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 ޖިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަ 

        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         

  12/3AS/133/202-(IUL)133ނަންބަރު:

 އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ )ވޭޖް( 

   )ވޭޖް(   އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން  : މަޤާމު 
 6 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެ  މަސް ދުވަސް( 6ވޭޖް އެމްްޕލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން ) މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 3ޖީ.އެސް  : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  
 ތަން: 

 ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން  

 ގަޑި އިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ މިރޭޓުން އިތުރު ވަގުތަށް އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.   6ގަޑީއިރަށް(   6ރުފިޔާ )ރަސްމީ  250/- މުސާރަ: 

 ކޮންޓްރިބިއުޝަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ެޕންޝަން   .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

  ބަލަންޖެހޭ ދިނުމަށްޓަލައި  ހަދައި ކާޑު  ތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ހައްދަން ކާޑު  މެދުވެރިކޮށް ޯޕރޓަލް އާރ. އެން.ޑީ -1
  ކާޑު  ބަދަލުވެގެން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ  ހައްދާއިރު  ކާޑު  އަލަށް . ހެދުން އްްޕލިކޭޝަން ފަހު  ބެލުމަށް  ބެލުންތައް
 ކާޑު   ގެނެސްގެން  މިޑިާޕޓްމަންޓަށް. ބެލުން  ހުރިތޯ ހުށަހަޅާފައި މައަށްހަ ލިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހައްދާއިރު

  އުޞޫލް ޤަވާއިދުތަކާއި  ހަދާފައިވާ ހަދައިދިނުމަށް ކާޑު.  ކާޑުހަދައިދިނުން ގެނެސްގެން   ފަރާތްތައް ހަދައިދޭންޖެހޭ
  . ފޮލޯކުރުން ްޕރޮސީޖަރތައް. ކުރުން މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ ހެދުމުގެ ކާޑު  އެއްގޮތަށް ތަކާއި

  ބަލާ  ކާޑު . ފޮނުވުން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ވެރިފަރާތަށް  ކާޑުގެ  އަންގާ އައުމަށް ކާޑުބަލާ  ކޮށްނިމުން ްޕރިންޓް ކާޑުތައް -2
 . ޙަވާލުކުރުން ބެލުމަށްފަހު ކަންކަމަށް އެންމެހާ ބަލަންޖެހޭ ޙަވާލުކުރާއިރު ކާޑު. ޙަވާލުކުރުން ކާޑު ފަރާތްތަކާ  އަންނަ

  ކަންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ  ބަލައިގަތުމުގައި ފައިސާ ، ޙާލަތްތަކުގައި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފައިސާ  ޖެހޭ ދައްކަން  ކާޑަށް  -3
  ކުރިން  ނިމުމުގެ މަސައްކަތް އެދުވަހެއްގެ މެދުވަހަކުވެސް ކޮން. ބަލައިގަތުން ފައިސާ  އުޞޫލުން އޮންނަ ބެލުމަށްފަހު
 ލިޔުންތައް ހިމެނޭ  ތަފްޞީލް  ފައިސާގެ ބަލައިގަތް  އެދުވަހަކު ހަމަކުރުމަށްފަހު  ދިމާވޭތޯބަލައި  ހިސާބުތައް ފައިސާގެ
 . ޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަންއާ ބަޖެޓް

. މަސައްކަތްތައްކުރުން  އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ، ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި މައްސލަތައް ދިމާވާ  ހަދައިދިނުމުގައި ކާޑު  -4
  ކާޑުނުހެދޭ  ދިމާވެގެން މައްސަލަ  ، ޙައްލުކޮށް ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ ޙައްލު ގުޅައިގެން   ފަރާތްތަކާ ގުޅަންޖެހޭ

 . ށްދިނުންކޮ ތަނަވަސް  މަގު  ދެވޭނެ  ހަދައި  ކާޑު  ފަރާތްތަކަށް
  ބިނާކުރަނިވި ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ ، ކޮބައިތޯބަލާ ކަންތައްތަކަކީ   ކުރެވޭނެ  ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ހެދުމާގުޅޭ ކާޑު -5

  ، ފޯރުކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ސަްޕވައިޒަރުންނަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  އަވަސްކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ  ، ދިނުމާއި  ޚިޔާލުތައް
 ބައިވެރިވުން  ޢަމަލީގޮތުން  އެމަސައްކަތުގައި

 . ސާފުކޮށްދިނުން ކަންކަން  ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ  ، ދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތުތައް ދޭންޖެހޭ ޢާންމުންނަށް   ގުޅޭގޮތުން ހެދުމާއިކާޑު -6

 



  މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ  އެވަގުތަކު ، ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކުގެ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސެކްޝަނާ  -7
 . ބައިވެރިވުން ޢަމަލީގޮތުން

 . ލިޔުން ޔައުމިއްޔާ ސެކްޝަންގެ   -8
 .މަސައްކަތްތައްކުރުން  ޙަވާލުކުރާ ޙާލަތުގައި ޚާއްސަ ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ ޔުނިޓްގެ  އަދި ޑިާޕރޓްމަންޓްގެ -9
 

 ގެމާއިއެކު، އޭލިބިފައި ވުމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް    2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން   .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
ހަޔަރ ސެކަޑައިތުރުން "ސެކަން މާއްދާއިން ރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ  'ދިވެހި' މި  އިމްތިހާނުގައި  ންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް 

 ނުވަތަ ވުން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި
އޮނިގަނޑު ލެވެލް   .2 ކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް  ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 

  ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން   ނުވަތަ ' ހަޔަރ 
 ނުވަތަ 

ލެވެލް   .3 ދާއިރާއަކުން  ސަރވިސް  ކަސްޓަރމަރ  ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓް  ސަނަދެއް    4އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ގެ 
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން 

 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

 

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

-9537-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34
9309c104aa7.docx2 

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

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް    ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 3
ފަދަ ކޮޕީއެއް އެނގޭ  ފަރާތެއްގެ   ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ.  ކިޔަން  ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ  ،  އުފަންދުވަހުގެ 

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 

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

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ 5

 ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް ންއިއޮތޯރިޓީ ސް ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ(  
 ސެޓްފިކެޓު : ނުވަތަ ؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮީޕ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުންބޭރުގެ  

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،  ލަތްތަކުގައިޙާ ނެތް
 ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮީޕ ޓްގެ ރިޯޕ ންޓްއެސެސްމަ

؛ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރްިޕޓްގެ ކޮީޕމަތީ ތައުލީމުދޭ  ރާއްޖޭގެ   )ށ(  

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކީޮޕ.

 ގެ ކޮީޕ:  ލިޔުންތަކުބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި 6

)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ  
ނަމަ މުއްދަތާއި )އަހަ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ  ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  އަދާކޮށްފައިވާ 

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

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

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/


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

( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ  ނ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  ،  ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަ

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

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

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

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

ދަޢުލަތުގެ  ބ) ނުވަތައުވައިލައިފައިވާ  (  އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ    އިދާރާއެއްގައި،  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  އަމިއްލަ 
ނު އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  ،  އިދާރާއެއްގައި ޖަމިއްޔާޤައުމީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ    ވަތަ 

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

ނަމަ،   ލިބެންނެތް  އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  އުޞޫބަޔާންކޮށް  ޖަދުވަލު  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ގައިވާ    8ލުގެ 
 " ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ  ވަޒީފާ"

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

 ހ. ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން 
 ބަލައިގެން ށ. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް 

 ނ. ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮންގެން  

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

ުބރާސްފަތި ދުވަގެ  06އެޕްރީލް    2023  ނީމަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާ ން، ގެ ކުރި  13:00  ވާ 
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް   ށެވެ.ވަނަ ފަންގިފިލާއަ  4ވެލާނާގެ  ޝަން ހ.  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭ

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އީމެއިލް  ( މެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  recruitment@dnr.gov.mvމެއިލް )-އީ

( ފޯމެޓުގައި ފޮނުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  PDFރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފް )މެދުވެ
ން ލިެބން   www.dnr.gov.mvވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ވެްބސައިޓް  

،  އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަހުންނާނެއެވެ.  

 އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި  

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ފަރާތް

  ން އިމްތިޙާ ވިއު  ރ އިންޓަ 
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު: 

  ދެމެދު، އާ    2023އޭޕްރީލް    20  –   09  ނީއޮންނާ  އިމްތިޙާނު އާއި  ކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއުމި މަޤާމަށް މީހަ
 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.   4ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހ. ވެލާނާ

mailto:recruitment@dnr.gov.mv
http://www.dnr.gov.mv/


ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން ("  ޝީޓު 

ލިުބނު    ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް    3 ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  އިންޓަވިއު
(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ޝީޓު  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން   ކުރާންމުއާ  ޝީޓު  A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ    ޕޮއިންޓުފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބ

  recruitment@dnr.gov.mv މެއިލް ކުރާނީ  -އަށެވެ. އީ  7260072  /3033203  މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ
 މެއިލް ކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ލިުބނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަށެވެ. 

 
ވަޒީފާ އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  އެތަކަށް  އަދި  އުޞޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  އެންމެހައި ކުރުމުގެ  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ    

ސިވިލް ވެްބސަލިޔުންތައް  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  "އައްޔަން  ޑައުންލޯޑްސްގެ  އުޞޫލާގުޅޭ"  އިޓްގެ  ކުރުމުގެ 
)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ  

4144  ރަމަޟާން 08  
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