
3 އިން 1     ސަފުހާ: 

 

c 

 
 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

 ދިވެހިރާއްޖެ

 

  

         

 2022 އެޕްރީލް 28ތާރީޚް: 

 
 

ްތަކަށް ކޮށް މަޤާމއޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ސަޕޯޓް ސަރވިސް

 ބަލާނެ މިންގަނޑުމީހުން ހޮވުމުގައި 

 

 ފަރާތްތައް ާމަޤާމަށް ކުރިމަތިލ ެސަރުގޮފިއ ސަޕޯޓް ސަރވިސްމިއީ،  )ހ( .1 ތަޢާރުފް

 ބަލާނެ މިންގަނޑެވެ.ށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކޮށް މަޤާމަޝޯޓްލިސްޓް

 

ިދު މިއީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު )ގަވާއ )ށ(  

ަދި )ނ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ( އ 98( ގެ R-35/2012ނަންބަރު 

 ނޑެވެ.ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަިވާ ބަޔާންކޮށްފައ

 

ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ 

ޝރުތުގެ ގޮތުގައި 

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައވިާ 

 ޝަރުތުތައް

 

ރީނެއް/ ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު، ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމް .2

 ހުއްދައެއް/ ސަނަދެއް ހާޟިލްކޮށްފައިވުން ލައިސަންސެއް/

 

އު ިންޓަވިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކޮށް، މީހުން ހޮވާނީ އ )ހ( .3 ަށް މީހުން ހޮވުން މަޤާމ

 ކޮށްގެންނެވެ.

 

. އަހަރާދެމެދު މީހުންނެވެ 40ާއި އަހަރ 18މީލާދީ ގޮތުން މަގާމަށް ހޮވޭނީ  )ށ(  

ުން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފ މުރު ބަލާނީ ސަޕޯޓް ސަރވިސްމިގޮތުން، ޢު

 ށެވެ.ނިޔަލަ ކުރާ އިޢުލާނުގައި ސުންގަޑީގެގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ ދުވަހުގެބޭނުންވެގެން

 



3 އިން 2     ސަފުހާ: 

 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަަކަށް 

ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ 

މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ 

އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 

ް އިސްކަން ފަރާތްތަކަށ

 ދިނުން

 

ްޒަފުން ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައރީޖަންތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  .4

ެވިފައިވާ ޓްރީ ކުރހޮވުމުގައި އެރަށުގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދި އެރަށްރަށުގައި ރަޖިސް

 ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. 

ބަރުންނާއި މެން 3ްޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭނީ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ އިނ .5 އިންޓަރވިއު ޕެނަލް

 . މެންބަރުންނެވެ 5އޮފިސަރުންނާއެކު ޖުމްލަ  02ބޯޑުގައި ނުހިމެނޭ ކަސްޓަމްސްގެ 
 

 . ނީއެވެައިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވ )ހ( .6 އިންޓަރވިއު ކުރުން

 ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ މިންވަރު.  .1

ސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް، އަދާކުރަންޖެހޭ މަ މަޤާމްގައި .2

 ލައިސަންސެއް، ހުއްދައެއް، ސަނަދެއް ލިބިފައިވުން.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިމިންވަރު. .3

 ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު.  .4

 ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރު. .5

 ބުނާ އެއްޗެއްގައި އޮށްޓަރު ހުންނަ މިންވަރު. .6

 މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މިޒާޖު. .7

 އާ ކަންކަމަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު. .8

 ހޭލުންތެރިކަން. .9

 ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު.  .10

 އި ހުރިަތެއްގަޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭ ފަދަ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙޢްސްމަަޤާމްގެ މަ .11

 ފަރާތަކަށްވުން. 

 

ާއި ވުނުގޮތއިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދެ )ހ( .7 މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުން

މަންޓް ެ ލިސްޓް އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްއެ ފަރާތްތަކުގ

   ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ށ()  

ޓް ޭޖްމަންއެލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން މަޤާމަށް މީހުން ހޮވާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނ

ނަމަ، ިފައިވާބޯޑުންނެވެ. އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެއްވަރަކަށް މާކްސް ލިބ

 ވާނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީވެސް ހިޔުމަން ރިސޯސްއޭގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް ހޮ

 މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ. 

 



3 އިން 3     ސަފުހާ: 

 

ކުރިން ކަސްޓަމްސްގައި 

ވަޒީފައި އުޅެފައިވާ 

ފަރާތްތަކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ި ާއެއްގައމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފ .8

އިދާރީ  ތެރެއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވުމުގެ ސަބަބުން، އުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

 ޭނެއެވެ. ށް ނުހޮވއަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މަޤާމަ

 

އެވެ. ް ޖެހޭނެމަޤާމްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މަޤާމް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މެޑިކަލް ހަދަނ .9 މެޑިކަލް ހެއްދުން

  އަދި މަޤާމް ޙަވާލުކުރެވޭނީ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްގައި މައްސަލައެއް ނެތް ނަމައެވެ.

 
ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ 

ފަރާތްތަކަށް އެކަން 

 އެންގުން

 

ރާތްތައް ަށް އެފަމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަޤާމަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކ .10

 ެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭކަން އެންގޭނ

މި މިންގަނޑުގައި 

 ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

ޮވުމާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމާއި މަޤާމަށް މީހުން ހ .11

ޮތެއް ގަމާމެދު ގުޅޭގޮތުން މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކ

 ބޯޑުންނެވެ.  ނިންމާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

 

އި މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި މިންގަނޑު ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގަ .12 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
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