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  CDS5-(IUL)471//05122/20471 :ނަންބަރު                                         

 އިޢުލާން 
 ފަރާތްތަކުން ކަށީގެންވާ އެ ޢިއުލާނަށް ގެ  (2022 ފެބުރުވަރީ 28))714CDS5/-471  )IUL//472021 :ނަންބަރު  މިނިސްޓްރީގެ  މި

 .ޢިއުލާނުކުރީމެވެ އަލުން  ނުވާތީ ކުރިމަތިލައިފައި

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމް:

 J-303201 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

  3ޖީ.އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

  1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ޔުނިޓް  ސަޕޯޓް އެގްޒެކެޓިވް  އެންޑް އޮފީސް ފްރަންޓްކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް/  ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:

މަގު، )އަމީނީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ޕްލޭނިންގނޭޝަނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:
 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ  4,465.00 މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ   1,500.00މަހަކު ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 )މަހަކު(. 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 .ރުފިޔާ )މަހަކު( 700/-އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގ ކޯ  .2
 ސާ.އިތުރުގަޑީގެ ފައި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

ަސައްކަތް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެންމެހާ ސެކްރެޓޭރިއަޓް މ .1

 .ޕް ހެދުންބެލެހެއްޓުމާއި ، ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާ ކަންތައްތަކުގެ ފޮލޯއަ

ންޓްތައް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އެޕޮއިންޓްމަ .2

 .ސެކްރެޓަރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާ މަޝްވަރާގެ ހަމަޖެއްސުން

ރޭގެ ރަސްމީ ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖެއިން ބޭރު އަދި ރާއްޖެތެޕަރމަނަންޓް  .3

ސުމާއި، ބޭނުންވާނެ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެއް

 .ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހަވާލުކުރުން

ންތައް ދުވަހުން ސިޓީ،ނޯޓް މެމޯ އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ  .4

 .ލޯއަޕް ހެދުންދުވަހަށް އެންޓްރީކޮށް، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ލަފާގެ މަތިން ޖަވާބު ދިނުމާއި ފޮ

ްޒަފުން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށް އޮފީހުން ފޮނުވާނެ މުވައ .5

 އާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަނޑައެޅުންޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
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މުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިސަލް މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓު .6

 ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަށް އެހީތެރިވުން

ާޓްމަންޓްތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު އެޑިޕ .7

 މާއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަށް އެރުވުންހޯދު

 ގްރޭޑް ' ޑީ ' ދަށްވެގެން މާއްދާއިން  2 އިމްތިޙާނަކުން ފެންވަރެއްގެ އެއް އެއާ ނުވަތަ' ސާނަވީ ' .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
' ކޫލްސް ސެކަންޑްރީ  ހަޔަރ' ނުވަތަ ' ސްކޫލް  ސެކެންޑަރީ' އިތުރުން އޭގެ ،ވުމާއެކު ލިބިފައި

 .އިވުންލިބިފަ ގްރޭޑް' ސީ' ދަށްވެގެން މާއްދާއިން މި' ދިވެހި' އިމްތިޙާނުގައި ސެޓްފިކެޓް
 

 ނުވަތަ 
 
    ސަނަދެއް  ގެ 3 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .2

' ލްސުކޫ     ސެކަންޑްރީ ހަޔަރ' ނުވަތަ ' ސްކޫލް ސެކަންޑަރީ' ،ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު
 .ފައިވުންލިބި ގްރޭޑް'    ސީ ' ދަށްވެގެން މިމާއްދާއިން' ދިވެހި' އިމްތިޙާނުގައި ސެޓްފިކެޓް

 
 :ދާއިރާތައް  ވަޒީފާގެ  ގުޅޭ  މަޤާމާއި 

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 މެނޭޖްމެންޓް  -
 

ސް ސަރވި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ނާނެއެވެ.(ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުން 

 މެނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހި .2
 ،ތައް ފެންނަ ށުގެ ލިޔުންދެފު  ކާޑުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .3

އިވާ ނަމަ، ނުވަތަ އައި.ޑީ ކާޑު ގެއްލިފަ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .އެފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް

ކުރިމަތިލާ  ން އޮތް މުވައްޒަފު ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް  .4
ވަޒީފާ  ،ކަމަށްއަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތް ،މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ

 .އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

 ،ހާފައިވާއި ތައްގަނޑު ޖަފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅަ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ހ)   
 ކުގެ ކޮޕީއާއި ކެޓުތަރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި

މަކުރިކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓު 
އު.އޭ އެމް.ކި ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާމޯލްގެ ކޮޕީއާއި، ލިޔުމު

  އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
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 ކޮޕީއާއި ގެ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކު މަތީ ތައުލީމުދޭ (ށ)
 ގެ ކޮޕީއާއި ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6
އްސާވާ ސަރުކާރު ހި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައިހ)  

 ގެ މުއްދަތާއި އަދި ވަޒީފާ  ،ށްފައިވާ ވަޒީފާވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮ ކުންފުންޏެއްގައި
ރާއެއްގެ ތައް )އެއް އިދާވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، 

 އޮފީހަކުން އެބަޔާންކޮށް  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ން ތެރެއި ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް )ށ(   
 ދި އަ ،ޒީފާވަ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހާމަކޮށްދިމުގެ މުއްދަތުތައް ތަޖުރިބާގެފެންނަންނެތް 

 ޔަތުތައްމަސްއޫލިއް ވަޒީފާގެ  ،(އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހާއި އަހަރާއި) މުއްދަތާއި ވަޒީފާގެ
 ވަކިން ވަކި (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް)

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނ)  

ޒީފާގެ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  ،ވަޒީފާ
ފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް

އަދަދު ބަޔާންކޮށް  އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  .ވާ ލިޔުންއެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި 
އިވާނަމަ، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ (ރ)  

ސް އެނގޭގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަ
އަދާކޮށްފައިވީ  ތަކުގައި ވަޒީފާވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމު

އި އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދުކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގަ
އެވެ. ނުވަތަ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ

 (ޅަންވާނެއެވެ.ށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮ 
އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  އުވައިލައިފައިވާ އެއްގައި، ނުވަތައިދާރާލައިފައިވާ އި އުވަދަޢުލަތުގެ  ( ބ) 

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި 
)އަހަރާއި މަހާއި  އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ޒީފާވަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ތައް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، 
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
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 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ޤާބިލް ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 30 އަސާސީ ޝަރުތު  ހަމަވުން

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 25 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 35 އިންޓަރވިއު

ރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހު  .1
 އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ. )ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( %60

ޓުދޭނީ ޝަރުޠު ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިން ،މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް .2
ލީމާއި ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުހިމެނޭގޮތުން ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސެޓުފިކެޓާއި ތަޖުރިބާ 

 ތަޖުރިބާއަށެވެ.
 އިތުރުން  ގެ އިންޓަރވިއު މަޤާމުތަކަށް  ހިމެނޭ  ކްރައިޓީރިއާގައި މި ،ނަމަ ބޭނުންވާ  އިދާރާއިން .3

 35ޅާފައިވާ ކަނޑައަ"އިންޓަވިއުއަށް" މިގޮތަށްދޭ ނަމަ، . ދެވިދާނެއެވެ ކްޓިކަލްސްޕްރެ/އިމްތިޙާނު
 ންސައްތައެއްއި ޕްރެކްޓިކަލްސްއަށް ،ގޮތަށް އިތުރުނުވާ ވުރެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް  އިންސައްތައިގެ

 ޓިކަލްސްއަށް ޕްރެކްޝީޓުގައި އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް  A2 ،ނަމަ ޕްރެކްޓިކަލްސްދޭ. ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ވަކިން ޕޮއިންޓު ލިބުނު

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ 12:00ދުވަހުގެ  ސްފަތިާުރބާ ވ 2022 ޭމ 19މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

އަމީނީމަގު، ) އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މެއިލް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ( ގެ ކައުންޓަރަށެވެ. މާލެ

recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ

 (މާލެ، އަމީނީމަގު) ރަކްޗަރހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިން  www.planning.gov.mvއަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ކައުންޓަރުން 

 ،ނަމަ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިއަދި 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެ

ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
 ޓް ކުރެވޭނެއެވެ.ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރިއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް 

http://www.planning.gov.mv/
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         +(960) 4004-700, 3004-123     secretariat@planning.gov.mv 
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އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާއި  2022 ންޖޫ 09އާއި  2022 މޭ 22 އޮންނާނީ  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

މީނީމަގު، )އަ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާފަންނު / މާލެ( ގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ރާތްތަކަށް ފަދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އިދާރާގެ  ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި  A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

އިވާ ގޮތާމެދު އިންޓް ދެވިފަވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ
ހުގެ ތެރޭގައި ދުވަ 3ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

މެއިލް -ށެވެ. އީނަންބަރު ފޯނަ 4004774ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  4004712މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އަށެވ
ޑައުންލޯޑްސްގެ  އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ

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