`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މ ާ ލ ެ،
ނަންބަރު(IUL)438-HRU/438/2022/294 :

އ ި ޢ ު ލ ާނު
މ ަ ޤ ާ މ ު:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-327861

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މ ަ ޤ ާ މ ު ގ ެ ރ ޭ ނ ް ކ ު:

ޖީ .އެސް 4

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ވ ަޒ ީ ފ ާ އ ަ ދ ާ ކ ު ރ ަ ނ ް ޖ ެ ހ ޭ
ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ  /ކ .މާލެ

މުސާރަ:

5020/-

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

1500/-

އ ެ ހ ެ ނ ި ހ ެ ނ ް އ ެ ލ ަ ވ ަ ނ ް ސ ް:
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވ ާ ޖ ި ބ ު ތ ަ އ ް:

•

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ

35%

•

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް:

700%

ލހެއްޓުން.
ހންގާ ބެ ެ
ޕމުގެ ކަންތައްތައް ރާވާ ި
 .1ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އޮފީސް ހުޅުވުމާއި ލެއް ު
ޓރީކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .2ޔުނިޓަށް އަންނަ ސިޓީތައް އެން ް

 .3ޔުނިޓަށް އަންނަ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސިޓީތަކަށް އިސްވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން ޖަވާބުދިނުމާއި
އޓުން.
ލިޔެކިއުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެ ް

އޓުން.
 .4މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ ރަސްމި ދަތުރު ތަކުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓްތައް ހޯދާ ފައިލްކޮށް ބެލެހެ ް

 .5އޮފީހުގެ މެއިންޓަނަސް މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާއިރު ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.

ލހެއްޓުމާއި
ބ ެ
ކން ެ
ތން އެއްގަމު އުޅަދާއި ކަނޑު އުޅަދު ފަހަރުގެ އެންމެހާ ކަން ަ
 .6އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ލަފާގެމަ ި

ވެހިކަލާއި ލޯންޗްތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ހެއްދުން.

ހތެރިކަން ދިނުމާއި ރިޕޯރޓް ލިޔަންޖެހިއްޖެ
 .7އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެ ީ
ހާލަތެއްގައި ރިޕޯރޓް ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރުން.

 .8ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތް އަދި އެންސީ އައިޓީ ބިލްޑިން ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ އެންމެހާ
ކން ހިންގާ ނުހިގާ ގޮތް ބެލުން.
ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަން ަ

 .9އެޑްމިން ޔުނިޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

 .10މިނިސްޓަރ އަދި ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ތަކުގެ
ހ އެހީތެރިކަން ދިނުން.
ޖ ޭ
އެންމެހާ ކަންކަތައްތަކަށް ދޭން ެ

ތ ޑިސްޕެޗް ކުރުވުމާއި އެމަސައްކަތް ކުރައްވާ
ހން ތަކެ ި
 .11ޑިސްޕެޗް ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން އަދި އެހެނި ެ
މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ބަލާ ސްޕަވައިޒް ކުރުން.

އއްމު އުސޫލުތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .12އެޑްމިން ޔުނިޓުން ހަދަންޖެހޭ ާ

 .13ރިސެޕްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނަންގަވައިފިނަމަ ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުމުގައި
އެހީތެރިކަން ދިނުން.

ތވާނަމަ،
 .14ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދަ ި
އެމުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 .15މިނިސްޓްރީއަށް އަލަށް ވަޒީފާ އާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ މުވައްޒަފުންނަން ހަމަޖައްސާ ދޭންޖެހޭ އޮފީސް ޖާގަ،

ގ
ގޮޑި މޭޒު ކޮންޕިއުޓަރ ތެލެފޯނު ފަދަ މުހިންމު ތަކެތި ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފު އޮފީހަށް ނުކުތުމު ެ
ކުރިން ކަމާބެހޭ އިސްފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހޯދާ ހަމަޖެއްސުން.

ނޗްތަކުގެ
އ ލޯ ް
ލހެއްޓުމާއި ވެހިކަލާ ި
ކން ބެ ެ
ހ ކަން ަ
ޑ އުޅަދު ފަހަރުގެ އެންމެ ާ
 .16އޮފީހުގެ އެއްގަމު އުޅަދާއި ކަނ ު
އަހަރީ ފީ ދެއްކުމާއި ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެއްދުން.

އޓުން.
ގ ބިލްތައް ބެލެހެ ް
 .17އޮފީހަށް އަންނަ ޕޯސްޓް އޮފީހު ެ

 .18އޮފީސް ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.

ނ
މވައްޒަފު ް
 .19ސެކްޝަނުގެ އިސްވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ ތާވަލު މަހަކު އެއްފަހަރު ހަދާ ު
ލން.
ގަވާއިދުން އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕަމުންދޭތޯ ބެ ު

ތއް ގަވާއިދުން ލިބެން ހުރޭތޯ ބެލުމާއި
ތ ަ
ޖހޭ ހިދުމަ ް
 .20މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ މީޓީންގ ރޫމްތަކުން ލިބެން ެ
އެތަންތަނުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރު ކަމާއި ތަރުތީބު ގަވާއިދުން ބަލާ މޮނިޓާރ ކުރުން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

' .1ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން
'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން
'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
' .2މަތީ ސަނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްހާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ
އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން
ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ

 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު' ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'
ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން.
ތަޢުލީމީ ރޮނގު)ތައް(:
•

ނެތް

ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން)ތައް( :
•

ނެތް

ކޯ ޑިސިޕްލިން)ތައް(:
•

ނެތް

ގުޅޭވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:
•

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

މެނޭޖްމެންޓް

)ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ)ތައް(:

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

•

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

މެނޭޖްމެންޓް

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

ކައުންޓަރުން

އަދި

ތިރީގައިވާ

ލިންކުން

ލިބެންހުންނާނެއެވެ(.

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ
ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން
ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ:

ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
)ށ(

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
)ހ(

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޭގޮތަށް( ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)ށ(

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  https://myaccount.csc.gov.mv/އިން ފެންނަންނެތް
ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި
މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)ނ(

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)ރ (

ޔ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއް ާ
ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(.

)ބ(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ
އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޭގޮތަށް( ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ ،ރެކްރޫޓްމަންޓް
އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވ ަޒ ީ ފ ާ އ ަ ށ ް އ ެ ނ ް މ ެ ޤ ާބ ި ލ ު
ފަރާތެ އް ހޮ ވު މަށް ބެލޭނެ

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި
އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ) 2021ދެވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  12ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ކަންތައްތައް:
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ކތި ހުށަހަޅާނީ  11އޮގަސްޓް  2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން،
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ

ސުންގަޑި:

ޓކްނޯލޮޖީ އަށެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ެ

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ތން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް  10ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަ ި

އިންޓަރވިއު )އިމްތިޙާނާއި
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ
ނަމަ ،އެ ބައި ވެސް
ހިމެނުން(

އޮންނާނެ

ބއި ވެސް ހިމެނުން(
އވޭ އިންޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ ،އެ ަ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭ ް
މޓް
އޮންނާނީ 14،އޮގަސްޓް  2022އާއި  25އޮގަސްޓް  2022އާ ދެމެދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،ކްލައި ެ
ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގައެވެ.

ތަނާއި ،މުއްދަތު:
" ވ ަޒ ީ ފ ާ އ ަ ށ ް ކ ު ރ ި މ ަ ތ ި ލ ީ

ނ
ށ ޕޮއިންޓު ލިބު ު
ނދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަ ް

ފަރާތްތަ ކަށް ޕޮ އިންޓު

ރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.
ނނެހެން މި އިދާ ާ
އންމުކޮށް ފެން ާ
ގޮތުގެ ޝީޓް ) A2ޝީޓު(" ާ

ލ ިބ ު ނ ު ގ ޮ ތ ު ގ ެ ޝ ީ ޓ ް

ށ ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް

) A2ޝީޓު("

ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އާން މު ކުރުން

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3018328،3018326 ، 3018329އަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓްގެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

ނނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހު ް
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"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

