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ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 އޭޕްރިލް 2022

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:10

ސުންގަޑި: 16 މޭ 2022 14:00

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ދިވެހިރާއްޖެ

ލ. ޮފނަދޫ މިސްކިތު މުދިމު، އިމާމު، އިސްއިމާމު މަޤާމަށް މީހަކު ޯހދުމަށް

އިޢުލާނު

 

މުދިމު،އިމާމު،އިސްއިމާމުމަޤާމް:

J-319548މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

1 (އެކެއް)ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީމަޤާމުގެ ގިންތި:

ޮމސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން / އިމާމު ޔުނިޓްސެކްޝަން/ޔުނިޓް:

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމަޤާމް ޮއތް ޮއފީސް:

ލ. ޮފނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ / ލ. ޮފނަދޫ މިސްކިތްވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަންއެހެނިހެން އެލަވަންސް
ޮކންޓްރިބިއުޝަން.

2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާ.

3. ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ސަޯޕޓިންގ ޯކ
ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ޯކ އެލަވަންސް.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

1. މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ނުވަތަ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޙަވާލުކުރާ
މިސްކިތެއްގައި ފަރުޟު ފަސްނަމާދު، ޮކންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ ގަޑިޖެހުމުގެ



ކުރިން މިސްކިތަށް ޮގސް މިސްކިތުގެ ކަންތައްތައް ބަލާ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ވަގުތުގައި ބަންގޮިގވުމާއި

އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުން.
2. މިސްކިތުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަން ޮއފީހަށް އަންގައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
3. މިސްކިތުގެ ސާފު ތާހިރުކަމާއި އަދި މިސްކިތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިނގާ

ނުހިނގާ ޮގތްބަލައި ސުޕަވައިޒޮްކށް ދިމާވާ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ
ގުޅައިގެން ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

4. މިސްކިތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭޯތ ބެލުމާއި، މަރާމާތެއް
ކުރަންޖެހިފައިވާ ތަނެއް ހުރޯިތބަލައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް އަންގައި އެކަން

ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. 
5. މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ

ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތްކުރުން.
6. މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ޯގތިތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ލިއުމެއް ހަރުކުރެވިފައި ނުވަތަ
ބެހެއްޓިފައި ހުރިޯތބެލުމާއެކު އެފަދަލިއުމެއް ހުރިނަމަ މިނިސްޓްރީ ޮއފް

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ނުވަތަ ކައުންސިލްއަށް އެންގުން. އަދި މިސްކިތްތެރޭގައި
މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ފާސްޮކށްފައިނުވާ އެއްވެސް ޮފތެއް

ނުވަތަ ލިއުމެއް ހުރިނަމަ އެކަން ކައުންސިލަށް އެންގުން.
7. މިސްކިތާއި މިސްކިތުގެ ޯގތިތެރޭގައި އިސްލާމް ދީނާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި

ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިނގާނަމަ ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަން
އެނގިއްޖެނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާ އެބޭފުޅަކު އަންގަވާ ޮގތެއްގެ މަތީން

ޢަމަލުކުރުން.
8. މިސްކިތުގައި ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުންފަދަ ދީނީ ޕްޮރގްރާމްތައް މިނިސްޓްރީ
ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ނުވަތަ ކައުންސިލް ހުއްދައާއެކު ހިންގާނަމަ، އެފަދަ
ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި އަދި އެކަމެއް ނިމެންދެން

މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން.
9. އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދު އަދި ކޭތަ ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ޮއންނަ
ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން

އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ކޭތަނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދާއި، ހުކުރުނަމާދުކުރުން.
10. އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެނަމާދުތައް

ކުރުން.



11. އިމާމުވެ ކަށު ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ކަށު ނަމާދުކުރުން. އަދި
މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ނުވަތަ ކައުންސިލްތަކުން އެދިއްޖެ

ޙާލަތެއްގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.
12. މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ލަފާގެ މަތިން ކައުންސިލުން އަންގާ

ޮގތަށް މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހުން ސްޕަވައިޒް ކުރުން.
13. ޮއފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް

ކުރުން

 

ޝަރުޠުކްލެސިފިކޭޝަންރޭންކްމަޤާމު
މުސާރަ

)މަހަކު(

ސަރވިސް
އެލަވަންސް

މަހަކު

އެހެނިހެން
އެލަވަންސް

މުދިމު

ޖީ.އެސް
1

 

އެސިސްޓެންޓް
ޮއފިސަރ ގްރޭޑ1ް

 

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
/ ޤާބިލުކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު،

އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަން އެނގޭ
މީހެއޯްތ ބެލުމާއި، އިމާމުވެ
ނަމާދުކުރެވޭވަރަށް ތަޖުވީދު

މަގުން ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަން
އެނގޯޭތ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ
ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން
ދެއްވާ ފެންވަރު ބެލުމުގެ

އިމްތިޙާނުން ފާސްވެފައިވުން،
ނުވަތަ

ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ
ލިބިފައިވުން.

 

3,565
ރުފިޔާ

 

1,500
ރުފިޔާ

ސަޯޕޓިންގ
ޯކ

އެލަވަންސް

700/-
ރުފިޔާ



އިމާމު

ޖީ.އެސް
3

 

އެސިސްޓެންޓް
ޓެކްނިކަލް
ޮއފިސަރ

ޮއފިސަރ ގްރޭޑް
1

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ސާބިތު

ޮކށްދިނުމާއެކު،
މުދިމްކަމުގެ ސަނަދު
ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،

ހުކުރުކުރުމުގެ ސަނަދު
ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،

ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލޮުކށްފައިވުން.

4,465
ރުފިޔާ

1,500
ރުފިޔާ

ސަޯޕޓިންގ
ޯކ

އެލަވަންސް

700/-
ރުފިޔާ

އިމާމު

ޖީ.އެސް
4

 

އެސިސްޓެންޓް
ޓެކްނިކަލް
ޮއފިސަރ

ޮއފިސަރ ގްރޭޑް
2

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު
/ ގާބިލުކަން ސާބިތު ޮކށްދިނުމާއެކު،

އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ޖީ.އެސް 3
ގެ ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 5
އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް
އެފެއާޒުން ޤަބޫލުކުރަށްވާ ދީނީ
މަރުކަޒަކުން، މަތި ސާނަވީ

ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ

ސަނަދެއް ހާސިލޮުކށްފައިވުން.

5,020
ރުފިޔާ

1,500
ރުފިޔާ

ސަޯޕޓިންގ
ޯކ

އެލަވަންސް

700/- 
ރުފިޔާ



އިމާމު
އެމް.އެސް

1

ޓެކްނިކަލް
ޮއފިސަރ ގްރޭޑް

1

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު
/ ޤާބިލްކަން ސާބިތު ޮކށްދިނުމާއެކު،

އިމާމުގެ މަޤާމުގައި ޖީ.އެސް 4
ގެ ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 4
އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،

ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ގެ
ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 6 ގެ
ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮކށްފައިވުން.

5,610
ރުފިޔާ

2,000
ރުފިޔާ

ސަޯޕޓިންގ
ޯކ

އެލަވަންސް

700/- 
ރުފިޔާ

އިމާމު

އެމް.އެސް
2

 

ޓެކްނިކަލް
ޮއފިސަރ ގްރޭޑް

2

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު
/ ޤާބިލުކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު،

ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ގެ
ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 8 ގެ
ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮކށްފައިވުން.

6,295ރުފިޔާ
2,000
ރުފިޔާ

 ޓެކްނިކަލް
ޯކ

އެލަވަންސް

1762/60
ރުފިޔާ



އިސްއިމާމު

 

 

އެމް.އެސް
3

 

 

 

 

ސީނިއަރ
ޓެކްނިކަލް

ޮއފިސަރ ގްރޭޑް
2

 

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު
/ ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު،

ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ގެ
ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 8 ގެ

ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު،
އިމާމުކަމުގެ މަޤާމުގައި

އެމް.އެސް 2 ގެ ރޭންކުގައި
މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

ދީނީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 ގެ
ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮކށްފައިވުން.

7,035ރުފިޔާ
2,000
ރުފިޔާ

 

 

ޓެކްނިކަލް
ޯކ

އެލަވަންސް

1969/80
ރުފިޔާ

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ
ދާއިރާތައް

ރިލިޖަސް ސަރވިސަސް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް:

 

1. ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު (މި ޯފމު ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ
http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 ްވެބްސައިޓުނ

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151)) އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި
https://www.gov.mv/dv/services/job-application-form-for-civil-

service--1 (https://www.gov.mv/dv/services/job-application-form-
(for-civil-service--1

2.  ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް

ހިމެނޭޮގތަށް).
4. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ

ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
https://www.gov.mv/dv/services/job-application-form-for-civil-service--1


ޮކޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ
ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

5. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ޮއތް މުވައްޒަފުން
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ޮހވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު

އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޮއފީހުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.
6. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީ؛

(ހ)  ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ،
މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީއާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ޮކޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމުގެ ޮކޕީއާއި، ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީން ދޫޮކށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޯޕޓްގެ

ޮކޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ

(ށ)  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ؛ ނުވަތަ ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ޮކޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ޮކޕީ.

1. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ޮކޕީ:

(ހ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވާ ނަމަ އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ

މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ

ޮއފީހަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ލިޔުން.

https://myaccount.csc.gov.mv/ ް(ށ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިނ
https://myaccount.csc.gov.mv)/) އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް

ހާމަޮކށްދިމުގެ ޮގތުން އަދޮާކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޮޭގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ

އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާނޮްކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ)   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވާ ނަމަ
އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޮޭގތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ

ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާނޮްކށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ލިޔުން.

https://myaccount.csc.gov.mv/


(ރ)  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ
ނަމަ، އަދޮާކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް

އެނގޮޭގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި

އަދާޮކށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންޮކށްފައި
ޮއންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާނޮްކށް އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ރަސްމީ

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

(ބ)  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ
ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތޮްކށްފައިވާ ނަމަ، އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދޮާކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ
ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ

ރެފަރެންސް ޗެކް ޯފމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ
ޤާބިލު ފަރާތެއް
ޮހވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ޮހވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޮހވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021 (ދެވަނަ

އިޞްލާޙު) ގެ 12 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވޮީގތާއި
ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 2022 މެއި ވާ 16 ޯހމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ
ކުރިން، ލ. ޮފނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް   

laamufonadhoocouncil@gmail.comމެދުވެރޮިކށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި
ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޯޝޓްލިސްޓުކުރުން:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި،
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޮޕއިންޓު ލިބޭ ފަރާތްތައް ޯޝޓް

ލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.



އިންޓަރވިއު އާއި
އިމްތިހާނު ޮއންނާނެ
ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ޮހވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާނު ޮއންނާނ2022 މެއި 22 އާއި
31 އާ ދެމެދު، ލ. ޮފނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓު
ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް

(A2 ޝީޓު)"
އާންމުކުރުން

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓު ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)" އާންމުޮކށް ފެންނާނެހެން މި

އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް
ޮޕއިންޓު ދެވިފައިވާ ޮގތާމެދު ޝަކުވާއެއް ޮއތްނަމަ A2 ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  6800082 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ (
 laamufonadhoocouncil@gmail.com) އަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޮހވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންޯލޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ

http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu (http://www.csc.gov.mv/recruitment-) "ޭއުޞޫލާގުޅ
usoolu)) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

27 އޭޕްރިލް 2022

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

