`

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ނަންބަރު(IUL)165/1/2022/03 :

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-247178

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

އެމް.އެސް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގުރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

މުސާރަ:

5610.00

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2000.00

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

•

ޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން
ޕންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ

•

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

•

ޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި  700ރުފިޔާ
ސަ ޯ

•

ޕޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%
ސް ެ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު

 .1ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އާންމުފަރާތްތަކުން އޮފީހަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރުން.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

ޕރޭޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް ޤަވާއިދުން ލިބޭތޯބަލާ ނުލިބޭ
 .2އޮ ަ
ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާ ހޯދުމަށްމަސައްކަތްކުރުން.
ޕޓް ތައްޔާރު
ޕ ސިސްޓަމް އަށް އަޅާ ރި ޯ
 .3އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސެ ް
ކުރުން
 .4އޮތޯރިޓީގެ ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ބާކީ ކޮށް މަދުވާ ތަކެތި ހޯދުން.
 .5އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުންނަ ބިލް ތައް ބަލާ އެފަރާތްތަކާއި
ގުޅައިގެން މިފައިސާ ހޯދުން.
ޕޓް ތައްޔާރުކޮށް
 .6އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބި  1މަސްވެފައި ހުންނަ ފައިސާގެ ރި ޯ
އޮޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުވުން.
ޕޓް ތައް ތައްޔާރުކޮށް
 .7އާމްދަނީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ އާއި ރި ޯ
ފޮނުވުން.
ޕ
 .8އައި.ސީ.ޓީ ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާއި ،ލިބޭ ފައިސާ ސެ ް

ޕޓް ތައްޔާރު ކުރުން.
ސިސްޓަމް އަށް އަޅާ އަދި ރި ޯ
ޕޓް ތައް ޗެކް ކުރުމާއި ލައިސަންސް
 .9އަތޮޅު ކައުންސިލް/ރަށު ކައުންސިލް ތަކުން ފޮނުވާ ލައިސަންސް/ރި ޯ
ޕޓް ތައް ހޯދުމަށް އެފަރާތަކަށް ގުޅުން.
ޕޑޭޓް ކުރުމާއި ނުލިބޭ ރި ޯ
އަ ް
ޕޗް ކުރުން.
 .10ސެކްޝަން އިން ބޭރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ޑިސް ެ
މަސައްކަތްތަކުގެ

 .11މަތީގައިވާ

އިތުރުންވެސް

މުވައްޒަފަކުޗުއްޓީގައި

ހުރުމުގެ

ސަބަބުން

ނުވަތަ

ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .12މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފި ހާލަތެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކުރުން.
 .13އޮތޯރިޓީގެ މަޤްޞަދު ހާޞިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަވާލް ކުރާ މަސައްކަތް ކުރުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ 6
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
ފައިނޭންސް
އެކައުންޓިންގ
މަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން( :ނެއް)
މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން:
އެކައުންޓިންގ
ފައިނޭންސް
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް
ފައިނޭންސް
އެކައުންޓިންގ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުން( އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް

) (www.cam.gov.mvއަދި އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންވެސް

ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ
ޕއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ
ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮ ީ
ޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ޕސް ޯ
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުާ ،
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ
އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ޕ؛
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ ީ
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ،
ޕއާއި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ ީ
ޕ؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ޕޓުގެ ކޮ ީ
ޓްރާންސްކްރި ް

ލިޔުމުގެ

މޯލްޑިވްސް

ޕއާއި،
ކޮ ީ

އޮތޯރިޓީން

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އެމް.ކިއު.އޭ

ދޫކޮށްފައިވާ

ޕ
ޕޓްގެ ކޮ ީ
ޕ އަދި ޓްރާންސްކްރި ް
އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮ ީ
(ށ)

ޕއާއި
މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ ީ
ޕޓްގެ
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ޕ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮ ީ
ޕޓްގެ ކޮ ީ
ޓްރާންސްކްރި ް
ކޮޕީ.

 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
ވަޒީފާ

މަޤާމުތަކުގައި

ނަމަވެސް)

އަދާކޮށްފައިވީ

ވަކިވަކިން

ބަޔާންކޮށް

އެ

އޮފީހަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ)

ސިވިލް ވަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން ( )https://myaccount.csc.gov.mvއިން
ފެންނަން ނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި
ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ )

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް
އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ރ )

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް)

ވަކިވަކިން

އަދާކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކޮށް

މަޤާމަކީ

އެ

މުސާރަދެވޭ

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަނަކުން
މަޤާމެއްކަން

ނުވަތަ

ލިޔުން
ނޫންކަން

(މި

ލިޔުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ބ)

އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ
އިދާރާއެއްގައި،

ނުވަތަ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ،

ޤައުމީ

ނުވަތަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި

ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ލިބެންނެތް ނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން

30%

ބފައިވާ ތަޢުލީމު
އަސާސީ ޝަރުތަށް ވުރެ އިތުރަށް ލި ި

5%

ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދު

5%

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި
ސުންގަޑި:

ބ
ތަޖުރި ާ

5%

އިމްތިހާން

20%

އިންޓަރވިއު

35%

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  20މާރޗް ( 2022އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ  01:30ގެ
ކުރިން،

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީ

އަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފޯމާއި

އީ-މެއިލް

ލިޔުންތައް

ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
 admin@cam.gov.mvމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަ
ބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަ
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަ
ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

ބލައި ،ވަޒީފާއަށް
ބއަށް ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރި ާ
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލި ޭ

އިންޓަރވިއު (އިމްތިޙާނާއި
ޕރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ،
ް
އެ ބައި ވެސް ހިމެނުން)

ބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާން އޮންނާނީ  27މާރޗް އާއި  30މާރޗް
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭ
ދެމެދު ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ބންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް
ބއްވާތާ ރަސްމީ ަ
އިންޓަވިއު ާ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު

ބނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ
ޕޮއިންޓު ލި ު

ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)"

ބސައިޓްގައި  www.cam.gov.mvއާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު
ވެ ް

އާންމުކުރުން

ބންދު ނޫން 3
ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3030353އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  admin@cam.gov.mvއަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ބސައިޓްގެ
ވެ ް

ޑައުންލޯޑްސްގެ

ބން ހުންނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usooluއިން ލި ެ
( 13މާރޗް )2022
( 10ޝައުބާން )1443

"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

