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  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  457-HRS/1/2023/7(IUL)ނަންބަރު:  

 އިޢުލާނު 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ :މަޤާމު 

 J-367062 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 (އެކެއް) 1 ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމުގެ 
 3 ޖީ.އެސް :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ސެކްޝަން ކްސް ސްޓެޓިސްޓި ޕްރައިސް  / ޑިވިޜަން އެކައުންޓްސް އެންޑް ޕްރައިސް ސްޓެޓިސްޓިކްސްނެޝަނަލް  ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:
 ގދ.ތިނަދ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުހުވަދުއަތޮޅު  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

  ރުފިޔާ 4,465.00މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  001500.މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 (މަހަކު ) 35% މުސާރައިގެ އަސާސީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެލަވަންސް: :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. 700/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި 

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. އުސ ލުން ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް
 .ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން ލިބިދެވޭ ދަށުން ޤާނ ނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު  ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި  .1
 ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުނެގުމުގެ ސަރވޭގެ އަގުތައް ފިހާރަތަކަށް  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބާޒާރުގެ 

 .ރިހައި މަސައްކަތް ކުރުންއެކުލަވާލުމުގެ ހު ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ހޯދައި ސީ.ޕީ.އައި
 ތައްޔާރުކޮށް  ލިޔުން އިގިރޭސި ލިޔުމާއި ދިވެހި  ބެހޭ  ރޭޓްއާއި އިންފްލޭޝަން  އާއި އައި.ޕީ.ސީ މުޅިރާއްޖޭގެ .2

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 .ކުރުން މިކަން ހިނދެއްގައި ޖެހިއްޖެ ނަގަން ތަނެއް ނުވަތަ  އާފިހާރައެއް އަގުނެގުމަށް އައި.ޕީ.ސީ .3
 .ނެގުން އަގުތައް ސަރވޭކުރުމާއި ރެންޓް ބޭނުންވާ އައިއަށް.ޕީ.ސީ .4
 އަދި އެންޓަރކުރުން  ނެގުމާއި އަގުތައް ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ( ޕީ.ސީ.އައި)ޕްރޮގްރާމް ކޮމްޕެރިޒަން އިންޓަރނޭޝަނަލް  .5

 .ޗެކްކުރުން  އަގުތައް
 .އެހީތެރިވުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަންތައްތައް  ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ އަގުނެގުމުގެ އަތޮޅުތަކުގައި .6
 ތަކުގައި ދަތުރު މިފަދަ ހަމަޖެއްސުމާއި ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ މޮނީޓަރ މަސައްކަތް  އަގުނެގުމުގެ  އަތޮޅުތަކުގެ  .7

 .ބައިވެރިވުން
 .ޙަރަކާތްތެރިވުން ތުންއަމަލީގޮ މަސައްކަތުގައި ފީލްޑް ކުރުމުގައި ސަރވޭތައް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ .8

 



 .ކުރުން ކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް ގޮތުން އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނ ނަށް ތަފާސްހިސާބުގެ  .9
 މަސައްކަތުގައި ފީލްޑް ޓްރޭނިންދިނުމާއި ކުރުމުގައި ސަރވޭތައް އިޤްތިޞާދީ  އަދި އިޖްތިމާއީ ބޯހިމެނުމާއި .10

 .ޙަރަކާތްތެރިވުން އަމަލީގޮތުން

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
އިތުރުން 'ސެކަންޑްރީ ސްކ ލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކ ލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން 

  ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2
ސްކ ލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކ ލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް  

 ލިބިފައިވުން. 
  

 :ރޮނގުތައް  ތަޢުލީމީ  މަޤާމުގެ 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 މެނޭޖްމަންޓް -
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ގެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާ  .1
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން
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 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-އި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާ .2

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .3
ފަރާތެއްގެ ނަމަ، އެ  ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ. ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދ ކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ 
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދ ކޮށްފައިވާ ޓީންއޮތޯރި ކޮލިފިކޭޝަންސް

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  )ށ( 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ؛ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި 
ފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ 

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx


އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް  https://myaccount.csc.gov.mv/ބާގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރި  )ށ( 

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

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

 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

، (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާނ)

ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް ، )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 

 ކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާން 

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
ވަޒީފާގެ  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން  ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން 
ންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ނުވަތަ ނ ންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

 ދ ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާއިވާ ޤައުމީ ނު ނުވަތަ އުވައިލައިފަ، އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަ
ރެކްރ ޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 .ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ  "އުވާލާފައިވާ ގައިވާ 8އުޞ ލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
 ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި  ކަންތައްތައް  ބެލޭނެ ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް މި 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 12)ދެވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތައް 

އެދެންވީގޮތާއި މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ގެ ކުރިން،  14:00ގެ  2023 ފެބްރުވަރީ 14މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
( މެދުވެރިކޮށް ވެސް hr@stats.gov.mvމެއިލް )-އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ، އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި 

 ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

https://myaccount.csc.gov.mv/


ނާއި )އިމްތިޙާވިއު ރއިންޓަ 
، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ

  ހިމެނުން(ވެސް  އެ ބައި
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާ ދެމެދު،  2023މާރޗް  15 -  ފެބްރުވަރީ  15 އިންޓަވިއު އޮންނާނީ އިމްތިހާން އަދި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ 
 ގައެވެ.  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

(" ޝީޓު  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނ ން 
ނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭ  A2ޝީޓް )

ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  ޝީޓު އާންމުކުރާ A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ބަންދު ނ ން 

 ( އަށެވެ. hr@stats.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ )-އަށެވެ. އީ 3008408މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތައް އަދި އެ އުޞ ލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ

 ލިބެން އިން )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞ ލުތައް<"ރެކްރ ޓްމެންޓްއުޞ ލު" 
  ހުންނާނެއެވެ.

 1444 ރަޖަބު 14

2023ފެބްރުއަރީ  05  

 

 މުޙައްމަދު އިރުފާން ފާރ ޤް                                          
 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް                                                                

                                          

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

