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 CSRD-IUL/2022/90-188 ރު:ނަންބަ
          

 

 އިޢުލާނު 
 

 އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމް:

 J-336975 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

  3ޖީ. އެސް.  ރޭންކް: މަޤާމުގެ 

  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 (ޔުނިޓް އެފެއާޒް ކޯޕަރޭޓް) ފުޅަދޫ. ބ، އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ފުޅަދޫ ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 4,465.00 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 1,500.00 ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް .1 :އެލަވަންސް އެހެނިހެން 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 އުޞޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .3
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ރޭންކަކަށް މިނިމަމް ވޭޖްގެ ޮގތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  .4

އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ލިޭބނަމަ، އެ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް މިިނމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް 
 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ

ވާ އުޫޞލުން ސަޕޯޓިންގ ކޯ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައި .5
 ރުފިޔާ )މަހަކު(.700.00 އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިލައްާވ 

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި  .1
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ޖަވާބުދާރީވުން.

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ  .2
ނިންމުންތައް ަތންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ 

 .ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން
އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ނުވަތަ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ  .3

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ިދނުން .4
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ރުމާއި އަދި ކުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އެންޓްރީ .5
ޒާމު މެދުވެރިކޮށް އިދާރާއަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ނިގަވަރމަންޓް -ރޫޓްކުރުން. އަދި އީ

 .ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންޓްރީކުރުމާއި އަދި ރޫޓްކުރުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން  .6

 .ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފޮނުވުމުން
 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން .7
 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުމާއި، ސްކޭންކުރުމާއި އަރުޝީފުކުރުން .8
ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސް  .9

 .މަސައްކަތްކުރުން
ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް އިދާާރއިން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުމުގެ  .10

 .މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޕީރިއަޑިކް  .11

 .ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންިތޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުުވްނތަކާއި، ޖަލްސާތަކާއި،  .12

ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ސެމިނާރތަކާއި، ކޮންފަރެންސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އިވެންްޓތަކާ 
 .ކުރުން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްލިބިގަންަނން އަންނަ ފަރާްތތަކަްށ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  .13
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ހިދުމަތްަތކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް 

 .މައުލޫމާތު ދިނުން
ކަށް ެމހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބައްދަުލވުންތަކަށް އަްނނަ ފަރާްތތަ .14

 .ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުުރން
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނަޑއަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކައުްނސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވައި  .15

 .ލެއްޕުން
ޙާޞިލްކޮށްފައި ގެ ސަނަދެއް  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް 
 އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާިއން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .2
ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' 

 .ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން
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 މަގާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާތައް:
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
 މެނޭޖްމެންޓް  .2

 ލިޔުންތައް:ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .1
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ެވބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަުރން ައދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

  ލިބެންުހންނާނެއެވެ.(
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-

9537-29309c104aa7.docx 

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

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

ހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަ ހުށަހެޅެން ނެތްނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު 
 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 

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

 ފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

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

ކޯސް  ،ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ؛ސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީކޮޕީއާއި ޓްރާން
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫޮކށްފައިވާ  ،ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި

 އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 
ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ަމތީ ތައުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކުން ރާއްޖޭގެ  )ށ( 

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި  ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

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

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
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20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

ވަޒީފާގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް ، މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ުދވަސް އެނގޭގޮތަށް(
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 
 /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 

ށްދިމުެގ ގޮތުްނ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އިން ފެންަނންނެތް ތަޖުރިބާގެ ުމއްދަތުތައް ހާމަކޮ
ވަޒީފާެގ ، (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 

އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ )މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 .ންވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު( ނަމަވެސް

)ނ( އަމިއްލަ ކުންުފންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ 
، ވަޒީފާ އަާދކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ކޮށްފައިވީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުާވމީ )ރ(

އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް )އިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ނަމަ، އަދާކޮށްފަ
އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ، (އެނގޭގޮތަށް

މި )ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަުކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ( އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް
އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ލިޔުމުގައި 

ނުވަތަ ަބދަލުަގއި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ . އޮންނަންވާނެއެވެ
 .(ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ލައިފައިވާ އަމިއްލަ ދަޢުަލތުގެ އުވައިލައިފަިއވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައި )ބ(
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިަލއިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިާވ 

ވަޒީފާގެ ، (ތަށްއަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮ)ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 
އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ )މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކްށ އެ އޮފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ިލޔުން ލިބެްނނެތް ނަަމ، ( ނަމަވެސް
 އަންގައިދޭ  ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ އުވާލާފައިވާ"ގައިވާ  8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 ".ޗެކްފޯމް ރެފަރެންސް

https://myaccount.csc.gov.mv/


  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 1444 ރަބީޢުލްއާޚިރު 29
 2022ނޮވެންބަރު  23

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން )% .1
 ( 5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު )% .2
 (5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ )% .3
 (25)އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( )%އެސެސްމަންޓް  .4
 (35އިންޓަރވިއު )% .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 14:00ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  30ނޮެވންބަރު  2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ 
ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި  ،ގެ ކުރިން
މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެެއވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި  admin@csc.gov.mvއީމެއިލް 

ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުަވހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ 
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓް 
 

، މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަތޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަމިތން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް 
 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ، އިންޓަވިއު
އިމްތިޙާނު އޮންނާނެ އަދި 
 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

މްތިހާނު ޮއންނާނީ އަދި އި އާއި ޕްރެޒެންޓޭަޝންއުހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިމި މަޤާމަށް މީ
އާ ދެމެދުއެވެ. އިމްތިހާނު އޮންާނނީ ސިވިލް  15ޑިސެންބަރު  2022އާ  6ޑިސެންބަރު  2022

ކުރިއަށް ައދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އިންޓަރވިއުއަޅާ ތަނެއްގައެވެ. ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ
ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަްށވެސް ދަންނަވަމެވެ. ،ވުމާއެކު

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އާންމުކޮށް ެފންނާނެހެން މި ކޮމިޝަނުެގ (" ފޯމު A2)ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީްޓ 
އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ވަޒީފާ. ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ

 3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ފޯމު އާންމުކުރާ A2ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

މެއިލް ކުރައްވާނީ -ނަންބަރު ފޯާނއެވެ. އީ 3307323ނީ މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާ
admin@csc.gov.mv  .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަށެެވ

އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި ެއންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް < "ރެކްރޫޓްމެންްޓ 
 އިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ. )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51(އުޞޫލު" 

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

