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  އޮފިސަރ މީޑިއާ  
 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 .ތިރީގައި މިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ  ކައުންސިލުގެމި 
 

   އޮފިސަރ މީޑިއާ މަޤާމު:
 J-232474 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:
  (1 . އެސްއެމް) މަޤާމުގެ ރޭންކް:

   1އޮފިސަރ ގްރޭޑް ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް، މާލެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  -/5610 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  -/2000 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ޕަސެންޓް  35މުސާރައިގެ  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ކައުންސިލް  މީޑިއާ  .1 އެލަވަންސް:އެހެނިހެން 
  ރުފިޔާ  700/-މަހަކު  އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ސަޕޯޓިންގ ކޯ  .2
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން  .4

 .ދެވޭނެއެވެ 
މަސްއޫލިއްޔަތާއި މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
 ވާޖިބުތައް 

 ބަލައި ކަންކަން ހިނގާ ުހރަްސއެޭޅގޮަތށް ަހއްޤަށް ލިބިގަުތމުގެ ޯހދާ ަމއުލޫމާތު މިިނވަންަކމަށާއި މީޑިާއގެ .1
 ރިކޯޑު ހާިދސާތަކުގެ ިހނގާ ގުުޅންހުރި މީޑިއާ ާއއި ގެަނއުާމއި ަސމާލުކަމަށް ވެިރންގެ ކައުންސިުލގެ
 ބެލެހެއްޓުން.

މީޑިާއަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ފަންނީ ހުނަރުވެރިކަން ޯހދުމަށް ަޤއުމުން ޭބރުގެ ފަރާތްތަާކއި  .2
ރާްއޖޭގެ އެިކއެކި ފަރާތްތަާކއި ގުަޅިއގެން އެފުުރޞަތު ޯހދައި ދިުނމަށް ަކއުންސިުލގެ ލަާފގެ މަިތން 

އްވާ ެއންމެހާ ަބްއދަލުވުންަތއް އިްނތިޒާމުކޮށް ކުރަންޖެހޭ ިއާދރީ މަަސއްކަތްތައް ކުުރާމއި އެފަރާތްތަާކއެކު ބާ 
 ބެލެހެއްޓުން. 

 

އެންެމހާ  އިެވންޓްތަކުގެ ރިލޭަޝންސް  ަޕބްލިކް ތަކާއި ނިުއސްކޮންފަެރންސް ާބއްވާ ކައުންސިލުން .3
 ަހމަަޖއްަސއި ބެލެެހއްޓުްނ. އިންތިާޒމްތައް

 

މީިޑއާ ިރލޭޝަން ކޮމެޓީ(ގެ އިާދރީ  ކައުންސިުލގެ ާދއިމީ ކޮމެޓީަތއް )ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޮމެޓީ އަދި .4
ގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ އެްނމަހާ މަަސއްަކތްތައް ކައުްނސިލުގެ މެްނބަުރން ނިްނމާ ގޮތަކަށް އިންތިާޒމްކޮށް 

 އެ  ަހމަަޖއްސާ ިއންތިޒާމް ޖަލްާސތަކުގެ ކޮމެޓީތަުކގެ ބެލެހެއްޓުން އަދި ަހމަެއއާއެކު ަކއުްނސިލުގެ
މަަސއްކަތްަތއް ސެކްޝަުނގެ ެއހެނިހެން ުމވަްއޒަފުންާނއި  ކުރުުމގެ ީފޒްތަން ނިންުމންތައް ޖަލްސާތަުކގެ

 ގުިޅގެން ާރަވއި ހިންުގން.



 
ރާްއޖެާއއި ރާްއޖެިއން ބޭުރގެ އެޖެްނީސތަކާއި ގުިޅގެން ނޫްސވެިރންނަށް ހިންާގ އެންމެހާ ޓްރޭނިްނގްތަކުގެ  .5

 އިާދރީ މަަސއްކަތްަތއް ކުރުން. 
 

 ފަދަ ސާކިއުާލރ އަދި ެދންނެުވން ،ނޫްސބަޔާން  ެނރޭ ަކުއންސިލުންއާންމު ރައްިޔތުންާނއި މީިޑއާތަކަށް  .6
 ޚަަބރުަތއް ކައުންސިްލގެެނރެންެޖހޭ  ބަހުން ދިެވހި ބަހުންނާއި ިގރޭސި ނއި  އިކުުރމާ ތައްޔާރު ތަކެތި

 ތައްޔާރުކޮށް ަސރިކއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން.
 

ހޭލުންތެރިުކރުުމގެ ގޮތުްނ ކައުންސިލުން ހިްނގާ އެްޑވޮކަީސ ޕްރޮގްާރމްތަުކގެ އެންެމހާ އާންުމން  .7
މަަސއްކަތްތައް ރާވާ ހިްނގާ ބެލެެހއްޓުމާއި ްޕރެސް ކުލަބް އަދި ސްކޫލް މީިޑއާ ކުލަބްތަުކގެ ިއދާރީ އަިދ 

 ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެްނމެހާ ަމސައްކަތްަތްއކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 

އުންސިލުން މީިޑއާތަާކއެކު ބާްއވާ ެއންމެހާ ބަްއދަލުުވންތައް )މީިޑއާ އެޑިަޓރުންާނއި ނޫސްެވރިން އަދި ކަ .8
 އެހެނިހެން ބަްއދަލުުވންތައް ިހމެޭނގޮތަްށ( ރާވައި ހިްނގާ ިއންތިާޒމުތައް ަހމަެޖްއސުން. 

 

ްސގެ އިުރޝާާދއި ލަފާގެ ނެރޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ަރއީާއންމުްނނަށާއި ީމޑިއާަތކަށް ސިލުން ކައުން .9
މަތިން ޑްރާފްޓްކުުރމުގެ ަމސައްކަތްުކރުާމއި އެފަދަ ތަކެތި ގެޒެޓްކުރުާމިއ އާންމުކުުރމުގެ ަމސައްކަތް 

އަޕްޑޭޓް ކުރެވިަފއި ހުރިތޯ ވެްބސައިޓް، ޓްވީޓް، އެްފބީ  އަދި ހަަމއެާއއެކު ކައުްނިސލުގެކުރުން. 
 ކަށަވަރުުކރުން.

 

ބޭުނންވާ މަުޢލޫމާތު ސެކްަޝންތަކުން ޯހދާ އަހަުރ ރިޕޯޓް ކޮންމެ އަަހރެްއގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ލިޔުމަްށ  .10
 ން.ގެ ކުރިން ލިޔެ ތައްާޔުރކޮށް ފޮނުވަންެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮުނވު 21ފެބުުރވަރީ 

 

ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯޓް ާހޟިރީ އަދި ނިްނމުންތަކާއި ،ޔައުމިއްާޔއާއި  ،ެއޖެންާޑއާއި  ޖަލްސާތަުކގެ ންސިުލގެކައު .11
 ލެހެއްޓުން.ބެ

 

 އެްޕރައިޒަލް  ެއމުަވއްޒަފުްނގެ ސުަޕަވއިޒްކުުރމާއި މަަސއްކަތްތައް ުމަވއްޒަފުްނގެ ސެްކޝަނުގެ ޑިއާމީ .12
 .ފުިރހަމަކުުރން ފޯމްތައް

 

 ޯހދަންެޖހޭ  ގުޭޅގޮތުން މަްއސަލަތަާކއި ބެލެހެއްޓުާމއި ރިކޯޑް ަމއްސަލަތަުކގެ  ހުަށއެޅޭ ސިލަށްކައުން .13
 އަދި ެއމަްއސަލަތަކާއި   ަހމަެޖއްުސން. އިންިތޒާމް މަޖިލީުހގެ ބަލާ ަމްއސަލަ ހޯުދމާއި މައުލޫާމތު
 ކުރުން. ޑްރާފްޓް އެްނގުންަތއް އަންގާ ފަރާްތތަކަށް އަްނގަންެޖހޭ ކަންކަން ގުޭޅގޮތުން

 

 ރިާޔސަތުންނާއި  ަކއުންސިުލގެ އަދި އިްސވެިރންނާއި ކައުންސިލުގެ ަމތިން  ގޮތުގެ ަގވާިއދު ތަންދޭ ޤާނޫާނއި .14
 ަހމަޖެހިަފިއވާ މެންޑޭޓްަގއި ަކއުންސިުލގެ ކުުރމާިއ، މީިޑއާ މަަސއްކަތް އެންެމހައި ަޙވާލުކުރާ މެްމބަރުން

 އެހީެތރިކަން އެންމެުފރިހަަމގޮުތގައި ކަންަކމަށް ބޭުނންވާ އެީހތެިރކަމަށް ެއަވގުތަކު ކަންކަމުގެެތރެިއން
 . ފޯރުކޮށްދިުނން 

 

ނޑުގެ މަޤާމުގެ   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. 6ނުވަތަ  5ލެވެލް
 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް: .1

އަދި  ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ،މީޑިއާ މާކެޓިންގ، ،ޖާނަލިޒަމް
  މެނޭޖްމަންޓްބިޒްނަސް 

 :މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ  .2
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 

 

)މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
އަދި  (http://www.csc.gov.mv/download/2249) ނާއިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން 

ކައުންޓަރުން  (www.mmc.org.mv) ވެބްސައިޓުންނާއި  ގެމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު 
 .ލިބެންހުންނާނެއެވެ 

 .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،  .3

ނަމަ، އެ  ކާޑު ގެއްލިފައިވާ . ޑީ.އައިލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 

http://www.csc.gov.mv/download/2249


 .ލައިސަންސް ޑްރައިވިންގ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް، ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު 
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

، ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް

 ލިޔުން. ން ދޫކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހު 
 ޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެ  .5

ނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް /ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ( ހ(   (  ،ޖަހާފައިވާ  ތައްގަ
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު  :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 އޭ .ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް

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

 
 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .6
 ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު މުއައްސަސާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ސަރވިސްގެ ސިވިލް)ހ( 

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

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން އެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް (އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  ވަޒީފާ
 

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

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

 

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ  ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ )ނ( 
، (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)މުއްދަތާއި  އަދާކުރި ވަޒީފާ  އަދި ވަޒީފާ، އަދާކޮށްފައިވާ

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

ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން . މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
 .(ނެއެވެބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާ 

 

 އަމިއްލަ  ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ)ރ( 
ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ /ޖަމިއްޔާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ

، (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް )މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަ، 

( އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އެއް އިދާރާއެއްގެ )ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 އަދާކުރިގޮތް  ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން
 .ފޯމު ކް ޗެ ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ  މި އިދާރާގެ  އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް  ކަ
 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ.



ގެ  13:30( ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވާ ) 2021 މާރިޗް 23މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
އަށެވެ.  މަޖީދީމަގު(ވަނަ ފަންގިފިލާ،  2މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް )ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ،  ،ކުރިން

މެދުވެރިކޮށްވެސް  info@mmc.org.mvވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް 
 އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ގަނެވޭނެއެވެ. ބަލައި

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ  ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަ   .ކަ

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 .ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ  ޕޮއިންޓްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާން / 
ނެ ތަނާއި އޮންނާ   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 މުއްދަތު:

 01އިން  2021 މާރިޗް 28އޮންނާނީ، ވޭ އިންޓަވިއު އާއި އިމްތިޙާން މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއް
ވަނަ ފަންގިފިލާ،  2)ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ،  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާ ދެމެދު،  2021 އޭޕްރީލް

 ގައެވެ. މަޖީދީމަގު( 
ފަރާތްތަކަށް "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

 A2ޕްއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް)
 ފޯމް(" އާންމު ކުރުން 

އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ދާރާގެ ނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި މިއިފޯމް(" އާންމުކޮށް ފެން A2އިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )ޕޮ

ތާމެދު ތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  3ފޯމު އާންމުކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން  A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.  3003995މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި  އަށެވެ. info@mmc.org.mvމެއިލް ކުރާނީ -އީ

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް އަދި މިއުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  އްއައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

usoolu)-(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment .ެއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 
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