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 އިޢުލާނު 
 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތް ސަރވިސަސް  މަޤާމު:
 J-330740 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ   މަޤާމުގެ ގިންތި:
 18ސީއެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 ހެލްތް ސަރވިސް މެނޭޖަރސް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު / މާލެ 

 ރުފިޔާ )މަހަކު( -/54,430 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ )ދުވާލަކަށް( 530/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 .ވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސި .1 ޢިނާޔަތްތައް:އެހެނިހެން 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

، ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއިޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ޚިދުމަތް  .1

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫީނ ބާރުވެރިކަން ފަހިކޮށްިދނުމަާށއި އެކިއެކި ޕްލޭންތަކާއި 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެކުލަވާލުމަށާއި، ބޭނުންވާ ަފންނީ ވިސްނުން މިނިސްޓަރއަްށ 

 ހިއްސާކޮށް އިރުޝާދުދިނުން.

ދާއިރާއިން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ބައިނަލްައޤުވާމީ މުޢާހަާދތަކާއި ދާއިރާއިން ބައިވެރިާވ ޞިއްޙީ  .2
އެހެނިހެން ބައިނަލް ައޤްވާމީ ެއއްބަސްވުންތައް ަތންފީޒުކުރުމުގައި ފަންނީ އަިދ ޓެކްނިކަްލ 

އެ ކަންކަން މިނިސްޓަރަށާއި ޕޮލިސީ ނިންމުމުގައި  ،ގޮތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ދެެނގަނެ
އެ ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ތަންފީޒީ ، މިލްވާ އޮފިޝަލުންގެ  ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމާއެކުޝާ

ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި ޢަމަލީގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭ ިފޔަވަޅުތައް މުރާޖަޢާކުރަމުން 
 ގެންދިއުން.
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ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި ފަންނީގޮތުން ކަނޑައަޅާ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް  .3
ތުން ޤައުމުތަކާއެކު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮ

 ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ބޭުނންވާ ިއރުޝާދުދިނުން.

އެ ޤާބިލުކަން ޔަޤީްނ  ،ސިއްހީ ދާއިރާއިން ބިނާކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ދެނެގަނެ  .4
ތުތައް ހޯދުަމށް ޔުނިވާރސިޓީތަކާއި އެހެނިހެްނ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންާވ ފުުރޞަ

 އެ ކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން. ،މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް 

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހިންގުމަށާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭުނންވާ ގިންތިތަަކށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  .5
 މަތީތައުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ދިވެހީން ތަމްރީުނކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ

މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ބޭނުންވާ ކޯސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެ މުއައްސަސާތަކަށް 
 އެ މުއައްސަސާތަކާއެކު ގުޅުންބަދަހިކުރުން. ،ލަފާދީ

ރާއްޖޭގައި "ޔުނިވަރސަލް ހެލްތް ކަވަރޭޖް" ޤާއިމުކުރުމަށާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނަތީޖާ  .6
ފުރުސަތުގައި ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ކޮސްޓް އިފެކްޓިވް ސްޓްރެޓަޖީތައް  ،އެކަށޭނަ އަގާއި

، އެކުލަވާލައި، މަސައްކަތްތަކާ ބެޭހގޮތުން ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމު ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޝަންތަކަށް ފަްނނީ  ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި
 ށް ވާސިލުވުމަށް ސިއްހީ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދިއުން.އަމާޒަ ،ލަފާދިނުމާއެކު

ޞިއްހި ދާއިރާއިން ދެވޭ ޞިއްހީ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޭބހާއި އެހެނިހެން ތަކެތީެގ  .7
މާލީ ބުރަދަން ުލއިކުރެވޭނެ )އަގުހެޔޮކޮށް(  ،ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދޭނެ އުޞޫލަކުން

ރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  މިނިސްޓަރަށް ގޮތެއްގެ މަތީން ތަކެތި ސޯސްކު
ާދއިރާގައި އެ ކަން ހިންގާ  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ،އިރުޝާދު ދީ

 ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޝަންތަކަށް މަުގދައްކައި ދިނުން.

ތައް އަލަްށ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަރުކަޒީ ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތުގައި ބޭުނން ކުރާ އާލާތް .8
ފުޅާކުރަމުންގެންދާ ޓެކްނޮޮލޖީގެ އިންތަކަށް ޞިއްޙީ  ،އުފަންކުރާ ޓެކްނޯލޮޖީތަކަށާއި

 ފަންނުވެރިންނާއި އެހެން ޚިދުމަްތތެރިން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން އިރުޝާދުދިނުން.

 ހެއްކަްށ ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އެކަށައެޅި ަތޢާރަފުކުރަމުން ގެންދާ ސިޔާސަތުތަކަކީ މައުލޫމާތާއި .9
ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އެހެން ފަންނީ  ،ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅޭ ސިޔާސަތުތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި

ދާއިރާއަށް ބޭނުންާވ  ،މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުންހޯދާ، ގުޅުން ބަދަހިޮކށް
 އަދި ދިރާސާތައް ދެނެގަނެ، އެނަލިސިސްތަކާއި ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ފަންނީ ލަފާދިުނން

 ތާޒާކުރުމަށް އިރުޝާދުދެމުން ގެންދިުއން. ،މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ  ާކރިސާތަކާ ގުޅިގެން ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ލަފާޭދ އިސް  .10
 މީހެއްގެ ގޮތުން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ވިލަރެސްކުރުން.
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އެ  ،ޓްރީއާއިށް ބޭނުންވާ ޤާޫނނުތަކާ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި ެހލްތް މިނިސްސިއްހީ ދާއިރާއަ .11
ޑެޕިއުޓީ  މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއިންނާއި

ކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަސައް ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުން ފަދަ އިސް މުވައްޒިފުންނަށާއި
  ފަންނީ ލަފާދިުނން މުވައްޒިފުންނަށް

ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނުވެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ  .12
)މެންޓަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުްނސިލްއާއި ނާރސިންގ ކައުންސިލް ފަދަ( ކައުންސިލްތަކުގެ 

ނަްށ ންއެބޭފުޅު އެ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ،މަސައްކަތަށް ލަފާދީ
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަްށ 

 ލަފާދިނުން.

ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ކަްނބޮުޑވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ  .13
އެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވ  ،ކޮށްޕްރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަންތަކާއެކު ގުޅުންބަދަހި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ކޮލިޓީ ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކިއެކި ފަންނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލުންނާއި .14
އެޝުއަރެންސް ކޮމިޝަނަރގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެހެން ފަންނީ 

އެ  ،ވިލަރެސްކޮށް، ހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީދާއިރާތަކުންނާއި އޮފިޝަުލންނަްށ ބޭނުންާވ އެ
 މަސައްކަތަށް ގެންނަންޖެހޭ އެިފޝިއެންސީ ގެނައުމަށް ލަފާދިނުްނ. 

އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ،އްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއިސި .15
އެ  ،މުގެ އިރުޝާދުދީހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭުނންވާ ަކންކަ

ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޞިއްހީ ޚިދުމަތްތަްއ ބައްޓަންކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ 
 ވިލަރެސްކޮށް ފާރަވެރިވުން. ،ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ހާލަތާ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށްތޯ ަބލައި

ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ގުޅުން ޞިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ  .16
ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ، އެ ފަރާތްތަކުގެ ޝުޢޫރުތައް ދެނެގަނެ ،ބަދަހިކޮށް

ހަރުދަނާކުރުމަށް ގުޅިގެން  ،ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ކުރިއަރުވައި، ގޮތެއްގައި އެންގޭޖްކޮށް
ރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް، ބޭުނންތެރި ޕްރޮގް

 ހިންގުމަށް އިރުޝާދުދީ މަގުދެއްކުން.
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ަގބޫލުކުރާ ބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ޓީޗިންގ 
ވްސް އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުމާއެކު، މޯލްޑި 1ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
 . ލިބިފައިވުމާއެކު

 އަދި،



 

 

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  

20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   
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  ާއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ  4ނުވަތަ  3މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރ
ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިޓީއަކުން އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ .އެމް/ޑީ.ކުރުނޫން އެމް
ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް -ނުވަތަ ސަބް

ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސްކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓި ،ލިބިފައިވުމާއެކު

 . އަހަރު ދުވަހުގެ ކްލިނިކަލް ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 3މަދުވެގެން 

 ،އަދި

 ެއަހަރު ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ  3މަސައްކަތުގައި މަދުވެގެން  ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ހިންގުމުގ
އަހަރު ދުވަހުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތު  8މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުާމއެކު، ޖުމުލަ 

 .ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް  .1
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުްނ 

 ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެްނުހންނާނެއެވެ.(އަދި 

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151  

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

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .3
ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ 

ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ  ހުށަހެޅެން ނެތްކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު 
 ގ ލައިސަންސް. ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިން، ސެޓްފިކެޓު

 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްެޖ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު 

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

 ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްަފއިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްެޖއިން ތަުޢލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ

 ނެތް ސެޓްފިކެޓު :ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
 މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި

 އަދި  ކޮޕީ  ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ



 

 

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  

20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 

 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 

 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ކެޓުތަކުގެ ސެޓުފިމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ  )ށ( 
ޔުމުގެ ލިނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ؛ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 
 ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކު .6

އައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މު )ހ(
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަަހރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮަތށް(، ވަޒީފާެގ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން )ށ( 
/https://myaccount.csc.gov.mv  ެއިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގ

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮ
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް 
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން.

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަމިއްލަ )ނ( 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ، އެނގޭގޮތަށް(
ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ އަދި މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަިއވީ ނަމަވެ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުަވއްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް ެއ އޮފީހަކުން 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާައތެއްގައި މަސައްކަތް ޤައުމީ ނުވަަތ ބައިަނލްއަޤުވާމީ)ރ( 
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

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

ކީ މުސާރަދެވޭ )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުަވތަ ބަދަލުގައި 
 އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަުކން ޫދކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިާވ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ )ބ( 
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަިދ ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،ނަމަ

އޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސް 
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 



 

 

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  

20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 

 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 

 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންެނތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންްޓ އުޞޫލުގެ 
 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 8ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (30ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު )% .1
 (30ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ )% .2
 (15ޙާނު / ޕްރެކްޓިކަލް )%އިމްތި .3
 (25)% ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި އިންޓަރވިއު .4

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ދުވަހުގެ  ވާ އާދީއްތަ 21ނޮވެންަބރު  2021ހުށަހަޅާނީ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި 
އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާިއ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ  ،ގެ ކުރިން 14:00

 ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް  admin@csc.gov.mvއީމެއިލް ލިޔުންތައް 
ގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އަދި އިޢުލާނު

 އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލަިއގަނެވޭނެއެވެ. ، ނަމަ
 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 
 ،އަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް 
 ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިމްތިހާނު އަދި ، އިންޓަވިއު
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އިމްތިހާނު އަިދ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުްނ ، މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު
އާ ދެމެދުއެވެ. އިމްތިހާނު އޮްނނާީނ  2ޑިސެންބަރު  2021އާ  23ނޮވެންބަރު  2021އޮންނާނީ 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި 

އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް  ،މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު
 ދަންނަވަމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3 އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން
ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެްނނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި  A2ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިާވ 
 3ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  A2ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

  ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ

އަށެވެ.  admin@csc.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3307315މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި 
އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

(http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu) .ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ  
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