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ްއިޢުލާންް
ްވަޒީފާގެްފުރުޞަތުް

ްހޯދުމަށްްބޭުނންްވެއްޖެއެވެ.ްމީހަކުތިރީގައިްމިދަންނަވާްމަގާމަށްްމިއިދާރާގެް

ްްމަސައްކަތުް:ްމަޤާމްް
 J-317086ްމަޤާމުގެްނަންބަރު:

 ()އެކެއ1ްްްބޭނުންވާްއަދަދު:
ްދާއިމީްމަޤާމުގެްގިންތިް
1ްއެސް.އެސް.ްްމަޤާމުގެްރޭންކް:

1ްސަޕޯޓްްސްޓާފްްގްރޭޑްްްލެސިފިކޭޝަންްމަޤާމުގެްކުް
 ރ.ްމާކުރަތުްމިސްކިތްް/މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުްކައުންސިލްގެްއިދާރާްްވަޒީފާްއަދާކުރަންޖެހޭްތަންް

ްއޭ()ޔުނިޓްްޔުނިޓުްްއިކޮނޮމިކް،ްސޯޝަލްްއެންޑްްމުނިސިޕަލްްސަރވިސަސްްސެކްޝަންް
ްރުފިޔާް()ތިންހާސްްއެއްސަތޭކ0133ްަ/-މަހަކުްްމުސާރަް

ްރުފިޔާް)އެއްހާސް(1333ް/-މަހަކުްްސަރވިސްްއެލަވަންސްް

ްއެހެނިހެންްއެލަވަންސްް

 ރުފިޔާް)އެއްހާސްްދުއިސައްތަ(1033ް/-މަހަކުް:1ްސަޕޯޓިންގްކޯްއެލަވަންސްް -1

ްފައިސާސި -0 ްއުސޫލުްންއިތުރުގަޑީގެ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމުވައްޒަފުންނަށް ްސަރވިސްގެ ްއެހެނިހެންްްވިލް އާއި
 ސް.އެލަވަން

 .އުސޫލުންްޭބސްފަރުވާގެްޚިދުމަތްްސިވިލްްސަރވިސްގެްމުވައްޒަފުންނަށްްހަމަޖެހިފައިވާ -0

ް.ދިވެހިރާއްޖޭގެްޕެންޝަނާބެހޭްޤާޫނނުގެްދަށުންްލިބިދެވޭްޕެންަޝންްކޮންޓްރިބިއުޝަން -4

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއިް މަޤާމުގެް
ްްވާޖިބުތައް:

ނޑައަ .1 ްކަ ްތާވަލާއެއްގޮތަށް ނޑައަޅާ ްކަ ްގޮތެއްގެްކައުންސިލުން ްއަންގާ ްމުދިމު ްއިމާމު/ ްމިސްކިތެއްގައި ޅާ
 .މަތިންްމިސްކިތްްފޮޅާްސާފުކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކުރުން

 .ސާފުކުރުންފޮހެްމިސްކިތުގެްކުޑަދޮރުތަކާއިްބޮޑުދޮރުތައްްއަދިްފެންލައިޓްތައްް .2
 .މޮޕްއެޅުންްކޮންމެްދުވަހަކުްމިސްކިތުގެްތެރެއާއިްފެންޑާްހަޑިވިޔަނުދީްކުނިކަހާްފޮޅާްސާފުކޮށް .3
 .މިސްކިތުގެްވަޅުްހަޑިވުމުންްމަޅުދިޔަހިއްކާްސާފުކުރުން .4
ް،ކޮންމެްނަމާދުްވަގުތެއްގެްކުރިންްމިސްކިތުގެްއިސްކުރުބަރިއާއިްފާޚާނާއާއިްވަޅުދޮށުްތަޅުންްސާފުކުރުން .5

 ފުކުރުން.އަދިްޖަމާޢަތުގެްނަމާދުްނިމުމުންްމިސްކިތުގެްއިސްކުރުބަރިއާއިްފާޚާނާއާއިްވަޅުދޮށުްތަޅުންްސާ
 މިސްކިތުގެްގޯތިތެރެއާއިްމިސްކިތުގެްވަށައިގެންވާްމަގުތައްްވިނަްޮނޅާްކުނިކަހާްސާފުކޮށްްބެލެހެއްުޓން .6
ނޑުތަކާއިްބޮކިތައްްފޮހެްސާފުކުރުންމިސްކިތުގެްފަންކާތަކާއިް .7  އިސްމުފުޅުްލޯގަ
 މިސްކިތުގެްފުރާޅާއިްދިޔަދޮވިްރަނގަޅަށްްސާފުކޮށްްބެލެހެއްޓުންް .8
 ބެހެއްޓިފައިވާްމުސްޙަފުތަކާއިްފޮތްތަކާއިްފޮތްްހަރުަގނޑުތައްްފޮހެްސާފުކުރުންމިސްކިތުގައިް .9
 މިސްކިތުގައިްހިފާްގެންގުޅޭްސާމާނުްރައްކާތެރިކަމާއެކުްބެލެހެއްޓުންް .10
 މިސްކިތުގައިްއިންތިޒާމުކުރާްދީނީްނަޞޭޙަތްްދިނުންފަދަްކަންކަމުަގއިްކުރަންޖެހޭްކަންކަންްކުރުން. .11
12. ް ްފަސްނަމާދުގެ ްމިސްކިތްްފަރުޟު ްކުރުމަށް ްނަމާދުތައް ްކުރެވޭ ްޖަމާޢަތުގައި ްމިސްކިތުގައި އިތުރަށް

 ތައްޔާރުކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭްކަންކަންްކުރުން.

ކައުންސިލްގެްއިދާރާްްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުް  
ރ.މާކުރަތުް،ްދިވެހިރާއްޖެްްްްްްްްް  305-CA305/305/2020/7(IUL)ނަންބަރ:ް 
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 ކައުންސިލުންްހަމަޖައްސާފައިްއޮންނަްއިންތިޒާމެއްގެްދަށުންްމިްސކިތުންްނެގޭްކުނިްއުކާލުންް .13
ްވަގުތެއްގެް .14 ްނަމާދު ްމިސްކިތުގ15ްްެކޮންމެ ްކުރިން ްދިއްލުާމއި،ްިމނިޓް ދޮރުތަްއްހުޅުވުމާއި،ްލައިޓުތައް

ްުހންނަް ްޖަާހފައި ްދިމާލުގައި ްނެތް ްމީހުްނ ްނިމުމުްނ ްޖަމާޢަތް ްނަމާުދގެ ްއަިދ ްޖެހުން ފަންކާތައް
 ފަންކާތަކާއިްދިއްލާފައިްހުންނަްަލއިޓްތައްްނިއްވުމާއިްދޮރުތައްްލެއްޕުން.

15. ް ްގޯތިތެރޭގައި ްކުރެވިމިސްކިތުގެ ްޚާއްޞަ ްެފންދީްގަސްއިންދުމަށް ްގަސްއިންދާ ްބައިގައި ފަިއވާ
 ބެލެހެއްޓުން.

ްގަސްތައްް .16 ްއެކިބާވަތްތަކުގެ ްފަޅާ ްގޯތިތެރެއިން ްއިތުރުން ްގަސްތަކުގެ ްހައްާދ ްއިންދައިގެން ގޯތިތެރޭގައި
 ރީތިކޮށްްކޮށުމާއި،ްވިނަތައްްނޮާޅްސާފުކޮށްްބެލެހެއްޓުން.

 މިސްކިތުގައިްކުރަންޖެހޭްކުދިކުދިްމަރާމާތުތައްްކުރުން .17
ްަޢމަލެއްްމި .18 ްޚިލާފު ނޑުތަކާއި ްމިންގަ ްއިޖްތިމާީޢ ްނުވަަތ ްޢަމަލެއް ނޑޭފަަދ ްކެ ްހުރުމަތް ސްކިތުގެ

 މިސްކިތުގެްސަރަޙައްދުގެްތެރޭގައިްނުކުރުން.
 މިސްކިތްްބެލެހެއްޓުމާްގުޅޭްގޮތުންްޙަވާލުކުރެވޭްއެންމެހައިްމަސައްކަތްްކުރުން.ް .19
ްބޭް .20 ްތަކެތި ްހަވާލުުކރެވިފައިވާ ްކުރުމަށް ްނުކުރުމާއިްމަސައްކަތް ްއިސްރާފު ްކުރުމުގައި ނުން

 ރައްކާތެރިކަމާއެކުްތަކެތިްބެލެހެްއޓުން.
ްއަދިް .21 ްކަންތައްތަކާއި، ްކުރަންޖެހޭ ްޝާމިލްވެގެން ްމުވައްޒަފުން ްހުރިހާ ްއިދާރާގެ ްކައުންސިލް މިސްކިތާއި

 ރުން.ދިމާވާްމުހިއްމުްކަންތައްތަކާްގުޅިގެންްކުރަންޖެހޭްއެހެނިހެންްރަސްމީްމަސައްކަތްތައްްކު
ްމުނާަސބަތުް .22 ްބައިވެރިވުމާއި، ްހަރަކާްތތަކުގައި ްއިތުރު ްހިންގާ ްއިސްނަގައިގެން ްއިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ

ދުވަސްތައްްފާހަގަްކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތައްްކުރުމާއިްއިޖްތިމާޢީްގޮތުންްކުރެވޭްކަންކަމުގައިް
 ބައިވެރިވެްއެހީތެރިވުން.

ްނުރައް .23 ްކުއްލި ްދިމާވާ ްއަދިރަށަށް ްތަކުގައި ްވަގުތު ްދިމާވާްްކަލުގެ ްކުއްލިއަކަށް ްއިދާރާއަށް ކައުންސިލް
ްހާލަތްތަކުގައި ްުކރުމަށްްްނުރައްކާތެރި ްމަސައްކަތް ްގުޅިގެން ްމުވަްއޒަފުން ްހުރިހާ ްއިދާރާގެ ްކަުއންސިލް

ްލަފަޔާް ްސްޕަވައިޒަރުގެ ްމަތިން ްއުސޫލެއްގެ ްނިންމަވާ ްއިދާރާއިން ްމަތިންްްކައުންސިލް މަޝްވަރާގެ
 ތެރިކަމާއިްއެކުްހަރަކާތްތެރިވުން.ތްމަސައްކަތުގައިްކެ

ްމަސައްކަތުގެް .24 ްބައިވެރިވުމާއި ްމަސައްކަތްތަކުގައި ްޚާއްޞަ ްކުރިއަށްގެންދާ ްއިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ
 ދާއިރާގެްތެރެއިންްހަވާލުކުރެވޭްކަންތައްތައްްކުރުން.ްް

 ކުގައިްހަވާލުކުރެވޭްމަސައްކަތްތައްްކުރުން.މިސްކިތްތަކުގެްމަސައްކަތްތަކުގެްތެރެއިންްޚާއްޞަްޙާލަތްތަ .25
ްހުންނަް .26 ްސަލާމުގައި ްޗުއްޓީއާއި ްދުވަސްތަކާއި ްނުވާ ްޙާޟިރު ްމުވައްޒަފަކު ްމަސައްކަތު މިސްކިތު

ްހަމަޖައްސަވާް ްވެރިޔާ ްޒިންމާދާރު ްނުވަތަ ްސުޕަރވައިޒަރ ްމަސައްކަތް، ްއެމުވައްޒަފުންގެ ދުވަސްތަކުގައި
 ގޮތެއްގެްމަތިންްކުރުން.

ްއި .27 ްކުރުމާއި،ްމީގެ ްފަރުވާތެރިކަމާއެކު ްމަސައްކަތް ްޙަވާލުކުރެވޭ ްއާއިގުޅިގެން ްވަޒީފާ ތުރުންވެސް
 ކައުންސިލަށްްއެއްބާރުލުްންދިނުން.ްއިމާމުންނާއިްމުދިމުންނަށާއިްމިސްކިތުގެ

ްތެރެއިން .28 ްދާއިރާގެ ްއެެހިނހެންްްމަސައްކަތުގެ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްމަސައްކަތްތަކާއި، ްމިނޫން ހަވާލުކުރެވޭ
ްމާއިްޖަވާބުދާރީވުން.މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްްއަދާކުރުބުތަކާއިްވާޖި

ްމަޤާމުގެްޝަރުޠުތައް:
ްދަށްވެގެން .1 ްދެނެަގންނާީނ، ްއެނގޭކަން ް)ލިޔަންކިޔަން ްއެގުން ްްލިޔަންކިޔަން ްކަމުގ5ްްެގްރޭޑް ނިންމި

ްކިޔަން ްލިޔަން ްނުވަތަ ްސެޓްފިކެޓް ްބަްލީވިން ްއިދާރާއަކުން ްކަމާބެހޭ ްސަރުކާރުގެ ޔާންކޮށްްއެނގޭކަމަށް
ް(.ބަލައިގެންނެވެްްދޫކުރާްލިޔުމަށް

ްހުށަހަޅަންޖެހޭްލިޔުންތައް:

1. ް ްކުރައްވާފައިވާ ްފުރިހަމަ ްސަރވިސްގެ ްފޯމުސިވިލް ްއެދޭ ްސަރވިސްްްވަޒީފާއަށް ްސިވިލް ްފޯމު )މި
ް ްވެބްސައިޓުްނ ްކުރެވޭނެއެވwww.csc.gov.mvްެކޮމިޝަނުގެ ްޑައުންލޯޑު ްމިއިާދރާގެް. އަދި

 ވެބްސައިޓުންނާއިްކައުންޓަރުންްިލބެންހުްނނާނެއެވެ.(

 ވަޒީފާއަށްްއެދޭްފަރާތުގެްވަނަވަރުް)ގުޅޭނެްފޯނުްނަންބަރާއިްއީމެިއލްްއެޑްރެސްްހިމެނޭްގޮތަށް( .0

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


3 

info@maakurathu.gov.mv, maakurathuoffice@gmail.com: ްްއީެމއިލ    www.mci.gov.mv: ްް4009830ފޯނު:ް ެވބްަސއިޓ  
 

ްހަމަނު .0 ްމުއްދަތު ްއަންގައިދޭ، ްރައްޔިތެއްކަން ްދިވެހި ްފަރާތުގެ ްއެދޭ ްދެފުށުގެްވަޒީފާއަށް ްކާޑުގެ ވާ
 ންނަ،ްއަދިްލިޔެފަިއވާްލިޔުންތައްްކިޔަންްއެނގޭްފަދަްކޮޕީއެއް.ފެލިޔުންތައްް

ްކުރިމަތިލާް .4 ްމުވައްޒަފުން ްއޮތް ްއެއްބަސްވުމެއް ްޚިދުމަތްކުރުމުގެ ްސަރުކާރަށް /ް ްސަރވިސްއަށް ސިވިލް
ްއިއުތި ްވީއްލުމާއިމެދު ްވަޒީފާއިން ްއަދާކުރަމުންދާ ްހޮވިއްޖެނަމަ، ްވަޒީފާްމަޤާމަށް ްނެތްކަމަށް، ރާޒެއް

 އަދާކުރާްއޮފީހުގެްލިޔުން.

 ލިބިފައިވާްތަޢުލީމީްސެޓުފިެކޓުތަުކގެްކޮޕީ. .5

ްފެންވަރު ްއޮތޯރިޓީން ްކޮލިފިކޭޝަްނ ްމޯލްޑިވްސް ްމަތީް)ހ( ްބޭރުގެ ްރާއްޖެއިން ްަކނޑައަޅާފައިވާ، /ލެވަލް
ންސްކްރިޕްޓްގެްކޮޕީ،ްނުވަތަްކޯސްްތަޢުލީމުދޭްމަރުކަޒަކުންްދޫކޮށްފަިއވާްތަޢުލީމީްސެޓްފިކެޓުތަކާއިްްޓރާ

ްކުރެވޭނެކަމަށްް ްޤަބޫލު ްފެންވަރެއްގައި ްވަކި ްސެޓްފިކެޓު ްލިބޭ ްކޯހުން ްލިޔުމާއެކު ްކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ
ްްމޯލްޑިވްސްްކޮލިފިކޭޝަންސްްއޮތޯރިޓީންްދޫކޮށްފައިވާްލިޔުމުގެްކޮޕީ.

ްތަޢުލީމުް)ށ( ްތަޢުމަތީ ްދޫކޮށްފައިވާ ްމަރުކަޒަކުން ްރާއްޖޭގެ ްޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެްޭދ، ްސެޓްފިކެޓުތަކާއި ލީމީ
ްކޮޕީ،ްނުވަތަްކޯސްްފުރިހަމަކުރިްކަމުގެްލިޔުމުގެްކޮޕީ.

ްވަޒީފާގެްމަސައްކަތުގެްދާއިރާއާްގުޅޭްކުރުްމުއްދަތުގެްކޯސްތަކާއިްތަމްރީނުްސެޓްފިކެޓުތަކުގެްކޮޕީް.6ް
އެްކޮށްްސެޓްފިކެޓްްިލބިފައިާވނަމަ،ްސިވިލްްސަރވިސްގެްވަޒީފާއަށްްވަނުމަށްްދެޭވްއިމްތިޙާނުްުފރިހަމަް.7ް

ްސެޓްފިކެޓްގެްކޮޕީ
ްމަސައްކަތުގެްތަޖްރިބާގެްލިޔުންތަކުގެްކޮޕީް.8ް

ް ް)ހ( ްވަޒީފާއެއްގައި، ްސަރިވިސްގެ ްުމވައްސަސާއެއްގައިސިވިލް ްދައުލަތުގެ ްހިއްސާވާް، ސަރުކާރު
ްޖަްކުންފުންޏެއްގައި ްަޖމްޢިއްޔާ/ ްބައިނަލްއަޤުވާމީ ްނުވަތަ ްޤައުީމ ވަޒީފާްްމާއަތެއްގައިނުވަތަ

ްމަސްއޫލިއްޔަތުް ްވަޒީފާގެ ްމުްއދަތާއި، ްވަޒީފާގެ ްއަދި ްވަޒީފާ، ްއަދާކޮްށފައިާވ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،
ްބަޔާންކޮށްްއެްއޮފީހަކުންްދޫކޮށްަފއިވާްލިޔުން.

ްއަދާކޮށްފައިވާ ްވަޒީފާ ްއިދާރާއެއްގައި ްއަމިއްލަ ްނުވަތަ ްކުންފުންޏެއްގެ ްއަމިއްލަ ްް)ށ( ވާްއަދާކޮށްފައިނަމަ
ް ްވަޒީފާ ްމުއްދަތާއިވަޒީފާ، ްތަނުގެްް،އަދާކުރި ްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ްއަދި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްވަޒީފާގެ

ްބަޔާންކޮ ްއަދަދު ްއަދާކުރިޮގތްްމުވައްޒަފުންގެ ްވަޒީފާ ްނުވަތަ ްިލޔުން، ްދޫކޮށްފައިވާ ްއޮފީހަކުން ްއެ ްށ
ްއަންގައިދޭްރެފަރެންސްްޗެކްްފޯމްް

ރާތަކާއިްސަރުކާރުްޙިއްޞާވާްކުންފުންޏެއްގައިްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާްނަމަ،ް)ނ(ްއުވާލާފައިވާްދައުލަތުގެްއިދާް
ްއޮފީހަކުންް ްއެ ްބަޔާންކޮށް ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްމުއްދަތާއި،ްވަޒީފާގެ ްވަޒީފާގެ ްވަޒީފާ،ްއަދި އަދާކޮށްފައިވާ

ްދޫކޮށްފައިވާްލިޔުންްނުވަތަްވަޒީާފްއަދާކުރިގޮތްްއަންގައިދޭްރެފަރެންސްްޗެކްްފޯމު.
ް

އަށްްއެންމެްޤާބިލުްވަޒީފާް
ފަރާތެއްްހޮވުމަށްްބެލޭނެް

ްކަންތައްތައް:

ް

އިންސައްތަްްމާކްސްްބެލޭނެްބަިއތައްްދާއިރާ
)%(ް

ކެޓަގަރީގެްޖުމްލަް
ްއިންސައްތަ

ތަޢުލީމާއިް
ްތަމްރީން

05ް01ް06ްްލިބިފައިވާްތަޢުލީމްް
ްދާއިރާއާއިް ްމަސައްކަތުގެ މަޤާމުގެ

ްގުޅޭްކުރުމުއްދަތުގެްތަމްރީން
03ް5ް

ސައްކަތުގެްމަ
ްތަޖުރިބާް

ްދާއިރާއާއިް ްމަސައްކަތުގެ މަޤާމުގެ
ްތަޖުރިބާގުޅޭް

03ް06ް06ް

133ް48ް48ްްއިންޓަރވިއު/ްޕްރެކްޓިކަލްސްްްލިބިފައިވާްހުނަރުް
185ް133ް133ްްޖުމްލަ

ް

ްލިބު ްބަޔަކުން ްހުރިހައި ްކްރެޓީރިއާގެ ްމީހުންގެ ްއެދިފައިވާ ްވަޒީފާއަށް ްކުރުމަށް، ްއައްޔަން ނުްނޯޓު:ްމަޤާމަށް
ްފަހެއް(ްއިންސައްތައަށްްވުރެްމަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.ްތިރީސް)05ްޕޮއިންޓްގެްޖުމްލަ:ް%
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މަޤާމަށްްއެދެންވީްގޮތާއިް
ްސުންގަޑި:

ް ްހުށަހަޅާނީ ްަތކެތި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއެދި 08ްްމަޤާމަށް 0303ްްޖަނަވަރީ ްމެންދުރުފަހުްްއަންގާރަވާ ދުވަހުގެ
ްމާކުރަތުްކައުންސިލްގެްއިދާރާްއަށެވެ.ްްގެްކުރިން،ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރ14:00ްީ

ް ްއީމެއިލްވަޒީފާއަށްއެދޭ ްލިޔުންތައް ނުވަތinfo@maakurathu.gov.mvްްަްފޯމާއި
maakurathuoffice@gmail.com  ްޢުލާނުގެްސްްބަލައިްގަނެވޭނެއެވެ.ްއަދިްއިވެމެދުވެރިކޮށް އީމެއިލ

ނޑައަޅާްދުވަހުގެްްސުންގަޑިްހަމަވުމުގެްކުރިންްސަރުކާރުންްއަލަށްްބަންދު ނޑައަޅައިފިނަމަ،ްއެްކަ ދުވަހެއްްކަ
ް  ްވަޒީފާއަށްްއެދޭްފޯމުްބަލައިގަނެވޭނެެއވެ.ްދުވަސްްއިތުރުކޮށްްްއަދަދަށް

ްޝޯޓުްލިސްޓްްކުރުންް
ްހު ްއެދި ްވަޒީފާއަށް ްވަޒީފާއަށްްްަފރާތްތަކުގެްށަހަޅާމި ްބަލައި، ްްތަޖުރިބާއަށް ްެފންވަރާއި ްތަުޢލީމީ ތެރެއިން

ްކުރިމަތިލާފައިވާްފަރާތްތަކުގެްތެެރއިންްއެންމެްމަތިންްމާކްސްްލިޭބްފަރާތްތައްްޝޯޓްލިސްޓްްކުރެވޭނެއެވެ.ް
އިންޓަވިއުްއޮންނާނެްތަނާއި،ް

ްމުއްދަތު:
ްޭބއް ްހޮވުަމށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްމި ްއޮންާނނީ، ްއިންޓަވިއު 09ްްވޭ 0303ްްޖަނަވަރީ ފެބުރުއަރ10ްްީއާއި

ްއާއިްދެމެދުްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުްކައުންސިލްްއިދާރާގައެވެ.0303ް

"ވަޒީފާއަށްްކުރިމަތިލީް
ފަރާތްތަކަށްްޕޮއިންޓްްލިބުނުް

ފޯމް("2ްްގޮތުގެްޝީޓްް)އޭ
 ޢާންމުކުރުންް

)ފަހެއް(ްދުަވހުގެްެތރޭގައިް"ވަޒީފާއަށްްކުރިމަތިލީްފަރާތްތަކަށ5ްްްދުްނޫންްއިންޓަވިއުްބާއްވާތާްރަސްމީްބަންް
ް ް)އޭ ްީޝޓޫ ްގޮތުގެ ްލިބުުނ ްމިއިދާރާގ0ްްެޕޮއިންޓް ްއަދި ްއިދާރާގައި ްިމ ްފެްނނާނެހެން ްއާންމުޮކށް ފޯމު("

ްދެވިފައިވާް ްޕޮއިންޓް ްަފރާތްތަކަށް ްކުރިމަތިލީ ްވަޒީފާއަށް ްޢާންމުކުރެވޭނެެއވެ. ގޮތާމެދުްްވެބްސައިޓްގައި
ް ްއޮތްނަމަ ްނޫްނ0Aްްޝަކުވާއެއް ްބަންދު ްރަސްމީ ްެފށިގެން ްދުވަހުން ދުވަހުެގްތެރޭޣައ5ްްިފޯުމްއާންމުކުރާ

 އެްޝަކުވާއެއްްމިްއިދާރާއަށްްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ް

ްއިތުރުްމަޢުލޫމާތުްހޯދުންް

ްރުްފޯނާއެެވ.ްނަންބ4339803ް،4339801ްަްއިޢުލާނާްގުޅިގެންްމަޢުލޫމާތުްސާފުކުރުމަށްްގުޅާނީްމި
ްއަށެވެ.info@maakurathu.gov.mvްްމެއިލްްކުރާނީް-އީ

ްހޮވުމާ ްމީހުން ްވަޒީފާތަކަށް ްސަރވިސްގެ ްއެްސިވިލް ްއަދި ްއުސޫލުތައް ނޑުތަކާއި ްމިންގަ ްޢައްޔަނުކުރުމުގެ އި
ލްްސަރވިސްްކޮމިޝަނުގެްވެބްސައިޓްގެްޑައުންލޯޑްސްގެްއުޞޫލުތަކާއިްގުޅުންހުރިްއެންމެހާްލިޔުންތައްްސިވި

ްއުޞޫލާ ްް"އައްޔަނުކުރުމުގެ އިންްް)usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment(ގުޅޭ"
   ލިބެންްހުްނނާނެއެވެ.ް

ް

1441ްްޖުމާދަލްއޫލ04ްާްްްް
 0303ޖަނަވަރ19ްްްީްްްްްްްްް
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 ޑިރެކްޓަރ
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