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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:

(IUL)457-HR/1/2022/20

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

އިންޓާރން

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

މުއްދަތު:

 3މަސް ދުވަސް

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ވަގުތ

ވަޒފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ
ތަން:

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،މާލެ

ސެކްޝަން:

ޕްރައިސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން

މުސާރަ:

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް  33.65ރުފިޔާ (ތިރސް ތިން ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި)

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ހެނދުނު  8:00އިން  14:00އަށް

ގަޑި :

ރަމަޟާން މަހު ނަމަ ހެނދުނު  09:00އިން  13:00އަށް

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

 .1ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް (ސ.ޕ.އައި) ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ބާޒާރުގެ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުނެގުމުގެ ސަރވޭގެ އަގުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފިހާރަތަކަށް
ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އަގުތައް ނެގުމާއި އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ހޯދައި ސ.ޕ.އައި އަގުތައް ޗެއްކުރުމާ
އަދި އެންޓަރކުރުން.

 .2އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް(އައި.ސ.ޕ) ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އަގުތައް ނެގުމާއި
އެންޓަރކުރުން އަދި އަގުތައް ޗެކްކުރުން.

 .3ޖޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ޕ.ޕ.އައި) ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ތިންމަހުން
އެއްމަހުހިންގޭ ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިޒް ސަރވޭގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވެ އެހތެރިވުމާއި
ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިޒް ސަރވޭގައި އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ޑޭޓާތައް ކޮންޕިއުޓަރަށްލުމުގައި ބައިވެރިވެ
އެހތެރިވުން ،ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް އެކުލަވާލުމުމަށް އެއްކުރެވި ކޮންޕިއުޓަރަށްލެވުނު
ހުރިހާ ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް އިސްލާހުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ އެހތެރިވުން.

 .4ސ.ޕ.އައި އަގުނެގުމަށް ބެނުންކުރެވޭ ފިހާރައެއް/ތަނެއް ނުވަތަ ބްރޭންޑެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

 .5ސ.ޕ.އައި އަގުނެގުމަށް އާފިހާރައެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިކަން ކުރުމުގައި
އެހތެރިވުން.

 .6ސ.ޕ.އައިއަށް ބޭނުންވާ ރެންޓް ސަރވޭކުރުމާއި އަގުތައް ނެގުމުގައި އެހތެރިވެދިނުން.

 .7އަތޮޅުތަކުގެ އަގުނެގުމުގެ މަސައްކަތް މޮނޓަރ ކުރުމުގެ ދަތުރުތުރު ތަކުގައި ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ދިޔުން.

 .8ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް (ސ.ޕ.އައި) ރބޭސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލގޮތުން
ހަރަކާތްތެރިވުން .މިގޮތުން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ބާސްކެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ފިހާރަތަކަށް/
މަސައްކަތްހިންގާތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބާސްކެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ސާނަވ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއުން ދަށްވެގެން 'ޑ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،އޭގެ
އިތުރުން 'ސެކަންޑަރ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން
ދަށްވެގެން 'ސ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު މިބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓުން
 www.statisticsmaldives.gov.mvލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 .2ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .3ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ
ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒފާއިން ވއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒފާ އަދާކުރާ އޮފހުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލމ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ؛
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،މަތ ތަޢުލމުދޭ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލމ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ
ކޮޕ؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕއާއި،
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕ އަދި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ
(ށ)

ރާއްޖޭގެ މަތ ތައުލމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލމ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕ.

 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ:
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒފާ ،އަދި ވަޒފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.

(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  https://myaccount.csc.gov.mv/އިން
ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒފާ ،އަދި ވަޒފާގެ
މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ

ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފހަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ

(ނ )

ވަޒފާ ،ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް
އެ އޮފހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ރ )

ޤައުމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒފާ ،އަދި ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ
މަޤާމަކ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ
ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).

(ބ )

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ
ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒފާ އަދި ވަޒފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި
މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ ،ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ "ވަޒފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވަޒފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

މި ވަޒފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި
އައްޔަންކުރުމުގެ

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް

2021

(ދެވަނަ އިޞްލާޙު)

ގެ

12

ވަނަ ނަންބަރުގައި

ކަންތައްތައް:

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނ  12އޭޕްރލް  2022ގެ  12:00ގެ ކުރިން ،މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް

ސުންގަޑި:

ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ އ-މެއިލް ( )hr@stats.gov.mvއަށެވެ.
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

މި ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަކަށްވުރެ ގިނަނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލމ
ފެންވަރާއި ތަޖްރިބާ އާއި އެސެސްމަންޓްގެ ނަތޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓް
ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު (އިމްތިޙާނާއި
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ

މިމަޤާމަށް މހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނ 21 – 13 ،އޭޕްރލް  2022އާއި ދެމެދު ،މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ

ނަމަ ،އެ ބައި ވެސް

އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައެވެ.

ހިމެނުން) އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މުއްދަތު:

"ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލ

އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާނު ބާއްވާތާ ރަސްމ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލ ފަރާތްތަކަށް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު

ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝޓް ( A2ޝޓު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝޓް
( A2ޝޓު)"

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ޝޓު
އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އާންމުކުރުން
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނ  3008400އަށެވެ .އ-މެއިލް ކުރާނ hr@stats.gov.mvއަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާތަކަށް މހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓްގެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

) (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

