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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  HRS-IUL/2023/42-188ނަންބަރު:  

 އިއުލާން  

 

    ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ ސީނިއަރ  މަޤާމު:
 CSC-J-354250 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 CSC5-1 މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ޕްރޮފެޝަނަލްސްސީ.އެސް.ސީ   މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން / ކ. މާލެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  9,890/-މަހަކު  މުސާރަ:
 ރުފިޔާ 188/-ހާޟިރުވާ ދުވަހަކަށް  ސަރވިސް އެލެވަންސް:
 ( 35ރުފިޔާ )އަސާސީ މުސާރައިގެ % 3,461.50މަހަކު  ކޮމިޝަން އެލަވަންސް:
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  

ސެކްޝަނުން ކުރާ މައިގަނޑު  
 :މަސައްކަތް 

  އެންމެހައި   ގުޅޭ   އައިސީޓީއާ  އަދި  ސަރވަރ   ،ނެޓްވަރކް  ކޮމިޝަނުގެ   ސަރވިސް  ސިވިލް
 ފަރުމާކޮށް  އެޕްލިކޭޝަންތައް  ސިސްޓަމްތަކާއި  ޭބނުންވާ  ކޮމިޝަނުން   ،މަސައްކަތްތަކާއި
 އަވަހަށް   އެންމެ  ވީ  ދެނެގަނެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  ސިސްޓަމްތަކުގައި  ތައްޔާރުކުރުމާއި
  . ހައްލުކުރުން މައްސަލަތައް

މަޤާމުގެމައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

މި މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ނުވަތަ "ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" މިއޮފީހުގެ ވެްބސައިޓް 
www.csc.gov.mv    ްއިން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި އިއުލާނާއެކު، އެޓޭޗުކުރެވިފައިވެސ

 ވާނެއެވެ.
ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެްބ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

އިންފޮމޭޝަން  ނުވަތަ  އިންޖިނިއަރިންގ  ސޮފްޓްވެއަރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  އެޕްލިކޭޝަން 
ފްރޭމްވޯރކްގެ   މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް    ދާއިރާއިން  ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓުގެ

 ، ންހާސިލުކޮށްފައިވު  މާސްޓާސް ޑިގުރީގެ  9ލެވަލް 
 

 ނުވަތަ 
 

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެްބ އެންޑް 
އިންފޮމޭޝަން  ނުވަތަ  އިންޖިނިއަރިންގ  ސޮފްޓްވެއަރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް،  އެޕްލިކޭޝަން 

  ދާއިރާއިން  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ    ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓުގެ
މާއެކު، ހާސިލްކޮށްފައިވު  ރީރީ ނުވަތަ ެބޗްލަރސް ޑިގުެބޗްލަރސް އޮނަރސް ޑިގު  ގެ    7ލެވެލް  

ނުވަތަ   ގައުމީ  ނުވަތަ  ސެކްޓަރގައި،  ޕްރައިވެޓް  ނުވަތަ  ޕަްބލިކް  ނުވަތަ  ސަރުކާރުގައި، 



        

  

 

 

 
 

` 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ޖަމްޢިއް ޖަމާޢަތެއްގައި  ަބއިނަލްއަގްވާމީ  ނުވަތަ  މަސައްކަތްކޮށް  2ޔާ  މަތީގައި   އަހަރުދުވަހު 
 ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން، 

 
 ނުވަތަ 
 

CSC4-2    ިއަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ    2ގްރޭޑްގައ
ނުވަތަ   85އަހަރު %  2ފަހުން މި ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި  ވިދިވިދިގެން އެންމެ   ނިޒާމުން

 .ހޯދާފައިވުން އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ކޮމިޝަނުގެ   .1 ސަރވިސް  ސިވިލް  ފޯމު  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ 
 .ވެްބސައިޓުން ލިެބންހުންނާނެއެވެ( 

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

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

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

 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ  މަޤާމަށް  ކުރިމަތިލާ 

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

ތައުލީމުދޭ )ހ(   މަތީ  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާތަކަށް  ކޮމިޝަނުގެ 
ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަކީ  އޮތޯރިޓީން   މަރުކަޒުތަކުގެ 

ވާންވާނެއެވެ.   ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް  ޖަހާފައިވާ  ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި  ފެންވަރު 
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކިޔަވާފައިވަނީ  ދަރިވަރު  މިގޮތުން، 
ދަރިވަރު   ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފިކެޓް އެވޯޑިން ޮބޑީއަކީ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ  ކިޔަވާފައިވާ ކޯހުގެ ސެޓް
މަރުކަޒެއްނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު 
ކޯސް   އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓަކަށް  ޖަހާފައިވާ  ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި 

ފުރިހަ ނަމަ،  ހުށަހަޅާ  ލިޔުން  ފެންވަރު  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯހުގެ  މަކޮށްފައިވާ 
  .ަބޔާންކޮށް އެ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ވާންވާނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން )ށ(  
ލެޓަރ ) ކޮމްޕްލީޝަން  މޯ  (ކޯސް  ލިޔުމުގައި  ލްޑިވްސް  ަބލައިގަނެވޭނީ، 



        

  

 

 

 
 

` 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން "ެބޗް ވެލިޑޭޓް" ކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ސަނަދު ދިނުމުގެ  
 .ހުއްދަ އެ މަރުކަޒަކަށް ދީފައިވާ ސިޓީ ނަންަބރާއި ތާރީހު ހިމަނާފައިވާނަމައެވެ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:    .6

ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު  ސިވި )ހ(   ލް ސަރވިސްގެ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

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

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިާބގެ ތެރެއިން   )ށ(  
އަދާކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ  މުއްދަތުތައް  ތަޖުރިާބގެ  ފެންނަންނެތް  އިން 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ  

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި  ، ށް( އެނގޭގޮތަ
އަދި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ 
އޮފީހަކުން  އެ  ަބޔާންކޮށް  އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ތަނުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ަބ ނުވަތަ  ޤައުމީ  މަސައްކަތް  އިނަލްއަޤުވާމީ)ރ(   ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ   ޖަމްއިއްޔާ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި   ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

އެނގޭގޮތަށް(  ދުވަސް  އިދާރާއެއްގެ    ،މަހާއި  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 
ވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ   ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބދަލުގައި  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(  އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

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

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

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް   8ތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  ލިޔުން ލިެބންނެ
 އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 

 ރިާބ އަންގައިދޭ ޕޯޓްފޯލިއޯ . މަސައްކަތުގެ ތަޖ7ު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 (އިންސައްތަ 30އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން ) .1
 ( އިންސައްތަ 5ލީމު )އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޢު .2
 ( އިންސައްތަ 5އިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ތަޖުރިާބ )އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފަ .3
 (އިންސައްތަ 15އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( ) .4
 ( އިންސައްތަ 45) އިންޓަރވިއު )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު( .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި:

ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ   އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ދުވަހުގެ    އާދިއްތަާވ    2023މާރިޗު    26މަޤާމަށް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް  ، ގެ ނިޔަލަށް  23:59

 މެދުވެރިކޮށެވެ. hr@csc.gov.mvއެޑްރެސް 
ޅައިފި އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަ

 ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 
ބަލައި،   ތަޖުރިާބއަށް  ފެންވަރާއި  ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  މި 

ތެރެއިން   ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް  ލިޭބ  ޕޮއިންޓު  މަތިން  އެންމެ 
 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިމްތިޙާނު އަދި    ، އިންޓަވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ  

 މުއްދަތު:  ، ތަނާއި 

 2023 މާރިޗު  29 މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ
އޮންނާނީ ސިވިލް  ޕްރެކްޓިކަލްސް އަދި އިންޓަރވިއު. ވެއާ ދެމެދުއެ 2023 ޕްރީލްއެ   30އާ  

ވުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް  . ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައެވެ
 .ތައްޔާރުވެގެން ތިުބމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("    A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

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

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް    3ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  
އިދާރާގެ  A2ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) މި އިދާރާގައި އަދި  ޝީޓް("  އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން 

ދެވިފައިވާ  ޕޮއިންޓު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ  ވަޒީފާއަށް  އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.  ވެްބސައިޓުގައި 
  3ން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހު

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހޮޓްލައިން . އާރު.ނަންަބރު ފޯނާ ނުވަތަ އެޗް  3307357/3307358މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ  

އީ  .މޮަބއިލަށެއެވެ 7598991 ކުރައްވާނީ  -އަދި  ސަރވިސް  . އަށެވެ  hr@csc.gov.mvމެއިލް  ސިވިލް  މައުލޫމާތު  އިތުރު 
 . ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ
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