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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 
  HRS-IUL/2022/55-188ނަންބަރު: 

 އިއުލާން 

 

 އެގްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޤާމު:

 CSC-J-365829 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CSC5-1 ރޭންކް:މަޤާމުގެ 

 ސީ.އެސް.ސީ ޕްރޮފެޝަނަލްސް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

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

 ރުފިޔާ  9890/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 188/-ހާޟިރުވާ ދުވަހަކަށް  ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 (35ރުފިޔާ )އަސާސީ މުސާރައިގެ % 3461.50މަހަކު  ކޮމިޝަން އެލަވަންސް:

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ 
ސެކްޝަނުން ކުރާ މައިގަނޑު 

 މަސައްކަތް 

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓްގެ އަދި ކޮމިަޝނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ 
ޑަރުންނާ ގުޅުްނ ގުޅޭ ގޮތުން ބަިއނަލްއަގުވާމީ ފަާރތްތައް ހިމެޭނހެން އެކްސްޓަރނަްލ ސްޓޭކްހޯލް

ބަދަހިކުރުމާއި، ކޮމިޝަން މެްނަބރުންނާއި، ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަުފން ރަސްމީގޮތުން އަތޮޅުތަކަށާއި 
ކޮމިޝަނުގެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުަތކުގެ އިންތިޒާމާއި، ޕްރޮޓޮކޯލް ހަމަޖެއްސުމާއި، 

ދާރީކަންކަން ބަލަހައްޓަިއ، ބައްދަލުވުންތައް އިްނތިޒާމްކުރުމާއި، މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އި 
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. 

މަޤާމުގެމައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ކޮމިޝަނުގެ  އަދި  ،މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް  ، ބިއުރޯކޮމިޝަނަރސް  .1
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭހެން އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ގުޅުންބަދަހި ކުރުމަްށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 
މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް 

ކެތި ރިވިއުކޮށް ގަވާއިދުން މި ތަ ،އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި
 .ގެނައުންގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތާއި ޙިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި  .2
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހިެމނޭހެން އެކްސްޓަރނަލް ސްޓޭްކހޯލްޑަރުންނާ ގުޅުން 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޒަމާނީކޮށް 
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ސިޔާސަތުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީސްތައް  ،އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ހޯދޭނެގޮތްތަކާއި
 އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ،ދެނެގަނެ

އަދި ބައިަންލއަގުވާމީ އިދާރާތައް  ،ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރިވާ .3
ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަރނަްލ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަުކްނ ކޮމިޝަނަށް ދެއްވާ 

 ކުރުން.ފީލްޑް ޓްރިޕްތަކާގުޅޭ ކަންކަން  ،ސްޓަޑީ ޓުއާތައް ،ވޯކްޝޮޕްތަކާއި
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޚިދުމަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ  .4

ން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަްށޓަކައި އެހީ އާއި ވަޞީލަތްތައް ތަމްރީ
މެހައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ އެން ،ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި

 ސައްކަތް ކުރުން.މުގެ މައްސުއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެ
ރނަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭހެން އެކްސްޓަ .5

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކަމާެބހޭ ފަރާްތތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އެކުލަވާލުމާއި 
އެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީއާއި އެހެނިހެން ޓެކްނިކަލް އެީހ 

 ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ކުރުން.
ޝަނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދި ޤައުމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ކޮމި .6

އެއްބާރުލުން އިުތރުކުރުމަށް ފަހުމުނާމާ  ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ގުޅުން ަބދަހިކުރުމަށާއި
)މެމަރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ )އެމް.އޯ.ޔޫ.(( އެކުލަވާލުމާއި އެފަދަ 

ގަވާއިދުން ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ، ބެލެހެއްޓުމާއިއެމް.އޯ.ޔޫތައް ތަންފީޒުކޮށް
 މި ފަހުމުނާމާ ތަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންަތއް ކުރުން. ،ކުރުމާއި

ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ކަނޑައަޅާ އެމް.އޯ.ޔޫ ފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ  .7
 ،ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިތެރެއިން އާންމު އެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ސޮއިކުރުމާބެހޭ 

ކޮމިޝަނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އަދި ޤައުމީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް 
އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް ބާއްވާ  ،ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި

ރުވުމުގެގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް ތައްޔާ ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިދާރީ އިންތިާޒމް ހަމަޖައްސައި
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޓޯކިން ޕޮއިންޓްސް ދުރާލާ ތައްޔާރުކޮށް 

 މިދަފަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިްއޔާލިޔެ ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން.
މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  އަދި  ކޮންމެ އަހަރަކު ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ .8

އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް  ،އެނުއަލް ވަރކްޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްގެ ޔުނިޓް
  ގެންދިޔުން.

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނާ އަދި ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުްނތަކާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި،  .9
، އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ކުލަވާލުމާއި

ން މި ތަކެތި ރިވިއުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް ގެނެސް އަދާހަމަކޮށް ގަވާއިދު
 .ޓުންއްހެލެބެ
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 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ގައި ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓްގެ މެންޑޭޓް .10
 ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ނޫނު( ގެ ދަށުން )މަުޢލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ޤާ 2014/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .11
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ 
މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި 

އެ ކަންކަން އިންތިޒާމުތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަަދލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ެގނެސް، 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މިްނގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ، ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިަހމަވެ

 .ނުން ދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިވެބްސައިޓް އަދި ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތައް މެ
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް އަދި ހުރިހާ ސޯޝަލް މީޑީޔާ އަދި  .12

ކޮމިޝަނުގެ ޑިވިޜަނެއް ކަމަށްާވ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ 
ވެބްސައިޓް އަދި ހުރިހާ ސޯޝަލް މީޑީޔާ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، ގަވާއިދުން 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ  .13

ސޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ފެންވަރުމަތިކޮށް ޒަމާނީ އު
 .ކެމްޕޭންތައް ފަރުމާކޮށް އެކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން

މީސްމީޑިއާއަށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޭދންެޖހޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު  .14
ގެ ލަފާގެމަތިން އަދި ނޫސްބަޔާން ފަދަ ތަކެިތ ތައްޔާރުކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 އާންމުކުރުން.
ކޮމިޝަނުން މީޑިއާއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އުސޫލާ  .15

އެއްގޮތަށް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާ އެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން 
 ކަށަވަރުކުރުން.

، އެޙަރަކާތެއް ފެށުމުގެ ކުރީންނާ، ޙަރަކާތް ކޮމިޝަނުން ހިންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް .16
 .ހިނގަމުންދާއިރު މީސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޢާއްމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން

ކޮމިޝަނުން ިހންގާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް މީސްމީޑިޔާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީަލތްތަކުގެ  .17
 .ބޭނުންކޮށްެގން ޕްރޮމޯޓުކުރުން

ބަރު ފަުތރާ އެކި އިދާރާތަކާ ގުޅުން ބަދަިހކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޚަ .18
ކުރުމާއި ކޮމިޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މީޑިއާތަކަށް އެރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް 
 .ހަމަޖައްސާ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން އެ ތަންތަނަށް ޮފނުވުމުގެ އިންތިާޒމުތައް ހަމަޖެއްސުން

އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ޓްރެއިނިންގ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އަދި .19
ކޮންޓެންުޓތައް/މަޢްލޫމާތުތައް ދުަވހުން ދުވަހަށް ބަލައި އިސްލާހުކޮށް، އަދާހަމަކުރަންޖެހޭ 
މަޢްލޫމާތުތައް ކަމާެބހޭ ސެކްޝަންތަކުން ނުަވތަ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި 

 .ކުރުންދުވަހުން ދުވަހަށް މަޢްލޫާމތުތައް އަދާހަމަ
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްކަތާއި، ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ އެކި އުސޫލުތަކާއި،  .20
ކޮމިޝަންގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އެކި އުސޫލުތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި، ކޮމިޝަނުން 
ބައިވެރިވާ އެކި ސެމިނާ ވަރކްޝޮޕް ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކޮިމޝަންގެ ފަރާތުން އެކި 

އިދާރާތަކަށް ކުރެވޭ ޒިޔާރަތްތަކާއި، ކޮމިޝަނަށް އެކިފަރާތްތަކުން ކުރާ ޤައުމުތަކަށާއި 
ޒިޔާރަތްތަކާއި، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާިއ، ކޮމިޝަނުން ރާވާ 
އެކި އިވެންޓްތަކާއި އެ ހުރިހާ ކަންކަމާގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތައް ލައްވާ 

ކުކޮށް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓާއި މީސް މިޑީއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި އުފައްދައި، އެތަކެތި ޗެ
 .ޝާއިޢުކޮށް ޢާއްމުކުރުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓާއި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެްބސައިޓަކީ ބޭނުންތެރި  .21
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ެވބްސައިޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ދިރާސާތައްކޮށް، 

 .ަބދަލުތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާގުޅިގެން ގެނައުންގެންނަންޖެހޭ 
ގެ އަހަރީ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް އަދި  ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ .22

 އެކުލަވާލުން  ބަޖެޓް  އަދި އަހަރީ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އަދި އެކްޝަން ޕްލޭން
ރަސްމީގޮތުން އަތޮޅުތަކަށާިއ، ކޮމިޝަން މެންބަރުްނނާއި، ކޮިމޝަނުގެ މުވައްޒަފުން  .23

 .ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމާއި، ޕްރޮޓޮކޯލް ހަމަޖެއްސުން
ސްޕަވައިޒަރު އެސައިން ކުރާ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުުވންތައް ިއންތިޒާމްކުރުމާއި، މި  .24

 ލިޔެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިދާރީކަންކަްނ ބަލަހައްޓައި، ބައްދަލުުވންތަުކގެ ޔައުމިއްޔާ 
 ބެލެހެއްޓުން.

ކޮމިޝަނުން ިނންމާ ނިންުމްނތައް ޑޮކިއުމެންޓްކޮށް އަމަލުުކރުމަށާއި އަޅަންޖެހޭ  .25
އަދި ޔުނިޓްތަކަށް ސްޕަވައިޒަރު  ،ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާގުޅޭ ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން

ހެން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ލަސްނުކޮްށ ފޮނުވުމާއި، ިނންމުންތައް ފަޭސހައިން ފެންާނނެ
 ބެލެހެއްޓުން.

ސްޕަވައިޒަރު އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  .26
 ބެލެހެއްޓުމާއި، އަމަލީޮގތުން ކުުރން.

ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަްނތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ގަވައިދުްނ ހަމަޖެހިފައި ހުރޭތޯ  .27
 .ދުވަހުން ދުވަހަށް ޔަގީން ކުރުން

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން  މީގެ އިތުރުންވެސް  .28
 ކުރުން.

ރޮނގުން  ނުވަތަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ނުވަތަ މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ގެ ސަނަދެއް  9މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 

 ،ހާސިލުކޮށްފައިވުން



 

        

  

 

  

 

 

 

` 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ނުވަތަ 
ރޮނގުން މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ނުވަތަ މާކެޓިންގ 

ސަނަދެއް ގެ  7މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ،ސަރުކާރުގައި ،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

މެނޭޖްމަންޓް   އަހަރުދުވަހު 2ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 
 ،އިވުންނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާިއރާއިން މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިިބފަ

 ނުވަތަ 
ގެ ސަނަދެއް  9މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ،ސަރުކާރުގައި ،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
 ،މަސައްކަތްކޮށް އަހަރުދުވަހު 3ގައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަލްއަގްވާމީ ަޖމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 

 ،މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވުން
 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެއް  7މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 
ތަ ނުވަ ،ނުވަތަ ޕަބްލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ،ސަރުކާރުގައި ،ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

 ،އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް 6ގައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަލްއަގްވާމީ ަޖމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 
 ،ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވުން މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން 

 ،ނުވަތަ
CSC4-2  ިއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވުމާއެކު ަމސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑްގައ

ނުވަތަ  85އަހަރު % 2ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން އެންމެ ފަހުން މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި 
 އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާަފއިވުން.

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

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

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

ގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ، ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ެފންނަ

ޕާސްޕޯޓް ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 އްޒަފުންރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވަސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަ .4
 ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްެޖ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

 ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން  ތަޢުލީމުދޭ މަތީ
 ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި

 މޯލްޑިވްސް ، ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި  ކަމުގެފުރިހަމަކުރި ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި
 އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ޫދކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ކޮޕީ.  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު  )ހ( 
އަދާކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާ، އަދި  ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަ

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

 އިވާ ލިޔުން. ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަ

 https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 
އިން ފެންނަްނނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮުތން އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާިއ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ނަމަވެސް( ވަކި

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

https://myaccount.csc.gov.mv/
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

އް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް )އެ، އެނގޭގޮތަށް(
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮްށ އެ އޮފީހަކުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 މާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަ )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
އަދާކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްަދތާއި )އަހަރާއި  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  ،މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
އެ ތަނަކުން  މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބދަލުގައި އެކަން 

 ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިަފއިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ )ބ(  
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

 ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުަވތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ަގއިވާ "ވަޒީފާއަށް  8ލުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުން ލިބެްނނެތް ނަމަ، ރެކްރޫްޓމަންޓް އުޞޫ
 އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (އިންސައްތަ 30އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން ) .1
 (ިއންސައްތަ 5ލީމު )އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢު .2
 (އިންސައްތަ 5އިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ތަޖުރިބާ )ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައަސާސީ  .3
 (އިންސައްތަ 15އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( ) .4
 (އިންސައްތަ 45) އިންޓަރވިއު )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެުކ( .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 23:59ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  2022 ޖުލައި 5މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  ، ގެ ނިޔަލަށް

hr@csc.gov.mv .ެމެދުވެރިކޮެށވ 
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ަކނޑައަޅައިފި 

 ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.  

mailto:hr@csc.gov.mv
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 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

ރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންވަ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތްތައް 

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިމްތިޙާނު އަދި  ،އިންޓަވިއު
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

 2022 ޖުލައި 17މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ 
އާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2022 ޖުލައި 23 އާ

 ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި 
އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާއި  ،ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު

 ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

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

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ޝީޓް("  އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ 
 3ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަަމ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުްނ ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދު ޫނން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.
 

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

saeed
Draft


