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  ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން 

       މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  178-H/1/2022/18(IUL)ނަންބަރު:           

 އިޢުލާނު 
 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ :މަޤާމު 
 J-366802 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމުގެ 
 3އެމް.އެސް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 މާލެ  / ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

  ރުފިޔާ 7,035.00މަހަކު  މުސާރަ:

  ރުފިޔާ 2,000.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  900.00ގެ ގޮތުގައި މަހަކު  2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  .2
 ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3

 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ ދަށުން  ސެކްޝަންގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1
 . ވިލަރެސްކުރުން ރާވާ މަސައްކަތްތައް

 .ޗެކުކުރުން ރިޕޯޓުތައް އެންމެހާ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން އިދާރީ ފަރާތުން އޮފީހުގެ .2
 އެޕްރައިސްކޮށް އެމުވައްޒަފުން ،މޮނިޓަރކޮށް ދުވަހަށް ދުވަހުން މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ  ސުޕަވައިޒްކުރަންޖެހޭ .3

 .ބެލެހެއްޓުން
 ފޮނުވަންޖެހޭ  އަދި ޗެކުކުރުން ލިޔުންތައް ހުރިހާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮކިޔުމަންޓް މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ .4

 .ދިނުން ހުއްދަ ފޮނުވުމުގެ ފަރާތަށް 
 ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ޕްލޭނާއި އެކްޝަން  ސެކްޝަންގެ ޕްރިކިޔުމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .5

 .ހިންގުން ވިލަރެސްކޮށް ،ރާވާ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންގެ އެއްގޮތަށް އެއާ ފާސްވުމުން ޕްލޭން އެ ހުށަހެޅުމާއި
 ހުއްދަ  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  ،ޗެކުކޮށް ރިޕޯޓުތައް އިދާރީ އެންމެހާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މިނިސްޓަރަށް  ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް .6

 .ގެންދިއުން ކުރިޔަށް ހޯދުމަށްފަހު  ހުއްދަ  އަދި  ލަފާ ސުޕަވައިޒަރުގެ ކަންކަމުގައި ހޯދަންޖެހޭ 

 



 ގޮތް  ގެންދާ ކުރިޔަށް މަސައްކަތް ޕްރޮކިޔުމަންޓް  ،ކިޔުމާއި ނީލަން ،ރަޖިސްޓްރީ އެސެޓް ،ސްޓޮކް އިދާރީ  އޮފީހުގެ  .7
 .މޮނިޓަރކުރުން

 .ބެލުން ގޮތް ކުރިޔަށްދާ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ ލިޔުންތައް އެންމެހާ ސެކްޝަނަށް .8
 .ރިޕޯޓުކުރުން ސުޕަވައިޒަރަށް ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ .9

 .ޗެކުކުރުން ރިޕޯޓު އިންވެންޓްރީ ޗެކުކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދަލުގެ .10
 .ހިންގުން ރާވާ އެކު ލަފައާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސައްކައްތައް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީގޮތުން ތަރައްގީއަށް  ބިޔުރޯގެ .11
 .ގެންދިޔުން ކުރިޔަށް  ރާވާ  އެކު އިރުޝާދާ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ތައް ބައްދަލުވުން ޖަލްސާތަކާއި ބާއްވާ  ފަރާތުން  ބިޔުރޯގެ  .12
 މުވައްޒަފުގެ  އެކު  ސުޕަވައިޒަރާއި އަދި ،އެހީތެރިވުން  ގެންދިއުމުގައި ކުރިޔަށް މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ  .13

 .ރޭވުން ގޮތްތައް ކުރެވޭނެ ތަރަށްޤީ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންގެ ގޮތްތަކާއި ފުރިހަމަކުރެވޭނެ  އިތުރަށް މަސައްކަތް
 ޙަވާލުކުރެވޭ ތެރެއިން ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ އޮފީހުގެ ބައިވެރިވުމާއި މަސައްކަތްތަކުގައި ޙާއްސަ ކުރިއަށްގެންދާ އޮފީހުން .14

 .ކުރުން ކަންތައްތައް އެހެނިހެން

 

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 6ނުވަތަ  5ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެމަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން  .1

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު 4މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ، ކު ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެ
 ލިބިފައިވުން. 

 ނުވަތަ 

 8ނުވަތަ  7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެމަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން  .2

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ  2ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ލިބިފައިވުން. 

 ނުވަތަ 

އިން  9ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ޤައުމީ ސަނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން  .3

 ފެށިގެން މަތީގެ ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

4.  

 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް: 
 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން: 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން( -
 ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް )ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން( -
 މެނޭޖްމަންޓް -
 ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން( -

 

ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ޕްރިފަރޑް މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނޯޓް:
 ންޓު އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއި  ޕްރިފަރޑް ކްރައިޓީރިއާ ގައި 



 ދާއިރާތައް:  ގުޅޭ ވަޒީފާގެ 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 މެނޭޖްމެންޓް -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

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

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

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

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

 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

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

 އިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ ލިބިފަ .5

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

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

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
https://myaccount.csc.gov.mv/


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

ގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްަލ (  ދަޢުލަތުބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ  ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ، އިދާރާއެއްގައި

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

ރެކްރޫޓްމަންޓް މަ، ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަ
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއުވާލައިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ގައިވާ " 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 30 –އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން 

 5 –އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

 5 –ކޯ ނުވަތަ ޕްރޮފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް 

 5 –އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 –އެސެސްމެންޓް )އިންތިހާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( 

 10 –ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 30 –އިންޓަރވިއު 

 
އިން ފެށިގެން  60ޖުމުލަ ރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކު 

 ބިފައިވާ ނަމައެވެ.ޕޮއިންޓު ލި މަތިން 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ނޭޝަނަލް ގެ ކުރިން،  13:30 ދުވަހުގެ  އާދީޢްތަ ވާ  04ބަރު ޑިސެން 2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެދުވެރިކޮށް  recruitment@nbc.gov.mv މެއިލް-އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
 ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

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

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

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

 އިމްތިޙާނު އި އާ އު ވި ރއިންޓަ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާިއ  05ބަރު ންޑިސެ 2022 އޮންނާނީން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިމްތިޙާއާއި   އިންޓަވިއުހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭމި މަޤާމަށް މީ
 ގައެވެ. ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން ދެމެދު،  އާ 12ބަރު ޑިސެން 2022

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ޝީޓު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
(A2  ްއާންމުކޮށް ފެންނާނެހެނ ")ުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ގެޒެޓްގެ "އާންމު މަޢުލޫމާތު" ބައިގައި ޝީޓ

ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ޝީޓު އާންމުކުރާ  A2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3



. އަށެވެ  recruitment@nbc.gov.mv ކުރާނީ  މެއިލް-އީ. އަށެވެ 3015415، 3015413 ގުޅާނީ  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ މި
 ލިޔުންތައް އެންމެހައި ގުޅުންހުރި އުޞޫލުތަކާ އެ އަދި  އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް
 އިން( https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51" )އުޞޫލު ރެކްރޫޓްމެންޓް< " އުޞޫލުތައް ވެބްސައިޓްގެ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ސިވިލް
 .ހުންނާނެއެވެ ލިބެން
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