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 އިޢުލާނު 
 

   އޮފިސަރ ރިސޯސް ހިއުމަން މަޤާމް:

    J-347067 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1. އެސް. އެމް ރޭންކް:މަޤާމުގެ 

 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 މާލެ ، އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރ އޮފް މިނިސްޓްރީ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 5,610.00 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 2,000.00 ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް .1 :އެލަވަންސް އެހެނިހެން 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. .3
 މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަޕޯޓިންގ ކޯ ސިވިލް ސަރވިސްގެ .4

 ރުފިޔާ )މަހަކު(.700.00 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިލައްާވ 

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 .ުކރުން މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ ހެދުމާބެހޭ އެޕްރައިޒަލް މުވައްޒަފުންގެ .1
 އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ހައިސިއްޔަތުން ސެކްރެޓޭރިއެޓެއްގެ ގެ ޑީ.އެމް.އާރް.އެޗް .2

 .މަސައްކަތްރުން
 .މަސައްކަތްކުރުން އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ގުޅޭ މުސާރަހެދުމާއި .3
 .މަސައްކަތްކުރުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ގުޅޭ ހާޒިރީއާއި މުވައްޒަފުންގެ .4
 .މަސައްކަތްކުރުން މެހާއެން ގޮތުންކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ސެކްޝަނުގައި އާރު.އެޗް .5
 އިދާރީ ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮގުރާމްތަކުގައި ތަމްީރން ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުންނަށް .6

 .ތްކުރުންމަސައްކަ
މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .ންހާސިލްކޮށްފައިވުސަނަދެއް ގެ  6ނުވަތަ  5ލެވެލް 
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 މަގާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިޒްނަސް .1
 މެނޭޖްމަންޓް  ބިޒްނަސް .2
 މެނޭޖްމަންޓް ރިސޯސް ހިޔުމަން .3
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕަބްލިކް .4

 މަގާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާތައް:
 ހިއުމަން ރިސޯސް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް ެއދޭ ފޯމު )މި ފޯުމ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފުރިހަމަ  .1
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

  ލިބެންުހންނާނެއެވެ.(
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-

4150-9537-29309c104aa7.docx 

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

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

އެ ފަރާެތއްގެ އުފަންދުވަހުގެ  ،ނަމަ ހުށަހެޅެން ނެތްކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު 
 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ،ސެޓްފިކެޓު

 ކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރު .4
އަދާކުރަމުންދާ ވަީޒފާއިން ވީއްލުމާމެދު  ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްެޖ ނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ،އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް
  ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ .5

 ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)ހ( 
މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 

ކޯސް  ،ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ؛ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ  ،ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއިފުރިހަމަކުރި

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ 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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ޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ަމތީ ތައުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެރާއްޖޭގެ  )ށ( 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި  ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކު .6
ސަރުކާރު  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި

އަދި ވަޒީފާގެ  ،އި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގަ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް ، މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 
 ށްފައިވާ ލިޔުން. އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮ

 /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 
އިން ފެންަނންނެތް ތަޖުރިބާގެ ުމއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުެގ ގޮތުްނ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، 

ވަޒީފާގެ ، (އި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށްއަހަރާ)އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 
އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ )މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 .ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން( ނަމަވެސް
ކޮށްފައިވާ ނަމަ )ނ( އަމިއްލަ ކުންުފންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ

، ވަޒީފާ އަާދކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

ވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައި
 އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުާވމީ )ރ(
އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް )ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި 

އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަާފތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ )ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ، (އެނގޭގޮތަށް
މި )ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަުކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ( އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ށްފައި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮ
ނުވަތަ ަބދަލުަގއި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ . އޮންނަންވާނެއެވެ

 .(ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ދަޢުަލތުގެ އުވައިލައިފަިއވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ  )ބ(

އުވައިަލއިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ 

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


  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  

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

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މާލެ، މަީޖދީަމގު،   

ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިާވ ނުވަތަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ
ވަޒީފާގެ ، (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 

ިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ)މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކްށ އެ އޮފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ިލޔުން ލިބެްނނެތް ނަަމ، ( ނަމަވެސް

 އަންގައިދޭ  ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ އުވާލާފައިވާ"ގައިވާ  8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 ."ޗެކްފޯމް ރެފަރެންސް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް:

 (30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން )% .1
 ( 5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު )% .2
 (5)% ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ކޯ .3

 ްހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓ 
 (5ތަޖުރިބާ )%އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ  .4
 (20އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( )% .5
 (35އިންޓަރވިއު )% .6

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 14:00ދުވަހުގެ  ވާ އަންގާރަ 21ޖޫން  2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަީޒފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  ،ގެ ކުރިން
މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެެއވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި  admin@csc.gov.mvއީމެއިލް 

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

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

، ރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަމިތން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް 

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ، އިންޓަވިއު 
އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ އަދި 
 މުއްދަތު: ،ތަނާއި 

މްތިހާނު ޮއންނާނީ އަދި އި އާއި ޕްރެޒެންޓޭަޝންއުހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިމީ މި މަޤާމަށް
އާ ދެމެދުއެވެ. އިމްތިހާނު އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް  7ޖުލައި  2022އާ  26ޖޫން  2022

ކުރިއަށް ގެންދެވޭީނ އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއުކޮމިޝަނުން ކަނޑަ
އެ  ،ވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކުސިވިލް ސަރ

 މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ތަްއޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންނަަވމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އާންމުކޮށް ެފންނާނެހެން މި ކޮމިޝަނުެގ (" ފޯމު A2)ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީްޓ 
އިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފަ. ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ



  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  

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

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މާލެ، މަީޖދީަމގު،   

 1443ޛުލްޤަޢިދާ  14
 2022ޖޫން  14

 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

 3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ފޯމު އާންމުކުރާ A2ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

ވާނީ މެއިލް ކުރައް-ނަންބަރު ފޯާނއެވެ. އީ 3307323މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
admin@csc.gov.mv  .އަށެެވ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ައދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި 
އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް < "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު" 

)https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51( ްލިބެން ހުންާނނެއެވެ.އިނ  

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

