`

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ނަންބަރު(IUL)165/1/2022/08 :

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

ޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
ް

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-345375

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

އެމް.އެސް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގުރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

މުސާރަ:

6295/-ރ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2000/-ރ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

•

ޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން
ޕންޝަނާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ

•

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

•

ޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި  900ރުފިޔާ
ސަ ޯ

•

ޕޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%
ސް ެ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 .1ހުރިހާ ސެކްޝަންތަކުގެ ޙިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާއިއެކު އެގްރިމެންޓް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ތަކާއި ޙަވާލުކޮށް އެމަސައްކަތާއި ގުޅޭ
އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުވާ ،އެމަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ރެކޯޑްތައް ޤަވައިދުން
ބެލެހެއްޓުން.
 .2ބިޑް ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތަކެއް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބިޑް
ކޮމިޓީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވައިދުން ބެލެހެއްޓުން.
 .3ބިޑްތައް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެވޯޑް ލެރޓާތައް ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކައް
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .4އޮފީހުގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޙިދުމަތް ހޯދުމާއި،
އެފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމާއި ،މަސައްކަތްތައްކުރުން.
 .5އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ،ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ،ރާއްޖޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .6ސެކްޝަންގައި ކުރިޔަށް ސްޓޮކްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން.
 .7މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ،ނޯޓް އަދި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރިކޯޑްސް
ބެލެހެއްޓުން.
 .8ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރިއައްގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު އޮފީހުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހަވާލުކުރާ ކަންކަން އިރުޝާދާ އެއްގޮތައް
ކުރުން.
 .9މިނޫނަސް އޮފީހުން އެހެން މުވައްޒަފެއް ޗުއްޓީގައި ހުރެގެން އެ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތެއް
ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމެއްވެސް ކުރުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5
ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7
ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
މެނޭޖްމަންޓް
ޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ަ
މަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
ޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ަ
މަޤާމަށް ކޯ ޑިސިޕްލިން
ނެއް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މެނޭޖްމަންޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

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

()http://www.csc.gov.mv/download/2249

ވެބްސައިޓުންނާއި

އިދާރާގެ

އަދި

 www.cam.gov.mvކައުންޓަރުން 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

ޕއާއި،
ކޮ ީ

މޯލްޑިވްސް

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
މަޤާމުތަކުގައި

ވަޒީފާ

ނަމަވެސް)

އަދާކޮށްފައިވީ

ވަކިވަކިން

ބަޔާންކޮށް

އެ

އޮފީހަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ)

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.

(ނ)

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)
އަދާކޮށްފައިވާ

ވަކިވަކިން
މަޤާމަކީ

ބަޔާންކޮށް

އެ

މުސާރަދެވޭ

ތަނަކުން
މަޤާމެއްކަން

ދޫކޮށްފައިވާ
ނުވަތަ

ލިޔުން
ނޫންކަން

(މި

ލިޔުމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ރ)

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:

30%

އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން
ބފައިވާ ތަޢުލީމު
ލި ި

5%

ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް

5%

ބ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ

%5
20%

ބފައިވާ ހުނަރު :އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)
ލި ި

35%

އިންޓަރވިއު

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  28.08.2022ގެ  01:30ގެ ކުރިން ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

ސުންގަޑި:

އޮތޯރިޓީ އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް  admin@cam.gov.mvމެދުވެރިކޮށް
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
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 އޮންނާނެ ތަނާއި،
މުއްދަތު:

ބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާން
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭ

ބރު އިން 07
އޮންނާނީ  01ސެޕްޓެން ަ

ބރު އާއި ދެމެދު ،ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ގައެވެ.
ސެޕްޓެން ަ

"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 އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު
ވެ ް

އާންމުކުރުން

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

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3030352އަށެވެ .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 ެ
( 20މުޙައްރަމް )1444
ޕޓެންބަރު )2022
( 18ސެ ް
][Last updated on January 3, 2021
For queries and to report issues with the format, email to policy@csc.gov.mv

"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

