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 އުޞޫލުގެ ތަފްޞީލު    

ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މީ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް  ގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން  ޕްރިންސިޕަލުން  އުޞޫލުގެ ނަން:
 )ފުރަތަމަ އިސްލާޙް( 2022މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު ގެއަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން އާންމު ނަން:

 އްއިދާރާތަ ހުރި މުމަގާ ގެއަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުންސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން  ތަންފީޒުކުރެވޭ ދާއިރާ: 

 2022 ގަސްޓްއޮ 10 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު:

 2022 ގަސްޓްއޮ 10 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 - އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް:
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 ތަޢާރަފް  .1
 ކޮށްކަށް އިޢުލާންއިވާ މަޤާމުތަގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން މި އުޞޫލަކީ،  (ހ)  

ހަާޅ ށް ިއޖާބަދީ ހުށަކުރުމުގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. އިޢުލާނުތަކައެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢަްއޔަން

 ކުރާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސް

ޤާމެއް ހުސްވުމުން މައި، ކުރުމުގައްޔާމަޤާމުތަކަށް އިޢުލާން ހުސް ގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން )ށ(

ގެންދާނީ މި އުޞޫލާ އަށްފަކު ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިށް މުވައްޒަކައެ މަޤާމަ ،ނުވަތަ، ހުސްވާނެަކން ކަށަވަރުވުުމން

 އެއްގޮތަށެވެ.

އި އައްޔަންކުރުމުގައި ހޮވުމާގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން (ނ)

ލް ސަރވިސްގެ އިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވި އެ  ،މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން

ނޑު( ގައި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިްނގަ

 ކްސްގައި ޖޮބް މެޓްރިގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން ،ކަންތަްއތަކާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޖޮބް" ހިމެނޭ ގައިތެރޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ފްރޭމްވަރކްގެ ޕޭ   ދައުލަތުގެއިކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކަށާބަޔާން

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ށްއަ" މިންގަނޑު އާންމު ގޮުތގެ ބޭނުންކުރާނެ މެޓްރިކްސްތައް

 އިޢުލާންކޮށް ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤާމުތަކަށް ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން ( )ރ

 ވާނެއެވެ. ން ކުރަ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފަކު އައްޔަން

 ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން ވަޒީފާއަށް މީހުން  .2
 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ ކަންތައްތައް  2.1 

` 
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  2 އިން 1ންކް ރޭ ޕްރިންސިޕަލް  އިޢުލާންކުރާނީ އާންމުކޮށް ގެ މަޤާމުތަކަށް ޖޮބް މެޓްރިކްސްޕްރިންސިޕަލުންގެ  )ހ(  

  ހިމަނައިގެްނނެވެ.އަށް(  10އިން  9އަށް )ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 

ޕްރިންސިޕަލް ޓީ ޑެޕިއުޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް އާންުމކޮށް އިޢުލާންކުރާނީ  ޑެޕިއުޓީ  )ށ(  

 އަށް( ހިމަނައިގެންނެވެ. 9 އިން 8އަށް )ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް   2އިން  1ރޭންކް 

  ހިމަނަންވާނީތުގައި ޕްރިންސިޕަލުންގެ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރާއިރު މަގާމުގެ ޝަރުތުގެ ގޮ (ނ)  

ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ ބައިގައި މި "ތައުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ"  ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެޕްރިންސިޕަލުންގެ 

 ވެ.ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއެ

ގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމެއް ޕްރިންސިޕަލުންގެ، ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސްނ) )ރ(  

އި ހޮވިއްޖެ ނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުރިމަތިލަ

ރެ މަތީ ރޭންކަށް އެވަގުތު ވަޒީފާގައި ހުރި ރޭންކުންނެވެ.  އަދި އެވަގުތު ހުރި ރޭންކަށްވުވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީ 

 ޝަރުޠު ހަމަވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީ ޝަރުޠުހަމަވާ މަތީ ރޭންކުންނެވެ.

ރުތުގެ ގޮތުގައި މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރާއިރު މަގާމުގެ ޝަ ޕްރިންސިޕަލުންގެޑެޕިއުޓީ  )ބ(  

ތަޖުރިާބ" މި ބައިގައި  ޖޮބް ެމޓްރިކްސްގެ "ތައުީލމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ޕްރިންސިޕަލުންގެހިމަނަންވާނީ ޑެޕިއުޓީ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއެވެ.

 މަޤާމެއްގައި ހުރި )ބ( ގައި އެޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ )ޅ(  

ނަމަ ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާއެއްގެ  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުުކރާ

ދި އެވަގުތު ހުރި އަސާނީ އެވަގުތު ވަޒީފާގައި ހުރި ރޭންކުންނެވެ.  ކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެ ނަމަ، ވަޒީފާ ހަމަޖައް

 މަތީ ރޭންކުންނެވެ. ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީ ޝަރުޠުހަމަވާ

އާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު  އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން (ކ)  

ޑެޕިއުޓީ  އަދި ދާއިރާއާއި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ޕްރިންސިޕަލުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް" ގައިޕްރިންސިޕަލުން

 ލުކޮްށ، އިޢުލާުނގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.ފަދައިން ތަފްޞީ

ތާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ގެ މަޤާމަށް އިޢުލާްނކުރާއިރު މަޤާމުގެ މަސައްކައަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން (އ)  

 ގުނުމުގައި ޖުރިބާތަގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަސައްކަތު އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ގޮތުގައި  ޕްރިންސިޕަލުން

 މުގެ ދާިއރާގެ ތަޖުރިބާ" ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ "ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ" އަދި "ހިންގުބައިބަލާނެ ދާއިރާތައް" މި 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދއިން ތަފްޞީލުކޮްށ، އިޢުލާނުގަިއ ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ބައި
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ކި ރޭންކެއްގެ ތަޖުރިބާ ވަ ތަޖުރިބާގައި މަސައްކަތު ބޭނުންވާ ށްމައިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާޕްރިންސިޕަލުންގެ މަޤާމަށް  (ވ)  

ންޮކށްފަިއވާ ރޭންކުގައި ހުރުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ނަަމ، ތަުޖރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަާލނީ  އެ ޝަރުޠުގައި ބަޔާ

 ތަޖުރިބާއަށެވެ.ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ 

ަވކި ރޭންކެއްގެ  ރިބާގައިމަށް ޭބނުންވާ މަސައްކަތު ތަޖުޕްރިންސިޕަލުންގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު އެ މަޤާޑެޕިއުޓީ  )މ(  

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ހުރުން ލާޒިމުކޮްށފައިވާ ނަމަ، ތަޖުރިބާައށް ޕޮއިންޓް ިދުނމުގައި ބަލާނީ  އެ ޝަރުޠު

 ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޤާމުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށެވެ.ޑެޕިއުޓީ   ރޭންކުގައި

 

 

 އިޢުލާންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް 2.2 

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

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

ަގއިވާ ބައިތަކުގެ ގައިވާ ނަމޫނާ 1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުަމށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި އުޞޫުލގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

އިވާ އިޢުލާންތަކަީކ ތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބައިތައް ނުހިމެނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަ

 ބާޠިލު އިޢުލާްނތަކެކެވެ. 

 މަޤާމުގެ ނަން  .1
 ޤާމުގެ ރޭންކު މަ .2
 ބޭނުންވާ އަދަދު  .3
 މަޤާމުގެ ގިންތި  .4
 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .5
 އަސާސީ މުސާރަ މަޤާމުގެ  .6
 މަޤާމުގެ އެލަވަންސް .7
 ހާޒިރީ އިނާޔަތް .8
އިލްގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފަ .9

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ(
 (ރިބާ"ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ "ތައުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތު ތަޖު)މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .10
 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް  .11
 މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި  .12
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ގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނު މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަެވފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި،  )ނ(  

ާލން ިތިބ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުަރށް ހިމަނާަފއިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްެގ ސަަބބުން އިޢުާލނަށް ކުރިމަތި

 އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ

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

 ލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ.

 ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން  .3
 

ކުރުމުގެ މީހުްނ ހޮވުމާއި ޢައްޔަންމަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް  ސްކްރީންކުރުމުގެ

 މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންެނވެ.

 ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .4

އި ަޢއްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން )ހ(  

 ެނވެ.މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން

އަސާސީ ޝަރުޠު  މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކން މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި )ށ(  

 އަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.  ހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑަ

ބައިތަކަށް  ،ޅާފައިވާމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަ )ނ(  

ޕޮއިންޓު ރާތްަތކަށް އަށް ކުރިމަތިލި ފަވަޒީފާ /ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ"ޕްރިންސިޕަލުންގެމާކްސް ދިނުމަށްފަހު، 

ބޭ ފަރާތަީކ އޭގެ ެތރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ،ފޯްމ( ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު A2ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު" )

 މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަުމގައި ބަލައިގެންނެވެ.

 

 ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .5
 

 ވާ މިންގަނޑަށެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2.1ަބލާނީ މި އުޞޫުލގެ  ދިނުމުގައި  ޕޮއިްނޓްމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް  )ހ(  

 މުއްދަތު އެ ،ނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް (ށ)  

ގައި  2.1ގެ މި އުޫޞލު  ،ވާނެގޮތަށްޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނު 5އުނިކުރުމަށްފަހު، ކޮންމެ ކެންިޑޑޭޓަކަށްވެސް 

 އިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ޕޮ)އެކެއް(  1އަހަރަކަށް  ،ބަޔާންކުރާ "ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ" އަށް
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ރުމަށްފަހު، ކޮންމެ އެ މުއްދަތު އުނިކު ،މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭުންނވާނަމަ (ނ)  

ިހންުގމުގެ ދާއިރާގެ "ގައި ބަޔާންކުރާ  2.1މި އުޞޫުލގެ  ،ޕޮއިންޓަށްުވރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް 5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް 

 ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ޕޮއިންޓު ދޭންާވނެއެވެ. 1އަހަރަކަށް  ،ތަޖުރިބާ" އަށް

ހުން ހޮވުމާއި މީމާްކސް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާއަށް  (ރ)  

 އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

 

 ން ސްމަންޓް ދިނު ކްޓިކަލް / އެސެ ޕްރެ  .6

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދާ އެއިރަކު ޢަމަލުކުަރމުންއިދާރާއިން ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ބޭުނމަށް އިޚުތިޔާރުކުރާ އެސެސްމަންޓްވާން ޖެހޭީނ  

ވިލް ސަރވިސްގެ އަދި "ސި)އާންމު މިންގަނޑު( ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" 

 ބޭނުންވާ ާޤބިލުކަންހުރި ކަށްވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން" ގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ މަޤާމަ

 ކެންޑިޑޭޓު ދެނެގަނެވޭ ފަދަ އެސެސްމަންޓްއަކަށެވެ. 

 

 އެސެސްމަންޓްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް: 6.1 

ލްމެއް ނުވަތަ ޢި ޖޮބް ނޮލެޖް ޓެސްޓު: ކެންޑިޑޭޓު ވަޒީފާއަށް ވަންނަ އިރު، އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރުން މުހިންމު )ހ(  

 މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނެތް މިންވަރު. 

ނަރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ހުކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީ ޓެސްޓު: ވަޒީފާގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ  )ށ(  

 ކިބައިގައި ހުރި މިންވަރު. 

 އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަރވިއު  .7
ފާތަކަށް މީހުން "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީއެއިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ  އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަންއިންޓަވިއު 

ގެ މަތިންނެވެ. އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި  )އާންމު މިންގަނޑު(ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" 

ޕިއުޓީ ޑެ/"ޕްރިންސިޕަލުންގައިވާ  3 މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ފުރިހަމަކުރާނީ އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ފަހުއިންޓަރވިއު

 އެވެ. އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު"ޕްރިންސިޕަލުންގެ 
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-------------------------------------------- 

 2022 ގަސްޓްއޮ 10

 

 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް  .8
 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް )ހ(  

 

 ހަމަވުން އަސާސީ ޝަރުޠު 

ޠު ގެ ޝަރު 1ރޭންކު  ،ޕްރިންސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ/ޕްރިންސިޕަލް
 ފުރިހަމަވުން 

25 

ޠު ގެ ޝަރު 2ރޭންކު  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް،/ޕްރިންސިޕަލް
 ފުރިހަމަވުން 

30 

 ތަޖުރިބާ 

"ކިޔަވައި ދިނުމުގެ  ރާ ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކު  އަސާސީ
 އިތުރުވާ ތަޖުރިބާ  ތަޖުރިބާ" ގެ މުއްދަތަށް ވުރެ

05 

 "ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ރާ ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކު އަސާސީ
 އިތުރުވާ ތަޖުރިބާ   މުއްދަތަށް ވުރެތަޖުރިބާ" ގެ

05 

  40  އިންޓަވިއު 

 20 ޕްރެކްޓިކަލް 
 

ވާނަމަ، ހަމަމި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތަތއް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު  )ށ(  

  ދޭންވާނެއެވެ. ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު

 މިންގަނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ. 2މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، އަންަނނިވި  )ނ(  

ސް( ތިރީ) 30ން . އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރަކްޓިަކލްއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ޮޕއިންޓްގެ ތެރެއިން މަދުވެގެ 1

 ޕޮއިންޓް ލިބުން؛ އަދި 

ހައި ބަޔަކުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ( ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރި 8. މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )މި އުޞޫލުގެ 2

 އިންޓް ލިބުން.ފަހެއް( ޕޮފަންސާސް) 55ޖުމުލަ 

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .9

 ށިގެންނެވެ.ންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެމި އުޞޫލު ފާސްކޮށް އާމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާީނ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  
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 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1ޖަދުވަލު 
 

` 
 

 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

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

   
  ………………………………ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
 

 )އިޢުލާންކުރާ މަޤާމުގެ ނަން( މަޤާމު:

 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( މަޤާމުގެ ގިންތި:

 (އަށް  2އިން  1ރޭންކް  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް،/ޕްރިންސިޕަލް) މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 9އިން  8އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ނަމަ  އަށް 10އިން  9  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް)ޕްރިންސިޕަލް ނަމަ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް ރޭންކް 
 އަށް(

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

  (ރޭންކް ވައިސް، )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ މުސާރަ:މަޤާމުގެ އަސާސީ 

 ( ރޭންކް ވައިސް، ހަރުފަތުގައިވާ އަދަދުގެ ފުރަތަމަ މަޤާމު )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެލަވަންސް: މަޤާމު 

 (ރޭންކް ވައިސް، ހާޒިރީ އިނާޔަތް)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހާޒިރީ އިނާޔަތް:
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 (އަދާހަމަކޮށްފައިވާ  ޕްރޮފައިލްގައި ޖޮބް ވިއުގައިގެ. އެސް.ސީ)

ރޭންކް ، ކަތު ތަޖުރިބާ"ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ "ތައުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން) ޝަރުޠުތައް:މަޤާމުގެ 

 (  ވައިސް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ 
 ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް:

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ގެ މަޤާމަށް އިުޢލާންކުރާއިރު  ތަޢުލީީމ ދާއިރާއާއިއަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން
 މެޓްރިކްސްގައި "މަޤާމުގެ ދާއިރާއާއި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި  ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް

  ްނކުރަންވާނެއެވެ.ބަޔާ ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮށްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މި ބައިމަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް" 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް" ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން) ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަފްޞީުލކޮށް(ގައި  ގެ " ތަޢުލީމީ ދާއިރާ" 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް" ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން) ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ 
 ގެ " ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ަތފްޞީލުކޮށް(

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް 
 ދާއިރާ ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ 

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް" ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން)
 ލުޮކށް(ގެ " ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާ" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަްފޞީ

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 
 ދާއިރާތައް:

ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ  މަޤާމަށް އިޢުާލންކުރާއިރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން
ތައް" މި ގައި ގޮތުގައި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަާލނެ ާދއިރާ

ންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބާ" އަދި "ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ" ގައި ބަޔާބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތަޖުރި
  ބަޔާންކުރަންާވނެެއވެ.ތަފްޞީލުކޮށް

 ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ 
 ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން)

ތައް" މި ގައި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަާލނެ ާދއިރާގޮތުގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ" ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮްށ(

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ 
 ތަޖުރިބާ 

 ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރާއިރު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގެ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ޕްރިންސިޕަލުން)
ތައް" މި ގައި ގޮތުގައި ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގައި "މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަާލނެ ާދއިރާ

 (ޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ހިންގުމުގެ ދާިއރާގެ ތަޖުރިބާ" ގައި ބަ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ  .1
  ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

 މެނޭގޮތަށް(.އިލް އެޑްރެސް ހިމެ-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

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
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ސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެ .3
މަ، އެ ފަރާތެއްގެ ނަ ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ،  ސެޓްފިކެޓުއުފަންދުވަހުގެ

ޤާމަށް ހޮވިއްޖެ މަކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ންނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހު

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ރާއްޖެއިން ޢުލީމުދޭތަ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
: ނުވަތަ ؛ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 ލިފިކޭޝަންސް ކޮ މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު
 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

ރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޓްދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން )ށ( 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ފުންޏެއްގައި ފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުން )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީ
ހާއި ދުވަސް މައަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ފާ އަދާކޮށްފައިވީ އި ވަޒީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ، މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކި 

ށްފައިވާ ވަޒީފާ، )ނ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮ
އެއް ތުތައް )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ށްފައިވާ އަދި އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮ
 ވާ ލިޔުން.މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި 

އަދާކޮށްފައިވާ  ،މަކޮށްފައިވާ ނަ މާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަމްއިއްާޔ ނުވަތަ ޖަ )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

 އެ ތަނަކުން ޔާންކޮށް)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަ
ވަތަ ނޫންކަން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނު ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ށްފައިވާ ރަސްމީ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮ
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އް ނުވަތަ އަމިއްލަ ގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެ)ބ(  ދަޢުލަތު
 ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ، އިދާރާއެއްގައި

ހާއި ދުވަސް ޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މައަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ

ކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެ
 ކްފޯމް".ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެ  8ދުވަލު އުޞޫލުގެ ޖަ

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


15 ގެ 12 ޙް()ފުރަތަމަ އިސްލާ 2022 ތައްއުޞޫލު މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޑެޕިއުޓީ އަދި ޕްރިންސިޕަލުން    ޞަފްޙާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ޖޮބް ގެ ރިންސިޕަލުންއަދި ޑެޕިއުޓީ ޕް  ޕްރިންސިޕަލުން "މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް 
ގައި  " އިސްލާޙް()ފުރަތަމަ 2022މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 

 ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކުގެ އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި  )އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ.
 އިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމަ، އެ ކަން މި ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(

 މިވަގުތު ޕްރިންސިޕަލުން 
 ޑެޕިއުޓީ  އަދި 

 ޕްރިންސިޕަލުންގެ 
ޖޮބްމެޓްރިކްސްގެ 
މަޤާމެއްގައި ހުރި 

މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ 
ވޭ ބަދަލުކުރުމުގައި ދެ 

 އިސްތިސްނާ 

ރާއެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާ)ހ( 
ސާނީ އެވަގުތު ވަޒީފާގައި ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެ ނަމަ، ވަޒީފާ ހަމަޖައް

އި ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީ އެވަގުތު ހުރި ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ޙާލަތްތަކުގަހުރި ރޭންކުންނެވެ.  އަދި 
 ޝަރުޠުހަމަވާ މަތީ ރޭންކުންނެވެ.

 
ސްގެ އިދާރާއެއްގެ  )ށ( ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ސިވިލް ސަރވި 

ހަމަޖައްސާނީ އެވަގުތު  ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ނުވަތަ ކުރިމަތިލައި ހޮވިއްޖެ ނަމަ، ވަޒީފާޑެޕިއުޓީ 
ލަތްތަކުގައި ވަޒީފާ ޙާ ވަޒީފާގައި ހުރި ރޭންކުންނެވެ.  އަދި އެވަގުތު ހުރި ރޭންކަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ 

 ނެވެ.ހަމަޖައްސާނީ ޝަރުޠުހަމަވާ މަީތ ރޭންކުން

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ )ތާރީޚު( ގެ )ގަޑި( ގެ ކުރިން، )އިދާރާގެ ނަން
 ސް( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މެއިލް އެޑްރެ-މެއިލް )އީ-އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

އެ ކަނޑައަޅާ ، މަނައިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އަދި 
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

 ޝަރުޠު  ސާސީ)އަ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި 
ރިމަތިާލފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ކު ،އުނިުކރުމަށްފަހު( މުއްދަތު އެ ،ބޭނުންވާނަމަ މުއްދަތު ތަޖުރިބާގެ ހަމަކުރުމަށް

  ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންުޓ ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯްޓލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
 

އެސެސްމަންޓް އަދި 
އިންޓަރވިއު 

)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
އެ ބައި ވެސް ، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އެ ބައި ވެސް  ،މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އަދި އެސެސްމަންޓް )ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ަނމަ
 )ތާރީޚު( އާއި )ތާރީޚު( އާ ދެމެދު، )އިންަޓވިއު އޮންނާނެ ތަން( ގައެވެ.  ހިމެނުން(  އޮންާނނީ،

 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން 

ޕޮއިންޓު ލިބުުނ ްށ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
ންމުކުރެވޭނެއެވެ. ޝީޓު(" ާއންމުކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާާރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާ A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ންމުކުރާ ދުވަހުން އާޝީޓު  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ



15 ގެ 13 ޙް()ފުރަތަމަ އިސްލާ 2022 ތައްއުޞޫލު މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޑެޕިއުޓީ އަދި ޕްރިންސިޕަލުން    ޞަފްޙާ

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

ންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް މިޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޑެޕިއުޓީ އަދި  ޕްރިންސިޕަލުން
އަދި އެ އުޞޫލާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން 

(https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/84)  .ެއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 ގެ 14 ޙް()ފުރަތަމަ އިސްލާ 2022 ތައްއުޞޫލު މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް ޑެޕިއުޓީ އަދި ޕްރިންސިޕަލުން   ޞަފްޙާ

 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު   ޕްރިންސިޕަލުންގެ  ޑެޕިއުޓީ /ޕްރިންސިޕަލުން  – 2ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 (ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން/ޕްރިންސިޕަލުން )

 ލެއް ގެނައިކަން ފާހަގަކޮށް ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ.އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށްފަހު އެ ދިމާލުގައި އެ ބަދަ  ،އަދަދުގައި ގަލަމުން ބޮޅު އަޅާށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަޕޮއިންޓު ސްކޭލްއިން ފާހަގަކުރާ 
 

ޤާމުގެ ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް، މަ 100 ޖުމުލަ ، ރާތައްއެސެސްކުރަންވާނެއެވެ. އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، އިންޓަރވިއު ސްކޯޝީޓުގެ ޕޮއިންޓުދެވޭ ދާއިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން 
   މަސްއޫލިޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 

  ނަންބަރު އައި.ޑީ ކާޑް 

  

 5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 

 5 4 3 2 1 0 މަާޤމުގެ ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ޭބނުންވާ ހުަނރު ލިބިަފއިވާ ިމންަވރު 

 5 4 3 2 1 0 ރޭވުްނތެރިކަާމއެކީ ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނަވރު 

 5 4 3 2 1 0 ކިޔަވަިއދިުނމުގެ ފެްނވަރު މަތިކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 

 5 4 3 2 1 0 އައު ަމސައްަކތްތައް ަދސްކުުރުމގެ ާޤބިލުކަން ހުރި މިްނވަރު 
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