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 GRH-HR/IUL/2022/51 ނަންބަރ:          

 އިޢުލާނު 
 

މަސައްކަތް ކުރ އްވުމަށް ޝަޢުޤުވ ރި ވ ލައްވާ    މަށް މަޤާ   ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ    .ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގ  ލ 
 މީހުނ ވ . ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވ ރިކަން ހުރި ޤާބިލް    މި   ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމ ވ . 

 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  މަޤާމު:

  މަޤާމުގ  ނަންބަރު:

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ވަގުތީ މަޤާމުގ  ގިންތި:

 (ދުވަސް މަސް 06ގ  ނިޔަލަށް) 2023ރިޗް މާ 29ފ ށިގ ން  2022ސ ޕްޓ މްަބރ  30 މުއްދަތު:

  1 .އ ސް.އ މް މަޤާމުގ  ރޭންކު:

  1 ޓ ކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް މަޤާމުގ  ކްލ ސިފިކޭޝަން:

 ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްޕާސަނަލް އ ންޑް ސްޓާފް ހިއުމަން ރިސޯސް /   ސ ކްޝަން/ ޔުނީޓް 

 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މުލ.ގަ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖ ހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  5610/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  2000/-މަހަކު  ސަރވިސް އ ލަވަންސް:

ސިވިލް ސަރވިސްގ  މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަޕޯޓިންގ ކޯ  .1 :އ ހ ނިހ ން އ ލަވަންސް 
 ރުފިޔާ )މަހަކު(. 700/-އ ލަވަންސްގ  ގޮތުގައި ލިިބލައްވާ 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް   މު ގަ   
 ލ. ގަން،  ދިވ ހިރާއްޖ 
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ސިވިލް ސަރވިސްގ  މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގ   .2
 ފައިސާ.

ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޕ ންޝަނާބ ހޭ ޤާނޫނުގ  ދަށުން ލިިބދ ވޭ ޕ ންޝަން   .3
 ކޮންޓްރިިބއުޝަން. 

 ކަނޑައ ޅިފައިވާ އިނާޔަތްތައް.މީގ  އިތުރުން މަޤާމަށް  .4

މަޤާމުގ  މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގ  މަސައްކަތްތަކަށްަބލާ އ ތަންނަނުގައި   -1
އުނިކުރަންޖ ހޭ  ހުރި މަގާމުތަކަށް އަންނަ ަބދަލުތައް ދިރާސާކޮށް އިތުރުކުރަންޖ ހޭ ނުވަތަ 
 މަގާމުތައް ފާހަގަކޮށް ކޮންމ  އަހަރަކު އ ަބދަލުގ ނައުމުގ  މަސައްކަތްކުރުން.

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގ  އޮނިގަނޑުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި،   -2
 ތައްޔާރު ކުރ ވިފައިވާ އޮނިގަނޑުތަކަށް ގ ންނަޖ ހޭ ބަދަލުތައް ގ ނ ސް އަޕްޑޭޓް ކުރުން. 

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ޭބނުންވ ގ ން އުފައްދަންޖ ހޭ  -3
 މަގާމުތައް ޤަވާއިދުން އުފ އްދުމުގ  މަސައްކަތް ކުރުން. 

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ޭބނުންވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި  -4
ގޮތުން ކުރަންޖ ހޭ އ ންމ ހައި މަސައްކަތްތައް ޓ ކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ހަމަޖ އްސުމުގ 

 ކުރުން.

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގ  މުވައްޒަފުންނަށް އަދާ ކުރާ ވަޒީފާއާ  -5
ގުޚޭގޮތުން ދޭންޖ ހޭ އ ލަވަންސްތައް ދޭނ  މުވައްޒަފުން ކަނޑައ ޅުމާއި އ މަސައްކަތްތައް  

 ކުރުން.

ދުތަކަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވ ރި ކުރުވުމުގ  ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގ  ގަވާއި -6
 ހިންގަންޖ ހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގ  މަސައްކަތްކުރުން.

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ ތަންތަނަށް ޭބނުންވާ ޓްރޭނިންގ ތަކަކީ  -7
 .ކޮަބއިތޯަބލާ، ޓްރޭނިންގ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުން

 މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖ ހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް އ ންގުމުގ  މަސައްކަތްކުރުން. -8

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައި މުވައްޒަފުންގ  މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމުގ    -9
ގޮތުން ކުރަންޖ ހޭ އ ންމ ހާ މަސައްކަތްތައް " ދިވ ހި ސިވިލް ސަރވިސްގ  މުވައްޒަފުންގ   

ކަތުގ  ފ ންވަރު ބ ލުމާބ ހޭ އަތްމަތީ ފޮތުގައި " ވާ ގޮތުގ މަތިން ހިންގާ  މަސައް
 ބ ލ ހ އްޓުން. 
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ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފުންގ  މުސާރަ ދިނުމަށްޓަކައި   -10
ބޭނުންވާ ލިޔ  ކިޔުންތަކާއި މައުލޫމާތުތައް އ އްކޮށް މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 ކަނޑައ ޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި މުސާރައިގ  ކަންތައް ނިންމުން.

ހޮސްޕިޓަލާއި ހޮސްޕިޓަލުގ  ދަށުގައިވާ މުވައްޒަފުންގ  ރ ކޯޑްސްތައް ގަވާއިދުން  -11
 ބ ލ ހ އްޓުން. 

ނިގަނޑުގ   ރޮނގަކުން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގ  އޮމަޤާމުގ  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގ  ޝަރުޠުތައް:
 ގ  ސަނަދ އް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.   6ނުވަތަ  5ލ ވ ލް 

  
 : މަޤާމުގ  ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 

 ޒްނަސް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންިބ

 ިބޒްނަސް މ ނޭޖްމަންޓް 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މ ނޭޖްމަންޓް

 ޕަްބލިކް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 : ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ތައް 

 ނ ތް. 

 : ކޯ ޑިސިޕްލިން ތައް 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މ ނޭޖްމަންޓް 

 :މަޤާމުގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާތައް   މި 
 ހިއުމަން ރިސޯސް

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް:
  

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް   .1
  ހޮސްިޕޓަލްގ  އިދާރީލ.ގަމު ރީޖަނަލް   ނާއި، ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ވ ބްސައިޓުން

ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން 
 http://www.csc.gov.mv/download/2538 ލިބ ންހުންނާނ އ ވ .(

މ އިލް އ ޑްރ ސް  -ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2
 (. ހިމ ނޭގޮތަށް

ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ  )މުއްދަތުހަމަވ ފައިވީ   .3
ނަމަވ ސް( ދ ފުށުގ  ލިޔުންތައް ފ ންނަ، ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ  
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ކޮޕީއ އް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގ އްލިފައިވާ ނަމަ، އ  ފަރާތ އްގ  އުފަންދުވަހުގ   
 ، ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ސ ޓްފިކ ޓު

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް   .4
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖ  ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމ ދު   މުވައްޒަފުން

 އިވާ ލިޔުން. އިއުތިރާޒ އްނ ތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފަ
 ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮީޕ .5

  ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލ ވަލް އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް ހ( )
  ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން ބޭރުގ   ރާއްޖ އިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ޖަހާފައިވާ، 

: ސ ޓްފިކ ޓު ނ ތް  ނުވަތަ  ؛ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގ  ކޮޕީއާއި ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  
ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް  

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އ ސ ސްމަންޓް ރިޯޕޓްގ  ކޮީޕ އަދި  
 ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގ  ކޮީޕ 

ތަކުގ   ސ ޓުފިކ ޓު  ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ ރާއްޖޭގ  ށ( )
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ކޮޕީއާއި  ؛ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގ  ކޮީޕ

 ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގ  ކޮީޕ. 

 މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފ ތޭ ލިޔުންތަކުގ  ކޮީޕ:  .6
އްގައި، ސަރުކާރު  މުއައްސަސާއ  ދައުލަތުގ  ވަޒީފާއ އްގައި،   ސަރވިސްގ  ސިވިލް   ހ()

ހިއްސާވާ ކުންފުންޏ އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  
ވަޒީފާގ  މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ   

ތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާ
 ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

  ތަޖުރިބާގ  ސަރވިސްގ  ސިވިލް   ށ()
ތަޖުރިބާގ   އިން ފ ންނަންނ ތް  /https://myaccount.csc.gov.mv ތ ރ އިން

މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގ  ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގ  މުއްދަތާއި 
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް 

އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން  
  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ބަޔާންކޮށް އ 

 ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  ކުންފުންޏ އް  އަމިއްލަ   ނ()
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  

ފާތު މަޤާމުތަކުގައި  އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަ 
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  

 ތަނުގ  މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
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  ކަތްމަސައް ޖަމާއަތ އްގައި ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ނުވަތަ ޤައުމީ   ރ()
ދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  އަ  ވަޒީފާ  އަދި ވަޒީފާ،   އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ،  ކޮށްފައިވާ

މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު  
ތަނަކުން  މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދ ވޭ މަޤާމ އްކަން  
ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނ އ ވ . ނުވަތަ ބަދަލުގައި އ ކަން ބަޔާންކޮށް  

 އ  ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމ އް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .( 

 އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ އިދާރާއ އްގައި،  ވައިލައިފައިވާއު ދަޢުލަތުގ     ބ()
އް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ  ކުންފުންޏ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތ އްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، 
ގ  މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(،  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ 

ވަޒީފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  

ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް   8ލު ލިބ ންނ ތް ނަމަ، ރ ކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގ  ޖަދުވަ 
 އ ދޭފަރާތުގ  ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމު". 

ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލު  
ފަރާތ އް ހޮވުމަށް ބ ލޭނ   

 ކަންތައްތައް:
 30 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރ  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

 5 ސަނަދަށް ދ ވޭ ޕޮއިންޓު ކޯ ނުވަތަ ްޕރިފަރޑް ޑިސިްޕލިންއާ ގުޅޭ 

 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރ  އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 20 އ ސ ސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރ ކްޓިކަލް( 

 35 އިންޓަރވިއު 

  60ޝީޓުން މުޅިއ ކު ޖުމުލަ   A2ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ ފަރާތަށް 

 ނުވަތަ އ އަށް ވުރ  މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބ ންވާނ އ ވ . 

މަޤާމަށް އ ދ ންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި:

  އަންގާރަ   ވާ   2022  ސ ޕްޓ ންބަރު   25  މަޤާމަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި ހުށަހަޅާނީ
ށ ވ .  އްރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގ  އިދާރީ ސ ކްޝަނަމު  ލ.ގަ  ގ  ކުރިން، 13:30ދުވަހުގ   

މ ދުވ ރިކޮށް ވ ސް   jobs@grh.gov.mv މ އިލް-ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ
 ަބލައިގަނ ވޭނ އ ވ . 
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 1444 ޞަފަރަ 24

 2022 ސ ްޕޓ ންބަރު 18                                   

 

 

 މުޙައްމަދު ޝިޔާމް 

 ޑ ޕިއުޓީ ޗީފް އ ގްޒ ކްޓިވް އޮފިސަރ 

ަބންދު ދުވަހ އް  އަދި އިޢުލާނުގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް  
ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އ  ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގ  އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު 

 ަބލައިގަނ ވޭނ އ ވ . 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
  

މި ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން ތަޢުލީމީ ފ ންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް 
ކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން ޕޮއިންޓު ަބލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަ

 ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރ ވޭނ އ ވ .

އިމްތިޙާނާއި  ) އިންޓަރވިއު
ޕްރ ޒ ންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ،  

އ  ަބއި ވ ސް  
އޮންނާނ  ތަނާއި،   ހިމ ނުން(
 މުއްދަތު:

  26 އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާން

.ގަމު ރީޖަނަލް  ލ   ދ މ ދު،   އި އާ    2022  ސ ޕްޓ މްބަރ   29  ، އާއި   2022  ސ ޕްޓ ންބަރު 
 ގައ ވ . ހޮސްޕިޓަލު 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  "
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު  

ޝީޓު("   A2ގޮތުގ  ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ތ ރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ދުވަހުގ   3އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 
ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފ ންނާނ ހ ން   A2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގ  ޝީޓް )

އާންމުކުރ ވޭނ އ ވ . ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް   ދިވ ހި ސަރުކާރުގ  ގ ޒ ޓްގައި
ރާ ދުވަހުން ޝީޓު އާންމުކު A2ޕޮއިންޓު ދ ވިފައިވާ ގޮތާމ ދު ޝަކުވާއ އް އޮތްނަމަ 

ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ  ޝަކުވާއ އް  3ފ ށިގ ން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 
 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .  ހޮސްޕިޓަލަށް

 އަށ ވ . jobs@grh.gov.mv މ އިލް ކުރާނީ-އަށ ވ . އީ 6800844 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގ ން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ
ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގ  މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އ  އުޞޫލުތަކާ 

"އައްޔަންކުރުމުގ    ގުޅުންހުރި އ ންމ ހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ  ވ ްބސައިޓްގ  ޑައުންލޯޑްސްގ 
 އިން ލިބ ން ހުންނާނ އ ވ .( usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitmentއުޞޫލާގުޅޭ" )
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