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 އިޢުލާނު 
 

 ސްޕޯރޓްސް ކައުންސެލަރ :މަޤާމު 

 J-342135 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް(  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3އެސް. ޖީ.  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެްތަފހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ށ. ިބލެތްފަހި 

 )މަހަކު(ރުފިޔާ  4,465.00 މުސާރަ:

  )މަހަކު(ރުފިޔާ  1,500.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 .ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް  .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. .3

ޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައް  .4

 .ރުފިޔާ )މަހަކު( 700.00: ލިބިލައްވާ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ރޭންކަކަށް މިނިމަމް ވޭޖްގެ ގޮތުގައި ިދނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަްށވުރެ  .5

 އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެ މަދުން ލިބޭނަަމ، އެ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމް ވޭޖް 
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

ތުން މުޖުތަމަގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮ .1

ނެއް ރާވައި ޝަން ޕްލޭކަްށ ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ) އިންކްޫލސިވް ( އެކްހިމެނޭ ހުރިހާ އުމުރުފުރާ އަ

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިއެކު، އެމަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްުޓން

ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ) އަންހެން / ިފރެހެން އަދި އުމުރު އެނގޭނެހެްނ (  .2

ހުގެ ުކރިން ވަނަ ދުވަ 5ހިންގާ އަދި ހިންގަމުްނދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓެއް ކުރިޔަށް އޮތް މަހުގެ 

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމާއި ، ާރވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ރެކޯޑްތައް ދުރާލައި 

 .ހިއްސާ ކުރުން

ހިންގާ ، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތެއްކުރުން .3

 .ގެންނަން ފެންނަ ަބދަލުތައް ސުޕަރވައިޒަރާއި ޙިއްސާކުރުންފާހަގަކޮށް،  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކާމިޔާބީ

ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ލިޔެކިއުމެއް  .4

 .ހަފްތާކުރިްނ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ަމޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުން 2ވާނަމަ މަދުވެގެން 

ކްއިޕްމެންޓް ތަކުގެ އިންވެންޓްރީ ނަގައި  މަރުކަޒުގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރާބެހޭ އެންމެހާ އެޒުވާނުންގެ .5

ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިއެކު، އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ކަމާއިގުޅޭ ޑިޕާރޓްމެންޓަކާއި އެކަން ޙިއްސާކޮށް 

 .އެތަކެތި ހޯދުން

 .ކަމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުންވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އޮފީހުން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ  .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ  .7

 .އަދާކުރުން

ުނންތެރި ނުވަތަ ބޭުނންވާ ކަސްރަތު / ކުޅިވަރު މުާބރާތް ރަށުގެ އެކި އުމުރު ފަރާތްތަކަްށ އެންމެ ބޭ .8

 .ކަސްރަތުތައް / ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޕްލޭން ހެދުން ތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ

ހެދިފައިވާ ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް އެކި އުމުރުފުރައަށް އަމާޒުކޮށް ކަސްރަތުގެ / ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ  .9

 .ސެޝަންތައް ނަގައި ދިނުން

ތަކީ ދިރިއުޅުމަށް ކިހާ ބޭނުންތެރި ަކމެއް ކަސްރަ، ކަސްރަތު ކުރުމަށް މީހުން ނެރުމަށް ބާރު އެޅުމާއި  .10

ކަމާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކެއުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާއި ެބހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުްނތެރި ކުރުމަށް 

 .ވުންއްއެވެއާރނަސް ސެޝަންތައް ބޭ
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ރަށު ފެންވަރުގައި އި، ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާ .11

ވުމާއި ފަންނީ ލަފާ ކައުންސިލުން ހިންގޭ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރި

 .ދިނުން

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުޖުތަމަުޢގައި  .12

ްށ ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ) އިންކުޫލސިވް ( އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ރާވައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އުމުރުފުރާ އަކަ

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިއެކު، އެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިުވމާއި  .13

 .އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން

ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ުކރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްަކތްތައް ކުރުމާއި އެކު އެ މަސައްކަތުގެ  .14

 .ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުްނތައް ތަންފިޒް ކުރުމަށް ފުރިހަމަައށް އެއްބާރުލުންދީ އެފަދަ ނިންމުްނތައް  .15

ނެރަލްގެ ލަފަޔާއި ޖެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންަތއް ސެކްރެޓަރީ ތަންފިޒް ކުރުމުގައި އިދާރީ ގޮތު

ންުމންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި ަޢމަލީ އިރުޝާދުގެ މަތީން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެކު އެ ނި

 .ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ަކންތައްތައް ކުރުން

ކައުންސިލްގެ ނިންުމްނތައް ތަންފީޒްކުރުމާއިގުޅޭ އެންެމހައި ންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައު .16

 .ދާރީވުންކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް އެއްބާރުންދީ ޖަވާބު

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް 

 އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި؛ މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 ނުވަތަ 

ެގ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާެއކު،  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުަތކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2

'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި؛ މި 

 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.



  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  
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 ނެތް މަގާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:  

 ނެތް މަގާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް: 

 ނެތް މަގާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:  

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

 މެނޭޖްމެންޓް  .2

 ސްޕޯރޓްސް  .3

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

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

  ލިބެންުހންނާނެއެވެ.( އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-

29309c104aa7.docx 

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

އިވީ ނަމަވެސް( )މުއްދަތުހަމަވެފަ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ .3

ނުވަތަ އައި.ޑީ. . ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެްނނަ، ލިެޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު  ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ލައިސަންސް. 

ރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކު .4

މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ 

 އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

 މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑަައޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭަޝްނސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

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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 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ

 އެސެސްމަންޓް ދޫޮކށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުޭދ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( 

ހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ނުވަތަ ކޯސް ފުރި؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ  ކޮށްފައިވާ ނަމަކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ

މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް 

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 

 ން. އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު

އިން  /https://myaccount.csc.gov.mv)ށ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން 

ވަޒީފާ، އަދި ފެންނަންެނތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަުތތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާޮކށްފައިވާ 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ، ށް(ދުވަސް އެނގޭގޮތަވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި 

ދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން )އެއް އި

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން.

ވާ ނަމަ (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިނ)

، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

ގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނު

 އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ކޮށްފައިވާ  ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިަނލްައޤުވާމީރ)

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  ،ށް(އެނގޭގޮތަ

)މި  އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ޫދކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮްށފައި 

ންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަަދލުަގއި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ އޮ

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

(  ދަޢުލަތުގެ އުވަިއލައިފައިާވ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިަލއިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ބ)

އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ، ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި  ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

އި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަ

ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 .ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުިރބާ ތަންތަނުގެ ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ 8ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް:

 (30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން )% .1

 ( 5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު )% .2

 (5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ )% .3

 (25އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( )% .4

 (35އިންޓަރވިއު )% .5

އެދެންވީގޮތާއި މަޤާމަށް 

 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  14:00ގެ ދުވަހު ހޯމަވާ  2022ޖޫން  13މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

މެއިލް -އަށެވެ. ވަޒީފާއަްށ އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ 

admin@csc.gov.mv ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ . 



  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  

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

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މާލެ، މަީޖދީަމގު،   

އެ ، އިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަްށ ބަންދު ދުަވހެއް ކަނޑައަޅަ

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ. 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

ވަޒީފާއަށް  ،ލައިެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ 

 ޓުކުރެވޭނެެއވެ. ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން 

އާއި  ވިއު ރއިންޓަ 

އޮންނާނެ އިމްތިޙާން 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާ  30 އިއާ 26 ޖޫން 2022ތިހާނު އޮންނާނީ މްއަދި އި ވިއުރމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަ

 ނު އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއުޙާދެމެދުއެވެ. އިމްތި

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަްށވެސް ދަންނަވަމެވެ. ،ވުމާއެކު

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން 

ފަރާްތތަކަްށ ޕޮއިންޓު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާާތ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 

ީޝޓު(" އާންމުކޮށް ފެންާނނެހެން ިމ އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

A2 ާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި  3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ޝީޓު އާންމުކުރ

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަށެވެ.  admin@csc.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3307312މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

ހައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ

ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތަްއ < "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު" 

(https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51) ްލިބެން ހުންާނނެއެވެ. އިނ  
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