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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  HRS-IUL/2022/62-188 ންބަރު:ނަ

 އިއުާލން  
 

 މްސް އެންޖިނިއަރ ސީނިއަރ ނެޓްވަރކް އެންޑް ސިސްޓަ :މު މަޤާ 

 CSC-J-366857 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CSC5-1 މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސީ.އެސް.ސީ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ކ. މާލެ/  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 ރުފިޔާ  9890/- މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 188/- ވަހަކަށްދު ހާޟިރުވާ ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 (35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ 3461.50ހަކު މަ އެލަވަންސް:ކޮމިޝަން 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ 
ސެކްޝަނުން ކުރާ 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް 

 ،ތަކާއި މަސައްކަތް އެންމެހައި ގުޅޭ އައިސީޓީއާ އަދި ސަރވަރ ،ނެޓްވަރކް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް
 ދިމާވާ  މްތަކުގައިސިސްޓަ ތައްޔާރުކުރުމާއި ފަރުމާކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތައް ސިސްޓަމްތަކާއި ބޭނުންވާ ކޮމިޝަނުން
 . ހައްލުކުރުން މައްސަލަތައް އަވަހަށް އެންމެ ވީ ދެނެގަނެ މައްސަލަތައް

މަޤާމުގެމައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ފޮރމޭަޝްނ އިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޮލޮޖީ ސެކްޝަންގެ ޕޮލިސީތަކާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް އިން .1
މަތިްނ  ކޮމިނިއުކޭޝަން ޓެްކނޮޮލޖީ ޑިވިޜަންގެ އިސްވެރިންގެ ަލފައާއި އިރުޝާދުގެއެންޑް 

 ކަނޑައެޅުން.

ތަކައީ މަސައްކަތްތައް ދަީނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕޮލިސީ އިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޮލޮޖީ ސެްކޝަންގެ .2
ަމ ައދި އިސްލާހްކުރަންޖެހޭނަ އާއި އެއްގޮތަށްޯތ ބަލައި މޮނިޓަރކުރުން ގައިޑްލައިން

 ސްލާހުކުރުން.އި

މަށް ތަމްރީްނ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަންގެ މުއައްޒަފުންގެ މަސައްކަތައް ހަރުދަނާ ކުރު .3
 ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ޕިއުޓަރ އިދާރާގެ ކޮމް އަދި ބެލެހެއްޓުން  މޮނިޓަރކޮށް ނެޓްވާރކްޑޭޓާ ސެންޓަރ ކޮމިޝަންގެ  .4
އްަތްއ އެފަދަ ކަންތަ މައްސަލަތައް އެސެސްކުރުމާއި، ނެޓްވާރކް ސެކިއުރިޓީއަށް ދިމާވެދާނެ

 .މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ައދި ޔޫ.ޕީ.އެސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ ސާރވާތައް ޑޭޓާ ސެންޓަރަގއި ކޮމިޝަނުގެ  .5
އް ސަލަތަކޮންފިގަރކޮށް މެންޓަަނންސް ަމސައްކަތްކުރުން، އަޕްޑޭޓް ކުރުން އަދި ދިމާވާ މައް

 .ހައްލުކުރުން ބަލައި މައްސަލަ

ދަުލތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުުރމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ޑޭޓާ ސެންޓަރ ެނޓްވޯރކްކޮމިޝަނުގެ  .6
 .އް ބަލައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުންދިމާވާ މައްސަލަތަގެނައުމާއި، 

އަދި ުމހިންުމ  ،ން ގަރކޮށް މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުކޮންފިމް ކްއަޕް މެޭކނިޒަމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބެކޮ .7
 .އަޕްކުރުންބެކް އަށްބެކްއަޕް ޑިވައިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފްސައިޓް ޢުލޫމާތުތައް ރެގިއުލަރކޮށްމަ

 .ގެނަުއން ކޮމިޝަންގެ ކުލައުޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މޮނިޓަރކޮށް، ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް .8

 ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓް ލީސްލައިނާއި އެެހނިހެްނ އިންޓަރނެޓް އެކްސެސް  .9
 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން. ފެސިލިޓީސް

މާވެދާެނ އެހެން ޑިވައިސްތަކަށް ދި ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއި ލެޕްޓޮޕް އަދި އިދާރާގެ ކޮމިޝަނުގެ .10
 .ރުންއިންސްޓޯލްކު އަދި އަޕްޑޭޓް ޭބނުންވާނޭ ޕެޗްތައް މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް

އަރއާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެ ންކުރާއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނު ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ސިވިލް .11
 ،ކޮށްޕްގްރޭޑްއަ ސެޓަޕްކޮށް،އައި.ޓީ އާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހާޑްވެއަރ  އަދި ޕެރިފެރަލްސް

 .ހައްލުކުރުން މައްސަލަ ބަލައި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސިސްޓަމްތަކަށް
އި ގުޅުންހުރި ގައި އައި.ޓީ އާކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަގަހަތަކަށް ބަދަލުގެނައުމު  .12

ބޭނުްނ  ޒަފުންމުވައްއިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުން، އަދި އަލައްގުޅޭ 
  ކުރާ ވޯރކްސްޓޭޝަންތައް ސެޓަޕްކުރުން.

ާމާވ ކަށް ދިކޮމިޝަނުގެ ފޯުނތަކާއި އެކްސްޓެންޝަންތަަލހައްޓައި ނުގެ ފޯން ެނޓްވޯރކް ބަކޮމިޝަ .13
 .ތައް ހައްލުކުރުންމައްސަލަ

 ރިއޭޓްކޮށް ކު އިދާރާގެ އީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ކޮމިޝަންގެ އީމައިލް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް .14
 ކާތެރިކަމާއިއެކުރައް ބެކަޕް ނެގޭ އްޓައި، ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރާ ޔޫސަރސްތަކުގެ ބެކްއަޕްނަގައިހަބެލަ

 .ބެލެހެއްޓުން
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
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 7799280ހޮޓްލައިން: 
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ންަނ ން، އަބޭނުންކުރަމުންދާ ސޮފްޓްވެައރސްތަކާއި ގުޅިގެކޮމިޝަން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް  .15
 ކަށް އެޓެންޑުވުން.ސަޕޯރޓް ޓިކެޓްސްތަ

 ކުރާ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޒަންގެ ސުޕަވައިޒަރު ހަވާލު .16
ނިެހްނ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެއެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުާމއި 

 ކަތް ކުރުން.ސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން އަދި ާޚާއްަޞަ ާޙާލަތްތަކުގައި ާޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްމަ
ރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރސް، ސެކްރެޓަ .17

 ރަލްއަދި އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިިވޒަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ
 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ބްސައިޓް ވެ އޮފީހުގެ  މި " ރިފަރެންސް އޮފް ޓާމްސް"މި މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ނުވަތަ )
www.csc.gov.mv  ްސް އަދި މި އިއުލާނާއެކު، އެޓޭޗުކުރެވިފައިވެ .ހުންނާނެއެވެ ލިބެން އިނ

 (ވާނެއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެބް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން އިންފޮމޭޝަން  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން 

ލްކޮށްފައިވުމާއެކު ތިރީގައިވާ ގެ ސަނަދެއް ހާސި 9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
 މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ފުރިހަމަވުން.

 ނުވަތަ،

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެބް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން 
މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  8ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
މަސައްކަތު އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ތިރީގައިވާ  2ދާއިރާއިން މަގާމުގެ މަސައްކަތު 

 ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ފުރިހަމަވުން.

REQUIRED SKILLS AND WORK EXPERIENCE: 

● Experience in managing Rack Servers. 

● Experience in managing Network Attached Storage (NAS) or Storage Area 

Network (SAN). 

● Experience in Data Center Switches, Data Center Routers and Data Center 

Firewalls. 

● Experience in Virtual LAN and Subnetting. 
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● Experience in Virtual Private Network. 

● Experience in Intrusion Detection Systems (IDS) and Intrusion Prevention 

Systems (IPS). 

● Experience in enterprise level wireless networking. 

● Experience in data sharing across government networks. 

● Experience in Private Cloud, Public Cloud and Hybrid Cloud environments. 

● Experience in Google Cloud Platform. 

● Experience in VMware secure virtualized server environment 

● Experience in Microsoft Windows Server Active Directory Domain Services, 

Group Policy Management, DHCP Server, DNS Server, File and Storage 

Services, Print and Document Services, Remote Desktop Services, Web Server 
IIS 

● Experience in monitoring and carrying out maintenance tasks with 99.9% 

uptime. 

● Experience in managing a ubuntu server operating system. 

● Experience in managing an enterprise level PABX. 

● Experience in managing and administering centralized endpoints solutions. 

● Experience in managing and administering relational databases in a large scale 

24x7 production environment. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  .1
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

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

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު އްލިފައިވާގެ

ކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ާޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
އުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އި

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5
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 މަތީ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

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

  .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ

)ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

  ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާެއއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  )ހ( 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން. 

އިން  mvhttps://myaccount.csc.gov./ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 
ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ 
މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް 

ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކި
 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

އް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެ
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް 

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ މާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަ )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް

https://myaccount.csc.gov.mv/
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 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  )ބ( 
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  8ލުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުަޞޫ
  ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (އިންސައްތަ 30)އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  .1
 (އިންސައްތަ 5)ލީމު އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢު .2
 (އިންސައްތަ 5) ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ތަޖުރިބާއަސާސީ  .3
 (އިންސައްތަ  15ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( ) އިމްތިާޙާނު) އެސެސްމަންޓް .4
 (އިންސައްތަ 45) )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު( އިންޓަރވިއު .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ  23:59ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2022 އޮގަސްޓު 18ހުށަހަޅާނީ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ، ނިޔަލަށް

hr@csc.gov.mv .ެމެދުވެރިކޮށެވ 
ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން 

   ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް 

 ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.ޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

އިމްތާިޙާނު އަދި  ،އިންޓަވިއު
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

އާއި   22އޮގަސްޓު  2022 ނީ އޮންނާމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް
މިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮ އާ 31އޮގަސްޓު  2022

ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑޯިއ 
ލްސް އަށް ތައްޔާރުވެގެން އި ޕްރެކްޓިކައެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާ ،ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު

 ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު(" އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  3އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ބަންދު ނޫން ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ 

ޝީޓް("  A2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 3
އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

mailto:hr@csc.gov.mv
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  1444މުާޙައްރަމް  06
 2022 އޮގަސްޓު 04

ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ބަންދު ނޫން 

 

ރައްވާނީ މެއިލް ކު-ނަންބަރު ޯފނާއެވެ. އީ 3307359/3307357މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
hr@csc.gov.mv  .ެިއތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ުހންނާނެއެވެ.އަށެވ 

 


