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ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

މަޤާމު:

އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

( 01އެކެއް)

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން :ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  /ކ .މާލެ
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

 މުސާރަ :މަހަކު  8,500/-ރުފިޔާ ލިވިންގ އެލަވަންސް  3000/-ރުފިޔާ ސާރވިސް އެލަވަންސް  3500/-ރުފިޔާ ފޯނު އެލަވަންސް 250/- :ރުފިޔާއސޫލުން
ތކާއި ނުރަސްމީގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކަޑައެޅިފައިވާ ު
ނދު ދުވަސް ަ
މީގެ އިތުރުން ބަ ް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ރަސްމީ ގަޑި

ހެނދުނު  8:00އިން މެންދުރުފަހު  15:00އަށް

ޝަރުޠު:

 1މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް (މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ގެންގުޅޭ
މިންގަނޑުގެ  4ވަނަ ސަނަދު) ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު މަސައްކަތާ ގުޅޭ

ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .2ޖީސީއީ އޭލެވެލްގެ  2މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި ،މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  5އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ތ ކުރަން އެނގޭ ފަރާތްތަކަށާއި
ނޯޓް :ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާ ު
މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ،އެކްސެލް އަދި ޕަވަރޕޮއިންޓަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 -1ކޮމިޝަން ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 -2ކޮމިޝަން ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރު ކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޟިރީ ބެލެހެއްޓުން.
 -3ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ޤަވާއިދުން ލިޔެ ،މެމްބަރުންނަށް ފޮނުވުން އަދި
ޔައުމިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް ގެނެސް ،ޖެހިގެން އަންނަ ކޮމިޝަން ބައްދަލުވުމަކަށް
ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރުން.

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :

 3336539

 www.hrcm.org.mv  info@hrcm.org.mv

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 -4ކޮމިޝަންގެ

ނިންމުންތައް

އެއްގޮތްވާ

އުސޫލާ

ގޮތުގެމަތިން

ކަމާގުޅޭ

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ފޮނުވުން.
ބައްދަލުވުންތަކުގެ

 -5ކޮމިޝަންގެ

ނިންމުންތައް

ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ

މިންވަރު

ބެލުމަށް

އެޗް.އޯ.ޑީއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 -6ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް
ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 -7ކޮމިޝަން

މެމްބަރުން

ހަމަޖެއްސުމާއި،

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތުތައް

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ހޯދުމާއި

އިދާރީ

ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

އިންތިޒާމް

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެޗް.އޯ.ޑީއަށް އެހީތެރިވުން.
 -8މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް އެޗް.އޯ.ޑީގެ ލަފާގެމަތީން
އިންތިޒާމުކުރުމާއި ،މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނުވަތަ
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހޯދައި ތައްޔާރުކުރުމާއި

މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި

އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް މަސައްކަތެއް ވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް
މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 -9ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ،އޯޑިއޯ ،ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ
ތަރުތީބުކޮށް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެޗް.އޯ.ޑީއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 -10ކޮމިޝަންގެ

ބިއުރޯގެ

މަސައްކަތްތަކުގައި

އެޗް.އޯ.ޑީއަށް

ބޭނުންވާ

އިދާރީ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުން
 -11ކޮމިޝަން މެމްބަރުންގެ ހާޟިރީއާއި މެމްބަރުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން.
 -12މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑީޔާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކޮށް މަޢުލޫމާތުދޭން
ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ މައުލޫމާތު ދިނުން.
ތއްގައި ކޮމިޝަނުން ރާވާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
ނންވެއްޖެ ހާލަ ެ
 -13ކޮމިޝަނުން ބޭ ު
 -14އަދި މިނޫންވެސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި
ބައިވެރިވުން.

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :

 3336539

 www.hrcm.org.mv  info@hrcm.org.mv

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ފކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ
 .2މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތަޢުލީމީ ސެޓް ި
އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ( .ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ހަދާފައިވާ ކޯހެއްގެ
ނ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށް ،އެޓެސްޓް
ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ ،ހުށަހަޅަންވާ ީ
ކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެކެވެ).
ލޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
 .3ސެޓްފިކެޓް ނުލިބި ވާނަމަ ކޮ ެ
ލިޔުމާއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ އަސްލާއެއްގޮތް
ކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީ.
 .4ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
 .5ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
މހާރުވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ އެ
ވނަމަ ނުވަތަ ި
 .6ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައި ާ
ނ
ވަޒީފާތަކުގައި ހޭދަވީ މުއްދަތާއި އެ ވަޒީފާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެނގޭނެފަދަ ލިޔު ް

ސުންގަޑި

އެހެނިހެން

 2020ޑިސެންބަރު  30ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން

އދަތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ3 .
ތތަކުން  3މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން މު ް
 .1މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާ ް
މަސް ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ
މަސައްކަތު ފެންވަރަށް ބަލައި ކޮމިޝަނުންނެވެ.
ނ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އިތުރަށް
 .2ސާރވިސް އެލަވަންސްއާއި ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޕްރޮބޭޝަ ް
މ ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
ނން ނިންމައިފިނަމަ ވަޒީފާ ދާއި ީ
ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޮމިޝަ ު
އޒަފަކު ހޮވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް  3މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮބޭޝަން
 .3މި މަޤާމަށް ކޮމިޝަނުގެ މުވަ ް
ވސް އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެއެވެ.
މުއްދަތު ގުނޭނެއެވެ .އެހެންނަމަ ެ
 .4މި މަޤާމުގެ އިންޓަވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ގިނަވެގެން  10ކެނޑިޑޭޓުންނަށެވެ .މިމަޤާމަށް  10ފަރާތަށް
ވުރެން އިތުރަށް ކުރިމަތިލައްވައިފިނަމަ ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ތިއަރީ ޓެސްޓެކެވެ.
ނ
މ މަތި ް
ބލައި ،އެން ެ
މ ފެންވަރަށް ަ
ނތީޖާއާއި ތަޢުލީ ީ
ނނެވޭނީ ތިއަރީ ޓެސްޓްގެ ަ
އިންޓަވިއުއަށް ދެ ް
މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތަށެވެ.
ނނަ
މދުން ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ،ތިއަރީ ޓެސްޓް ދޭނީ އިންޓަރވިއު އޮ ް
 .5މި މަޤާމަށް  10ފަރާތަށްވުރެ ަ
ނނެވެ.
ދުވަހު ،އިންޓަވިއުގެ ފަހު ް
ކށް ދޭ ތިޔަރީ ޓެސްޓް އޮންނާނީ ކޮމިޝަނުގެ މައި އިދާރާ (މއ.
 .6މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަ ަ
އުތުރު ވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައެވެ.
ޝނުން އަންގާ ދުވަހަށް އެއްވެސް
ޓވިއުއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކޮމި ަ
ނ ަ
ވތަ އި ް
 .7ތިޔަރީ ޓެސްޓަށް ނު ަ
ތ އިންޓަވިއު ނުދެވޭނެ
ސޓް ނުވަ ަ
ހން ޓެ ް
ޒރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ،ފަ ު
ސަބަބަކާހުރެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ޙާ ި
އެވެ.
ނ ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު
ތ ް
ތލެވޭނީ ހަގުވެގެން މީލާދީ ގޮ ު
 .8ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަ ި
ފުރި ( 55ފަންސާސް ފަހެއް) އަހަރު ނުފުރޭ ދިވެހިންނަށެވެ.

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :

 3336539

 www.hrcm.org.mv  info@hrcm.org.mv

 .9ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަކަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރެއްގެ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މަންމަ ،ބައްޕަ،
މހެއް ،ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހަކަށް
ބފާ ީ
އބަނޑު އެއްބަފާމީހެއް ،އެއް ަ
ދަރި ،ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ ،އެ ް
ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.
ސޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ މަޤާމަށް
ި
 .10މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކީ
ހޮވުމުން ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީއިން ވަކިވާންވާނެއެވެ.
ނނެއެވެ.
ލބެން ހުން ާ
 .11އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓް އަދި ކައުންޓަރުން ި
 .12އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3003143ނުވަތަ  3003149އަށެވެ.
 .13އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  info@hrcm.org.mvއަށެވެ.

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :

 3336539

 www.hrcm.org.mv  info@hrcm.org.mv

