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 458/458/2022/18(IUL)ނަންބަރު: 

 އިޢުލާން 
 ސ ނިއަރ އޮޑިޓަރ :މަޤާމު 

 J-350747 :މަޤާމުގެ ނަންބަރު 

 (އެކެއް) 1 :ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމ  :މަޤާމުގެ ގިންތި 

 3. އެސް. އެމް :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ސ ނިއަރ  :މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ   :ވަޒ ފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ  7,035.00 :މުސާރަ 

 ރުފިޔާ  2,000.00 :ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 35%އަސާސ  މުސާރައިގެ  :އެހެން ވަޒ ފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތ  ދޭ އެލަވަންސް  .1

 :2ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް/ ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  .2
   :ްނުވަތަ  އެކައުންޓިންގމި މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް ކަމުގައިވާ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސ

 7މިއިން ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ  ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ފައިނޭންސް
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ، އިން ފެށިގެން މަތ ގެ ސަނަދެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

 )އަށާވ ސް އިންސައްތަ( ލިބޭނެއެވެ. 28އަސާސ  މުސާރައިގެ %

  ްއަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާނަމަ ސަޕޯޓިންގ ކޯ ޓެކްނިކަލް ކޯ :2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސ
 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.   900.00އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުންޔުނިޓްގެ  .1
ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެސް.އޯ.ޕ ތައް އެކުލަވާލުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް އެއްގޮތަކަށް ކުރިއަށް  .2

 .މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން 
ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެމުންގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  .3

ލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އެހ ތެރިކަން ކުރަންޖެހޭ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް، އޮޑިޓް ޕް
 .ފޯރުކޮށްދިން 

ވަޒ ފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެމުންގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި،  .4
 .އްޓުންކުރުވުމާއި އެމަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެމަސައްކަތް  އޮޑިޓް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އޮޑިޓް

އޮޑިޓަށްފަހު އެއޮޑިޓެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް   .5
 .ހުށަހަޅަމުންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން
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މާއި، މިފަދަ ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާގެ ލަފާގެމަތިން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވު .6
 .ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ފައިލް ކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން

ގޮތަށް އޮތޯރިޓ އަށް ސަރވިސް ޗާޖުގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން، އެ މަޢުލޫމާތު ގަވައިދާ އެއް .7
 އަޅަންޖެހޭ ންފޮނުވަމުން ގެންދޭތޯ ބަލައި، ނުފޮނުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށު

 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލަފާ ދިނުން
ވަޒ ފާދޭ ފަރާތްތަކުން އޮތޯރިޓ އަށް ފޮނުވާ ސަރވިސް ޗާޖުގެ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރުމާއި އެ މަޢުލޫމާތުގެ  .8

ލޫމާތު ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ން ހޯދަންޖެހޭ މަޢު 
 .އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުން ، ހޯދުމާއި

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ މިނިމަމް ވޭޖްގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަޒ ފާދޭ ފަރާތްތަކުން  .9
ޕެކްޝަންތައް ރާވާ މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެމުންގެންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ރޫޓ ން އިންސް

 .ހިންގުން
ސެކްޝަނުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންތަކާއި، ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު )ސްޓެޓިސްޓިކް  .10

 .ޑޭޓާބޭސް( ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަމާގުޅޭ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން
ކުރުމުގައި އޮތޯރިޓ ގެ އިސްވެރިންގެ ސެކްޝަން ހިންގަން ބޭނުންވާނެ ބަޖެޓު ތަފްޞ ލު ތައްޔާރު  .11

 .އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެހ ތެރިވެދިނުން
އޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅޭ އުޖޫރައާގުޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ލިބޭ ލިޔުންތަށް ޗެކްކުރުމުގައި  .12

ރުމުގައި ވެރިންގެ ލަފާގެމަތިން ހެނިހެން މައްސަލަތައް ހައްލުކު އެހ ތެރިވެދިނުމާއި އެފަދަ އެ
 .ރިވެދިނުން އެހ ތެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސ ންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އޮތޯރިޓ ގެ ޒިންމާދާރު  .13
 ވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރުވުމާއި އެމަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުން 

 

 :މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 

 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން  ތަޢުލ މ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ
އަހަރު  2މާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ފައިވުށްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮ 8ނުވަތަ 

 ލިބިފައިވުން. ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
 ނުވަތަ 

 9 ލެވެލް  އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން  ތަޢުލ މ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ
 ން ފައިވުށް ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮ އިން ފެށިގެން މަތ ގެ

 :މަޤާމުގެ ތައުލ މ  ރޮނގުތައް 
 އެކައުންޓިންގ .1
 ފައިނޭންސް  .2
 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .3
 ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް .4

 :މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް 
 އެކައުންޓިންގ .5
 ފައިނޭންސް  .6
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މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ޑިސިޕްލިންއާގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން  :ނޯޓް 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ކްރައިޓ ރިއާގައި ކޯ ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓު އެފަރާތަކަށް 

 .ދެވޭނެއެވެ

 :ދާއިރާތައް މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 
 އެކައުންޓިންގ .1
 ފައިނޭންސް  .2

 :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

މިފޯމު މިއޮތޯރިޓ ގެ ވެބްސައިޓުން )ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއަށްއެދޭ ފޯމު  .1
(/https://lra.gov.mv/dv/download)،  ްއަދި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުނ
(http://www.csc.gov.mv/download/2538) ެއަދި މިއޮތޯރިޓ ގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވ). 

 (.މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް -ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އ )ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  .2
( މުއްދަތުހަމަވެފައިވ  ނަމަވެސް)ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި .3

. ޑ .ނުވަތަ އައި ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕ އެއް
ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ، ނަމަ، އެފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 . ލައިސަންސް
ކުރިމަތިލާ  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، /ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  .4

މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒ ފާއިން ވ އްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒ ފާ 
 .އަދާކުރާ އޮފ ހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 ލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢު  .5
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން  (ހ)

ބޭރުގެ މަތ  ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ އާއި 
ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕ ؛ ނުވަތަ، ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރި 

ކޮޕ އާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕ  އަދި 
 .ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ 

މަތ  ތަޢުލ މުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ އާއި  (ށ)
ސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ ؛ ނުވަތަ ކޯ

 .ކޮޕ 
 : މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރ ގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  (ހ)
ވަޒ ފާގެ މުއްދަތާއި އަހަރާއި )އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒ ފާ

އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު )އަދި ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ، (މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް
އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ( މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް

 . ލިޔުން
އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  (ށ)

ވަޒ ފާގެ )ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ 
އެއް އިދާރާއެއްގެ )އަދި ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ، (އެނގޭގޮތަށް  މުއްދަތާއި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް

https://lra.gov.mv/dv/download/
https://myaccount.csc.gov.mv/
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އެ އޮފ ހަކުން ( ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 
 .ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާ (ނ)
އަދި ވަޒ ފާގެ ، (ވަޒ ފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް )ވަޒ ފާ 

އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، )މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް، އެ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނު ( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ،  ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމ  (ރ)

 އަދި ، (ވަޒ ފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ 
އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް )ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

މި ލިޔުމުގައި، އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކ  . )އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 
ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން . ންވާނެއެވެ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ

 .(ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމ  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ބ( ދައުލަތުގެ އުވާލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވާލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ )

އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވާލައިފައިވާ ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމ  ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ 
ވަޒ ފާގެ މުއްދަތާއި އަހަރާއި މަހާިއ )ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ 

އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި )އަދި ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ، (ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް 
އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ( ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް 

ވަޒ ފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް "ގައިވާ  8ގެ ޖަދުވަލު ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު
 ".ފޯމު

ވަޒ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް 
 :ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންކަން 

 އަސާސ  ޝަރުޠު ހަމަވުން  .1
 އަސާސ  ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލ މު  .2
 ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު  .3
 ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަސާސ   .4
 (އިމްތިހާން ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް )އެސެސްމަންޓް  .5
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން  .6
 އިންޓަރވިއު  .7

މަޤާމަށް އެދެންވ ގޮތާއި 
 :ސުންގަޑި 

ގެ ކުރިން، ލޭބަރ  13:30ގެ  2022 އޮގަސްޓު 15ށަހަޅާނ  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހު
 . އަށެވެ( hr@lra.gov.mv: މެއިލް -އ )ނުވަތަ އެ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނ ،  .އޮތޯރިޓ އަށެވެ ރިލޭޝަންސް 

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ 
 . ށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒ ފާއަ 

 :ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން 
މި ވަޒ ފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލ މ  ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒ ފާއަށް 

 . ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ

އިމްތިޙާން އަދި އިންޓަރވިއު 
 :އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު 

ގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް  2022 އޮގަސްޓު 18 މި މަޤާމުތަކަށް މ ހުން ހޮވުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން އޮންނާނ 
 އޮގަސްޓު  22 އާއި 2022އޮގަސްޓު  21 އޮންނާނ   އިންޓަވިއު. އޮތޯރިޓ ގައި ނުވަތަ އޮންލައިންކޮށެވެ 

އިމްތިޙާން އަދި އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް . ގައެވެ އޮތޯރިޓ  ރިލޭޝަންސް ލޭބަރ ،ދެމެދު އާ 2022
 .ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގޭނެއެވެ 48ގެންދާނެގޮތް 

mailto:hr@lra.gov.mv
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 info@lra.gov.mv އ މެއިލް: |   3339191 ،3324545 ،3328282ފޯން:   | ދިވެިހރާްއޖެ.   ،މާލެ  ،ބުުރޒުަމގު   ،މއ.ކަނުޑބަލާގެ 

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  "
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު 

(" ޝ ޓު  A2)ގޮތުގެ ޝ ޓް 
 އާންމުކުރުން 

ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމ  ބަންދު ނޫން 
އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި (" ޝ ޓު  A2)ލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓް 

ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް . އާންމުކުރެވޭނެއެވެ
A2  ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި  3ޝ ޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމ  ބަންދު ނޫނ

 .އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 އަށެވެ.  hr@lra.gov.mvމެއިލް ކުރާނ  -( އަށެވެ. އ 3339122/7208282މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނ  )

ހައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާތަކަށް މ ހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ
ގުޅޭ" ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާ 

)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( .ެއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވ 
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