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 HRS-IUL/2022/64-188 ންބަރު:ނަ   

 އިއުާލން    
 

 އިންޓަރން  އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްސް :މު މަޤާ 

  - މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 2 ބޭނުންވާ އަދަދު:

  ވަގުތީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 މުއްދަތު ކޮންޓްރެކްޓްގެކޮންމެ މީލާދީ އަހަރު ފެށޭއިރު ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  :އްދަތު މު 
 އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

  - މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ކ. މާލެ/  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި(  )ތެއްތިރީސ33.65ް  ގަޑިއިރަކަށް މުސާރަ:
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ 

ސެކްޝަނުން ކުރާ މައިގަނޑު 
 މަސައްކަތް 

ކޮިމަޝުނގެ ެންޓވަރްކ، ަސރވަރ ައދި އައިީސީޓއާ ުގޅޭ ެއންމެހައި މަަސްއަކތްތަކާއި،  ސިިވލް ަސރިވސް 
 ތަްއޔާުރުކރުމާިއ ިސްސޓަމްތަކުަގއި ޮކިމަޝނުްނ ޭބުނންާވ ިސްސޓަމްތަކާއި ެއްޕިލޭކަޝްނތަްއ ަފރުާމޮކށް 

 މަްއަސލަތައް ހަްއުލުކރުމަށް އެހީތެރިުވން. ީވ ެއންެމ އަވަހަްށ ދިމާާވ މަްއަސލަތައް ެދނެަގެނ 
 

މަޤާމުގެމައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

"( ެރފަެރްނސް  އޮފް  ޓަރްމސް )" ަމަސއްކަތްތައް  އަދި  ިޒންމާ  މަސްއޫިލއްަޔތުތަކާއި  މަިއގަނޑު  ވަޒީާފގެ  މި
 .ާވނެެއވެ އެްއަކރުދްާސުކެރިވަފއި ިއުޢާލނާއެކު  މި

 ުފރިހަމަ ކޮްށފައިުވްނ )ޖީސީއީ އޯލެވަލް( ާމއްދާ ހިެމނޭ ގޮތުން ާސނަވީ ތަޢުީލމު  ޮކމްޕިުއޓަރ ސަިއްނސް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ެވްބަސއިުޓން  ޮކިމަޝނުގެ  ސަރވިސް ސިިވލް  ފޯމު  މި ) ފޯމު  އެދޭ  ވަީޒފާއަށް  ކޮްށފައިވާ  ފުރިހަމަ  .1
 .( ިލބެންުހްނނާެނއެވެ

 (.ހިެމޭނގޮތަށް ެއޑްރެސް ެމއިލް -އީ ަންނބަާރއި ފޯނު  ގުޅޭނެ ) ަވަނވަރު  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  .2

( ނަމަެވސް  މުއްަދތުހަމަވެފައިވީ ) ކާޑުގެ  ައންގަިއދޭ  ރަްއޔިތެއަްކން  ދިވެހި ފަރާތުގެ  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  .3
. ޑީ.އައި ނުވަތަ . ޮކީޕއެއް ފަދަ  ެއނގޭ ކިަޔން ލިޔުންތައް  ލިޔެަފއިވާ ،ެފްނނަ  ލިުޔންތައް ދެފުށުގެ 

 ޑްަރއިިވންގ ނުވަތަ  ާޕްސޯޕޓް ،ސެްޓިފެކޓު އުފަްނދުވަހުގެ  ފަރާތެްއގެ  އެ ،ަނމަ ގެްއިލފައިވާ  ކާޑު 
 .ލަިއަސންސް
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 ުކރިމަތިލާ  މުވައްަޒުފން  ޮއތް އެްއަބްސވުމެއް  ޚިދުމަތްކުުރުމގެ  ަސުރާކރަށް/  ސަރވިސްއަށް  ސިިވލް  .4
 ވަޒީފާ  ،ަކމަށްއިުއތިރާޒެއްނެތް  ވީއްުލމާމެދު  ވަީޒފާިއން ައާދުކރަުމންދާ  ،ނަމަ ހޮވިްއޖެ މަޤާމަށް
 .ލިުޔން ދޫކޮްށފައިވާ  އޮފީުހން  އަާދުކރާ

  ؛ޮކޕީ  ެސުޓފިކެޓުަތުކގެ  ަތުޢީލމީ  ިލބިފަިއވާ .5

 މަތީ ،ޖަހާފަިއވާ ތައްގަނޑު  ަކނޑައަޅައި  ލެަވލް  އޮތޯިރޓީިއން ޮކލިިފޭކަޝްނސް  ޯމލްޑިްވސް (  ހ) .6
 ޮކީޕއާއި ެސޓުިފެކޓުަތުކގެ  ަތުޢީލމީ  ދޫކޮްށފައިވާ  ަމރުކަަޒުކން  ޭބރުގެ  ާރއްޖިެއން  ތުަޢލީމުދޭ 

 ލިުޔމުގެ  ަކމުގެފުރިހަަމުކރި  ޯކސް ،ާޙލަތްތަކުގައި ނެތް ެސޓްިފެކޓު : ނުވަތަ ؛ޮކޕީ  ޓްާރްންސްކިރްޕޓުގެ 
 އަދި ޮކޕީ  ރޯިޕޓްގެ  ެއެސސްަމްނޓް ޫދޮކށްފަިއވާ އޮތިޯރީޓން ކޮލިިފޭކަޝްނސް  ޯމލްޑިްވސް  ،ޮކީޕއާއި

 . ޮކޕީ  ޓްާރްންސްކިރްޕޓްގެ 

 ޮކީޕއާއި  ެސޓުިފެކޓުަތުކގެ ތައުީލމީ ދޫކޮްށފައިވާ  ަމރުކަަޒުކން  ތައުލީުމދޭ މަތީ  ރާއްޭޖގެ( ށ) .7
 ޓްާރްންސްކިރްޕޓްގެ ޮކީޕއާއި ލިުޔމުގެ ުފރިހަަމުކރިކަުމގެ ކޯސް ނުވަތަ ؛ޮކޕީ  ޓްާރްންސްކިރްޕޓްގެ 

 .ޮކޕީ 

 .ޯޕޓްޯފލިއޯ ައންގައިދޭ  ތަޖުިރބާ  މަަސއްކަތުގެ  .8

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 (ިއންސައްތަ 50ހަަމވުްނ ) )ޮކިލިފޭކަޝްނ ައދި ެއްކްސިޕިރައންްސ( އާަސީސ ަޝުރޠު .1
 (ިއންސައްތަ  50) )ްޕރެެޒްނޓޭަޝާނެއުކ( އިްނޓަރވިއު  .2

 ގެ  23:59ދުވަހުގެ  އާދިއްތަާވ  2022 ޮއގަސްޓު  14 މަޤާމަށް ެއދި ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
ިސވިްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝނުެގ ހިއުމަްނ ރޯިސްސ ެސްކަޝުނެގ އީމެިއްލ އެްޑެރސް ، ނިޔަލަށް

hr@csc.gov.mv .ެމެދުެވރިކޮށެވ 
އަިދ ިއުޢލާުނެގ ުސންގަިޑ ހަމަވުމުެގ ުކިރްނ ަސުރކާރުްނ އަލަްށ ަބންުދ ުދވަހެްއ ަކނޑައަޅަިއިފ ނަަމ، 

 އެ ަކނޑަައޅާ ދުވަހުެގ އަަދދަށް ވަީޒފާއަށް އެޭދ ފޯުމ ަބލައިަގެނވޭެނއެވެ.  

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

މި ވަޒީާފއަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ފަރާތްަތުކެގ ތެރެިއްނ ަތުޢލީީމ ެފންވަރާިއ ތަޖުިރބާއަްށ ބަލަިއ، ވަީޒފާއަށް 
 ިލބޭ ަފރާތްތައް ޯޝްޓލިސްޓް ުކެރޭވނެއެވެ.ޮޕިއްނޓު ުކރިމަތިލާަފިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެިއން ެއންމެ މަތިން 

އިމްތިޙާނު އަދި  ،އިންޓަވިއު
 ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނާއި

 މުއްދަތު:

 އާ 2022 އޮްގްސޓު  18 ޮއްނާނނީ  ްޕެރްކިޓަކްލސް  އަދި  އިްނޓަވިއު  ބޭްއވޭ  ހޮވުމަށް މީަހކު  މަޤާމަށް  މި
 ަކނަޑއަޅާ  ަޝުނންޮކމި  ަސރވިސް ިސވިލް އޮްނާނނީ ްޕެރްކިޓަކލްސް. ދެެމދުއެވެ އާ  2022 އޮގަސްޓު 31

 ވީޑިއޯ" ނުވަތަ  ގައި ޮކމަިޝނު  ަސރވިސް ިސވިލް  ގެްނެދވޭނީ  ުކރިއަށް  އިްނަޓރވިއު . ވެތަނެއްގައެ 
 އަށް ްޕެރްކިޓަކލްސް އައި  އިންަޓރވިއު މުއްދަތުގައި  އެ ،ުވމާއެކު. ެމދުވެރިކޮށެވެ" ކޮްނަފެރްނސް 
 .ދަްނަނވަމެވެ ތިުބމަށްެވސް  ތައްޔާރުވެެގން 

mailto:hr@csc.gov.mv
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 1444 މުޙައްރަމް 9
 2022 އޮގްސްޓު 7                                  

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

މަިތލި ަފރާތްތަކުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަޒީފާއަށް ުކރި 3އިއުާލނުގެ ުމއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ޫނން 
ސްީމ ބަްނދު ްސްކީރިނންގ މަރުަހލާގެ ނަތީާޖ ީޝޓު އާއްުމ ުކރެވޭނެއެވެ. އަިދ ިއންަޓވިއު ާބއްވާތާ ރަ 

ޝީްޓ("  A2 ީޝޓް )ދުވަހުގެ ތެޭރގައި "ވަޒީާފއަށް ުކރިމަިތލީ ަފރާތްތަކަށް ޮޕިއންޓު ިލުބނު ގޮތުގެ  3ޫނން 
ވެ. ވަޒީފާއަްށ އާންމުކޮްށ ފެްނާނނެހެްނ މި އިާދާރގައި އަދި އިާދރާެގ ެވބްސަިއޓުގަިއ ާއންުމުކރެވޭެނއެ 

ުމުކާރ ދުވަުހްނ އޮތް ނަަމ ީޝުޓ ާއން ުކރިމަތިީލ ފަާރތްތަަކްށ ޕޮިއްނުޓ ދިެވފަިއާވ ގޮތާމެުދ ަޝުކާވއެްއ 
 ޅަންާވނެެއވެ.ުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ ެއ ަޝުކވާއެްއ ިމ އިދާާރއަށް ހުށަހަ 3ފެށިގެްނ ރަސްީމ ަބންުދ ނޫން 

ެމއިްލ ުކަރއްާވނީ -ނަްނަބުރ ޯފނާއެވެ. އީ 3307359/3307362މި ިއުޢލާާނ ގުޅިެގްނ ަމުޢޫލމާުތ ާސުފކުރުމަްށ ގުުޅއްވާީނ 
hr@csc.gov.mv  .ެއިުތުރ މަުއލޫމާތު ިސވިްލ ަސރިވްސ ޮކިމަޝނުެގ ިއދާާރެގ ެވބްސަިއުޓން ިލެބްނ ހުްނާނނެއެވެ.އަށެވ 
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