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  2021އެޕްރީލު  21 ތާރީޚު: ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު   SHRD-IUL/2021/23-188 ނަންބަރު:

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

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސީ.އެސް.ސީ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްސިވިލް ސަރވިސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް/  :ސެކްޝަން /ޑިވިޜަން 

މައިގަނޑު ސެކްޝަނުގެ 
 މަސައްކަތް:

 ހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ގުޅޭ އެންމެ

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

 (35% މުސާރައިގެ  އަސާސީ) ރުފިޔާ 3059.00 މަހަކު އެލަވަންސް: ކޮމިޝަން 
 އެވެ.ސާ ދެވޭނެ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައި އޯވަރޓައިމް އެލަވަންސް:

 އެކެއް() 01 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ 

 ދާއިމީ  ގިންތި:

 ބިޒްނަސް  ،މެނޭޖްމަންޓް ޕަބްލިކް  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް  ،މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އަސާސީ ޝަރުތު:
ކުގެ އުމީ ސަނަދުތަޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގުން ގެ މެނޭޖްމަންޓު ބިޒްނަސް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 ން ކޮށްފައިވު ސަނަދެއް ހާސިލު ގެ  8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 

އި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ މު މަޤާ 
 ވާޖިބުތައް:

 ކޮށް ތިން އޮޑިޓްއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަ .1
 .ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ގެނައުމުގެ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލު އެކުލަވާލުމާއި، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް  .2
 .މަސައްކަތް ކުރުން

ނައުމުގެ ލާޙްތައް ގެއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމާ ގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލުމާއި ގެންނަންޖެހޭ އިޞް .3
 .މަސައްކަތް ކުރުން

 ންނަން ޖެހޭ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ޓޫލްތައް އެކުލަވާލަވައި ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ގެ .4
 .ތައް ގެނައުންއިޞްލާޙް

 .އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްއާ ގުޅޭ ރިޕޯތްތައް އެކުލަވާލައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން .5
ރެވިދާނެ ކު ކުރުމަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވޭ އާންމު ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތައް ހައްލު .6

ސިވިލް   ދި ޝަނާއި، ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަނުތަކާއި އަކަންތައްތައް / އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައި، ކޮމި
 .ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ  .7
ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެ މަތިން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި  ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން
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 .ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް ނިންމުން ގެނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ކޮމިޝަނު
 ރުމަށް ބޭނުން ކުވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް  ގެ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް މޮޑިއުލް އަދި"ސީއެސް ވިއުގަ" .8

ންޑް ޕޮލިސީ އެ ޓެކޮނޮލޮޖީ ސެކްޝަނަށާއި ކުރާ މޮޑިއުލްތައް ޑިވެލޮޕްކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން 
އުލް ޑިޓް މޮޑިއޮސްޓްރެޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

 .ޓެސްޓް ކޮށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ފާހަގަކުރުން
ޑިޓާ އޮލަތަކުގެ ޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮޑި  .9

 .ގުޅޭ ގޮތުން އިދާރާތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުން
ގެ ވައްޒަފުންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މު .10

ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ މެދުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމު
ރުކޮށް ފާތައް ފޯއިންސްޓިޓިއުޓަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި އެހީތެރިކަމަށް އެދޭ މިންވަރަކުން އެ ފަދަ ލަ

 .ދިނުން
ގެ ވައްޒަފުންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާއި މު .11

 .ރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންމެދުގައި ހޭލުންތެ 
ވަތަ ނު މައްސަލަ  އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އޮޑިޓްގެ ނަތީޖާ އަދި ހޯދުންތައް އެ .12

ގާ ރިކުއެސްޓް ނިސްބަތްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރުމާއި އިޞްލާޙްކުރަން އަން 
 .ން ކަށަވަރު ކުރުންކަންތައްތައް ތަންފީޛު ކުރެވޭކަ 

 އްކަތްތައް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސަ .13
 .ކުރުން

ގެ ކްޝަނުތަކުސެ އެހެން ސެކްޝަނުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން އަދި އެ  .14
 .ންމަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނު

 .ރުންތްތައް ކު ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަ  .15
 

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ 
 ތާރީޚު:

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

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

 

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

 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

ޔެފައިވާ ންނަ، ލިފެންތައް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔު .3
ތެއްގެ ނަމަ، އެ ފަރާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

  ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، ޓްފިކެޓުސެއުފަންދުވަހުގެ 

ރިމަތިލާ މުވައްޒަފުން ކުސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް  .4
ދާކުރާ ، ވަޒީފާ އަނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

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
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 ،ހާފައިވާޖަ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
ޓުތަކުގެ ސެޓުފިކެ ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން
 ސް ކޯ ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު :ނުވަތަ  ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ކޮޕީއާއި

 ކޮށްފައިވާ ދޫ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
 .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ ންޓްއެސެސްމަ އޭ.ކިއު.އެމް

އި ކޮޕީއާ ކުގެމަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ  )ށ( 
އި ގެ ކޮޕީއާލިޔުމު ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 
 ގެ ކޮޕީ.ޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:. 6

  އްސާވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހި)ހ(   
ފާގެ ވަޒީ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

 އެއް ) )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުއްދަތާއި
ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

 ދާކޮށްފައިވީ އަ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) ތައްވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އްޒަފުންގެ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވަކޮށްފައިވާ ބަޔާން  ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް

 .އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 ،ނަމަ ވާކޮށްފައި މަސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ )ނ( 
ސް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަ މުއްދަތާއިއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި 

 ވަޒީފާ  ކުގައިމަޤާމުތަ ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ތައް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އެނގޭގޮތަށް(
)މި  ން އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް  އަދާކޮށްފައިވީ 
އި ޔާންކޮށްފަބަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަލިޔުމުގައި 

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

 އަމިއްލަ  ތަޏެއް ނުވައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(  
 އްގައި ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ އެއްގައި، ނުވަތަރާއިދާ
އަހަރާއި ) އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ، ނަމަ ސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ

 ފާތު ތަ  އެއް އިދާރާއެއްގެ)މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ހަކުން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީ ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި

ސް ޗެކް ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންލިބެންނެތް ނަމަ،  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 )މި ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.( .ފޯމު

 ލިޔުންތައް. ބޭނުންވާ ދެނެގަތުމަށް ރީން ތަމް ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް އެދޭ ވަޒީފާއަށް. 7

 

 

 



Page 4 of 4 
 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ( ު30އިންސައްތަ: %ފައިވާ ޅާކަނޑައަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނ) 
 ( ާ15އިންސައްތަ: %ފައިވާ ޅާ ކަނޑައަމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ) 
  ް(55އިންސައްތަ: %ފައިވާ ޅާކަނޑައަ ) އަދި ސިފަލިބިފައިވާ ހުނަރު،ފެންވަރު،ގާބިލުކަނ 

  ް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 
ށް އި، ވަޒީފާއަ ބަލަލުކަމަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގާބިއަދި ، ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ

 ޓު ޝޯޓްލިސްތެއް ފަރާ 10ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ، އިންޓަރވިއު 
އަދި 

 ޕްރެކްޓިކަލްސް/އިމްތިހާނު 
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 
 

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

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ގޮތުގެ ތަފްޞީލު 
އާއްމުކުރުން އަދި ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުން 
 
 

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

 ވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެ 5ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

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

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