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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

  HRS-IUL/2023/30-188 ންބަރު:ނަ

 އިއުލާން  
 

 ކޮންސަލްޓަންޓް  ޑިވެލޮޕަރސޮފްޓްވެއަރ  :މު މަޤާ 

 - މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ކޮންޓްރެކްޓް  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 :އްދަތު މު 

 މަސް.  12 - 10
ލުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރު މުއައްޒަފުގެ ޕާފޯމަންސްއަށް ެބ

 ފެށޭއިރު އެއަހަރަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  
 ތަން:

 ކ. މާލެ/   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑި:

ސަރވިސް   .1 ކޮމްމެދުވަހެއްގެ ސިވިލް  ަބންދުނޫން  )މިވަގުތު   ކޮމިޝަން  ރަސްމީގަޑިގައި 
 އަށެވެ.( 15:00އިން މެންދުރުފަހު  8:00ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީގަޑިއަކީ ހެނދުނު 

ސަރވިސް   .2 ސިވިލް  މަސައްކަތެއް  ނިންމަންޖެހިއްޖެ  މަސައްކަތްކޮށްގެން  ގަޑީގައި  އިތުރު 
ބަންދުދު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  ރަސްމީކޮމިޝަނުން  އަދި  ދުވަސްތަކުގަވެސް     ވަސްތަކާއި 

 އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން އެމަސައްކަތެއް ނިންމުން.

 މުސާރަ:
 )ދިހަ ހާސް(  ރުފިޔާ  10000/- އަސާސީ މުސާރަ މަހަކު -
 ހާސް( ރުފިޔާ ވިހި) 20000/ -ސަރވިސް އެލަވަންސް މަހަކު  -

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  
ސެކްޝަނުން ކުރާ  

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  

 ފަރުމާކޮށް  އެޕްލިކޭޝަންތައް  ސިސްޓަމްތަކާއި  ޭބނުންވާ  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް
 މައްސަލަތައް  އަވަހަށް އެންމެ ވީ ދެނެގަނެ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ސިސްޓަމްތަކުގައި ތައްޔާރުކުރުމާއި

 . ހައްލުކުރުން

މަޤާމުގެމައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

ތަފްސީލު ނުވަތަ   މަސައްކަތުގެ  މަގާމުގެ   ވެްބސައިޓް  މިއޮފީހުގެ"  ރިފަރެންސް  އޮފް  ޓާމްސް"މި 
www.csc.gov.mv  ްއެޓޭޗުކުރެވިފައިވެސް   .ހުންނާނެއެވެ  ލިެބން  އިނ އިއުލާނާއެކު،  މި  އަދި 

 ވާނެއެވެ.
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ކޮމްޕިއުޓަރ  ނުވަތަ  އިންޖިނިއަރިންގ  ސޮފްޓްވެއަރ  ނުވަތަ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮރމޭޝަން
 އިންފޮރމޭޝަން   ނުވަތަ  ލޮޕްމަންޓްޑިވެ  އެޕްލިކޭޝަން  އެންޑް  ވެްބ  ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމިންގ
ގުޅުންހުރި  ކޮމްޕިއުޓަރ  ނުވަތަ  މެނޭޖްމަންޓް  ސިސްޓަމްސް މިދާއިރާތަކާ  ނުވަތަ   ސައިންސް 
 ސަނަދެއް   ގެ  9  ލެވެލް  ފްރޭމްވޯކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ދާއިރާއަކުން

ދާއިރާއިން   ހާސިލްކޮށްފައިވު ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ތަޖްރިާބ   1މާއެކު   މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ  އަހަރު 
 ލިިބފައިވުން.  

 ނުވަތަ  

 ކޮމްޕިއުޓަރނުވަތަ    އިންޖިނިއަރިންގ  ސޮފްޓްވެއަރނުވަތަ    ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮރމޭޝަން
 އިންފޮރމޭޝަން ނުވަތަ    ލޮޕްމަންޓްޑިވެ  އެޕްލިކޭޝަން  އެންޑް  ވެްބނުވަތަ    ޕްރޮގްރާމިންގ
ގުޅުންހުރި  ސައިންސް  ކޮމްޕިއުޓަރނުވަތަ    މެނޭޖްމަންޓް  ސިސްޓަމްސް މިދާއިރާތަކާ   ނުވަތަ 
 ސަނަދެއް  ގެ   8ނުވަތަ    7  ލެވެލް  ފްރޭމްވޯކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ދާއިރާއަކުން

ދާއިރާއިން   ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ތަޖްރިާބ އަހަރު    2ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު  މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ 
   ލިިބފައިވުން.

 ނުވަތަ  

 ކޮމްޕިއުޓަރނުވަތަ    އިންޖިނިއަރިންގ  ސޮފްޓްވެއަރނުވަތަ    ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮރމޭޝަން
 އިންފޮރމޭޝަން ނުވަތަ    ލޮޕްމަންޓްޑިވެ  އެޕްލިކޭޝަން  އެންޑް  ވެްބނުވަތަ    ޕްރޮގްރާމިންގ
ގުޅުންހުރި  ސައިންސް  ކޮމްޕިއުޓަރނުވަތަ    މެނޭޖްމަންޓް  ސިސްޓަމްސް މިދާއިރާތަކާ   ނުވަތަ 
 ސަނަދެއް  ގެ   6ނުވަތަ    5  ލެވެލް  ފްރޭމްވޯކްގެ  ކޮލިފިކޭޝަންސް  ނެޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ދާއިރާއަކުން

ދާއިރާއިން   ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ތަޖްރިާބ   3ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު  މަސައްކަތު  ދުވަހުގެ  އަހަރު 
 ލިިބފައިވުން. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުން  .1
  ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 ހިމެނޭގޮތަށް(. މެއިލް އެޑްރެސް  -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރާއި އީ .2

)މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ  .3 ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.  ،  ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ޕާސްޕޯޓް ،  ގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހު ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

މުވައްޒަފުން  .4 އޮތް  އެއްަބސްވުމެއް  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ސަރުކާރަށް   / ސަރވިސްއަށް    ސިވިލް 
ވީއްލުމާމެދު   ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ  މަޤާމަށް  ކުރިމަތިލާ 

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.، އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް

 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ޭބރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ
ކޮޕީ ކޮޕީއާއި  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ 

ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ 
   .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ

)ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި 
ކޮޕީ ލި؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ކޮޕީއާއި  ނުވަތަ  ޔުމުގެ 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:    .6

ސަރުކާރު   )ހ(   މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  ކުންފުންޏެއްގައި  އަދި އަ ހިއްސާވާ  ވަޒީފާ،  ދާކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

 ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ސަ )ށ(   ތެރެއިން  ސިވިލް  ތަޖުރިާބގެ   /https://myaccount.csc.gov.mvރވިސްގެ 
އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، 

)އަހަރާ މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ  އަދި  އެނގޭގޮތަށް(،  ދުވަސް  މަހާއި  އި 
އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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


        

  

 

  

 

 

 

` 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

އަ ވަޒީފާ  އިދާރާއެއްގައި  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  އަމިއްލަ  ނަމަ  )ނ(   ދާކޮށްފައިވާ 
،  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 
އިވާ ތަނުގެ  އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފަ

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ކޮށްފައިވާ  ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް    ،ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި    ،އެނގޭގޮތަށް(
 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

ލިޔު ނޫންކަން  )މި  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  މުގައި 
ތަނަކުން   އެ  ަބޔާންކޮށް  އެކަން  ަބދަލުގައި  ނުވަތަ  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި 

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ    )ބ(  
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ،  ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި    ،ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
)އަ މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާގެ  އެނގޭގޮތަށް(،  ދުވަސް  މަހާއި  ހަރާއި 

އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިެބންނެތް ނަމަ،  

"ވަޒީ  8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު   ފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ގައިވާ 
 ޗެކް ފޯމު". 

 .ޕޯޓްފޯލިއޯ އަންގައިދޭ ތަޖުރިާބ މަސައްކަތުގެ . 7

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 ( އިންސައްތަ 20)އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން  .1
 ( އިންސައްތަ 5)  މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ  .2
 ( އިންސައްތަ  30ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( ) އިމްތިޙާނު) އެސެސްމަންޓް .3
 ( އިންސައްތަ 45)  )ްޕރެޒެންޓޭޝަނާއެކު(  އިންޓަރވިއު .4

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި:

 23:59ދުވަހުގެ    ވާ ުބރާސްފަތި  2023  މާރިޗު 09މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް   ،ގެ ނިޔަލަށް

hr@csc.gov.mv .ެމެދުވެރިކޮށެވ 

mailto:hr@csc.gov.mv
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 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 
 1444 ޝަޢުާބން 05
 2023 ފެުބރުވަރީ 25 

 

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި 
   ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް 
މަތިން   އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޝޯޓްލިސްޓް ޕޮއިންޓު  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތްތައް  ލިޭބ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

އިމްތިޙާނު    ، އިންޓަވިއު
އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން  

 ، އޮންނާނެ ތަނާއި
 މުއްދަތު:

 2023 މާރިޗު 15  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ
އާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން   2023 އެޕްރީލު 13އާ  

ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ  
އި ޕްރެކްޓިކަލްސް  އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއު އާ  ،"ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު
 އަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިުބމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  
 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު(" އާންމުކުރުން 

ނޫން   ަބންދު  ރަސްމީ  ހަމަވާތާ  މުއްދަތު  ކުރިމަތިލި   3އިއުލާނުގެ  ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
ތާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ާބއްވާ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު   3ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  
ޝީޓް("  އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓުގައި A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް    3ނަމަ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  

 މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

ހިއުމަން ރިސޯސް    ނުވަތަ  ނަންަބރު ފޯނާ  3307357/3307358މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ  
އިތުރު މައުލޫމާތު  އަށެވެ.    hr@csc.gov.mvމެއިލް ކުރައްވާނީ  -އީ  އަދި  އެވެ.މޮަބއިލަށެ  7598991ހޮޓްލައިން    ސެކްޝަނުގެ

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. 


