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 CSRD-IUL/2022/72-188 ނަންބަރު:

    

 އިޢުލާނު 
 ށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތުމަޤާމަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ  ގެއޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންމިނިސްޓްރީ 

 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން  އަލުން

ވަނަ  29)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އަށް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަކު  އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންމިނިސްޓްރީ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 

 ޢާްނމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. އަލުން ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޝައުޤުވެރިވާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، އެ މަޤާމަްށ 

ޝަރުޠާިއ،  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އަދި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަްށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ
 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމާއި، މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ މި އިޢުލާނާއެކީ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އާ ގުޅުއްވުން  3307323މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުނަމަ، ކޮމިޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރު 
 އެދެމެވެ.

 މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު 

 ؛ކޮށްފައިވުމާއެކުލުޞިޙާ ގެ ސަނަދެއް  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެެގން ލެވެލް  .1
ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ުނވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަްމޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްެގ  ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ސަރުކާރުގައި

 .އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން 6 ދާއިރާގައި މަދުވެގެންންގުމުގެ ހި

 ނުވަތަ 

 ؛ކޮށްފައިވުމާއެކުލުޞިޙާ ގެ ސަނަދެއް  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެެގން ލެވެލް  .2
ޕްރައިވެޓް ނުވަތަ ޤައުމީ ުނވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަްމޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްެގ  ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ،ސަރުކާރުގައި

 .އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން 4ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 
 

 

 



 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

( ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަދި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ފަސްސަތޭކަ )ވިހިހާސް 20،500.00މި މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 
 އެވެ. ވެހި ރުފިޔާ)ފަނަރަހާސް( ދި 15،000.00ގޮތުގައި މަހަކު 

 ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތާއި ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް 

ވާ  2022ސެޕްޓެންބަރު  20 ން، ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައްޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކު
ވަޒީފާއަށް ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  14:00ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  އަންގާރަ

މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި  މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. admin@csc.gov.mvއެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް 
ހަމަވުމުގެ ކުރިން، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ދުވަހެއް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، 

 އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުުމގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 

( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުންތައް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 8) ( އަދ7ި) އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަތކެތީގެ ތެރެއިން ނަްނބަރުވަޒީފާއަށް 
 އެވެ. ނެފަހުން ބަލައި ނުަގނެވޭނެއެވެ. ައދި ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އައު އެޕްލިކޭޝަނެއް ބަލައި ނުގަނެވޭ 

 ހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު )ިމ ފޯމު ކޮމިޝަނުގެ  .1
 ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ.( ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން

https://www.csc.gov.mv/Announcement/ViewDownloads/4  

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންަނ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން  .2
 ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތައެނގޭ ފަދަ 

 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .3

ލް ސަރވިސް އަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފެއް ނަމަ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ސިވި .4
 ވަޒީފާއިްނ ދޫކުރުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ، މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ

 )މި އިޤްރާރު އިޢުލާނާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.( ޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަ .5

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މިނިސްޓްރީގައި، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ދަރިއެއް،  .6
ނޑު މީެހއް، ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހެއް ެންތކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. އަންބެއް، ފިރިއަކު، އެއްަބނޑު އެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަ

ނުވަތަ ބުނެވިދިޔަ މީހުންކުރެ މީހަކު އެ ކުރިމަތިލާ އޮފީހުގައި ހުރެ، ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެނަމަ، އެ ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ 
 ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިސްތިއުާފ ދިނުމަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ ލިޔުން. 

 :ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެްޓތަކުގެ ކޮޕީ .7

)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ަކނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ަމީތ 
ތަ، ސެޓްފިކެޓް ެންތ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަ

https://www.csc.gov.mv/Announcement/ViewDownloads/4


ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ 
 އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

ނުވަތަ ؛ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )ށ( މަތީ ަތޢުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
 ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހާމަކޮްށދިުނމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ތަޖުިރބާެގ ލިޔުންތައް )މީގެ ތެރޭގައި އިާދރާއިން ދޫކުރާ ތަޖުރިބާގެ  .8
ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުއްދަތުތައް ، ޔުންތަކާއި، އުވައިލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ނަމަ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމާއިލި

އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމެއް އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޕަރމަނަންޓް 
ގައި  6އިޞްލާޙު( ގެ ޖަދުވަލު  ދެަވނަ) 2021ޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޫޞލު ސެކްރެޓަރީގެ މަ

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.(

)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ 
އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތުތައް )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަްސ އެނގޭ ގޮތަށް( އަދި  ،އިާވ ވަޒީފާއަދާކޮށްފަ ،އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

މަސްއޫލިއްޔަތު )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ވަޒީފާ  ،ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް 
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގައި ތަފާތު  ،އަދާކުރި މުއްދަތުތަކާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށް(

ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންެގ 
 އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ބައިނަލް އަުޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެްއގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކާއި، )ނ( ޤައުމީ ނުަވތަ 
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގައި ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުތަކާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭ ގޮތަށް(

ތްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިްނ ަބޔާންކޮށް އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަުކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ތަފާތު ވަޒީފާތަކުގަިއ މަސައްކަ
)ޤައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަލް އަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަަތ 

. ނުވަތަ ބަދަުލގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަަނކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ވާނެއެވެނޫންކަން ތަޖުިރބާގެ ލިޔުމުގައި އޮންނަން
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ އިދާރާތަކާއި، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްައޤްވާމީ ، )ރ( އުވައިލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި
ރިބާ ހާަމކޮށްދޭ ލިޔުމެއް އެ އިދާރާއެއް އުވައިލައިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެްޕލިކެންޓަށް ިލބެްނނެތްނަަމ، ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތުގެ ތަޖު

ނުވަތަ އެ ފަަދ ތަނަކުްނ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ފުރިހަމަާވންޖެހޭ މަޢުލޫމާުތ ފުރިހަމަނުވާ ަނމަ، ތަޖުރިބާ ހާމަކޮށްދޭ 
ރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު އެ ތަނެއްގެ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ޕަ

 ގައިވާ "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް" ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 7

 

 

 



 އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން

ށް އެންމެ އެކަށީެގންާވ މަޤާމަފަރާްތތަކުގެ ތެރެއިން،  ހަމަވާ ޝަުރޠުެގ މަޤާމު ،ށް ކުރިމަތިލާމަޤާމަޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ 
އިން  2022ސެޕްޓެންބަރު  25 ކުރުން، އިމްތިޙާނުފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އަދި 

 މާލޭގައި އޮންނާނެއެވެ. އާ ދެމެދު  2022އޮކްޓޫބަރު  20
ށް އިމްތިޙާނައަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށާއި އިްނޓަރވިއުއަށް އަދި މި ވަޒީފާ، ވުމާއެކު
 ވެސް ދަންނަވަމެވެ.  ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުަމށްހާޒިރު

 ލިބުނުގޮތުގެ ީޝޓު ާޢންމުކުރުން  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ 

 ޕޮއިންޓުިބލް ފަރާތް ހޮވުމަްށ ޤާ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް އެންމެ  )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު ބާއްވާާތ 
ކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ކޮމިޝަުނގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއު ދެވުނު ގޮތުގެ ޝީޓް" ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި

 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކުރާ ދުވަހުން ެފށިގެން ޢާންމުއެ ޝީޓް ، ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ ޕޮއިންޓުފަރާތްތަކަށް 
ތެރޭގައި ެއ ޝަކުވާއެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ސިޓީ  )ތިނެއް( ދުަވހުގެ
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