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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  HRS-IUL/2022/80-188 ންބަރު:ނަ

 އިއުާލން  
 

 މްސް އެންޖިނިއަރ ނެޓްވަރކް އެންޑް ސިސްޓަ :މު މަޤާ 

 CSC-J-351057 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 CSC4-1 ރޭންކް:މަޤާމުގެ 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސީ.އެސް.ސީ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ކ. މާލެ/  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 ރުފިޔާ  8740/- މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 188/- ވަހަކަށްދު ހާޟިރުވާ ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 (35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ 3059.00ހަކު މަ އެލަވަންސް:ކޮމިޝަން 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ 
ސެކްޝަނުން ކުރާ 

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް 

 ،މަސައްކަތްތަކާއި  އެންމެހައި ގުޅޭ އައިސީޓީއާ އަދި ސަރވަރ ،ނެޓްވަރކް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް
 . ހައްލުކުރުން މައްސަލަތައް އަވަހަށް އެންމެ ވީ ދެނެގަނެ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސިސްޓަމްތަކުގައި

މަޤާމުގެމައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ  އަދި ބެލެހެއްޓުން  މޮނިޓަރކޮށް ނެޓްވާރކްޑޭޓާ ސެންޓަރ ކޮމިޝަންގެ  .1
އެފަދަ ކަންތައްަތްއ  ސެކިއުރިޓީއަށް ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް އެސެސްކުރުމާއި، ނެޓްވާރކް

 .މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ައދި ޔޫ.ޕީ.އެސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާ ސާރވާތައް ޑޭޓާ ސެންޓަރަގއި ކޮމިޝަނުގެ  .2
އްސަލަތައް ކޮންފިގަރކޮށް މެންޓަަނންސް ަމސައްކަތްކުރުން، އަޕްޑޭޓް ކުރުން އަދި ދިމާވާ މަ

 .ބަލައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުުރމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަުލތައް  ޑޭޓާ ސެންޓަރ ެނޓްވޯރކްކޮމިޝަނުގެ  .3
 .އް ބަލައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުންދިމާވާ މައްސަލަތަގެނައުމާއި، 

އަދި މުހިންުމ  ްނ،ހެއްޓުގަރކޮށް މެނޭޖްކޮށް ބެލެކޮންފިމް ކްއަޕް މެކޭނިޒަމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ބެކޮ .4
 .ބެކްއަޕްކުރުން އަށްބެކްއަޕް ޑިވައިސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފްސައިޓް މަޢުލޫމާތުތައް ރެގިއުލަރކޮށް
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 .ގެނަުއން ކޮމިޝަންގެ ކުލައުޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މޮނިޓަރކޮށް، ގެންަނންޖެހޭ ބަދަލުތައް .5

އިންޓަރނެޓް އެކްސެްސ  ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ އިންޓަރނެޓް ލީސްލައިނާއި އެެހނިހެން  .6
 މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެްއޓުން. ފެސިލިޓީސް

އެހެން ޑިވައިސްތަކަށް ދިމާވެދާެނ  ލެޕްޓޮޕް އަދި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއި .7
 .އިންސްޓޯލްކުރުން އަދި އަޕްޑޭޓް ޭބނުންވާނޭ ޕެޗްތައް މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރއާއި  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ކޮމިޝަންގެ  ސަރވިސް ސިވިލް .8
 ،ކޮށްއަޕްގްރޭޑް ސެޓަޕްކޮށް،އައި.ޓީ އާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ހާޑްވެއަރ  އަދި ޕެރިފެރަލްސް

 .ހައްލުކުރުން މައްސަލަ ބަލައި މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސިސްޓަމްތަކަށް

ގައި އައި.ޓީ އާއި ގުޅުންހުރި ޖަގަހަތަކަށް ބަދަލުެގނައުމުކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ  .9
ބޭނުްނ  މުވައްޒަފުންއިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުން، އަދި އަލައްގުޅޭ 

 ކުރާ ވޯރކްސްޓޭޝަންތައް ސެޓަޕްކުރުން.

ާމާވ ންތަކަށް ދިކޮމިޝަނުގެ ފޯުނތަކާއި އެކްސްޓެންޝަަލހައްޓައި ނުގެ ފޯން ެނޓްވޯރކް ބަކޮމިޝަ .10
 .މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

 ކުރިއޭޓްކޮށް  އިދާރާގެ އީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ކޮމިޝަންގެ އީމައިލް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް .11
 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެކަޕް ނެގޭ އްޓައި، ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރާ ޔޫސަރސްތަކުގެ ބެކްއަޕްނަގައިހަބެލަ

  .ބެލެހެއްޓުން
 ކަށް އެޓެންޑުވުން.އަންނަ ސަޕޯރޓް ޓިކެޓްސްތަ އަށް ކޮމިޝަން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް .12
 އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޒަންގެ ސުޕަވައިޒަރު ހަވާލުކުރާ  .13

 އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިެހްނ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެންއެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުާމއި 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން އަދި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ކުރުން.

 ކުރިއޭޓްކޮށް  އިދާރާގެ އީމެއިލް އެކައުންޓްތައް ކޮމިޝަންގެ އީމައިލް ޕޮލިސީއާއި އެއްގޮތަށް .14
 ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެކަޕް ނެގޭ ބެކްއަޕްނަގައިއްޓައި، ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރާ ޔޫސަރސްތަކުގެ ހަބެލަ

 .ބެލެހެއްޓުން

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމިންގ، ވެބް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަން  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން 

 ވުން ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ގެ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

އިޓުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ .1
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  .3
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ، ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، ގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހު  ގެއްލިފައިވާ

ކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 މަތީ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީން އޮތޯރި  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

  .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ

)ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާެއއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  )ހ( 
ފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީ  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން. 

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާ )ށ( 
ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ 

އްޔަތުތައް )އެއް މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި

https://myaccount.csc.gov.mv/
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 
 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)ނ(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާގެ ، އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އެ 

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
  ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(ބަދަލުގައި އެކަން 

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  )ބ( 
ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ  ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  8ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

  ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (އިންސައްތަ 30)އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  .1
 (އިންސައްތަ 5)ލީމު އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢު .2
 (އިންސައްތަ 5) އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ  ތަޖުރިބާ .3
 (އިންސައްތަ  15ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( ) އިމްތިޙާނު) އެސެސްމަންޓް .4
 (އިންސައްތަ 45) )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެކު( އިންޓަރވިއު .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

، ގެ ނިޔަލަށް 23:59ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2022 ބަރއޮކްޓޯ 10 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ

 hr@csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް 
 މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ 
   ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

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: 

 
 1444 ރަބީޢުލް އައްވަލް 3 

 2022 ސެޕްޓެންބަރު 29

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

ލައި، ވަޒީފާއަށް މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަ
 ޓް ކުރެވޭނެއެވެ.ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

އިމްތިޙާނު އަދި  ،އިންޓަވިއު
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

އާއި   16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ނީމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާ
މިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ރވިސް ކޮދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ ސިވިލް ސަ އާ 26 އޮކްޓޯބަރ 2022

ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑޯިއ 
އި ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ތައްޔާރުވެގެން އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާ ،ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު

 ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު(" އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ  3އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ބަންދު ނޫން ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ 

ޝީޓް("  A2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 3
އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

 ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ބަންދު ނޫން 

 

 މެއިލް ކުރައްވާނީ-ނަންބަރު ޯފނާއެވެ. އީ 3307359/3307357މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
hr@csc.gov.mv  .ެިއތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ުހންނާނެއެވެ.އަށެވ 


