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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  

  10-C/10/2022/184(IUL)ރު:ނަންބަ      

 އިޢުލާނު 
 

 އޮފިސަރ  ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްސީނިއަރ  : މަޤާމު 
 J-309942 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 ( އެކެއް) 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 3އެމް.އެސް. : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
 ކ.މާލެ / ޔުނިޓް ެޕޓްރިއޯޓިކް އެންޑް ސިވިކް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 

 ރުފިޔާ   7,035.00 މަހަކު މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   2,000.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

ދާއިރާއިން    ސޯޝިއޮލޮޖީ/     ސޯޝަލް ވޯރކް /  ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް  /  ސްޓަޑީޒް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެލަވަންސް:   ކޯ   ޓެކްނިކަލް  .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
)ހަތެއް( އިން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް އޮތް    8)ހަތެއް( ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  

 .)އަށާވީސް އިންސައްތަ( ހަމަޖެހޭނެއެވެ 28ނަމަ، ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %
ތުގައި މަހަކު  ޓެކްނިކަލް ކޯ އަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާނަމަ ސަޯޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮ  : 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް   .2

 ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.  900.00
 )މަހަކު(   35މުސާރައިގެ % : އެލަވަންސް   ޑިއުޓީ   ސްޕެޝަލް  .3
ފައިސާ  .4 ފައިސާ    : އިތުރުގަޑީގެ  ގަޑީގެ  އިތުރު  އުސޫލުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދުވަސްތަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި 

 . ދެވޭނެއެވެ
  

މައިގަނޑު   މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

  ރާވާ  ، މަސައްކަތްތަކާ  ކުރެވޭ   ކުރުމަށްޓަކައި   ޤާއިމް  ވެއްޓެއް   އަމާން  ގާއިމްކޮށް   މަސަލަސްކަން   ސުލްހަ   މަސްލަހަތާއި   ޤައުމުގެ .1
 . ކުރުން  މަސައްކަތްތައް ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ އެކިއެކި  ތަފާތު   ހިންގޭ

  ޤާއިމުކުރުމަށް   އަމާންވެއްޓެއް  ޓްރެއިނިންގތަކާއި  ހިންގާ   އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން  ބިނާކޮށް  ރައްޔިތުން  ޒިންމާދާރު .2
 ހިންގުން ރާވައި ސެމިނަރ  /ވަރކްޝޮްޕ  މާލޭގައިހިންގާ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި

 



 . ހިންގުން ނޑައަޅައިކަ ްޕރޮގްރާމްތައް ކުރުމަށް  ބިނާ މުޖުތަމަޢުއެއް ދިވެހިވަންތަ  ލިބިފައިވާ ސިފަތައް ޤައުމިއްޔަތުގެ ދިވެހި .3
 މީޑިއާ  މަތިން  ލަފާގެ   ވެރިއެއްގެ  ސެކްޝަން  ބިނާކުރުމަށް  މުޖުތަމަޢުއެއް  ބަދަހި  އިތުރުކުރުމަށާއި  ބަދަހިކަން  އިޖްތިމާޢީ .4

 ހިންގުން  ތައްޔާރުކޮށް ްޕލޭން  ޑިސެމިނޭޝަން  ،ތައްޔާރުކޮށް  މެޓީރިއަލްސް ރާވާއި ކެމްޕެއިންތައް
  މޮނިޓަރކޮށް  ްޕލޭންކޮށް  ގުޅިގެން  ވެރިޔާއާއި  ސެކްޝަން  ޙަރަކާތްތައް  /ފޯރަމްތައް  ހިންގާ  ފަރާތުން   ނެޓްވަރކްގެ  ލީޑާރސް  ޔޫތު .5

  ހިންގުމުގެ   ރާވައި  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ރާއްޖޭގެ  ޙަރަކާތްތައް  /ފޯރަމްތައް  ހިންގާ  ފަރާތުން  ނެޓްވޯކުގެ  އެ  ،ބެލެހެއްޓުމާއި
 . ކުރުން މަސައްކަތް

  ރާވައި   ކެމްޕެއިންތައް  އަމާޒުކޮށް  ރާއްޖެއަށް  މުޅި  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ފެތުރުން  ސްީޕޗް  ހޭޓް  ނުވަތަ  ބަސްމަގު   ނަފްރަތުގެ .6
 . ހިންގުން

  އަދި   އެްޕރައިޒަލް  ަޕރފޯމަންސް/    ތައްޔާރުކުރުން   ބަޖެޓް  އަހަރީ/ްޕރޮގްރެސް  ްޕލޭނާއި  އެކްޝަން/ރިޕޯޓް  އަހަރީ  ސެކްޝަންގެ .7
 . ރުކުރުންތައްޔާ ޓާގެޓްސް

 . ކުރުން  މަސައްކަތް  ސެމިނަރތަކުގެ /ވަރކްޝޮްޕ/ ބައްދަލުވުން  ބާއްވާ މާލޭގައި އަތޮޅުތެރެއާއި  ފަރާތުން  ސެކްޝަންގެ .8
  ކުއްލި   ދިމާވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  މުޅި  ،މަސައްކަތްތަކާއި  ރަސްމީ  އެހެނިހެން  ހަވާލުކުރާ   ވެރިޔާ   ސެކްޝަންގެ  މީގެއިތުރުން .9

   . އެހީތެރިވެދިނުން ބައިވެރިވެ ކަންކަމުގައި  ޚާއްޞަ ޝާމިލުވާންޖެހޭ   އެންމެން އިމަރޖެންސީތަކާއި

  ސޯޝިއޮލޮޖީ/    ސޯޝަލް ވޯރކް/    ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް/    މެނޭޖްމަންޓް/    އެޑިއުކޭޝަން/    ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
  ސަނަދެއް   ގެ  8  ނުވަތަ  7  ލެވެލް   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން  ތަޢުލީމީ  ދާއިރާގެ

މަދުވެގެން    ސާވިސަސް  ސޯޝަލްމާއެކު،  ޙާޞިލްކޮށްފައިވު ދާއިރާއެއްގައި  ތަޖުރިބާ    2މަސައްކަތުގެ  ދުވަހުގެ  އަހަރު 
 ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ  

  ސޯޝިއޮލޮޖީ/    ސޯޝަލް ވޯރކް/    ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް/    މެނޭޖްމަންޓް/    އެޑިއުކޭޝަން/    ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް .2
  ސަނަދެއް   އިން ފެށިގެން މަތީގެ  9  ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން   ތަޢުލީމީ  ދާއިރާގެ 

 ން. ޙާޞިލްކޮށްފައިވު

 : ތައް ރޮނގު   ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގެ 

 ސްޓަޑީޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .1
 އެޑިއުކޭޝަން  .2
 މެނޭޖްމަންޓް .3
 ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް  .4
 ސޯޝަލް ވޯރކް  .5
 ސޯޝިއޮލޮޖީ  .6

 

 : ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް 

  ނެތް 

 : ޑިސިޕްލިންގތައް   ކޯ   މަޤާމުގެ 



 މަންޓް ސްޓަޑީޒް ޑިވެލޮްޕ .1
 ޮޕލިޓިކަލް ސައިންސް  .2
 ޝަލް ވޯރކް ސޯ .3
 ސޯޝިއޮލޮޖީ  .4

 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކަށް ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ   ފަރާތުން  ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް ސަނަދެއް ގުޅޭ  ޑިސިްޕލިންއާ ކޯ •

 .ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ ޑިސިްޕލިންއަށް

 : ދާއިރާތައް   މަސައްކަތު   މަޤާމުގެ 

 ސާވިސަސް  ސޯޝަލް .1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

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

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

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(. -ނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯ  .2

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

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

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

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

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

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް
 ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ  އެސެސްމަންޓް

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި  
ތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

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

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

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


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

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

ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ  
 ންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާ

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

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  
ލިޔު ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައި  )މި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  މުގައި 

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

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

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

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

ޤާބިލު   އެންމެ  ވަޒީފާއަށް 
ބެލޭނެ   ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް: 

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

އެދެންވީގޮތާއި   މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި: 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  ގެ ކުރިން،    13:00  ބުދަ ދުވަހުގެ   2022ނޮވެންބަރު    30މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
އީ  އެފެއާޒް ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ވެސް      career@homeaffairs.gov.mvމެއިލް  -އަށެވެ.  މެދުވެރިކޮށް 

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

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

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

  ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު 
 

ނާއި  )އިމްތިޙާވިއު  ރ އިންޓަ 
އޮންނަ   ްޕރެޒެންޓޭޝަން 

ބައި،  ނަމަ ވެސް    އެ 
އޮންނާނެ     ހިމެނުން( 

 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

 އާއި   04ޑިސެންބަރު    2022  އޮންނާނީ،   އަދި ްޕރެޒެންޓޭޝަން  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އާއި އިމްތިހާނު
 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ގައެވެ އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި،  15
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ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
ލިބުނު    ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 ( ޝީޓް   A2ގޮތުގެ 
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

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

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

  career@homeaffairs.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ  -އަށެވެ. އީ  3031542ނުވަތަ   6303154 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  

 އަށެވެ.  
 ސިވިލް  ހައި ލިޔުންތައްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ

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