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ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި، ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް،

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއާ އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުން، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަންނަނީ  2012މަޤްޞަދުގައި  މުގެމަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރު އްސަސާގެ އާއްމު އުޞޫލުތަކާއިއަމުވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 2އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ފޭސް ގޮތުން މި އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރިއަށް ގެންދާބައި ކަމުގައިވާ، އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުންނެވެ. މި 
 މަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއު 26-23ގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

ދަންނަވަމެވެ. އިދާރާއާއި އަލަށް ގުޅޭ މުވައްޒަފުން އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގިައ އަދި 
އިންޑަކްޝަން  ގެންދާފުރިހަމަކުރިތޯ ޔަގީންކުރުމަކީ މުރުޝިދުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްއިން ކުރިއަށް 

އްސަސާތަކުގެ ފަރާތުން، މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އަގައި ހިމެނޭނީ ދައުލަތުގެ އެކި އެކި މު 2ފޭސް 
ދުވެރިކޮށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޝެޑިއުލް ފުރަތަމަ ބެޗް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް "ޒޫމް" މެ ސެޝަންތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 
 2އިންޑަކްޝަން ފޭސް 

 ސެޝަން  ގަޑި  ތާރީޙް 
2022ޖަނަވަރީ  23  ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދު  1030 - 0900 

 ބްރޭކް  1040 - 1030
 ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް 1200 - 1040
 ބްރޭކް  1300 - 1200
 ޕެންޝަން އޮފީސް  1345 - 1300

 އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް 1030 - 0900 2022ޖަނަވަރީ  24
 ބްރޭކް  1040 - 1030
 އޭސީސީ 1200 - 1040
 ބްރޭކް  1300 - 1200
  ކޮމިއުނިކޭޝަން 1345 - 1300
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 އޭ.ޖީ އޮފީސް 1030 - 0900 2022ޖަނަވަރީ  25
 ބްރޭކް  1040 - 1030
 އެޓް ވާރކް ޕްލޭސްފަޔަރ އެންޑް ސޭފްޓީ  1200 - 1030
 ބްރޭކް  1300 - 1200
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ  1445 - 1300

 ޕްރޮގްރާމް 
 ޕާރސަނަލް އެފިޝަންސީ އެޓް ވާރކް ޕްލޭސް  1130 - 0900 2022ޖަނަވަރީ  26

 

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ތިޔަ އިދާރާއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ގުޅުނު މި ޕްރޮގްރާމް ، ވީމާ
މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވައިދެއްވުން  https://bit.ly/3r9MNHEކުރިން ގޫގަލް ފޯމް  ގެ 1200 ވަނަ ދުވަހުގެ  2022ޖަނަވަރީ  19 މައުލޫމާތު
 އެދެމެވެ. 

 ން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެއްވައެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައިތުރު  މާއި ގުޅޭގޮތުންމި ކަ
 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3307368ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު 

 ޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.އި

  1443 ޖުމާދަލްއާޚިރު 10
 2022ޖަނަވަރީ  13

 ކުމް ތުޚާދިމަ
 
 ނީޒާ ނަޞީރު މަރްޔަމް ޝަހް 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
 

 ގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި، އިދާރީގޮތުން ވަކިން ހިނގާ އިދާރާތައްސަރުކާރު 
 ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތައް

 ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް

https://bit.ly/3r9MNHE

