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  3 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ތަޢާރަފް  .1

ރ  އޮނިގަނޑުގައި ދި ރަށު ކައުންސިލްތައް ފިޔަވައި، އިދާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ސިޓ ، އަތޮޅު އަ މިއ ،  )ހ( 

ލް ފަރާތް ހޮވުމަށް ކުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ ޤާބިއިދާރާތަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އޮންނަ އެހެން ސެކްރެޓަރ  

 ޞޫލެވެ.ބަޔާންކުރާ އު ބޭނުންވާ ކްރައިޓ ރިއާތައް ކަނޑައަޅައި

  ކުރުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.އައްޔަންމަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މި އުޞޫލަށް ކިޔާނ  " )ށ( 

އެ  މުންފެއްދުއު މަގާމެއްއައު މަޤާމު ހުސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ  ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާއެއްގެ  )ނ( 

ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނ  މި އުޞޫލުގައި ބަކުރުމުގެ މަސައައްޔަންއެއް ޖެނެރަލް އަކަށް ސެކްރެޓަރ އިދާރާ

 މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ސިވިލް  ޑައަޅާނ ނެ ގޮތެއް ކަނމަލުކުރާއަކަމުގައި  މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އެ (ރ) 

 ންނެވެ. ސަރވިސް ކޮމިޝަނު 

   

 މަޤާމުގެ އަސާސ  ޝަރުޠު  .2

 ގެ މަޤާމުގެ އަސާސ  ޝަރުޠަކ : ޖެނެރަލް ރެޓަރ ސެކް

ނުވަތަ  ،ރުކާރުގައިސަ ؛ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލުގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް ން ދަށްވެގެން ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުސަނަ ޤައުމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ" .1

އަހަރު  6 އިރާގައި މަދުވެގެން ންގުމުގެ ދާޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހި ،ޕަބްލިކް

 ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"

 ނުވަތަ    

ނުވަތަ  ،ރުކާރުގައިސަ ؛ކޮށްފައިވުމާއެކުހާސިލުގެ ސަނަދެއް  9 ލެވެލްން ދަށްވެގެން ނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުސަ ޤައުމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ" .2

އަހަރު  4 އިރާގައި މަދުވެގެން ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާ ،ޕަބްލިކް

 ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން"

   

 މ ހަކު ހޮވުމުގެ ކްރައިޓ ރިއާ މަޤާމަށް  .3

ސްޓުކުރުމުގައި ބަލާނ  މި ޓެދިނުމުގެ ކްރައިޓ ރިއާގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ޕޮއިންޓު  ށްގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޮވުމަޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  )ހ( 

 ންސ ތަކަށެވެ. ގެ ކޮމްޕ ޓެޖެނެރަލް  އިވާ ސެކްރެޓަރ ގަ 1ލުގެ ޖަދުވަލު އުޞޫ

  



 
  4 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 މަތިންނެވެ. ގެ މަޤާމަށް މ ހަކު ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓު ދޭނ  ތިރ ގައިވާ ކްރައިޓ ރިއާގައިވާ ގޮތުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  )ށ( 

 އިންސައްތަ( ދިހަ) %10 ތަޢުލ މު 

 އިންސައްތަ( ވިހި) %20 ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ 

 އިންސައްތަ( ވިހި) %20 އިމްތިޙާނު

 އިންސައްތަ( ފަންސާސް) %50 އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 

    

 ކުރުން ފާއަށް މ ހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންވަޒ   .4

 ތައްޔާރުކުރުން  އިޢުލާން  4.1 

ލު  ޖަދުވަ  މި އުޞޫލުގެތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނ އިޢުލާންވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޯދުމަށް ކުރާ  ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  )ހ( 

  އެއްގޮތަށެވެ.ގެ ނަމޫނާއާ އިޢުލާނުގައިވާ  3

ވޭނެ ލިންކް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެ  ،ގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  )ށ( 

 ގައި ހިމަނާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.އިޢުލާނު 

ޢުލާނާ އެކު އިމަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި މަސައްކަތްތައް  މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގެޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  )ނ( 

 އާންމުކުރަންވާނެއެވެ.

   

 ކުރުން  އާންމު  އިޢުލާން  4.2 

ރުޞަތު" ގެ ބައިގައި ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ "ވަޒ ފާގެ ފު އިޢުލާންކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިޢުލާންވަޒ ފާއަށް  )ހ( 

 ން ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ.ލާޢުފަދަ ގޮތަކަށް އެ އި ކުރަންވާނެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ވ ހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ފެންނާނެއާންމު

ރިމަތިލުމަށް، މަދުވެގެން ކުރާއިރު ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ވަޒ ފާއަށް ކުއިޢުލާން ވަޒ ފާއަށް  )ށ( 

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

ގެ މުއްދަތު ޢުލާންއިޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚާއި  އިޢުލާން ދުވަސް ގުނާނ  ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި  5ގޮތަށް ދެވޭ  މި .1

 ހިމަނައިގެންނެވެ.  ހަމަވާ ތާރ ޚު

ތެރޭގައި ރަސްމ   ގެ މުއްދަތުގެއިޢުލާނު ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އިޢުލާނު  ،ފަހު ޝާއިޢުކުރުމަށް  އިޢުލާން  .2

ވަޒ ފާއަށް  ދަދަށްދުވަހެއް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަ 

 އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، ފޯމު ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

   



 
  5 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން  .5

 ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމު ދޫކުރުން  5.1 

ގެ ވަޒ ފާއަށް ނެރަލް ޖެ  ސެކްރެޓަރ   "ގައިވާ  4ޖަދުވަލު  ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނ  މި އުޞޫލުގެ  )ހ( 

 " އެވެ.އެދޭ ފޯމު

އަށް އަދި ވަޒ ފާ " ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެންވާނެއެވެ.ގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ " )ށ( 

 ން ވާނެއެވެ.ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މި ފޯމު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސަ 

   

 ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުން  .5.2 

ތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، އެ ގައި ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާ އިޢުލާނު ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް  )ހ( 

 އްސަން ވާނެއެވެ.ހަމަޖަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ތިޒާމުއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިން ފޯމާ

އި އެ ފޯމުގައި ގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމު( ކަމާޖެނެރަލް  ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނ  ރަނގަޅު ފޯމު )ސެކްރެޓަރ  )ށ( 

ށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި އެ ފޯމާއެކު ހު 

  އަދި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރ  ކުރަންވާނެއެވެ.ތާރ ޚާއި ގަޑި

 ގެ މަރުހަލާތަކުގައި އެ ފާ ހަމަޖެއްސުމުވަޒ ، ގައިވާ ފޯމު ނޫން ނަމަ 4 އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނ  މި )ނ( 

ގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން ކަން ލިޔުމުން އަންގައި، ރަނގަޅު ފޯމު ހުށަހެޅުމު އެކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް 

ށުނާރާނެހެން ވަޒ ފާއަށް ލޫމާތާ ފުޢުކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަ ،ދޭންވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ފުރުޞަތުދޭ އިރު

ފާ ހަމަޖައްސާ އިރު ވިއުގަ މެދުވެރިކޮށް ވަޒ ސ .އެސް. އެދޭ ފޯމު ފުރާފައިވާކަން ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ކުރ ގެ ފޯމު ވެސް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ. 

ންތައް ފުރިހަމަކޮށް ގައި ހުށަހަޅަން ބުނާ ލިޔުިއޢުލާނު  ބެލުމާއި، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ )ރ( 

ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަކުރުމަކ  ވަޒ ފާއަ މަޢުލޫމާތުހުށަހެޅުމާއި، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

ކޮށް، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ  ކަށަވަރުންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނުކަ  ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް )ބ( 

 ފޯމުގައިވާ ސްލިޕްކޮޅު ފުރިހަމަކޮށް، ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ ސްލިޕްކޮޅު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭ ގެން ވަޒ  ގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިއިޢުލާނު ވަޒ ފާއަށް މ ހުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ  )ޅ( 

 އެއްވެސް އިތުރު ފަރާތެއްގެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.
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ގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލ މާއި ތަޖުރިބާ  )ކ( 

 ގަނެގެން ނުވާނެއެވެ.ފަހުން ބަލައި ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ

ކުރާނ  އަމަލުމްތަކާމެދު ފޯގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އ .މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޒަރ އާއަކުން ލިބޭ އިޢުލާނު  )އ( 

 ށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ފަރާތަ މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސްލިޕް އެ

    

 ކުރުން އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރ ން  ވަޒ ފާއަށް  .6

 ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު ސްކްރ ން  6.1 

( ހ)ގެ ވަނަ މާއްދާ  38 ގެ ( 2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރ )ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  ،ކުރުމުގެ ބޭނުމަކ ސްކްރ ން  )ހ( 

ޝަރުޠުތަކާއި،  ކުރުމުގެއައްޔަންވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަޒ ފާއަށް  78ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ އާއި، ( ށ)އަދި 

ށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ގައި ބަޔާންކޮއިޢުލާން، ކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސ  ޝަރުޠުތަކާއިއިޢުލާންވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް 

  .އެކު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ބަލައި ޔަޤ ންކުރުމެވެ ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ އިންސާފުވެރިކަމާ

ރުޠު ހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް އެ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަތޯއާއި، ޝަ ،އެންމެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ވ  ނަމަވެސް ވަޒ ފާއަށް )ށ( 

 .ސްކްރ ން ކުރެވޭނެއެވެ 

 ނެއެވެ.  ވާކުރުމުގައި ތިރ ގައިވާ ކަންކަން ބަލަން ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރ ން  )ނ( 

ހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރ ޚަށް ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ ގައިވާ މަޤާމަށްއިޢުލާނު  .1

 ހުށަހަޅާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

ކުރުން. )ދިވެހި ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް އައްޔަންދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއަށް  .2

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

 ތައް(ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠު 78)ނ( އާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  ،)ށ( ،މާއްދާގެ )ހ(

 ތަޖުރިބާ(، ގެ އަސާސ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރުކުރުން. )ތަޢުލ މ  ފެންވަރުގައިވާ މަޤާމު އިޢުލާން  .3

އަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒ ފާޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  )ރ( 

ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ  ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުންތައް( ފިޔަވައި އެހެނިހެން )ތަޢުލ މާއިހޮވުމަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭ ލިޔުންތައް 

އެކު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފުރުޞަތު އިންޓަރވިއު މަރުހަލާއާ ހަމައަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ ލިޔުމެއް ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމާ

ހަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ންމެ ޤާބިލު މ ހަކު ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުވަޒ ފާއަށް އެ ،ނަމަ، އެ ފަރާތް ޑިސްކޮލިފައި ނުކޮށް 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
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ސިވިލް  ތިޔާރުޚުއިކުރުމުގެ އިޢުލާން އަލުންނަމަ،  އެންމެ ފަރާތެއްއި ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވަނ  ވަޒ ފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލަ )ބ( 

 ވާނެއެވެ.ކުރުމުގައި ތިރ ގައިވާ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަން އިޢުލާން ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް 

ށް އިޖާބަދޭން ބޭނުންވާ އިޢުލާނަ ފަރާތުން އި ޝަރުޠު ހަމަވިކުރިމަތިލަކުރިން ވަޒ ފާއަށް ގައި ތަކު އިޢުލާންކުރާ އަލުން  .1

ރު ލިޔެކިޔުންތައް ންނަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފޯމާއެކު އިތުބަޔާންކޮށްފައި އޮ ހުށަހެޅުމަށްނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 

 އިންޓުދޭންވާނެއެވެ. ހުށަނޭޅި ކަމުގައިވ  ނަމަވެސް ކުރ ގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ޕޮ

 އިޖާބަދޭން ބޭނުންވާ ށްއިޢުލާނަ  ރާތުން ޝަރުޠުހަމަވި ފަ އިކުރިމަތިލަކުރިން ވަޒ ފާއަށް ގައި ތަކު އިޢުލާން ކުރާ އަލުން  .2

ކަން އެ ފަރާތަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  1ނަމަ މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ 

 ންގަންވާނެއެވެ. ( އައިންމެއިލް-ލިޔުމުން )ސިޓ  ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމ  އ 

ޝަންގެ މަޢުލޫމާތު ފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ މ ހުންނަށް އިމްތިޙާނާއި، އިންޓަރވިއުއާއެކު ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭ  ސްކްރ ންކުރުމަށް  (ޅ) 

  ންވާނެއެވެ. ކޮމިޝަނުން އަންގަ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ސާފުގެ މަޤާމަށް ސްކްރ ންކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  (ކ) 

ވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސްކްރ ންކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނު (އ) 

ގޮތުން  ންގަންވާނެއެވެ. މިކަން އަ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެ-އިންޓަވިއު މަރުހަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ނުވަތަ އ ، ފަރާތްތަކަށް

ން ނުހޮވުނު ސަބަބު ފަރާތުގެ ހުށަހެޅު އެ ،ތްކޮށްޔަޢާ ކުރުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިސްކްރ ންފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުމުގައި  އެ

 އިލް އެޑްރެހަށް މެ- އ ގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދ ފައިވާ ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. މި

 ވާނެއެވެ. ކުރަން މެއިލް 

   

 ން ލޯކަލް ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރު  ގެ ސަނަތުތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލ މު  މަތ   6.2 

ރާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތ  ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގް  )ހ( 

ސަނަދުތައް ނުވަތަ  ޖަހާފައިނުވާ  ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ގެ ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑުދޭ ސަނަދުތަކުގެ 

 ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.

މަކުރުމުންދޭ ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަތަޢުލ މު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ން  މަތ  )ށ( 

ނަދުތައް ނުވަތަ ސަޖަހާފައިނުވާ  ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ގެ "ރިކޮގްނިޝަން" ތައްގަނޑު

ތިރ ގައިވާ ކަންތައްތައް  ޅުމުގެ ގޮތުންފަހު، އެ ސަނަދު ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެ ކޯސް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ބަލައިގަތުމަށް

 ނެއެވެ. ވާފުރިހަމަކުރަން 
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މަތ  ހިންގާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ، ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމަކ  .1

ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ގެ ވެބްސައިޓުން 

 (/localhttp://www.mqa.gov.mv/institutesބަލައި ޔަޤ ންކުރަން ވާނެއެވެ. )ވެބްސައިޓްގެ ލިންކް: 

އޮތޯރިޓ ން  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރ ނު ޕްރޮގްރާމަކ ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް .2

ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ހުއްދަދ ފައިވާ ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމެއްކަން މޯލް

 ވާނެއެވެ.ޔަޤ ންކުރަން ބްސައިޓުން ބަލައި އޮތޯރިޓ ގެ ވެ

ތޯރިޓ ން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮ، ޕްރޮގްރާމު ނުހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަމްރ  .3

 ވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.ލްއަކ  ކޮބައިކަން ކަށަ ކޮށްފައިވާ "ޤައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން" ދަރަޖަ ކުރެވޭ ލެވެއާންމު

ހަޅާފައިވާ ލޯކަލް ފަހު، ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަ  ގައިވާ ކަންތައްތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް  މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ( 

އްކަން ކަށަވަރު ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި ތިރ ގައިވާ ނަމޫނާ )"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ އިން ބަލައިގަންނަ ލިޔުމެ 

 ކޮމިޝަނުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.، ތައްގަނޑުޖަހައިކުރެވިފައި"( އާ އެއްގޮތަށް 

 

 

 

ވިލް ސަރވިސް ސި"މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ އިން ބަލައިގަންނަ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި" ތައްގަނޑު  )ރ( 

އި ކަށަވަރުކޮށް، ލަބަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަނަދުތައް އަސްލާއެއްގޮތްތޯ  ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓުކޮމިޝަނުން ޖަހާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.ތިރ ގައިވާ ނަމޫނާ )"ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި"( އާ އެއްގޮތަށް ތައްގަނޑުޖަހައި ކޮމިޝަނުން ސޮއި 

 

    

 ދިނުން ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓު  .7
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 ދިނުން ޕޮއިންޓު  ތަޢުލ މ  ސަނަދުތަކަށް  7.1 

ތަކާއި، ކޯހުން ފާސްވެފައިވާ ތަޢުލ މު ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓް  ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތ  ،އެދި ހުށަހަޅާއަށް ވަޒ ފާތަ )ހ( 

މަކޮށްފައިވާ ވަތަ ފުރިހަނު ކަމުގެ ލިޔުމަކ ، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ފެންވަރު ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، 

 ވެ.ކޯހުގެ ފެންވަރު ބަޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓ ން އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެ 

އެ  ،ވިޔަސް  ކަމުގައިވަޒ ފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން ކޯހުގެ ސެޓްފިކެޓާއެކު ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވި )ށ( 

ވާނެއެވެ. އަދި ވަޒ ފާއަށް ނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓަކަށް ޕޮއިންޓުދޭން  އެއްގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭ ސެޓްފިކެޓެއް ސެޓްފިކެޓަކ  އުޞޫލުތަކާ

 ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ މަރުހަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 

އެއަށް ފިކެޓް ފިޔަވައި ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސެޓްވޭނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލ މ  ސަނަދުތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓު ދެ )ނ( 

 ކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަށެވެ. ހާސިލު  ވުރެ މަތިން 

ސެޓްފިކެޓަކ   2އިވާ ސެޓްފިކެޓަށެވެ. ހުށަހަޅާފަ 1 ،ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅިކަމުގައި ވިޔަސް ޕޮއިންޓު ދޭނ   2އް ފެންވަރެއްގެ އެ )ރ( 

 ،ނަމަ ޕޮއިންޓުދޭނ  ވާސެޓްފިކެޓް ކަމުގައި  2ވިޔަސް އެއް ފެންވަރުގެ  ފިކެޓްތަކެއް ކަމުގައިރޮނގެއްގެ ސެޓް ތަޢުލ މ   2ތަފާތު 

 ސެޓްފިކެޓަށެވެ. 1

އާ  7ނޑުން ލެވެލް ގެ ސަނަދަކ ، ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަ 8 ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް )ބ( 

 ނެއެވެ. ގެ ސަނަދަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭ 8ލެވެލް   ކަނޑައަޅާފައިވާތ ކަމުގައި ގެ ސެޓްފިކެޓެއްއެއް ފެންވަރެއް 

ންޓު ދެވޭ މިންގަނޑު މަތ  ތަޢުލ މުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓު ދެވޭ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި އެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއި )ޅ( 

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 
 

 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު  ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

 80 )މާސްޓަރ ޑިގްރ ( 9ލެވެލް 

 85 )ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ ( 10ލެވެލް 

 ނުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ޕޮއިންޓުދި  7.2 

ހުށަހަޅާ  ރާތްތަކުންވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭނ   )ހ( 

 ދަތަށެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ މުއްލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، 

 .މުއްދަތަށެވެ ގެތަޖުރިބާ  ލިބިފައިވާ އިތުރުން އޭގެ  ފިޔަވައި ޖުރިބާތަ ބޭނުންވާ ޝަރުޠު ހަމަވުމަށް ދެވޭނ  ޕޮއިންޓު އަށްތަޖުރިބާ )ށ( 

ހިންގުމުގެ  ،ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި މުއްދަތު (ނ) 

)ލިޔުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ  ވެހުރިކަން އަންގައިދޭހިންގުމާ ހަވާލު  ،ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނައި، އެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނ 
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ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގައިވާ ނަމައެވެ. ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ  ލިޔުމެއް  މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވާ(

އަދި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ހޭދަކުރި  ،ލިޔުންތަކުގައި ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރެ މުވައްޒަފު އަދާކުރި ޒިންމާ

މުއްދަތު )ވަގުތ  ގޮތުން ޒިންމާ އަދާކުރި މުއްދަތު ވަކިވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް، ޒިންމާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރ ޚު އަދި ޒިންމާ އިން 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ވަކިވި ތާރ ޚު( އަދި ވަގުތ  ގޮތުން ހަވާލުވެހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް ތަފުޞ ލުކޮށް 

ވަގުތ   ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަގުތ  ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް

 ގޮތުން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކްޝަނެއް، ޔުނިޓެއް ސެބަލާނ  އިދާރާއެއް ނުވަތަ އެ އިދާރާއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް، ޑިވިޝަނެއް، ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި  (ރ) 

ކަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ތަނެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެ ފަދަ ބައެއް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ބައެއްގެ މަސައް ނުވަތަ އެ

 ދަތުތަކަށެވެ. ޖަވާބުދާރ ވުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މުއް

ފެންނަން ހުންނަ  އުގައިންނަމަ، ސ .އެސް ވި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމެއްގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ (ބ) 

ރެކޯޑުތަކަށް ޕޮއިންޓު  ސ .އެސް. ވިއުގައިގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނެއެވެ. ރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާތަކަށް ބަލައި ތަޖުރެކޯޑު

 ދެވޭނ ، އެ ކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ފައިވާ މަވެސް ވަޒ ފާ އަދާކޮށްނަ އަދާކޮށްފައިވ  ވަޒ ފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ އެއް ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގައި (ޅ) 

ބަޔާންކޮށްފައި  ހުރިހާ މަޤާމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ވަކިވަކިން 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ދަ ލިޔުމެއް ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެ ފަ  (ކ) 

 ނާފައިވާނެއެވެ. ގައި ހިމަ 5ގެ ޖަދުވަލު ގޮތުގެ ނަމޫނާ މި އުޞޫލު 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އި ކުންފުންޏެއްގަ ޙިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި  ދައުލަތުގެ  ،އިދާރާއެއްގައި ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  (އ) 

 މުއްދަތު  ވަޒ ފާގެ  އަދި  އް ވާޖިބުތަ ނުވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ  ލިޔުމުގައި  ހުށަހަޅާ ގޮތުން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ،ނަމަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން( ދުވަސް ،މަހާއި ،އަހަރާއި)

 ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ،އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް/އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ (ވ) 

 ން އޮންނަންވާނެއެވެ. މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތު އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އެނގެ

އްދަތަށް ޕޮއިންޓު ރިބާގެ މުއަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ތަޖު  .1

 އެވެ.ނަމަ އަށްވުރެ މަދުނުވާ 30ދެވޭނ  އެ ވަޒ ފާ އަދާކުރި އިރު، އެ ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

ޔާންކޮށްފައި ނުވި ބަތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިޒޯޓްތަ  .2

  ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.  އެ ލިޔުންތައް ،ނަމަވެސް



 
  11 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

ވާ ނަމަ، އެ ލިޔުމެއްގައިވާ ނުތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައި .3

 ތަޖުރިބާ ގުނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނ  ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ތަޖުރިބާ ހާމަ ،ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ   (މ) 

އަދި ތަޖުރިބާގެ ވެ. ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެ

 ން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުގައި އެ މަޤާމަކ  މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަ

ދާފައިވާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމުގައި ބަލާނ  ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައް ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއް .1

ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ފެންވަރުގައިމުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށް ވެފައި ޤައުމ  

 ކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކަށްވާ ނަމައެވެ. ލު ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞ  

ދެވޭނ ، ޕޮއިންޓު  ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް  .2

 ޒ ފާއަކަށްވާނަމައެވެ. އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާއަކ  މުސާރަދެވޭ ވަ

ކަމާއި، ވޮލަންޓަރ  ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްގެ ބޯޑު ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރު .3

 މަޤާމުތަކަށް ޕޮއިންޓު ނުދެވޭނެއެވެ.  

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރ ގައިވާ  ކުރާނ އަމަލު ގުޅިގެން  ތަޖުރިބާއާ ތަންތަނުގެ އުވައިލައިފައިވާ (ފ) 

 ނުވަތަ  އުމ ޤަ ،އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ ،އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ  އުވައިލައިފައިވާ  .1

 ސަބަބުން އިވުމުގެ އުވައިލައިފަ އިދާރާއެއް އެ  ލިޔުމެއް ހާމަކޮށްދޭ  ތަޖުރިބާ ޖަމާއަތުގެ /ޖަމިއްޔާ ބައިނަލްއަޤްވާމ 

 ލިޔުމުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ ކުރިން  ތަނަކުން ދަ ފަ  އެ ނުވަތަ ،ލިބެންނެތް ނަމަ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތައް

 އުޞޫލުގެ  މި ލުގައިބަދަ  ލިޔުމުގެ ތަނެއްގެ އެ ހާމަކޮށްދޭ ތަޖުރިބާ ،ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ" ފޯމް  ޗެކް ރެފަރެންސް " ގައިވާ  6 ޖަދުވަލު

 ހުރިހާ  މަކުރަންޖެހޭ ފުރިހަ ފޯމުގައި އެ ،ދޭނ ޕޮއިންޓު  ބަލައި ފޯމަށް ޗެކް  ރެފަރެންސް ހުށަހެޅޭ އެއްގޮތަށް އުޞޫލާ މި .2

 .ނަމައެވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ނަންޖަހައި ރެފެރ   ،ފުރިހަމަކޮށް މަޢުލޫމާތެއް

މިޓ ތަކުގެ މެންބަރެއްގެ އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން  (ދ) 

 ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުތައް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ދުމަތްކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތުތައް ހިސާބުކުރާނ  ޚި (ތ) 

 މުއްދަތަށް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަހަށް( ބަލައިގެންނެވެ. 



 
  12 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

އޮންނަންވާނ  އަހަރާއި  ވި ތާރ ޚު ބަޔާންކޮށްފައިތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރ ޚާއި ވަޒ ފާއިން ވަކި  (ލ) 

ނުމުގައި މުއްދަތު ގުނާނ  ޕޮއިންޓު ދި ގެ ލިޔުންތަކަށްތަޖުރިބާމަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށެވެ. މި ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުހުންނަ 

 ތިރ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

ގެ މުއްދަތަށް އަހަރު  5ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމަށް )މިސާލު: ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ  .1

 ތުގައި ގުނަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުގެ ގޮ  ،ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނ  ވަޒ ފާ އަދާކުރަން ދޭޕޮއިންޓު  ،ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރާއި މަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ .2

 ފެށި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒ ފާއިން ވަކިވި މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 

 ވަޒ ފާ އަށް 2009އިން  2008ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަހަރު )މިސާލު:  .3

ރުގެ ޑިސެންބަރު ންޓު ދޭނ  ވަޒ ފާ އަދާކުރަންފެށި އަހަޕޮއި ،އަދާކޮށްފައި ވާ ކަމަށް( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ

 . މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަޒ ފާއިން ވަކިވި އަހަރުގެ ޖަނަވަރ  މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ

 އަށް  2009ޖަނަވަރ   31އިން  2008ޑިސެންބަރު  1އަށް ނަމަ،  2009އިން  2008)މިސާލު: 

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

 ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ އެތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ވަޒ ފާ އަދާކުރަން ފެށި ތާރ ޚު އެކަނި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދި  .4

ފާ ންޓު ދޭނ  ވަޒ ނަމަ، ޕޮއި އޮތް  ތާރ ޚާ ހަމައަށް އެ ފަރާތުން ވަޒ ފާގައި ދެމިހުރިކަމަށް އެ ލިޔުމުން އެނގެން

 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދާކުރަން ފެށިކަމަށް ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ލިޔުން ދޫކުރި ތާރ ޚު

 ޕޮއިންޓުގެ މަގުންނެވެ. 2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭނ  އަހަރަކަށް  (ގ) 

 މުއްދަތު ގުނާނ ، އެއް އެނަމަ،  އަދާކުރި މުއްދަތުތައް ފުށުއަރާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި، ދެ ވަޒ ފާއެއް (ޏ) 

 މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

   

 ތަޖުރިބާ ބެލުމުގައި ލިޔުންތަކަށް ދެވޭ އިސްތިސްނާ ހިންގުމުގެ  7.3 

ތަކުގެ ތަޖުރިބާ މަޤާމު ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ފަންނ  މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ލައިސަންސެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ )ހ( 

އެ  ،ކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސްހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ވާޖިބުތައް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާން

ސާލަކަށް، ނެއެވެ. )މިއެ ލިޔުމަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާ ،މަޤާމުގެ ނަމުން އެއ  ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މަޤާމެއްކަން ދެނެގަނެވޭ ނަމަ 

 ސ ނިއަރ ލ ގަލް ކައުންސެލް، ޗ ފް އިންޖިނިއަރ( 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާ ސ ދާ ގުޅޭ ނަމަ )މިސާލަކަށް: މިނިސްޓަރ، ޑިރެކްޓަރ،  ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ މަޤާމުގެ ނަމުން )ށ( 

 ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތު ނެތް ނަމަވެސް ،މެނޭޖަރ ޕޮލިސ  އެގްޒެކެޓިވް(
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ގައި  ގެ )ވ( 7.2 ތަޖުރިބާއެއް ނަމަ، މި އުޞޫލުގެ ނަމަވެސް، އެއ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގެ

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

   

 އިމްތިޙާނުކުރުން  .8

ތްތަކަށް އިމްތިޙާނެއް ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުގެ އަސާސ  ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  )ހ( 

ސައްކަތްތައް ކުރިއަށް މަދެވޭނެއެވެ. އިމްތިޙާނު ތައްޔާރުކުރުމާއި، މާކުކުރުމާއި، އިމްތިޙާނާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

  ނުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.ނުވަތަ ކޮމިޝަ ގެންދާނ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

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

 އިމްތިޙާނާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މުހިންމު ކަންތައްތައް:  )ނ( 

 އިވެރިއަކަށް ޟަރޫރ  ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެނުވ  އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ތަނުން އެއްވެސް ބައިމްތިޙާނުގެ ވަގުތުގައި  .1

 ގޮތަށް ނުކުތުމުގެކުރިން އިންވިޖިލޭޓަރގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. ނުނިކުމެވޭނެއެވެ. މި

 ނަމަ، އެ  ފިފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ކޮށް  ކުރުން އެކަށ ގެންނުވާ  ،އިރު ކުރިއަށްދާ އިމްތިޙާނު  .2

ންވިޖިލޭޓަރއަށް އިފަހު، އިމްތިޙާނު ހޯލުން ފޮނުވާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ސުވާލު ކަރުދާސް އަތުލުމަށް އްގެބައިވެރިއެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 : އިމްތިޙާނު ބާއްވާ ތަނަށް ނުވެއްދޭނެ ތަކެތި  .3

 ްމޮބައިލް ފޯނު، އައިޕެޑް ފަދަ އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް ވަޞ ލަތެއ 

 ްއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެއ  

  ިއަތްދަބަސް، ޕަރސް ފަދަ ތަކެތ 

ކަނޑައަޅާނ    ތަކެތި މި( ންކުރުން އެކަށ ގެންނުވާ ތަކެތިމަތ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތ ގެ އިތުރުން އިމްތިޙާނުގައި ބޭނު

 އިންވިޖިލޭޓަރއެވެ.(

ރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ފަ ކުރިން އިމްތިޙާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިމްތިޙާނު ހަދާ  ގަޑިއިރު  24 ގަޑ ގެ ވާންޖެހޭހާޒިރު ށް އިމްތިޙާނަ )ރ( 

ހަށް މެއިލް މެއިލް އެޑްރެ-އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުން އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދ ފައިވާ އ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

)ނުވަދިހަ(  90ތުވެދިޔަ ގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރ ޚާ ހަމައަށް ވޭ އިޢުލާން ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކުން ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓްރ  )ބ( 

ޓާއެކު ކުރިއަށްދިއުން އެ އިމްތިޙާނުގެ ޕޮއިން ،ނަމަ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

  ކުރިމަތިލި ފަރާތުން ވަޒ ފާއަށް އިޚްތިޔާރު އެ ފަރާތަށް އޮތްކަން އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ނުވަތަ އަލުން އިމްތިޙާނު ހެދުމުގެ 

  ފަރާތަށް އިމްތިޙާނުގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ. އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ
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ނުވަދިހަ( ދުވަސް ) 90ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  )ޅ( 

ގައި ބަލާނ  އެ ފަރާތުން ދިނުމުށް ޕޮއިންޓުއިމްތިޙާނަހަމަނުވާ އިމްތިޙާނުގެ ނަތ ޖާއެއް އޮވެ، އަލުން އިމްތިޙާނު ހަދައިފި ނަމަ، 

  ނަތ ޖާއަށެވެ. ފުރިހަމަކުރާ އެންމެ ފަހުގެ އިމްތިޙާނުގެ

    

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުން  .9

 އިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވައިލުން  9.1 

 3ގައި މަދުވެގެން ގެންދާނ  ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޕެނަލްއަކުންނެވެ. މި ޕެނަލް އަށް އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރި )ހ( 

 ފަރާތެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ދާރާއެއް ނަމަ އިބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ  މިނިސްޓްރ އެއް ނުވަތަ މިނިސްޓަރެއްގެ  ،އަކ އިދާރާހޮވާ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  (ށ) 

ރާއެއް ނަމަ އެ ކައުންސިލްގެ އިދާ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާއެއް ނަމަ އެ ބޯޑެއްގެ ނުވަތަމިނިސްޓަރު، ގަވަނިންގ ބޯޑެއްގެ 

 . ގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެއް ކަނޑައަޅުއްވާ މަންދޫބަކަށް އިންޓަރވިއުގައި އޮބްޒަރވަރެ ކައުންސިލް

ބިލު ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ވަޒ ފާއަށް އެންމެ ޤާ، އިރު ލްގެ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާއިންޓަރވިއު ޕެނަ  ނ() 

ބައްޕަ، ދަރިއެއް، ، ންމަ)މައޮތް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން، ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އާއިލ ގޮތުން ގުޅުމެއް 

ލަހަތު ފުށުއަރާ މ ހަކު ސްއަންބެތް ނުވަތަ ފިރިއެއް( ނުވަތަ މަ، އްބަފާ މ ހެއްމ ހެއް، އެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މ ހެއް، އެއްބަނޑު

 އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   

 ވުމަށް އެންގުމާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން ހާޒިރު އިންޓަރވިއުއަށް  9.2 

ވަހާއި ގަޑި، ވާންޖެހޭ ދު ހާޒިރު  އަށްގުޅޭ ތަފްޞ ލު މަޢުލޫމާތާއި، އިންޓަރވިއުއަށާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ންއާޕްރެޒެންޓޭޝަ  )ހ( 

ގޮތަށް އަންގާ އެންގުން  ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ. މި ގަޑިއިރު  24ގަޑ ގެ  ވާންޖެހޭ ހާޒިރު  އަށްޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަރވިއުއަށާއި

މި ލިޔުން އިންޓަރވިއުއަށް އިލް އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މެ-އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދ ފައިވާ އ 

 ވެފައިވާ ފަރާތަށް ރައްދުވިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޔަގ ން ކުރަންވާނެއެވެ.ޓް ޝޯޓްލިސް

ގެ މައްޗަށް ބަލައި، ޔަތު އަދާކުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލުކަމުމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއް )ށ( 

 ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.  ވާ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓުގައި 7ދޭނ  ޖަދުވަލު ޕޮއިންޓުއަށް އިންޓަރވިއު

ދަލު ގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބައިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓު  )ނ( 

 ގެނެވިދާނެއެވެ.  
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 އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަން  9.3 

ކަމާ ގުޅޭ އިންތިޒާމު  ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދާ ތަނާއި އެޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  )ހ( 

 ހަމަޖައްސާނ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ވ  ލާ ޙަތެއްގެ މަތިން އިންޓަރވިއު މަރުޙާލަތާއި ވަގުތަށް ބަލައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގޮ )ށ( 

 މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެއެވެ. 

ނަމަ،  ންދެވެން ނެތްރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކާ އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެއިންޓަރވިއު ކުރެވޭ ފަ  )ނ( 

 ވެސް އިންޓަރވިއު ކުރެވިދާނެއެވެ.  ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެ ފަރާތާ އެކަނި

ންބަރުން މެއިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ހުރިހާ ނަމަވެސް  ގެންދާއަށް ވ ޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރި )ރ( 

 ކަނެކްޝަން ލިބޭ ފަދަ އިންޓަރވިއު ބާއްވާ ތަނަކ ، ހަމަހިމޭން، ފުރިހަމައަށް އިންޓަރނެޓް ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 

 އިންޓަރވިއު ކުރިއަށްގެންދިއުން  9.4 

ރައި، އެ ފޯމުގައި ފު  އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓުކޮންމެ މެންބަރެއް ވަކިވަކިން ލްގެ ޕެނަ އު ނިމުމާއެކު، އިންޓަރވިއުއިންޓަރވި )ހ( 

ދިނުމަށް ޕޮއިންޓުގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭ  އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓުސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން 

 ވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ތިރ ގައިވާ ކަންކަން ކަށަ 

 ޝ ޓުކަން. 1ގެ ޓު ޝ އިންޓަރވިއު ސްކޯ އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު، ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފުރާފައިވަނ   .1

 އިކޮށްފައިވާކަން.  ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ވެސް ޕެނަލިސްޓުން ނަންޖަހައި ސޮގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .2

ލެއްގެ ކައިރ ގައި ބަދަ  ނަމަ، އެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓުފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .3

 ޕެނަލިސްޓް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން.

 ގައިވާ  09ދުވަލު ޞޫލުގެ ޖަމި އު ތައްޕޮއިންޓުއި ހިމެނޭ މެންބަރުން ދ ފައިވާ ލްގައިންޓަރވިއު ޕެނަ ،ފަހު އިންޓަރވިއުއަށް )ށ( 

 ވާނެއެވެ. ލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓު" އަށް ނަގައި އޭގެ އެވްރެޖް ހޯދަން ޕޮއިންޓު"ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް 

 

 އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް  9.5 

ންވަރު ބެލުމަށް ބޭނުންވާ މި، ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތް ވަޒ ފާއަށް ޤާބިލު އިންޓަރވިއުގެ ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނ  

މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ޤާމުގެގެ މަސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގޮތުން  ފަރާތުން ލިބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މި ފުރިހަމަ ތެދު މަޢުލޫމާތުތައް، އެ 

ނަންޖެހޭ ސިފަތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ން ން ދެނެގަތުމަށާއި އަދި އެ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިގައި ހު ޤާބިލުކަވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ 

 ވާނެއެވެ.ސަމާލުކަން ދޭން ލްއިންލިބިގަނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ސުވާލުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ޕެނަ 
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 ނުވުން  ހާޒިރު އިމްތިޙާނު ނުވަތަ އިންޓަވިއުއަށް  .10

ކާލައިގެން އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޒުރަޢުބޫލު ޤު ސަބަބުން، މަކަމެއްގެ ބޭރުގައިވާތިޔާރުން ޚްއަމިއްލަ އި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ )ހ( 

ކުރިން ލިޔުމުން )ސިޓ   ގެނަމަ އިމްތިޙާނު ނުވަތަ އިންޓަވިއު ފެށުމު  ލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެޙާފަދަ  ނުވެވޭ ހާޒިރުއިންޓަވިއުއަށް 

 ނެއެވެ.  ކަން ކޮމިޝަނަށް އަންގަންވާ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް( އެ-ނުވަތަ އ  

އެ ފަރާތްތަކުން ، ނުވެވުނު ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ހާޒިރުށް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަށް އިމްތިޙާނަ )ށ( 

ދިނުމާމެދު ގޮތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިމްތިޙާނު ނުވަތަ އިންޓަރވިއުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތްތަކަށް 

 ކަނޑައަޅާނ  ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

   

 ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެ ޙާލަތު ހަމަވާ ފަރާތްތައް ޝަރުޠު  .11

ށް މ ހަކު ހޮވުމުގެ ގެ މަޤާމަޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ލާގައި ޝަރުޠު ހަމަވާކަމަށް ކަ ޙަ ކުރުމުގެ މަރުސްކްރ ން 

ލާއެއް ފުރިހަމަނުކުރި ޙަރުމައެ ، ފަރާތްތައްނުކުރާ ލާއެއް ފުރިހަމަޙަމަރު ކްރައިޓ ރިއާގައި ހިމެނޭ އިމްތިޙާނާއި އިންޓަރވިއުއިން ކުރެ އެއްވެސް

 ރިކޮށް( އަންގަންވާނެއެވެ.މެއިލް މެދުވެ -ކަން ލިޔުމުން )އ  ހިސާބުން ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ

    

 ކުރުން އައްޔަންވަޒ ފާއަށް  .12

ތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ތެރޭގައި "ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތް  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމ  ބަންދު ނޫން  )ހ( 

 3ންދު ނޫން ކޮށް ފެންނާނެހެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި މަދުވެގެން ރަސްމ  ބައާންމު  ގޮތުގެ ޝ ޓް"

 ކުރަންވާނެއެވެ.އާންމު )ތިނެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ހަމަކުރަންޖެހޭ، ވަޒ ފާއަށް  ކުރުމުގައި، އެ ފޯމުގައި ފުރިއިޢުޝާލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓު  ޕޮއިންޓުވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް  )ށ( 

، އް ދ  ށް ކޯޑު ނަންބަރެކުރިމަތިލ  މ ހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރުގެ ބަދަލުގައި، ވަޒ ފާއަށް އެދުނު ކޮންމެ މ ހެއްގެ ފޯމަ

 ވާނެއެވެ.ދޭންކޮމިޝަނުން ލޫމާތު ޢުލ  މ ހާއަށް އެ މަނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތި އެ ކޯޑު 

 ޕޮއިންޓު ރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް ވަޒ ފާއަށް ކު ،ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  

 .އެވެދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެ 3ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމ  ބަންދު ނޫން އާންމުލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓު 

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ، ނަމަ ވެފައި، ވަޒ ފާއަށް އެ ފަރާތް ހަމަޖެއްސޭ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނ  އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް )ނ( 

އް އޮތްތޯ ބަލައި، ފަހު، ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތާ ގުޅައި ޝަކުވާއެ ކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓް 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވުނ  ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.   ، ޝަކުވާއެއް ނެތް ނަމަ
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 ، ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު އެނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގައި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ  (ރ) 

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 

އެ  ލު އަންނަ ޙާލަތުގައިބަދަ ލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓަށް  ޕޮއިންޓު ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން  (ބ) 

ޅުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ޝަކުވާ ހުށަހެ، އިރު ކުރާއާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، މި ގޮތަށް އާންމުކޮށް އަލުން ޙު އިޞްލާ ޝ ޓު

 ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ދޭ މުވައްޒަފާއި  ޕޮއިންޓުރާތުންއިރު، ކޮމިޝަނުގެ ފަ  ކުރާއާންމުލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓު  ޕޮއިންޓުވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް  (ޅ) 

 ންވާނެއެވެ.ޗެކްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، މަޤާމުގެ ނަން އަދި ފޯމު ތައްޔާރުކުރާ ތާރ ޚު ޖަހައި ސޮއިކުރަ އެ ޝ ޓު

( އިންސައްތަފަންސާސް ) 50% ވަޒ ފާއަށް އެދިފައިވާ މ ހާއަށް ކްރައިޓ ރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ ވޭނ ،ޤާމަށް އައްޔަންކުރެ މަ (ކ) 

 ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.ން މަތި އިން ފެށިގެން

 ކުރާނ  ކޮމިޝަނުންނެވެ.އައްޔަންކު ގެ މަޤާމަށް މ ހަ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  (އ) 

  ންވާނެއެވެ.ނުވަ ގެ މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް ވަޒ ފާއަށް ހޮވުނު ކަމުގެ ލިޔުން )ސިޓ ( ކޮމިޝަނުން ފޮޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  (ވ) 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި 11މި އުޞޫލުގެ ލާތަކެއް ނިމުމުން، ޙަފަރާތެއް ހޮވުމުގެ ހުރިހާ މަރު ވަޒ ފާއަށް ޤާބިލު (މ) 

ނުކުރެވޭ ހުރިހާ  އްޔަންއަނާއި، އެ މަޤާމަށް ކެންޑިޑޭޓުންއް ފުރިހަމަނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ޑިސްކޮލިފައިވާ ލާތަޙަ އެ މަރުމަތިން 

 ންގަންވާނެއެވެ. މެއިލް( އަ-ނުވަތަ އ  ވަޒ ފާއަށް ނުހޮވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ލިޔުމުން )ސިޓ  އެ ފަރާތްތައް ފަރާތްތަކަށް 

  

 ކުރުން އަމަލުއުޞޫލަށް  .14
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 ، ދިއަ ދުރު އެކ ހޭލުންތެރިވެފައިވުމާ މާހައުލަށް ސިޔާސ  އަދި  އިޖްތިމާޢ  އިޤްތިޞާދ 
 ޢާޔަތްކުރުމުގެރި ަހޤ ޤަތްތަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ އެކުލަވައިލުމުގައި ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރުރާސްތާގެ

 . ހުރުން ކަންޤާބިލު
 ިސަރުކާރުގެ މޭންޑޭޓްއާއި  އިދާރާގެއަލ ގައި ތަޖުރިބާގެ ލިބިފައިވާ އެކ ، ޙިލްމުވެރިކަމާ  އަދ 

 ން.ހުރު ކަންޤާބިލު ހިންގުމުގެ ކުރަހައިދ  ަތޞައްވުރެއް މަޤުބޫލު ފަހި ސިޔާސަތުތަކަށް

 ވިސްނުން ސްޓްރެޓ ޖިކް

 ްއި،ފަރާތަކަށްވުމާ ހުރި އަޚްލާޤު މަސައްކަތުގެ ފަދަ ނަމޫނާއަކަށްވާ  އެހެންމ ހުންަނށ 
 ޭބނުންވާ ކުރުމަށްހާސިލު ނަތ ޖާ  ދެއްކުމާއެކ  ނަމޫނާ  ިރވެތި ޢަަމލ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް
 އްޒަފުންމުވަ އެކަމަށް އަށަގެންނެވުާމއި، ކިބައިގައި މުވައްޒަފުންގެ އަޚުލާޤު މަސައްކަތުގެ
 ވައްޒަފުންމު މަތިކުރުމަށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމާއި، ކުރުވައި ޝައުޤުވެރި
 ހުރުން ރޭވުންތެރިކަން ވިސްނުންތެރިކަމާއި ކަމާއިޤާިބލު ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ބިނާކޮށް

  ހަރަކާތްތެރިކުރުވުން މ ހުން

 ިއި،އަމާނާތްތެރިކަމާ ތެދުވެިރކަމާއި، ވުމާއި، މ ހަކަށް ނަޒާހާތްތެރި  ންއަމަލު ބަހާއ 
 ކަމަށް އެމަސައްކަތްކޮށް  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  ފެންވަރުގައި މަތ   އެންމެ އެކ  ޒިންމާދާރުކަމާ

 ހުރުން.  ކަންޤާބިލު ކުރިއެރުވުމުގެ ކަން އެ ހިތްވަރުދ 
 ިތަފާތު ގަެނ،ދެނެ ސިންދަފާތުތައް މާހައުލާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ބޭނުންތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަދ 

 ކުރާ ތިރާމުއިޙް އަނެކަކަށް އެކަކު ގުޅުންބަަދހި ޖާގަދިނުމާއެކ ، ތިރާމާއެކ އިޙް ޚިޔާލުތަކަށް
 .ހުރުން ކަންޤާބިލު އުފެއްދުމުގެ މާޙައުލެއް މަސައްކަތުގެ

    ނަޒާހާތްތެރިކަން

 ެންގުޅު އުފެއްދުންތެރި ފަރާތްތަކާއެކ  ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި، އެކިއެކި  ސަރުކާރުގ 
 ކަން. ލުޤާބި ދިނުމުގެ ހިތްވަރު އެކަމަށް ކުރިއަރުވައި ގުޅުންތައް ފަދަ އެ ޤާއިމުކުރުމާއި

 ިކުރުމާއިމަޝްވަރާ ަފރާތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމާ ބޮޑަށް ވ ާހވެސް ނިންމުމުގައި ކަންކަން އަދ 
 ސްނުންވި ތަފާތު ކަންކަމުގައި ކަމާއި،ޤާބިލު ކުރުމުގެ އިންފްލޫެއންސް ނެގޯޝިއޭޓްކުރުމާއި،

  ކަންާޤބިލު  ނިންމުމުގެ ނިންމުންތައް ފައިދާކުރަނިވި އެންމެ އަޑުއަހައި،

  މަސައްކަތްކުރުން ގުޅިގެން

 ްދެނެގަތުމާއި މޮޅުދެރަ އޭގެ ޯހދުމާއި މަގުތައް އައު އުެފއްދުންތެރި އ ޖާދ ، ކުރުމުގައި ކަންކަނ 
 ނުވަތަ ދަތައްއާ އާންމު ކުރުމުގައިއިޚްތިޔާރު މަގެއް ފައިދާކުރަނިވި އެންމެ ބަލައި މެރިޓަށް އޭގެ

 ޅުމުގެގެންގު ވިސްނުމެއް ަފހި  ތަކަށް ބަދަލު ދޫކޮށް ގޮތްތަށް އައިސްފައިވާ ކަންކުރަމުން
 . ހުރުން ކަންޤާބިލު

 ަންޖެހުންތަކާގޮ ދިޔުމުގައި ކުރިއަށް ދަސްކުރުމާއި، ނެގުމާއި، ރިސްކު މިންގަނޑެއްގައި ވަކި ދިއ 
 ހުރުން.  ަކންޤާބިލު ހިތްވަރާއި ކުރިމަތިލުމުގެ

 ކުރިއަރުވައި އުފެއްދުންތެރިކަން
 މަގުދެއްކުން  ބަދަލުތަކަށް އައު



 
  19 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ިބަދަލުތަަކށް ،ކުރިއަރުވައި އެކަން  މެދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޤާއިމުކޮށް މާހައުލެއް ފަދަ މި އަދ 
 އަދާކުރުމުގެ ދައުރެއް ހިންގުންތެރި މަޤުދެއްކުމުގައި އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން

 ކަން.ޤާބިލު

  މާއިހޯދު ނެރުމަށް ނަތ ޖާ އުފެއްދުްނތެރިކަމާއި ަވޞ ލަތްތައް އެހެނިހެން އަދި އިންސާނ 
 . ކަންޤާިބލު ބޭނުންކުރުމުގެ

 ަިނންމުމުގެ ނިންމުންތައް ަދގޫނއު ގުޅިގެން ގޮންޖެހުންތަކާ ދިމާވާ  ކުރިމަތިލުމާއި ތިތަކާއިދ 
 ކަން. ޤާބިލު

 ާއްކުން. ދެ ނަމޫނާ ޖަވާބުދާރ ުވމުގައި ނެގުމާއި، ުފރިހަމައަށް ޒިންމާ ނިންމުްނތަކުގެ ނިންމ 
 ިސްނުންމަތ ވި ހާސިލުކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކުރިއަރުވައި އުފެއްދުންތެރިކަން ދާއިރާގެ އަދ 

 .ކަންޤާބިލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހިންގައި ރާވައި ވަޞ ލަތްތައް  އެންމެހައި ގެއިދާރާ

 ނަތ ޖާ ހިންގުންތެރިކަމާއެކު
  ނެރުން

 
 

  



 
  20 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ކުރެވޭ ގޮތް ގެ މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓ ރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓު ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   – 2 ޖަދުވަލު 

 
 

 ޓެސްޓުކުރެވޭ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް ކްރައިޓ ރިއާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 އިންސައްތަ

 10 ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަޓ ސް  ހުށަހަޅާ ސަނަދުތައް  މަތ  ތަޢުލ މު 

 ތަޖުރިބާ 
 ހުށަހަޅާ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ އަްނގައިދޭ

 ލިޔުންތައް
 20 ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ 

 އިމްތިޙާނު 

 1ކަރުދާސް  އިމްތިޙާނު
މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް، ކުރު ސުވާލު، 

 އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، 
 މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްނ އުޞޫލުއިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި، ވަޒ ފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާިއ، 
 ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ވަޒ ފާެގ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

 އެހެނިހެން ޤާޫނނުތައް 
20 

 2ކަރުދާސް  ނުއިމްތިޙާ
 ން ސުވާލުއެޕްލިކޭޝަ

ްޓ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަން 
މެނޭޖްމަންޓް އާއި ފައިނޭންަޝްލ  އާއި ޕ ޕަލް

 މެނޭޖްމަންޓް 

 ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
ކަމާއި، ޤާބިލުހިންގުމުގެ ހުނަރާިއ 

އެންްޑ ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް އާއި ކޮމިޔުނިކޭޝަން 
އިންޓަރޕަރސަނަލް ސްކިލްސް އާއި ވިޝަްނ 

 އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސް އަދި ލ ޑަރޝިޕް

50 

 އިންޓަރވިއު 
އިންޓަރވިއުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ދޭ 

 ޖަވާބު

 
 

 

  



 
  21 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ގެ ނަމޫނާ އިޢުލާނު ގެ މަޤާމުގެ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   – 3 ޖަދުވަލު 
 

    ` 

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                  

    ……………………………… ނަންބަރު:

 އިޢުލާން     

 ކޮށް ހުޅުވާލުން އާންމުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މަޤާމަގެ ޖެނެރަލް  ގެ ސެކްރެޓަރ  ……………… )އިދާރާގެ ނަން(

ށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މަޤާމައަކު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ ޖެނެރަލް ..................... އަށް ސެކްރެޓަރ  )އިދާރާގެ ނަން(
  ކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.އާންމުފުރުޞަތު 

ށް މ ހަކު މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠާއި، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި، މަޤާމަގެ ޖެނެރަލްސެކްރެޓަރ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ 
 ޓ ރިއާ މި އިޢުލާނާއެކ  ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ކުރުމުގެ ކްރައިއައްޔަންހޮވުމާއި 

 ބަރު ................ އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނަން މަޢުލޫމާތުމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު 

 

 މަޤާމުގެ އަސާސ  ޝަރުޠު 

 ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ސަރުކާރުގައި ؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު 7ލެވެލް ން ދަށްވެގެން ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުސަނަ  ޤައުމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް  6 ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 ވަތަ ނު 

 ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ސަރުކާރުގައި ؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު 9 ލެވެލް ން ދަށްވެގެން ނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުސަ ޤައުމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .2

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް  4 ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 15،000.00( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު ފަސްސަތޭކަ )ވިހިހާސް  20،500.00މި މަޤާމުގެ އަސާސ  މުސާރައަކ  މަހަކު 
 )ފަނަރަހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 

 ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް 

 



 
  22 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

ހުގެ މެންދުރުފަހު ........ ދުވަ...... ވާ ..ށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، ތިރ ގައި މިވާ ލިޔުންތައް ................މަޤާމަގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ 
 (7) ތަކެތ ގެ ތެރެއިން ނަންބަރު ށަހަޅަންޖެހޭހުވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ............... ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރ

ހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަުއ އަދި ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. (8) އަދި
 އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައި ނުގަނެވޭއެވެ. 

 ހޭ ަތކެތި ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެ

)މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި  ށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުމަޤާމަގެ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  .1

 .ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ( http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14870ޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ކޮމި

އެނގޭ ފަދަ ކޮޕ އެއް. ނުވަތަ ކިޔަން  ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް .2
  ޕ .ކޮ ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ އައި.ޑ . ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ޕާސްޕޯޓް

 .ށް(ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އ މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަމަޤާމަގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  .3

ވަޒ ފާއިން ، ނަމަ  ހޮވިއްޖެށްމަޤާމަގެ ޖެނެރަލް  ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއްނަމަ، ސެކްރެޓަރ ރވިސްއަށް/ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްސިވިލް ސަ .4
 ލިޔުން.  ކަމަށް، ވަޒ ފާ އަދާކުރާ އޮފ ހުން ދޫކޮށްފައިވާދޫކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތް

 )މި އިޤްރާރު އިޢުލާނާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.(  ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުށްމަޤާމަގެ ޖެނެރަލް   ސެކްރެޓަރ  .5

ރިއަކު، އެއްބަނޑު އަންބެއް، ފި ށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް،މަޤާމަގައި، އެ އިދާރާއެއްށް ކުރިމަތިލާ މަޤާމަގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  .6
ހަކު އެ ކުރިމަތިލާ އޮފ ހުގައި މ އެއްބަނޑު މ ހެއް، ނުވަތަ އެއްބަފާ މ ހެއް ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ މ ހުންކުރެ އެއްބަފާ މ ހެއް، 

 ލިޔުން.  ކަމުގެއިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ހުރެ، ކުރިމަތިލާ މ ހާ ހޮވިއްޖެނަމަ، އެ ހުރި މ ހަކު ވަޒ ފާ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ

 :ލިބިފައިވާ ތައުލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ  .7

 މަރުކަޒަކުން  ތަޢުލ މުދޭ މަތ  ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް /ފެންވަރު  އޮތޯރިޓ ން ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް )ހ(
 ކުރިކަމުގެ  ފުރިހަމަ ކޯސް ، ގައިތަކު ޙާލަތް  ނެތް  ސެޓްފިކެޓް ،ނުވަތަ؛ ގެ ކޮޕ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް އިގެ ކޮޕ އާސެޓުފިކެޓުތަކު  ތަޢުލ މ   ދޫކޮށްފައިވާ 

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  އަދި ކޮޕ  ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓ ން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ،ގެ ކޮޕ އާއިލިޔުމު
 .ކޮޕ 

ނުވަތަ ކޯސް ؛ ކޮޕ  އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެއާލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ ށްފައިވާ ތަޢު ލ މު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮމަތ  ތަޢު )ށ(
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ . ރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއިފު

ގެ ލިޔުންތަކާއި، އުވައިލައިފައިވާ ތަޖުރިބާހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް )މ ގެ ތެރޭގައި އިދާރާއިން ދޫކުރާ  .8
އަދި ތަޖުރިބާގެ  .މެނެއެވެތައް ހިގައިދޭ ލިޔުންވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުއްދަތުތައް އަން ، ސް ޗެކް ފޯމާއިތަންތަނުގެ ނަމަ ރެފަރެން

 5އުޞޫލު ގެ ޖަދުވަލު  ރުމުގެކުއައްޔަން ހޮވުމާއި  މ ހުން މަޤާމަށް ގެ ނެރަލްސެކްރެޓަރ  ޖެލިޔުމެއް އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.(

 ،ޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަ )ހ(
)އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު  އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށް( އްއަދި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތުތަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ

 ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ވަޒ ފާތަކު 

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14870
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14870


 
  23 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ވަޒ ފާ އަދާކުރި މުއްދަތުތަކާއި  ،ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާއަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  )ށ(
އި މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ގަވަޒ ފާތަކު ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށް(

 އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެނަމަވެސް( ވަކި 

ވަޒ ފާ އަދާކުރި  ވަޒ ފާތަކާއި، ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލް އަޤުވާމ   )ނ(
ކުގައި ވަޒ ފާތަ ތު އިދާރާއެއްގައި ތަފާ  ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް، ގޮތަށް()އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ  މުއްދަތުތަކާއި 

ބައިނަލް އަޤުވާމ    ނުވަތަޤައުމ މަސައްކަތްކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. )
ގެ ލިޔުމުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ތަޖުރިބާ  ނުވަތަ ނޫންކަން  ގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާއަކ  މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަންޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ

 ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމ  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ގެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތު ނަލްއަޤްވާމ  އަމިއްލަ އިދާރާތަކާއި، ޤައުމ  ނުވަތަ ބައި ތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނި، އުވައިލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި )ރ(
ވަތަ އެ ފަދަ ތަނަކުން ކުރިން ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއެއް އުވައިލައިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެޕްލިކެންޓަށް ލިބެންނެތްނަމަ، ނު 

ސެކްރެޓަރ  ގައި މުގެ ބަދަލު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނަމަ، ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ އެ ތަނެއްގެ ލިޔު
 ހެޅިދާނެއެވެ.ގައިވާ "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް" ހުށަ 7ޖަދުވަލު  ކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ އައްޔަންގެ މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލް

 

 އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ  ށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާމަޤާމަފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،  ހަމަވާ  ޝަރުޠު ގެ މަޤާމު ، ށް ކުރިމަތިލާމަޤާމަގެ ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ 
 . އޮންނާނެއެވެ ..............އާ ދެމެދު  ކުރުން، ...................... އިން ....................... އިމްތިޙާނުން އަދި އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅު

ވުމަށް ހާޒިރު ށް އިމްތިޙާނަ  މި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރ ޚުތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށާއި އިންޓަރވިއުއަށް އަދި  ،ވުމާއެކު
 ވެސް ދަންނަވަމެވެ.  ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށް

 

 ކުރުން މުއާންލިބުނުގޮތުގެ ޝ ޓު  ޕޮއިންޓުވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަްށ 

ކޮށް އާންމުދެވުނު ގޮތުގެ ޝ ޓް"  ޕޮއިންޓުފަރާތް ހޮވުމަށް  ޤާބިލުތެރޭގައި "ވަޒ ފާއަށް އެންމެ  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ރަސްމ  ބަންދު ނޫން އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ 
، ނަމަދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް  ޕޮއިންޓުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު  ފެންނާނެހެން މި 

ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ރަސްމ  ބަންދު ނޫން ރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުއާންމުއެ ޝ ޓް 
 މެއިލް އަށެވެ. -އ   admin@csc.gov.mvހަޅާނ  ސިޓ  މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ޝަކުވާ ހުށަ

 

 )ހިޖުރ  ތާރ ޚު( 
 )މ ލާދ  ތާރ ޚު( 
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 ގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފޯމް ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   – 4ޖަދުވަލު 
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 ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 އިރުޝާދު 
  ޅަށް ކިއުމަށްފަހު، ގެ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާްތތަކުން މި މަުޢޫލމާތު ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫާމތުތައް ރަނގަޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ

 އެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރ ޚުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފަރުވާތެރި ަކމާއެކު ފުރައި 
  ެންޖެހޭނެއެވެ.މަސް ނުވާ( ހުށަހަޅަ 3ފޮޓޯ )ފޮޓޯ ނެގިތާ  1މި ފޯމާއެކު ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ 
 ަދެއްވުން އެދެމެވެ. ިމ އްވުމަށް ސަމާލުކަން ޔުން އެނގޭ ފަދައިްނ ސާފުކޮށް ލިމި މަޢުލޫމާތު ފޯމު ފުރުއްވުމުގައި، ކިޔ

ލިންކުން  http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14870 ކޮޕ  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް،މަޢުލޫމާތު ފޯމުގެ ސޮފްޓް
 ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
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http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/14870
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 އެދޭ ވަޒ ފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .1

 ZV7 މަާޤމުގެ ރޭންކް: ެޖނެރަލް  ސެކްރެޓަރ  ގެ ަނން:މަާޤމު

  މަްސއޫލު އޮފ ުހގެ ނަން:

 15,000.00 ލިވިންގ އެލެަވންސް: 20,500.00 އަާސސ  މުާސރަ:

 
 ވަޒ ފާއަށް އެދޭ މ ހާގެ މަޢުލޫމާތު: .2

 ނަްނ:ފުރިހަމަ  

 ދާިއމ  އެްޑރެސް: 

 ދިިރއުޅޭ އެޑްެރސް: 

 ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ފޯނު ނަންަބރު: 

 އުފަން ތާރ ޚު:  ޖިންސް: 

 މެއިލް އެޑްެރސް:-އ  

 :ފޭސް ބުކް ައއިޑ   :ޓްވިޓާ އައިޑ   

 
  :ހުށަހަޅާ މަތ  ތައުލ މުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް  .3

އިދާރާއިން 
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

 ގައި ފުރިަހމަކުރައްވާ!(ގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައިމާސްޓަރ އަދި ޕ .އެޗް.ޑ . ސަނަދުތަކުޑިގްރ ،  ހުށަހަޅާ)ފޯމާއެކު 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 
ލިޔުންތައް ފާހަގަ 

(.ޭކުރ ) 

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން / 
 ގައުމު 

ކޯސް ނިމުނު 
 ތާރ ޚު 

ކޯހުގެ 
 ފެންވަރު 

 ސެޓްފިކެޓްގެ ނަން 
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 :ލިޔުންތައް  އަންގައިދޭ  ތަޖުރިބާ ހިންގުމުގެ ހުށަހަޅާ  .4

 

 ޚިދުމަތުގެ ބޮންޑާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .5
 ބޮްނޑުތަކަށް ިޚދުމަތް ކުުރމަށް ކުރުުމގެ ސަަބބުން ުނވަތަ އެނޫްނވެސް ޮގތަކުން ވަކި ތަނަކަށް ަވކި މުއްދަހާސިލުރާްއޖޭަގއި ނުވަތަ ާރއްޭޖންޭބރުަގއި ތަޢުލ މު 

 ކުރެވިަފއި ވޭތޯ؟
 ނުވޭ      ކުރެވިަފއިވޭ 

 ކުރެވިފައިވާނަމަ؛

 ކުެރވިފަިއވާ ިއާދރާ: ބޮންޑު  :ތާރ ޚުހަަމވާ  ބޮންޑު

 

އިދާރާއިން 
ފުރިހަމަ 
 ކުރުމަށް 

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

 )ހ( މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒ ފާ 

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ 
ލިޔުންތައް ފާހަގަ 

(.ޭކުރ ) 

 ގެ ަނން: މަާޤމު :  ތާރ ޚުވަޒ ާފއާ ުގޅުނު 

 ވަޒ ފާ ައދާކުރާ ތަުނގެ ނަން:

 )ށ( އަދާކުރި ވަޒ ފާ 

ހުށަހަޅާ 
ލިޔުންތައް 
)އަދަދާއެކު( 
 ފާހަގަ ކުރޭ.

 ވަކިވި ސަބަބު 
ލިޔުމުގެ 
 އަދަދު 

 މަޤާމުގެ ނަން  ވަޒ ފާ އަދާކުރި ތަނުގެ ނަން 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    



 
  27 ގެ 38ޞަފްޙާ    ލުކުރުމުގެ އުޞޫ އައްޔަން  މަޤާމަށް މ ހުން ހޮވުމާއި ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ 

 ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .6
 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ނަން: 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާމް ހިްނގި ތަން: 

 ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު )ފެށުނު/ނިމުނު ާތރ ޚު( 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ތަފްސ ލް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ނަން: 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާމް ހިްނގި ތަން: 

 ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު )ފެށުނު/ނިމުނު ާތރ ޚު( 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ތަފްސ ލް:
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 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ނަން: 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާމް ހިްނގި ތަން: 

 ޕްރޮްގރާުމގެ ުމއްދަތު )ފެށުނު/ނިމުނު ާތރ ޚު( 

 ޕްރޮޖެކްޓް/ޕްޮރްގރާުމގެ ތަފްސ ލް:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ރެފްރ ން(: .7

 # އެޑްެރސް ނަމާއި  ގުޭޅނެ ނަންަބރު  ން ވަޒ ާފއަށް ެއދޭ ފަރާތާ ެދމެުދގައި އޮތް ގުޅު 

   1 

   2 

   3 

 

 ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު: .8

 މަޢުލޫާމތުތެވެ. މި ފޯުމަގއިވާ މާމަޢުލޫ ތަކ  ތެދު މަޢުޫލމާގެ ވަޒ ާފއަށް ެއުދމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު މި ޯފމުަގއި ދ ފަިއވާ ސެކްރެޓަރ  ޖެެނރަލްސިވިލް ސަރވިސް ގެ 
ގެ ަމއްޗަށް ބުަރވެ، ެއޅިފަިއާވ މަޢުލޫމާތުކުރުމާެމދު އަުޅގަނުޑގެ ިއއުތިާރޒެއް ނެެތވެ. އަދި މި ފޯުމގަިއާވ ބާޠިލުތެދުނޫން ކަމަށް ާސބިތުެވްއޖެނަަމ، މި ފޯމު 

 ފިޔަވަެޅއް ަބދަލުކުެރވޭނެކަްނވެސް އަުޅަގނޑު ގަބޫލު ކުަރެމވެ.

 ވަޒ ާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ސޮއި:  ތާރ ޚު: 
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 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ތިރ ަގިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން ފޯާމެއކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ލިޔުންތައް ފާަހގަކުޭރ؛

 ☐ .1 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ 

 ☐ .2 ވަޒ ާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ސ ވ (

 ☐ .3 ިއޤުާރރު ށް ކުިރމަިތލާ ފަރާތުގެ ަމޤާމަގެ ސެކްރެޓަރ  ެޖނެރަލް 
ްއ، އަންބެްއ، ފިރިއަކު، އެްއބަނޑު ށް ކުރިަމތިލާ ފަރާތުގެ މަންމަ، ަބއްޕަ، ދަިރއެަމޤާމަގައި، އެ އިާދރާ ށް ކުރިމަތިލާ މަާޤމަކަމުގެ  ސެކްރެޓަރ  ޖެެނރަލް

 މ ހަކު އެ ކުރިމަތިލާ އޮފ ހުގަިއ ބުނެވިިދޔަ މ ހުންކުރެނުވަތަ . އެްއބަފާ މ ހެްއ، އެއްަބނޑު މ ހެްއ، ނުަވތަ އެއްބަފާ މ ެހއް ނެތްކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން
 . ުމގެ ލިޔުންހުރެ، ކުިރމަތިލާ މ ހާ ހޮިވްއޖެނަަމ، ެއ ހުރި މ ހަކު ވަޒ ފާ ބަދަލުކުުރމަށް ުނަވތަ އިސްިތއުފާ ދިުނމަށް ެއއްަބސްވާ ކަ

4. ☐ 

ޖެަނމަ، ައދާކުަރމުންދާ ވަޒ ާފއިން ުމަވއްޒަފުން ކުިރމަތިލާ ަމޤާމަށް ޮހވިއް ސިވިލް ަސރިވްސއަށް / ސަރުާކރަށް ިޚދުމަތްުކރުުމގެ ެއއްަބސްުވމެއް އޮތް 
 ވ އްުލމާެމދު ިއއުތިރާެޒއް ނެތްަކމަށް، ަވޒ ފާ އަދާުކރާ އޮފ ހުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން.

5 ☐ 

 
 ފޯމު އޮފ ހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާރ ޚު: ސޮއި:

 

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

 ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ޗެކްލިސްޓް:

 1 ވަޒ ާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު )ސ ވ ( ☐

 2 ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ ދިވެހި  ☐

 3 މަތ  ތަޢުލ މ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕ /ޯކސް ނިންމިަކމުގެ ލިޔުން ައދި ޓްރާްންސކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕ   އަދަދު: ☐

 4 މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުންަތއް  އަދަދު: ☐

 5 ިއޤުާރރު ށް ކުިރމަިތލާ ފަރާތުގެ ަމޤާމަގެ ސެކްރެޓަރ  ެޖނެރަލް  ☐

☐ 
، އަްނބެއް، ފިިރއަކު، އެްއބަނުޑ ށް ކުިރަމތިލާ ފަރާތުގެ މަްނމަ، ބައްަޕ، ަދރިެއއްމަާޤމަަގއި، އެ އިާދރާށް ުކރިމަތިލާ ަމޤާމަ ކަުމގެ  ސެކްރެޓަރ  ޖެެނރަލް

މ ހަކު އެ ކުިރމަތިލާ އޮފ ުހަގއި  ބުެނވިދިޔަ މ ހުންުކރެ ނުވަތަ . އެްއބަފާ މ ެހއް، އެްއބަނޑު މ ހެްއ، ުނވަތަ ެއއްބަފާ މ ެހއް ނެތްކަން ައންަގިއދޭ ލިޔުން
 . ގެ ލިޔުންހުރެ، ކުިރމަތިލާ މ ހާ ހޮިވްއޖެނަަމ، ެއ ހުރި މ ހަކު ވަޒ ފާ ބަދަލުކުުރމަށް ުނަވތަ އިސްިތއުފާ ދިުނމަށް ެއއްަބސްވާ ކަމު 

6 

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

 ަފިއވާ ލިޔުން.ހޮވިްއޖެަނމަ، ައދާކުަރމުްނދާ ވަޒ ާފއިްނ ވ އްލުާމމެދު އިއުިތރާެޒއް ނެތްކަމަްށ، ވަޒ ފާ ައދާކުރާ އޮފ ހުން ދޫކޮށް
7 

 

 

 ތައްގަނޑު ކޮމިޝަނުގެ
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 ލިޔުމުގެ ނަމޫނާ ތަޖުރިބާގެ  – 5 ޖަދުވަލު 

 

c 

 

 

 

 މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒ ފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 

 ފުރިހަމަ ނަން:  ދ.ރ.އ.ކ ނަންބަރު: 

 ދާއިމ  އެޑްރެސް:  އުފަން ތާރ ޚު: 

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް/ވާޖިބުތައް 

 ފެށި ތާރ ޚު  ބަދަލު/ވަކިވި ތާރ ޚު 
ގިންތި 

 )ވަގުތ /ދާއިމ (
 ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަޤާމު / 

 ނަން 
     
     
     

 

 )ޙިޖުރ  ތާރ ޚު(

 )މ ލާދ  ތާރ ޚު(

 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން  

 )ސޮއި( 

 )ނަން( 

 )މަޤާމު( 

  

 )އިދާރާގެ ނަން(
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 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް  - 6ޖަދުވަލު 

 

` 

 
 

APPLICANT REFERENCE CHECK FORM 

 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް 
Instructions 
 އިރުޝާދު 

 Where possible, please provide specific behavioral examples of the applicant  
 ިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ މިސާލުތައް ހިމަނުއްވަންވާނެއެވެ.ޤާބިލުވަޒ ފާއަދާކުރި ފަރާތުގެ  ،ގުޅޭ ތަންތަނުގައ 

 Please be honest and true to yourself when answering the relevant questions. 
  ުމަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ޞައްޙަފޯމުގައިވާ ބައިތައް ފުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާެއކ 

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

 

Name of applicant: 
ަފރާތުގެ ނަން:ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ   

 

National ID card number: 
 ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

 

Designation of the applicant: 
 އަދާކުރި މަޤާމުގެ ނަން:

 

 

Referee: 
 ރެފެރ ގެ މަޢުލޫމާތު:

(Name)  
 )ަނން(

(Job Title) 
 )މަޤާުމގެ ަނން(

(Organisation) 
 )އިދާާރެގ ަނން(

(Contact no.) 
 )ގުޭޅނެ ަނންބަރު(

(Email address) 
 )އ ެމއިލް އެޑްރެސް(

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

Duration employed with your organisation: 
ކުރި ވަޒ ފާ އަދާވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި 

 މުއްދަތު:

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

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

ދާކުރި ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން އިދާރާގައި ވަޒ ފާ އަ
:އިރު އިދާރާގައި ވަޒިފާއަދާކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  

 

Applicant’s main job responsibilities: 
އިގަނޑު މަވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުން ވަޒ ފާގައި އަދާކުރި 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

Please list out responsibilities separately or submit job description 
އްވުމަށްވަކިވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ލިޔުއްވުަމށް ނުވަތަ ވަޒ ފާބަޔާން މި ފޯމާއެކ  ހުށަހެޅު  

 
 
 
 
 
 
 
 

Reason for Termination:  
 ވަޒ ފާއިން ވަކިވި ސަބަބު:

 Resignation  ްއިސްިތއުފާ ދިުނނ   
 Dismissal ވަޒ ާފއިން ވަކިުކރުން      
 Post abolishment (lay-off) ްވަޒ ފާ އުިވގެނ 
 End of assignment ހަވާލުކޮށްފައިވާ ަމަސއްކަތް ނިުމމުން    
 Other (please specify) : އެހެނިހެން )ތަފްޞ ލު ބަޔާންކުުރމަށް(    

 
 

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

 އެންމެ ވަޒ ފާއަށް 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? 
 ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ަފރާތުގެ ސިަފތަކާއި ހުނަރަށް ބަލާއިރު ކެރިައރގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް މުހިންމުކަންކަމަކ  ކޮބާ؟
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Would you re-hire this candidate again if given 
the opportunity? 

 މިފަރާތަށް އަލުން ވަޒ ފާ ދިނުމާމެދު ފެންނަ ގޮތަކ  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. 

ތެދު  ޞައްޙަމިންވަރުން ދ ފައިވާ  މާތަކ  އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި.... މި ފޯމުގައި ދ ފައިވާ މަޢުލޫއަޅުގަނޑު ......................................
ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ  ކަންޞައްޙަމަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ 
 މިނިސްޓްރ /ޑިޕާޓްމަންޓް/އެޖެންސ /އިދާރާއަކާ ގުޅުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ. 

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

 ތާރ ޚު:                                             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 ގެ ސުްނގަންިއޢުލާަޝން ފޯމާއެކ  އެޕްލިކޭވަޒ ާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތަށް: ފޯުމގަިއވާ މަޢުލޫމާތުަތއް ރެެފރ ލަްއވައި ުފރިހަަމކުރުުވމަށްފަހު 
 އެެދމެވެ.
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 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝ ޓް  – 7ޖަދުވަލު 

 
 

c 
 
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 ސްކޯރިންގ މެޓްރިކްސް

 ބެހޭ މަޢުލޫމާތު:މަޤާމާ 
 

  ރިފަރެންސް ނަންބަރ:  ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ  :މަޤާމު
     

  ނަްނބަރ: އިޢުލާން  ZV-7 ރޭންކް:
     

  ގެ ތާރ ޚު:އިޢުލާން  ZV-7 ކްލެސިފިކޭޝަން:
     

  މުއްދަތު ހަމަވި ތާރ ޚު:   އޮފ ސް/ސެކްޝަން:
 މުވައްޒަފާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

 

  ފުރިހަމަ ނަން:
     

  ދރއކ ނަންބަރު:
     

  ދާއިމ  އެޑްރެސް:
 

     :މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒ ފާ
 

 ކަން ޤާބިލު : ހިންގުމުގެ ހުނަރާއި 1ކޮމްޕ ޓެންސ  
 

 

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 މެނޭޖްކުރުން ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް  .3
 

  ޖުމުލަ:
 

 : ޕޮލިޓިކަލް ނިއުޓްރަލިޓ  އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް 2ކޮމްޕ ޓެންސ  
 

 

ގަޅު
ރަނ

 .
ވ

 

ގަޅު 
ރަނ

 

މިން 
މެުދ

 

ދެރަ 
 

ދެރަ
 .
ވ
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ގަނޑަކުން ސިޔާސ  ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް މިން .4
 ކަންޤާބިލުމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި 

2 1.5 1 0.5 0 
 

ގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްއަކ  ސިޔާސ  ގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ޚިދުމަތެއް  .5
 ކަން ޤާބިލު ކުރިއެރުވުމުގެ ހުނަރާއި 

2 1.5 1 0.5 0 
 

ޒަފުންގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސ  ފަރާތްތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައް .6
 އިތުބާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ޔަގ ންކަން އޮތް މިންވަރު 

2 1.5 1 0.5 0 
 

  ޖުމުލަ:
 

 : ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެންޑް އިންޓަރ ޕަރސަނަލް ސްކިލްސް 3ކޮމްޕ ޓެންސ  
 

 
 .
ވ

ގަޅު
ރަނ

 

ގަޅު
ރަނ

 

ުމިން
މެދ

 

ދެރަ
 

ދެރަ
 .
ވ

   

 0 0.5 1 1.5 2 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި އޮޅުންފިލުވައިދިނުން  .7
 

 0 0.5 1 1.5 2 ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަޑުގެ ސާފުކަމާއި ސާދާކަން .8
 

ނަރު ހުކޮންޓެންޓް ނޮލެޖް )ދާއިރާގެ ެޓކްނިކަލް އަދި ފަންނ  ަމޢުލޫމާާތއި  .9
 މިންވަރު(ލިބިފައިވާ 

2 1.5 1 0.5 0 
 

އްވާފައިވާ ގެ ތެރެއިން އެކިފަންތ ގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ބާތަޖުރިބާ ކެންޑިޑޭޓު .10
ރކް އަދި ދޭދޭ ގުޅުމާއި، މުއާސަލާތްކުރުމާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި، ޓ މްވަ
 ގޮތްމުވައްޒަފުންނާ ކެންޑިޑޭޓާއެކު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްފައިވާ

2 1.5 1 0.5 0 

 

  ޖުމުލަ:
 

 : ލ ޑަރޝިޕ4ްކޮމްޕ ޓެންސ  
 

 

ގަޅު
ރަނ

 .
ވ

 

ގަޅު
ރަނ

 

ުމިން
މެދ

 

ދެރަ
 

ދެރަ
 .
ވ

  

 0 0.5 1 1.5 2 ތްތައްކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ހިންގަވާފައިވާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހަރަކާ .11
      

ރި ކަމާއެކު ރޭވުންތެގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ތަޖުރިބާގެ ކެންޑިޑޭޓު .12
 އިސްފަސްކޮށްގެން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތް 

2 1.5 1 0.5 0 
      

އި ދިމާވެފައި ގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގަތަޖުރިބާގެ ކެންޑިޑޭޓު .13
 ކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް އަމަލުހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހުރަސްކުރުމުގައި 

2 1.5 1 0.5 0 
      

  ޖުމުލަ:
 

 : ވިޝަން އެންޑް އޮބްޖެކްޓިވްސް 5ކޮމްޕ ޓެންސ  
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ގަޅު
ރަނ

 .
ވ

 

ގަޅު
ރަނ

 

ުމިން
މެދ

 

ދެރަ
 

ދެރަ
 .
ވ

  

 0 0.5 1 1.5 2 ވާ މިންވަރުތައްޔާރުވެފައި ކެންޑިޑޭޓުފުރުމަށްަޓކައި  މަޤާމުކުރިމަތިލާފައިވާ  .14
 

 0 0.5 1 1.5 2 ގެ ވިޝަންއާއި މިޝަން އަދި އޮބްޖެކްޓިވްސްކެންޑިޑޭޓު .15
 

 0 0.5 1 1.5 2 ކެންޑިޑޭޓުގެ ހަރުދަނާކަމާއި ކޮންފިޑެންސް ހުރި މިންވަރު .16
      

  ޖުމުލަ:
 

     
 ތާރ ޚު  ސޮއި  ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ޕެނެލް މެންބަރުގެ ނަން
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 ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރު ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރ   – 8ޖަދުވަލު 

 

       ` 

 

                                           ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން     

      ދިވެހިރާްއޖެ              

 

 އިޤްރާރު 
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އި ނުވާނެކަމަށާއި، ކުރިމަތިލި ތާރ ޚުން ފެށިގެން، ޢަމަލ  ގޮތެއްގައި ސިޔާސ  އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެފަ

 ހަރަކާތެއްގައި ޢަމަލ  ގޮތެއްގައި ސިޔާސ  އެއްވެސްކަމުގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރާހާ ހިނދަކު، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރ އަދި 
ތެރިކަމާއެކު، ލާސްޚުއިތެދުވެރިކަމާއި ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި  ނުވުމަށާއި،ބައިވެރި 
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