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  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

   457-HR/1/2021/25(IUL)ނަންބަރު:   

 އިޢުލާނު 
 ސްޓެޓިސްޓީޝަން  :މަޤާމު 

 J-342163 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމުގެ 
 EX3 :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 ޓެކްނިކަލް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

  ރުފިޔާ 065.00،11 މުސާރަ:

  ރުފިޔާ 2000.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.ދި  :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
  ްއިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުނ 
 ް35އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ % ދެވޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން ވަޒީފާއެއް އެހެނ 
 ީއެޕްލައިޑް ންތަކަކީ ޑިސިޕްލި ކޯ  ދޭ  ކޯ ޓެކްނިކަލް މިމަޤާމަށް  މަޤާމަކަށްވާތީ، ދެވޭ އެލަވަންސް ކޯ  ޓެކްނިކަލް  މިމަޤާމަކ

ކްނިކަލް  ކޯ އެލަވަންސް ޓެ  އެވެ. ސްޓެޓިސްޓިކްސްމެތެމެޓިކްސް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ޑިމޮގްރަފިކް،އިކޮނޮމިކްސް އަދި 
  އެވެ. 28% ގޮތުގައި ދެވޭނީ މުސާރައިގެ

  ިރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. 900/- އަދި ޓެކްނިކަލް ކޯ ނުލިބޭނަމަ މިމަޤާމަށް ކަނޑައެލިފައިވާ ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައ 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

މަސައްކަތްތައް ޗީފް ސްޓެޓީސްޓިޝަން  ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން ގެ .1
 .ގެ ލަފަޔާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިގާގޮތް ބެލުމާއި  ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން ގެ .2
 .ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރޭވުން  މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށް

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް  އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން ގެނެޝަނަލް  .3
 .ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން  ރޭވުމުގައި ޑިވިޜަންގެ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ  ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން ގެ .4
 .މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުން  އި، އިރުޝާދުލަފާޔާ

 



ކަމުގައިވާ ނޭޝަނަލް އެކައުންޓް އެންޑް  ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކްގެ ދެ ސެކްޝަންކަމުގައިވާ .5
ކަންތައްތައް  ޕްރައިސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކސް ސެކްޝަންގެ ހެޑުންގެ އިކޮނޮމިކް އެނަލިސިސް އަދި

ލަފާދިނުން. އަދި މި ދެޔުނިޓްގެ ހެޑުން ނެތްހާލަތުގައި  މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި،
 .ލަފާދިނުން  ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި، ޔުނިޓްގެ 

ނޭޝަނަލް އެކައުންޓް އެންޑް  ކަމުގައިވާ ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ދެ ޔުނިޓް  .6
މަސައްކަތްތައް  ޕްރައިސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކސް ސެކްޝަންގެ ހެޑުންގެ އިކޮނޮމިކް އެނަލިސިސް އަދި

 .ބެލުން  ސުޕަވައިޒްކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އާއި ގުޅިގެން  ތަކާއި،ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކާއި، އިންޓަރނެޝަނަލް އޭޖެންސީ .7

 މަތިކުރުމާއި، މިދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރުން އަދި ޢާންމުން އިޤްތިސާދި ތަފާސްހިސާބު ފެންވަރު
 .ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން 

މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް  ސްޓެޓިސްޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަންގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ މުޙިއްމު .8
 .އިންޕުޓްދިނުމާއި ބައިވެރިވުން 

 .ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކުގައި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވުން  .9
ހޭ ސެކްޝަނަށް ޑިވިޜަންގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން. އަދި އަހަރު ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ކަމާބެ .10

 .ފޯރުކޮށްދިނުން 
ސީނިއަރ ލެވެލްގައި މިބިއުރޯއާއި، އަދި އެހެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބިއުރޯ  .11

 .ތަމްސީލްކުރުން 

ގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  6ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ 
އިން ފެށިގެން މަތީގެ   9ރޮގަނކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ

   އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.  4ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަދި އިކޮނޮމިކްސް،  ،ޑެމޯގްރަފިކް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސްއެޕްލައިޑް މެތެމެޓިކްސް، 

  ކޯ ޑިސިޕްލިން  މަޤާމުގެ 
 އެޕްލައިޑް މެތެމެޓިކްސް 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް 

 ޑެމޯގްރަފިކް 
 އިކޮނޮމިކްސް 

  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
  މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން 

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ކަނޑައަޅާފައެއްނުވެއެވެ.މިމަޤާމަށް 

  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް މަޤާމުގެ 
 އިކޮނޮމިކްސް 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
 ޑެމޯގްރަފިކް 

 



 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ  .1
 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން  ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 

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

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

  .ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓުއުފަންދުވަހުގެ 

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

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް ންއިއޮތޯރިޓީ ސްކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ( 
: ނުވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުންބޭރުގެ 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ލަތްތަކުގައިޙާ ނެތް  ސެޓްފިކެޓު
 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ޓްގެރިޕޯ ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

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

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: ބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި .6

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

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

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

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

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

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި  ދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީއި
 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ

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

ށް އެ ތަނަކުން ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮ  )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ތުގެ (  ދަޢުލަބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާޤައުމީ ނުއުވައިލައިފައިވާ ނުވަތަ ، އިދާރާއެއްގައި

ރާއި މަހާއި ދުވަސް އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
 އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  )އެއްއެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާ"ގައިވާ  8ލުގެ ޖަދުވަލު އުޞޫ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

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

 
 ،ހުނަރާއި ބޭނުންވާ މަސައްކަތަށް ،ތަޖުރިބާއާއި ،ތަޢުލީމާއި ލިބިފައިވާ ހޮވާނީ ފަރާތެއް ޤާބިލް  އެންމެ މަޤާމަށް ގެސްޓެޓިސްޓީޝަން 

ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ. މިގޮތުން  ކަށަވަރު ޤާބިލްކަން  ތަޖުރިބާއަށާއި ލިބިފައިވާ ދާއިރާއިން  މަސައްކަތުގެ
 މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:  

 
 30 ސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން އަ

 5 ން އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމު ޝަރުތަށް ވުރެއަސާސީ 

 5 ޑިސިޕްލިން  ޕްރިފަރޑް/ކޯ

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް 

 15 (މްތިހާން ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް އެސެސްމަންޓް )އި

 10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 30 އިންޓަރވިއު 
 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސްގެ ކުރިން،  12:00ގެ  2021 ސެޕްޓެމްބަރ 28މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ވެސް  ( މެދުވެރިކޮށhr@stats.gov.mvްމެއިލް )-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށެވެ.
 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ، ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ 

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 
 

ތަކުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް ،ބަލައި މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

 
)އިމްތިޙާނާއި ވިއު ރއިންޓަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 މޯލްޑިވްސް ދެމެދު،  އާއި 2021 އޮކްޓޯބަރ 14-3 އޮންނާނީ  އިމްތިޙާންއަދި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު 
 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައެވެ. 

 
 



ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އިންޓަވިއު
(A2 ުއާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ޝީޓ ")

ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ އާންމުކުރާ ޝީޓު A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުފަރާތްތަކަށް 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3

 އަށެވެ.  hr@stats.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ  3008408މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ލިޔުންތައް ސިވިލް  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ލިބެން  އިން )usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment(ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަން ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ
 ހުންނާނެއެވެ. 

1442 ޞަފަރު 13  
2021 ސެޕްޓެމްބަރ 20  

 

 

 

 

 

    ފާތިމަތު ރިފާޙަތު
 ޑިރެކްޓަރ، އެޗް.އާރ  

http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu

