
 

 
 
 
 

  2021މާރިޗު  16 ތާރީޚު: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު   SHRD-IUL/2021/15-188 ނަންބަރު:

 ވެލޮޕަރސޮފްޓްވެއަރ ޑި  :މު މަޤާ 
 CSC5-1 :ކު ރޭން 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސީއެސްސީ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  :ސެކްޝަން /ޑިވިޜަން 

މައިގަނޑު ސެކްޝަނުގެ 
 މަސައްކަތް:

އެންމެހައި  ގުޅޭ އައިސީޓީއާ އަދި ސަރވަރ ،ނެޓްވަރކް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް   
ބެލެހެއްޓުން  ހިންގާ ކަންތައްތައް  

 ރުފިޔާ  9890/- މަހަކު މުސާރަ:
 ރުފިޔާ 188/- ދުވަހަކަށް ހާޟިރުވާ ވަންސް:ލަ ސަރވިސް އެ 

 (35% މުސާރައިގެ  އަސާސީ) ރުފިޔާ 3461.50 މަހަކު އެލަވަންސް: ކޮމިޝަން 
 ދެވޭނެއެވެ.ވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާފައިޅާކަތްކުރާ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައައިތުރުގަޑީގައި މަސައް އޯވަރޓައިމް އެލަވަންސް:

 އް(އެކެ ) 1 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ 
 ދާއިމީ  ގިންތި:

ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެބް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ  އަސާސީ ޝަރުތު:
ވަތަ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ނު

ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ތިރީގައިވާ ގެ  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 ބާއާއި ހުނަރު ފުރިހަމަވުން.މަސައްކަތު ތަޖުރި

 ނުވަތަ،
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެބް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން 

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  8ނުވަތަ  7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  2ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން 

 ތިރީގައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ފުރިހަމަވުން. ން އަދިވުލިބިފައި
 

REQUIRED SKILLS AND WORK EXPERIENCE: 

 Experience with back-end development framework and tools; 

o Minimum 2 year of experience in software development in 

ASP.NET MVC or .NET CORE Development Platform and C# 

programming language. 

o Having Knowledge and experience in ASP.NET framework and 

C# programming language is mandatory. 

http://asp.net/


 

o  Excellent knowledge in databases and data modelling, preferably 

MS SQL Server  

o Thorough knowledge of software security concepts and 

performance Optimization techniques. 

 Knowledge of front-end development, especially with respect to User 

Interface (UI) Design and User Experience (UX) Design and development; 

o Experience in HTML5/CSS3 and related front-end frameworks and 

web design patterns and layouts.  

o  Experience with Design Environment such as Visual Studio 

 Experience with software engineering in general; 

o Grasp of best practices, OOP, design and analysis patterns, 

software modelling (UML), testing, documentation, algorithm and 

data structures, version control  

o Experienced in requirement gathering, documenting and analysis. 

o  Comfortable both working within an existing code base and hand 

code from scratch. 

 

އި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މު މަޤާ 
 ވާޖިބުތައް:

ތައްޔާރުކުރުން. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކާއި އެޕްލިކޭޝަންތައް ފަރުމާކޮށް  .1
ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ލަފައާއި 

 .އިރުޝާދުގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން
ކޭޝަނުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެޕްލިކޭޝަން އެޕްލިމީހުންނާ އެކު މަސައްކަތްކޮށް  އެހެން  .2

އާ  މާއިމައްސަލަތައް ހައްލު ކުރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިނުވާނެހެން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 
 ން.ތައްޔާރުކުރު ކާއި އޭގައި އެކުލެވިގެންވާބައިތައްއެޕްލިކޭޝަންތަ

 .ބެލެހެއްޓުންލިޔެ ޅޭ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ފްޓްވެއާރ އާއި ގު ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތް ސޮ  .3
 ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ޑިވެލޮޕްކުރުން.  .4
އި ކޮމިޝަނަރުންނާއި ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރާ ތާވެސް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން .5

 ގެ ވެރިން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކޮމިޝަނު 
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  .6

 ވެބްސައިޓް  މިއޮފީހުގެ" ރިފަރެންސް އޮފް ޓާމްސް" ނުވަތަ މި މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު)
www.csc.gov.mv ްއަދި މި އިއުލާނާއެކު، އެޓޭޗުކުރެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ. .ހުންނާނެއެވެ ލިބެން އިނ) 

 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ 
 ތާރީޚު:

މަޖީދީ ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ) 14:00ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ  24މާރިޗު  2021
 ސުންގަޑި  އިއުލާނުގެ އަށެވެ. hr@csc.gov.mvނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  (20040 މާލެ، ،މަގު

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

 

mailto:hr@csc.gov.mv


 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(ކައުން އަދި (www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215) ވެބްސައިޓުން

 .މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ  .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ  ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ 

  ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، ޓްފިކެޓުސެ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  .4
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

 ،ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ރުގެބޭ ރާއްޖެއިން

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު  :ނުވަތަ  ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް

އި ކުގެ ކޮޕީއާމަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ  )ށ( 
އި ގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 
 ގެ ކޮޕީ.ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: . 6

  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ )ހ(   
 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
 އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮ

ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

( ނަމަވެސް  އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު
ޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން

 .އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ )ނ( 
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

 ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ތައް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އެނގޭގޮތަށް(
)މި  އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް  އަދާކޮށްފައިވީ 
އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ލިޔުމުގައި 

ންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ އޮންނަ
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އަމިއްލަ  ޏެއް ނުވަތައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(  
އްގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ ނުވަތަ، އެއްގައިއިދާރާ

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215


 

)އަހަރާއި މަހާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ، ނަމަ ސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ
 މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު އެއް އިދާރާއެއްގެ )ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ވަކިވަކިން ( ނަމަވެސް ވީއަދާކޮށްފައި  ވަޒީފާ 
)މި ފޯމު  .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުލިބެންނެތް ނަމަ، 

 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.(

 ލިޔުންތައް. ބޭނުންވާ ދެނެގަތުމަށް ތަމްރީން  ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެދޭ . ވަޒީފާއަށ7ް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ު(%10: އިންސައްތަ އިވާކަނޑައަޅާފަ) ތަޢުލީމ 
 ( ާ10އިންސައްތަ:  ކަނޑައަޅާފައިވާމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ%) 
 ،ު(%80އްތަ: އިންސަ ކަނޑައަޅާފައިވާ) ގާބިލުކަން އަދި ސިފަ ފެންވަރު، ލިބިފައިވާ ހުނަރ 

o ްއިންސައްތަ  50 – ޕްރެކްޓިކަލްސ 
o ުއިންސައްތަ  30 – އިންޓަވިއ 

 

ޝޯޓް ލިސްޓު ކުރެވޭނެ 
 ކްރައިޓީރިއާ:

ނަމަ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި  އަށްވުރެ ގިނަ 10މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 
ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ލުކަމަށް އަދާކުރުމުގެ ގާބި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ވަޒީފާ އަދި ، ތަޖުރިބާ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓުތެއް ފަރާ 10ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 

 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ، އިންޓަރވިއު 
 އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް/އިމްތިހާނު 
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

މާރިޗު  2021 ނުއަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް/އިމްތިހާ ޕްރެސެންޓޭޝަން، އިންޓަރވިއު ބާއްވާމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް  މި
( 20040މާލެ މަޖީދީމަގު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ) އާ ދެމެދު 8އެޕްރީލު  2021އާއި  25

 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ބޭއްވުމަށް ގައި 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
ގޮތުގެ ތަފްޞީލު އާއްމުކުރުން 

 އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 
 
 

ތަފްޞީލު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި  ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް
މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރާ ދުވަހުން އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  3307307ނުވަތަ  3307358 ޅާނީގުސާފުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  މި އިޢުލާނާ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
ގެ ވެބްސައިޓް . އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނު އެވެ hr@csc.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ

http://www.csc.gov.mv .ެގައި ވާނެއެވ 
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