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 އިޢުލާނު 
 

 ސްޕޯރޓްސް ކައުންސެލަރ މަޤާމް:

   J-346960 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

  3އެސް. ޖީ.  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ހިންނަވަރު . ޅ /  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  ހިންނަވަރު ފާދިއްޕޮޅު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( -/4,465 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( -/1,500 ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 .ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް  .1 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. .3
ޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައް .4

 ރުފިޔާ )މަހަކު(. 700/-ގޮތުގައި ލިބިލައްވާ 
މިނިމަމް ވޭޖްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ރޭންކަކަށް  .5

ވަންސް އަދަދަށްވުރެ މަދުން ލިބޭނަމަ، އެ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމް ވޭޖް އެލަ
 ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެ 

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

ރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކުޅިވަ .1
 އެކްޝަން   މުޖުތަމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އުމުފުރާ އަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ) އިންކްލޫސިވް(

 .ބެލެހެއްޓުން އެމަސައްކަތްތައް  ގެންދިއުމާއިއެކު، ކުރިއަށް  ރާއްވައި ޕްލޭނެއް
ގޭނެހެން( އި ) އަންހެން/ފިރިހެން އަދި އުމުރު އެނމާހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓު .2

ވަހުގެ ވަނަ ދު 5 ކުރިޔަށް އޮތް މަހުގެ ދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓެއްހިންގާ އަދި ހިންގަމުން 
 .ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން 
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ކޮމިަޝން ސިވިލް ަސރިވސް   
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 ހިންގާ  .ތެއްކުރުންހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަ .3
ރާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް، ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ސުޕަރވައިޒަ

 .ޙިއްސާކުރުން
ގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެޕްރޮ .4

މާތު ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ މަޢުލޫ ހަފްތާކުރިން ކަމާ 2ލިޔެކިޔުމެއް ވާނަމަ މަދުވެގެން 
 .ޙިއްސާކުރުން

އިޕްމެންޓް ތަކުގެ އިންވެންޓްރީ ނޭ ކުޅިވަރާއިބެހޭ އެންމެހާ އިކުޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހިމެ .5
ޓަކާއި ޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއިއެކު، އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ކަމާއިގުޅޭ ޑިޕާރޓްމެން ނަގައި ރެކޯ

 .ހޯދުން ތިއެކަން ޙިއްސާކޮށް އެތަކެ
ތްތައް ކުރުމާއިއެކު ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަ .6

 .ކުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުންތައެމަސައްކަތް
ޟިރީ، މިނިސްޓްރީގެ ވަނަ ދުވަހެއްގެ ކުރިން ފާތުވި މަހުގެ ހާ 16 މަހެއްގެ ކޮންމެ މީލާދީ  .7

ޕާރޓްމެންޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެޗް އާރަށް ފޮނުވުމާއި އަދި ލިބިފައިވާކަން އެޗް. އާރު ޑި
 ކަށަވަރުކުރުން 

ގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާއި، ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތު .8
 .ވަޒީފާ އަދާކުރުން 

 .ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އޮފީހުން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުން .9

ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް މާއްދާއިން  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 

 ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި؛ މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
 ވަތަ ނު
ގެ ސަނަދެއް  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2

' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 
 އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި؛ މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 ނެތް މަގާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:  
 ނެތް މަގާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް: 

 ނެތް މަގާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:  
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ކޮމިަޝން ސިވިލް ަސރިވސް   
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 ދާއިރާތައް:މަގާމުގެ މަސައްކަތު 
 ސްޕޯރޓްސް  .1
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .2
 މެނޭޖްމަންޓް  .3

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  .1
  އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( 

-44c3-63f5-https://www.csc.gov.mv/download/2021/51/7f22c518

944ce57c1b56.docx-a398 
 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2
ޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ .3

ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.  ،ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ
ޕާސްޕޯޓް  ،އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު  ،ނަމަ ހުށަހެޅެން ނެތްނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު 

 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 
ށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަ .4

އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު  ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ،އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް

  ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ  .5
 ،)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ 

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

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

މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
ތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ނުވަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 

 ކޮޕީ.
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި 
އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާކުންފުންޏެއްގައި ވަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ، )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

https://www.csc.gov.mv/download/2021/51/7f22c518-63f5-44c3-a398-944ce57c1b56.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/51/7f22c518-63f5-44c3-a398-944ce57c1b56.docx


  

  

 

 
 7799280ހޮޓްލައިން:  
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ކޮމިަޝން ސިވިލް ަސރިވސް   
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

އިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަ 
 ލިޔުން. 

އިން  /https://myaccount.csc.gov.mv)ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން 
އަދި ވަޒީފާގެ  ،ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ 

ތުތައް )އެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަ، މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 

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

، ކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ އަދާ  ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީ
)ރ( ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 

އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ނަމަ
އެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާ، އެނގޭގޮތަށް(

އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގައި 
އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި 

ންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާ
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  ،)ބ( ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި
ޔާ ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއް ،ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި 

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ 
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ، )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާން
ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  ،ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ 
 ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 (30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުމުން )% .1
 ( 5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު )% .2
 (5އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ )% .3
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ކޮމިަޝން ސިވިލް ަސރިވސް   
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 1443ޝަޢުބާން  7
  2022މާރިޗު  10

 (25އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( )% .4
 (35އިންޓަރވިއު )% .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

 14:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  17މާރިޗު  2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  ،ގެ ކުރިން 
ގަޑި މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުން admin@csc.gov.mvއީމެއިލް 

ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ 
 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

ބަލައި، ވަޒީފާއަށް މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް 
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

އިމްތިޙާނު އަދި  އިންޓަވިއު 
 މުއްދަތު: ،އޮންނާނެ ތަނާއި 

އާ  27 މާރިޗު 2022މްތިހާނު އޮންނާނީ އަދި އި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު
އަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އާ ދެމެދުއެވެ. އިމްތިހާނު އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑަ 31

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް"  އިންޓަރވިއު 
 އެ މުއްދަތުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ. ،މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި (" ފޯމު A2)ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް . އާންމުކުރެވޭނެއެވެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  3ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހު ފޯމު އާންމުކުރާ A2އޮތްނަމަ 

 .ޝަކުވާއެއް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މެއިލް ކުރައްވާނީ -ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ 3307323މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 
admin@csc.gov.mv  ްއަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައ

އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ 
   އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu)އުޞޫލާގުޅޭ" 

http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu

