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 އިޢުލާނު 
 

 (ސެކްޝަން )ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމް:
     CSC-J-346247 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

އަށް އަދި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވެއްޖެ  2022މޭ  5)ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވަގުތީ  ގިންތި:މަޤާމުގެ 

 ހިނދެއްގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.(
 CSC4-1 މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް  ސީ.އެސް.ސީ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ކ. މާލެ/  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޖެހޭ ތަން:ވަޒީފާ އަދާކުރަން 

 ރުފިޔާ  8740/- މަހަކު މުސާރަ:
 ރުފިޔާ 188/- ދުވަހަކަށް ހާޟިރުވާ ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 (35% މުސާރައިގެ އަސާސީ) ރުފިޔާ 3059.00 މަހަކު އެލަވަންސް:ކޮމިޝަން 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަލް ޔުނިޓަކީ ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އިދާރީ  ސިވިލ
އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާ ސެކްޝަނެވެ. މި ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އޭޓް ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރީ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރި  .1

މަސައްކަތްތައް ކުރުން )އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން، ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމަވާ ނިންމުންތައް 
ކަމާ ގުޅުން ހުރި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް/ ސެކްޝަންތަކަށް ގަވައިދުން ފޮނުވައި، ނިންމާ 

ކޮމިޝަން ، ށް ރިޕޯޓްކުރުންނިންމުންތައް ތަްނފީޒު ކުރަމުން ގެންދެވޭ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޝަނަ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކޮށް ފައިލު ކުރުން، ބައްދަލުވުންތަކާ ގުޅޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެްއޓުން.(
 ކޮމިޝަން މެންބަރުން ޭބނުންވާ ސިޓީތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން  .2
ފަރާތްތަކުން ޮފނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ދައުވަތުކާޑުތައް ބަލައިގަނެ، އެފަދަ ކޮމިޝަނަށް އެކި  .3

ލިޔެކިޔުންތައް ކަމާގުޅޭ ކޮމިޝަން މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުމާިއ، ކޮމިޝަން މެންބަރުންގެ 
ލަފާފުޅު މަތިން އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ކަމާގުޅުންހުރި ވެރިންނަށް 

 ފޮނުވުން.
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ހުރޭތޯ ދުވަހުން  ގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަންތަކުގެ އިންތިޒާމްތައް ގަވާއިދުން ހަމަޖެހިފައި ކޮމިޝަން .4
 ދުވަހަށް ޔަގީން ކުރުން

ކްޝަްނ އެކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ އަހަރީ ބަޖެޓް  އަދި އަހަރީ ސްޓްރެޓެޖިްކ ޕްލޭން އަދި  .5
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް، ޔުނިޓުގެ އިސް މުވައްޒަފަށް އެހީތެރިވެދިނުން 

ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ ސާމާނު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް  .6
މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމާއި، ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯގެ ފްރަންޓް އޮފީސް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 އިންތިޒާމްތައް ބެލެހެްއޓުން.
ނުމާއި، ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯއިން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައކަތްތަުކގައި އެހީތެރިވެދި .7

 ލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންކޮމިޝަންގެ އިދާރާގެ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ޙަވާ
 )ހަާވލުކުރެވޭ ެބލެހެއްޓުން މަތިން ގޮތެއްގެ ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ އެޑްވައިޒަރީ .8

 ޔައުމިއްޔާ  ކަންތައްތަކުގެ އިދާރީ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ،ތައްޔާރުކުރުން އެޖެންޑާ މަތިން ގޮތެއްގެ
 މަޝްވަރާކޮށް ފަރާތްތަކާ ކަމާގުޅުންހުރި ނިންމުންތައް ކޮިމޓީގެ ،ބެލެހެއްޓުން ފައިލްކޮށް ލިޔެ

 ުހށަހަޅަންޖެހޭ ޮކމިޝަނަށް ތެރެިއން ނިންުމންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން އެޑްވައިޒަރީ ،ނިންމުން
 ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ  ،ދިނުން މަގުފަހިކޮށް ހުަށހެޅުމަށް ކޮމިޝަނަށް ނިންމުންތައް
 އަދި  ،ބެލެހެއްޓުން ޚާޒިރީ ކޮމިޓީގެ  އެޑްވައިޒަރީ ،ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްތައް ކުގެލިޔެކިޔުންތަ
 (.ކުރުން އިންތިޒާމް ސައި ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޓީގައި

 އިންތިޒާމްތައް އެންމެހާ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ  ބައިވެިރވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން ކޮމިޝަނުގެ .9
  ހަމަޖެއްސުން

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަވާލުކުރާ  .10
  މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 
ރޮނގުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަންސް  ގެމެނޭޖްމަންޓްނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން، 7ފްރޭމްވޯރކްގެ ލެވަލް 
 ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެއް  7ލެވެލް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ކޮލިިފކޭޝަންސް ފްރޭމްވޯރކްގެ 
ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަްބލިކް ނުވަތަ ްޕރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަަތ ، ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  3ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި 
 ތަޖުރިބާ ިލބިފައިވުން. ދާއިރާއިން ގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެޭނޖްމަންޓް
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 ލިޔުންތައް:ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 

ގެ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު  .1
  ވެބްސައިޓުން ލިބެްނހުންާނނެއެވެ.(

ސް މެއިލް އެޑްރެ -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2
 ހިމެނޭގޮތަށް(.

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި  .3
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ، ގެ ލިޔުންތައް ެފންނަނަމަވެސް( ދެފުށު

ޕާސްޕޯޓް ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ
 ސަންސް.ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައި

 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްެޖ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު 

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެ .5

، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

 ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން  ތަޢުލީމުދޭ މަތީ
 ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި

 މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި
 އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ޫދކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

  .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

 )ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާ )ހ( 
އަދާކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާ، އަދި  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 
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މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 ޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަ

 https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 
އިން ފެންނަްނނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮުތން އަދާކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާިއ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ ވަޒީފާ، އަދި 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ، އެނގޭގޮތަށް(
ކޮށްފައިވާ އަދި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާން

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮްށ އެ އޮފީހަކުން 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް  )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
އްަދތާއި )އަހަރާއި އަދާކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މު ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  ،މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 

މެއްކަން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބދަލުގައި އެކަން 

 ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިަފއިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ  )ބ( 
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ، ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައިކުންފުންޏެއް 

 ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުަވތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

 )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ަގއިވާ "ވަޒީފާއަށް  8ލިޔުން ލިބެްނނެތް ނަމަ، ރެކްރޫްޓމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

 

https://myaccount.csc.gov.mv/
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 ޤާބިލު ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (30އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން )% .1
 (5ލީމު )%ށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުއަސާސީ ޝަރުޠަ .2
، އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިާވ މަސައްކަތާ ގުޅޭ )ހިއުމަން ރިސޯސް .3

 (5)%ތަޖުރިބާ މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ދާއިރާ( 
 (15ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( )% އިމްތިޙާނު) އެސެސްމަންޓް .4
 (45)% )ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއެުކ( އިންޓަރވިއު .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ދުވަހުގެ  ވާ ހޯމަ 29ނޮވެންބަރު  2021 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުގެ އީމެއިލް ގެ ނިޔަލަށް،  23:59

 މެދުވެރިކޮށެވެ. hr@csc.gov.mvއެޑްރެސް 
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ަކނޑައަޅައިފި 

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ.   ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ
 

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، 
ލިބޭ ފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
އިމްތިޙާނު އަދި  ،އިންޓަވިއު

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 
 މުއްދަތު: ،ތަނާއި

ނޮވެންބަރު  2021މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ 
 ސަރވިސް އާ ދެމެދުއެވެ. ޕްރެކްޓިކަލްސް އޮންނާނީ ސިވިލް 13ޑިސެންބަރު  2021އާ  30

ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްަގއެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް 
އެ މުއްދަތުގައި  ،ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު

 އިންޓަރވިއު އައި ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްެވސް ދަންނަވަމެވެ.
 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  3އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އިންޓަވިއު ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު އާއްމު ުކރެވޭނެއެވެ. އަދި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ލިބުނު ގޮތުެގ ޝީޓް ) ޝީޓް("  އާންމުކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ 

އިންޓު ދެވިފައިވާ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ
 3ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަަމ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުްނ ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދު ޫނން 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.
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ކުރައްވާނީ  މެއިލް-އެވެ. އީނަންބަރު ޯފނާ 3307356/3307362މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
hr@csc.gov.mv  .ެނާނެއެވެ.ިއތުރު މައުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ުހންއަށެވ 


