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 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

 :  457-HR/1/2021/12(IUL)ނަންބަރު    

 އިޢުލާނު 
 

 އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ :މަޤާމު 
 J-334289 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމުގެ 
 4GS :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މާލެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  5020.00 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  1500.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  700.00 ސް :ން ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.  :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

  ްއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުނ 
 35އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދެވޭ 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި( .1
ޚިދުމަތުގެ އަގުނެގުމުގެ ސަރވޭގެ ތަކެއްޗާއި  ކޮންމެ މަހަކު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބާޒާރުގެ

 ޒިޔާރަތްކޮށްގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތައް ހޯދުން. އަދި ފޯނު ސަރވޭއާއި އަގުތައް ފިހާރަތަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ  ތަންތަނުގެ ކުލީގެ އަގުނެގުމުގެ ަމސައްކަތްކޮށް ރޯމަހާއި އެހެނިހެން 

 އެޅިފައިވާ ވަގުތައް ހޯދުންކަނޑަ އަގު މާރުކޭޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން
ޕަރމަނަންޓްކޮށް އަގު  ސީ.ޕީ.އައި އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުން ވާ ބާޒާރުގެ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން .2

ރިޕްލޭސް ކުރުން އަދި ޓެމްޕަރަރީކޮށް އަގު  ނުލިބޭ އައިޓަމްތައް އަދި ފިހާރަަތއް ކޮންމެ މަހަކު
 މަހަކު ރިޕްލޭސް ކުރުންފިހާރަަތއް ކޮންމެ ހަ ނުލިބޭ އައިޓަމްތައް އަދި

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުން ސީ.ޕީ.އައި އަށް ހޯދުނު އަގުތައް ކޮންޕިއުޓަރަށްލައި ހުރިހާ ހިސާބުތައް  .3
 ޗެކްކޮށް އިސްލާހުކުރުން

 



އެކްސެލް  ނެޝަނަލް ސީ.ޕީ.އައި އަދި އިންފްލޭޝަންރޭޓް އެކުލަވާލުމަްށޓަކަިއ ބޭނުންވާ .4
ތާވަްލތަކާއި ގްރާފްތައް ތައްޔާރުކޮށް  ސީ.ޕީ.އައި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާސެޓަފްއަށް ޑޭޓާތައްލުމާއިއެކު 

 .ޑޭޓާ އެނަލައިޒްކުރުން
މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން  ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި( ރީބޭސް ކުރުމުގެ  .5

ފިހާރަތަކަށް/  އަތޮޅުތަކުގެ ބާސްކެޓް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވުން. މިގޮތުން މާލެާއއި
 .ކުރުން  ހިންގާ ތަންތަަނށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބާސްކެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް

މަސައްކަތުގައި  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް އިންޑެކްސް )ސީ.ސީ.އައި( އެއް އެކުލަވާލުމުގެ .6
ހާރަތަކަށް/ މަސައްކަތް އެކުލަވާލުމަްށަޓކައި ފި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވުން. ިމގޮތުން ބާސްކެޓް

 .ޒިޔާރަތްކޮށް ާބސްކެޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ހިންގާ ތަންަތނަށް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް އިންޑެކްސް )ސީ.ސީ.އައި( އެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ވެއިޓްސް  .7

 ސްޓަކްޗަރ ހަދައި އިންޑެކްސް ސެޓަޕް ހެދުން
އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ  )ސީ.ސީ.އައި( އެއް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް އިންޑެކްސް .8

ސީ.ޕީ.އައި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ތާވަލްތަކާއި ގްރާފްތައް  އެކްސެލް ސެޓަފްއަށް ޑޭޓާތައްލުމާއިއެކު
 .އެނަލައިޒްކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން  ތައްޔާރުކޮށް ޑޭޓާ

މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން  ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް )ޕީ.ޕީ.އައި( ރީބޭސްކުރުމުގެ  .9
އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ހިންގާ ތަންަތނާއި  ހަރަކާތްތެރިވުން. މިގޮތުން ބާސްކެޓް

އިންޑެކްސް  ޕީ.ޕީ.އައި އިނީޝިއޭޝަން މަސައްކަތްކޮށް ވެއިޓް ސްޓްރަކްޗަރ އަދި ބައްދަލުކޮށް
 .ސެޓަޕް ހެދުން

ގެންދިއުމަށް  )އައި.ސީ.ޕީ( މަސައްކަތް ކުރިއަށްއިންޓަނޭޝަަނލް ކޮންޕެރިސަން ޕްރޮގްރާމް  .10
އެހީތެރިވުްނ. އަދި އައި.ސީ.ޕީ އައު  އޭ.ޑީ.ބީ އިން ބޭނުންވާ ޑޭޓާތައް ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވެ

 .ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން ރައުންޑަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން
އަތޮޅުތަކުން ހޯދުނު  ޕްރޮގްރާމް )އައި.ސީ.ޕީ( އަށް މާލެއާއިއިންޓަނޭޝަަނލް ކޮންޕެރިސަން  .11

 .ވެލިޑޭޝަން ހެދުން  އަގުތައް ޗެކްކޮށް އިންޓަރ އަދި އިންޓްރާ ކަންޓްރީ
ދިނުމުގައި އާއި ޑޭޓާ  އިޖްތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ސަރވޭތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޓްރޭނިންގ .12

 ބައިވެރިވުން ކަތުގައިއެނަލައިޒް ކުރުމާއި ރިޕޯޓް ލިޔުމުގެ މަސައް

ގެ  4މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 
  ްސްޓެޓިސްޓިކްސ 
  ްއެޕްލައިޑް މެތަމެޓިކްސ 

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
  ްއެޕްލައިޑް މެތަމެޓިކްސ 
  ްއިކޮނޮމިކްސ 
  ްސްޓެޓިސްޓިކްސ 

 މިމަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައިނުވެއެވެ.  - މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން 



   މިމަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން 
  ްއެޕްލައިޑް މެތަމެޓިކްސ 
  ްއިކޮނޮމިކްސ 
  ްސްޓެޓިސްޓިކްސ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

މި ފޯމު މިބިއުރޯގެ ވެބްސައިޓުން  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) .1
www.statisticsmaldives.gov.mv   ްހުންނާނެއެވެ.( ލިބެނ 

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

ދެފުށުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
 ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ . ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، ގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ހުން ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ
 އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
ކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަ
 ލިޔުން. 

އިން  /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ އް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތަ

މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 އިވާ ލިޔުން.ދޫކޮށްފަ

(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ނ)
ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 

https://myaccount.csc.gov.mv/


ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް 
 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
 ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
ޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ )މި ލި ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަބ)
ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
ސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަހާއި ދުވަ

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 އަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ " 8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ކަްނތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން  ބެލޭނެ ހޮވުމަށް ފަާރތެއް ާޤބިލު އެންމެ މި ވަޒީފާއަށް
ވަނަ  12)ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( ގެ  2021ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިާވނެއެވެ.
 ،ތަޢުލީމާއި ިލބިފައިވާ ހޮވާނީ ފަރާތެއް ާޤބިލް އެންމެ މަޤާމަށް ގެ އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

 ާޤބިލްކަން ތަޖުރިބާއަށާއި  ލިބިފައިވާ  ދާއިާރއިން މަސައްކަތުގެ ،ހުނަރާއި ބޭނުްނވާ މަސައްކަތަށް ،ތަޖުރިބާއާއި
 އެޅިފައިވަނީ:  ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ. މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑަ ކަށަވަރު

އިންސައްތަ 30 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން:  
އިްނސައްތަ 5އަސާސީ ޝަރުތަށް ވުރެން އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމު :   

އިންސައްތަ 5: އާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް ޑިސިޕްލިން ކޯ      
އިންސައްތަ 5: އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުިރބާއަށް      

އިންސައްތަ  20: ( މްތިހާން ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް އެސެސްމަންޓް ) އި   
އިންސައްތަ  35: އިންޓަރވިއު   

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ނޭޝަަނލް ބިއުރޯ ގެ ކުރިން،  12:00ގެ  2021 ޖުލައި 15މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ 

 އަށެެވ. ( hr@stats.gov.mvމެއިލް )-އީ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ
އެ ، އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ. 
 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
 އެަފރާތްތަކުގެ ގިނަނަމަ އަކަށްވުރެ 10 އަަދދު ފަރާްތތަކުގެ ހަމަވާ ޝަރުތު ،ހުށަހަޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް މި

 ލިބޭ  މާރކްސް މަތިން އެންމެ ބެލުމަށްފަހު ތަޖްރިބާ އާއި އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް ފެންވަރާއި ތަޢުލީމީ
 .ކުރެވޭނެއެވެ ލިސްޓް ޝޯޓް ފަރާތް 10



ނާއި )އިމްތިޙާވިއު ރއިންޓަ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ
އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

މެދު، ދެ އޮގަސްޓާއި  10 – 04،ޮއންނާނީ އިމްތިޙާންއަދި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަްށ ބޭއްޭވ އިންޓަވިއު މި
 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްސްގައެވެ. 

 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  3ދު ނޫން ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންއަދި އިމްތިހާނު ޓަވިއު އިން
(" ާއންމުކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާާރގައި އަދި ޝީޓު A2ިލބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް ) ޕޮއިންޓުފަރާތްތަކަށް 

ދެވިފައިާވ ގޮތާމެދު  ޕޮއިންޓުއިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ކުރާންމުއާ ޝީޓު A2ތްނަމަ ޝަކުވާއެއް އޮ

 އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަށެވެ. hr@stats.gov.mv މެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3008400މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
އުޞޫލުތަކާ ގުޅުްނހުރި  ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫުލަތއް އަދި އެތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ އެންމެހައި
)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.  އިނ 
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