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 ތަފްޞީލު އުޞޫލުގެ    

  2022 ތައް އުޞޫލު މިންގަނޑުތަކާއި  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  ހުން މީ  މަޤާމުތަކަށް މުދިމުންނާއި އިމާމުންގެ  އުޞޫލުގެ ނަން:

  )ފުރަތަމަ އިސްލާޙު(

 ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު ތަުކގެމަޤާމު ގެމުދިމުންނާ އިމާމުން އާންމު ނަން:

 އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނިސްޓްރީ  ތަންފީޒުކުރެވޭ ދާއިރާ: 

 2022 އޮގަސްޓް 28 ފާސްކުރެއްވި ތާރީޚު:

 2022އޮގަސްޓް  28 ޢަމަލު ކުރަންފަށާ ތާރީޚު:

 - އުވައިލެވޭ އުޞޫލުތައް:
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15 ގެ 2   ޞަފްޙާ

 ފިހުރިސްތު 

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

 3 ................................................................................................................................ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  .2

 5 ........................................................................................................................ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރުން  .3

 5 .................................................................................................................................... ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ޕޮއިންޓުދިނުން .4

 6 ................................................................................................................... ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުދިނުން  .5

 7 .......................................................................................................................................................... އިންޓަރވިއު ކުރުން  .6

 7 ...................................................................................... އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާތައް ވަޒީފާއަށް .7

 8 ...................................................................................................................................................... އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .8

 9 ...................................................................................................................................................... އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1ޖަދުވަލު 

 13............................................................................................................. އެސެސްމަންޓް ސްކޯ ޝީޓް  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ – 2ޖަދުވަލު 

 14 ............................................................................................................... ޝީޓު  ސްކޯ އިންޓަރވިއު މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ – 3 ޖަދުވަލު

 15............................... މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު  - 4ޖަދުވަލު 
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15 ގެ 3   ޞަފްޙާ

      

  

 

 

 ތަޢާރަފް  .1
ތަކަށް މުވައްޒަފުން މުމަޤާތަކަށް އިޢުލާނުކޮށް އެ މަޤާމުއޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ އުސޫލަކީ، މި (ހ)  

ކޭޝަންތައް ހަޅާ ެއޕްލިއިޢުާލނުތަކަށް އިޖާބަދީ ުހށަޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ. 

 ކުރާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.ޕްރޮސެސް

 )ށ(
އެ  ،ށަވަރުވުމުންއި، މަޤާމެއް ހުސްވާނެކަން ކަގައްޔާކުރުމު މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންހުސް  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ

 ގެންދާނީ މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.އަށްފަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިށް މުވައްޒަކަމަޤާމަ

އި މި އުޞޫލުގައި މަޤާމުތަކަށް މީހުްނ ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގަ އޮނިގަނުޑގައި ހިމެނޭ މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ (ނ)

ޒީފާތަކަށް މީހުން ވައިރަކު ޢަމަލުކުރަމުންދާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން

ކަންތައްތަކަްށ އިވާ ށްފަހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި ބަޔާންކޮ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ހުރިހާ ގައި ަބޔާންކުރާ ކުރުމުގައި މި އުޞޫލުަމޤާމުތަަކށް އިޢުލާންކޮށް މުވައްޒަފަކު އަްއޔަންމުދިމުންނާ އިމާމުންގެ  ( )ރ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ 

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  .2
 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ހާއްޞަ ކަންތައްތައް  2.1 

 ރިހާ ރޭންކެއް ހުއޮނިގނޑުގެ އެ އިޢުލާންކުރާނީ އާންމުކޮށް މަޤާމުތަކަށް  އޮނިގަނޑުގައި މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ )ހ(  

  ހިމަނައިގެންނެވެ.

 އޮނިގަނޑުގައި  އިމާުމންގެ މުދިމުންނާ ތުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރަްނވާނީ،މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރުމުގައި ޝަރު )ށ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކެވެ.

` 
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15 ގެ 4   ޞަފްޙާ

 ޢުލީމީ ދާއިރާތައް" އިޢުލާންކުރާއިރު "މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަ އޮނިގަނުޑގައި ހިމެނޭމުދިމުންނާ އިމާމުންގެ  )ނ(  

ގައި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަފްޞީލުކޮށް، އޮނިގަނޑުގައި  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ދުމަތްކުރި މުއްދަތަށާއި، ޚި މުދިމެއް ނުަވތަ އިމާމެއްގެ ގޮތުގައިސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މާކު ތަޖުރިބާއަށް މަސައްކަތުގެ (ރ)  

 ކުރިމަތިލާ މަގާމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަެށވެ.

 

ހިމެނޭ ބައިތައްއިޢުލާންތަކުގައި  2.2   

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

 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

އިވާ ބައިތަކުގެ ނަމޫނާގަ ގައިވާ  1ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުަމށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި، މި އުޞޫުލގެ ޖަދުވަލު  )ށ(  

އިވާ އިޢުލާންތަކަީކ ނޭ ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފަތެރެއިން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ބައިތައް ނުހިމެ

 ބާޠިލު އިޢުލާްނތަކެކެވެ. 

  މަޤާމުގެ ނަން .1
 މަޤާމުގެ ރޭންކު  .2
 ބޭނުންވާ އަދަދު  .3
 މަޤާމުގެ ގިންތި  .4
 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން  .5
 ސީ މުސާރަ އަސާ .6
 އެލަވަންސް  ސަރވިސް  .7
 ސަޕޯޓިންގ ކޯ ނުވަތަ ޓެކްނިކަްލ ކޯ އެލަވަންސް .8
އިލްގައި މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް )ސީ.އެސް. ވިއުގައިގެ ޖޮބް ޕްރޮފަ .9

 އަދާހަމަކޮށްފައިވާ(
 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް  .10
 ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް  .11
 އެދެންވީ ގޮތާއި ތާރީޚާއި ސުންގަޑި  މަޤާމަށް .12

ގެ ނަމޫނާގައިވާ އިޢުލާނު  މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަެވފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި، )ނ(  

ފަރާތްތަކަށް ާލން ިތިބ ހިމަނާަފއިވާ އެހެން މަޢުލޫމާތެއްެގ ސަަބބުން އިޢުާލނަށް ކުރިމަތިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުަރށް 

 އެ އިޢުލާނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ވާނެއެވެ. ،ފުރުޞަތު ހަނިނުވާކަމަށްވާ ނަމަ



 އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ގެ މަޤާމުތަކަށްމުދިމުންނާ އިމާމުން
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ޅަން ޖެހޭ ހުށަހަލައިސަންސް ނުވަތަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އިޢުލާނުގެ  )ރ(  

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެެވ. އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށްލިޔުންތަކުގެ ބައިގައި 

 ން ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތައް ސްކްރީންކުރު  .3
ރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާިއ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީުހން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކު"މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނީ  ކުރުމުގެސްކްރީން 

 މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންނެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތައް" )ޢާންމު މިންގަނޑު( 

 ޕޮއިންޓުދިނުން  ސަނަދުތަކަށް  ތަޢުލީމީ  .4

މާއި ަޢއްޔަންކުރުމުގެ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކޮށް ދަރަޖަކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވު )ހ(  

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

 )ށ(  

 

 )ނ(

އަސާސީ ޝަރުޠު  މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަުކން މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި

 ހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.

ުމންާނއި އިމާމުންގެ މުދި ރިޢާޔަތްކޮށް މަސައްކަތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަާޤމަކަށް ،ދެވޭނީ ޕޮއިންޓު ތަޢުލީމަށް

ނާ އިމާމުންގެ މި ގޮތުން މުދިމުން  .ސެޓްފިެކޓްތަކަށެވެ ރޮނގުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ކަނޑައަޅާފައިވާއޮނިގަނޑުގައި 

 ގެ ދާއިރާތަކަކީ މަޤާމު

 ޤުރުޢާން ސަނަދު

 ޤާރީ ކަމުގެ ސަނަދު

 ސަނަދު އިމާމް ކަމުގެ 

 އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 

 ފިގުހު

 ލުލް ފިގުހު އުޞޫ

 އުޞޫލުއްދީން 

 ޤުރުއާން ތަފްސީރު

 ޙަދީޘް އިލްމް

 ދަޢުވާ

 އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ



 އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ގެ މަޤާމުތަކަށްމުދިމުންނާ އިމާމުން
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ބައިތަކަށް  ،ޅާފައިވާމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، މަޤާމަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ކަނޑައަ (ރ)  

" ޝީޓު ުބުނގޮތުގެލި ޕޮއިންޓު  ފަރާްތތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް  މުދިމުްނނާ އިމާމުންގެމާކްސް ދިނުމަށްފަހު، "

(A2 ަފުރިހަމ )ްއެންމެ ޤާބިލު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކީ މަޤާމަށް ،ކުރުމަށްފަހުފޯމ 

 ފަރާތްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

 ޕޮއިންޓުދިނުން އަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .5
ޤާމުެގ މަސައްކަތުގެ ކީ މަމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްަކތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމަ )ހ(  

 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނަމައެވެ.ދާއިރާ

ގުން ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓުގެ މަ 1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮަތށް އަހަރަކަށް  5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް ކޮންމެ  )ށ(  

 ޕޮއިންޓު ދޭންވާނެއެވެ.

ރުމަށްފަހު، ކޮންމެ އެ މުއްދަތު އުނިކު ،މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަކުރުމަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ބޭުންނވާނަމަ )ނ(  

ޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓު ޕޮއިންޓުގެ މަގުން ތަ 1ޕޮއިންޓަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެގޮތަށް އަހަރަކަށް  5ކެންޑިޑޭޓަކަށްވެސް 

 ދޭންވާނެއެވެ.

ހުން ހޮވުމާއި މީއަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާއަށް މާްކސް ދިނުމުގައި  )ރ(  

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށެވެ. އައްޔަނުކުރުމުގެ

 ކްޓިކަލް / އެސެސްމަންޓް ދިނުން ޕްރެ  .6

 ހޮވުމާއި މީހުން ކަށްވަޒީފާތަ ސަރވިސްގެ ސިވިލް" ހޭނީޖެ އެސެސްމަންޓްވާން އިޚުތިޔާރުކުރާ ބޭުނމަށް ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިދާރާއިން 

" ންގައިޑްލައިކުރުމުގެ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމެންޓް ތައްޔާރު" އަދި އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި ކުރުމުގެޢައްޔަން

އަދި  .މަންޓްއަކަށެވެއެސެސް ފަދަ ދެނެގަނެވޭ ކެންޑިޑޭޓު ޤާބިލުަކންހުރި ބޭނުންވާ މަޤާމަކަށް އެ ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށް ގައިވާ

ސެސްމަންޓް ސްކޯ އެ މުދިމުްނނާ އިމާމުންގެ"ގައިވާ  2މި އުޞޫލުެގ ޖަދުވަލު އެސެސްމަންޓަށް ޕޮއިންޓް ދިނުުމގައި ބޭނުންކުރާީނ 

 ޝީޓް" އެވެ. 

 :އެސެސްމަންޓްގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް  6.1 

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

 މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނެތް މިންވަރު. 



 އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ގެ މަޤާމުތަކަށްމުދިމުންނާ އިމާމުން
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 ތް އެއްގޮ  ވަޒީފާގެ އަސްލު މާހައުލުގައި ނުވަތަ އެއާ ޓެސްޓު: ކޮގްނިޓިވް އެބިލިޓީ  އަދި  ސާމްޕަލް  ވަރކް  )ށ(  

 މަސައްކަތްތަކުރުމުގައި އެމާހައުލެއްގައި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ އެއްގޮތް މަސައްކަތްތަކެއް ކެންޑިޑޭޓާ ހަވާލުކޮށް 

ޔަވަން އެނގޭ )މިސާލު: ކީރިތި ޤުރުޢާން ތަޖުވީދުމަގުން ކިއެގޮތުން، އޭނާގެ ޤާބިލުކަން ހުރިނެތް ިމންވަރު. 

 މިންވަރު ދެނެގަތުން(

 

 ން އިންޓަރވިއު ކުރު  .7
  

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް" "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް އިންޓަވިއު

ގައިާވ  3ޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އަދި އިންޓަރވިއުގައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި އު ތުގެ މަތިންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ)ޢާންމު މިންގަނޑު( ގައި 

މާމު ކަމުގެ އިއިންޓަރވިއު ޕެނަލް އެކުލަވާލުމުގައި  މީގެ އިތުރުން  " އެވެ.ޝީޓު ސްކޯ އިންޓަރވިއު ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ"

 ސަނަދު/މުދިމުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިަފއިވާ ފަރާތެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 ކްރައިޓީރިއާތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  .8
ކްރައިޓީރިއާ  ތަކުގެ މަޤާމު ނާއި އިމާމުންގެ ން މުދިމު  8.1   

 އަާސސީ ޝަރުޠު ހަަމވުން 

 5 ގެ ަޝރުތު ފުރިަހމަުވން  1ޖީ.އެސް 

 10 ގެ ަޝރުތު ފުރިަހމަުވން  3ޖީ.އެސް 

 15 ފުރިަހމަުވން ގެ ަޝރުތު  4ޖީ.އެސް 

 20 ގެ ޝަރުތު ުފރިހަަމވުން  1އެމް.އެސް 

 25 ގެ ޝަރުތު ުފރިހަަމވުން  2އެމް.އެސް 

 30 ގެ ޝަރުތު ުފރިހަަމވުން  3އެމް.އެސް 

 5 ޝަރުޠަްށވުރެ އިތުރަށް ިލބިފައިވާ ަތޖުިރބާ  އަާސސީ ތަޖުިރބާ 

 35 ޕްރެކްޓިކަލްސް 

 30 އިންޓަިވއު 
 

ވާނަމަ، މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ ރޭންކުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާްތަތއް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަ )ހ(  

 ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ. 
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 މިންގަނޑު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެކެވެ. 3އަންަނނިވި  މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، )ށ(  

  އިންޓް ލިބުން.)ސަތާރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް( ޕޮ 17.5ޕްރެކްޓިކަލްސް އިން މަދުވެގެން  .1

 ( ޕޮއިންޓް ލިުބން؛ އަދި )ފަނަރަ 15 އިން މަދުވެގެން އިންޓަރވިއު .2

 ބަޔަކުން  ގައިވާ( ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ 8.1މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )މި އުޞޫލުގެ  .3

  ްން.( ޕޮއިންޓް ލިބު ތިރީސް ހަތެއް) 37ޖުމުލަ ތަކުގެ މަޤާމު 4އިން ޖީ.އެސް  1ޖީ.އެސ 

  ްން.( ޕޮއިންޓް ލިބު)ފަްނސާސް 50ޖުމުލަ ތަކުގެ މަޤާމު 3އިން އެމް.އެސް  1އެމް.އެސ 

 އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން  .9

 .ންނެވެފެށިގެ ތާރީޚުން ންމުކުރާއާ ފާސްކޮށް އުޞޫލު މި ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް  ސިވިލް ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން އުޞޫލަށް މި 



 އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ގެ މަޤާމުތަކަށްމުދިމުންނާ އިމާމުން
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 އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ  – 1ޖަދުވަލު 
 

` 
 

 

 )އިދާރާގެ ނަން( 

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

  ………………………………ނަންބަރު:    

 އިޢުލާނު 
 

 މަޤާމުގެ ނަން( ކުރާ)އިޢުލާން  :މަޤާމު 

 )މަޤާމުގެ ނަންބަރު( މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އަދަދު( ބޭނުންވާ އަދަދު:

 )ވަގުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ( މަޤާމުގެ ގިންތި:

 (ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭންކު ގައިއޮނިގަނޑު )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 )ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އޮފީހާއި އަތޮޅާއި ރަށް(

 )އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރަ(  މުސާރަ:

 އެލަވަންސް(  ސަރވިސް)އިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެލަވަންސް: ސަރވިސް 

 ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ 
 އެލަވަންސް 

 އެލަވަންސް( ސަޕޯޓިންގ ކޯ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯއިޢުލާނުކުރާ މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ )

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ލިއްޔަތުތައް(އޫ ޑު މަސްމަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނ {ވިއުގައިން އަދާހަމަކޮށްފައިވާ}ސީ.އެސް. ބަޔާނުގައިވާ  )ވަޒީފާ 
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 )މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް(   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ފަދައިން  ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި " ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ  ގުޅޭ މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ " އޮނިގަނޑުގައި މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ ) :ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ 
 ތަފްޞީލުކޮށް( 

 ފަދައިން  ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި " ދާއިރާތައް ތަޢުލީމީ  ގުޅޭ މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ " އޮނިގަނޑުގައިމުދިމުންނާ އިމާމުންގެ ) ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 
 ތަފްޞީލުކޮށް(

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 
 ދާއިރާތައް:

  (ދާއިރާތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތެރެއިން  ވިއުގައިގެ .އެސް.ސީ  ތަކަށްމަޤާމުމުދިމުންނާ އިމާމުންގެ )

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

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

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

 އިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.މެ-ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .2

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

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

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

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

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

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

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

  މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ  .6

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

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

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ަވީޒފެާގ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތްއ ، މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ނ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

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


 އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ 2022 އުޞޫލުަތއް މިްނގަނުޑތަކާއި ައއްޔަންކުުރުމގެ ހޮވުާމއި ުހންމީ ގެ ަމާޤމުތަކަށްމުިދމުންނާ ިއމާުމން
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އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ  ،މަކޮށްފައިވާ ނަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  އަޤުވާމީ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްރ)
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

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

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

އް ނުވަތަ އަމިއްލަ (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެބ)
ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު ، އިދާރާއެއްގައި

ހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަ ،މަމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަ
ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ

ރޫޓްމަންޓް ރެކް  ނަމަ، ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް
 .ފޯމް"ޗެކް ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ  "އުވާލާފައިވާ ގައިވާ 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މަޤާމުތަކަށް ހިމެނޭ  އި ގެ އޮނިގަނޑުގަމުދިމުންނާ އިމާމުން ކަންތައްތައް ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް މި 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި މީހުން
 
ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކުގެ  އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ، ކްރައިޓީރިއާ ޓޭބަލް މިތަނުގައި ވަކިން ހިމެނިދާނެއެވެ. އަދި ކްރައިޓީރިއާގައި )

  ބައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.(، އެ ކަން މި އިތުރުން އެހެން ބައެއް ހިމަނާނަމަ 

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 ، މަނަން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރު
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 

ޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަ ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިބޭފަރާތްތައް ޯޝްޓލިސްޓުޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަިތން ފަރާތް
 

އެސެސްމަންޓް އަދި 
ވިއު ރއިންޓަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ )
ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

ވެސް  އެ ބައި ،)ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ަނމަ އަދި އެސެސްމަންޓް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއުމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 
 ( އާ ދެމެދު، )އިންަޓވިއު އޮންނާނެ ތަން( ގައެވެ. ( އާއި )ތާރީޚު)ތާރީޚު ހިމެނުން(  އޮންާނނީ،
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ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން (" ޝީޓު 

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

ދުވަހުން  ކުރާންމުއާ ޝީޓު A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުފަރާތްތަކަްށ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
 ވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

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

ލިޔުންތައް  ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  އުޞޫލާއަދި އެ އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި މީހުން މަޤާމުތަކަށް  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ
  ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. ންއި )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/47( އިޓުންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ

 

  

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/47


 އިޞްލާޙު( )ފުރަތަމަ 2022 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި ހުންމީ ގެ މަޤާމުތަކަށްމުދިމުންނާ އިމާމުން

 

15 ގެ 13   ޞަފްޙާ

 

 ސްކޯ ޝީޓް  އެސެސްމެންޓް ތަކުގެމަޤާމު  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ  – 2ޖަދުވަލު 

 

 ސްކޯޝީޓު އެސެސްމެންޓް
 އަށް(  3އެމް.އެސް ން އި 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 ޤުްރއާން ފަރިތަކޮށް ކިެޔވުން )ދެލިަގނޑަށް ފަރިތަ މިްނވަރު(

މާކްސް  1ދި ކުަށކަށް ކުމާކްސް އަދި ަލޙްނު ޚަފީ ުނވަތަ  3ޤުްރއާން ތަުޖީވދުަމގުން ކިޔެުވން )ލަޙްނު ޖަލީ ނުވަތަ ޮބޑު ކުށަކަށް 

 އުނިކުުރން(

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

 ލަޙްނު ޚަފީ ުނވަތަ ކުދި ކުށް )ޣުންނަ ކުރުާމއި އަކުރު ބަުރވުާމއި، ލުިއވުން(

30 

 ނޭުރން( އަުޑ ގެންުގޭޅގޮތް )އަޑު ެނއް ާރގަށް ފުށޫހިފެހެއްޓުން )ެއްއ ރާގު އަ)ާރގު ޤުްރއާން ކިެއވުުމަގއި އަާޑއި ާރގު ގެްނގުޅެަފިއވާ ގޮތް 
 ނަގަްނވާ ތަންތަުނަގއި ނެުގމާއި ދަށް ކުރަންވާ ަތންތަުނގައި ަދށްކުރުން(

10 

 

 ގެ ޖުމުލަ ބައި  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 ރްޤު* 

 ކީރިތި ޤުރްއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވަން ނޭނގޭނަމަ ފެއިލްކުރުން * 
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 އިންޓަރވިއު ސްކޯ ޝީޓު  މުދިމުންނާ އިމާމުންގެ މަޤާމުތަކުގެ  – 3ޖަދުވަލު 
 

 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 (3އިން އެމް.އެސް  1ޖީ.އެސް   އިމާމުން)މުދިމުންނާ 

 .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: 

  ކެންޑިޑޭޓުގެ އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު 

  

 5 4 3 2 1 0 ޢުލޫމާތު ލިބިަފއިވާ ިމންަވރު.މާދު ކުުރމަށް ޭބނުންވާ ފަްނނީ މައިާމމުވެ ނަ 

 5 4 3 2 1 0 ތަޖުީވދުަމގުން ޤްރުޢާން ކިެޔވުުމގެ ހުަނރު ލިބިފަިއވާ މިްނވަރު 

 5 4 3 2 1 0 ސުންނަތް ަނމާދާ ގުޭޅ ގޮތުން ަމއުލޫމާތު އެނގި ުހރި މިްނަވރު  ފަރުޟު ނަާމދާއި

 5 4 3 2 1 0 އިސްލާމީ ރިވެތި އަަދބުތަކާއި މިްނގަނުޑތަކާ ގުޭޅގޮތުން ިވސްނުން ުހރި މިްނަވރު 

 5 4 3 2 1 0 ނަމާާދއި ުގޅޭ ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ައުހލުވެފަިއވާ މިްނވަރު 

 5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 

 5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތުގެ ދާިއރާަގއި ނަާޒޙަތްެތރިުވަމކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ިމންަވރު 

 5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު 

 ކުރެވިފަިއވާ ޮގތުން ަމަސއްކަތްތައް ރާވާެލވިފަިއވާ ުނވަތަ ތަުޖރިބާ މަސްޢޫލިއްަޔތުތައް އަދާުކރުުމގައި 
 ދިާމވެާދނެ ގޮްނޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެެނގަނެވިަފިއވާ މިްނވަރު 

0 1 2 3 4 5 

  ޖުމުލަ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

A1  
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15 ގެ 15   ޞަފްޙާ

 ޕޮއިްނޓު  ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަިތލި ތަކަށްމަޤާމުގަނުޑގެ އޮނި  މުދިުމްނނާ އިމާމުްނގެ -  4ޖަދުވަލު 
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