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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  HRS-IUL/2023/10-188 ންބަރު:ނަ

 އިއުލާން  
 

 ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް :މު މަޤާ 

 CSC-J-371237 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CSC5-1 މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް    ސީ.އެސް.ސީ ކްލެސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ  

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

 ރުފިޔާ  9,890/- މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 188/- ވަހަކަށްދު ހާޟިރުވާ ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 (35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ -/3,461.50ހަކު މަ އެލަވަންސް: ކޮމިޝަން  

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  
ސެކްޝަނުން ކުރާ މައިގަނޑު  

 މަސައްކަތް  

  މަސައްކަތާގުޅޭ   ޑިވިޜަންގެ  ރިފޯމް  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އޮގަނައިޒޭޝަނަލް  ސަރވިސް  ސިވިލް
  ސަރވިސް   އަދި  ގައިޑްލައިންތައް  ޕްރޮސީޖަރތަކާއި  އޮޕަރޭޓިންގ  ސްޓޭންޑަރޑް  އުޞުލުތަކާއި

  ަބދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ރިވިއުކޮށް  ތަކެތި  މި  ގަވާއިދުން  ،އެކުލަވާލުމާއި  ސްޓޭންޑަރޑްތައް
 .ހިމެނެއެވެ ބެލެހެއްޓުން  އަދާހަމަކޮށް ގެނެސް

މަޤާމުގެމައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

 ސިސްޓަމް  ގްރޭޑިންގ އާއި ސިސްޓަމް ކްލެސިފިކޭޝަން ވަޒީފާތަކުގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް .1
  ރާވާ   މަސައްކަތް  އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ  ވަޒީފާތައް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ،އެކުލަވާލުމާއި

 . ންވުކުރު
  ހިމެނޭ   ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ،އެކުލަވާލުމާއި  އޮނިގަނޑު  ވަޒީފާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .2

 އޮނިގަނޑުތަކަށް  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ސެޓް  ސްކިލް  މަޤާމުތަކުގެ  އެހެނިހެން  މަޤާމުތަކާއި  ފަންނީ
 އެކުލަވާލުމާއި  ޝަރުތު  މަގާމުތަކުގެ  އެކުލަވާލުމާއި  އުޞޫލު  ހިޖުރަކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން

 .ންވުކުރުރާވާ  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުރާޖަޢާ
  ދެނެގަނެ   ކަންތައްތައް  އައު  ކުރެވިދާނެ   ކުރުމަށްޓަކައި  ޒަމާނީ  ތަރައްޤީކޮށް  ސަރވިސް  ސިވިލް .3

 އެ   ފާސްކުރުމާއި  ކޮމިޝަނަނުން  އެކުލަވާލައި  އުޞޫލުތައް  ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާ  އެފަދަ
 .ކުރުން ތަރައްޤީ އުޞޫލުތައް

  އޮނިގަނޑުތައް  އިދާރީ  އިދާރާތަކުގެ  ހިނގާ  ދަށުން  އޮފީސްތަކުގެ  އެ  އޮފީސްތަކާއި  މަސްއޫލު .4
 ، ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިން  ވިއުގަ  މުރާޖަޢާކޮށް  ނުވަތަ  ފަރުމާކޮށް
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  އެޕްރޫވްކުރުމާއި   އިން  ވިއުގަ   އެއްގޮތަށް  ޕްރޮސީޖަރތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް
 . ދިނުން ލަފާ  އެންމެހާ ޭބނުންވާ ށްއޮފީސްތަކަ

 ޤާއިމުކޮށް  ސްޓްރެޓެޖީތައް  ޭބނުންވާ  ދެމެހެއްޓުމަށް  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގައި   ސިވިލް .5
 .ކުރުން ތަރައްޤީ އެކުލަވާލަވާލައި އުޞޫލުތައް މިކަމާގުޅޭ

  އެކުލަވާލަންޖެހޭ  ހެދުމަށް  ރިވިއު  އޮގަނައިޒޭޝަން  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .6
 .ކުރުން ތަރައްޤީ އެކުލަވާލުމާއި ޕޮލިސީތައް

  ތަރައްޤީ  އުޞޫލުތައް  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ވެރިންގެ  ޒިންމާދާރު  ސެކްރެޓަރީންނާއި  ޕަރމަނަންޓް .7
 .ންކުރު

  މުރާޖަޢާކުރުމާއި   އެކުލަވާލުމާއި  ޕްލޭން  ސްޓްރެޓީޖިކް  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ދިވެހި .8
 . ކުރުން މޮނިޓަރ ގަވާއިދުން ކުރިއަށްދާގޮތް ކަންކަން ޕްލޭންގައިވާ

 އެހީތެރިކަން   ޭބނުންވާ  ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް  މޮޑިއުލްތައް  ޭބނުންވާ  ތަރައްގީކޮށް  އިތުރަށް  ވިއުގަ .9
 . ންވުކުރުރާވާ  މަސައްކަތް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މޮޑިއުލްތައް ،ދިނުމާއި

 އޮނިގަނޑުތައް  އިދާރީ އިދާރާތަކުގެ ހިނގާ ދަށުން އޮފީސްތަކުގެ އެ  އޮފީސްތަކާއި މަސްޢޫލު .10
 ، ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހަޅާ  އިން  ވިއުގަ  މުރާޢާޖާކޮށް  ނުވަތަ  ފަރުމާކޮށް

  އެޕްރޫވްކުރުމުގެ   އިން  ވިއުގަ   އެއްގޮތަށް  ތަކާޕްރޮސީޖަރ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޢަމަލުކުރުމަށް
 . ންވުކުރުރާވާ  މަސައްކަތް

  އެކުލަވާލައި   މެނުއަލް  ގުޅޭ  ދިނުމާއި  އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .11
 .ކުރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުރާޖަޢާ

  މަސައްކަތު  ،ޤާއިމްކޮށް(  ދާއިރާތައް  ވަޒީފާގެ)  ފީލްޑްސް  ކެރިއަރ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .12
 .ކަނޑައެޅުން އުޞޫލުތައް ބޭނުންވާ ކަނޑައެޅުމަށް ދާއިރާތައް

  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތާ  ގުޅޭ  ވަޒީފާއާ  އިދާރާތަކުގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .13
 މިފަދަ  ހިންގުމާއި  ޕްރޮގްރާމް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާތަކާއި
  ފަންނީ   ޭބނުންވާ  އިންސްޓިޓިއުޓަށް  ޓްރެއިނިންގ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމް
 .ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ލަފައާއި

  ، އެރުވުމާއި  ލަފާ  ފަންނީ  ޭބނުންވާ  ކޮމިޝަނަށް  ގުޅޭގޮތުން  ދާއިރާއާ  މަސައްކަތުގެ  މަގާމުގެ .14
 . ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ޕްލޭންތައް މަސައްކަތުގެ އެއްގޮތައް ނިންމުންތަކާއި ކޮމިޝަނުގެ

  އަދި (  ޕީ. އޯ.އެސް)  ޕްރޮސީޖަރސް  އޮޕަރޭޝަން  ސްޓޭންޑަރޑް  ،އުޞޫލްތައް  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ .15
 ސެކްޝަނުގެ   ގުޅިގެން  މުވައްޒަފުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  ސެކްޝަނުގައި  ގައިޑްލައިންތައް
 .ޔާރުކުރުންތައް ދަށުން އިރުޝާދުގެ ލަފައާއި އިސްވެރިޔާގެ

 އެޓެންޑުވުމައި  ވަގުތުތަކުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޓާސްކްތަކަށް  ކޭސްތަކަށާއި  ކުރެވޭ  އެސައިން .16
 .ކުރަމުންގެންދިޔުން  ރެކޯޑް ސައްލާގައި އަދި ވެޔޮ ދުވަހަށް ދުވަހުން ޕްރޮގްރެސް  އޭގެ

  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް   އެހެނިހެން  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މަސައްކަތްތަކާއި  ޙަވާލުވެފައިވާ .17
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް  ހަވާލުކުރާ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަދި ކޮމިޝަނުން އަދާކުރުމާއި
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  އެއާ   އެކުލަވާލުމާއި  ޓޫލްކިޓްތައް  ރެކްރޫޓްމަންޓް  މަގާމުތަކުގެ  ފަންނީ  ސަރވިސްގެ   ސިވިލް .18
 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން

  ގަވާއިދަށް  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ނިޒާމު  ހޮވުމުގެ  މުވައްޒަފުން   އުސޫލުން  މެރިޓް .19
 . އެކުލަވާލުން އުސޫލުތައް އެކުލަވާލަންޖެހޭ ،ފާހަގަކޮށް  ަބދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

 މުވައްޒަފުން  މަގާމުތަކަށް  އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާ  ކޮމިޝަނުން  ސެކްރެޓަރީންނާއި  ޕަރމަނަންޓް .20
 .ކުރުން ތަރައްގީ އެކުލަވާލުމާއި ގައިޑްލައިންތައް ސޫލުތަކާއިއު އައްޔަންކުރުމުގެ

 އުސޫލުތައް  އަޢްޔަނުކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސް  ސިވިލް .21
 .ތަންފީޒުކުރުން ަބދަލުތައްގެނެސް ގެންނަންޖެހޭ ،ދިރާސާކޮށް ،މުރާޖައާކޮށް

 އުސޫލު   ވަކިކުރުމާގުޅޭގޮތުން  މުސްކުޅިކޮށް  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފުން  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް .22
 . ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އެއާ އެކުލަވާލުމާއި

މޯލްޑިވްސް   ،ންރޮނގު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓް  ނުވަތަ  ރިސޯސް  ހިއުމަން މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،  9ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް  ކޮލިފިކޭޝަންސް ނެޝަނަލް

 ، ނުވަތަ 
މޯލްޑިވްސް   ،ންރޮނގު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓް  ނުވަތަ  ރިސޯސް  ހިއުމަން

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،  7ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް   ކޮލިފިކޭޝަންސް ނެޝަނަލް
ނުވަތަ   ގައުމީ ޕަްބލިކްސަރުކާރުގައި،  ނުވަތަ  ސެކްޓަރގައި،  ޕްރައިވެޓް  ނުވަތަ   ނުވަތަ 

 ަބޔާން  މަތީގައިމަސައްކަތްކޮށް،   އަހަރުދުވަހު  2ޖަމާޢަތެއްގައި   ަބއިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ 
 ލިިބފައިވުން،  މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިާބ ،މަސައްކަތްކޮށް ދާއިރާތަކުން ކޮށްފައިވާ

 ، ނުވަތަ 
ނެ ލެވަލް  މޯލްޑިވްސް  ފްރޭމްވޯރކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ސަނަދެއް   9ޝަނަލް  ގެ 

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަްބލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ  
 އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،   3ގައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި  

  ރިސޯސް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ އޮޑިޓް ދާއިރާއިން މަން  އުހި
 ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން، 

 ، ނުވަތަ 
ލެވަލް   ފްރޭމްވޯރކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  ސަނަދެއް   7މޯލްޑިވްސް  ގެ 

ރގައި، ނުވަތަ  ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަްބލިކް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ
 އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،   6ގައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި  

  މަން ރިސޯސް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ އޮޑިޓް ދާއިރާއިން އުހި
 ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން، 

 ނުވަތަ، 
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2-CSC4    ިތަޖުރިާބއަހަރުދު  2ގްރޭޑްގައ  ދާއިރާތަކުން  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން  މަތީގައި  ވަހުގެ 
މަސައްކަތުގެ އެކު  މި   ލިިބފައިވުމާ  ފަހުން  އެންމެ  ވިދިވިދިގެން  ނިޒާމުން  ެބލުމުގެ  ފެންވަރު 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވުން.  85އަހަރު % 2 ގްރޭޑްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

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

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

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

ޕާސްޕޯޓް ،  މަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަ ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

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

 ކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އިއުތިރާޒެއްނެތް

 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  

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

ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި  މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ 
 އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

   .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

އްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި )ށ( ރާ
ކޮޕީ ކޮޕީއާއި  ؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ލިޔުމުގެ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ނުވަތަ 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:    .6

ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު   )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

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

 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

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 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  ،  އެނގޭގޮތަށް(
އަދި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ 

ަބޔާން އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ތަނުގެ  އޮފީހަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އެ  ކޮށް 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

އް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ  ،މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ަބދަލުގަ ނުވަތަ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  އެކަން ނުވަތަ  އި 

 ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

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

ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ   ، ަބއިނަލްއަޤްވާމީ 
ދުވަސް   މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ  އަދާކޮށްފައިވާ 
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 

ސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެ
ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް   8ލިޔުން ލިެބންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  

  އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ޤާބިލު   އެންމެ  ވަޒީފާއަށް 
ބެލޭނެ   ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް:

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

އެދެންވީގޮތާއި    މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ހުށަހަޅާނީ ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި    ދުވަހުގެ   ބުރާސްފަތި ވާ    2023  ނަވަރީ ޖަ  26  މަޤާމަށް 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް    ، ގެ ނިޔަލަށް  23:59

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

 ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

ފެންވަ ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ބަލައި،  މި  ތަޖުރިާބއަށް  ރާއި 
މަތިން   އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު  ވަޒީފާއަށް  ލިޭބ 

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި    ، އިންޓަވިއު އިމްތިޙާނު 
އޮންނާނެ   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މުއްދަތު:  ، ތަނާއި

ޭބއްވޭ    ނަވަރީ ޖަ  28  އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 
އޮންނާނީ   އިންޓަރވިއު   އަދިއާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް    2023ރީ  ވަފެުބރު  18އާ    2023

އި ޕްރެކްޓިކަލްސް . ވުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާކޮމިޝަނުގައެވެސިވިލް ސަރވިސް  
 ތައްޔާރުވެގެން ތިުބމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަށް 

ކުރިމަތިލީ   "ވަޒީފާއަށް 
ލިބުނު   ޕޮއިންޓް  ފަރާތްތަކަށް 

 ( ޝީޓް  ފޯމު("    A2ގޮތުގެ 
 އާންމުކުރުން 

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

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