c
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ޖ
ހރާއް ެ
ދިވެ ި

އުސޫލު ނަންބަރު2014/U-008 :
ތާރީޚް 22 :ސެޕްޓެންބަރު 2014

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމަށާއި އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު
ތަޢާރުފް

.1

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

.2

)ހ(

މިއީ ،ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމަށާއި އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރުގެ

މަޤާމަށް

މުވައްޒަފުން

ބޭނުންވެގެން

ކުރި

ކަސްޓަމްސްގެ

ނަންބަރު

 10) (IUL) 14-E1/1/2014/80އޯގަސްޓް  (2014އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެ ދެ
ނ
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާ ެ
މިންގަނޑެވެ.
)ށ(

ރ
މިއީ ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު )ގަވާއިދު ނަންބަ ު
 (2012/R-35ގެ  98ވަނަ މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާ މިންގަނޑެވެ.

)ނ( މި

މިންގަނޑު

އެކުލަވާލުމުގައި

ބަލާފައިވާނީ،

ސުކޫލް

ނިންމާފައި

ވަޒީފާ

ނުލިބި

މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީގޮތުން ރަނގަޅު ފަރާތްތަކަށާއި
ތަޢުލީމީގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ޙާސިލްނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޙިލްމުގެ ގޮތުންނާއި
ޢަމަލީގޮތުންނާއި

އިޖުތިމާޢީ

ގޮތުން

ޤައުމަށް

ޚިދުމަތްކޮށްދެވިދާނެ

ހުނަރު

ހުރި

ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ ،ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ
ފުރުސަތު އެފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެގޮތަށެވެ.

ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި

)ހ(

ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "އީ"
ފާސް ލިބިފައިވުން؛

އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް
ނަންބަރު2014/U-008 :
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)ށ(

ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި ،މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ"
ފާސް ލިބިފައިވުން؛

އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގެ

.3

)ހ(

ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ"
ފާސް ލިބިފައިވުން؛

ޝަރުޠުގެ ގޮތުގައި
އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް

)ށ(

ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި ،މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ"
ފާސް ލިބިފައިވުން؛

ށ
ރީޖަނަލް އޮފީސްތަކަ ް
މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގެ ބަލާނެ

.4

ވ
މި މިންގަނޑުގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ  5މަޤާމު ،ތިރީގައިވާ ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކަށް ޚާއްޞަ

އިތުރު ޝަރުޠުތައް

ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ނަންބަރު  14) (IUL) 14-E1/1/2014/82އޯގަސްޓް
 (2014އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަޤާމުތަކަށް މީހުން
ހޮވުމުގައި ބަލާނެ
މިންގަނޑު

.5

)ހ(

ށ ކަސްޓަމްސް
ހދ.ކުޅުދުއްފު ި

)ށ(

ހދ.ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސް

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

) 1އެކެއް(

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

) 1އެކެއް(

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

) 1އެކެއް(

)ނ(

ސ.ގަން ކަސްޓަމްސް

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

) 1އެކެއް(

)ރ(

ސ.ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސް

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

) 1އެކެއް(

ށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކޮށް ،މަޤާމުތަކަށް އެފަރާތްތައް ހޮވުމުގައި
މަޤާމުތަކަ ް
ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މިންގަނޑަށެވެ .އެގޮތުން ޝޯޓްލިސްޓުކޮށް ،މަޤާމުތަކަށް މީހުން
ހޮވުމުގައި ބަލާނީ މި މިންގަނޑުގެ  6ވަނަ މާއްދާއާއި  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
ރޭންޖެއް ވަކިންނެވެ.

ނަންބަރު2014/U-008 :

)ހ(

ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން  3ދަރަޖައަކަށް މީހުން ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛

)ށ(

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ސަފުހާ 9 :އިން 2

ހިމެނޭގޮތަށް ޓެސްޓެއް ދީގެން ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން؛
)ނ( އިންޓަރވިއު ކުރުން؛
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް
ބަލައިގެން ކަސްޓަމްސް

.6

)ހ(

މި މިންގަނޑުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް

އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2ގެ

ބލައިގެން އެފަރާތްތައް
 2ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ަ

މަޤާމަށްޝޯޓްލިސްޓު ކުރާނެ

ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭންޖުތަކާ އެއްގޮތަށް

ޢަދަދު

ޖތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުތަކަށެވެ.
އެ ރޭން ު

)ށ(

 .1ލިބުނު މާކްސް  80%އާއި  100%އާ ދެމެދުނަމަ؛

މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު10 :

 .2ލިބުނު މާކްސް  60%އާއި  79%އާ ދެމެދުނަމަ؛

މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު8 :

 .3ލިބުނު މާކްސް  40%އާއި  59%އާ ދެމެދުނަމަ؛

މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު5 :

ތަޢުލީމީ

ފެންވަރަށް

ބަލައިގެން

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި،

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް މާކްސްލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.
ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް
ބަލައިގެން އެސިސްޓަންޓް

.7

)ހ(

މި މިންގަނޑުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރގެ

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ
މަޤާމަށްޝޯޓްލިސްޓު ކުރާނެ

މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތަޢުލީމީ

ފެންވަރަށް

ބަލައިގެން

އެފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޢަދަދު

ރޭންޖުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ރޭންޖުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުތަކަށެވެ.

)ށ(

 .1ލިބުނު މާކްސް  80%އާއި  100%އާ ދެމެދުނަމަ؛

މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު6 :

 .2ލިބުނު މާކްސް  60%އާއި  79%އާ ދެމެދުނަމަ؛

މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު3 :

 .3ލިބުނު މާކްސް  40%އާއި  59%އާ ދެމެދުނަމަ؛

މީހުން ހޮވާނެ ޢަދަދު2 :

ތަޢުލީމީ

ފެންވަރަށް

ބަލައިގެން

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމުގައި،

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް މާކްސްލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކަށް
ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ނަންބަރު2014/U-008 :

.8

)ހ(

މި މިންގަނޑުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކަށް ޚާއްޞަ
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މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

އ
ކުރެވިފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށްޓަކާ ދޭންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ދިނުމާއި އިންޓަވި ު

މީހުންނަށް ޓެސްޓް ދިނުމާއި

ކުރުން އެ އޮފީސްތަކުގައިވެސް ބޭއްވޭނެއެވެ .މިކަންކަން ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން

އިންޓަރވިއުކުރުން

ރގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އެ އޮފީހަކަށް
ކަނޑައަޅާ ދުވަހު ،އެ އޮފީސްތައް ހިމެނޭ ދާއި ާ
ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި އިންޓަރވިއުއަށް އެ
ފަރާތަކުން ޙާޟިރުވާންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ މައި
އޮފީހަށެވެ.
)ށ(

ކަސްޓަމްސްގެ

އޮފީސްތަކަށް

ޚާއްޞަ

ކުރެވިފައިވާ

މަޤާމުތަކަށް

މީހުން

ހޮވުމުގައި

ކަސްޓަމްސްގެ ނަންބަރު  14) (IUL) 14-E1/1/2014/82އޯގަސްޓް (2014
އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން
ދެވޭނެއެވެ.
 .1ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް އަދި ހދ.ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ
މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންނަށް
އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
 .2ސ.ގަން ކަސްޓަމްސް އާއި ސ.ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން
ހޮވުމުގައި

އައްޑޫ

ސިޓީގައި

ދިރިއުޅުން

ހަމަޖެހިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް

އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ
ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމަށް

.9

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް

ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި

ބަލައިގެން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ،ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ފާސްތަކާއި،

ބަލާނެ މިންގަނޑު

އެފާސްތަކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 .1ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި؛
 .2ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި؛
 .3ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގެ އިނގިރޭސީ؛
 .4ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި އެންމެ މަތިން ފާސް ލިބުނު
 5މާއްދާ؛ )މީގެ ތެރޭގައި އެސްއެސްސީ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސީ ،މި ދެމާއްދާ
ނުހިމެނޭނެއެވެ(.
 .5ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި އެންމެ މަތިން ފާސް ލިބުނު
 2މާއްދާ؛ )މީގެ ތެރޭގައި އެޗްއެސްސީ ދިވެހި ،މިމާއްދާ ނުހިމެނޭނެއެވެ(.
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އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް

ށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް
 .10އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަ ް

ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި

ބަލައިގެން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގައި ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ފާސްތަކާއި،

ބަލާނެ މިންގަނޑު

އެފާސްތަކުގެ ޢަދަދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 .1ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި؛
 .2ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގެ އިނގިރޭސީ؛
 .3ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި އެންމެ މަތިން ފާސް ލިބުނު
 5މާއްދާ؛ )މީގެ ތެރޭގައި އެސްއެސްސީ ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސީ ،މި ދެމާއްދާ
ނުހިމެނޭނެއެވެ(.

ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް މާކްސް

.11

ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއާގުޅޭ

.12

ދޭނެގޮތް

)ހ(

ލިބިފައިހުރި ތަޢުލީމީ ފާސްތަކަށް ބަލައިގެން ޖީސީއީ އޯލެވެލް އަދި ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނުވަތަ
އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ލިބިފައިވާ ފާސްތަކަށް މާކްސް ދޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވ ފާހަކަށް
ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ޖީސީއީއޯލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި ލިބިފައި ާ
މާކްސް ދިނުމުގައި  Eގްރޭޑް އެއީ ފާހެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 A .1ފާހަކަށް  5މާކްސް؛
 B .2ފާހަކަށް  4މާކްސް؛
 C .3ފާހަކަށް  3މާކްސް؛
 D .4ފާހަކަށް  2މާކްސް؛
 E .5ފާހަކަށް  1މާކްސް؛

)ށ(

ތަޢުލީމީ

ފެންވަރަށް

ބަލައިގެން

ޝޯޓްލިސްޓް

ކުރުމުގައި،

ކޮންމެ

މަޤާމަކަށްވެސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ  100އެވެ.

ޓެސްޓެއް ދީގެން
ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން

)ހ(

ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް
އ
ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމަށްޓަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާ ި
ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް ޓެސްޓެއް
ޓ
ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ ޓެސްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަކީ  20މިނިޓެވެ .މި ޓެސް ް
ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ބައިތަކުންނެވެ .ޓެސްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ މާކްސްއަކީ 100
އެވެ.
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 .1ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ ބާބު
 .2ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބައިގެ އެއްވަނަ ބާބު
ނ ބައި
 .3ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގެ އަށްވަ ަ
 .4ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުން )މީގެ ތެރޭގައި
އ
ހިމެނޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓް ) (http://www.customs.gov.mvގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓަށް އައުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ
ގަޑިއަށް އަންގާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ ،ގަޑިޖެހުމުގެ
ކުރިން އެކަން ކަސްޓަމްސްގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ވ
ތއް ޙާޟިރުވުމަށް އިތުރު އެއް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ދެ ޭ
އަންގާ ފަރާތް ަ
ފުރުސަތުގައިވެސް

ޙާޟިރު

އެމީހަކު

ނުވެއްޖެނަމަ،

ޓެސްޓަށް

ކަމަށް

ޙާޟިރުނުވީ

ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކަށް އަލުން ޓެސްޓް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓަށް އައުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެންގުމުން،
ޙާޟިރުނުވެވޭނެކަން

ނާންގައި

ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ،

އެމީހަކު

ކަސްޓަމްސްއިން
ޓެސްޓަށް

އަންގާ

ޙާޟިރުނުވީ

ގަޑިއަށް
ކަމަށް

އަންގާ

ތަނަކަށް

ބެލެވޭނެއެވެ.

އަދި

އެފަރާތަކަށް އަލުން ޓެސްޓް ނުދެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއު ޕެނަލް

 .13އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގައި ހިމެނޭނީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުގެ  3މެންބަރުންނާއި
ބޯޑުގައި ނުހިމެނޭ ކަސްޓަމްސްގެ  02އޮފިސަރުންނާއެކު ޖުމްލަ  5މެންބަރުންނެވެ.

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްޓަކާ
ޝޯޓްލިސްޓުކުރާނެ ޢަދަދު

) .14ހ(

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  2ގެ މަޤާމަށާއި ،އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްޓަކާ ޝޯޓްލިސްޓުކުރާނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ފަރާތްތަކެވެ.
 .1ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ލިބުނު މާކްސް  90%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވުން؛
 .2ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ ޓެސްޓުން  90%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް
ލިބުން؛
 .3ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ލިބުނު މާކްސްއާއި ޓެސްޓުން ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސްގެ
އެވްރެޖް  75%ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވުން؛
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)ށ(

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްޓަކާ ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ
ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ ޓެސްޓުން 50%
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 1
ފއިވާ މިންވަރަށް މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުންވެސް ޓެސްޓް ހަދަންވާނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު ކުރުން

.15

)ހ(

އިންޓަރވިއު ކުރުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 .1ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ މިންވަރު؛
 .2އިސްނެގުމާއި ކަންކަން ރޭވުން؛
 .3ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު؛
 .4ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނަރު؛
 .5ބުނާ އެއްޗެއްގައި އޮށްޓަރު ހުންނަ މިންވަރު؛
 .6މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު؛
 .7މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މިޒާޖު؛
 .8އާ ކަންކަމަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ މިންވަރު؛
 .9ހޭލުންތެރިކަން؛
 .10ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު؛
 .11ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ސިއްޙީ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު؛
 .12ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ
މިންވަރު؛

)ށ(

އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްޓަކާ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން" ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު" ފޯމު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

މހުން
މަޤާމުތަކަށް ީ
ތ
ދނެ ގޮ ް
ހޮވުމަށްޓަކާ މާކްސް ޭ

.16

ށ މީހުން ހޮވުމަށްޓަކާ މާކްސް ދޭނެގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
މަޤާމުތަކަ ް
)ހ(

ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ލިބޭނީ  40މާކްސްއެވެ.

)ށ(

ތ
ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު މަޢުލޫމާ ު
ހިމެނޭގޮތަށް ދެވޭ ޓެސްޓަށް ލިބޭނީ  20މާކްސްއެވެ.
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)ނ( އިންޓަރވިއުއަށް ލިބޭނީ  40މާކްސްއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކްސްތަކަކީ އެއިން ކޮންމެ
ބަޔަކަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ  100މާކްސްގެ ތެރެއިން ،އެބައިތަކުގެ ޖުމްލަ މާކްސް
ކަ ނޑައެޅުމަށްޓަކާ އެކަށައަޅާފައިވާ މިންވަރެވެ.
ހވުން
މހުން ޮ
މަޤާމުތަކަށް ީ

.17

އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާއަށް

 .18އިންޓަރވިއުކުރާ މަރުޙަލާއަށް ދާއިރު ،މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ

)ހ(

ށ ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި މިންގަނޑުގެ  16ވަނަ
އިންޓަރވިއު ކުރުމަ ް
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތަށް

މާކްސް

ދިނުމަށްފަހު

އެ

ފަރާތްތަކުގެ

ލިސްޓް

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއިން ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެލިސްޓުގައިވާ
ތަރުތީބުން މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ.
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އެއްވަރަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން
މަޤާމުތަކަށް ހޮވާނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީވެސް ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ.

ދާއިރު ދެމަޤާމަށް އެކަކު

މަޤާމަށް އެކަކު ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާނަމަ ،ދެ މަޤާމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް މަޤާމެއް

ހޮވުން

އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
ތ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠަށްވުރެ މަ ީ
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ކުރިން ކަސްޓަމްސްގައި
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ފާސްތަކަށް ނުބެލުން

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްޓަކާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބެލުމުގައި ،މި މިންގަނޑުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި 3
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ފާސްތައް ފިޔަވައި އެނޫން ފާސްތަކަށް ނުބެލޭނެއެވެ .މަތީ
ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީވެސް މި މިންގަނޑުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާއި  3ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ފާސް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ ،އެފަރާތްތައްވެސް މި މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފައި އުޅެފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވުމުގެ ސަބަބުން ،އިދާރީ އަދަބެއްގެ ގޮތުން

ފަރާތްތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ރތްތަކަށް
ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަ ާ
ނ
އެކަން އެންގު ް
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ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް މަޤާމުތަކަށް ނުހޮވޭނެއެވެ.
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އ
ށ ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަ ް
ށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މަޤާމުތަކަ ް
މަޤާމުތަކަ ް
ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭކަން އެންގޭނެއެވެ.
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މާނަކުރުން
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މި މިންގަނޑުގައި
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)ހ(

ރ
ލ ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ސެކަންޑަ ީ
ޖީސީއީ އޯލެވެ ް
ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ އިމްތިޙާނުތަކަށެވެ.

)ށ(

ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ހަޔަރ
ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ އިމްތިޙާނުތަކަށެވެ.

ނެތްކަމެއް ދިމާވުން

މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމާއި މަޤާމު ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާ
ގުޅޭގޮތުން މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަކާމެދު ގޮތެއް
ނިންމާނީ ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ބޯޑުންނެވެ.

ޢަމަލުކުރަން ފެށުން
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މި މިންގަނޑަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި މިންގަނޑު ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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