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 އިޢުލާނު 
 

 އެސިްސޓެްންޓ ކަުއްނސިްލ އެްގެޒކެޓިވް މަޤާމް:

    J-364788 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެްއ( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3އެމް. އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ރއެސިްސޓެްންޓ ޑިރެްކޓަ  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ، ބ. ކިހާޫދ މާޅޮސްމަޑުުލ ދެުކުނބުރީ ިކހާދޫ ކައުްނސިލްެގ އިާދރާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިާޔ )ަމހަުކ( 7,035.00 މުސާރަ:

 ރުފިާޔ )ަމހަުކ( 2,000.00 ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 .ސިވިްލ ަސރިވސްެގ މުވައްޒަުފްނަނށް ހަމަޖެހިފައިާވ އުޞޫުލްނ ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް .1 :އެލަވަންސް އެހެނިހެން 
 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެޕންަޝާނ ބެޭހ ާޤޫނުނގެ ދަުށްނ ިލބިދެވޭ ޕެންަޝްނ ޮކްންޓރިބިއުަޝން. .2
 ފައިސާ.ސިވިްލ ަސރިވސްެގ މުވައްޒަުފްނަނށް ހަމަޖެހިފައިާވ އުޞޫުލްނ ިއތުރުަގޑީެގ  .3
ސިވިްލ ަސރިވސްެގ މުވައްޒަުފްނަނށް ހަމަޖެހިފައިާވ އުޞޫުލްނ ސަޕިޯޓންގ ކޯ  .4

 ރުފިާޔ )ަމހަުކ(.900.00 އެލަވަްނސްެގ ގޮތުގަިއ ިލބިލައްވާ 

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ކައުންސިލްގެ އިާދރާގެ ެއްނމެަހއި އިދާރީ އަިދ ަފްނީނ ަމަސއްކަތްތައް ކަުއންިސލާއި  .1
ކައުންސިލްގެ ެސކްެރަޓީރ ެޖެނރަލްެގ ަލފަާޔ ިއރުޝާުދގެ ަމިތްނ ރާވައި، ިހްނގައި 

 .ބެލެހެއްުޓން
ކައުންސިލްގެ އިާދރާެގ މަސަްއކަތްތަކާގުޭޅ އެންމެހައި ަކންަކމުގައި ކައުްނސިަލށާއި  .2

 .ެރަޓރީ ެޖެނަރލަްށ ޖަވާބުާދީރވުންސެކް
ކައުންސިުލން ާފސްކުރާ ިނންުމްނތައް ަތްނފީޒުުކރުމަށް ފުިރހަަމއަށް އެއްާބރުލުންީދ، އެފަދަ  .3

ިންނމުންތަްއ ަތްނފީޒުކުރުމުގަިއ އިދާރީގޮުތްނ ުކރަންޖެޭހ ެއންެމަހއި ަކންަކްނ ސެކްެރޓަރީ 
 .ހިންގަިއ ބެެލހެއްުޓންޖެެނރަލްެގ ަލފަާޔ ިއރުޝާދުެގ ަމިތން ރާަވއި، 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދީރ ދާިއރާތަްއ ލާަމރުަކީޒ އުޞޫުލްނ  2010/7ޤާޫނުނ ަންނަބުރ  .4
ިހންގުމުގެ ޤާޫނުނ( ގެ ދަުށން ަކއުްނސިުލން ޯފރުކޮށްޭދންެޖހޭ ިޚުދމަތްތައް ފޯރުކޮށްިދުނމުގެ 
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ެނަރލްެގ ަލފަޔާ އެންމެހަިއ މަސައްކަްތތަްއ ކަުއްނސިލާިއ ަކުއންސިލްެގ ސެްކެރޓަީރ ޖެ 
 .އިރުޝާދުެގ މަތިްނ ރާވައި، ިހްނގައި ބެެލހެއްުޓން

ތަުކްނނާިއ ދައުަލުތގެ ކަމާެބޭހ މުއައްަސސާތަުކްނ އަޮތުޅ ުނވަަތ ރަށު  މިިނސްްޓރީ .5
ފެްނވަރުގަިއ ޯފރުކޮށްިދނުަމށް ކަނަޑައޅާ ޚިދުމަތްތަްއ ކަުއްނިސލް އިާދރާ މެދުެވރިކޮށް 

 .ެއްނމެހައި ަމސައްކަތްތަްއ ރާވައި، ހިންގަިއ ބެލެހެއުްޓން ފޯރުކޮށްިދުނމަްށ ުކރަންޖެޭހ 
ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތަްއ އެކުލަާވލުމުގެ މަސައްަކތްކުރުމާިއ، ެއފަދަ ަމސައްކަތްތަކުގައި  .6

 .އަމަލީގޮުތްނ ބައިވެރިވުމާިއ އެކަމަށް ޭބުނންާވ އެހީތެރިަކްނ ފޯރުޮކްށދިުނން 
ލޭނުގެ ަދުށން ސިީޓ، އަތޮޅު ުނވަތަ ަރށުގައި ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ ޕްޭލްނ / އެްކޝަްނ ޕް .7

ިހންގުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ މަްޝޫރއުތައް ަތންީފޒުކުުރމަށް ކުަރްނޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ރާވައި، 
ިހންގައި ބެެލހެއްުޓން. އަިދ މަސައްަކތްތައް ކުރިައށްދާޮގތުގެ ސްޓޭަޓްސ ރިޕޯޓް 

ފަރާްތތަާކ ަގވާއިދުްނ ހިއްސާުކރުމުގެ ހަމަޖެހިފައިާވ އުޞޫލުތަކުެގ ެތރެިއްނ ކަާމބެޭހ 
 .މަސައްކަްތ ހިންގަިއ ބެލެހެއުްޓން

ސިޓީގެ، އަޮތޅުގެ ުނވަަތ ަރށުެގ ަތރައްޤީއަށްޓަކަިއ ހިންގުަމށް ރޭވޭ އެިކ މަްޝރޫޢުތައް  .8
ަތންފީޒުކުރުމަްށ ޭބުންނާވ ަފއިާސ ހޯދުމަްށ ތަްއޔާރުުކަރންެޖހޭ ްޕރޮޕޯަސލްތައް 

 ްޕރޮޕޯސަލްތަްއ ކަމާބެޭހ ަފރާްތތަކަށް ހުށަހަޅަިއ، އެީހ ހޯދުމުެގ ތައްާޔރުކުރުމާިއ، އެަފދަ
 .މަސައްކަތްތަްއ ާޤޫނާނއި ގަވާއިުދތަކުގައި ކަނަޑައޅާފައިވާ ހުދޫދުަތކުގެ ތެރެިއްނ ުކުރން

ކައުންސިލްގެ އިާދރާިއްނ ބަަލަހއްޓަންޖެހޭ ަތފާްސ ހިާސބާއި ަމޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ  .9
 .ިހްނގައި ެބެލހެއްުޓންމަސައްކަްތ ރާވަިއ، 

ކައުންސިުލން ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަަކށާއި އިދާާރތަކަށް ފޮުނވަންޖެހޭ ޕީރިައޑިކް  .10
 .ރިޕޯޓުތަްއ ގަވާއިުދްނ ޮފުނވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ާރވައި، ހިންގަިއ ބެލެހެއްުޓން

އް އެކުލަާވލުާމ ެބހޭ ކައުންސިލްގެ ޭބުނމަްށ ުކަރްނެޖޭހ ދިާރސާތަްއ ުކރުމާިއ ރިޕޯުޓތަ .11
 .މަސައްކަތްތަްއ ރާވައި، ހިންގަިއ ބެލެހެއްުޓން

ކައުންސިލްގެ ިއދާރާެގ މުވަްއޒަުފންެގ މަސައްަކތްތައް ޮމިނަޓރުކުރމާއި، މުވަްއޒަުފްނަނށް  .12
ޭބުނންާވ ލަަފޔާއި ިއރުޝާުދ ިދނުމާއި، މުވަްއޒަުފންެގ މަސައްކަތުގެ ފެންަވރު 

ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމާއި އަދި މުވައްަޒުފްނަނށް ފަހި، އަާމން އަދި ަރނަގޅުުކރުމަށް އަަޅްނޖެހޭ 
ރައްކާެތިރ މަސައްކަތުެގ މާހައުެލއް ޤާއިމުކޮށްިދުނމަްށ ުކރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަްއ ރާވައި، 

 .ިހންގައި ބެެލހެއްުޓން
ދިވެހި ސިިވލް ަސރވިސްެގ ގަާވއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުެގ ދަުށްނ ކައުްނސިލް އިާދރާގައި  .13

މަސައްކަތްުކރާ މުވައްަޒުފްނނާުގޭޅ ަކންަކްނ ެބެލހެއްޓުމުގައި ސެްކރެަޓީރ ެޖެނަރްލ އަށް 
 .އެހީތެރިވެިދުނން 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާބެހޭ ަކންކަާމއި ަފއިސާގެ މުޢާމަާލތްތައް ދައުަލތުގެ މާލިްއޔަތު ާޤނޫނާއި  .14
އިދާރާގެ އެެހްނ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަިތްނ ިހންުގްނ، އަދި ކަުއްނިސލްގެ 

 .މުވައްޒަުފންެވްސ އެގޮތަްށ ޢަމަުލކުރޭތޯ ކަށަަވރުުކުރން
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ެގ ިހްނުގން ކައުންސިލްގެ ިއދާރާިއްނ ޯފރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާުގޅޭ އަިދ އިާދރާގެ ެއތެރޭ .15
ޖަރތަކާއި ހަރުަދނާުކރުމުެގ ގޮުތްނ ތަްއޔާުރކުރަންޖެޭހ ސްޭޓްނަޑރްޑ އޮޕޭަރިޓންގ ޕްރޮސީ

ވަިއ، ިހްނގައި އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނުޑަތއް އެުކލަވާލުމާއި ަތްނފީޒުކުުރމުގެ ަމަސއްކަތް ރާ
 .ލެހެއްުޓންބެ

ކައުންސިލްގެ އިާދރާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ަރނގަޅުޮކށް، އަަވސް ިޚދުމަތްދެޭވނެ ިއްނތިޒާމް  .16
 .ހަމަޖެއްސުމަްށ ުކރަންޖެޭހ ަމސައްކަތްތައް ރާވައި، ިހްނގަިއ ބެލެެހއްުޓން

 ކައުންސިލާއި ސެްކެރޓަީރ ެޖެނަރލްގެ ިއރުޝާދުެގ މަިތްނ ިސޓީ، އަތޮުޅ ުނަވތަ ަރށުގައި .17
ުހްނނަ ދަުއލަތުގެ މުއަްއސަާސތަކާއި ަސރުާކރުެގ އިދާާރތަކަްށ ޭބުންނވާ އެއްާބރުުލްނ 

 .ދިނުމާިއ އެީހތެރިަކްނ ފޯރުކޮށްދިުނން 
ރާއްޖޭެގ ގައުީމ ަސަނދުތަކުެގ މަގާމުގެ މަސައްަކތާ ުގޅޭ ތަޢުީލީމ ރޮނގަުކްނ ދިވެހި  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ްނ ެފިށގެްނ މަތީެގ ސަނަދެްއ ާހސިލްކޮްށފައިވުން. ުނވަތަ، އި  9 އޮނިަގނޑުެގ ލެެވލް
ރާއްޖޭެގ ގައުީމ ަސަނދުތަކުގެ މަގާމުގެ ަމސައްކަާތ ގުޭޅ ތަުޢލީމީ ރޮނގަުކްނ ދިވެހި  .2

މަގާމުެގ  ،ވުމާއެކުގެ ަސނަދެއް ހާސިލްޮކށްފައި 8ަތ ނުވަ 7 އޮނިަގނޑުެގ ލެވެލް
 ،ނުަވތަ ުޖިރބާ ލިިބފައިުވން.މަސައްަކތްކޮށް ތަ ައހަރު ދުަވހު  2މަސައްކަތުގެ ދާިއރާއެއްގައި 

ގައުީމ ަސަނދުތަކުގެ މަގާމުގެ ަމސައްކަާތ ގުޭޅ ތަުޢލީމީ ރޮނގަުކްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ  .3
މަސައްަކތުގެ މަގާމުގެ  ަސނަދެއް ާހސިލްކޮށްފައިވުމާެއކުގެ  6ުނވަތަ  5އޮނިަގނޑުގެ ލެެވލް 

 ތަުޖރިބާ ިލބިފަިއވުން.މަސައްކަތްކޮްށ  އަަހުރ ދުވަހު  4ދާއިރާއެްއގައި 
 މަގާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:

، ެއްނތްރޯޕޮލޮޖީ ، އެްގރިކަލްަޗަރްލ ަސއިންސް ، ެއޑްިމިނސްްޓޭރޝަން ، ގއެކައުންިޓން 
ިސވިލް ، ިބްޒަންސ ެމޭނޖްަމންޓް ، ބިްޒަންސ ެއޑްިމނިްސޓްޭރަޝން ، ިބްޒނަސް ، ރއާކިޓެކްޗަ 

ކަުއްނސިލް ، ކޮމްޕިއުަޓރ ސަިއންސް ، ކޮިމުޔނިީޓ ޑިވެލޮޕްަމްނޓް، ކޮާމސް، ގއިންިޖނިައިރން 
، ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ސްަޓީޑޒް، ޑިމޮގްރަފީ ، ކަލަްޗރ ެއްންޑ ެހރިޓޭޖް ، އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން 

ަގވަރަންންސ  ،ަގވަރަންނސް، ފަިއޭންނސް ، އެންވަަޔަރްނމެންަޓލް ސަިއްނސް ، އިކޮނޮމިްކސް
އިންފޮމޭަޝްނ ، ހިއުަމްނ ރިޯސސް، ޮހސްޕިަޓލިޓީ ެއްންޑ ޫޓިރޒަމް، އެްނޑް ޑިެވލޮޕްމަްނޓް

ލޯކަލް ، ލައިބްަރީރ ަސިއންސް ، ލީަޑރޝިޕް، ލޯ، ިއންަޓޭނަޝނަްލ ިރލޭަޝންސް ، ޓެކްނޮލޮޖީ
، ޮއފީްސ އެޑްިމިނސްްޓރޭަޝން ، ގމާކެޓިން، ެމިރްނ ސަިއންސް ، ެމޭނޖްަމންޓް ، ގަވަރަންނސް

ޕަބްލިްކ ، ޕްރޮޖެކްުޓ މެނޭޖުަމްނޓު، ޕޮލިޓިކަްލ ސަިއްނސް، ޕޮލިސީ ސްަޓިޑޒް
ޝަރީާޢ ، ޕަްބލިކް ރިލޭަޝްނސް، ޕަބްލިކް ޕޮިލސީ، ޕަްބލިކް މޭނޭޖްަމްނޓް، އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން 

، ސްޕޯްޓްސ މެނޭޖްަމްނޓް، ސޯޝިއޮޮލޖީ، ސޯަޝްލ ވޯރކް، ސޯޝަްލ ސަިއްނސް ، އެްނޑް ލޯ 
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ައރަބްނ ، ސަސްޓެިއަނބްލް ޑިވެލޮޕްަމންޓް، ގްސޓްރަްކަޗރަލް ިއންިޖނިައިރން، ސްޓެިޓސްޓިްކސް
 އާަބްނ ސްަޓީޑޒް ، ގޕްލިޭނން

 މަގާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާތައް:
 އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން  .1
 މެނޭޖްެމންޓް  .2

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ޮކށްފައިާވ ަވޒީފާއަށް ެއދޭ ފޯުމ )ިމ ފޯުމ ސިވިްލ ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ  .1
 އަިދ ތިރީގައިާވ ިލންުކްނ ެގ ވެްބސައިުޓްނނާިއ ކަުއންޓަުރން ވެބްސައިުޓން އަިދ އިދާރާ

  ލިެބންުހްނާނެނއެވެ.(
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-

bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx 

މެއިްލ ެއޑްެރސް -ވަޒީފާއަްށ އެދޭ ފަރާުތގެ ަވަނަވރު )ގުޭޅެނ ޯފުނ ަންނަބރާިއ އީ .2
 މެނޭގޮތަށް(.ހި

ާކޑުގެ )މުއްަދުތހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ަފރާތުގެ ދިވެހި ރައްިޔތެއްަކން ައންގައިދޭ  .3
ިލޔެފައިވާ ލިުޔްނތަްއ ކިަޔްނ އެނގޭ ފަދަ  ،ނަމަެވްސ( ދެުފށުގެ ިލުޔްނތައް ފެްނނަ 

ެއ ަފރާެތއްގެ އުފަންދުަވހުގެ  ،ަނމަ ހުށަހެެޅްނ ެނތް ކޮޕީއެއް. ނުވަަތ އައި.ޑީ. ާކުޑ 
 ޕާސްޕޯްޓ ނުވަަތ ްޑރައިިވންގ ލަިއަސްނސް.  ،ސެޓްފިކެޓު 

 އަށް / ަސރުާކރަށް ޚިދުަމތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުެމއް އޮތް ުމވައްޒަުފންސިވިލް ަސރވިސް .4
އަދާުކރަުމންާދ ަވީޒފާއިްނ ވީްއލުމާމެދު  ،ކުރިމަތިާލ ަމޤާމަްށ ހޮވިއްެޖ ނަމަ 

 ަވޒީާފ އަދާކުާރ އޮފީުހްނ ދޫކޮްށފައިވާ ލިުޔން. ،އިއުތިާރޒެއްނެތްކަަމށް
  ؛ލިބިފައިާވ ތަޢުލީީމ ސެޓުފިކެޓުތަުކގެ ކޮޕީ .5

 ،)ހ( ޯމލްޑިްވސް ޮކލިފިކޭަޝްނސް އޮޯތރިޓީއިން ލެވަލް ަކނޑައަޅައި ތައްަގނޑު ޖަާހފައިވާ
މަތީ ަތޢުލީމުޭދ ރާއްޖެިއްނ ޭބުރގެ ަމރުކަޒަުކްނ ދޫކޮށްފައިވާ ަތޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަކުގެ 

ޯކްސ  ،ނުވަަތ: ސެޓްފިެކޓު ެންތ ޙާަލތްތަކުގައި ؛ކޮޕީއާއި ޓްާރްނސްްކރިޕްޓުގެ ޮކޕީ
މޯްލޑިވްސް ކޮލިފިކޭަޝްނސް އޮތޯރިީޓން ދޫކޮށްފައިާވ  ،ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއިފުރިހަމަ

 އެސެސްމަްންޓ ރިޕޯޓްެގ ކޮީޕ އަިދ ްޓާރންްސްކރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 
ަމތީ ތައުލީމުދޭ ަމރުަކޒަުކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެުޓތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ  )ށ( 

ތަ ޯކްސ ުފރިހަމަކުރިކަމުެގ ިލޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ުނވަ ؛ޓްާރްނސްްކރިޕްޓްެގ ކޮޕީ
 ޓްާރްނސްްކރިޕްޓްެގ ކޮޕީ.

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
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 ެގ ކޮޕީ: މަސައްކަތުެގ ތަުޖރިބާ ައންގައިޭދ ިތރީގައިާވ ިމންަގނޑަްށ ެފތޭ ިލޔުންތަކު .6
ަސރުކާުރ  ،ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެއްގައި ،)ހ( ސިވިްލ ަސރިވސްގެ ަވީޒފާއެއްގައި

އަދި ަވޒީފާގެ  ،ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ަނމަ އަދާކޮށްފައިވާ ަވޒީފާ ހިއްސާވާ ުކްނުފްނޏެއްގައި ވަ 
ަވޒީފާެގ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް )އެއް ، މުއްދަތާއި )އަަހރާއި މަހާިއ ދުަވސް އެނގޭޮގތަްށ(

އިދާރާއެްއގެ ތަފާުތ މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިީވ ނަމަެވްސ( ވަކިވަިކން ބަާޔްނކޮށް 
 އިވާ ލިުޔްނ. އެ އޮފީހަުކްނ ދޫކޮްށފަ

 /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ަސރވިސްގެ ތަުޖރިބާގެ ެތރެިއން  )ށ( 
ަވޒީފާ، މަކޮށްދިމުެގ ގޮުތްނ އަދާކޮްށފައިާވ އިްނ ެފްނަންނެންތ ތަުޖރިބާެގ ުމއްދަތުތަްއ ހާ

އަދި ަވޒީފާެގ މުއްަދތާިއ )އަހަރާިއ މަހާިއ ދުަވްސ އެނގޭޮގތަްށ(، ަވޒީފާގެ 
މަސްއޫލިއްަޔތުތަްއ )އެްއ އިާދރާއެއްެގ ތަފާުތ ަމޤާމުތަކުގަިއ ަވޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ 

 ލިޔުްނ. ނަމަެވްސ( ވަކިވަިކްނ ބަާޔންޮކްށ އެ އޮފީހަުކްނ ދޫކޮްށފައިވާ
)ނ( އަމިއްަލ ުކންުފްނޏެްއ ުނވަތަ އަމިއްަލ އިދާާރއެއްގަިއ ަވޒީާފ އަދާކޮށްފައިާވ ަނމަ 

، ކުރި މުއްދަތާއި )ައހަރާއި ަމހާިއ ދުވަސް އެނގޭގޮަތްށ(ަވޒީފާ އަދާ  ،އަދާކޮށްފައިވާ ަވޒީފާ 
ވަޒީފާގެ މަސްޫއލިއްޔަުތތައް )އެއް އިާދރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
ނަމަެވްސ( ވަކިވަިކން ބަާޔްނކޮްށފައިވާ އަދި ަމސައްކަތްކޮށްފައިާވ ަތނުެގ މުވައްޒަުފްނގެ 

 ހަުކްނ ދޫކޮށްފައިވާ ިލުޔން.އަދަދު ަބާޔންޮކށް ެއ އޮފީ
ކޮށްފައިާވ  ޖަމާއަތެްއަގއި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުަވތަ ބަިއނަލްއަޤުާވމީ )ރ(
އަދާޮކށްފައިވާ ަވޒީާފ، ައދި ވަީޒފާ އަދާުކިރ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ަމހާއި ދުަވސް  ،ނަމަ

ަވޒީފާގެ ަމސްއޫިލއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ަވޒީފާ  ،އެނގޭޮގތަށް(
)މި  އަދާކޮށްފައިވީ ަނމަވެްސ( ވަކިވަކިްނ ބަާޔްނކޮްށ ެއ ަތނަުކްނ ދޫކޮށްފައިވާ ލިުޔން 

މުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާަމކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްަކން ުނވަތަ ޫންނަކން ަބާޔންކޮށްފައި ލިޔު
އޮްނަންނާވނެއެވެ. ނުވަަތ ަބދަލުަގއި އެަކން ބަާޔްނކޮްށ އެ ަތަނުކްނ ދޫކޮށްފައިާވ ރަްސމީ 

 ލިޔުމެްއ ހުށަަހަޅންާވެނއެވެ.(
ަތ ުއވައިލައިފައިވާ އަިމއްލަ ދަޢުަލތުެގ އުވައިލައިފަިއވާ އިާދރާއެއްގައި، ނުވަ )ބ(

ވަތަ ނުަވަތ އުވައިަލއިފައިވާ ޤައުީމ ނު ، ކުންުފްނޏެްއ ނުަވަތ އަމިއްަލ އިދާރާއެއްގައި
އަދާކޮށްފައިވާ  ،ޖަމާއަތެއްގައި ަމސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ނަމަ ނުވަަތ  ބަިއނަލްއަޤްވާީމ ޖަމިްއޔާ 

 އެނގޭޮގަތށް(، ަވޒީފާގެ ވަޒީާފ އަދި ަވޒީފާެގ މުއްަދާތއި )އަަހރާިއ މަހާއި ދުވަސް 
މަސްއޫލިއްަޔތުތަްއ )އެްއ އިާދރާއެއްެގ ތަފާުތ ަމޤާމުތަކުގަިއ ަވޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ 

https://myaccount.csc.gov.mv/


  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  

 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 
 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

ނަމަެވްސ( ވަކިވަިކްނ ަބާޔންޮކްށ ެއ ޮއފީހަުކްނ ދޫޮކށްފައިާވ ިލޔުްނ ިލެބްނެންތ ނަަމ، 
 އަންގައިދޭ ތަުޖރިބާ  ތަްނަތުނގެ  "އުވާލާފައިވާ ގައިވާ  8ރެްކރޫޓްަމްނޓް އުޫޞލުގެ ޖަދުަވލު 

 .ޗެކްފޯްމ" ރެަފެރްނސް 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ބެލޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 

 ކަންތައްތައް:

 (30އަސާީސ ަޝރުުތ ހަމަވުުމްނ )% .1
 ( 5އަސާީސ ަޝރުަތށްުވރެ ިއތުަރްށ ލިބިފައިާވ ތަުޢލީމު )% .2
 (5ޕްރިފަރްޑ ޑިސިޕްިލންެގ ސެޓްފިެކޓް )% .3

 .ްމަޤާމުގެ ަމސައްކަތާގުޭޅ ތަޢުލީީމ ރޮނގުތަކުެގ ސަނަދެއ 
 (5ފައިާވ ތަުޖރިާބ )%އަސާީސ ަޝރުަތށްުވރެ ިއތުަރްށ ލިބި .4
 (15އެސެސްމަްންޓ )އިމްިތާޙުނ ނުވަަތ ޕްރެްކޓިކަްލ( )% .5
 (%10) ޕްރެެޒްނޓޭަޝން  .6
 (30އިްނޓަރވިުއ )% .7

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 14:00ދުަވހުގެ  އަންާގރަވާ  21ޫޖން  2022މަޤާމަށް އެދި ހުަށހަަޅްނޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަާޅނީ 
ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ އިާދާރ އަށެވެ. ަވީޒފާއަށް އެޭދ ފޯމާިއ ލިުޔްނތައް  ،ގެ ކިުރން 
މެދުެވރިކޮށް ބަލައި ަގނެޭވެނެއވެ. އަދި އިޢުާލނުގެ ުސންަގޑި  admin@csc.gov.mvއީމެއިލް 

ހަމަވުމުގެ ުކރިްނ ަސުރކާުރްނ އަލަށް ަބންުދ ދުަވހެއް ަކނޑައަަޅއިިފ ނަމަ، ެއ ަކނޑަައޅާ 
 ދަަދށް ަވޒީފާައށް އެޭދ ފޯުމ ަބލައިަގނެޭވނެއެވެ.  ދުވަހުގެ އަ

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

، މި ަވޒީފާއަްށ އެިދ ހުަށހަާޅ ަފރާތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ަތުޢލީމީ ެފންަވރާިއ ތަޖުިރބާއަްށ ބަލައި

ވަޒީފާއަްށ ުކރިމަިތލާފައިާވ ަފާރތްތަކުގެ ެތރެިއްނ ެއންެމ ަމިތްނ މާްކްސ ިލޭބ ަފރާތްތައް 
 ްސްޓ ކުރެޭވނެއެވެ.ޝޯޓްލި

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ، އިންޓަވިއު
އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ އަދި 
 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

ްމތިާހުނ ޮއްނާނީނ އަދި އި އާއި ްޕެރެޒންޭޓަޝން އުހަުކ ހޮވުމަްށ ބޭްއވޭ ިއްނޓަވިމި މަޤާަމްށ މީ
 އާ ދެމެދުއެވެ. އިމްތިާހނު ޮއްނާނނީ ސިވިލް ަސރިވސް 7ުޖލައި  2022އާ  26ޫޖން  2022

ކުރިައށް ެގްނދެޭވީނ އަިދ ޕްރެެޒްނޓޭަޝްނ  ައާޅ ަތނެއްަގއެވެ. ިއންަޓރވިއު ކޮމިޝަުންނ ަކނޑަ
އެ  ،ސިވިްލ ަސރިވްސ ކޮމިޝަނުގަިއ ނުަވަތ "ވީޑިޯއ ޮކްނފަެރންްސ" މެދުެވރިކޮެށވެ. ވުމާއެކު

 މުއްދަތުގައި ިއްނޓަރވިުއއަށް ތަްއޔާރުވެެގްނ ތިބުަމށްވްެސ ަދްނަނަވމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ަވީޒފާއަށް ުކރިމަތިލީ ފަާރތްތަަކށް "ދުވަހުގެ ެތރޭގައި  3އިްނޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ަބްނދު ޫނން 
ެގ އާންމުޮކށް ެފްނާނެނެހްނ ިމ ކޮމިޝަނު(" ފޯމު  A2)ޕޮއިންުޓ ިލުބުނ ގޮތުެގ ޝީްޓ 
ވަީޒފާއަށް ުކރިމަިތލީ ަފާރތްތަަކށް ޕޮއިްނޓު ދެވިަފއިވާ . ވެބްސައިޓްގަިއ އާންމުުކރެޭވެނެއވެ 
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