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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
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  HRS-IUL/2022/86-188  ންބަރު: ނަ 

 އިއުލާން  
 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  :މު މަޤާ 

 CSC-J-364087 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CSC7-1 މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ   ސީ.އެސް.ސީ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

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

 ރުފިޔާ  14140/- މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 281/- ވަހަކަށްދު ހާޟިރުވާ ސަރވިސް އެލެވަންސް:
 ( 35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ 4949.00ހަކު މަ އެލަވަންސް: ކޮމިޝަން  

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  
ސެކްޝަނުން ކުރާ މައިގަނޑު  

 މަސައްކަތް  

  ތަމްރީންތައް  ޭބނުންވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް
  ތަމްރީން   ިބނާކޮށް  އެއަށް  ،ހަދައި  އެއް  އެނެލިސިސް  ނީޑްސް  ޓްރެއިނިންގ  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ޓްރެއިނިންގ    އަދި    ބެލެހެއްޓުމާއި  ހިންގާ  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ،އެކުލަވާލުމާއި  ޕްރޮގްރާމުތައް
ޕްރޮސީޖަރތަކާއި   އޮޕަރޭޓިން  ސްޓޭންޑަރޑް  އުސޫލުތަކާއި  މަސައްކަތާގުޅޭ  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 
ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ގަވާއިދުން މިތަކެތި ރިވިއުކޮށް  

 ން. ންނަން ޖެހޭ ަބދަލުތައް ގެނެސް އަދާހަމަކުރުގެ

މަޤާމުގެމައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް   .1 މެންޑޭޓުގައިވާ  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 
 ރާވާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. 

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑް  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ   .2
އޮަޕރޭޓިން ްޕރޮސީޖަރތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އަދި ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑްތައް އެކުލަވާލުމާއި، 
އެކަން   އަދާހަމަކުރުމާއި  ގެނެސް  ބަދަލުތައް  ޖެހޭ  ގެންނަން  ރިވިއުކޮށް  މިތަކެތި  ގަވާއިދުން 

 ން. ކަށަވަރުކޮށް ބެލެހެއްޓު
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން   .3

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރުން. 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އަލަށް ވަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަކްޝަން ކޯސްތައް    ދ .4

 ހިންގުން. ރާވައި 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކުގެ ގިންތިއާއި ފަންތިތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖޮބް ސްެޕސިފިކް   .5

 ތަމްރީން ްޕރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ތަމްރީންތައް   .6 ބޭނުންވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ހިންގުން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ތުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގ ނީޑްސް އެނެލިސިސް އެއް ހަދައި، އެއަށް ބިނާކޮށް ތަމްރީން ދެނެގަ

 ްޕރޮގްރާމުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ްޕރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. 
މަސްއޫލި .7 ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިދާރާތުގައި  ސަރވިސް  އްޔަތު  ސިވިލް 

އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ )މެންޑޭޓަރީ( ޓްރެއިނިންގ ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަން  
 ކަށަވަރުކުރުން. 

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމައިޒްޑް ޓްރެއިނިން ްޕރޮގްރާމް   .8
ޑިވެ ރިސޯސް  ހިއުމަން  ހިންގުމާއި،  ޑިޒައިންކޮށް  ްޕރޮގްރާމުތަކަށްތައް  ބޭނުންވާ   ލޮޕްމަންޓް 

 ފަންނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން. 
ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެމަތިން،   .9 ކޮމިޝަނުން  ހިނދެއްގައި،  ބޭނުންވެއްޖެ  އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުގެ 

 ކަސްޓަމައިޒްޑް ޓްރެއިނިން ްޕރޮގްރާމް ތައް ޑިޒައިންކޮށް ހިންގުން. 
ލަރނިންގް ްޕރޮގްރާމްތަކާއި، - ފޯމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އީޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އޮންލައިން ޕްލެޓް .10

ރާވައި   ސެމިނަރ، ވޯރކްޝޮފް، ކޮންފަރެންސް ފަދަ ހަރަކާތްތައް މާލީ ބުރަ ކުޑަވާނެގޮތަކަށް
 ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

މުވައްޒަފުން   .11 މަގާމުތަކަށް  ސަރވިސްގެ  އިމްތިހާނުތަކާއި  ސިވިލް  ބޭއްވޭ  އައްޔަނުމުކުރުމަށް 
އަދާހަމަކޮށް   ގުޅުންހުރި އުސޫލްތަކާއި، އަތްމަތީ ފޮތް އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް 

 ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. 
ގާމުތަކަށް  އަދި އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކްތައް( މަ  1ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް )އީ.އެކްސް.   .12

އިމްތިހާން ކަރުދާސް   މީހުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިމްތިހާނުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި
 ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުމާއި ކުރުވުން. 

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ބޭނުންވެއްޖެ   .13
ހަމަޖެއްސުމާއި   ރޫޓްމަންޓް އިމްތިހާނުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައްހިނދެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ރެކް 

 އިމްތިހާން ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް މާކު ކުރުމާއި ކުރުވުން. 
އިމްތިހާނުތައް   .14 ބޭނުންކުރެވޭނެ  ރެކްރޫޓްކުރުމުގައި  މީހުން  މަގާމުތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 

 ކަށަވަރުކުރުން.  ތަރައްޤީކޮށް، ސުވާލު ބޭންކު ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަން
ދިރާސާތައް ދެނެގަނެ، އެ   .15 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، އަދި ޔުނިޓްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި   ދިރާސާތައް ކޮމިޝަނުގެ އެހެން 
ސަރވޭތައް   ދިރާސާތަކާއި  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ސިވިލް ސަރވިސް  ހެދުމާއި ކުރުވުމާއި، 

 ރިޯޕޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ކުރުވުން.
ހޯދާ   .16 ގުޅިގެން  ސެކްޝަންތަކާ  ކަމާގުޅޭ  ދެނެގަނެ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  އަށް  ޓްރެއިނިންގ 

 .ބެލެހެއްޓުން
ތަމްރީންތަކުގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، މުޅި އަހަރުގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި  .17

 ކުރުން. އެކަން ކަށަވަރު
މެންޑޭޓަރީ ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުސަތުދެވި، ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގަވާއިދުގެ   .18

 ތެރެއިން ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. 
)އީ .19 ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަކުރާ  ްޕރޮގްރާމްތައް  ސެޓްފިކެޓްއަށް  -ތަމްރީނު 

 އިސްކަންދީގެން( ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން.



        

  

 

 

 
 

` 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާން   .20
ބައިވެރިވެ ޤަވާއިދުން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި  ކޮމިޓީތަކާއި  ކަންކަން    ، ޖެހޭ  ކަނޑައަޅާ  ކުރުމަށް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ކުރުން. 
އެއްގޮތްވާ   .21 އެއާ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ޑައިރެކްޓްރީ  ޓްރެއިނިންގ  އަދި  ވަރކްްޕލޭން  އެނުއަލް 

ހަރަކާތްތަކުގައި ޓައިމްލައިން ކަނޑައަޅާ    ، ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށް
 ލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި އެކަން ކަށަވަރުކުރުން. އެ ްޕ

އެއްގޮތްވާ   .22 އެއާ  ރިއާޔަތްކޮށް  ޑައިރެކްޓްރީއަށް  ޓްރެއިނިންގ  އަދި  ވަރކްްޕލޭން  އެނުއަލް 
ތައްޔާރުކޮށް  ބަޖެޓް  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް   ، ގޮތުގެމަތިން 

 ރިޔަށް ގެންދިޔުން. މަސައްކަތްތައް ކު
ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ކުރިޔަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް ގަވައިދުން   .23 ސިވިލް ސަރވިސް 

ފާހަގަކޮށް  ، ރިވިއުކޮށް  ، މޮނިޓަރކޮށް ކަންކަން  ޖެހޭ  ކޮމިޝަނުގެ    ، ބަދަލުގެންނަން  އެކަން 
 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން. 

ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން   .24
 މިންވަރުގެ މައްޗަށް ކުއާރޓަރލީ ރޯިޕޓެއް އެކުލަވާލާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ހިއްސާކުރުން. 

ތެރޭގައި .25 މުއްދަތުގެ  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ    ، ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 ޅުން. މުވައްޒަފުންގެ ަޕރފޯމަންސް ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެ

ތެރޭގައި .26 މުއްދަތުގެ  އިންސްޓިޓިއުޓުގެ    ، ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
 މުވައްޒަފުންގެ ަޕރފޯމަންސް އެްޕރެއިސަލް ފުރިހަމަކުރުން. 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަށް އަލަށް ވައްދާ މުވައްޒަފުންގެ ްޕރޮބޭޝަން   .27
ތައްޔާރު މަހަށް  މަހުން  ޔުނިޓާ  ރިވިއު  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ނިމުމުން  މަހެއް  ކޮންމެ  ކޮށް 

 ހިއްސާކުރުން. 
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަދި "ޕްލޭންޑް"   .28

މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ލަސްނުކޮށް    ، އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ
 ރުން. ވެރިފައިކު

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމް އަދި އާއިލީ ޒިންމާއާ   .29
   ގުޅޭ ރެކޯޑު ދުވަހުން ދުވަހަށް ލޮޖްކުރުން.

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އޯޓީ ރިކުއެސްޓްތައް ޖެހިގެން   .30
 ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ވެރިފައިކުރުން. އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ  

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިރުޝާދު   .31
މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ  ، ދިނުމާއި ހާލަތެއް  ޖެހޭފަދަ  ދައްކަން  މަގު  ލަސްނުކޮށް    ، މުވައްޒަފަކަށް 

 ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ލިޔުމުން  މުވައްޒަފަށް މަގުދެއްކުން އަދި އެކަން
 )އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް( އެންގުން. 

މަސައްކަތްތަކާއިހަ .32 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    ވާލުވެފައިވާ  އެހެނިހެން  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން 
ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ   އަދާކުރުމާއި ހާއްސަ ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އަދި ސެކްރެޓަރީ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ނުވަތަކިޔަވައިދިނުނުވަތަ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: ހިއުމަން  ރިސަ  ން  ނުވަތަ  ރޗް 
ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް    ދާއިރާއިންރިސޯސް   ނެޝަނަލް  ގެ ސަނަދެއް    9މޯލްޑިވްސް 

ގައުމީ    ހާސިލުކޮށްފައިވުން،  ނުވަތަ  ސެކްޓަރގައި،  ްޕރައިވެޓް  ނުވަތަ  ަޕބްލިކް  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގައި، 
ޖަމާޢަތެއްގައި   ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ  ބައިނަލްއަގްވާމީ    ނުވަތަ   މެނޭޖްމަންޓް  ދުވަހުއަހަރު  4ނުވަތަ 

ނުވަތަކިޔަވައިދިނުނުވަތަ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ރިސޯސްރިސަ  ން  ހިއުމަން  ނުވަތަ    ދާއިރާއިން   ރޗް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،  މަސައްކަތު

 ނުވަތަ 
ނުވަތަކިޔަވައިދިނުނުވަތަ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓް ހިއުމަން  ރިސަ  ން  ނުވަތަ  ރޗް 

ލެވަލް  ރޮނގުން    ރިސޯސް ފްރޭމްވޯރކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  ސަނަދެއް    7މޯލްޑިވްސް  ގެ 
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ަޕބްލިކް ނުވަތަ ްޕރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުމީ 

ޖަމާޢަތެއްގައި   ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ  ބައިނަލްއަގްވާމީ    ނުވަތަ   މެނޭޖްމަންޓް  އަހަރުދުވަހު  6ނުވަތަ 
ނުވަތަކިޔަވައިދިނުނުވަތަ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ރިސޯސްރިސަ  ން  ހިއުމަން  ނުވަތަ    ދާއިރާއިން   ރޗް 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،  މަސައްކަތު
 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،   9މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް  
ތަ ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގްވާމީ  ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ަޕބްލިކް ނުވަތަ ްޕރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަ

ޖަމާޢަތެއްގައި   ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށް،   6ޖަމްޢިއްޔާ    ނުވަތަ   މެނޭޖްމަންޓް    އަހަރުދުވަހު 
ނުވަތަކިޔަވައިދިނުނުވަތަ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ރިސޯސްރިސަ  ން  ހިއުމަން  ނުވަތަ    ދާއިރާއިން   ރޗް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، 

 ނުވަތަ 
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،   7މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް  

ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ަޕބްލިކް ނުވަތަ ްޕރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގްވާމީ  
ޖަމާޢަތެއްގައި   ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށް  10ޖަމްޢިއްޔާ    ނުވަތަ   މެނޭޖްމަންޓް     ، އަހަރުދުވަހު 

ނުވަތަކިޔަވައިދިނުނުވަތަ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ރިސޯސްރިސަ  ން  ހިއުމަން  ނުވަތަ    ދާއިރާއިން   ރޗް 
 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

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

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

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

ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ  ،  ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ލައިސަންސް.

ކުރިމަތިލާ    ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
އަދާކުރަ ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ  ވަޒީފާ  މަޤާމަށް  އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،  ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  މުންދާ 

 އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

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

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

   .ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ އަދި  ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ

ކޮޕީއާއި   ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
ކޮީޕ ކޮޕީއާއި  ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ  ލިޔުމުގެ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ނުވަތަ 
 ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ. 

 ގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   މަސައްކަތު .6

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

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

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

އިން    /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ(  
އަދި   ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ  މުއްދަތުތައް  ތަޖުރިބާގެ  ފެންނަންނެތް 

ޔަތުތައް ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއް
ވަކިވަކިން   ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  
މުވައްޒަފުންގެ   ތަނުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް( 

 ށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އަދަދު ބަޔާންކޮ 

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

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

ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި  
 އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ  އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް    )ބ(  
އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ،  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ 

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

ނަމަވެ  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  ވަކިވަކިން  )އެއް  ސް( 
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ  

   ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".  8ޖަދުވަލު 

ޤާބިލު   އެންމެ  ވަޒީފާއަށް 
ބެލޭނެ   ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް:

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

އެދެންވީގޮތާއި   މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ހުށަހަޅާނީ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  ގެ    23:59ދުވަހުގެ    ބުދަ ވާ    2022  ނޮވެމްބަރ  9މަޤާމަށް އެދި 
އެޑްރެސް    ،  ނިޔަލަށް އީމެއިލް  ސެކްޝަނުގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

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

   އެ 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  

އަދި    ، އިންޓަވިއު އިމްތިޙާނު 
އޮންނާނެ   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މުއްދަތު:  ، ތަނާއި

  އާ   2022  މްބަރނޮވެ  13  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ްޕރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ
ކޮމިޝަނުން    2022  މްބަރނޮވެ  19 ސަރވިސް  ސިވިލް  އޮންނާނީ  ްޕރެކްޓިކަލްސް  ދެމެދުއެވެ.  އާ 

ނުވަތަ  ކަނޑައަޅާ   ކޮމިޝަނުގައި  ސިވިލް ސަރވިސް  ގެންދެވޭނީ  ކުރިއަށް  އިންޓަރވިއު  ތަނެއްގައެވެ. 
އި ްޕރެކްޓިކަލްސް އަށް  އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާ  ،"ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު

 ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
ލިބުނު   ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް 

 ( ޝީޓް  ފޯމު("    A2ގޮތުގެ 
 އާންމުކުރުން 

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

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

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

 

ގުޅުއްވާނީ   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  އީ  7598991މި  ފޯނާއެވެ.  ކުރައްވާނީ -ނަންަބރު  މެއިލް 
hr@csc.gov.mv  .ެއިތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. އަށެވ 
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