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 226-B/PRIV/2021/32(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 

ޮއފަިސރ ލީގްަލ  –ވަޒީފާގެ ފުުރަޞތު   

 

 
 އޮފިސަރ ލީގަލް :މަޤާމު 

 J-269134 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 -92ސީ. އެސް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 ޕްރޮފެޝަނަލްލީގަލް ސަރވިސް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  10,020.00 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  3,600.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 . ލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާސޫސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު -1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 %35މުސާރައިގެ )އަސާސީ ( ޑިއުޓީ އެލަވަންސްސްޕެޝަލް  -2

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

 .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުން -1

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލީގަލް ޔުނިޓުން ހިންގަންޖެހޭ އެންމެހާ ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް    އަތޮޅު  -2
އަދި   އިދާރީ  ެބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ހިންގާ  ފަންނީ  ހިންގާ  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން 

 .ބެލެހެއްޓުން

އި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާތައް ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިިބގަތުމާ  އަތޮޅު -3
 ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން. 

ނަންަބރ:    -4 އުސޫލުން    7/2010ޤާނޫނު  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޫނުން  ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި އެޤާ

ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ   އަތޮޅު
ކުރުމުގައި   މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިދާރީ  ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް 

 އިސްނެގުމާއި ޢަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވުން.
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 ދެމެދު އެކަށައަޅަންޖެހޭ އެއްަބސްވުންތައް ދެފަރާތުގެ  ކައުންސިލާއި އެހެން ފަރާތްތަކާއި  އަތޮޅު -5
 މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތިން އެކުލަވާލުން. 

ކައުންސިލާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުންތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ   އަތޮޅު -6
 މަޢުލޫމާތު  ފިޔަވަޅު  އެޅުނު  ފިޔަވަޅުއަޅާ،  ޅަންޖެހޭއަ  ލަފާގެމަތިން  ކައުންސިލްގެ   މެދު

 ގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ލިއުމުން ދިނުން. އެކަމާ

ދިވެހިަބހާއި    އަތޮޅު -7 އިސްލާހުތައް  ގެންނަ  އުސޫލުތަކަށް  ގަވާއިދުތަކާއި  ހަދާ  ކައުންސިލުން 
ރަންޖެހޭ  ކައުނސްލްގެ ވެްބސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި ކު  އަތޮޅުއިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެ،  

 އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 

ރަށްރަށުގެ -8 އަހުލުވެރި  ތަކުކައުންސިލް  އަތޮޅުގެ  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ގެ 
ޭބނުންކޮށް   ވަސީލަތްތައް  ތަފާތު  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ގޮތުގައި  ފަރާތްތަކެއްގެ 

ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ހަރަކާތްތަކާއި، ކަންތައްތައް ރަވާއި ހިންގުމަށްޓަކައި ހޭލުންތެރި
ހިންގައި   މަސައްކަތް  އެ  ކުރުމާއި،  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ކަމާގުޅޭގޮތުން 

 . ބެލެހެއްޓުން

 އަތޮޅުފަށް  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ޚިލާ -9
ރަށު   ަބލައި ތަކުކައުންސިލްއަދި  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ޢަމަލުކުރާކަމަށް  މުވައްޒަފުން  ގެ 
މަތީން  ތަޙުޤީޤުކޮށް ލަފާގެ  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކުރަންޖެހޭ ،  ފިޔަވަޅުއެޅުމަށްޓަކައި 

 ބެލެހެއްޓުން. އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެ މަސައްކަތް ހިންގައި 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި  -10
   ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބދާރީވުން.

މަސައްކަތްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމާއި، އޮފީހުގެ  ކައުންސިލްއިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ   -11
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ޙަވާލު ކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
  ނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.ގެ ސަ 8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
 ލޯ  -
 ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ -

 މަޤާމާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:
 ލޯ  -
 ޕްރިޕަރޑް ޑިސިޕްލިން: ނެތް -
 ކޯ ޑިސިޕްލިން: ނެތް -
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފޯމު   .1 )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ކޮމިޝަނުގެ ފުރިހަމަ  ސަރވިސް  ސިވިލް 
ކައުންޓަރުން ވެްބސައިޓުންނާއި  އިދާރާގެ  އަދި  ލިންކުން    ވެްބސައިޓުން  ތިރީގައިވާ  އަދި 

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

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

ކާޑުގެ .3 އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފަރާތުގެ  އެދޭ  )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ   ވަޒީފާއަށް 
. ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއްނަމަވެސް( 

ޕާސްޕޯޓް  ،  ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ގެއްލިފައިވާނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު  
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 

މުވައްޒަފުން  .4 އޮތް  އެއްަބސްވުމެއް  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ސަރުކާރަށް   / ސަރވިސްއަށް   ސިވިލް 
ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ  މަޤާމަށް  ކުރިމަތިލާ 

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ  .5

،  ޖަހާފައިވާ ގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ޭބރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ
ކޮޕީ ކޮޕީއާއި  ކޯސް ،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ 

ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ 
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ސަރުކާރު  )ހ(   މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ   ދާކޮށްފައިވާ ނަމަހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަ

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

 ޔުން. އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލި

 /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިާބގެ ތެރެއިން  )ށ(   
ވަޒީފާ،  އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  

ވަޒީފާގެ   އެނގޭގޮތަށް(،  ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި 

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
https://myaccount.csc.gov.mv/
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އަދާކޮށްފައިވީ   ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
 ވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ނަމަވެސް( ވަކި

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

އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  

 އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ކޮށްފައިވާ   މާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަނުވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ(  ރ)
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް    ،ނަމަ

މަޤާމުތަކުގައި   ،އެނގޭގޮތަށް( ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 
  އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް

ނޫންކަން   ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  )މި 
ތަނަކުން  އެ  ަބޔާންކޮށް  އެކަން  ަބދަލުގައި  ނުވަތަ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި 

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

ގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  ދަޢުލަތު(  ބ )
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ،  ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި   ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަނުވަތަ    ޖަމިއްޔާ
ޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަ

ވަކިވަކިން  އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް(  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް 
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިެބންނެތް ނަމަ،  

 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު އަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ " 8ދުވަލު ޖަ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 (%30)ކަނޑައެޅިފައިާވ އިްނސައްތަ:    މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމު -1

 (%5ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ:  )  ދާއިރާއަކުން ލިިބފައިވާ ތަމްރީންމަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ   -2

 (%5ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ: ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން ) -3
 (%15ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ: )ތަޖުރިާބ   މަސައްކަތު ދާއިރާއާއި ގުޅޭމަޤާމުގެ -4
 ލިިބފައިވާ ހުނަރު  -5

 (%20އިމްތިހާން/ ްޕރެޒެންޓޭޝަން )ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ:   •
 (%25އިންޓަރވިއު )ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންސައްތަ:  •

ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު  
 އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ. )ފަންސާސް(    %50ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  



a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުްނިސްލގެ އިާދރާ 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives ހދ.ކުޅުުދްއފުށި، ދިވެހިާރްއޖެ 

   
 
 

 

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv  info@haadhaal.gov.mv  fb.com/HdhAtollCouncil 
 +(960) 6528875  +(960) 6528801  

      

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  13:00ގެ  2021 އޮކްޓޫަބރު  21މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
އިދާރާ ކައުންސިލްގެ  އީ  ހދ.އަތޮޅު  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  މެއިލް -އަށެވެ. 

hr@haadhaal.gov.mv ްވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށ 
 އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި 

 މު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ

 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
 

ހުށަހަޅާ އެދި  ވަޒީފާއަށް  ޢަދަދު  މި  ފަރަތްތަކުގެ  ހަމަވާ  ގިނަނަމަ 10، ޝަރުތު  ވުރެ    ،އަކަށް 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ    ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި

 ރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެއެވެ. ފަ 10 މަތިން މާކްސް ލިޭބ

އޮންނާނެ ތަނާއި،  އިންޓަވިއު  
 މުއްދަތު:

       އަދި އިންޓަވިއު އޮންނާނީޕްރެޒެންޓޭޝަބން  މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިމްތިހާނު ނުވަރަ  
 ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("    A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް   5 ނޫން  އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ    A2ޕޮއިންޓް ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު 
ދުވަހުގެ   5ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން    ފޯމު އާންމުކުރާ  A2ވާއެއް އޮތްނަމަ  ޝަކު

 ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގުޅާނީ   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  އީ  6521687،6521686މި  ކުރާނީ -އަށެވެ.  މެއިލް 
hr@haadhaal.gov.mv  .ެއަށެވ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  
ޑައުންލޯޑްސްގެ ވެްބސައިޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުންތައް  "އައްޔަނުކުރުމުގެ    އެންމެހާ 

  ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.އިން )usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment(އުޞޫލާގުޅޭ"
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 އަސްޢަދު هللا ޢަބްދު  

 ސީނިޔަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް  

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

