2009 ންއި 2008ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު )މިސާލު:  .3.3

ފާ އަދާކުރަންފެށި ޕޮއިންޓް ދޭނީ ވަޒީ ،ވާ ކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމައަށް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި

ރުގެ ޖަނަވަރީ ގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވި އަހައަހަރު

 އިން  2008ޑިސެންބަރު  1އަށް ނަމަ،  2009އިން  2008މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. )މިސާލު: 

 2008ޑިސެންބަރު  1، އަށް ނަމަ 2014އިން  2008އަށް އަދި  2009ޖަނަވަރީ  31

 ށް(އަ 2014ޖަނަވަރީ  31އިން 

ޖުރިބާއަށް ތަޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  .4

އުމީ ނުވަތަ ދެވޭނީ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ މުސާރަދެވޭ ވަޒީފާއަކަށްވާނަމައެވެ. ޤަޕޮއިންޓް

މާއި، ވޮލަންޓަރީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގެ ބޯޑު ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުކަ

 މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ.  

، އަމިއްލަ ކުންފުންޏާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކާއި، ޤައުމީ ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި .5

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއެއް އުވައިލައިފައިވުމުގެ 

 ސަބަބުން އެޕްލިކެންޓަށް ލިބެންނެތްނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަދަ ތަނަކުން ކުރިން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި 
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ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަނުވާ ނަމަ، ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ އެ ތަނެއްގެ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި 

 ގައިވާ "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  04މި އުޞ ލުގެ ޖަދުވަލު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ޝަރުތުގަމަސައްކަތުގެ  .6

 30ވެގެން ގިނަ )ސައްތަ އިން 6ތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ހަމަވުމަށްފަހު، އި އަހަރުގެ މުއްދަތު 5

 .)ސައްތައިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހިންގުމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ޝަރުތުގައި .7

 10ނަވެގެން އިން ސައްތަ )ގި 2އިތުރުވާ ކޮންމެ އަހަރަކަށް އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު،  2

 އިން ސައްތަ(.

ތެރެއިން  ބާގެ ލިޔުންތަކުގެޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ތަޖުރި )ށ(  

 .އެވަނީއެވެޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި 

ދަންނަވާ ފައިވަނީ ތިރީގައި މިށްވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮ ލިބިފައިފައިނޭންސް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ .1

 ވުމަށެވެ. ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި

ޖުރިބާ ގެ މަސައްކަތުގެ ތަރާއެއްގައި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމު ދައުލަތުގެ އިދާ .1.1

 .ލިބިފައިވުން 

މަސައްކަތް  ގެމާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުއްގެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެ .1.2

 .ކޮށްފައިވުން

  މާލީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި މެނޭޖްމަންޓް ޑިސިޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ .1.3

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ގެރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުމު 

 .ދައުލަތުގެ އެސެޓް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .1.4

 .ފައިވުން  މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބި ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓާއި ޑެޓް .1.5

އެކައުންޓިންގ ޑޭޓާ އެންޓްރީއާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގގެ  .1.6

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނ ން ތަނެއްގައި ފައިނޭންސް ދާއިރާގައި  .1.7

 .މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން

 އި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކަމަށް  .2

 .އިވުމަށެވެއިދާރާއެއް ނ ން ތަނެއްގައި އެކައުންޓިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ
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އަމަލުކުރާނީ  އި މި އުޞ ލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަމެއްގަކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  )ނ(  

" ތަކާ އެއްގޮތްވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލު 

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ގައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީ .1

 ތެރެއިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ތަމްރީނުތަކަށެވެ. 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ސްޓޭންޑަރޑްސް )އިޕްސާސް( ގެ ތަމްރީނުތައް  .1.1

 އެފް.އެސް( ގެ ތަމްރީނުތައް.ސް )ޖީގަވަރމަންޓު ފައިނޭންސް ސްޓެޓިސްޓިކް .1.2

  ޕޮއިންޓްއެވެ.  1ނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ތަމްރީނަކަށް  ތަމްރީނުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ ކުރުމުއްދަތުގެ .2

    

ޝަރުޠު ހަމަވާ ސާސީ ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ އަމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ހ( .7 އިމްތިހާނު ކުރުން 

 ފަރާތްތަކަށް އިމްތިހާނެއް ދެވޭނެއެވެ.

. އިންނެވެ ނޭންސްފި އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރާނީ  މާރކު ކަރުދާސްތައް އިމްތިހާނު އެކުލަވާލައި ކަރުދާސް އިމްތިހާނު )ށ(  

 މްތިހާނު އި. ކޮމިޝަނުންނެވެ ސަރވިސް ސިވިލް ހަމަޖައްސާނީ އިންތިޒާމުތައް އިދާރީ ގުޅޭ އިމްތިހާނާ އަދި

 .ތެރެއިންނެވެ  ތަކުގެކޮމްޕީޓެންސީ  އެގްޒެކެޓިވްގެ  އެކައުންޓްސް ޗީފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ކުރެވޭނީ

 ގުޅޭ އެހެނިހެން މުހިންމު ކަންތައްތައް:  އިމްތިހާނާ )ނ(  

އެއްވެސް  އިމްތިހާނުގެ ވަގުތުގައި ޟަރ ރީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނުވީ އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނުން .1

  ހޯދަންވާނެއެވެ.ހުއްދައިންވިޖިލޭޓަރގެ ށް ނުކުތުމުގެކުރިން ނުނިކުމެވޭނެއެވެ. މިގޮތަ ބައިވެރިއަކަށް 

އަކު ކޮށްފިނަމަ، އިމްތިހާނު ކުރިއަށްދާއިރު ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ބައިވެރި .2

ލުން ފޮނުވާލުމުގެ ތުލުމަށްފަހު، އިމްތިހާނު ހޯ ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ ސުވާލު ކަރުދާސް އަ އެބައިވެރިއަކު

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިންވިޖިލޭޓަރ އިޚްތިޔާރު 

 އިމްތިހާނު ބާއްވާ ތަނަށް ނުވެއްދޭނެ ތަކެތި:  .3

 ެއްމޮބައިލް ފޯނު، އައިޕެޑް ފަދަ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް ވަޞީލަތ 

 ްއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއ  

  ިއަތްދަބަސް، ޕަރސް ފަދަ ތަކެތ 

  ްކަށީގެންނުވާ އެމަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން އިމްތިހާނުގައި ބޭނުންކުރުނ

 އިންވިޖިލޭޓަރއެވެ.( މި ތަކެތި ކަނޑައަޅާނީ ( ތަކެތި 
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ވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެއިމްތިހާނު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚު އި  )ރ(  

އިމްތިހާނަށް ނެވެ. އިމްތިހާނަށް ޙާޟިރުވުމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތިބެންވާނީ ތައްޔާރުވެގެން

ދާ މްތިހާނު ހަ)އެއް( ދުވަސް ކުރިން އިމްތިހާނާ ގުޅޭ މަޢުލ މާތު އި 1ހާޟިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ މަސައްކަތު 

އަށް އެދޭ ފޯމުގައި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާ

 އިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މެ-ދީފައިވާ އީ

    

އިންޓަރވިއު އާއި 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 ކޮމިޝަނުން  ން މަތި ލަފާގެ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެންދާނީ  ކުރިޔަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އަދި  ންޓަރވިއު އި )ހ( .8

 .ޕެނަލްއަކުންނެވެ  ކަނޑައަޅާ

އު އަދި ގައި ވާ ކޮމްޕީޓެންސީތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވި 2އިންޓަރވިއު އަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ޖަދުވަލު  )ށ(  

 6ގެ ޖަދުވަލު މި އުޞ ލު ، ކޮމްޕީޓެންސީތަކަށްޕްރެޒެންޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެސެސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ފޯމު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  A1ގައިވާ 

އި އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚު އިޢުލާނުގަ )ނ(  

ށް ވަޒީފާއަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޙާޟިރުވުމަ

ލ މާތާއި، މަޢު  ތަފްޞީލުނާ ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތިބެންވާނީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. 

ވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ ވާންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި، އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުޙާޟިރު އިންޓަރވިއުއަށާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް 

ޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް )އެއް( ދުވަސް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑި 1މަސައްކަތު 

 އިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ.މެ-ފައިވާ އީއެދޭ ފޯމުގައި ދީ 

    

ޝަރުޠުހަމަވާ 

ފަރާތްތައް 

 ޑިސްކޮލިފައިވާ ޙާލަތް 

އެކައުންޓްސް  ޗީފް ،ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން .9

އިން ކުރެ އެއްވެސް ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއުށް މީހަކު ހޮވުމުގެ މަޤާމައެގްޒެކެޓިވްގެ 

ލިފައި ވާނެއެވެ. އަދި އެ އެ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރި ހިސާބުން ޑިސްކޮ  ،މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތައް

 އިލް މެދުވެރިކޮށް( އަންގަންވާނެއެވެ.މެ -ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން )އީ

    

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

ތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނ ން  )ހ( .10

ދުވެގެން ގެ ވެބްސައިޓްގައި މައާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް"

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އާންމުކުރަންވާނެއެވެ. 3ރަސްމީ ބަންދު ނ ން 
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ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓު 

 އާންމުކުރުން 

ޝީޓް އާންމުކުރާ  މި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް )ށ( 

ތުގައި ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަ 3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނ ން 

ރިކޮށް ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ މެއިލް މެދުވެ -ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އީ ،ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު

ފޯމު އިޞްލާހުކޮށް އަލުން  A2ލު އަންނަ ހާލަތުގައި ފޯމަށް ބަދަ  A2ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން 

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

"ވަޒީފާއަށް  ،ޖެއްސޭނަމަވަޒީފާއަށް އެ ފަރާތް ހަމަ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވެފައި )ނ(  

ލް ސަރވިސް ސިވި  ،ފޯމު(" އާންމުކުރުމަށްފަހު A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

)ހ( އަދި  މި މާއްދާގެ ،ޝަކުވާއެއް ނެތް ނަމަ ،ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތާ ގުޅައި ޝަކުވާއެއް އޮތްތޯ ބަލައި

 )ށ( އަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވެގެން ނުވެއެވެ. 

    

މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމާއި 

 އައްޔަނުކުރުން 

ކްރައިޓީރިއާ އާއި  ށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޮމްޕީޓެންސީމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ހ( .11

ގެ އުޞ ލުވާގޮތް މި ކޮމްޕީޓެންސީ ޓެސްޓުކުރެވޭ ބައިތައް އަދި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ގޮތާއި އިންސައްތަ ކަނޑައެޅިފައި 

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ދެވޭނީ އެ ތާވަލު  ޕޮއިންޓްހަކު ހޮވުމަށް ށް މީމަޤާމަހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ގައި 7ޖަދުވަލު 

، ގެ މަޢުލ މާތު ށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކު މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ށ(  

 ރެވޭނެއެވެ.ހިއްސާކުއާ ނޭންސްއެކު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިކްރައިޓީރިއާއިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލާ

 3ންދުނ ން ބަން ފެށިގެން ރަސްމީ އަދި މިނިސްޓަރގެ ލަފާގެ މަތިން، މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔަށް ފޮނުވާ ތާރީޚު )ނ(  

ޝަނުން ގޮތެއް ކުރުމާމެދު ކޮމި އައްޔަނުށް މީހަކު މަޤާމަދުވަހުގެ ތެރޭ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ކުރާނީ ކޮމިޝަނުންނެވެ. އައްޔަނުށް މީހަކު މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ރ(  

 )ސިޓީ( ކޮމިޝަނުން ށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާއަށް ހޮވުނު ކަމުގެ ލިޔުން މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  )ބ(  

 ފޮނުވޭނެއެވެ.

 މުން ލިޔު ޔާންކޮށްބަހޮވުނުކަން ސަބަބާއެކު ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ނުނު ށްމަޤާމަޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ޗީފް އެކައުން )ޅ(  

މެއިލް -ފައިވާ އީ އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދީ 

 .އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ

    
 ފަށާނީ، މި އުޞ ލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި އުޞ ލަށް އަމަލުކުރަން  .12 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
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 ކާއި، ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަ މަޤާމު ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ 

ގައި "މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޤަވާޢިދު ގެ މައިގަނޑު މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މަޤާމުޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް އަކީ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ 

 ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.ގްޒެކެޓިވް މަސްއ ލިއްޔަތުތައް" މި ބައިގައެވެ. އެކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީވެސް ޗީފް އެކައުންޓްސް އެ

 ހާސިލްވިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް  ކީ ޕަރފޯމަންސް އައުޓްކަމް  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް 

   ބަޖެޓާ ބެހޭ:

ގާނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި، އިދާރާއިން ހިނ އިދާރާއަށް  .1
ހަރަކަށް އަލަފާކުރާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން، އެ 

ށް މާލީ ގައިވާ ތާރީޚަ ޤަވާޢިދުލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި މާލިއްޔަތުގެ 
 ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

ޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
 ޕްލޭނާއި އިދާރާގެ މެންޑޭޓް އާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 
ގެ ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް ދައުލަތު 
 ފިސްކަލް ޕެރަމީޓާސްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ތާރީހަށް އިދާރާގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މާލީ 

 ން ވުޒާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވު

 .ްކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް ހުށަހަޅާފައިވުނ 
 ެރޭގައި އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް  ސީލިންގގެ މިންވަރުގެ ތ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.
 ްދެއް،  ކޮންމެ ޚަރަ ވަކިވަކި އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ރ ލް އާއި އެއްގޮތަށ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި  އެޚަރަދަކަށް
 އްޓިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.ހިފެހެ

  ިދި އަ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއ
އްތައް އިދާރާގެ މެންޑޭޓް، ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ ކަންތަ

 ހާސިލްވާނެގޮތަށް ބަޖެޓު އެކުލަވާލާފައިވުން.
 ްފައިވުން.ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޕެރަމީޓާސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށ 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު  .2
ކުގައި( ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގައި )ނުވަތަ އަހަރުތަ  ،މަޝްރ ޢުތަކާއި

 ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ ތަފްޞީލު މާލީ ވުޒާރާއަށާއި 
 ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

މާލީ  ޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިން ކޮންމެ މާލީ ވު 
އަހަރެއް ނިމުމުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު 

ތަ ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގައި )ނުވަ  ،މަޝްރ ޢުތަކާއި
ގެ އަހަރުތަކުގައި( ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރ ޢުތަކު
 ތަފްޞީލު މާލީ ވުޒާރާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ 

 އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވުން.

 ،ްސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނ 
އިދާރާގެ މެންޑޭޓް އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ 

ފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވާ 
 .މަޝްރ ޢުތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން

 ްލޭން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ހިންގުނު މަޝްރ ތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕ
 އާއި ތަފްޞީލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

1ޖަދުވަލު   



 

Page 10 of 41 ްދެވަނަ އިޞްލާޙު( 2020ލު ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞ   ޗީފް އެކައުންސްޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހުނ(  

 

 ޮތަށް މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އުޞ ލުތަކާ އެއްގ
 މި މައުލ މާތުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

  ްން.ހުށަހަޅާފައިވުމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިނ 
  ާތް ކުރިއަށް އޮ، ގެ ދަށުން ހިނގާ މަޝްރ ޢުތަކާއިއިދާރާ އާ އިދާރ

ހޭ ކަމާ ބެ ،އަހަރު ހިންގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ މަޝްރ ޢުތައް
 ވުން.މުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ދިރާސާކޮށްފައި

 

އި ފަށަން ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރ އެއް މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގަ .3
އިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަޝްރ ޢާގުޅޭ މަޢުލ މާތު މާލީ ވުޒާރާ

 ކަނޑައަޅާ އުސ ލެއްގެ މަތިން ހުށަހެޅުން.

ރާއިން މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ވުޒާ 
 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

  ެސިޔާސަތުތަކާއި ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގ
ޖީ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެ
އު ޑައިރެކްޝަންތަކުގެ ދަށުން ފެށުމަށް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އަ
 މަޝްރ ޢުތަކުގެ މައުލ މާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް 

 ދިރާސާކޮށްފައިވުން.
 ުތަށް ޞ ލުތަކާ އެއްގޮމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އ

 މި މައުލ މާތުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.
 ުން.މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވ 

   ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭ:

ވާ އިދާރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައި  .4
 ން. އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެހެން ޚަރަދުތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓު

ޓް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، އެ މަހެއްގެ ވޭރިއަންސް ރިޕޯ
 ތައްޔާރުކޮށް އިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.

 ުން، އެ މަހެއްގެ ވޭރިއަންސް ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމ
 ތައްޔާރުކޮށް އިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

  ްމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށ
 ވޭރިއެންސް ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށްފައިވުން. 
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ވާ ށްފައި މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަންޓް )އެމް.އެމް( މޮޑިއުލް އިމްޕްލިމެންޓްކޮ .5
ގެ އިދާރާތްތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމްތައް ތައްޔާރުކުރުމު 
މުގެ މަސައްކަތާއި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ފައިސާ ދެއްކު

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމް.އެމް މޮޑިއުލް އިން ކަން 
އަޅާފައިވާ ނޑަކަށަވަރުކުރުމާއި، އެ މޮޑިއުލްގައި މަޢުލ މާތު ގެންގުޅުމަށް ކަ

މުންދާކަން މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލ މާތުތައް ބެލެހެއްޓެ
 ކަށަވަރުކުރުން.  

  ްއެމް.އެމް މޮޑިއުލްގެ ކަނޑައެޅޭ ބިޒްނަސ
އޭރިއާތަކުގެ ބަޖެޓާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރުތައް 

 ން ރިކޮންސައިލްވެފައިވުން. ޤަވާޢިދު 
 ެމެޓިކްކޮށް ވެންޑަރސްގެ މައުލ މާތުތައް ސިސްޓ

 ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

އަކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާ
 ރިޕޯޓް ނެގުމަށްފަހު ބަޖެޓާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރތައް ރިކޮންސައިލް 

 ކޮށްފައިވުން. 
 

 

ރެވެނީ ކުޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ޚަރަދުތައް  .6
 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.  ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގެ 

 ކުރާ   ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުން
 އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކަކީ މާލިއްޔަތު 

 ގައިވުން.ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމު 

  ްހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް، އެޚަރަދުތައް ނިސްބަތްވާ ފަންޑުތައ
 އެނގޭނެހެން ވަކިން ބަލަހައްޓާފައިވުން.

  ެއެ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގ 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުން.ޤަވާޢިދު 

 ޭއިވާ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަމާބެހ
 ގޮތަށް ދީފައިވުން.

 ިނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ އެކަމަކަށް  ،ސަބްސިޑީ ،ލޯނުތަކާއ 
އި ޤަވާޢިދާ މާލިއްޔަތުގެ  ،ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އުސ ލާއި

އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްތަކުން 
  ފާހަގަވެފައިވުން. 

   ބެހޭ:ކޭޝް މެނޭޖްކުރުމާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 29ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނ ނުގެ  .7
ން ބަޔާންކުރާ ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭން މާލީ ވުޒާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތި 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން.

ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭން ކަނޑައެޅޭ ތާރީހެއްގެ ކުރިން 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

  ާލޭން ޕްތާރީހެއްގެ ކުރިން ކޭޝްފްލޯ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅ
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

 ޭޝްފްލޯ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞ ލަކާ އެއްގޮތަށް ކ
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.



 

Page 12 of 41 ްދެވަނަ އިޞްލާޙު( 2020ލު ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞ   ޗީފް އެކައުންސްޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހުނ(  

 

ގެ ދަށުން ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާ  .8
ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް އަދި 

ޢަމަލު  ތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައިއުޞ ލުހަމަޖެހިފައިވާ 
ލުމުގެ އެގްޒެކެޓިވް ގެ ބެކުރާނެގޮތުން އިރުޝާދުތައް، ޗީފް އެކައުންޓްސް 

 ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ދިނުން.

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުގެ މާލީ 
 ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާވެފައިވުން. 

 ާލީ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތާކުގެ މ
ތަކާއި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އާ ގުޅޭ އެންމެހައި މިންގަނޑު

 ވުން.އުޞ ލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ބާއްވާފައި
 ިކަން އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރ

 ވުން.ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައުލ މާތު ފޯރުކޮށްދީފައި
  ަޚަރަދުކުރުމުގައި މާލިއްޔާއަށް ބުރަކުޑަކުރުމަށް އޮންނ 

މަސައްކަތް  ތަށް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްކޮށްފައިވާތަކާއި އެއްގޮއުޞ ލު
 ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށްފައިވުން.

 ްސެންޓަރ އަދި ފަންކްޝަނަލް އޭރިޔާތައް ޓް ގިނަ ކޮސ
ގެ އެ ކޮސްޓް ސެންޓަރ އަދި އެފަންކްޝަލް އޭރިއާ  ،ހިމެނޭނަމަ

އުމަންޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޑޮކި
 ކޮށްފައިވުން.

   މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާކުރުމާ ބެހޭ:

މާރިޗު )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  .9
ގެ ނިޔަލަށް( އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ  31

ގެ މަތިން  މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް، އިދާރާއެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުން.އޮޑިޓަރ 

IPSAS  ްގެ ސްޑޭންޑަރޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ރިޕޯޓ 
ދުވަހުގެ ކުރިން އޮޑިޓަރ  31މާރިޗު ، ތައްޔާރުކޮށް

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

  ްކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށIPSAS  ާގެ ސްޑޭންޑަރޑްތަކ
 އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

 ިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން މާލީ އަހަރު ނ
 ފޮނުވާފައިވުން.

ޕޯޓުތައް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްއިން މަހުން މަހަށް ބަލަންޖެހޭ ރި .10
 ބެލުން. 

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ކޮންމެ މަހަކު 
 ން.ރިވިއުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިފައިވު

  ްޓް ބްލޮކް އައިޓަމްސް ރިޕޯޓް ބެލުން، މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަނ
ރިސީޓް  މޮޑިއުލް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކުން ގުޑްސް

ކު ން ކޮންމެ މަހަޤަވާޢިދުއަދި އިންވޮއިސް ރިސީޓް ރިޕޯޓްތައް 
 ޗެކްކޮށްފައިވުން.

   ުގެ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އަދި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތ
 ން ކޮންމެ މަހަކު ޗެކްކޮށްފައިވުން.ޤަވާޢިދުބަޔާން 

  ްޖެހޭ ބަލާ އަޅަން ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓަމަންޓ
 ފިޔަވަޅުތައްއެޅުން.

 .ްތިރީގައިވާ ރިޕޯޓްތައް ކޮންމެ މަހަކު ޗެކްކޮށްފައިވުނ 
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o ަމް ރިޕޯޓް ބްލޮކް އައިޓ 
o  ްބަޖެޓް ބެލަންސް ރިޕޯޓ 
o  ްޕާރޗަރސް އޯޑަރ ރިޕޯޓ 
o  ްވެންޑަރ ލައިން އައިޓަމްސް ރިޕޯޓ 
o  ްޖީ.އެލް ލައިން އައިޓަމް ރިޕޯޓ 
o  ްޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯތްތައް ރިކޮންސައިލްކުރުނ 
o  ްއެކައުންސް ޕޭޔަބަލް އަދި އެކައުންޓްސް ރިސީވަބަލ

 ރިޕޯޓް
o  ްޓްރައަލް ބެލަންސ 
o  ްސްޓޭޓްމަންޓްތައް އަދި ބޭންކް އެކައުންޓ

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން 
o ެޓް ރިޕޯޓް އެސ 
o ްޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައްފައިނޭނ 

އް ހިނގަމުންދާ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަޝްރ ޢުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަ  .11
ންގަމުން ން މާލީ ވުޒާރާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އަޤަވާޢިދު 

 ގެންދިއުން.

ން މާލީ ޤަވާޢިދު ދަލުތައް މަޝްރ ޢުތަކަށް އަންނަ ބަ
ވުޒާރާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހާ 

 ހިއްސާކުރެވިފައިވުން.

  ްމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިނ
 ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

  ްމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށ
 ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

ގެ އެގްޒެކެޓިވް ގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމު ޗީފް އެކައުންޓްސް  .12
ލޭއެހީގެ ދަށުގައިވާ  އިދާރާތަކަށް ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ހި 

ން ވަގުތީ ގޮތު  ،ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި ،ދަށުން ހިންގާ މަޝްރ އުތަކާއި
ން މާލީ ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމު

 ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުން.

ށުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ހިލޭއެހީގެ ދަ
ތީ ވަގު  ،ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި ،ހިންގާ މަޝްރ އުތަކާއި

ން ޤަވާޢިދު ގެ މައުލ މާތު ގޮތުން ބެހެއްޓޭ ފައިސާ
 ބެލެއްޓިފައިވުން.

 ްޔަތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ރިޕޯޓްތައް މާލިއް، ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓ
 އެއްގޮތަށް ޢާންމުކޮށްފައިވުން. ޤަވާޢިދާ ޤާނ ނާއި 

 ިލް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ރިކޮންސައ 
 ކޮށްފައިވުން.

   ބޭންކް އެކައުންޓާ ބެހޭ:

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ  .13
ދަށުގައިވާ  އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގައި، ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުޅުވަން 

 މާތެއް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލ 
 ފުރިހަމައަށް ފޮނުވާފައިވުން.

ގެ ޤާނ ނާއި އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލ މާތުތައް މާލިއްޔަތު 
 އިވުން. އި މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞ ލުން ފޮނުވާފަޤަވާޢިދާ
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ބޭނުންވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް 
 ފޮނުވުން.

މާލިއްޔަތު  މާލީ ވަޒީރުގެ ހުއްދަ އާއެކު ހުޅުވޭ އެކައުންޓުތަކުގެ ހިސާބުތައް  .14
ގައި އި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. މީގެ ތެރޭޤަވާޢިދާ

 އެކައުންޓްތައް މަހުން މަހަށް ރިކޮންސައިލްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލްވެ އެކައުންޓްތަކުގެ 
އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާމައުލ މާތުތައް މާލިއްޔަތުގެ 

 ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

ޑް އްދަދެއްވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮންސައިލް މާލީ ވަޒީރު ހު
ސްޓޭޓްމަންޓް މަހުން މަހަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް 

 ފޮނުވާފައިވުން.

ށް ބޭރުގެ މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮ .15
ން ދައުލަތުގެ ހިސާބުގައި ޤަވާޢިދު ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ 

ޒާރާއަށް ހިމެނުމަށްޓަކައި މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން އެ ވު
 ފޮނުވުން. 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ 
ރާއަށް ލިޔެކިއުންތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞ ލުން މާލީ ވުޒާ

 ހުށަހެޅިފައިވުން. 

  ާކޯޑުކޮށް ގެ މައުލ މާތު ފޮތްތަކުގައި ރި ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ލިބޭފައިސ
އުންޓްތައް ރިކޮންސައިލްކޮށްފައިވުން. )މީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް އެކަ

 އެވެ.(އަދި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ހިމެނެ
 ައަޅާ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑ

މާތު އެ މާލީ ވުޒާރާއާ ތާރީހެއްގެ ކުރިން އެ މައުލ  
 ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

ވާ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ނިސްބަތް  .16
ކޮށް މާލީ އިދާރާއިން ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު 

 ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

 ޅާ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކަނޑައަ 
 މުއްދަތަށް ހުށަހެޅިފައިވުން.

އުންޓްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ވަކިވަކިން، އަދި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކަ
ށް، މާލީ މުއާމަލާތްތައް ބިޒްނަސް އޭރިޔާތައް ވަކިވަކިން ރިކޮންސައިލްކޮ

 ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

   ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ޓެންޑަރިންގއާ ބެހޭ:

މަންޓާއި އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮކިއު .17
އި މާލީ ދާޤަވާޢި ޓެންޑަރިންގއާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނީ މާލިއްޔަތުގެ 

ކާ ތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަ އުޞ ލުވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

އި ޤަވާޢިދާ ސާ ހޭދަކުރެވެނީ، މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ފައި
އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން، 

 ބޮޑު އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަން
ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެ މަތިން އަދި ބީލަން ޕްރޮސެސް 
ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ބީލަންވެރިންގެ މެދުގައި 

 ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ކުއިތުބާރާއިއެ ،ހަމަހަމަކަމާއި
 ޔަޤީންކަން ހޯދައިދީފައިވުން.  

 ިވުން. ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައ 
 ެރެއިން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީ، ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތ

މާދާރު ޒިން އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަންބޮޑު 
 ގޮތެއްގެމަތިންކަން ޔަގީންކޮށްފައިވުން.

  ެއި މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގ
 ތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އުޞ ލު

 ގެންގޮސްފައިވުން.
  ްއެތިކަލް/ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް އެކައުންޓިންގ އާ އެއްގޮތަށ

 އަމަލުކޮށްފައިވުން.
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ކިއުމަންޓާއި އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮ .18
ލީ އި މާޤަވާޢިދާޓެންޑަރިންގއާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މާލިއްޔަތުގެ 

ތަކާ ތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުއުޞ ލު ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ތުން ވަގުތަޢާރުޒުވާގޮތަށް ދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިޖެނަމަ، އެ ކަމެއް 

ތަނުގައި ހުއްޓުވައި، އެ ކަމެއް އިސްލާހުކޮށް، އެ ކަމެއް ކުރިއަށް އޮތް
ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، އެ ފަދަ

ތްވާގޮތުގެ އެއްގޮ ޤަވާޢިދާހިނގުމަށް މެދުވެރިވި ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނ ނާއި 
 މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

އި ޤަވާޢިދާ ހޭދަކުރެވެނީ، މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ފައިސާ
އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން، 
 ޑު އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަންބޮ

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެ މަތިން އަދި ބީލަން ޕްރޮސެސް 
ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ބީލަންވެރިންގެ މެދުގައި 

ކަމުގެ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،އިތުބާރާއިއެކު ،ހަމަހަމަކަމާއި
 ޔަޤީންކަން ހޯދައިދީފައިވުން. 

  ެއިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގ
ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް 

 ރިވިއުކޮށް ބަލަމުން ގެންގޮސްފައިވުން.
 ާރެވިއްޖެ ފާހަގަކުއި އުޞ ލުތަކާއި ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ޤަވާޢިދ

 ނަމަ އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވުން.

   މަޝްރ ޢުތަކާ ބެހޭ:

 އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް  .19
 ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރ ޢުތަކަކީ މާލީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނެވި 

އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކުރެވޭ މަޝްރ ޢުތަކެއް ކަން  
 . ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުން

އްގެ ރ ޢުތައް މާލީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި އަސާސްތަކެ މަޝް 
 މައްޗަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވުން.

  ްލީ މާ އިދާރާއިން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރ ޢުތައް ރިވިއުކޮށ
 ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑުތަކަކަށް ފައްތާފައިވުން.

 ްން ޢިދުޤަވާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުނ
 ރިވިއުކޮށް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

 ގެންދާ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް .20
އި ހުރިހާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނީ ޤާނ ނުތަކާ

ށްކަން ތަކާއި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާތުތަކާ އެއްގޮތަޤަވާޢިދު 
 ކަށަވަރުކުރުން. 

ޤާނ ނުތަކާއި  ދައުލަތުން ހިންގާ މަޝްރ ޢުތައް
ތަކާ ތަކާއި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާތުޤަވާޢިދު 

 އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.

ން ދުޤަވާޢި ދަތުން މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅޭ މުއް
 .ރިވިއުކޮށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދީފައިވުން

 ގެންދާ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް .21
 ން ބަލަހައްޓައި،ޤަވާޢިދުހުރިހާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

 ކުރުން. ންމުހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާތުތަކާއެއްގޮތަށް އެފަދަ މަޢުލ މާތުތައް އާ

ދައުލަތުން ހިންގާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މައުލ މާތު ވަކި 
ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެ މައުލ މާތު ޤަވާޢިދު 
 ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކުރެވެމުން ދިއުން.

  ެން ރެއިތެމަޝްރ ޢުތަކުގެ މައުލ މާތުތައް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ނިޒާމެއްގ
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވުން.

 ައުލ މާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކެއްގެ ދަށުން މަޝްރ ޢުތަކާ ބެހޭ މ
 ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ޢާންމުކޮށްފައިވުން.
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 ގެންދާ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް .22
ޖެހޭ ހުރިހާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާން

 ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން. 

ންގާ އަޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން 
 ފައިވުން.ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޖަވާބުދާރީވެ 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާ ފަރާތްތަކުން އެދޭ މަޢުލ މާތުތައް 
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން. 

   އާންމު ޒިންމާތަކާއި މަސްއ ލިއްޔަތުތައް:

ންނަކީ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ސުޕަވައިޒްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފު .23
ތު އަދި އެ މަސްއ ލިއްޔަ ،މާލީ އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށޭނަ

ވަރުކުރުން. އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ކަށަ 
 ތަމްރީން އަދި ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އިރުޝާދުތަކާއި 

ންނަށް ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަޢުލ މާތުތައް ހުރިހާ މުވައްޒަފު
ވައްޒަފުން މު ގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެކަންތައްތަކަށް ވަގުތެއް 

 އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުން.

މާލީ އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ 
 ން. މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމްޕީޓަންޓް މުވައްޒަފުންނަށްވު

 ްންތައް ރީ މާލީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމ
ނުމަށް ދެނެގަތުމާއި އެ ފަދަ ތަމްރީންތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދި

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 ުރިހާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަޢުލ މާތުތައް ހ

މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 
ށް އަހުލުވެރިކޮ  ހަމަޖައްސައި، އެކަންތައްތަކަށް މުވައްޒަފުން

 ހޭލުންތެރިކޮށްފައިވުން.
އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިގެ  .24

ޔަތުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ އިރުޝާދުތަކަކީ މާލިއް
 އި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އާންމު ޤަވާޢިދާ

ކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަ 
ން ރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިޢާއަދި އެއްވެސް ޤާނ ނަކާ ތަ  ،ތަކާއިއުޞ ލު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އް،  ންކަމާބެހޭ އުޞ ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައިދާރާގެ މާލީ ކަ
އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ  ޤަވާޢިދު ޤާނ ނާއި 

 ކަނޑައަޅާ އުޞ ލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރުން. 

އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިގެ 
 މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ ޕްރޮސީޖަތަކާއި އުޞ ލުތައް ރިވިއުކޮށް 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަނޑައަޅާ  ޤަވާޢިދު އި ޤާނ ނާ
 އުޞ ލުތަކާއި ތަޢާރުޒުނުވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.

އްޒަފުން އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށޭނަ މުވަ .25
ން ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، އެ މުވައްޒަފު 

 ށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން.މަސައްކަތްކުރުމަ

ގާބިލް، ހުނަރުވެރި އަދި މަސައްކަތަށް ގަޔާވާ 
 މުވައްޒަފުންތަކެއް ޢައްޔަންކުރެވިފައި ތިބުން. 

ލަތްތައް ޞީންނާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަ ގާބިލް މުވައްޒަފު
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

ތަކަށް، މު މަޤާފައިވާ ފަންނީ ފައިސާއާއި މާލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ .26
ތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތް މަޤާމުއެ 

ންނަކީވެސް ވަގުތީގޮތުން އެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު  ،ހާލަތްތަކުގައި
ދަ އެ ޒިންމާ ދާއިމީކޮށް އަދާކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ފަދައިން އެފަ 

 ކުރުން.އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ތަކުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަޤާމު

ންނަކީ ވަގުތީ ގޮތުން މާލީ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު
އަށް  ވެސް މަސައްކަތަށް ގާބިލް ބަޔަކަށްވުމާއި ފުރިހަމަ
 .މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވުން

  ެވަގުތީ ގޮތުން މާލީ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގ 
 ވުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދީފައި

 ައްޒަފުންނަކީ ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވ
ވާ ބިލް ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮށްފައި ޤާމަސައްކަތަށް 

 މަސައްކަތްތައް ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށްފައިވުން.
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 ހުއްދަދޭ އޮތަރައިޒިންގ އޮފިސަރުން އިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް  .27
ނަށް )ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ވެރިން( ޢައްޔަންކޮށް، އެ މުވައްޒަފުން

އި ހުއްދަދޭ ހުއްދަދެވޭނެ އެންމެމަތީ އަދަދު ކަނޑައަޅައި، ޭޕމަންޓް ވައުޗަރުގަ
ސޮއި )ސްޕެސިމެން ސިގްނޭޗަރ( ކަށަވަރުކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް 

 ން.ކޮންޓްރޯލަރަށް ހުށަހެޅު

ގ އިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަދޭ އޮތަރައިޒިން
އޮފިސަރުންނާއި ހުއްދަ ދެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަދު 

 ސިގްނޭޗަރ ކަށަވަރުކުރެވި  ކަނޑައެޅި އަދި ސްޕެސިމެން
 ލ މާތު ބެލެހެއްޓިފައިވުން.ޢުއެ މަ

  ޭސަރުންގެ  އޮތަރައިޒިންގ އޮފިއިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަދ
 ލ މާތު ބަލަހައްޓައިފައިވުން.ޢުމަ

 ްދަތަކަށް މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ މުއ
 އެ މަޢުލ މާތު ފޮނުވާފައިވުން.

އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ބައިން ލިޔެފައިވާ  .28
އިރުޝާދުތަކާއި އެއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ކޮޕީ ފައިނޭންޝަލް 

 ކޮންޓްރޯލަރަށް ހުށަހަޅައި ލަފާ ހޯދުން.

އިވާ  މާލީ ކަންތައްތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފަ
ތަކެއްކަން ޙުލާޞް ނޑުތަކާއި ގެނެސްފައިވާ އިމިންގަ

 ކަށަވަރުކުރުން.

 .ްކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅާފައިވުނ 
  ިޓިންގ ން އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައު ޤަވާޢިދުމާލިއްޔަތު ޤާނ ނާއ

 ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

ކުން، ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ކަމަޤަވާޢިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .29
ހިސާބުތަކާއި މާލީ ރިކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށް 

 ހެޅުން.ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން ހުށަ 

ތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްޤަވާޢިދުލިއްޔަތު މާ
ށް ތަކެއްގެ ސަބަބުން މާލީ ރެކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް އައުމަ

ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ އާ 
 އިވުން.އެފަދަ މައުލ މާތު ހިއްސާކުރެވި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިފަ

  ުކަންތައްތަކުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޤަވާޢިދު މާލިއްޔަތ
ނެކަމަށް އިތުރުކަމެއްގެ ސަބަބުން މާލީ ރެކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނާ 

ވާ ގޮތުގެ ލ މާތު ހިއްސާކޮށްފައިޢުޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މަލަފާކުރެވިއް
 ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

 ީއްގެކުރިން ކަނޑައަޅާ ޚެމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރ
 ފޮނުވާފައިވުން.ގޮތެއްގެމަތިން 

ކުރުމުގައި ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު އުޞ ލު އި ޤަވާޢިދާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .30
ށް ފެންނަ އެތަނަކަ ،ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް

 ން.ގޮތުގެ ލަފަޔާއެކު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅު

ތައް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްގައި ޤަވާޢިދުމާލިއްޔަތު 
އާ  މެދުވެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ
 އިވުން.އެފަދަ މައުލ މާތު ހިއްސާކުރެވި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިފަ

  ުވެފައިވާ ރުމުގައި ދިމާ އި އުޞ ލުތަކަށް އަމަލުކުޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތ
 ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައިވުން. އްދަތިތަ

 ްވާ އާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލަފާ އަދި ދިމާ ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރފައިނޭނ
 ކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.ތަފްޞީލު މައްސަލަތައް 

ޓްރޯލަރ އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ފައިނޭންޝަލް ކޮން  .31
 ން.އަދި އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ލިޔުމުން ހަވާލުކުރާ މާލީ ކަންކަން ކުރު

ތަކާ ތުޢަކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާއެފަދަ ކަން 
އެއްގޮތަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންގޮސްފައިވުން. 

ހުރިހާ  ތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަދައުޞ ލުހަމަޖެހިފައިވާ 
 ކަންތައްތަކެއްގައި ޢަމަލުކުރުން. 

 

 

 



 

 
 

 އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް ޗީފް 

1. PEOPLE RELATIONS  
1.1. Communication and impact  

 Influences, engages and inspires. 

 Is articulate and credible and achieves the trust of others. 

 Provides clarity and direction to others in times of uncertainty or ambiguity and is a strong 
and effective voice in representing departmental or organizational views. 

 Is able to report financial information clearly to non-finance leaders. 

 Is willing to make, communicate and implement difficult decisions based on accurate 
evidence and reflect varied advice/viewpoints. 

 Understands how to clearly communicate sometimes complex financial information to others 
using easy-to-understand media and language. 

 Challenges effectively and gives and receives constructive feedback. 

 Negotiates effectively to ensure optimum balance between best outcomes and best value for 
public funds 

 
1.2. Collaboration  

 Works closely with appointed members of the management of the organization and/or 
stakeholders. 

 Builds external networks and relationships, identifying and establishing joint working 
initiatives with colleagues from other public, private and not-for-profit organizations. 

 Builds internal networks and actively seeks opportunities to collaborate with other 
departments. 

 Understands effective strategies for conflict resolution. 

 Positively develops relationships with internal and external stakeholders. 

 Communicates and gains commitment from internal and external stakeholder. 

 Uses emerging technologies to collaborate and communicate effectively with stakeholders. 

 Applies professional and ethical judgement when engaging with stakeholders. 

 Aligns organizational strategic objectives with stakeholder needs and manages expectations. 
 

1.3. Stakeholder relationship management 

 Understands stakeholders, what they value and how to meet these requirements 
2. LEADERSHIP  
2.1. Innovation and change  

 Drives a culture of, and seeks opportunities for, change, efficiency and innovation. 

 Articulates the need for change (with data) and wins hearts and minds. 

 Sets clear future vision and direction with drive, pace and connections, in order to make 

things happen. 

 
2.2. Strategy and governance  

 Fosters a positive, flexible and creative organizational culture that has proper regard for all 
relevant national and local policies, procedures and legislation. 

 Champions a culture of effective governance and risk management. 

 Determines policy objectives to ensure an organization has clear purpose and direction. 

 Understands the importance of the CAE’s role in the management of the organization. 
 

2.3. High-performing teams  

 Is approachable and supportive and focuses on the development of team members. 

2ޖަދުވަލު   
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 Recognizes and develops talent and implements effective performance management 
arrangements. 

 Is proactively engaged with and informed about the activities of team members. 

 Develops, motivates and empowers staff to deliver team and corporate objectives. 

 Actively monitors and manages the performance of the organization, team and the 
individuals within it. 

 Develops advanced ethical values and professional skills in the promotion of public interest 
and the profession. 

 Demonstrates personal effectiveness in fast changing environments. 

 Encourages innovative thinking within the context of professional skepticism. 

 Thinks proactively about the future, applying professional judgement and commercial 
intelligence and seeks specialist input when needed. 

 Communicates effectively and influences others. 
 

2.4. Political and sector awareness  

 Understands the political environment and its impact on the organization in relation to the 
way decisions are made and success measured. 

 Interprets the impact and potential outcomes of public services funding announcements, 
policy and regulatory changes, as well as opportunities to deliver services through new 
arrangements such as partnerships. 

 Understands current opportunities and challenges within the public sector and how 
organizations are responding – benchmarking their own practice against others. 

 Engages with the policy debate and influences and/or supports decisions. 

 Is able to make short, medium and long-term plans that factor in possible changes in the 
wider political and economic environment 

 
2.5. Decision-making  

 Makes decisions in a way that maintains transparency and engagement with citizens. 

 Provides leaders and managers with information for better decision-making – enabling 
improved targeted services. 

 
2.6. Governance  

 Understands the public sector context and statutory requirements for governance. 

 Advocates robust assurance and control arrangements. 

 Implements good practices in transparency, reporting and audit, to deliver effective 
accountability. 

 Ensures that the organization is appropriately constituted and structured and operates 
appropriate governance processes and controls. 

 Ensures that ethical standards in public life are embedded in the organization’s culture. 

 Is able to implement appropriate processes to support the management (or similar) in its role. 

3. BUSINESS ACUMEN  
3.1. Financial Risk management 

 Risk is cost-effectively mitigated, safeguarding the organization’s reputation for integrity and 
competence 

 Implement structured systems for assessing, monitoring and mitigating financial risks and 
opportunities in all key planning processes and change projects, determining and explaining 
risk appetite. However, the system should not be the end product.  

 Ensure risk management actions are cost effective and proportionate.  

 Ensure all risks to be managed have an identified owner.  

 Understand financial risks e.g. from demand, funding sources. 
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3.2. Value for money and delivering social value  

 Focuses on efficient and effective use of often ‘inelastic public resources’. 

 Understands societal outcomes as drivers of long‑term strategies. 

 Ensures best outputs and value for money rather than, profit and/or shareholder value. 
 

3.3. Commercial understanding within the public sector 

 Understands the role, importance and accounting practices of public sector. 

 Understands income generation options and related risk and reward. 

 Understands the importance of commercial suppliers to the public sector and evaluating their 
financial resilience. 

 Is adept with private sector accounts and their use within commercial offshoots and 
subsidiaries. 

 Possesses influence and negotiation skills and can facilitate and engage with ‘productive 
competitive dialogue’. 

 Understands the procurement cycle and the scope and features of good contract 
management 

 
3.4. Risk management  

 Understands risk culture – appetite and tolerance. 

 Ensures financial resilience through proactive assessment of risk, implementation of controls 
and taking mitigating action. 

 Understands risk and reward in relation to collaborative and commercial projects. 

 Ensures a culture of positive risk management. 
 

3.5. Sector specific  

 Has knowledge and understanding of the specific strategic and operational context for public 
financial management within different sectors, including, as examples, local government, 
central government, NGO, state-funded healthcare and police. 

 
3.6. Plans and implements projects of strategic value  

 Creates impact and value through development and scrutiny of business cases. 

 Is able to define clear outcomes and clearly communicate these to all stakeholders. 

 Understands robust project initiation and management tools and techniques. 

 Takes data driven decisions. 
 

3.7. Service delivery models – options and implications  

 Understands the pros and cons of alternative service delivery models. 

 Is capable of recognizing when outside input is needed and facilitates sharing of skills. 

 Is aware of the ongoing and future impact of outsourcing. 

 Can seek out and maintain productive commercial partnerships with both stakeholders and 
service providers. 

 
3.8. Commercial understanding within the public sector  

 Understands the role, accounting practices and importance of state owned enterprises. 

 Understands income generation options and related risk and reward. 

 Understands the importance of commercial suppliers to the public sector and how to 
evaluate their financial resilience. 

 Is adept in dealing with private sector accounts and their use within commercial offshoots 
and subsidiaries. 

 Has the negotiation skills to create a ‘productive competitive dialogue’. 

 Understands the procurement cycle and the scope and features of good contract 
management. 
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3.9. Value for money  

 Understands the need to assess the value for money of public sector spending and drives: 
 economy – minimizing the cost of resources used or required (inputs) – spending less 
 efficiency – the relationship between the output from goods or services and the 

resources to produce them – spending well 
 effectiveness – the relationship between the intended and actual results of public 

spending (outcomes) – spending wisely. 

4. TECHNICAL SKILLS  
4.1. Laws and Regulations  

 Compliance - Knowledge of procedures for assessing, evaluating, and monitoring programs or 
projects for compliance with relevant laws (including PFL, PFR, Fiscal Responsibility Act, and 
related laws), regulations, and guidance. 

 Accounting - Knowledge of accounting principles and practices, related laws (including PFL, 
PFR, Fiscal Responsibility Act, and related laws), and practices, the financial markets, banking, 
and the analysis and reporting of financial data. 

 

4.2. Public service financial reporting  

 Understands the financial accounting and reporting requirements for the public sector, in the 
Maldives, as well as global trends  

 Understands how public sector reporting requirements differ from those of the private sector 
 

4.3. Accountability and transparency (Technical Skills) 

 Understands the importance of public sector audits, internal audit, the role of supreme audit 
institutions, and the use of accountancy firms in audit. 

 Understands the budget setting process, budget management and the impact of good 
financial management on public service delivery. 

 Acts in the public interest at all times and understands the need for financial accountability, 
challenge and scrutiny. 

 Ensures that citizen (or beneficiary) involvement, integrity and the absence of corruption are 
at the heart of own and organizational practice. 

 Understands funding sources and their objectives and reporting requirements and achieving a 
balance between these and more locally driven priorities. 

 
4.4. Counter-fraud, anti-bribery and corruption (Technical Skills) 

 Understands the law and best practice relating to anti-bribery and corruption controls and 
ensures these are implemented and widely understood within the organization. 

 Understands the fraud risks faced by public bodies and is able to conduct an entity-wide fraud 
risk assessment and response plan. 

 Is able to effectively analyze data to support fraud identification and fraud risk management. 
 

4.5. Financial accounting (Technical Skills) 
Accounting standards:   

 Understands and is able to apply the accounting standards applicable to regulatory 
requirements in their own region (e.g.: IFRS, IPSAS). 

 
Treasury management:  

 Understands the economic environment, interest rates and the importance of economic 
forecasting. 

 Understands and can implement a treasury management strategy, including cash flow 
management, debt management and investment strategies. 
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Pension management: 

 Understands the regulations and standards relating to pension schemes. 
 
Reporting:  

 Understands changes in regulatory, legal and ethical frameworks and standards for financial 
reporting in the public sector. 

 Understands the benefits of integrated reporting, including nonfinancial resources such as 
human, social and intellectual capital, and environmental and governance performance. 

 
4.6. Management accounting (Technical Skills) 

 Is able to produce monthly performance reports to facilitate effective decision making and 
performance monitoring. 

 Is able to use a range of costing techniques. 
 
Technology and data in finance:  

 Understands developments, opportunities and challenges in technology relating to public 
finance. 

 
Finance business partnering:  

 Demonstrates a strong desire to innovate and add value. 

 Influences and appropriately challenges non-finance colleagues for whom you are providing a 
service. 

 Understands the operations, opportunities and challenges of the organization. 
 
Property and asset management:  

 Understands regulations and standards relating to property and assets and ensures 
compliance. 

 Conducts capital asset valuations for land and buildings. 
   

4.7. Audit (Technical Skills) 

 Understands how regulations and professional standards in internal and external audit 
underpin audit work in the public services. 

 Understands the key stages of audit work, including planning, documentation, testing and 
reporting, and can undertake thorough internal audits which support governance as well as 
provide risk-based assurance within the organization. 

 Understands wider mechanisms for assurance and scrutiny. 

 Understands the law and best practice relating to anti-bribery and corruption controls and 
the fraud risks faced by public bodies. 

 
4.8. Counter-fraud and anti-bribery and corruption (Technical Skills) 

Anti-bribery and corruption: 

 Understands the law and best practice relating to anti-bribery and corruption controls and 
ensures these are implemented and widely understood within the organization. 

 
Counter-fraud: 

 Understands the fraud risks faced by public bodies and is able to conduct an entity-wide fraud 
risk assessment and response plan. 

 Is able to undertake an effective and fair investigation into potential fraud and report findings 
and recommendations. 

 Understands the fraud risks faced by public bodies and is able to effectively analyze data to 
support fraud identification and fraud risk management. 
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4.9. Procurement (Technical Skills) 

Legal and governance:  

 Understands the legal and governance context for procurement and contract activities in the 
public sector. 

 Understands the law and best practice relating to anti-bribery and corruption controls. 
 
Contract planning and management:  

 Understands the procurement cycle, scope and features of good contract management. 

 Plans and agrees clear KPIs and deliverables. 

 Negotiates effectively to ensure best value for money. 

 Builds effective relationships with suppliers, confidently handling difficult conversations 
where required. 

 
PSIPs: 

 Understands the purpose of, and the process for compiling and reviewing, PSIP proposals. 

 Advocates standardized processes, templates and reporting mechanisms for PSIPs 
 
Technology in procurement:  

 Understands developments, opportunities and challenges in technology relating to 
procurement. 

 
4.10. Investment and spending appraisal (Technical Skills) 

 Understands and uses a range of techniques to assess the attractiveness and viability of an 
investment. 
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c       

 

 

 

 

    /RE/IUL/0000-00188ނަންބަރު: 

 

 އިޢުލާން     

 މުކޮށް ފުރުޞަތު ޢާންޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ )މިނިސްޓްރީގެ ނަން(ގެ 

 ހުޅުވާލުން 

 އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްއަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން )މިނިސްޓްރީގެ ނަން(ގެ ޗީފް 

  ންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާ

ފޯނަށް ގުޅުއްވުން  3307315މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލ މާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅު ނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

 އެދެމެވެ.

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

)އައި.އެފް.އޭ.ސީ( އިން ޤަބ ލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއް )މިސާލު:  ންޓްސްލް ފެޑަރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓަ އިންޓަރނޭޝަނަ

 އޭސީސީއޭ/ސީމާ/ސީޕީއޭ/ސިޕްފާ( ގެ ކޮލިފައިޑް އެކައުންޓަންޓަކަށްވުން.

 އަދި

އަހަރުދުވަހު ހިންގުމުގެ  2މުއްދަތުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އެ ) ލިބިފައިވުން.އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  5ދާއިރާއެއްގައި  ސް/އެކައުންޓިންގފައިނޭން

 ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.(

 

3ޖަދުވަލު   
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  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

  ރުފިޔާ  -/18,500 އަސާސީ މުސާރަ:

. މި އެލަވަންސަކީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ރުފިޔާއެވެ 187/-ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގެ "ޖޮބް އެލަވަންސް" އަކީ ދުވަހަކަށް  އެލަވަންސް:ޖޮބް 

އި ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ވުމުގެ ތެރޭގަޙާޟިރު ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދެވޭނެ އެލަވަންސެކެވެ. އޮފީހަށް ޙާޟިރު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފު އޮފީހަށް 

ރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ވުމާއި، ރަސްމީ މަސަްއކަތު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އޮންލައިންކޮށް މަސައްކަތްކުޙާޟިރު ތެރެއިން މުވައްޒަފު ފިޒިކަލީ އޮފީހަށް 

ންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވުޙާޟިރު ވާ ޙާޟިރު އިން ވެގެން -ން ސައިން އުޞ ލުއިދާރާއެއްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ 

 އި ހިމެނޭނެއެވެ. ވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގަޙާޟިރު ވެސް އޮފީހަށް  ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ ދުވަސްތައް

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 34ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނ ނު( ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2008/2ޤާނ ނު ނަންބަރު މަޤާމަކީ  ގެޗީފް އެކައުންޓްސް އެގެޒިކެޓިވް 

 ލިބޭނެއެވެ.ނު ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޤާމެކެވެ. ވީމާ، މި މަޤާމަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ 

  ދަތާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް:ކުރިމަތިލުމުގެ މުއް

ވާ  23ފެބްރުވަރީ  2020 ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް ބޭުނންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުްނ،ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަްނ 

( އަށް 20040ުގ، މި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ )ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން، ެހންވޭރު، މަޖީދީމަ ގެ ކުރިން 2:00އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 

ނެއެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެމދުވެރިކޮށް ބަލައި ަގނެވޭ admin@csc.gov.mvހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާައށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުްނތައް އީމެިއލް 

ލައި ނުގަނެޭވނެއެވެ. އަދި ބަ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން 7އަދި ) (6)، (5)، (4ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނަންބަރު )

ގެ އަދަދަށް މަޤާމަށް އެދޭ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހު

 ބަލައިގަތުމުގެ މުްއދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ. ންެޖހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

ހުންާނނެެއވެ. އަދި  )މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ މަޢުލ މާތު ފޯމު"" .1
 .ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ( www.csc.gov.mvކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން 

ންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ިލޔެފައިވާ ލިޔު .2
 ރައިވިންގ ލައިސަންސްޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، 

)އައި.އެފް.އޭ.ސީ(   ފެޑަރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓަންޓްސްއިންޓަރނޭޝަނަލްމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ  .3
 . އިން ޤަބ ލުކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ެއކައުންޓިންގ ބޮޑީއެއްގެ މެމްބަރޝިޕް ސެޓްފިކެޓް

 :ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ހާޞިލުކޮށްފައިވާ ަތއުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީފައިނޭންސް  .4
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ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ  ،)ހ(  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ
   ؛ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ރާއްޖޭެގ މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  ،މަތީ ތައުލީމު ދޭ)ށ(  

 ކްސް ސްޓެިޓސްޓި ފައިނޭންސް ގަވަރމަންޓް ތަމްރީނުތަކާއި ގެ( އިޕްސާސް) ސްޓޭންޑަރޑްސް ެސކްޓަރ ޕަބްލިކް އިންޓަރނޭޝަނަލް .5
 .ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތަމްރީުނަތކުގެ އެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، ތަމްރީން ގެ( އެސް.އެފް.ޖީ)

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންަތކުގެ ކޮޕީ:  .6

ނަމަ،  ފާ އަދާކޮށްފައިވާ)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީ
 ވަޒީފާ  މުތަކުގައިމަޤާ ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް) ތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަ

  . ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ޮކށްފައިވާ ލިޔުން (އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް

، ކުރި މުއްދަތާއިވަޒީފާ އަދާ އިވާ ވަޒީފާ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފަ)ށ(  

ކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާުމތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަ
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 ،ފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީ ،އަުޤވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ)ނ( ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް
ކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އަދި ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަ

 ޔުން. ވާ މަޤާމަކީ މުސާރަ ލިބޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނ ންަކން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދ ކޮްށފައިވާ ލިއަދާކޮށްފައި

އިަންލއަޤްވާމީ )ރ( އުވާލާފައިވާ ދައުަލތުެގ އިދާރާތަކާއި، އަމިއްލަ ކުްނފުންނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާާރަތކާއި، ޤައުމީ ނުވަަތ ބަ
ޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތު )އެއް ވަ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،އަދާކޮށްފައިާވ ވަޒީފާ  ،ށްފައިވާ ނަމަޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮ

އިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް ފުރިހަމަކޮށްފަ
 އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު. 

 .ހިމެނޭގޮތަށް( ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެިއލް އެޑްރެސްމަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  .7

ށް މަޤާމަގްޒެކެޓިވްގެ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް/ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ، ީޗފް އެކައުންޓްސް އެ .8
 އްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ދ ކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން. ހޮވި

 ަޑއުންލޯޑު  www.csc.gov.mvށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތުގެ އިޤްރާރު. )ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަިއޓުން މަޤާމަޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ  .9
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 : ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކްރައިޓީރިއާވަޒީފާއަށް އެންމެ 

 އިންސައްތަ(  ސާޅީސް) 40ތަޖުރިބާ: % .1

 އިންސައްތަ(  ތިރީސް) 30ތަޖުރިބާ % ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ )ހ( 
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 )ދިހަ އިންސައްތަ( 10ންގުމުގެ ތަޖުރިބާ %ހި ށ()
 އިންސައްތަ(  ފަސް) 5ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނު: %މަޤާމު .2

 )ވިހި އިންސައްތަ(  20: %އިމްތިހާނު .3

 އިންސައްތަ(   )ތިރީސް ފަސް 35ރެޒެންޓޭޝަން: %އިންޓަރވިއު އާއި ޕް .4

 

  އިންޓަރވިއުއާއެކު ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން، އިމްތިޙާނުކުރުމާއި

އި، އިންަޓރވިއުއަކާއެކު ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ަމާޤމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަަކށް އިމްތިހާނު ިދނުމާ

އަތުވެއްޖެ ށް ަބދަލު އާ ދެމެދު މާލޭަގއި އޮންނާނެއެވެ. މި ތާރީޚަ 26އޮކްޓ ބަރު  2020އާއި  21އޮކްޓ ބަރު  2020ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން 

ރީޚުތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާ ނަމަ އެ ކަން މި ކޮމިޝަނުން އަންގާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށާއި އިންޓަރވިއުއަށް ައދި އިމްތިހާނަށް ހާޟިރުވުމަށް ަތއްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންަނވަމެވެ. 

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކުރުން 

ވުނު ގޮތުގެ ޝީޓް" ދެ ތެރޭަގއި "ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ަފރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދުވަހުގެ 3ރަސްމީ ަބންދު ނ ން އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ 

އިންޓް ދެވިަފއިވާ ގޮތާމެދު  އާްނމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއާންމުކޮށް ފެންާނނެހެްނ މި ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި

ޔުމުން )އީމެއިލް ލިތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް  ދުވަހުގެ 3ަރސްމީ ބަންދު ނ ން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެ ޝީޓް އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 އެވެ.ނުވަތަ ސިޓީ( މި ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅަންވާނެ
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ 

 

 
 

 

 

 
 
 

 އިރުޝާދު 
 ްތައް ރަނގަޅަށް ކިއުމަށްފަހު، ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަުކން މި ަމޢުލ މާތު ފޯމުގައިވާ މަުޢލ މާތުޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވ

 ވެ.ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފަރުވާތެރި ަކމާއެކު ފުރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެ
  ިއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޢުލ މާތު ފޯމުގައި ފުރުއްވުުމގައި، ކިޔަން އެނގޭ ފަދައިން ސާފުކޮށް ލިއުއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެމ

 ން ހުންނާނެއެވެ.މަޢުލ މާތު ފޯމުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ، މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެ
 

4ޖަދުވަލު   
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 މަޢުލ މާތު:އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ  .1
 

 18ސީ.އެސް.  މަާޤމުގެ ރޭންކް: ޗީފް އެކައުންޓްސް އެްގޒެކެޓިވް  ގެ ަނން:މަާޤމު

  މަްސއ ލު އޮފީުހގެ ނަން:

  އަާސސީ މުާސރަ:

 
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލ މާތު: .2

 

 ފުރިހަމަ ނަްނ: 

 ދާިއމީ އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ނަންަބރު:ދރއ. ކާޑު   ފޯނު ނަންަބރު: 

 ތާީރޚު: އުފަން  ޖިންސް: 

 އީެމއިލް އެްޑރެސް: 

 :ފޭސް ބުކް ައއިޑީ  :ޓްވިޓާ އައިޑީ  

 
 މާތު މި ބައިގައި ފުރިހަމަުކރައްވާ!()ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްަތކާއި ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މަޢުލ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު  .3

އިދާރާއިން 
 ކުރުމަށް ފުރިހަމަ 

 ަގއި ފުރިހަމަުކރަްއވާ!()ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަުކގެ މަޢުލ މާތު މި ބައި ލީމުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް މަތީ ތަޢު  .1

ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ 

ލިޔުންތައް ފާހަގަ 
(  .ޭކުރ )

ކޯސް ހެދި ަމރުކަުޒގެ 

 ުއމު ޤަ ނަން /

ކޯސް ނިމުނު 

 ތާރީޚް 

 ސެޓްފިކެޓްގެ ނަން  ކޯހުގެ ފެންަވރު 
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އިދާރާއިން 
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

 ރިަހމަކުަރއްވާ!(ފު)ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ މަުޢލ މާތު މި ބަިއަގއި  ތަމްރީން  ކުރުމުއްދަތުގެ  .2

ފޯމާއެކު ހުށަަހޅާ 

ލިޔުންތައް ފާހަގަ    
( .ޭކުރ )

 ބަިއވެިރވި
 އަހަރު 

 /ަމރުކަޒު ހިްނގި ތަމްރީނު މުްއދަތު 
ުއމު ޤަ  

 ނަން 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
 

 
 

އިދާރާއިން ފުރިހަމަ 
 ކުރުމަށް 

 ލ މާތު: ބެހޭ މަޢު އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ  .3

ފޯމާއެކު ލިޔުން 
 ހުށަހަޅާަފއި 

 އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ )ހ( މިހާރު 

 ގެ ަނން: މަާޤމު ވަޒީާފއާ ުގޅުނު ތާީރޚް:   

 ވަޒީފާ ައދާކުރާ ތަުނގެ ނަން:

 )ށ( އަދާކުރި ވަޒީފާ 

ހުށަހަޅާ ލިޔުންަތއް 
)އަދަާދއެކު( ފާހަގަ 

 ކުރޭ.

ލިޔުމުގެ  ވަކިވި ަސަބބު 
 އަަދދު 

ތަޖުިރބާގެ ލިޔުން 
(  ހުށަހަޅާަނމަ )

 ފާހަގަ ޖެުހމަށް 

 ގެ ަނން މަާޤމު ައދާކުރި ތަުނގެ ނަން ވަޒީފާ 
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 ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑާއި ބެހޭ މަޢުލ މާތު: .4
 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑާބެހޭ މައުލ މާތު 

ޮބންޑް  ކުރުމަށް ިޚުދމަތް ކަށްވަިކ މުއްދަތަ ގޮތަކުން ވަކި ތަނަކަށް އެނ ްނވެސް ނުވަތަ ަސބަުބން ކުުރމުގެޙާޞިލު ތަުޢލީމު ާރްއޖޭންޭބުރގައި ނުވަތަ ރާްއޖޭަގއި

 ކުރެވިަފއި ވޭތޯ؟
ނުވޭ      ކުރެވިަފއިވޭ 

 ކުރެވިފައިވާނަމަ؛

 ބޮންޑް ކުެރވިފަިއވާ ިއާދރާ:  ބޮންޑް ހަަމވާ ތާީރޚް:

 

 މަޢުލ މާތު ދެވޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލ މާތު )ރެފްރީން(: .5

 # ނަމާއި އެޑްެރސް  ގުޭޅނެ ނަންަބރު  ެދމެުދގައި އޮތް ގުުޅން ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާތާ 

   1 

   2 

   3 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު: .6

ލ މާތު ތެދުނ ްނ . މި ޯފމުަގިއވާ މަޢު މަޢުލ މާތަކީ ތެދު މަޢުލ ާމތެވެގެ ވަޒީާފއަށް ެއދުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު މި ފޯުމގައި ދީފަިއވާޗީފް އެކައުންްޓސް ެއގްޒެކެިޓވް
ަޗށް ބުަރވެ، ެއޅިަފއިވާ ފިަޔވަެޅްއ ލ މާުތގެ މައްނެތެވެ. އަދި މި ފޯުމަގއިވާ މަޢު ލު ކުރުމާމެދު އަުޅގަނުޑގެ ިއއުތިާރޒެއް ށް ސާބިުތެވއްޖެަނމަ، މި ފޯމު ބާޠި ކަމަ

 ބ ުލ ކުރަމެވެ.ޤަ ބަދަލުކުެރވޭނެަކންެވސް ައޅުަގނޑު 

  ސޮއި:ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ  ތާރީޚު: 

 
 

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ތިރީަގިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން ފޯާމެއކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންތައް ފާަހގަކުޭރ؛

 ☐ .1 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ☐ .2 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ(

 ☐ .3 ކުރިމަތިލާ ފަރާުތގެ ިއޤުާރރު ށް ަމޤާމަ ގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެްގޒެކެޓިވް 

ޖެަނމަ، ައދާކުަރމުންދާ ވަޒީާފއިން ސިވިލް ަސރިވްސއަށް / ސަރުާކރަށް ިޚދުމަތްުކރުުމގެ ެއއްަބސްުވމެއް އޮތް ުމަވއްޒަފުން ކުިރމަތިލާ ަމޤާމަށް ޮހވިއް 
 ން.ވީއްުލމާެމދު ިއއުތިރާެޒއް ނެތްަކމަށް، ަވޒީފާ އަދާުކރާ އޮފީހުން ދ ކޮށްފަިއވާ ލިޔު

4. ☐ 

އިނޭްނސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފަަގވަރމަންޓު ާކއި ގެ ތަްމރީނުތަ( އިްޕސާސް)އިންޓަރނޭޝަނަލް ަޕބްލިކް ސެކްޓަރ ސްޓޭންަޑރްޑސް  ފުރިހަމަކޮށްަފއިވާ
 .ކޮޕީ ސެޓްިފކެޓްތަކުގެ ތަްމރީނުތަުކގެގެ ( ެއސް.ޖީއެފް)

5. ☐ 
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 މެްމބަރޝިޕް ޑީެއްއގެބޮ އެކަުއންޓިންގ ޕްރޮފެަޝނަލް ަޤބ ލުކުރާ ިއން( ސީ.އޭ.އެފް.އައި) ެއކައުންޓިންގ އޮފް ފެޑަޭރޝަން އިންޓަރޭނޝަނަލް
 ސެޓްފިކެޓް

6. ☐ 

 ުގޑް އިން މެްމބަރ ޑީެއްއގެބޮ އެކަުއންޓިންގ ޕްރޮފެަޝނަލް ަޤބ ލުކުރާ ިއން( ސީ.އޭ.އެފް.އައި) ެއކައުންޓިންގ އޮފް ފެޑަޭރޝަން އިންޓަރޭނޝަނަލް
 ލިޔުން ތަެނއްގެ އެ ،އަްނަގއިދޭ  ސްޓޭންޑިްނގ

7. ☐ 

 ☐ .8 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތއް 

 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ޗެކްލިސްޓް:

 1 ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ީސވީ( ☐

 2 ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން  ☐

 3 މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ/ޯކސް ނިންމިަކމުގެ ލިޔުން ައދި ޓްރާްންސކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ  އަދަދު: ☐

☐ 
ވަރމަންޓު ފައިނޭްނސް ގަ ާކއި ގެ ތަްމރީނުތަ( އިްޕސާސް)އިންޓަރނޭޝަނަލް ަޕބްލިކް ސެކްޓަރ ސްޓޭންަޑރްޑސް  ފުރިހަމަކޮށްަފއިވާ އަދަދު:

 .ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ަތްމރީނުތަކުގެގެ ( އެސް.ޖީއެފް)ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
4 

 5 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތއް  އަދަދު: ☐

 6 ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާުތގެ ިއޤުާރރު ަމޤާމަ ގެ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެްގޒެކެޓިވް  ☐

☐ 
ކުރިަމތިލާ މަާޤމަށް  ެފއްަނމަ،ބޮންޑުުކރެވިަފިއވާ ުމވައްޒަ ިޚުދމަތްކުުރމުގެ ެއްއބަްސވުެމއް އޮތް މުަވްއޒަފުންސިވިލް ަސރިވްސއަށް/ ަސރުކާރަށް 

 ަފިއވާ ލިޔުން.ތިާރޒެއް ނެތްަކމަށް، ވަޒީފާ ައދާކުރާ އޮފީހުން ދ ކޮށްޢުދާ ވަޒީާފއިްނ ވީއްލުާމމެދު އިހޮވިްއޖެަނމަ، ައދާކުަރމުން 

8 

☐ 
 މެްމބަރޝިޕް ބޮޑީެއއްގެ ގއެަކއުންޓިން  ްޕރޮފެޝަނަލް ޤަބ ލުކުރާ އިން( ސީ.އޭ.އެފް.ައއި) ެއކައުންޓަންޓްސް އޮފް ފެޑަޭރޝަން އިންޓަރޭނޝަނަލް

 ސެޓްފިކެޓް
9. 

 

 

 އިދާރާގެ ތައްގަނޑު 
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 އިޤްރާރު ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ 
 

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

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

 

 ންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ ޗީފް އެކައު ...................................................................................އަހުރެން 
އިވެރިވެފައި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ތާރީޚުން ފެށިގެން، ޢަމަލީ ގޮތެއްގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބަ

 ގޮތެއްގައި ސިޔާސީ ޢަމަލީސް އެގްޒެކެޓިވް ކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާހާ ހިނދަކު، އަދި ޗީފް އެކައުންޓްނުވާނެކަމަށާއި، 
ތެދުވެރިކަމާއި  ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ނުވުމަށާއި،އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރި

 ށައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާއި،މަސައްކަތްކުރުމެއްނެތި ސަރުކާރުން އެކަރުހުން ހޯދުމަށް  ޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ވަކިފަރާތެއްގެއި
މާތަކާއި ޒިންގެ މަށާއި، ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދިނު

އްޔަތުތައް އ ލިމަސްޒިންމާތަކާއި ކާ ނުލައި އެ މުގައި، އެއްވެސް ސިޔާސީ ތަޢައްޞަބަމަސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރު 
 ރުމަށާއި، އަދާކު

ނ ނުތަކާއި ޤަވާއިދު ޤާޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ 
މާނާތްތެރިކަމާއެކީ އެ ތަކުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އުޞ ލުތަކާއި ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ތެދުވެރިކަމާއި އަ

 ސްއ ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށާއި،މަ

އެއްވެސް ކަމެއް  ލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަދަށް ކުރިމަތިލި މިނިސްޓްރީގެ މަޞް ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަ
 ށް އިޤްރާރުވަމެވެ. ތެއް ނުވަތަ އާއިލީ ގުޅުމެއް ވިޔަސް( ނެތްކަމަ ވިޔަފާރިއެއް، އަމިއްލަ މަޞްލަޙަ)މީގެ ތެރޭގައި

 

 .........................................................ތާރީޚް:  ...........................ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި: 

5ޖަދުވަލު   
c 
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` 

 

 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 

 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް 
Instructions 
 އިރުޝާދު 

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

 Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions. 
 ުމަޢުލ މާތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ޙަރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާެއކު ޞައްގައިވާ ބައިތައް ފުފޯމ 

 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: 
ކުރި މަޤާމުގެ ނަން:ދާއަ  

 

 

Referee: 
 ރެފެރީގެ މަޢުލ މާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
 )މަޤާުމގެ ަނން(

(Organisation) 
 )އިދާާރެގ ަނން(

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނެ ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އީެމއިލް އެޑްރެސް(

In what capacity do you know the 
applicant? 
 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތް ދަންނަ ހައިސިއްޔަތު:

  

Duration employed with your organisation: 
Please include start and end date in dd/mm/yyyy format  
 ފެށޭ އަދި ނިމޭ ތާރީޚުތައް ދުވަހާއި މަހާއި އަހަރުން ލިޔުއްވުމަށް 

5ޖަދުވަލު   
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ކުރި އަދާވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒީފާ 
 މުއްދަތު:

Total number of employees working in 

your organisation [during the applicant’s 

employment at your organisation]: 

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

 

Applicant’s main job responsibilities: 

އިގަނޑު މަވަޒީފާގައި އަދާކުރި  ތުންވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާ
 މަސްއ ލިއްޔަތުތައް:

Please list out responsibilities separately or submit job description 
އްވުމަށްވަކިވަކި މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް ނުވަތަ ވަޒީފާބަޔާން މި ފޯމާއެކީ ހުށަހެޅު  

 
 
 
 
 
 
 
 

Reason for Termination:  
 ވަޒީފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

 Resignation  ްއިސްިތއުފާ ދިުނނ   

 Dismissal ވަޒީާފއިން ވަކިުކރުން      

 Post abolishment (lay-off) ްވަޒީފާ އުިވގެނ 
 End of assignment ވާލުކޮށްަފއިވާ ަމަސއްކަތް ނިުމމުން ޙަ   

 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 ގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުތުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާ
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? 
ސިަފތަކާއި ހުނަރަށް ބަލާއިރު ކެރިައރގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މުހިންމުކަންކަމަކީ ކޮބާ؟ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ   
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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 ނ ން    

Comments: )އިތުރު ބަޔާން(      

 

 

 

 

 

DECLARATION 

 އިޤްރާރު 

I…………………………………………………… hereby certify the information I have provided in this form 
is true, complete, and correct and that I give my consent to be contacted for further validation if required 

by the respected ministry/department/agency. 

ޢުލ މާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި މަ ތެދު ޙަޞައްފުރިހަމަ، މާތަކީ .... މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލ ..............އަޅުގަނޑު ........................
 ވަރުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ކަން ކަށަޙަޅިގެން އެ މަޢުލ މާތެއްގެ ޞައްބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލ މާތަކާ ގު

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

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

ސޮއި:                                       ރީޚު:      ތާ  

Name: …………………………………    

                        ނަން:

 

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

ނުގެ ސުްނގަނޑި ަހމަުވުމގެ ކުރިން ލާޢުށްފަހު އެޕްލިކޭަޝން ފޯމާއެކީ އި ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މަޢުލ މާތުަތއް ރެެފރީލަްއވައި ުފރިހަަމކުރުުވމަވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ 
 ހުށަހެުޅއްުވން އެެދެމވެ.
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c 

 

 

 

 

 

CIIVL SERVICE COMMISSION  
Male, Maldives 

SCORING MATRIX 

Chief Accounts Executive 

 

JOB DETAILS 

 Job Ad. Number and Date: 

 Office: 

  

APPLICANT’S DETAILS 

 Name:  

 N.I.C Number:  

 Permanent Address: 

 

 

 

Competency 1 – Leadership Skills 
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Drives a culture of, and seeks opportunities for, change, 

efficiency and innovation. (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Champions a culture of effective governance and 

risk management. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Is approachable, supportive and focuses on the development of 

team members. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Develops, motivates and empowers staff to deliver team and 

organizational objectives. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Develops advanced ethical values and professional skills in the 

promotion of public interest and the profession (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 
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Understands the political environment and its impact on the  

organization in relation to the way decisions are made and   

success measured (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Provides leaders and managers with information for better 

decision-making – enabling improved targeted services. (I ,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Implements good practices in transparency, reporting and 

audit, to deliver effective accountability (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

 

TOTAL:  

 

Competency 2 - People and Management Skills 
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Shows high levels of integrity, impartiality and 

professionalism (I) 
2 1.5 1 0.5 0 

Ability to garner support from civil service colleagues and 

political appointees to achieve high levels of results  
2 1.5 1 0.5 0 

Works closely with  appointed members of the management of 

the organization  and/or stakeholder (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Positively develops relationships with internal and external 

stakeholders. (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Applies professional and ethical judgement when engaging 

with stakeholders (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Aligns organizational strategic objectives with stakeholder 

needs and manages expectations (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Understands effective strategies for conflict resolution. (I) 2 1.5 1 0.5 0 

Provides clarity and direction to others in times of uncertainty 

or ambiguity and is a strong and effective voice in representing 

departmental or organizational views. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

TOTAL:  
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Competency 3 - Business Skills 
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Presentation skills (communication skills, speech clarity, 

confidence) 

2 1.5 1 0.5 0 

Implement structured systems for assessing, monitoring and 

mitigating financial risks and opportunities in all key planning 

processes and change projects, determining and explaining risk 

appetite. (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Focuses on efficient and effective use of often ‘limited public 

resources’ (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Possesses influence and negotiation skills and can facilitate and 

engage with ‘productive competitive dialogue’. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Has knowledge and understanding of the specific strategic and 

operational context for public financial management within 

different sectors. (I, P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Understands the need to assess the value for money of public 

sector spending and drives: (P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Identifies and analyzes problems; weighs relevance and 

accuracy of information; generates and evaluates alternative 

solutions; makes recommendations. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

 

TOTAL:  

 

 

Competency 4 - Technical Skills 
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Readiness of the candidate to accept the responsibilities of the 

job 

2 1.5 1 0.5 0 
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 Understands the financial accounting and reporting 

requirements for the public sector and updates to the standards. 

(I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Understands the importance of public sector audits, internal 

audit, the role of supreme audit institutions, and the use of 

accountancy firms in audit. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Understands the budget setting process, budget management 

and the impact of good financial management on public 

service delivery.(I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Acts in the public interest at all times and understands the need 

for financial accountability, challenge and scrutiny. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Understands and can implement a treasury management 

strategy, including cash flow management, debt management 

and public sector investments. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Understands developments, opportunities and challenges in 

technology relating to public finance. (I,P) 

2 1.5 1 0.5 0 

Takes a long-term view and builds a shared vision with others; 

acts as a catalyst for organizational change. Influences others to 

translate vision into action. (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

Strong belief in one’s own capability to accomplish a task and 

select an effective approach to a task or problem (I) 

2 1.5 1 0.5 0 

      

TOTAL:  
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