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   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުެވނައިލް ޖަސްޓިސް 
ް H/212/2022/24-(IUL)212ރު: ނަންބަ                                             މާލެ ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 އިޢުލާނު 
 

 އޮފިސަރ  ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް : މަޤާމު 
 J-469533 ނަންބަރު: މަޤާމުގެ  

 )އެކެއް(  1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

  ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 

 2އެމް.އެސް. : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 2  ގްރޭޑް  އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  
 ތަން: 

 އިންޓެގްރޭޝަން ޔުނިޓް -ރީ ޑައިވަރޝަން އެންޑް  /ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް އޮފް ޑިާޕޓްމަންޓް

 ރުފިޔާ   6,295.00މަހަކު  މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   2,000.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

އެލަވަންސް: .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް  ކޯ  ސޯޝިއޮލޮޖީ    ޓެކްނިކަލް   / ވަރކް  ސޯޝަލް   / ސައިކޮލޮޖީ    ދާއިރާއިން  ކައުންސެލިންގ/ 
 ޓެކްނިކަލް  ،ނަމަ   އޮތް  ސަނަދެއް  މަތީ  ފެށިގެން  އިން(  ހަތެއް)  7  ލެވެލް  ފްރޭމްވަރކްގެ  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް

 .ހަމަޖެހޭނެއެވެ( އިންސައްތަ އަށާވީސް) 28% މުސާރައިގެ އަސާސީ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ކޯ
 )ތިރީސްފަސް އިންސައްތަ( 35މަހަކު މުސާރައިގެ %ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް:   .2
ކުރާ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ   އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: .3 އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް 

 ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
އެލަވަންސް  .4 އެލަވަންސްސިވިލް    :ރިސްކް  ރިސްކް  އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް   ސަރވިސްގެ 

 ދެވޭނެއެވެ.
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

  ްޕރޮގްރާމްތައް   ކުށްމަދުކުރުމުގެ  އަމާޒުކޮށް  އެކުދިންނަށް  ގޮތުން  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ކުށްކުރުމުން  ކުޑަކުދިން .1
 ހިންގުން   ރާވާ

  ރާވާ   ްޕރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ   އަމާޒުކޮށް  ބެލެނިވެރިންނަށް  ގޮތުން  ސަލާމަތްކުރުމުގެ  ކުށްކުރުމުން  ކުޑަކުދިން .2
 ހިންގުން 
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  ރާވާ   ތަމްރީނުތައް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  އަހުލުވެރި  މުއައްސަސާތައް  ދައުލަތުގެ  ނިޒާމަށް  ޢަދްލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ .3
 ހިންގުމަށް 

  ްޕރޮގްރާމުތަކުގައި   ތަމްރީނު  ހިންގާ  މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި  ނިޒާމާބެހޭގޮތުން  ޢަދްލުގެ  ކުޑަކުދިންގެ .4
 ދިނުން   މަޢުލޫމާތު

 މަތިކުރުން   ވަސީލަތް  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް  ރާވާ   ްޕރޮގްރާމްތައް  ހިންގާ  ކުދިންނަށް   ތިބޭ  ޖަލުގައި  ކުޑަކުދިންގެ .5
 ހިންގުން  ރާވާ   ޕްރޮގްރާމްތައް ގޮތުން  އަށަގެންނެވުމުގެ ކިބާގައި ކުޑަކުދިންގެ  ، ހޭލުންތެރިކަން  ޤާނޫނީ .6
 ހިންގުން  ، ރާވާ  ތަމްރީނުތައް ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އިތުރުކުރުމަށް ޤާބިލުކަން  މުވައްޒަފުންގެ  .7
 ދިނުން   އެހީތެރިކަން އެކުލަވާލުމުގައި ްޕލޭން އެކްޝަން  .8
 އެހީތެރިވުން  ކުރުމުގައިވަޒަން  މޮނިޓަރކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުމާއި އެކުލަވާލުމާއި ވަރކްްޕލޭން .9

 އެހީތެރިވުން  ތަންފީޒުކުރުމުގައި ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ފަންޑުތަކުން   ލިބޭ އެހީގައި ބޭރުގެ ޔުނިސެފާއި .10
 ބައިވެރިވުން ޢަމަލީގޮތުން  މަސައްކަތްތަކުގައި ފަންނީ  ހިންގާ ސެކްޝަނުން .11
 ބެލެހެއްޓުން  ، އެއްކުރުމާއި ހިސާބުތައް ތަފާސް ކުދިންގެ   ޚިލާފުވާ ޤަވާޢިދާ   ޤާނޫނާއި .12
  ، ކޯޑިނޭޓްކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ތަކެތި  ފަދަ  ބުކްލެޓް  ލީފްލެޓް   ްޕރޮގްރާމްތަކާއި  ޓީވީ، ރޭޑިއޯ .13

 ޙަރަކާތްތެރިވުން  ޢަމަލީގޮތުން ހިންގުމުގައި އެމަސައްކަތްތައް
  ތައްޔާރުކުރުމުގެ   ރިޯޕޓް   މީޑިއާ  އެއްމަހު  މަހުން  6  މެ ކޮން  އެއްކުރުމާއި  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ  ރިޯޕޓަށް  މީޑިއާ .14

 .ޙަރަކާތްތެރިވުން މަސައްކަތުގައި
 ކުރުން   މަސައްކަތްތައް މީޑިއާގެ .15
  ޝާމިލްވާންޖެހޭ   މުވައްޒަފުން  ހުރިހާ  އިމަރޖެންސީތަކާއި  ކުއްލި  ދިމާވާ  ޑިާޕޓްމަންޓަށް  މުޅި  އިތުރުންވެސް  މީގެ .16

 .އެހީތެރިވުން މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ކަންކަމުގައި ޚާއްޞަ
 

ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ    ސޯޝިއޮލޮޖީ   /ސޯޝަލް ވަރކް   /ކައުންސެލިންގ/ ސައިކޮލޮޖީ   .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
 . ހާސިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް ގެ  8 ނުވަތަ 7  ވެލްލެ ްސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  

 :ރޮނގުތައް   ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގެ 
 

 ކައުންސެލިންގ  .1
 ސައިކޮލޮޖީ .2
 ސޯޝަލް ވޯރކް   .3
 ސޯޝިއޮލޮޖީ  .4

 
 :ޑިސިޕްލިންތައް   ޕްރިފަރޑް 

 ނެތް        

 :ޑިސިޕްލިންތައް   ކޯ   މަޤާމުގެ 
 ކައުންސެލިންގ  .1
 ސައިކޮލޮޖީ .2
   ވޯރކް  ސޯޝަލް .3
 ސޯޝިއޮލޮޖީ  .4

  ކޯ   ކްރައިޓީރިއާގައި  އެފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،   ފަރާތުން  ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށް  ސަނަދެއް  ގުޅޭ  ޑިސިްޕލިންއާ  ކޯ •
 . ދެވޭނެއެވެ  ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ޑިސިްޕލިންއަށް
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 :ދާއިރާތައް   މަސައްކަތު   މަޤާމުގެ 
 

 ސާވިސަސް  ސޯޝަލް .1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން   .1
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން    ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން    www.homeaffairs.gov.mvމި މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  

 https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(. -ރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަ  .2

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

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

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

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

 ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  
މަރުކަޒަކުން ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ  ކޮީޕ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  : ނުވަތަ ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގެ 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު
 ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރްިޕޓްގެ އަދި ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

މަ )ށ(   ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ  ރާއްޖޭގެ  މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތީ ތައުލީމުދޭ 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮީޕ. ؛ ކޮީޕ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި  
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  މުއްދަ ވަޒީފާ  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  ތާއި 

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

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

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

އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  ނ) އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ  ވަޒީފާ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  ، އަދާކޮށްފައިވާ 

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

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

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

http://www.homeaffairs.gov.mv/
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51
https://myaccount.csc.gov.mv/


ް:ް-އ 3031488ްްް, 3031481, ް:ފޯން   hr@djj.gov.mvެމިއލ 

 

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

އަމިއްލަ ބ) (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ނު،  އެއްގައިއިދާރާ ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ޖަމިއްޔާނުވަތަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ    ވަތަ 

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

ނަ ލިބެންނެތް  ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ރެކްރޫޓްމަންޓް މަ،  ނަމަވެސް( 
 . "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ "   8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

މީ  ކަންތައްތައް   ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެންމެ  ވަޒީފާއަށްމި   ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ހޮވުމާއި  ސިވިލް  ހުން 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  12އިޞްލާޙު( ގެ  ތިންވަނަ)  2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

  ، ކުރިން  ގެ   13:00  ދުވަހުގެ   ބުރާސްފަތި   ވާ   2022  ޑިސެމްބަރު   01 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ
އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް    ވަނަ ފަންގިފިލާ(  3ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް، ގ.އަސްދޫގެ ) 

 މެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.   gov.mvjjcareer@d.މެއިލް -އީ

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ  
 . ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ފަރާތް
 

އާއި  ވިއު  ރ އިންޓަ 
އޮންނާނެ    އިމްތިޙާނު 

 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު   2022އާއި    05ޑިސެމްބަރު    2022 ،އޮންނާނީ  އާއި އިމްތިހާނު  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 
ވަނަ ފަންގިފިލާ(    3)ގ. އަސްދޫގެ،    ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  ،ތާރީޚެއްގައި  ގެ އާ ދެމެދު   15ޑިސެމްބަރު  

 ގައެވެ.
 

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    ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބ

 hr@djj.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ  -އީނަންަބރު ފޯނާއެވެ.    3031488ނުވަތަ    3031481މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  
 އަށެވެ. 

ވަޒީފާ އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  އެތަކަށް  އަދި  އުޞޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  އުޞޫލުތަކާ  ކުރުމުގެ  އެންމެހައި    ގުޅުންހުރި 
ވެްބސަ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  "އައްޔަންލިޔުންތައް  ޑައުންލޯޑްސްގެ  އުޞޫލާގުޅޭ"  އިޓްގެ  ކުރުމުގެ 

)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ ް
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