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19 ގެ 1 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 

 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލު   

  އުޞޫލު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި އުޞޫލުގެ ނަން:

2022 

 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު ބަދަލު އިމާމުންގެ އާންމު ނަން:

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ ދާއިރާ: 

 2022ޖޫން  09 ތާރީޚު:ފާސްކުރެއްވި 

 2022ޖޫން  09 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 - އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް:

 

 

 

 

 

 

 

 



19 ގެ 2 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 

 ފިހުރިސްތު

 3 ........................................................................................................................................................................ ތަޢާރަފް .1

 4 ........................................................................................................................................... ދިނުން މަޤާމު އިމާމުންގެ ބަދަލު .2

 4 ................................................................................................................................ އިޢުލާންކުރުން ހޯދުމަށް މީހުން ވަޒީފާއަށް .3

 8 ........................................................................................................................ ސްކްރީންކުރުން ފަރާތްތައް އެދިފައިވާ ވަޒީފާއަށް .4

 8 .................................................................................................................................... ޕޮއިންޓުދިނުން ސަނަދުތަކަށް ތަޢުލީމީ .5

 9 ................................................................................................................... ޕޮއިންޓުދިނުން ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވާ .6

 9 ..................................................................................................................... ކުރިއަށްގެންދިއުން އެސެސްމެންޓް އަދި އިންޓަވިއު .7

 11.................................................................................... ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް .8
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 12.............................................................................................................................................. ޢަމަލުކުރަންފެށުން އުޞޫލަށް .10
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19 ގެ 3 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ތަޢާރަފް .1

އެ  ކޮށްްިޢުލާނމަޤާމުތަކަށް އ އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑު އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި މި އުޞޫލަކީ، (ހ)  

ަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް އިޢުލާނުތަކަށް އިޖާބަދީ ހުށކުރުމުގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. މުވައްޒަފުން ޢައްޔަން

 ޕްރޮސެސް ކުރާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 ރާތްތަކަށްފަ ުންނަހ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަމަޖައްސާނީ މީހުން މަގާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު )ށ(

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހަމައެކަނި ތެރެއިން ޕްރޮސެސްއެއްގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެލެކްޓިވް ގެންދެވޭ ކުރިއަށް އަމާޒުކޮށް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަށުން ސިޔާސަތުގެ ސަރުކާރުގެ މިއީ އަދި. ހުޅުވާލައިގެންނެވެ އަމާޒުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ

 ގޮތުން ކޮށްދިނުމުގެިަހފ ފުރުސަތު ވަޒީފާގެ ފަރާތްތަކަށް ޤާބިލު ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބި

 .ފުރުޞަތެކެވެ ހުޅުވާލެވޭ

 ހުންނަ ެދުންތެރިކަންނުކުޅ ވަނީ ފައިމާނަކޮށް ކަމަށް ފަރާތްތައް ހުންނަ ދުންތެރިކަންނުކުޅެ ބޭނުމަށް ގެއުޞޫލު މި  )ނ(

 ނަފްސާނީ ަދިއ ޖިސްމާނީ އަދާކުރުމުގެ ފުރިހަމައަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އިމާމުކަމުގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ

 . ހުރިފަރާތްތަކެވެ ޤާބިލްކަން

އާއި، މަޤާމެއް ްކުރުމުގައިޢުލާނ ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މީހުން ހޯދުމަށް ހުސް މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު އިމާމުންގެ (ރ)

ވުމުގެ މުއްދަތު އެއްބަސްޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ  ހުސްވުމުން ނުވަތަ، ހުސްވާނެކަން ކަށަވަރުވުމުން

ގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމު ހަމަވުމުން ނުވަތަ ހަމަވާން މަސްދުވަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކައިރިވުމުން

 ކުރިޔަށްގެންދާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

ށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގައި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮ ބަދަލު އިމާމުންގެ ބ()

ޔަންކުރުމުގެ އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައް  ،އިތުރުން

ާމުންނާއި މުދިމުންގެ އިމ  ،ށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއިމިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި ބަޔާންކޮ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި

 ނެއެވެ. ވާހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރަން މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ  ބަދަލު އިމާމުން ހޯދުމުގައި ( ޅ)

 



19 ގެ 4 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ދިނުން މަޤާމު އިމާމުންގެ ބަދަލު .2

 ރަސްމީކޮށް ަށްނަމާދުކުރުމ ރަށެއްގައި ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޤާމަކީ އިމާމުންގެ ބަދަލު )ހ(  

 .މަޤާމެކެވެ ދެވޭ ރިޢާޔަތްކޮށް އަދަދަށް މިސްކިތްތަކުގެ ހަމަޖައްސާފައިވާ

 އިމާމުވެ ައިމިސްކިތްތަކުގ ރަށެއްގެ އެ ރަށަކަށްވެސް ކޮންމެ ދިރިއުޅޭ މީހުން މަޤާމަކީ އިމާމުންގެ ބަދަލު )ށ(  

  މި ދިނުމަށްފަހު ްއަދަދުނ މިސްކިތްތަކުގެ ރަށެއްގެ އެ މުދިމުން ނުވަތަ އިމާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ނަމާދުކުރުމަށް

 .ޒިންމާއެކެވެ ޙަވާލުކުރެވޭ ނުވަތަ މަޤާމެއް ދެވޭ ންިމަތ ގޮތުގެ ގައިވާ)ރ(  މާއްދާގެ

 އިމާމުންގެ ބަދަލު ަދިއ. މަތިންނެވެ ގޮތްތަކުގެ މިވާ ތިރީގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނީ އަދަދު މަޤާމުގެ އިމާމުންގެ ބަދަލު (ނ)  

 އެއްހަމަޔަކުން ުދިމުންނާމ ނުވަތަ އިމާމުން ދާއިމީ ަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކަށްމަޤާމ އެ ބަލާފައިވަނީ ދިނުމުގައި މަޤާމު

 .ގޮތަކަށެވެ ފަދަ ކަނޑައެޅިގެންދާނެ މަސައްކަތް

ެފެއާޒްއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަސްމީކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އ )ރ(  

މުންގެ މަޤާމު ކަނައަޅާފައިވާ މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަދަލު އިމާ

 ދެވިގެންދާނެއެވެ.

o ެމަޤާމު 01 ިގޮތުގައ އިމާމުންގެ ބަދަލު ރަށްތަކަށް ދެމެދުގެ އަކާ 9-1 އަދަދު މިސްކިތްތަކުގ 

o ެމަޤާމު 02 ގޮތުގައި ެއިމާމުންގ ބަދަލު ރަށްތަކަށް ދެމެދުގެ އާ 19-10 އަދަދު މިސްކިތްތަކުގ 

o ެ03  ގޮތުގައި އިމާމުންގެ ބަދަލު އިތުރުވާނަމަ އަށްވުރެނުވަތަ އެ 29-20 އަދަދު މިސްކިތްތަކުގ 

 މަޤާމު

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން .3

 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ ކަންތައްތައް 3.1 

 ތިބޭ ިވެހިރާއްޖޭގައިދ ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރާނީ މީހުން އަދާކުރުމަށް ޒިންމާ އެ ނުވަތަ މަށްމަޤާ އިމާމުންގެ ބަދަލު )ހ(  

 ޕްރޮސެސްއެއްގެ ންޓްރެކްރޫޓްމަ ސެލެކްޓިވް ގެންދެވޭ ކުރިއަށް އަމާޒުކޮށް ރާތްތަކަށްފަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

  ެވެ.އަމާޒުކޮށ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހަމައެކަނި ތެރެއިން



19 ގެ 5 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

ވަޒީފާގެ ންގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުމަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ،   )ށ(  

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ.އޮނިގަނޑު

 އިމާމުންގެ ނާއިމުދިމުން ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި ކުރާނީ އިޢުލާނު ނަށްންއިމާމު ބަދަލު )ނ(  

 .ގޮތަށެވެ ހިމެނޭ ރޭންކެއް ހުރިހާ

 ކުރިމަތިލުމުގެ ަމާޒުކޮށްއ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަކީމަޤާ އިމާމުންގެ ބަދަލު (ރ)  

ެ ދިވެހިރާއްޖޭގުމާއެކު ގެޒެޓްކުރ ެ ގެޒެޓުގައިއެ އިޢުލާން ދިވެހި ސަރުކާރުގ މަކަށްވުމާއެކުމަޤާ ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތު

 ހައްޤުގައި ކުގެފަރާތްތަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އިތުރުން މީގެލާން ކުރަންވާނެވެ. މެދުވެރިކޮށް އިޢު އަޑު

 ގްރޫޕުތަކަށް ފޭސްބުކް އިގްރޫޕާ ވައިބަރ ޖަމާއަތްތަކުގެ  އެފަދަ ފޮނުވުމާއި ޖަމާއަތްތަކަށް ޖަމުއިއްޔާ މަސައްކަތްކުރާ

 .ކަމެކެވެ މުހިންމު ބޭނުންކުރުމަކީ ވަޞީލަތްތައް އެހެނިހެން ތަފާތު ފޮނުވުމާއި

 އޮތް ކުރިމަތިލުމަށް ށްވަޒީފާއަކަ އެ ފަރާތަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ގޮތަކީ އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް (ބ)  

 .ނުވާނެއެވެ ވެގެން ހުރަހަކަށް

 އެހީތެރިކަމެއް ްވެސްއެއ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޕްރޮސެސް އެޕްލިކޭޝަން ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ކުރިމަތިލާން މަށްމަޤާ މި (ޅ)  

 އެހީތެރިކަން އިފުރިހަމަކުރުމުގަ އެޕްލިކޭޝަން އިދާރާއިން ގެކައުންސިލް ރަށެއްގެ އޮތް މުަމގ  ، ބޭނުންވާނަމަ

 ލިބޭނެކަން ެރިކަންއެހީތ އިދާރާތަކުގެ ކައުންސިލް ހަމަކުރުމުގައިިފުރ އެޕްލިކޭޝަން އަދި. ވާނެއެވެ ފޯރުކޮށްދޭން

ފަހު މި އިންތިޒާމު ލާންކުރުމަށްއަދި އިޢު .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ އިޢުލާނުގައި ކުރެވޭ ހޯދުމަށް އިމާމުން ބަދަލު

 ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެވެ.

 ކުރިމަތިލުމުގެ ަމާޒުކޮށްއ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަކީމަޤާ އިމާމުންގެ ބަދަލު (ކ)  

ލުމުގެ ފުރުޞަތު ިމަތިއެކަނި ކުރ ތްތަކަށްކަން ހުންނަ ފާރާިނުކުޅެދުންތެރ ،މަކަށްވުމާއެކުމަޤާ ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތު

 ވާނެއެވެ. )ދޭއް( ފަހަރު އިޢުލާންކުރަން 2ގޮތަށް މަދުވެގެން ޭލިބ

ުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުކކުރެވޭ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ ވަނަ ފަހަރަށް  2މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  ބަދަލު އިމާމުންގެ (އ)  

 ނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެވިދާ 3.2 މި އުޞޫލުގެ ،ނަމަ ނުވާރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިފަ

 

ާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލާ ޙ ަދަލު އިމާމުންގެ މަޤާމަށް އިޖާބަދީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަބ 3.2 

 ގޮތްތައް

 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ ކަންތައްތައް



19 ގެ 6 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ކުރިމަތިލުމުގެ ަމާޒުކޮށްއ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަކީމަޤާ އިމާމުންގެ ބަދަލު )ހ(  

ކަމުގައިވީ  ކުރިމަތިނުލި ްނަ ފަރާތަކުން އެ މަޤާމަށްނނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ،މަކަށްވުމާއެކުމަޤާ ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާ  ްނަ ފަރާތެއް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް ދާއިމީކޮށްނނަމަވެސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

 .ހަމަޖައްސައިގެން ނުވާނެއެވެ

ފަހަރު )ދޭއް(  2ވެގެން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި އަމާޒުކޮށް މަދު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ށްަމަޤާމ އިމާމުންގެ ބަދަލު )ށ(  

ާ އިޢުލާނަށް އިޖާބަދީ  ވަނަ ފަހަރަށް ކުރ )ދޭއް( 2އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް 

ންމު ފަރާތްތަކުގެ އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ އާ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ނަމަ

ގެ ތެރެއިން އެންމެ އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ދެނެގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއަރ ތަކުތެރެއިން ވަޒީފާއަށް 

ްދަތަށް ވަޒީފާ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއ 1މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

ުރާ އިޢުލާންތަކުގައި  ށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ކދޭއް( ނުވަތަ އެއަ) 2ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަން އެ މަޤާމަށް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުރިމަތިލުމުގެ ަމާޒުކޮށްއ ފަރާތްތަކަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތިބޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަކީމަޤާ އިމާމުންގެ ބަދަލު )ނ(  

 ެއް،ން އެހެން ފަރާތްނަ ފަރާތެއް ނޫނހު މަކަށްވުމާއެކު އެ މަޤާމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަންމަޤާ ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތު

ރެވޭ އިޢުލާނަށް ވަގުތީގޮތުންވެސް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެ މަޤާމަށް ކު

 ގައެވެ.ތްތަކުްނަ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ޙާލަނނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

ތި ނުލުމުގެ ސަބަބުން ްނަ ފަރާތަކުން ކުރިމަނކަން ހުިކުރެވޭ އިޢުލާނަށް ނުކުޅެދުންތެރއިމާމުންގެ މަޤާމަށް  ބަދަލު )ރ(  

ެއްސުމުގެ ަމަޖހނަ ފަރާތެއް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް ވަޒީފާ ންވަގުތީގޮތުން އެ މަޤާމަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

ނޑުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ އޮނިގަ"މުދިމުންނާއި  އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް"

އްސޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް ްނަ ފަރާތެއްނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ހަމަޖެނނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ުބަދަލު އިމާމުންގެ މަޤާމ )ބ(  

 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 1ގިނަވެގެން އުޞޫލުން 

 

 އިޢުލާންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 3.3 

ގައިވާ  1ޖަދުވަލު  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ މި އުޞޫލުގެ )ހ(  

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 



19 ގެ 7 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

ގައިވާ ބައިތަކުގެ ގައިވާ ނަމޫނާ 1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

އިވާ އިޢުލާންތަކަކީ ނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަެތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބައިތައް ނުހިމ

 ބާޠިލު އިޢުލާންތަކެކެވެ. 

  މަޤާމުގެ ނަން .1

 މަޤާމުގެ ރޭންކު  .2

 ބޭނުންވާ އަދަދު  .3

 މަޤާމުގެ ގިންތި  .4

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .5

  އަސާސީ މުސާރަ .6

 ސަރވިސް އެލަވަންސް/ ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ އިނާޔަތް   .7

ައިލްގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފ .8

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ(

 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .9

 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް .10

 ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރައަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން .11

  މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި .12

ުގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނ ފުރިހަމަވެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި،މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިތައް  )ނ(  

ިލާން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ހިމަނާފައިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އިޢުލާނަށް ކުރިމަތމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށް 

 އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ

ޅަން ޖެހޭ ހުށަހަްސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އިޢުލާނުގެ ލައިސަނ )ރ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި

 

 

 



19 ގެ 8 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ންވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރު .4

 

ކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ  ސްކްރީން ކުރުމުގެ 

 ެރެއިންނެވެ.ތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ   ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

 ޕޮއިންޓުދިނުން ސަނަދުތަކަށް ތަޢުލީމީ .5

ގެ ވަޒީފާތަކަށް އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސް ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރާނީ  )ހ(  

ންކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާ މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

  މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މުންނާއި އިމާމުންގެ މުދި ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމަކަށް ،ދެވޭނީ ޕޮއިންޓު ތަޢުލީމަށް )ށ(  

 .ސެޓްފިކެޓްތަކަށެވެ ރޮނގުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ކަނޑައަޅާފައިވާއޮނިގަނޑުގައި 

ްރައިޓީރިއާގައި ކޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، އަސާސީ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ްމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުނ (ނ)  

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  

 މަތިންނެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ 8.1ޕޮއިންޓް ދޭނީ މި އުޞޫލުގެ  ށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށްހު )ރ(  

ބައިތަކަށް  ،ަޅާފައިވާކަނޑައަޅާނީ، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް  (ބ)  

 A2" )ޝީޓު ނުގޮތުގެލިބު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ބަދަލު އިމާމުންގެ މާކްސް ދިނުމަށްފަހު، "

އެންމެ ޤާބިލު  ލިބޭ ފަރާތަކީ މަޤާމަށް ޕޮއިންޓްއޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން  ،ފޯމް( ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު

 ފަރާތްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

 ބޭނުންވާ ޓަކައިއަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ އެ ކުރިން އައްޔަންކުރުމުގެ ވަޒީފާއަށް ފަރާތް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް (ޅ)  

 މަޝްވަރާކޮށް ފަރާތާ ނުހޮވު ވަޒީފާއަށް ބަދަލުތައް ނުވަތަ "ރީޒަނަބަލް އެޖަސްޓްމަންޓް" އާ ގުޅޭގޮތުން  އެކަށީގެންވާ

 .އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ

 



19 ގެ 9 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ޕޮއިންޓުދިނުންއަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ .6

 

 މަސައްކަތުގެ މުގެަޤާމ ލިޔުމަކީ ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ދޭނީ ޕޮއިންޓު ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ )ހ(  

 . ވާނަމައެވެ ތަޖުރިބާއަކަށް މަސައްކަތުގެ ގުޅޭ އާއި ދާއިރާ

ރުމަށްފަހު، ކޮންމެ އެ މުއްދަތު އުނިކު ،މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭނުންވާނަމަ (ށ)  

މަގުން ިންޓުގެ ޕޮއ)އެކެއް(  1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  )ފަހެއް( 5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް 

 ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.

 

ވިލް ސަރވިސްގެ އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސި  ިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީމީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދ (ނ)  

 އެއްގޮތަށެވެ. އާ ނޑު(ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަ

 ކުރިއަށްގެންދިއުން އެސެސްމެންޓް އަދި އިންޓަވިއު .7

 ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ައިކުރިއަށްގެންދިއުމުގ ޕްރެކްޓިކަލް އަދި އިންޓަވިއު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާ މަށްމަޤާ އިމާމުންގެ ބަދަލު 

 މަރުހަލާ އެސެސްމެންޓް، އަދި ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.  "ްއެޖަސްމެންޓ ރީޒަނަބްލް" ރިޢާޔަތްކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ

 އިންތިޒާމް ެޅޭގޮތަށްހުރަސްއ ފުރިހަމަކުރުމުގައި މަރުހަލާތައް މި ފަރާތަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި

 .ނުވާނެއެވެ ހަމަޖައްސައިގެން

އް ތިރީގައިވާ ކަންތަ( ައިޕްރެކްޓިކަލް އަދި އިންޓަރވިއުގ)ހުނަރު ވަޒަންކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަރުޙަލާތަކުގައި  7.1 

 .ކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެތަ

 ވަގުތު އެކަށީގެންވާ އެނގޭގޮތަށް ސާފުކޮށް ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މަރުޙަލާއަކާ އެ )ހ(  

 .ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަން ވައިއޮތް

 ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް ތެރެއިން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް އެ (ށ)  

 ޖަވާބު ެނެގަތުމާއިދ ސުވާލު ،ދިނުމާއި ހުސްވަގުތުކޮޅުއިންޓަރވިއު ބާއްވާ މާހައުލަށް ދިއުމާއި، ) އިންތިޒާމުތައް

 .ފައިވާކަންިހަމަޖެއްސ( އިންތިޒާމު ބަދަލު ދިނުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ބޭނުންވާ

 



19 ގެ 10 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ކްޓިކަލް / އެސެސްމަންޓް ދިނުންޕްރެ 7.2 

 . ާނެވެދޭންވ ޕްރެކްޓިކަލްއެއް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިންވަރު ހުރި ސިފަތައް ޚާއްސަ ބޭނުންވާ މަޤާމަށް )ހ(  

މަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް އެއިރަކު ޢަ  ވާންޖެހޭނީ ޕްރެކްޓިކަލް އިޚުތިޔާރުކުރާ ބޭނުމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއިން (ށ)  

 ްމު މިންގަނޑު(ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާނ

  ރިޢާޔަތްކޮށް މަށްކަންކަ ގައިޑްލައުންގައިވާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ އެސެސްމަންޓް ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވލް އާއި

 .ޕްރެކްޓިކަލްއަކަށެވެ ފަދަ ދެނެގަނެވޭ ކެންޑިޑޭޓު ޤާބިލުކަންހުރި ބޭނުންވާ މަޤާމަކަށް

ނުވަތަ ު މާހައުލެއްގައި ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވަޒީފާގެ އަސްލ އެގޮތުން، މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިޓެންސީ (ނ)  

ީފާއަށް "ވަރކް ސާމްޕަލް ސިމިއުލޭޝަން ޓެސްޓްއެއް" ޕްރަކްޓިކަލް ނުވަތަ އެސެސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ވަޒ

ުރި މިންވަރު އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން ހ އިމާމުކަން ކުރުމުގައިކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށް 

ގައިވާ  2ަދުވަލު ޖމި އުޞޫލުގެ  އަދި އެސެސްމަންޓަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ެ. ދެނެގަންނަންވާނެއެވ

  އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް" އެވެ.ބަދަލު އިމާމުންގެ  "

 އިންޓަރވިއު ކުރުން 7.3 

ށް މީހުން ހޮވުމާއި އެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަ ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ  އިންޓަވިއު )ހ(  

  ތުގެ މަތިންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮގައި  ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު(

ރޭންކެއް ޝަރުޠު  )ވަކި ފަރާތެއް ލިބިފައިވާ ހުއްދަ މުދިމުކަމުގެ/ސަނަދު ކަމުގެ އިމާމު ރވިއު ޕެނަލްގައިައިންޓ )ށ(  

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ކުރުމަކާ ނުލައި(

 ސްކޯ ްޓަރވިއުއިނ ގެބަދަލު އިމާމުން ގައިވާ " 3އަދި އިންޓަރވިއުގައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  )ނ(  

 " އެވެ.ޝީޓު

 

 

 

 



19 ގެ 11 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

  ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް .8

 

 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ 8.1

 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

 5 ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 1ޖީ.އެސް 

 10 ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 3ޖީ.އެސް 

 15 ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 4ޖީ.އެސް 

 20 ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 1އެމް.އެސް 

 25 ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 2އެމް.އެސް 

 30 ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން 3އެމް.އެސް 

 5 ބާޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރި އަސާސީ ތަޖުރިބާ

 35 ޕްރެކްޓިކަލްސް

 30 އިންޓަވިއު

 

 

  
 

 )ހ(

 

ަވާނަމަ، މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމ

 ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 

 މިންގަނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ. 2އަންނަނިވި  އްޔަންކުރެވޭނީ،ޢަމަޤާމަށް  )ށ(  

 ()ތިރީސް 30ގެން (  އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރަކްޓިކަލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓްގެ ތެރެއިން މަދުވ1ެ)

 އަދިޕޮއިންޓް ލިބުން؛ 

ޖުމުލަ  ަދުވެގެންމ ަކުންގައިވާ( ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހައި ބަޔ 8.1(  މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )މި އުޞޫލުގެ 2)

 )ތިރީސް ފަހެއް( ޕޮއިންޓް ލިބުން. 35
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-------------------------------- 

 2022ޖޫން  09

 

 

 

 ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ހަމަޖައްސާ އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތައް .9

 

 ބޭނުންވާ ޓަކައިއަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ އެ ކުރިން އައްޔަންކުރުމުގެ ވަޒީފާއަށް ފަރާތް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް )ހ(  

 މަޝްވަރާކޮށް ާފަރާތ ހޮވުނު ވަޒީފާއަށް އިދާރާއާއި އެ( އެޖަސްޓްމަންޓް ރީޒަނަބަލް) ބަދަލުތައް އެކަށީގެންވާ

 ންކަންއެކަ ގެންގުޅެންވާނީ ފަރާތް އެ ވަޒީފާގައިެ އ އައްޔަންކޮށް ވަޒީފާއަށް. އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ

 .ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ

 އެ ްކުރަންވާނީރިޢާޔަތ އިދާރާތަކުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ބަދަލު އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ )ށ(  

 ދާކުރުމަށްއަ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެއާނުލައި އިންތިޒާމަކީ

 ްޒަފުންނަށްމުވައ އިތެރޭގަ އިންތިޒާމުތަކުގެ ފަދަ މި ވާނޭ އިންތިޒާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމެވެ. ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖް

 ގެންނަ ތަނަށް އިގޮތާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ،ފަހިކޮށްދިނުމާއި ފުރުޞަތު އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ އުޞޫލުން ފްލެކްސިބަލް

 .ހިމެނެއެވެ ބަދަލުތައް

ވަޒީފާގެ  ކަށްެހޭ ފަރާތްތަ)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖ 1ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ފުރަތަމަ  )ނ(  

ޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި މާޙައުލުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ އަސާސީ މިންގަނޑުތަކާއި، އެފަރާތްތަކަށް ކޮންމެހެން އެނގެން

ދަތިތައް ހައްލުކުރާނެ  ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައު ދިމާވާ އެފަރާތްތަކަށްއުޞޫލުތަކަށް އަޙުލުވެރިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، 

ުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކަށް ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނެ ފަރާތެއް އޮޅުންފިލުވައިދީ ވަޒީފާއާ ގޮތްތަކާއި އެކަންތައްތަކާ ގ

  އަޙުލުވެރި ކުރާކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުން .10

 .ިގެންނެވެފެށ ތާރީޚުން އަންމުކުރާ ފާސްކޮށް އުޞޫލު މި ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ސިވިލް ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން އުޞޫލަށް މި 
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 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ – 1ޖަދުވަލު 

` 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

        )............( 

  ………………………………ނަންބަރު:    

 އިޢުލާނު

 

 މަޤާމުގެ ނަން( ކުރާް)އިޢުލާނ ު:މަޤާމ

 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ނުވަތަ )ދާއިމީ( މަޤާމުގެ ގިންތި:

އިޢުލާނަށް ި"ޭ ޙާލަތުގައވަނަ ފަހަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ބަދަލު އިމާމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވ 2)

މަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ އިޖާބަދީ އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ މަޤާ

ރިއަރ ތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ދެނެގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީ

މުއްދަތަށް ވަޒީފާ  )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ 1އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

 (ނެއެވެބަޔާންކުރަންވާ "ޭނެއެވެ.ހަމަޖައްސ

 ު()އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކ ު:މަޤާމުގެ ރޭންކ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 ކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ( އިޢުލާނު) މުސާރަ:

 އެލަވަންސް(  ސަރވިސް)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސަރވިސް އެލަވަންސް

 ( މަށްަވަންސްތައް މި ބައިގައި ހިމެނު)އިޢުލާނުކުރާ މަގާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިތުރު އެލ :އެހެނިހެން އެލަވަންސް
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މި ބައިގައި  ންވަރުޑިސިޕްލިންއާއި ދެވޭ މި)ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނަމަ، ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސްދެވޭ ކޯ 

 (ހިމެނުމަށް

 ( ެނުމަށްމި ބައިގައި ހިމ )ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމެއް ނަމަ، ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މިންވަރު

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް

 ލިއްޔަތުތައް(އޫޑު މަސްމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނ {އަދާހަމަކޮށްފައިވާވިއުގައިން }ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 )މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގު)ތައް( ހިމެނުމަށް.( 

 ަށް(ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ، ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން)ތައް( ވަކިން ފާހަގަކުރުމ)މަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް 

 ވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް()މަޤާމަށް ކޯ ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނަމަ، ކޯ ޑިސިޕްލިން)ތައް( 

 
 ޝަރުޠުގެ ބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައްމަޤާމުގެ 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ)ތައް( ހިމެނުމަށް()ސިވިލް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ގެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާ .1

  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(ް އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުނ

-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34
29309c104aa7.docx-9537  

 ބާވަތް ބަޔާންކޮށް ކަމާބެހޭ އިދާރައަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  .2

 ެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.މ-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .3

ެ ލިޔުންތައް ދެފުށުގެސް( )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވ ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .4

ަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ ނ ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ. ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ މކުރިމަތިލާ  އޮތް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް .5

 ް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުނ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .6

 ރާއްޖެއިން ޢުލީމުދޭތަ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައިް ލެވަލ އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 ޮލިފިކޭޝަންސްކ މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

؛ ްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީޓރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( 

 ާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .7

ްފުންޏެއްގައި )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުނ

ަހާއި ދުވަސް މއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx


19 ގެ 15 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

އިން ފެންނަންނެތް  https://myaccount.csc.gov.mv/ް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން ސިވިލ  )ށ( 

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ަވީޒފ ެގ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތްއ ، މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ަވީޒފ  ، އިވާ ވަޒީފާޮށްފަ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކނ)

ިއ  ުކިރ ުމްއަދތ  އެއް އިދާރާއެއްގެ )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ، )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(ައދ 

ި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދ

 ަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އ

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ަމަކޮށްފައިވާ ނ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބ

ވަތަ ނޫންކަން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ށްފައިވާ ރަސްމީ ންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏބ)

ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ ުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއިވާ ޤައުމީ ނނުވަތަ އުވައިލައިފަ، އިދާރާއެއްގައި

ަހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ

ަދާކޮށްފައިވީ ޒީފާ އއެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ

ްރޫޓްމަންޓް ރެކނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 .ްފޯމް"ޗެކ ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ ާ "އުވާލާފައިވާގައިވ 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

 ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 ކަންތައްތައް:

 އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު އިމާމުންގެ ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށްމި 

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި

 

ިމަނާފައިވާ ބައިތަކުގެ ހމިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް )

 ި ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(ަ، އެ ކަން މއިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

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

 ެސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މެއިލް އެޑްރ-މެއިލް )އީ-އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

އެ ކަނޑައަޅާ ، ަމަނސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 އެހީތެރިކަމެއް ސްއެއްވެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޕްރޮސެސް އެޕްލިކޭޝަން ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ކުރިމަތިލާން މަގާމަށް މި

  ނެއެވެ.ެވޭފޯރުކޮށްދ އެހީތެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެޕްލިކޭޝަން އިދާރާއިން ސިލްކައުން ބޭނުންވާނަމަ

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު

 

ަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވ ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުޕޮއިންޓު ްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ފަރާތ

https://myaccount.csc.gov.mv/


19 ގެ 16 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

އެސެސްމަންޓް އަދި 

)ޕްރެޒެންޓޭޝަން ވިއު ރއިންޓަ

ވެސް  އެ ބައި، އޮންނަ ނަމަ

އޮންނާނެ ތަނާއި،   ހިމެނުން(

 މުއްދަތު:

ވެސް  އެ ބައި ،)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ އަދި އެސެސްމަންޓް މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

 ( އާ ދެމެދު، )އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަން( ގައެވެ. ު( އާއި )ތާރީޚު)ތާރީޚ ހިމެނުން(  އޮންނާނީ،

 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 

ލިބުނު ު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 (" އާންމުކުރުންޝީޓު

ލިބުނު  ޕޮއިންޓުަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކ 3ު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިންޓަވިއ

ާންމުކުރެވޭނެއެވެ. (" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އޝީޓު A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން  ކުރާންމުާއ ޝީޓު A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 

 ެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއ 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

 ެސް( އަށެވެ. މެއިލް އެޑްރ-މެއިލް ކުރާނީ )އީ-އަށެވެ. އީ )ފޯނު ނަންބަރު(މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

 ެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ

ް ލިބެން އިނ )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/85(ައިޓްގެ އުޞޫލުތައް ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސ

 ހުންނާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/85


19 ގެ 17 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 

 އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް ބަދަލު އިމާމުންގެ – 2ޖަދުވަލު 

 ސްކޯޝީޓު އެސެސްމެންޓް

 އަށް(  2އެމް.އެސް ން  1ޖީ.އެސް )

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް ގެނައިކަން ލެއްބަދަ އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް އެއްވެސް އަޅާށެވެ. ބޮޅު ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

 

 ޕޮއިންޓު( 5ބަންގި ގޮވުމުގެ ހުނަރު ) – 1

 0 1 2 3 4 5 ބަންގި 

 ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު – 2

 10 ޤުރްއާން ފަރިތަކޮށް ކިޔެވުން )ދެލިގަނޑަށް ފަރިތަ މިންވަރު(

މާކްސް  1ދި ކުށަކަށް ކުމާކްސް އަދި ލަޙްނު ޚަފީ ނުވަތަ  3ޤުރްއާން ތަޖުވީދުމަގުން ކިޔެވުން )ލަޙްނު ޖަލީ ނުވަތަ ބޮޑު ކުށަކަށް 

 އުނިކުރުން(

 ލަޙްނު ޖަލީ ނުވަތަ ބޮޑު ކުށް ) ކަލިމަ، އަކުރު އަދި ފިލި ބަދަލު ކުރުން(

 ލަޙްނު ޚަފީ ނުވަތަ ކުދި ކުށް )ޣުންނަ ކުރުމާއި އަކުރު ބަރުވުމާއި، ލުއިވުން(

30 

ޫ ނޭރުން( އަޑު ގެންގުޅޭގޮތް )އަޑު ހިފެހެއްޓުން )އެއް ރާގު އެނެއް ރާގަށް ފުށޤުރްއާން ކިއެވުމުގައި އަޑާއި ރާގު ގެންގުޅެފައިވާ ގޮތް )ރާގު 

 ނަގަންވާ ތަންތަނުގައި ނެގުމާއި ދަށް ކުރަންވާ ތަންތަނުގައި ދަށްކުރުން(

10 

 

 ގެ ޖުމުލަބައި 2     

 = 35 x  

    55 

 

 ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަމެއް އޮތްނަމަ މި ބައިގައި ލިޔުއްވާށެވެ. އެސެސްމެންޓާއި

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

  ނޯޓް: 

 ބަލައި ކިޔުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.އަދި ސޫރަތްތައް ނު ސޫރަތްތައް ޓެސްޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު ދެނެގަތުމަށް އަންމާ ފޮތުގެ އާން ްރުޤ* 

 ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވަން ނޭނގޭނަމަ ފެއިލްކުރުން* 



19 ގެ 18 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 ގެ އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  ބަދަލު އިމާމުން – 3ޖަދުވަލު 

 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް

 (ބަދަލު އިމާމުން)

 .ވާނެއެވެ ސޮއިކުރަން ފާހަގަކޮށް ގެނައިކަން ބަދަލެއް އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު ބަދަލެއް އެ ،ނަމަބޭނުން  ގެންނަން ބަދަލެއް އެއްވެސް އަޅާށެވެ. ބޮޅު ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު
 

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

  އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރުކެންޑިޑޭޓުގެ 

  

 5 4 3 2 1 0 އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މާޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު.

 5 4 3 2 1 0 ތަޖުވީދުމަގުން ޤްރުޢާން ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 މިންވަރުފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު އެނގި ހުރި 

 5 4 3 2 1 0 އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނުން ހުރި މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 ނަމާދާއި ގުޅޭ ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކަށް އަހުލުވެފައިވާ މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިފައިވާ މިންވަރު 

 5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި ނަޒާޙަތްތެރިވުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ މިންވަރު

 5 4 3 2 1 0 މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަންހުރި މިންވަރު

ާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ނުވަތަ ތަޖުރިބ މަސައްކަތްތައް ރާވާލެވިފައިވާމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި 

 ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެވިފައިވާ މިންވަރު

0 1 2 3 4 5 

  ޖުމުލަ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  



19 ގެ 19 2022  ލުއުޞޫ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމަށް އިމާމުންގެ ބަދަލު ތެރެއިން އޮނިގަނޑުގެ އިމާމުންގެ މުދިމުންނާއި   ޞަފްޙާ

 

 

 

 ޝީޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް ބަދަލު އިމާމުންގެ -  4ޖަދުވަލު 

A2  


