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މިިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
 އަށް، ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ސީގެސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިން އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންގެ ސަރުކާރު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ،

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެެވ.

އި، ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމާ  މަގާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ  ގައި ތަންފީޒުކުރެވުނު އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގެ  2022މޭ  1
 ؛ގުޅޭ ލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން އައު ޖޮބްމެޓްރިސްގެ މަގާމުތަކަށް އިޢުލާނުކުރުމާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ 

 

ގައި ތަންފީޒުކޮށް ޢަމަލުކުރަންފަށާފަިއވާ ޖޮްބ  2022މޭ  1"ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވާރކް" ގެ ތެރެއިން 
އިވާ އިޢުލާނުތަކުގެ ތެރެއިްނ މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފަމަގާމުތަކަށް  ،ންގެ ވަޒީފާ މެޓްރިކްސްތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު

ލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިްނ  އަދި ގެ ދަށުން ބަަދލުކުރުމުގައާއި، 2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  ހަމަޖެއްސުމުގައާއި،
ތިރީގައިވާ ގޮތުެގ  ،އެ މަގާމުތަކަށް މީުހން ަހމަޖެއްސުމުގައި ކުުރމާއެކުމަށް ކުރާ އިުޢލާނުތައް ބިދޭސީންގެ މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ހޯދު
 މަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދެންނެވީެމވެ.

 

  ީޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމ
ވާ ރޭންކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަމުންދާ ޖޮބް ފެންވަރަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޝަރުޠު ހަމަ

މެޓްރިކްސްގެ މަގާމެއްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފެއްގެ "ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން" ބަދަލުކުރާ ހިނދު މުވައްޒަފުެގ 
"ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން" ބަދަލުކުރަންވާނީ، ޮޖބް މެޓްރިކްސްގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުަޠށް ރިޢާޔަތްޮކށް 

 މަވާ ރޭންކަށް ކަންމުވައްޒަފުގެ ޝަރުޠު ހަ
 

  ާކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ެފންވަރަށާއި ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ރޭންކަށް ަވޒީފ
ހަމަޖައްސަމުންދާ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ ތެރެއިން ޖޮބް މެޓްރިްކސްގެ 

ޒީފާ ހަމަޖައްސާ ހިނދު އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަީޒފާ މަގާމަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މުަވއްޒަފުންގެ ވަ
ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުގެ ޝަރުޠު  ،ހަމަޖައްސަންވާނީ

 ހަމަވާ ރޭންކަށް ކަން
 

  ެވަނަ މާއްދާގެ ތެރެއިން އެއް މަގާމުން އަނެއް  86ގެ  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދުގ
ގާމަށް ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން، އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި މަ

އެއް ޖޮބް މެޓްރިކްސްއެއްގެ ތެެރއިން ވަޒީފާ ބަދަލުކުރާ ހިނދު ުމވައްޒަފުގެ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަންވާނީ، 
 މުވައްޒަފު ހުރި ރޭންކުން ކަން
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 ISO REF: CSC-PD02 -V01-R03 

ަސރިވސް ކޮމިަޝން ސިވިލް   
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  ްވަނަ މާއްދާގެ ތެރެއިން އެއް މަގާމުން އަނެއް  86ގެ  2014 ގެގަވާއިދުދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސ
މަގާމަށް ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުްނގެ ތެރެއިން، އަމިއްލައަށް އެދިގެން ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި 

 އްގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އޮނިގަނޑެ /އެހެން ޖޮބް މެޓްރިްކސް ނޫންމުވައްޒަފު ހުރި ޖޮބް މެޓްރިކްސް 
 /މަގާމު ހިމެނޭ ޖޮބް މެޓްރިްކސް ބަދަލުުކރާ ،މުވައްޒަފުގެ ަވޒީފާ ހަމަޖައްސަންވާނީ ހިނދު ބަދަލުކުރާ
 ޝަރުޠު ަހމަވާ  ހަމަޖައްސާ ރޭންކުގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފު އޮނިގަނޑު

 ކަން ނަމަ
 

 ުއަމިއްލައަށް އެދިގެްނ  ވަނަ މާއްދާގެ ތެރެއިން 86ގެ  2014 ގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދ
 /ހިމެނޭ ޖޮބް މެޓްރިކްސްވަޒީފާ ބަދަލުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަންވާނީ، ބަދަލުުކރާ މަގާމު 

މުވައްޒަފު ހަމަޖައްސާ ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ަހމަާވ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއޮނިގަނޑު
 ކަން މަނަ

 

  ޭލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން ކުރާ އިޢުލާނުތައް ކުރަންވާނީ އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްތަކުގައި ހިމެނ
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި ޝަރުޠު ހިމަނައިގެން ކަން 

 

  ުލޯކަލައިޒޭޝަންގެ ތެރެއިން ވަީޒފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ރިކުއެސްޓް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ބިދޭސީ މުވަްއޒަފ
 މަގާމު އައު ޖޮބް މެޓްރިކްސްއަށް ހިޖުރަކުރަންވާނެ ކަންހުރި 

 

  ޭޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމަކަށް އިުޢލާނުކޮށް ދިވެއްސަކު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީއަކު ހަމަޖައްަސންޖެހ
ގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ  2022މޭ  1ހާލަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރަންވާނީ 

 އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ކަން 
 

 ުކޮށް ދިވެއްސަކު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބިދޭސީއަކު ހަމަޖައްަސންޖެހޭ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަގާމަކަށް އިުޢލާނ
ގައި ޢަމަލުކުރަމުން  2022މޭ  1ހާލަތުގައި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ ރިކުއެސްޓް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން 

 ދިޔަ އޮނިގަނޑުގެ މަގާމަށް މަގާމު ހިޖުރަކުރަންވާނެ ކަން
 

 1443 ޛުލްޙިއްޖާ 1
 2022 ޖޫން 30

 ތުކުމްޚާދިމަ
 

 މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
 ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތައް 

 ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު
 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ

 


