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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  

       މާލެ، ދިވެހިރާޢްޖެ  

 10-C/10/2021/229(IUL)ނަންބަރ    

 އިޢ ލާނ  
 

 އޮފިސަރ ޖަސްޓިސް ޖ ވެނައިލް :މަޤާމ  
 J, 346179-J ,333524-J-346180  މަޤާމ ގެ ނަންބަރ :
 ތިނެއް() 3 ބޭނ ންވާ އަދަދ :

  ދާއިމީ މަޤާމ ގެ ގިންތި:

 2އެމް.އެސް. :މަޤާމ ގެ ރޭންކ  

 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް  މަޤާމ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކ ރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ކ.މާލެ/  ރިހެބެލިޓޭޝަން ޔ ނިޓް / ޖަސްޓިސް ޖ ވެނައިލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 ރ ފިޔާ  00259.66މަހަކ   މ ސާރަ:

 ރ ފިޔާ  20666.66މަހަކ   ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ދާއިރާއިން  ކައ ންސެލިންގ/ ސައިކޮލޮޖީ / ސޯޝަލް ވަރކް / ސޯޝިއޮލޮޖީ  ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް: .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ،ނަމަ  އޮތް ސަނަދެއް މަތީ ެފށިގެން އިން( ހަތެއް ) 7 ލެވެލް ފްރޭމްވަރކްގެ ނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް
( އިންސައްތަ އަށާވީސް) 22% މ ސާރައިގެ  އަސާސީ ގޮތ ގައި އެލަވަންސްގެ ކޯ ޓެކްނިކަލް

 .ހަމަޖެހޭނެއެވެ
 )ތިރީސްފަސް އިންސައްތަ( 39މަހަކ  މ ސާރައިގެ %ސްޕެޝަލް ޑިއ ޓީ އެލަވަންސް:  .2
ނޑައެޅިފައިވާ އ ސޫލ  އިތ ރ ގަޑީގެ ފައިސާ: .3 ން އިތ ރ  އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކ ރާ ދ ވަސްތަކަށް ކަ

 ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ ސޫލ ން ރިސްކް  :ރިސްކް އެލަވަންސް  .4

 ދެވޭނެއެވެ. އެލަވަންސް

 



މަޤާމ ގެ މައިގަނޑ  
މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

 :ވާޖިބ ތައް 

 ފ ލ ހ ން  މައްސަލަތައް ކ ދިންގެ  ދެމެދ ގެ އަހަރާއ12ި އަހަރާއ19ި ޚިލާފ ވާ ޤާނ ނާ  ހ ށަހެޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް .1
ނޑައެޅިފައިވާ  އަދި އެންޓަރކ ރ މާއި ބޭސްއަށް ޑޭޓާ ބަލައިގަނެ، މައްސަލަ އެ(ރިފަރަލް) ހ ށަހެޅ މ ން  ކަ
 .ވޯރކްކ ރ ން ކޭސް އެއްގޮތަށް އ ސޫލާއި

 އަޕްޑޭޓް  ގަވައިދ ން ހިސާބ ތައް ތަފާސް މައްސަލަތަކ ގެ ކ ޑަކ ދިންގެ ޚިލާފ ވާ ޤާނޫނާ ހ ށަހެޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް .2
 އަދި  ޙިއްސާކ ރ ން ޑިވިޝަންއާއި އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސާރޗް ޓްރޭނިންގ، އަދި ބެލެހެއްޓ ން ކ ރ މާއި

ނޑައެޅިފައިވާ  މައ ލޫމާތ ތައް ބޭނ ންވާ ރިޕޯޓަށް އަހަރީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  .ހިއްސާކ ރ ން ކ ރިން މ އްދަތ ގެ  ކަ
 ކ ދިންގެ  ގެނެއ މަށް މ ޖ ތަމަޢަށް އަނބ ރާ އިޞްލާޙ ކޮށް ކ ދިން އަހަރ ންދަށ ގެ( އަށާރަ)12 ޚިލާފ ވާ ޤާނޫނާ .3

 ރިޕޯޓ   އެހެނިހެން ރިޕޯޓާއި އަންގާދޭ ހާލަތ  އިޖްތިމާޢި އެސެސްމެންޓާއި ރިސްކް ދެނެގަތ މަށްޓަކައި ހާލަތ 
ނޑައަޅާފައިވާ އެކ ލަވާލާއިރ  ޕްލޭން އެކްޝަން އަދި  އަދި . ބެލ ން ކ ލަވާލާފައިވޭތޯއެ ސްޓޭންޑާރޑްއަށް ކަ

ރޑްތައް  .އަޕްޑޭޓްކ ރ ން  ރިވިއ ކ ރ މާއި އަހަރަކ  ކޮންމެ ސްޓޭންޑާ
 މަޞްލަހަތ   ކ ދިންގެ އ ފ ލިފައިވާ ދައ ވާ ޖިނާޢީ ކ ދިންނާއި، ހާޒިރ ކ ރެވޭ ކޯޓަށް މަރ ޙަލާގައި ތަޙްޤީޤް .4

 .ބެލ ން ހާޒިރ ވޭތޯ މަޖްލިސްތަކަށް މ އްދަތ  ޝަރީޢަތަށާއި ދިނ މަށްޓަކައި ޙިމާޔަތްކޮށް
 އެފަދަ  ބޭރ ން  މަރ ޙަލާއިން  ޝަރ ޢީ  ގޮތ ން ގެނައ މ ގެ  މ ޖ ތަމަޢަށް އަނބ ރާ  ކ ޑަކ ދިން  ޚިލާފ ވާ ޤާނޫނާ .9

 ޕްލޭނެއް  ޑައިވާރޝަން  މަސައްކަތްކ ރ މާއި، ހޯދައިދިނ މަށް ފ ރ ޞަތ ތައް ޑައިވަރޝަން  ކ ދިންނަށް 
 ސައިކޯ  އެންޑް ކައ ންސިލިންގ ނ ވަތަ ޔ ނިޓަށް  ރީއިންޓަރގްރޭޝަން  ،ޑައިވާރޝާން އެކ ލަވާލ މާއިއެކ  

 .ކ ރ ން މޮނިޓަރ އިންޓާރވެންޝަންސްތައް ފޮނ ވ މާއި ޔ ނިޓަށް ސަޕޯޓ   ސޯޝަލް
 ބޭއްވ މާއި، ގ ޅިގެން މ އައްސަސާތަކާއި ކަމާބެހޭ  ކޮންފަރަންސިންތައް  ކޭސް ގ ޅޭ ކ ދިންނާއި ޚިލާފްވާ ޤާނޫނާ .0

 މިފަދަ  އަދި. ބައިވެރިވ ން ކޮންފަރަންސްތަކ ގައި ކޭސް ކ ރިއަށްގެންދާ މ އައްސަސާތަކ ން އެހެން އަދި
 މޮނިޓަރކ ރ ު ން  ބާރ އަޅާ ބެލެހެއްޓ މަށް ޑޭޓްކޮށްއަޕް ފައިލްތަކ ގައި ކޭސް ލިޔެކިއ ންތައް ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ 

 .ކ ރ ން މޮނިޓަރ ހާލަތ   ކ ދިންގެ ތިބޭ  ބަންދ ގައި ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ ޙ ކ މް ބަންދާއި ތަޙްޤީޤް  .7
 ކ އްޖާގެ  ހިންގަނީ ޝަރީޢަތް ހ ށަހެޅިގެން ކޯޓަށް ދައ ވާ ތ ހ މަތެއްގެ ޖިނާޢީ  އ ފ ލޭ މައްޗަށް ކ ޑަކ އްޖެއްގެ .2

 ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ އެކ އްޖާއަކީ  އަދި ޔަޤީންކ ރ މާށާއި ހާޒިރ ގައިތޯ ވަކީލަކ ގެ ޤާނޫނީ  ވަކާލާތ ކ ރާނެ ދިފާއ ގައި 
 ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ އެކ އްޖަކަށް  ދައ ލަތ ން ކަމ ގައިވާނަމަ، ޖަކ  ކ އް ނެތް ތަނަވަސްކަމެއް ފަދަ  ޢައްޔަންކ ރެވޭ

 .ކަށަވަރ ކ ރ ން ކަންކަން ކ ރަންވާ ޔ ނިޓ ން  ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް

ދާއިރާގެ ތަޢ ލީމީ ރޮނގަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ  ސޯޝިއޮލޮޖީ / ސޯޝަލް ވަރކް / ކައ ންސެލިންގ/ ސައިކޮލޮޖީ  .1 މަޤާމ ގެ ޝަރ ޠ ތައް:
ނޑ ގެ   .ހާސިލްކޮށްފައިވ ން ސަނަދެއް ގެ 2 ނ ވަތަ 7 ވެލްލެ  ސަނަދ ތަކ ގެ އޮނިގަ

 :ރޮނގ ތައް  ތަޢ ލީމީ  މަޤާމ ގެ 
 

 ކައ ންސެލިންގ .1
 ސައިކޮލޮޖީ .2
 ސޯޝަލް ވޯރކް  .3
 ސޯޝިއޮލޮޖީ  .4

 
 :ޑިސިޕްލިންތައް  ޕްރިފަރޑް 

 ނެތް        



 
 :ޑިސިޕްލިންތައް  ކޯ  މަޤާމ ގެ 
 ކައ ންސެލިންގ .9
 ސައިކޮލޮޖީ .0
  ވޯރކް ސޯޝަލް .7
 ސޯޝިއޮލޮޖީ  .2

 ޯކޯ  ކްރައިޓީރިއާގައި އެފަރާތަކަށް ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ، ފަރާތ ން ކ ރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް ސަނަދެއް ގ ޅޭ ޑިސިޕްލިންއާ ކ 
 .ދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނ މަށް ޑިސިޕްލިންއަށް

 :ދާއިރާތައް  މަސައްކަތ   މަޤާމ ގެ 
 

 ސާވިސަސް  ސޯޝަލް .1

 ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔ ންތައް:
 

ފ ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  )މި ފޯމ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސައިޓ ން  .1
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކ ން  ވެބްސައިޓ ންނާއި ކައ ންޓަރ ން  www.homeaffairs.gov.mvމި މިނިސްޓްރީގެ އަދި 

  http://www.csc.gov.mv/downloads/15151 ލިބެންހ ންނާނެއެވެ.(

 އިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.މެ-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ވަނަވަރ  )ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންބަރާއި އީ .2

ދެފ ށ ގެ ލިޔ ންތައް )މ އްދަތ ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ   .3
 ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ  ނ ވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑ  ގެއްލިފައިވާ . ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔ ންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނ ވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އ ފަންދ ވަހ ގެ ސެޓްފިކެޓ 

ކ ރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރ ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މެއް އޮތް މ ވައްޒަފ ން .4
 ނަމަ، އަދާކ ރަމ ންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލ މާމެދ  އިއ ތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އޮފީހ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީ؛  .9

ނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  ނޑ ތައް  ކަ  ރާއްޖެއިން  ތަޢ ލީމ ދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ގަ
: ނ ވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓ ގެ ކޮޕީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި ތަޢ ލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރ ގެ މަރ ކަޒަކ ން

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔ މ ގެ ކޮޕީއާއި، ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކ ގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓ 
 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ތައ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  )ށ( 
 ކޮޕީ.ނ ވަތަ ކޯސް ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ލިޔ މ ގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ކޮޕީ

ނޑަށް ފެތޭ ލިޔ ންތަކ ގެ ކޮޕީ:  .0  މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަ

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާއެއްގައި، ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ންޏެއްގައި 
މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. 

އިން ފެންނަންނެތް  /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖ ރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖ ރިބާގެ މ އްދަތ ތައް ހާމަކޮށްދިމ ގެ ގޮތ ން އަދާކޮށްފައިވާ 

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


ދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އި
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.

، (   އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާނ)

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް ، )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(އަދާކ ރި މ އްދަތާއި  ވަޒީފާ
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 

 އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ބަޔާންކޮށް އެ 

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނ ވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައ މީ ނ ވަތަ ބައިނަލްއަޤ ވާމީރ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން )އެއް 
)މި ލިޔ މ ގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މ ސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން

ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނ ވަތަ ބަދަލ ގައި އެކަން 
 ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

(  ދަޢ ލަތ ގެ އ ވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނ ވަތަ އ ވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ ބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނ ވަތަ  ޖަމިއްޔާ ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނ ވަތަ އ ވައިލައިފައިވާ ޤައ މީ ނ ، އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

ރެކްރޫޓްމަންޓް މަ، ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން ލިބެންނެތް ނަ
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ އަށް އެދޭފަރާތ ގެ ވަޒީފާގައިވާ " 2އ ޞޫލ ގެ ޖަދ ވަލ  

 ކައ ންސިލ ގެ  ހެލްތ  އެލައިޑް މޯލްޑިވްސް  ހަމަނ ވާ  މ އްދަތ   ،ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް . 7
 ކޮޕީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ  
ހޮވ މަށް ބެލޭނެ ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި  ކަންތައްތައް  ބެލޭނެ ހޮވ މަށް ފަރާތެއް ޤާބިލ  އެންމެ ވަޒީފާއަށްމި 
ނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް   ވަނަ ނަންބަރ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 12އިޞްލާޙ ( ގެ  ދެވަނަ ) 2621އައްޔަންކ ރ މ ގެ މިންގަ

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސ ންގަޑި:

ކ ރިން،  ގެ 13:66 ގެ ދ ަވހ ބ ރާސްފަތި ވާ  2621ނޮެވންބަރ   29 މަޤާމަށް އެދި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހ ށަހަޅާނީ 
މެއިލް -އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔ ންތައް އީމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  

career@homeaffairs.gov.mv  .ެމެދ ވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ 
ނޑައަޅާ  ނޑައަޅައިފިަނމަ، އެ ކަ އަދި އިޢ ލާނ ގެ ސ ންގަޑި ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން ސަރ ކާރ ން އަލަށް ބަންދ  ދ ވަހެއް ކަ

 . ދ ވަހ ގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

 ކ ރ ން:ޝޯޓްލިސްޓ  

 
ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާފައިވާ  ،ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ތަޢ ލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖ ރިބާއަށް ބަލައި މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ

 ކ ރެވޭނެއެވެ. ޯޝްޓލިސްޓ ލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓ  ތަކ ގެ ތެރެއިން އެންމެ މަިތން ފަރާތް
 

އާއި ވިއ  ރއިންޓަ 
އޮންނާނެ  އިމްތިޙާނ  

 ތަނާއި، މ އްދަތ :

އާ   65އާއި  61ޑިސެންބަރ   2621 އޮންނާނީ، އާއި އިމްތިހާނ  ހޮވ މަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއ މި މަޤާމަށް މީހަކ  
 ގައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ ދެމެދ ، 

 



ކ ރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ  

 A2ލިބ ނ  ގޮތ ގެ ޝީޓް )
 (" އާންމ ކ ރ ން ޝީޓ  

ލިބ ނ   ޕޮއިންޓ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދ  ނޫން  އިންޓަވިއ 
(" ާއންމ ކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާާރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމ ކ ރެވޭނެއެވެ. ޝީޓ  A2ގޮތ ގެ ޝީޓް )

ދ ވަހ ން  ކ ރާންމ އާ ޝީޓ  A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ  ޝަކ ވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓ ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ 
 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކ ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ންދ  ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

މެއިލް ކ ރާނީ -އީނަންބަރ  ފޯނާއެވެ.  3631942ނ ވަތަ  3031546މި އިޢ ލާނާ ގ ޅިގެން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށް ގ ޅާނީ 
hr@homeaffairs.gov.mv  .ެއަށެވ 

ނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތަްއ އަދި އެތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  އ ޞޫލ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި  ކ ރ މ ގެ މިންގަ
ކ ރ މ ގެ އ ޞޫލާގ ޅޭ" އިޓްގެ ޑައ ންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔ ންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސަ

)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިބެން ހ ްނނާނެއެވެ.  އިނ 

1443ރަބީޢ ލްއާޚިރ   10  

2621 ނޮވެންބަރ  21  

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

