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  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންނާއި، ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށް،

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަާކިއ  ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ތާވަލްކޮށްެގން ހިންގާ ސަރވިސްސިވިލް 

ތަމްރީނުތައް ހިމެިނފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ   ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކާ 

 : ލިންކްގެ ވެބްސައިޓް ޓިޓިުއޓްގެ އިންސް މި ،"2023ޑައިރެކްޓަރީ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިއުޓްގެ 

 https://csti.gov.mv/v2/uploads/link/pdf_1673853402.pdf .ެއިން ލިބިވަޑައިގަންަނވާނެއެވ  
 

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކަލަންޑަރުގައިވާ ޓްރެއިނިންގ 

އިން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ައތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިްލ މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ، ގައިތަމްރީނުތަކު

ކުރިއަށްގެްނާދ ިމ އިންސްޓިޓިއުޓުން  ތާވަލުކުރެވިފަިއވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން ވެއެވެ.ލިބިގެން ވެސް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް

ނުން އާންމުކުރާ އުޞޫލުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ތަމްރީނުތަކުެގ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަސިވިލް ސަރވިސްއާ ުނތަކާއިއެހެނިހެން ތަމްރީ

 ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު އެ ތަމްރީނުތައް ތާވަުލކުރެވުމުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އިދާރާތަކާ ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމުގައި 

ޒަފުންެގ ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމަށް މުވައް ވަނަ އަހަރަށް 2023

 ލް ފޯރމް ލިންކްތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.ތިރީގައިވާ ގޫގު ފޮނުާވނީ ތައްނަން

 ެލިންކް: ނޮމިނޭޝަން  މާލޭގެ އިދާރާތަކުގforms.gle/7uW7iZed2eMq56rm9https://  

 ެލިންކް: ނޮމިޭނޝަން އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރާތަކުގ https://forms.gle/G522tgBZ2mQRMgmg9   
 

ރިސޯސް ދާއިރާގެ  މަންހިއު އިދާރާގެ ާވނީފޮނު ތައްލިންކް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ނަންމިގޮތުން 

 ވަކިަވކި ޮފނުވުމަށް ނަން ތަމްރީުނތަކަށް މެދުވެރިކޮށް ލިންކް މި މެވެ. ކަމުގައި ދަންނަވަ ޕޮއިންޓް ފޯކަލް އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ

ލިންކް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުްނ  މި މުވައްޒަފުންނާ ލިންކް ހިއްސާުކރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާުތ މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާތީ،

ގައި މުވައްޒަުފން އަދި ތަމްރީނުތަކުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ކުރެނުހިްއސާލިންކް  މާތު ޮފނުވުަމށް މުވައްޒަފުންނާލޫއަމިއްލައަށް މަޢު

  މުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން ެއދެމެވެ.ބައިވެރިކުރު

https://forms.gle/7uW7iZed2eMq56rm9
https://forms.gle/G522tgBZ2mQRMgmg9


 

 

 

-2-  

  

  

 

 

 ISO REF: CSC-PD02 -V01-R03 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

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

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ގެޕްގެ ންމުވައްޒަފު ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރު 2022މުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ .1

 ރުކުރުން.ކަށަވަވޭކަން ބައިވެރިކުރެަތމްރީނުގައި  މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ އެންމެ ތަމްރީނު އެ ބަލައިލިސިސް އެނެ

 ހޮވުން.ދުރާލައި މުވައްޒަުފން  ތަމްރީނުތަކަށް .2

 އި ތާރީޚާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދިނުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުތަކުަގއި ވާކުރެވިފައިތާވަލް .3

 ވީއްލުން. މަސްއޫލިއްޔަތުން ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފު ވަގުތުގައި

 ކަށަވަރުކުން. ބައިވެރިވާކަންތަމްރީނުތަކުަގއި  މުވައްޒަފުން ަފހު އެޮފނުވުމަށް ނަންތަމްރީނުތަކަށް  .4
 

ރިސޯސް  މަންހިއުކުރައްވާފައިވާ އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރު މި  2022އިދާރާތަކުން 

ގުޅޭ ގޮތުން މްރީުނތަކާއިންސްޓިޓިއުޓުން ތަ ނުވަތަ މި ނަމަބަދަުލވެފައިވާ ލޫމާތުމަޢު ގެޕޮއިންޓް ފޯކަލް ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ

 އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް  ލޫމާތުމަޢު އެ ފަރާތްތަކުގެނުލިބޭ ކަމުގައިވާނަމަ  ތައްހިއްސާކުރާ އީމެއިލް

csti@csc.gov.mv ްރިސޯސް ދާއިރާގެ  މަންހިއުއަދި  ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  އީމެއިލްގެ ކުރިން  2023ޖަނަވަރީ  31 އަށ

ހެދިފައިވާތީ،  ކޮމިއުނިޓީއެއް ވައިބަރ ހިއްސާކުރުމަށް ލޫމާތުމަޢު ފަހުގެ އެންމެ މްރީނުތަކާ ގުޅޭތަށް ޕޮއިންޓަ ފޯކަލް އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ

 ދެއްުވންއަންގަވައި އިންސްޓިޓިއުޓަށް މި މެދުވެރިކޮށް  އީމެއިލްެއކަން  ނަމަހިމެނިފައިނުވާ އެ ފަރާތްތައް ކޮމިއުނިޓީގައި ވައިބަރ މި

 .އެދެމެވެ

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 1444 ރަޖަބު 01
  2023 ޖަނަވަރީ 23
    

 މް ކުޚާދިމް                                                              

 

   އިބްރާހީމް ރަޝީދު                                                            
 ޖެނެރަލް  ކައުންސެލް                                                           

 ހަވާލުވެހުރި( މަސްޢޫލިއްޔަތާ)ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ                                                 
 

އިދާރާތައް  ހިނގަމުންދާ ދަށުން އޮފީސްތަކުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި މަސްއޫލު ސަރުކާރުގެ  


