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   މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  457-HR/1/2023/01(IUL)ނަންބަރު:  

 އިޢުލާނު 
                                      އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ : މަޤާމު 

 J-367128 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 ( އެކެއް) 1 ބޭނުންވާ އަދަދު 
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 3 ޖީ.އެސް : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިވިޝަން /   ކޯަޕރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން: 

 އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 
   ރުފިޔާ  4465.00މަހަކު  މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   001500.މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

 (މަހަކު ) 35% މުސާރައިގެ އަސާސީ  ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ އެލަވަންސް: :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.   700/- ސަޯޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް ގެ ގޮތުގައި 

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.  އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް
 . ކޮންޓްރިބިއުޝަން   ެޕންޝަން ލިބިދެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ެޕންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ބަލައިގަތުމާއި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް  ބިޑްތައް  .1
 .ފުރިހަމަކުރުން

 އޮފީހުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސެކްޝަން ހެޑްގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރުން  .2
ޔަށްހިފާ ތަކެއްޗާއި ކުއްޔަށް ހޯދޭތަކެތި ޤަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކަށް ކުއް .3

 .ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުން
ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ރަގަޅު މިންގަނޑުތަކެއް މާއްލިޔަތު ގަވާއިދަށް ފުށު ނާރާގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން   .4

 .އެކުލަވާލުން
މަސައްކަތްތަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ތަކެއްޗާއި ކުއްޔަށް ހޯދޭތަކެތި ޤަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ  .5

 .ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުން
އޮފީހަށް ޗާްޕކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޗާްޕކުރުމާއި އެކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ވެރިންގެ ނޭމްކާޑު އަދި އެކިއެކި   .6

 .ފަދަތަކެތި ްޕރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުންމުނާސަބަތުތަކަށް ހަދާ ކާޑު 
 .އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގުދަނަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ގެންގޮސް އެތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން .7

 



ބިއުރޯގެ ސްޓޮކުން މަދުވާ ތަކެތި ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު އެންގުމުން މާއްލިޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެނެސް  .8
 . ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ހަވާލުކުރުންސްޓޮކް

 .ރާއްޖޭން ބޭރުން އޮފީހަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން .9
 .ބިއުރޯގެގެ މީޓިންގ ރޫމްތަކާއި ސެކްޝަންތަކާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ޤަވާއިދުން ބަލާ ޗެކްކޮށް މެއިންޓެއިންކުރުން .10
މުވައްޒަފުން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  އޮފީހުގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން   .11

 މަސައްކަތްތަކެއްކުރުން 
އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކަށް ކުއްޔަށްހިފާ ތަކެއްޗާއި ކުއްޔަށް ހޯދޭތަކެތި ޤަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ  .12

 .ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުން
ރުމާއި އެކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ވެރިންގެ ނޭމްކާޑު އަދި އެކިއެކި  އޮފީހަށް ޗާްޕކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޗާްޕކު  .13

 .މުނާސަބަތުތަކަށް ހަދާ ކާޑު ފަދަތަކެތި ްޕރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ވަސީލަތްތަކާއި މުދަލާއި ތަކެތި ހޯދުން  .14
ކްކޮށް ަޕރޗޭސިންގ އޯރޑަރ ފޯމާއި )ީޕ.އޯ ފޯމް( އެޓޭޗްކޮށް އިންވެންޓްރީއަށް އޮފީހަށް ލިބޭ ހުރިހާ ބިލްތައް ޗެ .15

ދުވަސްތެރޭގައި    2ނަގަންޖެހޭ ތަކެތި އިންވެންޓްރީއަށް ނަގާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ބިލް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން 
 .ހަމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު ބިލް ދެއްކުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް ސެކްޝަން އާއި ހަވާލުކުރުން

ބިއުރޯގެ އެޑްމިން މެއިލް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤަވާއިދުން ޗެކްކުރުމާއި ކަމާއިގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް އައިސްފައިވާ   .16
 .މެއިލްތައް ފޯވަރޑް ކުރުން

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ   2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން  އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް  

  ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. 
ލެވެލް   .2 އޮނިގަނޑުގެ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  'ސެކަންޑްރީ    3ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،  ގެ ސަނަދެއް 

ގްރޭޑް   'ސީ'  މިމާއްދާއިން  'ދިވެހި'  އިމްތިހާނުގައި  ސެޓްފިކެޓް  ސްކޫލް'  ސެކަންޑްރީ  'ހަޔަރ  ނުވަތަ  ސްކޫލް' 
 ލިބިފައިވުން.  

 
 : ރޮނގުތައް   ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގެ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 މެނޭޖްމަންޓް  -

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

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

29309c104aa7.docx-9537-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34 

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

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

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

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

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx


 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ގަނޑު ތައް ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  )ހ(  
؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގެ ކޮީޕ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ   މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ 
 ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ އަދި ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

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

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

އިން ފެންނަންނެތް    /https://myaccount.csc.gov.mvބާގެ ތެރެއިން  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރި    )ށ(  

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  ،  މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކި 

، (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާނ)

އެއް  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )،  )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(  ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި
އަދި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

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

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

ތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ (  ދަޢުލަބ)
ނު ،  އިދާރާއެއްގައި ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ޖަމިއްޔާނުވަތަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ    ވަތަ 

ނަމަ އަދި    ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ 
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  

ލިބެންނެތް ނަމަ،   ލިޔުން  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 
 . ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ  ތަންތަނުގެ  "އުވާލާފައިވާ ގައިވާ  8ޖަދުވަލު އުޞޫލުގެ 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

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

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


މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

ހުށަހަޅާނީ   ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ކުރިން،    14:00ގެ    2023ޖެނުއަރީ  23 މަޤާމަށް  އޮފް  ގެ  ބިއުރޯ  މޯލްޑިވްސް 
އީ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  )-އަށެވެ.  ވެސް  hr@stats.gov.mvމެއިލް  މެދުވެރިކޮށް   )

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ  ،  ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް  

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ބަލައި ތަޖުރިބާއަށް  ފެންވަރާއި  ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ކުރިމަތިލާފައިވާ    ،މި  ވަޒީފާއަށް 

 ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.  ޕޮއިންޓު ންމެ މަތިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ

ނާއި  )އިމްތިޙާވިއު  ރ އިންޓަ 
،  ްޕރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ

  ވެސް ހިމެނުން(  އެ ބައި
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު: 

އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،  ބޭއްވޭ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  އާ ދެމެދު،   2023ފެބްރުވަރީ    24  –   2023  ޖެނުއަރީ 24  މި މަޤާމަށް 
 ގައެވެ.   މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
ލިބުނު    ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

("  ޝީޓު   A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް    3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  
ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް    A2ޝީޓް )

ހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  ދުވަ  ޝީޓު އާންމުކުރާ  A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   3ބަންދު ނޫން 

 ( އަށެވެ.  hr@stats.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ )-އަށެވެ. އީ 3008408މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ

 ލިބެން  އިން )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް<"ރެކްރޫޓްމެންޓްއުޞޫލު" 
   ހުންނާނެއެވެ. 

 1444 ޖުމާދަލްއާޙިރާ 22

2023 ޖެނުއަރީ 15  

 

 ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިރުފާން                                          
               ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް                                                               

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

