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  2021 އެޕްރީލު 21 ތާރީޚު: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު   SHRD-IUL/2021/22-188 ނަންބަރު:

 އެގްޒެކެޓިވް  ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް  :މު މަޤާ 
 CSC4-1 :ކު ރޭން 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސީއެސްސީ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް/ ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް :ސެކްޝަން /ޑިވިޜަން 

މައިގަނޑު ސެކްޝަނުގެ 
 މަސައްކަތް:

 ހިންގުން  ހާ މަސައްކަތްތައް ރާވައިގުޅޭ އެންމެރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ސިވިލް ސަ 

 ރުފިޔާ  8740/- މަހަކު މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  188/- ދުވަހަކަށް ހާޟިރުވާ ވަންސް:ލަ ސަރވިސް އެ 

 (35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ 3059.00 މަހަކު އެލަވަންސް: ކޮމިޝަން 

 ވޭނެއެވެ.ދެ ވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާފައި ޅާކަތްކުރާ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައައިތުރުގަޑީގައި މަސައް އޯވަރޓައިމް އެލަވަންސް:

 ދޭއް() 2 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ 
 ދާއިމީ  ގިންތި:

 ބިޒްނަސް  ،މެނޭޖްމަންޓް ޕަބްލިކް  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް  ،މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އަސާސީ ޝަރުތު:
ކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އުމީ ސަނަދުތަޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގުން ގެމެނޭޖްމަންޓު ބިޒްނަސް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 ން ކޮށްފައިވު ސަނަދެއް ހާސިލު ގެ 8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 

އި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މު މަޤާ 
 ވާޖިބުތައް:

 ވަޒީފާގެ  އި،ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ބަދަލުކުރުމާއި، ކުރުމާއި، އައްޔަނު މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .1
ގެ އްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވަ ،އިރިޒާވްކުރުމާ މުތައްޤާމަ ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކުރިއެރުންދިނުމާއި،

ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާކުރުމަށް ހުށަހަޅާގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑުތައް އަދާހަމަޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ނުގުނާ 
އްގޮތަށް ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ އެސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން ކުރާއެންމެހައި މަ

 ކުރުން.  އެޕްރޫވް ފައިވާ މަސައްކަތްތައްނިންމާ
 ވަޒީފާގެ  އި،ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން ބަދަލުކުރުމާއި، ކުރުމާއި، އައްޔަނު މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .2

އްޒަފުންގެ މުވަ ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ،އިރިޒާވްކުރުމާ މަގާމުތައް  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކުރިއެރުންދިނުމާއި،
ގުޅޭ  މައްސަލަތަކާކުރުމަށް ހުށަހަޅާޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ނުގުނާގޮތަށް ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ރެކޯޑުތައް އަދާހަމަ

ލާފަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް، ގަވާއިދާއި އުޞޫލުތަކާ ޚިސައްކަތްތައް އިދާރާތަކުން ކުރާ އެންމެހައި މަ
  އެއްގޮތަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިދާރާތަކަށް އެންގުން. ގަވާއިދާއި އުޞޫލާ ،މަސައްކަތްތައް

ވަޒީފާގެ  ،އިކުރުމާވަޒީފާއިން ވަކި ،ބަދަލުކުރުމާއި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އައްޔަނު ކުރުމާއި .3
ކޮމިޝަނުގެ  ،ލައިގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވާ ކަންކަން ބަ ކުރިއެރުން ދިނުމާ

 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
 ށަހަޅައި ހު  ކޮމިޝަނަށް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާތަކާ ސަރވިސްގެ ސިވިލް .4

 .ންމުންނި އެއްގޮތަށް ނިންމެވުމާ ކޮމިޝަނުގެ  މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ މަތިން ލަފާގެ ކޮމިޝަނުގެ
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 3ނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި  .5
ޒަފުންގެ ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ މުވައް

ނުން މިޝަކަނޑައެޅޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ނުހިމެނޭ ބައެއްކަން އެންގުމަށްޓަކައި ކޮ
 .ކުރުންކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 އިދާރާތަކާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާއާސިވިލް  .6
އިންސްޓިޓިއުޓްއާ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ

ންސްޓިޓިއުޓަށް އިދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ގުޅިގެން ހިންގުމާއި، އެ ފަ
 ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ތަކުން ކޮމިޝަނަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތް .7
 ދިނުން.ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު 

ޓިކެޓްތަކަށް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ  .8
 ޖަވާބުދިނުން.

ކުރުމަށް އަންގާ ތަންފީޒު  ނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެންއުޓްރައިބި ވަޒީފާއާބެހޭ .9
ލުކުރެވޭ ގޮތުން ހަވާ އިވާ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާ ގުޅޭ ލުކުރެވިފަކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަވާ

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން
ށާއި ޕޮލިސީ ގެ މޮޑިއުލްތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓަވިއުގަ" "ސީއެސް .10

 .ދިނުންސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ 
އުލޫމާތު މަގެ އެކްސެސް ދެވިފައިނުވާ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކުގެ " ވިއުގަ ސީއެސް" .11

 އަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން." ވިއުގަސީއެސް"
 ކުރުން.ސައްކަތްމީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި މަ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަޤާމަށް .12
އެންމެހައި  ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭފިޔަވަޅުއެޅުމާ  ،ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާއިން ސެކްރެޓަރީން ޕަރމަނަންޓް .13

 ކުރުން.މަސައްކަތް
ންސިލްގެ )އަތޮޅު ކައު ނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންވެރިންއިސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރު .14

 ،ޓެރީ ޖެނެރަލް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރަށު ކައުންސިލްގެ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް،
 ފައިވާ ނޑައަޅާކަރާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ވަކި އިދާ  ،މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް

ން ކުރަން ގުޅޭގޮތު ކުރުމާ އްޔަންއަށް މީހުން އަ މަގާމު(  އިސްސިވިލް ސަރވިސްގެ އެންމެ އިދާރާތަކުގެ 
 ކުރުން.ހަވާލުކުރާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

 ނެރަލް،ސެކްރެޓަރީ ޖެ)އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެރިން އިސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާދާރު .15
ސް މީޑިއާ މޯލްޑިވް ،ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ރަށު ކައުންސިލްގެ 

ސިވިލް ރާތަކުގެ އިދާ ފައިވާކަނޑައަޅާރާއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ވަކި އިދާ ،ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް
ކުރާ  ހަވާލު ގުޅޭގޮތުން ކުރަން އެޅުމާކުރުމާ ފިޔަވަޅުވަޒީފާއިން ވަކި  މަގާމު( އިސްސަރވިސްގެ އެންމެ 

 ކުރުން.އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް
އި އިޓްގަލޫމާތު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައު ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންގެ މަސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ  .16

 ލޫމާތު ފޮނުވުން.އުށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މައަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަ
ކޮމިޝަނުގެ  ލޫމާތުއުވެރިންގެ މައިސްވެރިންނާއި ޒިންމާދާރު  ރާތަކުގެ ޒިންމާދާރުސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާ .17

 ން.ފޮނުވުލޫމާތު އު ށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މަގައި އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަވެބްސައިޓު
ތަކާ ގުޅޭ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަދި ރަސްމީ ދަތުރު  .18

 ބެލެހެއްޓުން  ކޯޑުރެ
 ބެލެހެއްޓުން. ކޯޑުރެދި ރަސްމީ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެއަތޮޅު  .19
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 ޕަރސަނެލް ފައިލް ބެލެހެއްޓުން. ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީންގެ  .20
 ލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.އުޓް ސެކްރެޓެރީންގެ ހާޒިރީގެ މަޕަރމަނަން .21
 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީނަށް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުން. .22
ހުށަހަޅާ  ށް އެދި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފައަކަ  ،ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން .23

ހުންނެވި  ޙަވާލުވެ ހިންގެވުމާ ސެކްޝަން ،ފަހު ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
މުން އަންނަ ނަމަ ޢަމަލުކުރަ ލަފާ ހޯދަންނުޖެހޭ ،އިހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ލަފާ ހޯދަ ލަފާ ފަރާތެއްގެ
އްޔާރުކޮށް ފޮނުވަން ތަމައްސަލަތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޖަވާބު  ށް އެއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަ  އިގަވާއިދުތަކާ އިޤާނޫނުތަކާ

ރަން ޖެހޭ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ސުޕަވައިޒަރު ސޮއިކު ފޮނުވުން. ސެކްޝަން ހިންގެވުމާ ށް ތަކަޖެހޭ އިދާރާ 
 .ށް ފޮނުވުންތަކަ އިދާރާ ،ސޮއިކުރުވައި ،ޖަވާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް

ފައަކަށް އެދި ލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލަ އަމަ ،އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް .24
 ޙަވާލުވެ  ހިންގެވުމާ ސެކްޝަން  ،ފަހު ހުށަހަޅާ ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންނަ  މަލުކުރަމުންނަމަ ޢަ ލަފާ ހޯދަންނުޖެހޭ ،އިދަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ލަފާ ހޯއްގެ ލަފާ ހޯދަފަރާތެހުންނެވި 
އްޔާރުކޮށް ހޭ ޖަވާބު ތަމައްސަލަތަކަށް ދޭންޖެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ އިގަވާއިދުތަކާ އިޤާނޫނުތަކާ
ރު ސޮއިކުރަން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ސުޕަވައިޒަ ފޮނުވުން. ސެކްޝަން ހިންގެވުމާ ށްތަކަޖެހޭ އިދާރާފޮނުވަން

  ފޮނުވުން ށްތަކަޖެހޭ ޖަވާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުވައި އިދާރާ
ކުރުމަށް އަންގާ ނަލުން ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒު އުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބި .25

ލުކުރެވޭ ގޮތުން ހަވާ ގުޅޭ  ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކަށް އެންގުމާ
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން 

ލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އަންނަ މައްސަން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ސާފުކޮށް ޅިގެގުޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުވަޒީފާއާ .26
 ށް އަންނަ ކޮމިޝަނަގުޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު ސާފުކުރުމަށް ވަޒީފާއާ އި، ދިނުމާ

 ށް ގޮތަ އެއް އި އުޞޫލުތަކާ މަޢުލޫމާތެއް ގަވާއިދާވާ ސާފުކުރަން ބޭނުން  އެ މީހަކުބައްދަލުކޮށް  މީހުންނާ
 ސާފުކޮށްދިނުން 

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ އެ ،ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައިވަޒީފާގެ ރެކޯޑަށް ބަދަލު  .27
 ރެކޯޑުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ގެނައުން

ލޫމާތު އުމަ ށް އެހޯދުމަށް އެދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަ ލޫމާތު އުބެހޭ މަޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ .28
 ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ދިނުން.

ޅިކުރެވޭ މަތިން ވަޒީފާއިން މުސްކުގޮތުގެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުގައިވާ  .29
 ސިވިލް ކުރާކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިދި މުސްކުޅި ކުރުން. އަން މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކި މުވައްޒަފު

ކޮށް ޕެންޝަން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމުގައި ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
 ފަރާތްތަކަށް ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުވުން  ލޫމާތު ފޮނުވުން އަދި އެއުމަ ގެއޮފީހަށް އިނާޔަތު 

ތުން ގޮޒަންކުރުމުގެ ވަ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުކުރާ ސިވިލްމުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކި .30
 ފައިވާ އުސޫލުގައި ސެކްޝަނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން އެކުލަވާލާ

 ގޮތުން ސަޕޯޓަށް އަންނަ މައްސަލަތައް ނިންމުންވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ .31
 ޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވުން ގުޅިގެން އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަން ހަވާލުކުރެވިފައި މަސައްކަތާ .32
ރިވެދިނުމާއި، އި އެހީތެކަތްތަކުގަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައް ސެކްޝަނުންމެނޭޖްމަންޓް ރެކްރޫޓްމަންޓް  .33

 ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އިންގެ އިދާރާކޮމިޝަނު 
އި ކޮމިޝަނަރުންނާއި ގުޅިގެން ސުޕަވައިޒަރާ ތާވެސް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ ކުގެ އިތުރުންމަތީގައިވާ ކަންތައްތަ .34

 ގެ ވެރިން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކޮމިޝަނު 
 ތްތައް ކުރުން. ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަ  .35



Page 4 of 6 

  

ފޮނުވަންވީ އެޕްލިކޭޝަން 
 ތާރީޚު:

ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް  13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  29 އެޕްރީލު  2021
 އިއުލާނުގެ  އަށެވެ. hr@csc.gov.mvނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  (20040 މާލެ، ،މަޖީދީ މަގު)

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

 

ސިވިލް ސަރވިސް  ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމުކޮމިޝަނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ކައުންޓަރުން  އަދި www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން 

 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 .ތަށް(މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮ - ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ .2

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

  ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، ޓްފިކެޓުސެ

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

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

 ،ހާފައިވާޖަ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 އާއިޓުތަކުގެ ކޮޕީސެޓުފިކެ ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 މަކުރިކަމުގެ ފުރިހަ ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު  :ނުވަތަ  ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 އޭ.އުކި.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ ންޓްއެސެސްމަ

އި ކޮޕީއާ ކުގެރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ މަތީ ތައުލީމުދޭ  )ށ( 
އި ގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 
 ގެ ކޮޕީ.ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:. 6

  އްސާވާ އުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދަ)ހ(   
 ފާގެ މުއްދަތާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީ ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

 ރާއެއްގެ އިދާ އެއް))އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް ދާކޮށްފައިވީއަ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

( ނަމަވެސް  އިވީއަދާކޮށްފަ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު
އަދަދު ބަޔާންކޮށް  އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން

 .އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

mailto:hr@csc.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/1215


Page 5 of 6 

 ،ނަމަ ވާކޮށްފައި މަސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ލްއަޤުވާމީޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަ  )ނ( 
ސް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

 ވަޒީފާ  ކުގައިމަޤާމުތަ ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ތައް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އެނގޭގޮތަށް(
)މި  ން އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް  އަދާކޮށްފައިވީ 
ޔާންކޮށްފައި ބައަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ލިޔުމުގައި 

ވާ ރަސްމީ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައި 
 ހަޅަންވާނެއެވެ.(ލިޔުމެއް ހުށަ

އަމިއްލަ  ތަޏެއް ނުވައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(  
 އްގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ އެއްގައި، ނުވަތައިދާރާ

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

 އިވާ ލިޔުން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަ ވަކިވަކިން ( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ 
މު )މި ފޯ .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުމަ، ލިބެންނެތް ނަ

 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.(

 ލިޔުންތައް. ބޭނުންވާ ދެނެގަތުމަށް ތަމްރީން  ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެދޭ ވަޒީފާއަށް. 7

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ި(30ސައްތަ: %ފައިވާ އިން ޅާތަމްރީނު )ކަނޑައަ  ތަޢުލީމާއ 
 ެ(15ސައްތަ: %ފައިވާ އިންޅާ ތަޖުރިބާ )ކަނޑައަ މަސައްކަތުގ 
 ަ(55ސައްތަ: %ފައިވާ އިންޅާ)ކަނޑައަ  ލިބިފައިވާ ހުނަރު،ފެންވަރު،ގާބިލުކަން އަދި ސިފ 

  ް10% -އެޕްޓިޓުއުޑް ޓެސްޓ 
  ް10% -ޕްރެކްޓިކަލްސ 
  ް35% -އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަނ 

 
 

ޝޯޓް ލިސްޓު ކުރެވޭނެ 
 ކްރައިޓީރިއާ:

ތަޢުލީމީ  ނަމަ، އަށްވުރެ ގިނަ 10މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 
އި، ވަޒީފާއަށް ބަލަލުކަމަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގާބިއަދި ، ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޓުޝޯޓްލިސްތެއް ފަރާ 10ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 

 

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

 
 

 

 2021ނު މްތިހާއަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް/އި  ޕްރެސެންޓޭޝަން، އިންޓަރވިއު ބާއްވާ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް  މި
ލެ މާ މަޖީދީމަގު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ) އާ ދެމެދު  20މޭ  2021އާއި  30 އެޕްރީލު
 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ބޭއްވުމަށްގައި ( 20040

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ތަފްޞީލު އާއްމުކުރުން ގޮތުގެ 
 އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން 

 
 
 

އިޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ  ތަފްޞީލު ގޮތުގެ ލިބުނު ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލި ވަޒީފާއަށް
ތު އާއްމުކުރާ ދުވަހުން އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، މަޢުލޫމާ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 5ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
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ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  3307307ނުވަތަ  3307358 ޅާނީ ގުސާފުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު  މި އިޢުލާނާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
ގެ ވެބްސައިޓް . އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޝަނުއެވެ hr@csc.gov.mv އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ

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