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ނަންބަރު188-CSRD-IUL/2022/28 :

އިޢުލާނު
މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-304674

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 1އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އީ .އެކްސް1 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ

އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ،ކ.މާލެ

މުސާރަ:

 8,835.00ރުފިޔާ (މަހަކު)

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 2,000.00ރުފިޔާ (މަހަކު)

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭ
ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ލބިދެވޭ ޕެން ަ
ޤނޫނުގެ ދަށުން ި
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާ
އތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ި
ޓކްނިކަލް ކޯ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ެ
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި (މަހަކު) އަސާސީ މުސާރައިގެ  28%އިންސައްތަ ނުވަތަ
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  1,100.00ރުފިޔާ (މަހަކު).

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު

ދދީގެން ސެކްޝަން ގެ
 .1އެޗް.އާރ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފައާއި އިރުޝާ ު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް

ވާޖިބުތައް:

އންމެހާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަރވައިޒްކޮށް ހިންގުން:
ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ހަވާލުކޮށް ެ
އެޗް.އާރ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނެގުމުން ނުވަތަ ސަލާމް ބުނުމުން
އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް އެހެން މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވުން ނުވަތަ ކުރުން.
 .2އެޗް.އާރ ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާންތަކުގައިވާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް
ފުރިހަމައަށް ހިނގަމުންދާކަމާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ހުރިހާ ވަގުތެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް
ކރުން .އަދި ބްރޭކް ގަޑީގައި އާންމުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް
ބޭނުންކުރެވެމުންދާކަން ކަށަވަރު ު

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

ސއްކަތަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ
ފނު ނެގުމާއި ސެކްޝަންގެ މަ ަ
ގ މަތިން ޯ
މެދުނުކެނޑޭނެ ގޮތު ެ
ނނެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
މވައްޒަފަކު ސެކްޝަންގައި ހުން ާ
މުވައްޒަފުންގެ ތާވަލެއް ރާވައި ު
ނލް ރެކޯޑް ބަލަހައްޓައި
ނވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ޕާސަ ަ
ބނު ް
އަދި އެޕްރައިޒަލް ހެދުމަށް ޭ
އިސްވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ފހަގަކޮށް އިސްވެރިޔާއަށް
ށ ބޭނުންވާނެ ޓްރެއިނިންގ ާ
 .3ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
ވބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ހުރިހާ
 .4އެޗް.އާރ ސެކްޝަނުން ކުރެވޭ ހުރިހާ އިޢުލާންތަކާއި ެ
ތކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ތަކެތި ބަލައި ޗެކްކޮށް ކުށެއްނެ ް
އ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،
 .5މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގަ ި
ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ހުންނަނީ ޤަވާއިދާ
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،ޗެކްކުރުމާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޗެކްލިސްޓްތައް ހަދައި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް
ފޮނުވާ ތަކެތި ބައުންސް ނުވާނެ ގޮތަކަށް ރާވައިގެން މުވައްޒަފުން ލައްވާ އެ މަސައްކަތް
ކުރުވުން.
ށ މީހުން ހޮވުމާއި ދިވެހި
 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުސްވާ މަޤާމްތަކަ ް
ނތައް
ނޓްގެ އެންމެހާ ކަ ް
މ ް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ރެކްރޫޓް ަ
ހިނގާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ނތައް
ޗއްޓީ ނެގުމުގެ ކަ ް
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ސަލާމް ބުނުމާއި ު
ޓއި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
އ ަ
ހިންގުން އަދި ޙާޒިރީގެ ކަންތައް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހަ ް
ށ ފިޔަވަޅު އެޅުން.
ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަ ް
 .8ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފުން ބޭރަށްގޮސް އައިސް އުޅުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމުން
ރެކޯރޑްތައް ބަލައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރުގަޑީގައި އޮފީސް މަސައްކަތް
ނޫންގޮތަކަށް ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ އިސްވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް
ގެނައުން .އަދި މިކަމާގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ރ ހަމަނުވާނަމަ ފައިސާ
ށ ބަލައި ތަނުގެ މަސައްކަތުގައި  6ގަޑިއި ު
ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަ ް
އުނިކުރުމާއި އަދި ނަސޭހަތްތެރިވުން.
 .9ސެކްޝަނަށް އަންނަ ހުރިހާ ސިޓީއެއްވެސް އަމިއްލައަށް މޮނިޓަރ ކުރެވިގެން  3ދުވަހުގެ
ކރުން
ތެރޭގައި ޖަވާބުދެވޭކަން ކަށަވަރު ު
ށ ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި،
 .10މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީގެ އެހެން އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
އެލަވަންސް އަދި އިތުރުގަޑިއާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ،ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް،
ނސަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ފިނޭ ް
ނ ވަޒީފާއަށް ލެއްވުމާއި،
ފ ް
އޒަފުންނާއި ،ވަގުތީ މުވައްޒަ ު
ނންވާ ދާއިމީ މުވަ ް
އޮފީހަށް ބޭ ު
ވަކިވާ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕަރސަނަލް ފައިލްތައް
ބެލެހެއްޓުން.
 .11މިނިސްޓްރީގެ އިދާރާތަކުން އެޗް.އާރ މަސައްކަތްތަކުގައި ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދިނުން.
ނންވާ
 .12ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރެއިޒަލް އިންސާފުވެރިގޮތެއްގައި ހެދުމަށް ބޭ ު
ރެކޯރޑްތައް ބަލަހައްޓައި އެޕްރެއިޒަލް ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.
މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ސެކްޝަން ތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ނޖެހޭ އެންމެމާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން.
ތާރީޚަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ކުރަ ް
އެ އަހަރެއްގެ އެޕްރައިޒަލް އާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓްތައް
ދިނުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މަގާމުގެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ތ
ނުވަ ަ
ގ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ށގެން މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަގާމުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ފެ ި
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
މަގާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
 .1ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޓ
 .2ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަން ް
 .3ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
 .4ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މަގާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާތައް:
-

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ހިއުމަން ރިސޯސް

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން
ހންނާނެއެވެ).
ލިބެން ު
https://www.csc.gov.mv/download/2021/51/7f22c518-63f5-44c3a398-944ce57c1b56.docx

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް
ހިމެނޭގޮތަށް).
ވ
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައި ީ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެ ި
ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
އފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު،
ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ހުށަހެޅެން ނެތް ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ު
ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
ކުރިމަތިލާ

ޖ
ހޮވިއް ެ

މަޤާމަށް

އަދާކުރަމުންދާ

ނަމަ،

ވަޒީފާއިން

ވީއްލުމާމެދު

އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ކގެ ކޮޕީ؛
ކޓުތަ ު
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ
ލ ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ،
ސ އޮތޯރިޓީއިން ލެވަ ް
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ް
ރގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭ ު
ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް
ކށްފައިވާ
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫ ޮ
އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
މރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
މތީ ތައުލީމުދޭ ަ
(ށ) ރާއްޖޭގެ ަ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ކޮޕީ؛

ނުވަތަ

ކޯސް

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ލިޔުމުގެ

ކޮޕީއާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
ލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ި
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު
އވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފަ ި
މސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
ދވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ ަ
މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ު
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް
އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން https://myaccount.csc.gov.mv/
ނ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ތ ް
މއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮ ު
ނނެތް ތަޖުރިބާގެ ު
އިން ފެންނަ ް
އަދި

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ވަޒީފާގެ

މުއްދަތާއި

(އަހަރާއި

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

މަހާއި

ދުވަސް

ގ
އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

އ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ ި
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ފންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
(ނ) އަމިއްލަ ކުން ު
ދކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަ ާ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ
އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ވމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
(ރ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤު ާ
ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
ތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ ު
އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި ް
ކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަ ު
ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި
ގއި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ
ބދަލު ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ަ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
އވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ
(ބ) ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފަ ި
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ
އ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ ި
ލޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ،
ށ އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ި
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮ ް
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް
ފޯމު".
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

 .1އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން ()30%

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު ()5%

ކަންތައްތައް:

 .3ކޯ ޑިސިޕްލިންގެ ސެޓްފިކެޓް ()5%


ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

 .4އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ()5%
 .5އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް) ()15%
 .6ޕްރެޒެންޓޭޝަން ()10%

ނ
ޝ ް
ވސް ކޮމި ަ
ސިވިލް ސަރ ި
މގު ،މާލެ20040 ،
ޖދީ ަ
މަ ީ

ފޯން3307306/3307307 :
މއިލްadmin@csc.gov.mv :
އީ ެ

ހޮޓްލައިން7799280 :
ބސައިޓްwww.csc.gov.mv :
ވެ ް

 .7އިންޓަރވިއު ()30%
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ކތި ހުށަހަޅާނީ  2022މޭ  19ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ

ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް
އވެ .އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
އީމެއިލް  admin@csc.gov.mvމެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެ ެ
ވހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދު ަ
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި،
ތޢުލީމީ ެ
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ށހަޅާ ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހު ަ

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

ތން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް
މ ި
ރތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަ ާ
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން

އންނާނީ
ޝން އަދި އިމްތިހާނު ޮ
އވޭ އިންޓަވިއުއާއި ޕްރެޒެންޓޭ ަ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭ ް

އަދި އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ

 2022މޭ  25އާ  2022ޖޫން  16އާ ދެމެދުއެވެ .އިމްތިހާނު އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ .އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ތަނާއި ،މުއްދަތު:

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ .ވުމާއެކު ،އެ
ވމެވެ.
އޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންނަ ަ
މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ތަ ް
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު

ގ
ފންނާނެހެން މި ކޮމިޝަނު ެ
ޓ ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ެ
ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީ ް

ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)"

ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ

އާންމުކުރުން

ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3
އވެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ެ

މި

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް

ގުޅުއްވާނީ

3307323

ނަންބަރު

ނއެވެ.
ފޯ ާ

އީ-މެއިލް

ކުރައްވާނީ

 admin@csc.gov.mvއަށެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް
އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ
ނނާނެއެވެ.
އުޞޫލާގުޅޭ" ) (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހު ް
 10ޝައްވާލު 1443
 11މޭ 2022
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