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   ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

        މާލެ، ިދވެހިާރްއޖެ 

      :     165/1/2021/16(IUL)ިއއުލާްނ ަނންަބރު

އިޢުލާނު 
  

 ޑެޕިއުީޓ ޑިރެކްަޓރ ެޖނެރަލް  :މަޤާމު 

 J-346189  މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 01  ބޭނުންވާ އަދަދު:

  ދާިއމީ   މަޤާމުގެ ގިންތި:

.  :މަޤާމުގެ ރޭންކު  . އެކްސް  3އީ

 ޑެޕިއުީޓ ޑިރެކްަޓރ ެޖނެރަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ
  ތަން:

 ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮޯތރިޓީ އޮްފ ޯމލްޑިވްސް / މާލެ 

  -/11,065 މުސާރަ:

  2000.00/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

. •  :އެލަވަންސް އެހެނިހެން   ދިެވހިރާްއޭޖގެެޕްނޝަާނއި ބެޭހ ޤާޫނނުެގ ަދށުްނ ލިިބދެޭވ ެޕންަޝްނ ކޮންޓްރިބިުއަޝން
•   .  ސިވިލްާސވިސް ުމވައްޒަުފްނނަށް ަހމަޖެހިަފއި ޮއންަނ އުސޫުލން އިތުުރގަޑީެގ ފަިއސާ
 ރ 1300ސަޕޯޓިްނގ ކޯ ެއލަވަންްސެގ ޮގތުަގއި  •
  35އަާސސީ މުސާރަިއެގ % ސްޕެޝަްލ ޑިއުީޓ އެަލވަންްސ ގެ ގޮުތގައި  •

   
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ޑިޕާްޓމަންްޓގެ ަމސައްކަތް، ޤާޫނާނއި ަޤވާިއދު  ސަރވިސް ލަަފޔާިއ އިުރޝާުދގެ މަިތން ޯކޕަރޭްޓ  ފް އެގްޒެކެިޓްވގެޗީ .1

ނަޑއެޅިަފއިާވ ްޕރޮސީަޖރަތކާއި ެއއްޮގތަްށ ަރވާ، ިހންާގ ބެލެެހއްޓުން  .އަިދ ކަ

ަމަސއްކަތްތަކާިއ ގުޭޅޮގތުން އުަފއްދާަފިއވާ ކޮެމޓީތަކުެގ ަމޝްވަާރތަކަްށ ބޭުނންާވ  ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮޯތރިީޓގެ .2
 .ިއދާީރ ކަންތަްއތަްއ ބަލަަހއްޓަިއ ިހންުގމާިއ ކޮމެޓީތަކުެގ ިންނމުންަތއް ތަްނފީުޒކުރުން ލަފާދިުނމާިއ ެއ ޮކމިޓީތަކުގެ 

މާލީ ިހސާބުތަކާިއ ތަްއޔާރުުކރަްނެޖހޭ ެއހެިނހެްނ ިރޕޯޓްަތއް ާޤނޫާނިއ ޤަާވއިާދއިެއއްޮގަތށް ަތއްާޔރުކޮށް،  .3
ނޑައެޅިަފއިާވ މުްއދަުތގެ ތެޭރަގއި ޮފނުަވންެޖހޭ އިދާާރތަކަްށ ފޮނު   .ވާފަިއވެޯތ ބަލަިއ ޔަީގންކުުރންކަ



ދައުަލތުެގ މާިލއްަޔތުެގ ޤާޫނނާިއ ަގވާިއދާ އެްއގޮަތށް އޮފީުހގެ އަހަީރ ަބޖެޓު ަކނޑައެޅިަފއިާވ ުމއްަދތުތަކަްށ  .4
 .ތަްއޔާރުކޮްށ ިންނމާއި ހުަށހަޅަްނޖެޭހ ފަރާްތތަކަްށ ހުަށހަޅާފަިއވޭޯތ ބަލަިއ ޗެކްކުރުން

ނޑަައޅާފަިއވާ ަޤވާިއދުަތކާ އުޞޫުލތަކާ ެއއްޮގތަްށ މަަސއްކަތްތަްއ  ސަރުކާރުެގ ުމދަާލއި ަފއިސާާއއި .5 ެބހޭގޮުތްނ ކަ
ރޭވުާމއި، ކަމާެބޭހ ޤާނޫުނތަކާިއ ަޤވާިއދުތަާކއި އުޫޞލުތަކާއި އެްއގޮަތްށ އޮީފހުަގއި ކުަރްނޖެހޭ އެްނމެަހއި 

 .ކަންތަްއތަްއ ާރަވއި ިހްނގާ ބެެލހެްއޓުން

/ ުޔިނޓުތަކުން ުކރާ ަމސައްކަތްަތއް ހިނގަުމންާދގޮްތ ޑިޕާްޓމަންްޓެގ ދަ  ސަރިވސް ކޯޕަރޭޓް .6 ށުްނ ިހނާގ ސެކްޝަން
ބެލުމާއި، ލަާފިދުނމާއި، ނިްނމަްނެޖހޭ ކަްނތަްއތަްއ ެއއިރަކު ހުްނނަާވ އެްނމެ އިސްެވރިެއއްެގ ަމޝްަވރާެގ މަތިްނ 

 .ނިްނމުން

/ ުޔިނޓުތަކުގެ ސަރިވސް ކޯޕަރޭޓް  .7 މަަސއްކަތްތަްއ ހަުލވިކަާމެއކު ހިްނގާ  ޑިޕާްޓމަންްޓެގ ަދށުްނ ިހނާގ ސެކްޝަން
 .ބެލެހެއްޓުުމަގއި ުކރަންެޖހޭ އިްނތިާޒމްތައްޮކށް އެކަންަކން ާރަވއި ިހްނުގން

ެގ ލަފަާޔ ެއްއގޮތަްށ ޤާނޫާނއި ަޤވާިއދާިއ ެއއްޮގތަްށވާ ގޮުތގެ މަިތން އިާދރީ އުޫސލުތަްއ ޗީފް ެއގްޒެކެޓިވް  .8
 .ެގ ތެޭރަގއި ރިވިއުޮކށް ގެްނަނންޖެޭހ ަބދަލުތަްށ ގެަނއުންއެކުލަވާުލމާއި، ަކނޑައެިޅފަިއވާ ުމއްަދތު

ޑިޕާްޓމަންްޓެގ ަދށުްނ ިހނާގ ސެކްޝަްނ / ުޔނިޓްެގ ުމވަްއޒަުފންެގ ެމުދގަިއ ޖެޭހ މަްއސަލަަތއް ސަރިވސް ކޯޕަރޭޓް  .9
އްކަުތ ެފންަވރު ހައްލުކޮްށ އެަކންކަމަށް ޒިްނމާދާުރެވރިާޔގެ ލަަފޔާއެުކ އިންސާުފ ގެަނއުާމއި ުމަވއްޒަފުްނެގ މަސަ

ނަޑެއޅިފަިއވާ ތާރީްޚގަިއ ެއޕްރަިއޒަލް ޯފްމ ފުރިަހމަކުރުަމށް ކުރަންެޖހޭ  ބެލުމަށް ުކރަްނެޖހޭ ުހރިހާކަެމއް ުކރުމާއެުކ ކަ
 .އެްނމެހަިއ މަަސްއކަތްތަްއ ކުރުުވން

ނިްނމާ ނިްނުމމާ  ހިއުަމން ރިސޯްސ ޑިވެޮލޕްަމންޓް ޮކމިޓީއަްށ ުހށަހެޭޅ ވަޒީފާާއގުޭޅ ަމްއސަލަތަކަށް ޮކމިީޓން .10
 .އެްއގޮަތށް ކުިރއަްށ ެގންިދޔުުމެގ ިއންތިާޒމު ަހމަެޖްއސުން

ދިެވހި ިސވިްލ ސަރވިްސގެ ާޤޫނނާިއ ަގވާިއުދ ައިދ ވަޒީާފއާބެޭހ ޤާޫނނާިއ ޚިލާުފވާ މުަވއްޒަފުްނނަްށ ައަޅންޖެޭހ  .11
 .ފިޔަަވޅުަތއް އަޅާަފއިަވނީ ާޤނޫާނއި ޤަވާިއދާިއ ެއއްޮގަތށްތޯ ބެުލން

މުަވއްޒަފުްނެގ ަމސައްކަތު ފެްނވަުރ ރަނގަޅުކުުރމަްށ ބޭުނންާވ ަތމްީރނުތަްއ ދެެނގަެނ ރާއްެޖއިްނނާިއ ާރއްޖެިއްނ  .12
ބޭރުން އެކި ްޓެރއިިނންގ، ސެިމަނރ، ވޯްކޝޮްޕ ަފދަ ތަްނތަަނށް ުމވައްޒަުފްނ ފޮުނުވމުެގ ފުރުަސތު ޯހދަިދނުުމގެ 

 .މަސައްކަްތތަްއ ުކރުން

ނޑައެޅިަފއިާވ ދުވަ  .13 ހަްށ އަަހރީ ިރޕޯޓް އެކުލަވާަލން ކުރަންެޖހޭ އެްނެމހައި މަސައްަކތް ކުރުވުާމއި، ުހށަަހޅަންެޖހޭ ކަ
 .ފަރާތްތަަކށް ުހށަެހޅުން

ޯފރުކޮށްެދވޭ ޚިުދމަްތތަކަށް އެޭދ ފަާރްތތަކަށް، ވީާހވެސް ޚަރަުދ ކުޑަ، ލުިއ  ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮޯތރިޓީިއން .14
ެނ ޮގތްަތއް ހޯަދއި، ތަަރއްޤީކޮށް، ކަމަްށ ބޭުންނާވނެ ގައިޑްަލއިްނަތކާއި، ފަސޭހަޮގތަކަށް، އަވަްސ ިޚދުމަްތެދވޭ

 .ޕްރޮީސޖަރތަާކއި، އުސޫުލތަްއ އެުކލަވައިަލއި، ަޢމަުލކުރަމުްނ ެގްނދިުޔން

ާބއްާވ އެކިއެިކ ޖަްލސާތަކާއި، ަރސްިމއްާޔތުތަކާއި، ބަްއދަލުުވންތަާކއި، ެބހޭގޮުތްނ ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮޯތރިޓީިއން  .15
.ކު  ރަންެޖހޭ ކަްނަތއް ާރަވއި އިންިތޒާމްކޮށް ބެެލހެއްުޓން

ުމަވްއޒަފުންެގ ަމސައްަކތުެގ ފެްނވަުރ ބެުލމުެގ މަަސއްކަްތ ސިވިލް ަސރިވްސ  ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮޯތރިީޓގެ .16
ުޓތައް ކޮމިޝަްނެގ ަގވާިއދުަގއިާވ ގޮުތގެަމިތން ކުިރއަްށ ެގްނދިުޔމާިއ ައދި ުމަވއްޒަފުްނެގ ފެްނަވރު ބެލުުމެގ ރިޕޯ 

 .ސިވިލް ަސރިވްސ ކޮމިަޝނަްށ ޮފނުަވއި ރައްކާެތިރކަމާއެކު ބެެލހެއްެޓމުްނދާކަްނ ަޔގީްނކުރުން

ަމަސއްކަތްތަކާ ގުޭޅޮގުތން ޚަަބރު ަތްއާޔރުކޮށް، ަގާވއިުދްނ މީޑިާއއަްށ މަޢުޫލމާތު  ކޮމިއުނިޭކޝަންްސ އޮޯތރިީޓގެ .17
ާއގެ ވަސީލަްތތައް ައޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަުމްނދާކަން ވެބްަސއިްޓ ައދި ޯސޝަލް މީޑިއޮޯތރިޓީެގ ފޯރުކޮށްދީ، މި 
 .ޔަީގންކުުރން

މުަވއްޒަުފންާނއިއެކު  ކޮިމއުނިޭކޝަންްސ ޮއތޯރިީޓގެމެންޑޭްޓގަިއވާ ެއހެނިެހން މަސައްަކތްތަްއ ޙާސިްލ ކުރުމަްށ  .18



 .މަސައްކަތްކުުރން

ަގޅު ފެްނވަެރްއގަިއ އެކަީށގެްނާވ ަރއްޓަހި އޮތޯރިީޓެގ ފްަރްނޓް އޮީފހަކީ ިޚދުަމތް ލިިބގަްނނަ ަފރާތްތަކަްށ ަރނ .19
މާޙައުެލއްަގއި ިޚުދމަތް ެދވޭނެަފަދ ްފރަންޓް އޮފީެހްއ ހެދުާމއި، ބެެލހެްއޓުމާިއ ެދމެެހއްޓުުމގެ ަކންތަްއތަްއާރވާ 

.  ހިްނގުން

ުމވަްއޒަފުންަނށް  ޚިދުަމތް ލިިބގަްނނަ ަފރާތްތަާކއި ދެެމދު ކުެރޭވ މުާޢމަލާތްަތއް ހަުރަދނާ ކުުރމުެގ ގޮުތން ކަާމގުޅޭ  .20
.  ތަމްީރން ެދވޭެނ ގޮްތތަްއ ާރވާ ިހންުގން

އޮތޯރިީޓެގ އެކި ަކންކަުމގަިއ ބޭުންނވާ ީލގަލް އެީހ ޯހދުަމށް ބޭުރެގ ފަާރތްތަކާިއ ކޮންޓްެރކްޓް ކުރުުމގެ ަކްނތައްަތއް  .21
.  ރާާވ ހިްނުގން

: ނުޑ ެލވެލް   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 8ުނވަަތ  7މަޤާމުެގ މަސައްަކތާ ގުޭޅ ތަޢުީލީމ ރޮނގަކުްނ ިދވެިހރާއްޭޖެގ ޤައުީމ ސަނަުދތަކުެގ ޮއިނގަ
ައހަރު ުދވަުހގެ ަތޖުރިާބ 6ގެ ަސނަެދއް ާޙސިލްކޮށްފަިއވުާމެއކު، މަޤާމުެގ ަމސައްކަުތގެ ދާއިާރއެްއގައި ަމދުެވެގން 

 .  ލިބިފައިުވން
 

  ނުަވތަ 
  

ނުޑ ލެވެްލ މަޤާމުެގ  އިްނ 9މަަސއްަކތާ ުގޅޭ ަތޢުލީީމ ރޮނގަކުްނ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ޤައުީމ ސަަނދުތަުކގެ އޮިނގަ
އަހަުރ 4ފެށިެގން ަމތީެގ ސަނަެދއް ާޙިޞލްކޮށްފަިއވުާމއެކު، މަޤާުމގެ މަަސއްކަތުެގ ާދއިރާެއއްަގއި ަމުދވެެގްނ 

.    ދުަވހުެގ ަތޖުރިާބ ލިބިފައިުވން

 :   މަޤާމާ ގުޭޅ ަތއުީލމީ ޮރނގުތައް
 އެކައުންިޓްނގ •
 / ެމނޭޖްަމންޓް  އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން •
 ބިޒްނަސް އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން / މެނޭްޖަމންޓް  •
 ކޮމްޕިއުަޓރ ަސިއންސް  •
 ފައިޭނންސް  •
 ހިއުަމން ރިސޯްސ ެމނޭޖްަމންޓް  •
 ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން  •

  
  :ޑިިސޕްލިންްޕރިަފރޑް ަކނަޑއަޅާފަިއާވ މަޤާަމށް  

 ބިޒްނަސް އެޑްިމިނސްޓްރޭަޝން  •
 ބިޒްނަސް މެޭނޖްަމންޓް  •
  ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން  •

  
ނަޑއަާޅފައި މަޤާމަށް    ނުވޭ  :ކޯ ޑިިސޕްލިްނ ކަ

 :   މަޤާމް ގެ މަަސްއކަތު ާދއިާރތައް
 އެޑްމިިނސްޓްރޭަޝން  •
  މެނޭްޖަމންޓް  •



  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
  

ވަޒީާފއަްށ ެއދޭ ފޯުމ (ިމ ޯފމު ިސވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިަޝުނެގ ވެްބސައިުޓން އަިދ ިއދާާރގެ ފުރިހަަމ ކޮށްަފިއވާ .1
.)ައިދ ތިރީަގިއވާ ިލންކުން  ކައުންޓަުރން www.cam.gov.mv ވެބްސައިުޓްނނާއި   ލިެބންުހންާނނެެއވެ

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 

)-ވަޒީފާައށް އެޭދ ަފރާތުެގ ވަަނވަުރ (ގުޅޭެނ ޯފނު ނަްނބަރާއި އީ  .2  .މެއިލް އެޑްރެސް ހިެމނޭޮގތަށް

ދެުފށުެގ ލިުޔްނތައް ެފްނނަ،) ތު ަހމަ ނުވާުމއްދަ ( ގެވަޒީފާައށް އެޭދ ަފރާތުެގ ިދވެިހ ަރއްިޔތެއްކަްނ ައްނގަިއދޭ ކާޑު  .3
. ކާުޑ ެގއްިލފައިވާ . ލިޔެފަިއާވ ިލޔުްނތަްއ ކިަޔްނ ެއނޭގ ަފަދ ކޮީޕެއއް .ޑީ ނަމަ، ެއ ފަާރތެްއެގ ުނވަަތ ައއި

  .ޕާްސޕޯްޓ ުނވަަތ ޑްރަިއިވންގ ލައިަސންސް، ެސޓްފިކެޓުއުފަްނުދވަުހގެ 

ކުިރމަތިާލ މަާޤަމށް ހޮިވއްެޖ ިޚުދމަތްކުުރމުެގ ެއއްބަްސވުެމްއ އޮްތ ުމވަްއޒަފުން ސިވިްލ ސަރވިްސއަްށ / ސަރުކާަރށް  .4
.  ނަމަ، އަދާުކރަުމންާދ ވަީޒފާިއން ވީއްުލމާެމދު އިުއިތރާޒެއްެނތްކަަމށް، ވަޒީފާ ައދާކުރާ ޮއފީހުްނ ދޫކޮްށފަިއާވ ލިުޔން

 ލިބިފައިާވ ތަޢުީލީމ ސެޓުފިކެޓުތަުކެގ ކޮޕީ؛  .5

ނަޑައޅައި ލެވަލް  ން އި ޮއތޯރިޓީ ސްލިފިކޭަޝން ކޮ މޯލްިޑްވސް (ހ)  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ ، ޖަހާފަިއވާ  ތަްއަގނޑު ކަ
؛ ްޓާރންސްކްރިްޕޓުެގ ޮކޕީ ސެޓުފިކެުޓތަުކގެ ޮކޕީާއއި ަތޢުީލމީ ޫދކޮށްފަިއވާ މަރުކަޒަުކންބޭުރެގ  ރާއްެޖއިން 

މޯލްިޑްވސް ިލޔުުމގެ ޮކޕީާއއި، ފުރިަހމަކުރިކަުމގެ ކޯސް، ލަްތތަކުގައި ޙާ ނެތް  ސެޓްފިެކޓު: ނުަވތަ
 ޮކޕީ  ްޓރާންސްްކރިޕްްޓގެ ައދި ޮކޕީ  ްޓގެިރޕޯ ންޓްއެެސސްމަ  ދޫކޮްށފައިވާ  އޮތޯރިީޓން ކޮލިފިކޭޝަންސް 

މަރުކަޒަކުްނ ދޫޮކށްފަިއވާ ތައުީލީމ ސެޓުފިކެޓުތަުކެގ ކޮީޕއާިއ ޓްާރްނސްކްރިޕްްޓގެމަީތ ތަުއލީުމދޭ ރާއްޭޖެގ  (ށ) 
.ުނވަަތ ކޯްސ ؛ ކޮޕީ   ފުރިަހމަކުރިކަުމގެ ިލޔުުމގެ ޮކޕީާއއި ޓްާރންސްކްިރްޕޓްގެ ޮކޕީ

: ބާ ައްނގަިއދޭ ތިރީަގިއވާ މިްނަގނޑަްށ ފެޭތ މަސައްކަުތެގ ތަުޖރި .6  ލިުޔންތަކުެގ ކޮޕީ

ިސވިްލ ސަރވިްސެގ ވަީޒފާއެްއގައި، ދައުަލތުެގ ުމއަްއސަާސއެްއގައި، ސަރުާކރު ހިއްާސާވ ކުްނފުންޏެްއގަިއ (ހ)  
ާރއި ަމހާިއ ުދަވސްއަދާޮކށްފަިއވާ ވަޒީފާ، ައދި ވަޒީާފގެ މުްއދަާތއި (އަހަ ދާކޮށްަފއިާވ ަނމަވަޒީފާ އަ 

)، ަވޒީފާގެ މަސްއޫިލްއޔަތުަތއް (އެއް ިއދާރާެއްއގެ ތަާފުތ މަޤާމުތަުކގައި ަވޒީފާ ައދާކޮށްފަިއވީ އެނގޭޮގތަށް
) ވަިކަވކިން ަބޔާންކޮްށ އެ އޮފީހަކުްނ ދޫކޮށްފަިއވާ ލި  . ނަަމވެސް   ޔުން

ެފންަނންނެތްއިްނ  /https://myaccount.csc.gov.mvިސވިްލ ސަރވިްސގެ ަތޖުރިބާެގ ތެރެިއްނ   (ށ) 
ވަޒީފާ، ައދި ވަޒީާފެގ މުްއދަާތއި (އަހަާރއިތަޖުރިާބެގ މުްއަދތުތަްއ ާހމަކޮްށިދމުެގ ޮގތުްނ އަާދކޮށްފަިއވާ 

)، ވަީޒފާެގ މަްސއޫލިްއަޔތުތަްއ (އެްއ އިާދރާއެްއެގ ތަާފުތ ަމޤާމުތަކުަގިއ ވަީޒާފމަހާިއ  ުދވަްސ ެއނޭގގޮަތށް
. ) ވަކިވަިކން ަބޔާންޮކށް އެ އޮފީހަކުްނ ދޫކޮށްަފއިާވ ލިުޔން  އަދާކޮްށފަިއވީ ަނމަވެސް

އަދާޮކށްފަިއާވ ނަމަ އަދާޮކށްަފއިވާ ވަޒީފާ،)   އަިމއްަލ ކުންފުންެޏއް ުނވަތަ އަިމއްލަ ިއދާރާެއްއގައި ވަީޒފާ ނ(
ވަޒީފާެގ މަްސއޫލިްއޔަތުަތއް (ެއއް، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުްއދަާތއި (ައހަާރއި މަާހއި ދުަވސް އެނޭގގޮތަްށ)

) ވަިކވަކިްނ ބަާޔންކޮށްފަިއާވ ައިދ އިދާާރއެްއެގ ތަާފތު މަާޤމުތަުކގަިއ ވަޒީާފ ައދާކޮްށފައިވީ  ަނަމވެސް
. ފަިއވާ ތަުނގެ މުަވއްަޒފުންެގ ައަދދު ަބާޔންކޮށް އެމަސައްކަތްޮކށް   އޮފީހަުކން ދޫކޮށްަފއިާވ ިލޔުން

އަދާކޮްށފަިއާވ ،ނަމަ ކޮށްފަިއވާ ޖަާމއަތެްއގަިއ މަަސއްކަތްނުަވތަ  ޖަމްިއއްޔާ  )  ަޤއުީމ ުނވަަތ ބަިއނަލްއަުޤވާމީ ރ(
( ަވީޒފާގެ ،ވަޒީފާ، ައދި ވަޒީފާ އަދާކުިރ މުްއދަާތއި (އަހަާރއި ަމހާިއ ދުަވސް ެއނގޭޮގތަށް

) ވަިކވަިކން މަސްއޫިލއްަޔތުަތްއ (އެްއ ިއދާާރއެްއގެ ތަފާތު މަޤާުމތަކުގަިއ ަވޒީފާ އަދާކޮްށފަިއވީ ަނމަވެސް
ުމގައި އަދާކޮްށފަިއވާ ަމޤާމަކީ މުސާަރެދޭވ(މި ލިޔު  ބަޔާންކޮްށ އެ ތަނަކުްނ ދޫޮކށްަފއިވާ ިލުޔން

. ުނަވތަ ަބދަުލގަިއ ެއކަން ަބާޔންކޮްށ އެ މަޤާމެއްަކްނ ުނަވތަ ޫނންކަްނ ބަާޔންކޮށްފަިއ އޮްނަނންާވނެެއވެ
(.   ތަނަކުްނ ދޫކޮށްަފއިާވ ރަްސމީ ިލުޔމެއް ހުަށހަޅަްނާވނެެއވެ



ައމިއްލަ ކުންފުންެޏއް ުނަވތަ ައމިއްަލުއަވއިލަިއފައިާވ ތަ އިާދރާެއއްަގއި، ނުަވއުަވއިލަިއފަިއާވ)  ަދޢުލަުތެގބ(
ޖަާމއަތެްއަގއިުނަވތަ  ަވތަ ަބއިނަްލއަޤްާވމީ ޖަިމއްޔާ ޤަުއމީ ނު ުއވައިަލއިަފއިާވ ުނވަަތ ، އިދާާރއެްއަގއި

ާރއި މަާހިއ ުދަވސްއަިދ ވަޒީާފެގ ުމއްަދތާިއ (އަހަ އަދާޮކށްފަިއާވ ވަީޒފާ  ،މަސައްކަތްޮކށްފަިއާވ ަނމަ
)، ަވޒީފާގެ މަސްއޫިލްއޔަތުަތއް  ިއދާރާެއްއގެ ތަާފުތ މަޤާމުތަުކގައި ަވޒީފާ ައދާކޮށްފަިއވީ (އެއްއެނގޭޮގތަށް

) ވަކިަވކިން ބަާޔންކޮްށ އެ އޮީފހަކުްނ ޫދކޮށްފަިއވާ ިލޔުްނ ލިބެްނނެތް ނަަމ،  ރެކްރޫޓްަމންްޓނަަމވެސް
 ."ރެފަެރންްސ ޗެކް ފޯމުއަްށ ެއދޭފަާރތުެގ ވަީޒފާ"ަގިއވާ  8އުޞޫުލގެ ޖަުދވަުލ 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

  ކަންތައްތައް:

  
 30އަސާސީ ޝަުރުތ ހަަމުވން                        •
 5އަސާސީ ޝަުރަތށްވުެރ ިއތުަރށް ިލބިފައިާވ ތަޢުީލމް         •
 5ޕޮިއންޓް      ޕްރިަފރޑް ޑިިސްޕލިން އާ ގުޭޅ ަސނަަދށް ދެވޭ  •
 5ތަޖުރިާބ                                    •
•           (   15އެސެސްަމންޓް (ިއމްތިާހން ުނވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް
 10ޕްރެެޒންޓޭަޝން                               •
  30އިންޓަރިވއު                                 •

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

  ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، 12:00ެގ  ދުވަހު ހޯމަވާ  2021ޑިސެންބަރު 13އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި ހުށަހަޅާނީ މަޤާމަށް

މެއިލް-އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

admin@cam.gov.mv  .  މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

ނޑައަޅައިފި ނަމަައދި  ނޑައަާޅ، އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ އެ ކަ

 .   ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ
  

  ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
،ބަލައި އަދި އެސެސްމެންޓްއަށް   ތަޖުރިބާތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

  ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް 
  

ވިއު އޮންނާނެ ރއިންޓަ

  ތަނާއި، މުއްދަތު:

30ޑިސެންބަރާއި  16 އޮންނާނީ، ޕްރެޒެންޓޭޝަންއު އިމްތިޙާނާއި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވި 
.  ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު،  ޑިސެންބަރ   ގައެވެ

  

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 

 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (

  )" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ލިބުނު ޕޮއިންޓު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިންޓަވިއު
)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައިޝީޓު A2ގޮތުގެ ޝީޓް (

. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  ޝީޓު A2ތްނަމަ ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮ ޕޮއިންޓުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް 3ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ކުރާ ންމުއާ

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



. އީ 3030353މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ   އަށެވެ.  admin@cam.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސަރވިސްގެ ވަޒީފާސިވިލް  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  ކުރުމުގެ މިންގަ

"އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ ކުރުމުގެ އުޞޫލާުގޅޭ
)usoolu‐http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ  

)1443ރަބީޢުލް ާއޙިރް  27(  

)2021ޑިސެންބަުރ  7(  

 


