
 

` 

         

 IUL-HRS-188//942022ނަންަބރު:                                          
 

ކިޔަވައިދޭނެ  ރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ތަމް 
   އެކުލަވައިލުން   " 2023ސް ޕޫލް  ނަލް ޓްރެއިނަރ އެކްސްޓަރ " 

ހަމަޖެހިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް   ހިންގުމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރާތަކުގެ  އިންސްޓިޓިއުޓުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ޓްރެއިނިންގ 
އެކްސްޓަރނަލް ޓްރެއިނަރސް ޕޫލް   ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ތިރީގައިވާ ދާއިރާތަކުން ކިޔަވައިދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ޭބނުންވެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފުދޭނެ   ގެ ޕޫލްގައިވަނަ އަހަރު  2023އިވާ ޭބފުޅުން،  ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފަ  2022
 ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

ކިޔަވައިދިނުމަށް  
ހަމަޖެހިފައިވާ  

  :ދާއިރާތައް 

 އެންޑް ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް  -1
 ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  -2
  ޕަްބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -3
 ޕަްބލިކް ޕޮލިސީ   -4
 ްބލިކް ސްޕީކިންގ މީޑިއާ އެންޑް ޕަ -5
 ރިޕޯރްޓް ރައިޓިންގ ންޑްޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް އެ -6
   ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕަރސަނަލް  -7
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ   -8
  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް -9

 ސައިކޮލޮޖީ   -10
 ސޮފްޓް ސްކިލްސް   -11
 ދިވެހި ަބސް  -12
 އިނގިރޭސި ަބސް   -13
 ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް  -14
  މެނޭޖްމަންޓް  ފައިނޭންސްޕަްބލިކް  -15
   ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް -16
 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  -17
 ގަވަރނަންސް -18
 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް    -19
 ސައިަބރ ސެކިއުރިޓީ   -20
 އޮޓޯކެޑް  -21
 ގްރެފިކް ޑިޒައިނިންގ  -22
 ސްޓްރޭޓީޖިކް މެނޭޖްމަންޓް   -23
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އެތިކްސް   -24
 ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް   -25
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޑޭޓާ އެނަލިސިސް  -26



      

  

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން  
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 
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 ޝަރުތު: 
ޚިޔާރު ކުރައްވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން  ެބޗެލާރސް ޑިގުރީ ނުވަތަ ދާއިރާއިން ސަރޓިފައިޑް  

    ލައިސަންސްއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދިނުން/ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގެ ތަޖްރިާބ ލިިބފައިވުން

 ލިއްޔަތު: މަސްޢޫ 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ޓްރޭނިންގތައް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ   -1
 ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ޓިޓިއުޓުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއް/ތާރީޚުތަކެއްގައި ކަނޑައަޅާ  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސް -2
  ގޮތެއްގެމަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

 އުޖޫރަ:  
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނީ 

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އުޖޫރައެކެވެ.  500ރުފިޔާއާއި  200ކަށް އިރަގަޑި

ޓްރޭނަރސް  
ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ  
   :  މައިގަނޑު ބައިތައް 

 ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމް   -
 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖްރިާބ  -

އެއަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ އެއަތޮޅާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޓްރެއިނަރުން ފޮނުވުމުގައި  
 ކައިރި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޓްރެއިނަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  
 ތަކެތި:  

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް  -
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ   -
 ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު  -
 އެޓެސްޓެޑް ކޮޕީސް ގެއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްޓްތަކުގެތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ -
 ތަޖްރިާބގެ ލިޔުންތައް  ލިިބފައިވާ ޓްރޭނިންގ ހިންގުމުގެ ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ -

 ސުންގަޑި:  

 23:59ދުވަހުގެ    ވާ ުބރާސްފަތި  2022  ޑިސެންަބރު  29ށަހަޅާނީ  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހު
ނިޔަލަށް އެޑްރެސް    ،  ގެ  އީމެއިލް  ސެކްޝަނުގެ  ރިސޯސް  ހިއުމަން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް 

hr@csc.gov.mv  .ެއަލަށް    މެދުވެރިކޮށެވ ކުރިން ސަރުކާރުން  ހަމަވުމުގެ  އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި  އަދި 
ކަނޑައަ ދުވަހެއް  ފޯމު ަބންދު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އަދަދަށް  ދުވަހުގެ  ކަނޑައަޅާ  އެ  ނަމަ،  ޅައިފި 

 . ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ

ގުޅުއްވާނީ   ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް  އެޗް.އާރު. ހޮޓްލައިން   ނަންަބރު ފޯނާ  3307357/3307358މި އިޢުލާނާ  ނުވަތަ 
އިތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  އަށެވެ.    hr@csc.gov.mvމެއިލް ކުރައްވާނީ  -އީ  އަދި  އެވެ.މޮަބއިލަށެ  7598991

 އިދާރާގެ ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. 
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 2022 ޑިސެންަބރު 12
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