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  HRS-IUL/2022/69-188 ންބަރު:ނަ 

 އިއުާލން  
 

 ޕެރަލީގަލް :މު މަޤާ 

 CSC-J-366857 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CSC3-1 :އަދި ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ރޭންކް 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް އެސޯސިއޭޓް  ސީ.އެސް.ސީ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ކ. މާލެ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  8,280/- މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 150/- ވަހަކަށްދު ހާޟިރުވާ ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 (35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ -/2,898ހަކު މަ އެލަވަންސް:ކޮމިޝަން 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ 
ސެކްޝަނުން ކުރާ މައިގަނޑު 

 މަސައްކަތް 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި، 
ށް އަޅަންޖެހޭ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮ

ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ކުރުމާއި، ޓްރައިބިއުނަލް 
އަދި ކޯޓުތަކުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމާއި ޖަވާބު 

 ދިނުން.
މަޤާމުގެމައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 :ވާޖިބުތައް 

 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ،ޚިދުމަތްތަކާއި ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިހްތިސާސްގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް .1
 އެކި  ގޮތުން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާބެހޭ ވަޒީފާގެ ވަޒީފާއާއި ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުން
 އާއި  ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ޝަކުާވތަކާއި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން
 ،އެޅުމާއި  ގަވާއިދުން ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ބަލައި އްމައްސަލަތަ
 ލަފާމަތިން ސުޕަވައިޒަރުގެ މަސްއޫލިއްޔާތުތައް މަސައްކަތްތަކާ އެންމެހައި އެކަމާގުޅޭ
 .އަދާކުރުން
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 ކޯޓު  ގޮތައްރައްދުވާ ދަުއވާ ކޮމިޝަނަށް އަދި ދައުވާކުރާ ކޮމިޝަނުން ސަރވިސް ސިވިލް .2
 އްކަތްތަކާމަސަ އެންމެހައި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާއި ހުށަހަޅާ އަށް ޓްރައިބިއުނަލް އަދި

 . އަދާކުރުން ލަފާމަތިން ސުޕަވައިޒަރުގެ  މަސްއޫލިއްޔާތުތައް
 ނުވަތަ  ސާފުކުރުމަށް އިތުރަށް ކަންތައްތައް ހުންނަ ގަވާއިދުގައި ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3

 ހުށައަޅާ  ފަރާތްތަކުން ެއކި ލަފައަކަށްއެދި ގޮތުގެ އަމަލުކުރާނެ ކަމެއްގައި ވަކި ގަވާއިދާގުޅޭ
 .ދިނުން ޖަވާބު ުއސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ  މަތީން ލަފާގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ  މައްސަލަތަކުގައި

 ގަވާއިދާއި ،ޤާނޫނާއި ސަރިވސްގެ ސިވިލް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި .4
 ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޢަމަލުކުރާކަމަށް ޚިލާފަށް ކޮންޑަކްޓާ އޮފް  ކޯޑް އަދި

 ންނާމެދުމުވައްޒަފު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު  އިސްލާހީ ،ފިޔަވަުޅއެޅުމާއި ލަފާގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ
 މަސްއޫލިއްޔާތުތައް މަސައްކަތްތަކާ އެންމެހައި އެކަމާގުޅޭ އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ

 .އަދާކުރުން ލަފާމަތިން ސުޕަވައިޒަރުގެ
 ސިވިލް ،އިސްލާހުތަކާއި ހުށަހަޅާ ެގންނަން  ޤާނޫނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި .5

 ބަދަލުތައް  އެފަދަ ދިާރސާކޮށް ބަދަުލތައް ގެންނަންެޖހޭ އުސޫލުތަކަށް ،ގަވާއިދާއި ސަރވިސްގެ
 ބުކް -އީ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކުރަންޖެހޭ ގެނައުމަށް
 ކުރަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި ވެްބސައިޓުގައި މިޝަނުގެކޮ ،އަޕްޑޭޓްކޮށް

 . މަސައްކަތްތައްކުރުން
 އޮޕްރޭޓިންގ ސްޑޭންޑާރޑް ،ޑްރާފްޓްކުރުމާއި އުސޫލުތައް ގަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި .6

 މަތީން  ލަފާގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ އަތްމަތީފޮތްތައް މެނުއަލްތަކާއި ،ޕްރޮސީޖާރތަކާއި
 . ގެންދިއުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ،ރިވިއުކޮށް ،އެކުލަވާލައި

 ،ރިވިއުކޮށް ،އެކުލަވާލައި އުސޫލުތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ކޭސްތައް ބަލަހައްޓާ  ޑިވިޜަނުން .7
 ހަމަޖެހިފައިވާ  ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ޑިވިޜަނަށް ،ގެންދިއުމާއި އަޕްޑޭޓްކުރަމުން

 . ގެްނދިޔުން ޖަވާބުދެމުން މަތީން ލަފާގެ ސްޕަވައިޒަރުގެ އުސޫލުން
 ގޮސްފައިވާ  ނިމިގެން މައްސަލަތައް އެ ބާވަތްތަކާއި މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ޑިވިޜަނަށް .8

 ޑިވިޜަނުގެ  ،އެުކލަވާލުމާއި ރިޕޯޓްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަފާސްހިާސބު ގޮުތން ގޮތްތަކާބެހޭ
 ފައިލްކޮށް ދަށުން ނިޒާެމއްގެ ހަރުދަނާ  ހޯދޭނެ ފަސޭަހއިން ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހާ

 .ބެލެހެއްުޓން އަދާހަމަކޮށް
 އިދާރީ  ޑިވިޜަނުގެ ރިލޭޝަންސް އެމްޕްލޯއީ ސަރވިސް ސިވިލް އެންޑް އެފެއާޒް ލީގަލް .9

 .ކުރުން މަތިން ލަފާގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ  މަސައްކަތްތައް
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 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އެހެނިެހން އަދާކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކާއި ޙަވާލުވެފައިވާ .10
 ޖެނެރަލް  ސެކްރެޓަރީ އަދި ކޮމިޝަނުން ގުޅިގެން ޙާލަތްތަކާއި ޚާއްސަ  އަދި. އަދާކުރުން
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރާ

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް ދަށްވެގެން ރޮނގުން ޝަރީޢާގެ ޤާނޫާނއި ނުވަތަ ރޮނގުން ޤާނޫނީ

 .ހާސިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް ގެ 6 ލެވަލް ނުވަތަ 5 ލެވަލް ފްރޭމްވޯރކްގެ ކޮލިފިކޭޝަންސް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .1
  ވެބްސައިޓުން ލިބެްނހުންާނނެއެވެ.(

މެއިލް އެޑްރެސް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2
 ހިމެނޭގޮތަށް(.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ  .3
ދަ ކޮޕީއެއް. ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަ، ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ެފންނަ

ޕާސްޕޯޓް ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްެޖ ނަމަ، އަދާކު

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

 ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން  ތަޢުލީމުދޭ މަތީ
 ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި

 މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި
 އަދި ކޮޕީ ގެރިޕޯޓް އެސެސްމަންޓް ޫދކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

  .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
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ޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި )ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެ
އާއި ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު  )ހ( 
އަދާކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާ، އަދި  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ ، ތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާގެ މުއްދަ
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 
އިން ފެންނަްނނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮުތން އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާިއ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 

އްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)ނ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ 
ރާއި މަހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ، އެނގޭގޮތަށް(
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮްށ އެ އޮފީހަކުން 

 ޔުން.ދޫކޮށްފައިވާ ލި

 ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް  )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
އަދާކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްަދތާއި )އަހަރާއި  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  ،މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން މަޤާމު

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބދަލުގައި އެކަން 

 ދޫކޮށްފަިއވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިަފއިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ  )ބ( 
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

 ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުަވތަ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 

ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީ
ަގއިވާ "ވަޒީފާއަށް  8ލިޔުން ލިބެްނނެތް ނަމަ، ރެކްރޫްޓމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

  އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (އިންސައްތަ 30)އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  .1
 (ިއންސައްތަ 5)ލީމު ރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުއަސާސީ ޝަރުޠަށްވު .2
 (އިންސައްތަ 5) އިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ތަޖުރިބާއަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފަ .3
 (އިންސައްތަ 15ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( ) އިމްތިޙާނު) އެސެސްމަންޓް .4
 (އިންސައްތަ 45) )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެުކ( އިންޓަރވިއު .5

އެދެންވީގޮތާއި މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2022 އޮގަސްޓު 23މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން  ،ގެ ނިޔަލަށް 23:59

 މެދުވެރިކޮށެވެ. hr@csc.gov.mvއެޑްރެސް 
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ަކނޑައަޅައިފި 

 ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، 
ލިބޭ ފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިމްތިޙާނު އަދި  ،އިންޓަވިއު
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

 ސެޕްޓެންބަރު 01 މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ
އާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް  2022 ސެޕްޓެންބަރު 11 އާ 2022

ތަނެއްަގއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ 
އެ މުއްދަތުގައި  ،ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު

 އި ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްެވސް ދަންނަވަމެވެ.އިންޓަރވިއު އާ

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  3އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ޓަވިއު ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާއްމު ުކރެވޭނެއެވެ. އަދި އިން

mailto:hr@csc.gov.mv
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 
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ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 :އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ޝީޓް("  އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
 3ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަަމ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުްނ ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދު ޫނން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.
 

މެއިލް ކުރައްވާނީ -ނާއެވެ. އީނަންބަރު ފޯ  3307358/3307357މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
hr@csc.gov.mv  .ެިއތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ުހންނާނެއެވެ.އަށެވ 
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