ނަންބަރު:

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ތާރީޚު 11 :ޖުލައ 2019

މަޤާމު:

ކަސްޓަމަރ ރލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓވް

ރޭންކު:

CSC4-1

ކްލެސފކޭޝަން:

ސީ.އެސް.ސީ .ޕްރޮފެޝަނަލްސް

ޑވޜަން/ސެކްޝަން:

އެޑްމނސްޓްރޭޝަން

ސެކްޝަނުގެ މައގަނޑު
މަސައްކަތް:

188-SHRD/IUL/2019/102

ސވލް ސަރވސް ކޮމޝަނުގެ ފްރަންޓް އޮފީސް އަދ އދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހންގުން.

މުސާރަ:

މަހަކު  8740/-ރުފޔާ

ސަރވސް އެލަވަންސް:

ހާޟރުވާ ދުވަހަކަށް  188/-ރުފޔާ

ކޮމޝަން އެލަވަންސް:

މަހަކު  3059.00ރުފޔާ (އަސާސީ މުސާރައގެ )35%

އޯވަރޓައމް އެލަވަންސް:

އތުރުގަޑީގައ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅފައވާ އުޞޫލުން އތުރުގަޑީގެ ފައސާ ދެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 1އެކެއް)

ގންތ:

ދާއމީ

އަސާސީ ޝަރުތު:

ޕަބްލކް އެޑްމނސްޓްރޭޝަން ،ޕަބްލކް ރލޭޝަންސް ،މަރކެޓން ނުވަތަ ކޮމއުނކޭޝަންގެ ދާއރާއން
ދވެހރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސލްކޮށްފައ ވުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލއްޔަތާއ
ވާޖބުތައް:

 .1ކޮމޝަނުގެ އދާރާގެ ކައުންޓަރުގެ ޚދުމަތަކީ ޚދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޤުބޫލުކަން ލބޭނެފަދަ ގޮތަކަށް
ޚދުމަތްދޭ ތަނެއްކަން ޔަގީންކުރުން.
 .2ކޮމޝަނުގެ އދާރާގެ ކައުންޓަރުގެ ޚދުމަތް ރަގަނޅުކޮށް ޒަމާނީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައ
އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދނުން.
 .3ކޮމޝަނުގެ އދާރާގެ ކައުންޓަރުގެ ޚދުމަތް އެއްފެންވަރެއްގައ ދނުމަށްޓަކައ އެސް.އޯ.ޕީކަށް ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތައް ގެނައުން.
 .4ކޮމޝަނަށް އަންނަ ސޓީ/ފެކްސް/ތަކެތ ބަލައގަތުމާއ ،ކޮމޝަނުން އެކފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ
ސޓީ/ތަކެތ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމުގެ އންތޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .5ކޮމޝަނަށް އަންނަ އާންމު ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއ ،އެކކަންކަމާއ ގުޅގެން އަންނަ ފޯނުކޯލުތައް
އެކަމަކާ ގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ގުޅުވައދނުން.
 .6ކޮމޝަނަށް އެކ ބޭނުންތަކުގައ އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދނުން.
 .7ކޮމޝަނުގެ އދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ރެކޯޑު ،ފަސޭހައން ރައްކާކުރެވޭ އަދ ރޓްރީވް ކުރެވޭނެ ފައލންގް
ސސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައ އެހީތެރކަން ފޯރުކޮށްދނުން.
 .8ކޮމޝަނުގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރީ ރޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ISO REF: CSC-PD04 -V01-R00

 .9ކޮމޝަނުން ރަސްމީގޮތުން އަތޮޅުތަކަށާއ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އންތޒާމާއ ،ޕްރޮޓޮކޯލް
ހަމަޖެއްސުމުގައ އެހީތެރވުން.
އންތޒާމުކޮށްގެން

 .10ކޮމޝަނުން

ބާއްވާ

ތަކުގެ

ޖަލްސާ/ހަފްލާ

އންތޒާމުތައް

ހަމަޖެއްސުމުގައ

އެހީތެރވެދނުން.
 .11ކޮމޝަން

އދާރާގެ

ސެކްޝަންތަކުން

ބޭނުންވެގެން

އެދޭ

ސްޓޭޝަނަރީ،

ކޮންސއުމަބްލްސްއާއ،

އެސެޓްތަކުގެ ރކުއެސްޓްތައް ބަލައގަނެވޭނެ ނޒާމެއް ޤާއމްކޮށް ހންގައ ބެލެހެއްޓުމާއ ،އެގޮތަށް ލބޭ
ރކުއެސްޓްތައް ވަޒަންކޮށް ،ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ތަކެތ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅގެން މަސައްކަތްކުރުން.
 .12ކޮމޝަނުގެ ބޭނުމަށް ހޯދފައވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.
 .13ވަޒީފާގެ މަސްއޫލއްޔާތާއ ގުޅގެން ސުޕަވައޒަރާއ ކޮމޝަނަރުންނާއ ކޮމޝަނަރުންގެ ވެރން ހަވާލުކުރާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .14ކޮމޝަނުގެ އދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

އެޕްލކޭޝަން ފޮނުވަންވީ

 2019ޖުލައ  21ވާ އާދއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު  14:30ގެ ކުރން ސވލް ސަރވސް

ތާރީޚު:

ކޮމޝަނުގެ އދާރާއަށް (މަޖީދީ މަގު ،މާލެ )20040 ،އަދ އއުލާނުގެ ސުންގަޑ ހަމަވުމުގެ ކުރން
ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައފނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ފޯމު ބަލައގަނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލޔުންތައް:

 .1ފުރހަމަކޮށްފައވާ ސވލްސަރވސް ކޮމޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ސވލް ސަރވސް
ކޮމޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ކޮމޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދ
ކޮމޝަނުގެ ވެބްސައޓް  www.csc.gov.mvއން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ)
 .2ސވލް ސަރވސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
ކުރލަތލާ

މަގާމަށް

ހޮވއްޖެނަމަ،

އަދާކުރަމުންދާ

ވަޒީފާއން

ވީއްލުމާމެދު

އއުތރާޒެއް

ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލޔުމެއް.
 .3ލބފައވާ ހުރހާ ތައުލީމީ ސެޓްފކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއ ޓްރާންސްކްރޕްޓްގެ ކޮޕީ (ރާއްޖެއން
ބޭރުގެ ތަޢުލީމީ އންސްޓޓއުޓަކުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހންގާ ރާއްޖެއން
ބޭރުގެ އންސްޓޓއުޝަނެއްގެ ކޯހެއްނަމަ ،މޯލްޑވްސް ކޮލފކޭޝަން އޮތޯރޓީއން ފެންވަރު
ބަލާފައވާ ސެޓްފކެޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރހަމަކުރ ކަމުގެ ލޔުމާއެކު ކޯހުން ލބޭ
ސެޓްފކެޓް ވަކ ފެންވަރެއްގައ އެކްރެޑޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑވްސް ކޮލފކޭޝަން އޮތޯރޓީން
ދޫކޮށްފައވާ ލޔުމުގެ ކޮޕީ އާއ ޓްރާންސްކްރޕްޓްގެ ކޮޕީ)
 .4ލބފައވާ ތަޖުރބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ( .މަސައްކަތްކުރ ތަންތަނުން ،މަސައްކަތްކުރ
މުއްދަތާއ މަގާމާއ މަސްއޫލއްޔަތު ބަޔާންކޮށްފައވާ)
 .5ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލބފައވާ ތަޢުލީމާއ ތަމްރީން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ލޔުންތަކާއ،
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައވާ އދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައވާ ލޔުންތައް.
 .6ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދވެހ ރައްޔތެއްކަން އަންގައދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ( .ލޔެފައވާ
ލޔުންތައް ކޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް)
 .7ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)( .ގުޅޭނެ ނަންބަރާއ އީމެއލް އެޑްރެސް ހމެނޭގޮތަށް)
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބލު



ތަޢުލީމާއ ތަމްރީނު (ކަނޑައެޅފައވާ އން ސައްތަ)30% :

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ



ކަންތައްތައް:

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރބާ (ކަނޑައެޅފައވާ އން ސައްތަ)15% :



ލބފައވާ ހުނަރު،ފެންވަރު،ގާބލުކަން އަދ ސފަ (ކަނޑައެޅފައވާ އން ސައްތަ)55% :

ޝޯޓް ލސްޓު ކުރެވޭނެ

މ ވަޒީފާއަށް އެދ ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގނަނަމަ ،ތަޢުލީމީ

ކްރައޓީރއާ:

ފެންވަރާއ ތަޖުރބާ ،އަދ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ގާބލުކަމަށް ބަލައ ،ވަޒީފާއަށް



އެޕްޓޓުއުޑް ޓެސްޓް 10% -



ޕްރެކްޓކަލްސް 10% -



އންޓަވއު އަދ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 35% -

ކުރމަތލާފައވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއން އެންމެ މަތން މާކްސް ލބޭ  10ފަރާތެއް ޝޯޓްލސްޓް
ކުރެވޭނެއެވެ.

އންޓަރވއު ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން

މ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އންޓަރވއު ،ޕްރެސެންޓޭޝަން އަދ ޕްރެކްޓކަލްސް/އމްތހާނު 2019

އަދ

ޖުލައ  22ން  2019އޮގަސްޓު  8އާ ދެމެދު ސވލް ސަރވސް ކޮމޝަނުގެ އދާރާ (މަޖީދީމަގު،

ޕްރެކްޓކަލްސް/އމްތހާނު

/ 20040މާލެ) ގައ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހފައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއ ،މުއްދަތު:
އތުރު މަޢުލޫމާތު:

މ އޢުލާނާއ ގުޅގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3307358ނުވަތަ  3307307ނަންބަރު
ފޯނާއެވެ .އީމެއލް އެޑްރެހަކީ  hr@csc.gov.mvއެވެ .އތުރު މަޢުލޫމާތު މ ކޮމޝަނުގެ ވެބްސައޓް
 http://www.csc.gov.mvގައ ވާނެއެވެ.
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