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 IUL-HRS-188//202022ނަންބަރު:                                          
 

ނަލް ރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި އެކްސްޓަރސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ތަމް 
  ކިޔަވައިދޭނެ ބޭފުޅުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވައިލުން  ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި 

ސިވިލް ަސރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ިހންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ  އުޓުންސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓި
-188 ރ:ލުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ނަމްބަކިޔަވައިދިނުމަށް އެކްސްޓަރނަލް ޓްރޭނަރުންގެ ޕޫލެއް އެކުލަވާތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި 

IUL/2022/10-HRS ެބައެއް ދާއިާރތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަްއ ގެ ތެރެއިން ރިކަން ފާޅުކުރެއްވި ަފރާތްތަކުއިއުލާނަށް ޝައުޤުވ
އިއުލާނަށް ކުރިމަތިީލ  IUL/2022/10-HRS-188ދެވަނަ ފުރުަޞތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. އަދި މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:   މަދުކަމުން

  ުކރިމަތިލާން ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދެްނނެވީމެވެ.  އަލުން މިއިއުލާނަށް ތައްތްފަރާ

ކިޔަވައިދިނުމަށް 
ހަމަޖެހިފައިވާ 

  :ދާއިރާތައް 

 މެނޭޖްމަންޓް  -1
 ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  -2
 ނިސްޓްރޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް އެޑްމިޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -3
 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ  -4
 މީޑިއާ އެންޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަން  -5
 ންޓަރޕްރިނިއަރޝިޕް އެ -6
 ޕަރސަނަލް މެނޭޖްމަންޓް  -7
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  -8
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް  -9

 ސައިކޮލޮޖީ  -10
 ސޮފްޓް ސްކިލްސް  -11
 އަދި އިނގިރޭސި ބަސް ދިވެހި ބަސް  -12
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  -13
 ފައިނޭންސް   -14
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  -15
 ގަވަރނަންސް -16
 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް   -17
 2022ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިިޓއުޓުން އާއްމުކޮށްފައިވާ މީގެ އިތުރުންވެސް  -18

މި ޕްރޮގްރާމްތަކުެގ ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރޭިނންގ ޑައިރެކްޓަރީގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް )
 ބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ(.މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލި 

  https://www.csti.gov.mv/v2/uploads/link/pdf_1643010497.pdf) 

https://www.csti.gov.mv/v2/uploads/link/pdf_1643010497.pdf


      

  

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

` 

 ޝަރުތު:
ސަރޓިފައިޑް ޚިޔާރު ކުރައްވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން  ބެޗެލާރސް ޑިގުރީ ނުވަތަ ދާއިރާއިން 

    ލައިސަންސްއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދިނުން/ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިިބފައިވުން

 ލިއްޔަތު:މަސްޢޫ 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ޓްރޭިނންގތައް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ  -1
 ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއް/ތާރީޚުތަކެއްގައި ކަނޑައަޅާ  -2
  ގޮތެއްގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިުއން

 އުޖޫރަ: 
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ިހންގާ ޓްރޭނިްނގް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނީ 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އުޖޫރައެކެވެ.  500 ރުފިޔާއާއި 200ކަށް އިރަގަޑި

ޓްރޭނަރސް 
ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ 
  : މައިގަނޑު ބައިތައް 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމް  -
 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ  -

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޓްރެއިނަރުން ފޮނުވުމުގައި އެއަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ އެއަތޮޅާއި 
 އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޓްރެއިނަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.ކައިރި 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި: 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް  -
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  -
 ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު  -
 އެޓެސްޓެޑް ކޮޕީސް ގެއާއި ްޓރާންސްކްރިޕްޓްތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ -
 ތަޖްރިބާެގ ލިޔުންތައް  ލިބިފައިވާ ޓްރޭނިންގ ިހންގުމުގެ ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ -

 ސުންގަޑި: 

ެގ  23:59ދުވަހުގެ ވާ ބުރާސްފަތި  2022 އެޕްރީލް 21މަޤާމަށް އެދި ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  ، ނިޔަލަށް

hr@csc.gov.mv .ެއަދި އިޢުާލނުގެ ސުންގަިޑ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުްނ އަލަށް  މެދުވެރިޮކށެވ
އެޭދ ފޯމު  އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިިފ ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ

 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

މެއިލް ކުރައްާވނީ -ނަންބަުރ ފޯނާއެވެ. އީ 3307357/3307376މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
hr@csc.gov.mv  .ެލިބެން ުހންނާނެއެވެ.ިއތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން އަށެވ 
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