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ކޮށްްޝޯޓްލިސްޓްްްފަރާތްތައްްކުރިމަތިލާފައިވާްްމަޤާމަށްްްއޮފިސަރުގެްކަސްޓަމްސްްްއެސިސްޓަންޓްް
ނޑުްްބަލާނެމަޤާމްތަކަށްްމީހުންްހޮވުމުގައިް ްމިންގަ

ް

ްުކރިްްބޭނުންވެގެންްމުވަްއޒަފުންްމަޤާމަށްްއޮފިސަރުގެްކަސްަޓމްސްްއެިސސްޓަންޓްްމިއީ،ް(ހ)ް.1ްތަޢާރުފްް
14-E1/1/2016/9ް(03ްް (IUL)ްނަންބަރުްކަސްޓަމްސްގެ 6116ްމާރިޗް ްއިޢުލާނާް(

ްމަޤާމަޝޯޓްލިސްޓްްފަރާތްތައްްކުރިަމތިލިްމަޤާމަށްްއެްގުިޅގެން، ްހޮވުމުގައިްޮކށް ށްްމީހުން
ނޑެވެްބަލާނެ  .މިންގަ

ް
ްނަންބަރުްް)ށ(ްް ް)ަގވާއިދު ްގަާވއިދު ްުމވަްއޒަފުންގެ ްަކސްޓަމްްސްސަރވިސްގެ މިއީ،ްމޯލްޑިވްސް

2012/R-35ް ްެގ ްބަޔާްނކޮށްފައިާވ98ްް( ްަގއި ް)ނ( ްއަިދ ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަަނ
ނެޑވެ. ނަޑއެޅުުމގެްޮގތުންްހަދާފައިވާްމިންގަ ްކަންތައްތައްްކަ

ް
ްއެކުަލވާލުމުގައިް)ނ(ްް ނޑު ްމިންގަ ްނުލިބިްްމި ްވަޒީފާ ްނިންމާފައި ްސުކޫްލ ބަލާފަިއވާނީ،

ްފަ ްއުޅެމުންދާ ްމުޖުތަމަޢުގައި ްތެެރއިން ްފަރާތްތަކަާށިއްާރތްތަކުގެ ްރަނގަޅު ތަޢުލީމީގޮުތން
ްޙާސިލްނުކުް ްނަތީޖާެއއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްތަޢުލީމީގޮތުން ްނަމަވެސް ޙިލްުމެގްރެވުނު

ް ްގޮތުންގޮތުންނާއި ްިއޖުތިމާޢީ ްްޢަމަލީގޮތުންނާއި ްހުރިްްޚިދުމަތްކޮށްދެވިދާނެޤައުމަށް ްހުނަރު
ްޚިދުމަތްކުރުމުގެްްފަރާތްތަކަށްވެސް ްޤައުމަށް ްިދެވހި ްތަނަވަސްކޮށްދީ، ްުފރުސަތު ަވޒީފާގެ

ްފުރުސަތުްއެފަރާތްތަކަށްްދެވޭެނގޮތަށެވެ.ް
ް

ްގޮުތގައިްަޝރުޠުގެްމަާޤމުގެ
އިޢުލާނުަގއިްބަޔާންޮކށްފަިއވާް

ްޝަރުޠުތައްް

"ްޑީ"ްދަށްެވގެންްމާއްދާއިނ6ްްްއިމްތިޙާނެއްަގއިްއެެފންވަރުގެްނުވަތަްލްއޯެލވެްޖީސީއީް(ހ)ް.2
ްލިބިފައިވުން؛ްފާސް
ް
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"ްސީ"ްދަށްވެގެންްމާއްދާއިންްމިްްދިވެހި،ްއިމްތިޙާނުގައިްސެޓްފިެކޓްްސުކޫލްްސެކަންޑަރީް(ށ)ްް
ްލިބިފައިވުން؛ްފާސް
ް

ްބަާލނެްހޮުވުމގައިްމީހުން
ްމިންަގނޑުް

ނޑައަޅާީންތިރީގަިއާވްްފައިވާކުރިމަތިލާްށްމަޤާމަް.3 ްކަ ްމީހުން ްހޮވާނެ ްމަޤާމަށް ްތެެރއިން ފަާރތްތަކުގެ
ްޝޯޓްލިސްޓުކޮްށގެންނެވެ. ްހޮވުމުަގއިްްށްމަޤާމަްޝޯޓްލިސްޓުކޮށް،ްެއގޮތުންްގޮތުގެމަތިން ްމީހުން

ނޑުގެް ްަވކިންނެވެ.ންމެްރޭންޖެއްްކޮބަޔާންކޮށްަފިއވާްވަނަްމާއްދާަގއ11ްްިބަލާނީްމިްމިންގަ

ް

ްްޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛ދަރަޖައަކަށްްމީހުނ3ްްްްބަލައިގެންްފެންވަރަށްްތަޢުލީމީްހ()ްް

ް

ކަސްޓަމްސްގެްޤާނޫނާއިްކަްސޓަމްސްގެްޢާންމުްގަާވއިދާއިްަކސްޓަމްސްގެްޢާންމުްމަޢުލޫމާތުްް)ށ(ްް
ްޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛ްދީގެންްޓެސްޓެއްހިމެނޭގޮތަށްް

ްން؛ޝޯޓްިލސްޓުކުރުްށގެންްކޮއުްއިންޓަރވިްް)ނ(ްް

ްކުރުުމގައިްޝޯޓްލިސްޓު
ނޑުްްބަލާނެ ްމިްނގަ

ްުކރުމުގައިްްޝޯޓްލިސްޓްްބަލައިގެންްފެންވަރަށްްތަޢުލީމީްފަރާތްތަކުގެްކުރިމަތިލާފައިވާްމަޤާމަށްް.4
ްތިރީގައިްޢަދަދުްއެފާސްތަުކގެްފާސްތަކާއި،ްބަލާނެްދިނުމުގައިްމާކްސްްފާސްތަކަށްްތަޢުލީމީ

ް.މިވަީނއެވެްބަޔާންކޮށްފައި
ް

 ދިވެހި؛ްއިމްތިޙާނުގެްސެޓްިފކެޓްްްސުކޫލްްސެކަންޑަރީ .1ްްް

 އިނގިޭރސީ؛ްއިމްތިޙާނެްއގެްއެފެްނވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލްްޖީސީއީ .6

ްފާސްްްމަތިންްެއންމެްއިމްތިޙާނެއްަގއިްއެެފންވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލްްޖީސީއީ .3
ްްތެޭރގައިްީމގެ)ްމާއްދާ؛5ްްލިބުނު ްމިްްއިނގިރޭީސ،ްައދިްިދވެހިއެްސއެސްސީ

 .(ނުހިމެނޭނެއެވެްމާއްދާދެ

ް
ްމާކްސްްފާސްތަކަށްްތަޢުލީމީ
ްދޭެނގޮތްް

ްް.ގޮތުގެމަތިންނެވެްްބަާޔންކޮށްފައިވާްފާސްތަކަށްްމާކްސްްދޭނީްތިރީގައިްތަޢުލީމީްލިބިފައިހުރިް)ހ(ް.5
ް

1. Aްް؛މާކްސ5ްްްފާހަކަށ 

6. Bްް؛މާކްސ4ްްްފާހަކަށ 

3. Cްް؛މާކްސ3ްްްފާހަކަށ 

4. Dްްް؛މާކްސ6ްްްފާހަކަށ
ްޝޯޓްލިސްޓްކުރެތަޢުލީް)ށ(ްް ްބަލައިގެން ްފެންވަރަށް ްމަތިްނ44ްް%ްވޭނީ،މީ ްއެއަށްވުރެ ނުވަތަ

ްމާކްސްލިބޭްފަރާތްތަކެވެ.
ް
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ްާދއިާރާއގުޅޭްކަސްޓަމްްސގެ
ްީދގެންްޓެސްޓެއް

ްޝޯޓްލިސްޓުކުރުންް

ްކުރުމަށްްްއިންޓަރިވއުްފަާރތްތައްްޝޯޓްލިސްޓުކުެރވޭްބަލައިެގންްފެންވަރަށްްތަޢުލީމީް(ހ)ް.6
ަގވާއިާދިއްްޢާންމުްކަްސޓަމްސްގެްޤާނޫނާއިްަކސްޓަމްސްގެްކުރުމަށްޓަކާްޓުޝޯޓްލިސް

ްްދެވޭްހިމެނޭގޮތަށްްމަޢުލޫމާތުްޢާންމުްކަސްޓަމްސްގެ ްޗޮއިސް ޓެސްެޓްއްމަލްޓިޕްލް
ނަޑއެޅިަފއިވާްމިގޮތުންްދެވޭދެވޭނެެއވެ.ް މިނިޓެވެ.ްމިްޓެްސްޓ34ްްވަގުަތކީްްެޓސްޓަށްްކަ

ްެނވެ.ްދެވޭނީްތިރީގަިއވާްބައިަތކުން
ް

ްކަސްޓަމްސްގެްޢާންމުްަގވާއިުދގެްެއއްވަނަްަބއިގެްެދވަނަްބާބު .1ްްް
ްކަސްޓަމްސްގެްޢާންމުްަގވާއިުދގެްތިންވަނަްބަިއގެްެއްއވަނަްބާބު .2
ްކަސްޓަމްސްގެްޢާންމުްަގވާއިުދގެްއަްށވަނަްބައިް .3
ްތެރޭގަިއް .4 ް)މީގެ ްމަޢުލޫމާތުން ްޢާންމު ްގުޅޭ ްކަްސޓަމްސްއާ ްޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

(ްގަިއhttp://www.customs.gov.mvްނޭނީްކަސްޓަމްސްގެްވެްބސައިޓްް)ހިމެ
ްބަޔާންކޮށްފަިއވާްމަޢުލޫމާތެވެ.

ްއަްނާގްް)ށ(ްް ްކަސްޓަމްސްއިން ްއައުަމށް ްޓެސްޓަށް ްބަާޔންކޮށްފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްމާއްދާގެ މި
ްަގޑިޖެހުމު ްނުވެވޭނަމަ، ްޙާިޟރު ްގަިޑއަށް ްާޙޟިރުވާންޖެހޭ ްތަނަކަްށ ްއަްނގާ ެގްގަިޑއަށް

ކުރިންްއެކަންްކަސްޓަމްްސގެްހިޔުމަންްރިސޯސްްސެކްޝަަނށްްއަންގަްނވާނެެއވެ.ްމިގޮތުްން

ްެދޭވް ްމިގޮތުން ްދެވޭނެެއވެ. ްފުރުސަުތ ްެއއް ްއިތުރު ްޙާޟިރުުވމަށް ްފަރާތްތަްއ އަންގާ
ްކަމަށްް ްޙާޟިރުނުވީ ްެޓސްޓަށް ްއެމީހަކު ްނުވެއްޖެނަމަ، ްޙާޟިރު ފުރުސަތުގަިއވެސް

ްފަރާަތކަށްްއަލުންްޓެސްޓްްނުދެވޭނެެއވެ.ބެލެވޭނެެއވެ.ްއަދިްއެ
ްް

ްއެންގުމުން،ްް)ނ(ްް ްކަސްޓަމްސްއިން ްއައުމަށް ްަބޔާްނކޮށްފައިާވްޓެސްޓަށް ް)ހ(ްގައި ްމާއްދާގެ މި
ްނާން ްތަނަކަްށްޙާޟިރުނުވެވޭެނކަން ްއަންގާ ްގަޑިއަށް ްއަްނާގ ްކަސްޓަމްސްއިން ގަިއ

ްއަިދް ްބެލެވޭނެެއވެ. ްކަމަށް ްޙާޟިރުނުވީ ްޓެސްޓަށް ްއެމީހަުކ ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،
ްއެފަރާތަކަށްްއަލުންްޓެސްޓްްުނދެވޭނެެއވެ.

ް
ްއިންޓަރވިއުްުކރުމަށްޓަކާ
ްޝޯޓްލިސްޓުކުރާނެްޢަަދދުް

ްް)ހ(ް.7 ްގޮުތންމަޤާމަށް ްހޮވުމުގެ ްކުރުމަށްޓަކާްްމީހުން ތަޢުލީމީްޝޯޓްލިސްޓުކުރާނީ،ްްއިންޓަރިވއު
ްޝޯޓްލިސްޓްކުރެ ްބަލައިގެން ްތެރެއިންްްވޭފެންވަރަށް ްއެއަށްވުެރ44ްް%ްމީހުންގެ ނުވަތަ

ްމަތިންްމާކްސްލިބޭްފަރާތްތަކެވެ.
ް

ްް(ހ)ް.8ްއިންޓަރވިއުްުކރުންް ނުޑގެ ްމިންގަ ްމި ްކުރާީނ، ްަބޔާންކޮށ11ްްއިންޓަރިވއު ްާމއްދާގައި ްކޮންެމްވަނަ ފަިއވާ
ގުނަްމީހުންނާއެވެ.11ްްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާްޢަދަދުގެްްމީހުންްހޮވާނެްޢަދަދުރޭންޖަކުންް
ް.ްމިވަނީެއވެްބަޔާންޮކށްފައިްތިރީަގއިްދާއިރާތައްްބަލާނެްްކުރުމުަގއިްއިންޓަރިވއު

ް
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 ްމިންވަރު؛ްލިބިފައިވާްހުނަރުްތަމްރީނާއިްމަސައްކަުތގެްގުޅުންހުރިްކަސްޓަމްސްއާ .1

 ޭރވުން؛ްކަންކަންްއިސްނެގުާމއި .6

ނުޑ؛ްހެދުން .3  އެޅުމުގެްމިންގަ

 ހުނަރު؛ްވާހަކަދެްއކުމުގެ .4

 މިންވަރު؛ްހުންނަްއޮށްޓަރުްއެއްެޗްއގައިްބުނާ .5

 ުހނަރު؛ްޙައްުލކުރުމުގެްމައްސަލަތައް .6

 ގުޅިގެންްމަސައްކަތްްކުރުމުގެްމިޒާޖު؛ްމީހުންނާ .7

 ްކަންކަމަށްްލޯހުޅުވިަފއިވާްިމންވަރު؛ްއާ .8

 ތެރިކަން؛ހޭލުން .9

 ކަސްޓަމްސްގެްާދއިރާއަށްްަޝއުުގވެރިކަންްހުރިްމިންވަރު؛ .11

 ކަސްޓަމްސްގެްމަަސއްކަތްަތއްްކުރެވޭނެްިސއްޙީްޤާބިލުކަންްހުރިްމިންވަރު؛ .11

 ގިނަްދުވަްސވެފަިއވާްމިްނވަރު؛ވަޒީފާެއއްްއަދާުނކޮށްްސްކޫލްްނިމިް .16

ް
ްއިންޓަރިވއުއަށްްޙާޟިުރެވ،ްކުން،ކުރުމަށްޓަކާްޯޝޓްލިސްޓްްކުރެވޭްފަރާތްތަްއިންޓަރިވއުް)ށ(ްް

ްފޯމުް ްމަޢުލޫމާތު" ްކުރަންޖެހޭ ްފުރިހަމަ ްފަރާތްތަކުން ްއެޭދ "ވަޒީާފއަށް

ްފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ް
ް

މީހުންްހޮވުމަށްޓަކާްްމަޤާމަށް
ްގޮތްްމާކްސްދޭނެ

ް.މިވަނީެއވެްބަޔާްނކޮށްފައިްތިރީަގއިްދޭނެގޮތްްމާކްސްްހޮވުމަށްޓަކާްމީހުންްްށްމަޤާމަް.9

ނޑައެިޅފައިވަނީްފެންވަރަށްްތަޢުލީމީް(ހ)ްް ްއިންސައްަތއެވެ.41ްްކަ
ް

ކަސްޓަމްސްގެްޤާނޫނާއިްކަްސޓަމްސްގެްޢާންމުްގަާވއިދާއިްަކސްޓަމްސްގެްޢާންމުްމަޢުލޫމާތުްް(ށ)ްް
ްއިންަސްއތައެވެ.61ްްަކނޑަެއޅިފަިއވަނީްޓެސްޓަށްހިމެނޭގޮތަށްްދެވޭް

ް
ނަޑއެޅިަފއިްްއިންޓަރިވއުއަށްް(ނ)ްް  އިންަސއްތަެއވެ.41ްްވަނީކަ

ް
ްކޮންެމްްްް ްެއއިން ްމާކްސްތަކަކީ ްބަޔާންކޮށްަފއިާވ ްަގއި ް)ނ( ްއަިދ ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއްދާގެ މި

ް ްެދވޭ ްވަިކވަކިން ްމާކްްސ111ްްބަޔަކަށް ްޖުމްލަ ްއެބައިތަުކގެ ްތެރެއިން، މާކްްސގެ
ނަޑއެޅުމަށްޓަކާްއެކަަށއަޅާަފއިވާްމިންވަެރވެ. ްކަ

ްްޝޯްޓލިސްޓުްކުރުމަށްްއިންޓަރިވއުް.11ްށްްމީހުންްހޮވުންްމަޤާމަ ނުޑގެ ްމިންގަ ްމި ްފަާރތްތަކަށް ްހުރިހާ ވަނ19ްްަކުރެވޭ
ްއިންޓަރވިުއް ްލިސްޓް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްދިނުމަށްފަހު ްމާކްސް ްޮގތަށް ްބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި

ްތަ ްލިސްޓް ްިމގޮތުން ްއެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. ްތަރުތީބުކޮށް ްކުރުމަށްފަޕެނަލްއިން ްމަޤާމަރުތީބު ށްްހު،
ްރޭންޖުތަކަށްް ްތިރީަގިއވާ ްބަލައި، ްައށް ްމާކްސް ްލިބުނު ްފެންވަރަށް ްތަޢުލީމީ ްހޮވާނީ، މީހުން
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ނަޑއެޅިފަިއވާްޢަދަދަށެވެ.ްިމްޢަދަދުތަކަށްްމީހުންްހޮވާނީްކޮންމެްރޭންޖަކުންވެސްްއެންެމްމަތިންް ކަ
ް ްފަރާތްތަކަކަށް ްގިނަ ްެއކަކަްށވުރެ ްތަރުތީބުންނެވެ. ްލިބުނު ްމާކްސްްމާކްސް ެއއްވަަރކަްށ

ނޑަައޅާނީްއިންޓަރިވއުްޕެނަލްއިންެނވެ.ްހޮވަންްފައިވާނަމަ،ްޭއގެްތެރެއިންލިބި ްފެންނަްމީހަކުްކަ
ް

9ްމީހުންްހޮވާނެްޢަދަދު:ްްއާްދެމެދުނަމަ؛ް%100އާއިްް%80ލިބުނުްމާކްސްްް)ހ(ްް

8ްްމީހުންްހޮވާނެްޢަދަދު:ްއާްދެމެދުނަމަ؛ް%79އާއިްް%60ލިބުނުްމާކްސްްް)ށ(ްް

 6މީހުންްހޮވާނެްޢަދަދު:ްްއާްދެމެދުނަމަ؛ް%59އާއިްް%40ލިބުނުްމާކްސްްް)ނ(ްް

ްމަާޤމުގެްަޝރުޠަްށވުރެްމަތީ
ްނުބެލުންްްފާސްތަކަށް

ނޑުގެްމިްބެލުމުގައި،ްފެންވަރަށްްތަޢުލީމީްކުރުމަށްޓަކާްޝޯޓްލިސްޓްް.11 ްާމއްދާަގއިްވަނ5ްަްމިންގަ
ްނުބެލޭނެއެވެްފާސްތަކަށްްއެނޫންްަވއިފިޔަްފާސްތައްްތަޢުލީމީްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްފާސްްމަތީ.

ނުޑގެްމިްފަރާތްތަކަީކވެސްްލިބިފައިވާ ްތަޢުލީމީްްަބޔާންކޮށްފަިއވާްމާއްދާގައިްވަނ5ްަްމިންގަ
ނޑާްމިްްއވެސްއެފަރާތެްފަރާތެއްނަަމ،ްއޮތްްތައްފާސް ްޝޯްޓލިސްޓްްެއއްގޮތަށްްިމންގަ

ް.ކުރެވޭނެެއވެ
ް

ކުރިންްކަސްޓަްމސްަގއިް
އިްއުޅެަފިއވާްވަޒީފަް

ފަރާތްތަކާެމދުް
ްޢަމަލުކުރާެނގޮތްް

ްުއޅެފައިާވްމަޤާމަް.16 ްަވޒީފާެއއްަގއި ްަކސްޓަމްސްގެ ްތެރެއިން،ްކުރިން ްފަރާތްތަކުގެ ްކުރިމަތިލާފައިވާ ށް
ްގޮތުންް ްއަދަބެއްެގ ްއިދާރީ ްސަބަބުން، ްވުމުގެ ްޚިލާފު ްގަާވއިދާ ްޤާނޫނާއި ްތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ

ްށްްނުހޮވޭނެއެވެ.ކޮށްފައިވާްފަރާތްތައްްމަޤާމަަވކިްްކަސްޓަމްސްގެްވަޒީާފއިން
ް

ްސުކޫލްްސެކަްނޑަރީްއެވަީނ،ްބުނެފައިްކަމުަގއިްއިމްތިޙާނެއްްއެފެންވަރުގެްނުވަތަްއޯެލވެލްްޖީސީއީް.13ްމާނަކުރުންް
ް.އިމްތިޙާުނތަކަށެވެްލެވެްލގެްސެޓްފިކެޓް

ް
ނުޑަގއިް މިްމިްނގަ
ްނެތްކަމެއްްދިާމވުންް

ްކުރިމަޤާމަް.14 ްހޮވުމާްށް ްމީހުން ްތަކަށް ްމަޤާމު ްކުުރމާއި ްޝޯޓްލިސްޓު ްަފރާތްތައް މަތިލާފައިވާ
ްގޮތެއްް ްއެކަމަކާމެުދ ްދިމާވެއްޖެނަމަ، ްކަމެއް ްނެތް ްބަޔާންކޮށްފައި ނޑުަގިއ ްމިންގަ ްމި ގުޭޅގޮތުން

ްނިންމާނީްހިޔުމަންްރިސޯސްްމެނޭޖްމަންޓްްބޯޑުންނެވެ.ް
ް

ްް.16ްޢަމަލުކުރަންްފެށުންް ނޑަށް ްމިންގަ ްވެބްސައިުޓަގއިްާޝއިޢުކުާރްމި ނުޑްކަްސޓަމްސްގެ ްމިންގަ ްފަށާނީ،ްމި ޢަމަލުކުރަން
ްދުވަހުންްފެށިގެންނެވެ.
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