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ުއިޢުލާނުު

ުއެސިސްެޓންޓްުކައުްނސިލްުއޮިފސަރ  :މަޤާމުު
 J-337084ުނަންބަރު:ުމަޤާމުު

 )އެކެއް(10ުުބޭނުންވާުއަދަދު:

 ދާއިމީުމަޤާމުގެުގިންތި:
 3ޖީ.އެސްު :މުގެުރޭންކުުމަޤާު

 0ގްރޭޑްުުއޮފިސަރުުމަޤާމުގެުކްލެސިފިކޭޝަން:

 ގއ.ނިލަންދޫުކައުންިސލްުއިދާރާުުވަޒީފާުއަދާކުރަންުޖެހޭުތަން:

ުރުފިޔާު)ހަތަރުހާސްުަހތަރުުސަތޭކަުފަސްދޮަޅްސުފަްސުރުފިޔާ(6644ު/-ު މުސާރަ:

ު)ފަނަރަުސަތޭކަުރުިފޔާ(0411ު/-ު ސަރވިސްުއެލަވަންސް:
ު

ު:އެހެނިހެންުއެލަވަންސްު
ު
ު
ު
ު

 ިސވިލްުސަރވިސްުމުވައްޒަުފންަނށްުހަމަޖެހިފައިވާުއުސޫުލންުއިތުރުަގޑީގެުފައިސާުިލބޭނެއެވެ.

ު.ލިބޭނެއެވެުރުފިޔާ 011.11ުެގުގޮތުގައިުމަހަކ2ުުުސަޕޯޓިންގުކޯުއެލަވަންސްު

ު.ރުިފޔާުލިބޭނެއެވ05199.44ުެމިނިމަމްުވޭޖްުއެލަވަންސްގެުގޮުތގައިުމަހަކުު

މަޤާމުގެުމައިގަނޑުު
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިުވާޖިބުތައްު

 ުަކައުންސިލުންުފާސްކުރާުނިންމުްނތަށްުތަންީފޒުކުރުމަށްުފުރިހަމައަްށުއެއްބާރުލުންދ5ީުއެދަފ
ނިންމުންަތށްުތަންީފޒުކުރުމުގައިުއިދާރީުގޮތުންުކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުކަންތަށްުސެކެރްޓްރީުޖެނެަރލްގެު

 އިޒަރުގެުލަފަޔާއިުއިރުޝާދުގެުމަތިންކުުރންުނުވަތަުސުޕަވަ

 

 ުެކައުންސިލްުއިދާރާގެުއިންވެންޓްރީުޤަވާއިދުންުއަޕްޑޭޓްކޮށްުހަލާކުެވފައިވާުތަކެތިުއުނިކޮށ5ްުހަރުމުާދގ
ގޮތުގައިުކައުންސިލަށްުބަލައިގަްނނަުއެންމެހާުތަކެތީުޤަވާއިދުންުޮފތަށާއިުސޮްފޓަށްުއަޕްޑޭޓްކުަރމުންު

 ރުންުކައުންސިްލގެުއަންގާުގޮތެއްގެުމަތިންުއިންެވންޓްރީުބަލަހައްޓަުމންުގެންދިއުންުގެންދިއުމުގެުއިތު

 

ު

 ުުޚިދުަމތްތަކާުގޅިގެްނ ުމުިނސިޕަލް ުނުވަތަ ުރަށްވެހިކަމުގެ ުފޯރުކޮށްދޭ ުއިދާރާއިން ކައުންސިލްގެ
 .ކުރަންޖެހޭުއެންމެހައިުމަަސއްކަތްތައްުކުރުން

 

 ުރުންއިމާރާތާއިުގޯތީގެުއެންމެހާުމަަސއްކަތްކ 

 ހުވަދުުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުނިލަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދާރާު
 ދިވެހިރާއްޖ5ުުެނިލަންދޫ
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 ުްކައުންސިލްުއިދާރާގެުވެރިންުއަންގާުގޮތެއްގެުމަތިންުކޮންމެުހަފްާތއަކުުލިބޭުޕޯސްޓްުބޭގްުފެރީއިނ
 ނަގައިުޕޯސްޓްުރައްދުުކޮއްދޭންުޖެހޭުފަރާތްތަކަށްުވީހާެވސްުއަވަހަކަށްުޕޯްސްޓތަށްުހަވާލުކުރުން.ުއަދިު

ުްށުފޮނުވުންުޕޯސްޓްުޝީޓްަތށްުރަނގަަޅށްުަފއިލްކޮށްުބެލެހެއްޓުމާއިުީޝޓްތަ
 

 ު5ކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުއިންތިާޒމްކޮށްގެންުބާއްވާުމުބާރާްތތަކާއ5ިުބައްދަލުވުންތަކާއ5ިުޖަްލސާތަކާިއ
ވޯކްޝޮޕްތަކާއ5ިުސެމިނާރތަކާއ5ިުކޮންފަރެންސްތަކާއިުއަދިުއެހެިނހެންުއިވެންޓްތަކާުުގޅިގެންު

 .ކުރަންޖެހޭުއިދާރީުމަސައްކަތްތަްއުކުރުން
 

 ިގަްނނަވާުމެހުމާނުްނނަށްުކައުންސިުލންުއަންގާުގޮތެްއގެުމަތިންުވީހާވެސްުރަނަގޅަށްުރަށަށްުވަޑައ
މެހުމާންދާރީުއަދާކޮށްުދިނުމުގެުއެންމެހާުކަންތައްކޮށްުއިންިތޒާމްކުުރންުމީގެުތެރޭގައިުއެބޭފުޅުންގެު

 .ކެއުމާއިުހުރުންުއެބޭފުޅުމްުހިްނަހމަޖެހޭުގޮތަށްުހަމަޖައްސައިުދިުނންުހިމެެނއެވެ
 

 ްކައުންސިލުންުރައްޔިތުންަނށްުފޯރުކޮއްދެމުންދާުއައި.ޑީ.ކާޑްގެުއެންެމހާުމަސައްަކތްުކުރުނ 
 

  ުްކައުންސިލުންުފޯރުކޮއްދެމުންދާުޓްރާންސްޕޯރޓްުއޮތޯރިޓީގެުއެންެމހާުމަސައްކަތްކުރުނ 
 

  ުްޖެންޑަރުމިނިްސޓްރީއާއިުގުޅުްނހުރިުއެންމެހާުމަސައްކަތްކުރުނ 
 

 ާމަަސއްކަތްކުރުންުމާންކުރުމުގެުއެުްޓުތައްޔާރުިލސްުއިުމިސްކީނުންގެފަގީރުނ 
 

 

 ަތަންީފޒުކުރުމާއިގުޅޭުއެންމެހާުސައްކަތްަތކާއިުކައުންސިލްގެުނިންމުްނތަށްުކައުންސިލްުއިދާރާގެުމ
 ކަންކަމުގައިުކައުންސިލަށާއިުސެކެރްޓަރީުޖެނެރަލްއަށްުފުރިހަމައަށްުޖަވާބުދާރީވުންު

ު

 ަުކުރިއެރުމ ުތަރައްޤީއާއި ުދާއިރާތަރަށުގެ ުއެކިއެކި ުކަމާެބހެ ުޙަވާލުުކރެވޭުށް ުކުރުމަށް ުއަންގަވައިގެން ކުން
ުކައުންސިލްުމަ ުއަދާކުރުމާއި ުމަސްއޫިލއްޔަތުތައް ުއެހެނިހެން ުއަދާކުރަންޖެހޭ ުގުޅިގެްނ5 ސައްކަތްތަކާއި

އްކަތްތަްއުއިދާރާގެުއަދިުޔުނިޓްގެުމަސައްކަތްތަކުގެުތެރެއިންުޚާއްޞަުޙާލަްތތަކުގައިުޙަވާލުކުރެވޭުމަސަ
 ކުރުން.

ުފެްނަވރުގެުމަޤާމުގެުޝަރުޠުތައް: ުއެއް ުއެއާ ުނުަވތަ ުުސާނަވީ ުވުމާއެކ2ުު5ުއިމްތިޙާނަކުން ުލިިބަފއި ުދަށްވެގެްނު'ޑީ'ުގްޭރޑް މާއްދާއިން
އޭގެުއިތުރުންު'ސެކަންޑްރީުްސޫކލް'ުނުވަތަު'ހަޔަރުސެކަންޑަރީުސްކޫލް'ުސެޓްފިކެޓްުއިމްތިޙާުނަގއިު'ދިވެހި'ުމިު

ު.އިންުދަށްވެގެންު'ސީ'ުގްޭރޑްުލިބިފައިުވންުމާއްދާ

 ނުވަތަުު

ުޤައުމީ ުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުލެވެލް ުއޮނިގަނޑު ު"ުސެކަންޑަރ3ުުީސަނަދުތަުކގެ ުޙާސިލްކޮްށފައިވުމާއެކު ުަސނަދެއް ގެ
ސީ'ު'ހަޔަރުސެކަްނަޑރީުސްކޫލް'ުސެޓްފިކެޓްުއިމްތިާޙނުގައިު'ދިވެހި'ުމިުމާއްދާއިންުދަށްވެގެންު'ސްކޫްލުނުވަތަު

ު.ގްރޭޑްުލިބިފައިވުންު
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ުމަޤާމުގެުތަޢުލީމީުރޮނގުތައްު 

 ުްުނެތ

 ސައްކަތުގެުދާއިރާތައްުމަޤާމުގެުމަުު
 މެނޭޖްމެންޓްު 
 އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންު 

ުހުށަހަޅަންޖެހޭުލިޔުންތައް:
 

ުެވްބަސއިޓުންު .0 ުކޮމިޝަނުގެ ުސަރވިސް ުސިވިލް ުފޯމު ު)މި ުފޯމު ުއެދޭ ުވަޒީފާައށް ުކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ
ުއިދާރާ ުކައުންޓަރުންއަދި ުވެބްސައިޓުންނާިއ ުުގެ ުލިންކުން ުތިރީގައިވާ  ވެ.(ލިބެންހުންާނނެއެއަދި

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 

 ނޭޮގތަށް(.މެއިލްުއެޑްރެސްުހިމެ-ވަޒީފާއަށްުއެޭދުފަރާތުގެުވަނަވަރުު)ގުޅޭނެުފޯުނުނަންބަރާއިުއީު .2

ުކާުޑގެ .3 ުއަންގައިދޭ ުރައްޔިތެއްކަން ުދިވެހި ުފަރާތުގެ ުއެޭދ ުނަމަެވސް(ުުވަޒީފާއަށް )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ
ނުވަތަުއައި.ޑީ.ުކުާޑު.ުދެފުށުގެުލިޔުްނތައްުފެންނ5ަުލިެޔފައިވާުލިޔުންތައްުކިޔަންުއެނގޭުފަދަުކޮޕީއެއް

ުސެ ގެއްލިފައިވާ ުއުފަންދުވަހުގެ ުފަރާތެއްގެ ުއެ ުޓްފިކެޓުުނަމ5ަ ުޑްރައިިވންގ5ު ުނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
 ލައިސަްނސް.ު

ުސަ .6 /ު ުސަރވިސްއަށް ުމުވައްޒަފުންިސވިލް ުއޮތް ުއެއްބަްސވުމެއް ުޚިދުމަތްކުރުމުގެ ކުރިމަތިލާުުރުކާރަށް
ުަވޒީާފު ުއިއުތިރާޒެއްނެތްކަަމށ5ް ުވީއްލުާމމެދު ުވަޒީފާއިން ުއަާދކުރަމުންދާ ުނަމ5ަ ުހޮވިއްޖެ މަޤާމަށް

 ދޫކޮްށފައިވާުލިޔުން.ުއަދާކުރާުއޮފީހުން

 ލިބިފައިވާުތަޢުލީމީުސެޓުފިެކޓުތަުކގެުކޮޕީ؛ު .4

ު ުޖަހާފައިވާުުތައްގަނޑުުކަނަޑއަޅައިުލެވަލްުއޮތޯރިޓީއިންުކޮލިފިކޭޝަްނސްުޑިވްސްުމޯލް )ހ( ުަމތ5ީ
ުމަރުކަޒަކުންުރާއްޖެއިންުތަޢުލީމުދޭ ުކޮޕީއާއިުުތަޢުލީމީުުދޫކޮށްފައިވާުބޭރުގެ ުސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
ުކޮޓްރާންސްކް ުމުގެފުރިހަމަކުރިކަުކޯސ5ްުޙާލަތްތަކުގައިުނެތްުސެޓްފިކެޓު:ުނުވަތަ؛ުޕީރިޕްޓުގެ

ުކޮޕީއާއ5ި ުއެސެސްމަންޓްުުދޫކޮށްފައިވާުއޮތޯރިޓީންުކޮލިފިކޭޝަންސްުމޯލްޑިްވސްުުލިޔުމުގެ
 ކޮޕީުުޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެުއަދިުކޮޕީުރިޕޯޓްގެ

ު ުދޫކޮށްފައި )ށ( ުމަރުކަޒަކުން ުތައުލީުމދޭ ުމަތީ ުކޮޕީއާއިުރާއްޖޭގެ ުސެޓުފިެކޓުތަކުގެ ުތައުލީމީ ވާ
ުކޮޕީޓްރާންސް ުކްރިޕްޓްގެ ުކޯސް؛ ުކޮޕީއާއިުުނުވަތަ ުލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ުޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެުކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެުތަޖުރިބާުއަންގައިޭދުތިރީގައިވާުމިންގަނަޑށްުފެތޭުިލޔުންތަކުގެުކޮޕީ:ު .4

ުވަޒީފާއެއްގައި ުސަރވިސްގެ ުސަރ5ުު)ހ(ުުުސިވިލް ުމުއައްސަސާއެއްގައ5ި ުހިއާްސާވުދައުލަތުގެ ކާރު
އަދާކޮށްފައިވާުަވޒީާފ5ުއަދިުވަޒީފާެގުމުއްދަތާއިުުައދާކޮށްފައިވާުނަމަުކުންފުންޏެއްގައިުވަޒީފާު

ު ުމަސްއޫލިއްަޔތުތައް ުވަޒީާފގެ ުއެނޭގގޮތަށް(5 ުދުވަސް ުމަހާއި ުއިދާރާއެއްގެު)އަހަރާއި )އެއް
ުނަމަވެްސ(ުވަިކވަކިްނުބަޔާންކޮށް ުއަާދކޮށްފައިވީ ުވަޒީފާ ުމަޤާމުތަކުގައި ުއޮފީހަކުްނުުތަފާތު އެ

ުދޫކޮށްފައިވާުލިޔުން.ު

mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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ު ުުު)ށ( ުތެރެއިން ުތަޖުރިާބގެ ުސަރިވސްގެ އިްނުު/https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް
ުފެ ުައދާކޮށްފައިވާ ުޮގތުން ުހާމަކޮށްދިމުގެ ުމުއްަދތުތައް ުތަޖުރިބާެގ ުއަދިުންނަންެނތް ވަޒީާފ5

ުމަސްއޫލިްއޔަުތތަްއު ުވަޒީފާގެ ުއެނގޭގޮތަށް(5 ުދުވަސް ުމަހާއި ު)އަހަރާއި ުމުއްދަތާއި ވަޒީފާގެ
ުވަކިވަކިްނު ުނަމަވެްސ( ުއަދާކޮށްފަިއވީ ުވަީޒފާ ުަމޤާމުތަކުގައި ުތަފާތު ުއިދާރާއެއްގެ )އެއް

 ބަޔާންޮކށްުއެުއޮފީހަކުންުދޫކޮށްަފއިވާުލިޔުން.

ުަނަމުނ) ުއަދާޮކށްފައިވާ ުވަޒީފާ ުއިާދރާއެއްގައި ުއަމިއްލަ ުނުވަތަ ުކުންުފންޏެއް ުއަމިއްލަ ު ު )
ުއެނގޭގޮތަްށ( ުދުވަސް ުމަހާއި ު)އަހަރާއި ުމުއްދަތާއި ުއަދާކުރި ުވަޒީާފ5ުވަޒީފާ 5ުއަދާކޮށްފައިވާ

ުއި ު)ެއއް ުަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ުއަދާޮކށްަފއިވީުވަޒީފާގެ ުވަޒީފާ ުަމޤާމުަތކުގައި ުތަފާތު ދާރާއެއްގެ
ުމުވަްއޒަފުންގެު ުތަނުގެ ުމަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ ުއަދި ުަބޔާންޮކށްފައިވާ ުވަކިވަިކން ނަމަވެސް(

ުއަދަދުުބަޔާންޮކށްުއެުއޮފީހަކުންުދޫކޮށްފައިވާުލިޔުން.

5ުކޮށްފައިވާުނަމަުއްގައިުމަސައްކަތްޖަމާއަތެނުވަތަުުޖަމްއިއްޔާ (ުުޤައުމީުނުވަތަުބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
ުދުވަސްު ުމަހާއި ު)އަހަރާއި ުމުއްދަތާއި ުއަދާކުރި ުވަޒީފާ ުއަދި ުވަޒީފ5ާ އަދާކޮށްފައިވާ

ުވަޒީާފ5ުުއެނގޭގޮތަށް( ުމަޤާމުތަކުގައި ުތަފާތު ުއިދާރާއެއްގެ ު)އެއް ުަމސްއޫިލއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ
ުތަ ުއެ ުބަޔާންޮކށް ުވަކިަވކިން ުނަމަވެސް( ުލިޔުންއަދާކޮށްފައިވީ ުދޫކޮށްފައިވާ )ިމުުނަކުން

ުަބޔާންކޮށްފަިއު ުމަޤާމެއްކަްނުނުވަަތުނޫންކަން ުމުސާރަދެވޭ ުއަދާކޮށްފައިާވުަމޤާމަކީ ލިޔުމުގައި
ުރަސްމީު ުދޫކޮށްފައިވާ ުތަނަކުން ުއެ ުބަޔާންކޮށް ުއެކަން ުބަދަުލގައި ުނުވަތަ އޮންނަންވާނެއެވެ.

ުލިޔުމެއްުހުށަަހޅަންާވނެއެވެ.(

ުއުވަބ) ުަދޢުލަތުގެ ު ުކުންފުންެޏއްު( ުއަމިއްލަ ުއުަވއިލައިފައިވާ ުނުވަތަ ުއިދާރާއެއްގައ5ި އިލައިފަިއވާ
ުއިދާރާއެއްގައި ުއަމިއްލަ ުނުވަތަ ުބައިނަލްއަޤްވާމ5ުީ ުނުވަތަ ުޤައުމީ ުއުވައިލައިފައިވާ ނުވަތަ

ުުޖަމިއްޔާ ުނަމަނުވަތަ ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ުއަދ5ުުިޖަމާއަތެއްގަިއ ުވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
ުމަސްއޫލިްއޔަުތތަްއުުވަޒީފާގެ ުވަޒީފާގެ ުއެނގޭގޮތަށް(5 ުދުވަސް ުމަހާއި ު)އަހަރާއި މުއްދަތާއި

ުވަކިވަކިްނު ުނަމަވެްސ( ުއަދާކޮށްފަިއވީ ުވަީޒފާ ުަމޤާމުތަކުގައި ުތަފާތު ުއިދާރާއެއްގެ )އެއް
ު ުނަމ5ަ ުލިބެންެނތް ުލިޔުން ުދޫކޮށްފައިވާ ުއޮފީހަކުން ުއެ ުއުޞޫލުގެުބަޔާންޮކށް ރެކްރޫޓްމަންޓް

 ."ރެފަރެންސްުޗެކްުފޯމުއަށްުެއދޭފަރާތުގެުވަީޒފާގައިވާު"8ުުޖަދުވަލު

ވަޒީފާއަށްުއެންމެުޤާބިލުުފަރާތެއްު
 ހޮވުމަށްުބެލޭނެުކަންތައްތައް:

ުވަޒީފާައށް ުމީހުްނުުބެލޭނެުުހޮވުމަށްުަފރާތެއްުޤާބިލުުުއެންމެުމި ުވަީޒާފތަކަށް ކަންތައްތަްއުސިވިްލުސަރިވސްގެ
ވަަނުނަންބަުރގައ02ުުި)ދެވަނަުއިޞްލާުޙ(ުގ2120ުުެަގނޑުތަކާއިުއުޫޞލުތައްުހޮވުމާއިުއައްޔަންކުރުމުގެުމިން

ުހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 ުްުޕޮއިންޓ31ުުްއަސާސީުޝަރުޠުުހަމަވުނ
  ުުުޕޮއިންޓ4ުުްއަސާސީުޝަރުޠަށްވުރެުއިތުރަށްުލިބިފައިވާުތަޢުލީމ
 ުުާުޕޮއިންޓ4ުުްއަސާސީުޝަރުޠަށްވުރެުއިތުރަށްުލިބިފައިވާުތަޖުރިބ
 ުަުޕޮއިންޓ24ުުްންޓްު)ުއިމްތިހާންުނުވަތަުޕްރެކްޓިކަލް(ުއެސެސްމ
 ުުުޕޮއިންޓ34ުުްއިންޓަރވިއ 

mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
https://myaccount.csc.gov.mv/
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86022868602286@nilandhoo.gov.mvecretariats |www.nilandhoo.gov.mv 5
 5 

5ުކުރިންުގ03:11ުެުގެދުވަހުުހޯމަުވ2122ުާުޖުލައ08ުިުހުަށހަާޅނީުތަކެތިުހުަށހަަޅންޖެހޭުއެދިުމަޤާމަށްުމަޤާމަށްުއެދެންވީގޮތާއިުސުންގަޑި:
ުމެއިލް-އެދޭުފޯމާއިުލިޔުންތައްުއީުއަށެވެ.ުވަޒީފާއަށްުުކައުންިސލްުއިދާރާުނިލަންދޫ.ގއ

secretariat@nilandhoo.gov.mvުްވެސްުބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.ުުމެދުވެރިކޮށ 
ުކަނޑައަޅަިއފި ުދުވަހެއް ުބަންދު ުއަލަށް ުސަރުކާރުން ުކުރިން ުހަަމވުމުގެ ުސުންގަޑި ުއިޢުލާނުގެ ުއެުުއަދި ނަމ5ަ

ު.ޑަައޅާުދުވަހުގެުއަދަދަށްުަވީޒފާއަށްުއެދޭުފޯމުުބަލައިގަނެވޭނެެއވެކަނ
ު

ުޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

ުަބަލއި ުތަޖުރިބާއަށް ުފެންވަރާއި ުތަުޢލީީމ ުތެރެއިން ުފަރާތްތަކުގެ ުހުށަަހޅާ ުއެދި ުވަޒީފާއަށް ވަޒީފާއަްށ5ުުމި
ުރާތްތައްުޝޯޓްިލސްޓުކުެރވޭނެއެވެ.ުލިޭބފަޕޮއިންޓުުކުރިމަތިލާފައިވާުފަރާތްތަކުގެުެތެރއިންުއެންމެުމަތިންު

ު
ވިއުު)އިމްތިޙާނާއިުރއިންޓަު

އ5ުެުޕްރެޒެންޓޭޝަންުއޮންނަުނަމަު
އޮންނާނެުުުވެސްުހިމެނުން(ުބައިު

ުތަނާއ5ިުމުއްދަތު:

އާއ2122ުުިުޖުލައ20ުިމިމަޤާމަށްުމީހަކުުހޮވުމަށްޓަކާުާބއްވާުއިންޓަރވިއުުއަދިުޕްރެޒެންޭޓޝަންުއޮްނނާނީު
 އާއިުދެމެދުުކައުންސިލްުއިދާރާގައެވެ.2122ުުުޖުލައ30ުި

ުހިފައިގެންނެވެ. އިންޓަރވިއުއަށްުހާޒިރުާވނީުހުށަަހޅާފައިވާުެސޓްފިކެޓްތަކާއިުލިޔުްނތަކުގެުއަސްލުު

"ވަޒީފާއަށްުކުރިމަތިލީުފަރާތްތަކަށްު
ލިބުނުުގޮތުގެުޝީޓްުުޕޮއިންޓުު

(A2ުުްުއާންމުކުރުނ")ުުޝީޓ

ު ުަބންދު ުރަސްމީ ުބާއްވާތާ ުއިންޓަވިއު ުޕޮއިންޓ3ުުުނޫން ުފަރާތްަތކަށް ުކުރިމަތިލީ ު"ވަޒީފާައށް ުތެރޭގައި ދުވަހުގެ
(ު ުޝީޓް ުގޮތުެގ ުވެބްސައިޓްގައA2ުުިލިބުނު ުއިދާރާެގ ުއަދި ުއިދާރާގައި ުމި ުެފންނާެނެހން ުއާންމުކޮށް ޝީޓު("

ުގޮތާމެދުުޝަކުވާ ުދެވިފައިވާ ުފަރާތްތަކަްށުޕޮއިންޓު ުުކރިމަތިލީ ުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ.ުވަޒީފާައށް ުއޮތްނަމަ A2ުއެއް
ދުވަހުގެުތެރޭގައިުއެުޝަކުވާއެއްުމިުއިދާރާއަށ3ުުްދުވަހުންުފެށިގެންުރަސްމީުބަންދުުނޫންުުޝީޓުުއާންމުކުރާ
ުހުަށހަަޅންވާނެއެވެ.

 
 

ު ުސާފުކުރުމަށް ުމަޢުލޫމާުތ ުގުޅިގެން ުއިޢުލާނާ ުމި ުއ4821108ުުުީގުޅާނީ ު-އަށެވެ. ުކުރާނީ އަށެވެ.secretariat@nilandhoo.gov.mvުުމެއިލް
ހައިުލިޔުްނތައްުިސވިލްުސަރވިސްގެުަވޒީފާތަކަްށުމީހުންުހޮވުމާއިުއައްޔަންކުރުމުެގުމިންގަނުޑތަކާއިުއުޞޫލުތައްުައދިުއެުއުޞޫލުތަކާުގުޅުންހުރިުެއންމެ

)http://www.csc.gov.mv/recruitment-ުުުުޝަނުގެުވެބްސައިޓްެގުޑަުއންލޯްޑސްގެު"ައއްޔަންކުރުމުގެުއުޞޫލާުގޭޅ"ިސވިލްުަސރވިސްުކޮމި
))usooluުްުލިބެންުުހންާނނެއެވެ.ުއިނ
ު

ުުުުުުުުުުުުު
0663ުުުުޛުލްަޤއިދާ ު 05ުުުުުުުުުުުުުުުުުު

2122ުުުުުޖުަލއިު 05ުުުުު ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު 
ުު
ު
ު

ުޙާމިދުުއިސްމާޢީލްުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު
 ސެކެރެޓްރީުޖެނެރަލްުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުު

ުު

mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
mailto:secretariat@nilandhoo.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu
http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu

