މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް
މީހުން ހޮވުމާ ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް
 08ފެބުރުވަރީ ( 2021އިސްލާޙު )1

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ސގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް 00 ،ފެބުރުވަރީ ( 2021އިސްލާޙު )1
މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ ޢައްޔަނުކުރުމު

މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް (އިސްލާޙު )1
.1

ތަޢާރަފް:
ނ
ށ ޤާބިލް މީހު ް
ކ ް
އމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ މަޤާމުތަ ަ
 .1.1މި އުޞޫލަކީ ،މުދިމުންނާއި ި
ށފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
ހޮވުމުގައްޔާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައާރަފްކޮ ް
އ
ރން" ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާ ި
ށފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތު ު
 .1.2މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮ ް
ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ،މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ
ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ނ ކުރާނީ ،ހުރިހާ
އޢުލާ ު
އމާމުންގެ މަގާމުތަކަށް ި
ނ ި
އނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މުދިމުން ާ
 .1.1މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ ޮ
ރޭންކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

 .2ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން
 2.1ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށްގެންދާނީ" ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް
މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 .1ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން
 1.1ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްކިސްޓް ކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު
ތށެވެ.
ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ަ

 .4ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް /ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން
 .4.1މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
މ ،މަސައްކަތުގެ
ވމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މާކުސް ދެވޭނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ ާ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްމީހާ ހޮ ު
ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި

1

ސގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް 00 ،ފެބުރުވަރީ ( 2021އިސްލާޙު )1
މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ ޢައްޔަނުކުރުމު

ނލް އިންޓަވިއު)
ގތުމަށްޓަކައި އިންޓަވިއު (ފައި ަ
ހނަރު ދެނެ ަ
ރށެވެ .ލިބިފައިވާ ު
ބފައިވާ ހުނަ ަ
ތަޖުރިބާ އަދި ލި ި
އާއެކު ޕްރެކްޓިކަލް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
 .4.2ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ 'ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތުގެ
ވޒީފާއަށް އެންމެ
އންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ ަ
ކރުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން ެ
ޝީޓު' ( A2ފޯމް) ފުރިހަމަ ު
ޤާބިލް ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާގޮތަށެވެ.

 .5މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓު ދިނުން
 .5.1ތަޢުލީމް
ވނީ ،މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް
މށް ޕޮއިންޓު ދެ ޭ
(ހ) ތަޢުލީ ަ
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ
ސޓްފިކެޓްތަކަށެވެ .މި ބަޔަ ް
ެ
ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކުގެ
ކޮމިޝަނުން މަޤާމަ ް
މަތީ މާކްސްއަކީ  05އެވެ .އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތައަކީ  20%އެވެ.
އލީމީ
ނމުގައި ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ތަ ު
ޓ ދި ު
މ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިން ް
ހށަހަޅާފައިވާ ތައުލީ ީ
(ށ) ު
ސެޓްފިކެޓް ފިޔަވައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ މަތީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ތައުލީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަށް ވުރެ
ވނެއެވެ.
އިތުރުނުވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދޭން ާ
ގއިވާ މިންގަނޑުންނެވެ.
މަގާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ ތިރީ ަ
ކަނޑައަޅާފއިވާ ޕޮއިންޓް

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް
ލެވެލް ( 1ސެޓްފިކެޓް )1

20

ލެވެލް ( 4އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް)

25

ލެވެލް ( 5ޑިޕްލޮމާ)

15

ލެވެލް ( 6އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ)
ލެވެލް ( 7ފުރަތަމަ ޑިގްރީ)

65

ލެވެލް ( 0ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ)
ލެވެލް ( 9މާސްޓަރސް ޑިގްރީ)

00

ލެވެލް ( 10ޑޮކްޓޯރަލްލް ޑިގްރީ)

05
ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި

2

ސގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް 00 ،ފެބުރުވަރީ ( 2021އިސްލާޙު )1
މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ ޢައްޔަނުކުރުމު

 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދިނުން
މސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ
(ހ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ތ ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނަމައެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ޝަރު ު
ތށެވެ.
ތަޖުރިބާ ފިޔަވައި އޭގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަ ަ
(ށ) މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ  11އެވެ .އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އިންސައްތަ އަކީ  10%އެވެ.
މއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ
ށ ޕޮއިންޓް ދޭނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވު ާ
(ނ) މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަ ް
މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" ގައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.

 .7މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ޕޮއިންޓު ދިނުން
ރ
އވެ .މަސައްކަތުގެ ހުނަ ު
މށްޓަކައި އިންޓަވިއު ،އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ެ
މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދެނެގަތު ަ
ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުޞޫލުތައް' އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
 .7.1ފައިނަލް އިންޓަވިއު
އިންޓަވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ،އަދި އިންޓަވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ
އޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް' އާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢަ ް
ޕްރެކްޓިކަލް  /އިމްތިހާނު
ޓކައި ޕްރެކްޓިކަލްއެއް ނުވަތަ އިމްތިހާނެއް ދޭންވާނެވެ.
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ސިފަތައް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ަ
ޕްރެކްޓިކަލް /އިމްތިހާނު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ 'ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ
މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް' އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ނ
ޝ ް
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3

ސގެ މިންގަނޑުތަކާ އުޞޫލުތައް 00 ،ފެބުރުވަރީ ( 2021އިސްލާޙު )1
މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން އިމާމުންގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާ ޢައްޔަނުކުރުމު

 .0ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭނެ ޖުމްލަ އިންސައްތައިގެ އަދަދު
ޖީއެސް  1އިން އެމް.އެސް  1އަށް 25%
އެމް.އެސް  2އިން އެމް.އެސް  1އަށް 15%
މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ޖީ.އެސް  1އިން އެމް.އެސް 1
ތަފްޞީލް

ދާއިރާ

ޕޮއިންޓް

އިންސައްތަ
()%

މ
ތަޢުލީ ް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަޢުލީމީ

05

20

ރޮނގެއްގެ އެކްރެޑިޓް ސެޓްފިކްޓް
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ
ހުނަރު

11

10

އ
ފައިނަލް އިންޓަވި ު

100

50

ޕްރެކްޓިކަލް  /އިމްތިހާނު

50

20

260

100

ޖުމްލަ
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4

ވަޒީފާއަށް

ޞަފްޙާ 1

ކުރިމަތިލާ

ޕޮއިންޓު

ފަރާތްތަކަށް

ޝީޓ ު

ލިބުނުގޮތުގެ

A2 SHEET

ޖީ.އެސް 3.އިން އެމް.އެސް  3ރޭންކުތަކުގެ މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ  A2ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މުސާރަ:

އިޢުލާނު ނަންބަރު:
އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު:

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް

ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟

ސެޓްފިކެޓް 3

އުމުރު

އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު

ޑިޕްލޮމާ

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

ޕީ.ޖީ ސެޓުފިކެޓު/ޑިޕްލޮމާ

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

#

އާން

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ

ނަމާއި އެޑްރެސް

ނޫން

















1
2
3

ސެޓުފިކެޓު 3

އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު

ޑިޕްލޮމާ

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

ޕީ.ޖީ ސެޓުފިކެޓު/ޑިޕްލޮމާ

ނަމާއި އެޑްރެސް

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ

#

20

25

35

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ

ޞަފްޙާ 2

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓު

ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު

80

85

85

65

1

0

2

0

3

0

ޞަފްޙާ 3

ޕޮއިންޓު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޖުމުލަ

ޖުމުލަ ޕޮއިންޓު

ޕެނަލް މެންބަރު 1

3

ޕެނަލް މެންބަރު 2

2

0

0

ޕެނަލް މެންބަރު 3

1

0

0

ޕެނަލް މެންބަރު 4

#

0

ޕެނަލް މެންބަރު 5

ނަމާއި އެޑްރެސް

މުއްދަތ ު

33

0

50

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖް

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ
2

އިމްތިޙާން  /ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ލިބުނު

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

އިންޓަރވިއު

....

....

....

....

....

100

ޞަފްޙާ 4

މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ؟

ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރިހާ

ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތ ަ

ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތ ަ

ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު

ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތ ަ

އިމްތިހާނ ު/ޕްރެކްޓިކަލްސް އިން ލިބުނު

އިންސައްތ ަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ

ނަމާއި އެޑްރެސް

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

 3އިން އެމ ް.އެސް

 1ގެ މަގާމަށް ވަޒީފާއަށް

ނޯޓ ް  :ޖީއެސް

ނޯޓ ް  :އެމ ް.އެސ ް 2އިން އެމ ް.އެސް

 3ގެ މަގާމަށް ވަޒީފާއަށް

އެދިފައިވާ
އިންސައްތަ
އެދިފައިވާ
އިންސައްތަ

ފޯމު ފުރިހަމަކުރި
ފޯމު ޗެކުކުރި

މުވައްޒަފުގެ
މުވައްޒަފުގެ

މަޢުލޫމާތ ު :
މަޢުލޫމާތ ު :

20

ޖުމުލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތ ަ

1

0

0

0

0

މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ
އަށްވުރެ މަތިވާން

ލިބުނު މަ ރކްސްގެ ޖުމުލަ ( 25 %ފަންސަވީސ ް )

ޖެހޭނެއެވ ެ.

މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ
އަށްވުރެ މަތިވާން

ހުރިހާ ބަޔަކުން

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ދަށްވެގެން

20

50

0

ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވޭތޯ؟

#

އާން

ނޫން

10

100

ވަނަ

އާން

ނޫން

ހުރިހާ ބަޔަކުން

ލިބުނު މަ ރކްސްގެ ޖުމުލަ ( 3 5 %ތިރީސް ފަހެއ ް )

ޖެހޭނެއެވ ެ.

ނަނ ް:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ނަނ ް:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

