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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ
މާލެ ،ދިވެހިރާޢްޖެ
ނަންބަރ(IUL)10-C/10/2021/91:

އިޢލާނ
މަޤާމ:

ޖވެނައިލް ޖަސްޓިސް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ:

J-333529

ބޭނންވާ އަދަދ:

( 1އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކ:

އެމް .އެސް1 .

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކރަން ޖެހޭ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖވެނައިލް ޖަސްޓިސް /ޑައިވަރޝަން އެންޑް ރީ-އިންޓެގްރޭޝަން ޔނިޓް /ކ.މާލެ

ތަން:
މސާރަ:

މަހަކ 5,610.00ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކ  00222.22ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 .1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް :މަހަކ 022.22ރފިޔާ
 .0އިތރގަޑީގެ ފައިސާ :އިތރގަޑީގައި މަސައްކަތް ކރާ ދވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އސޫލން އިތރ ގަޑީގެ ފައިސާ
ދެވޭނެއެވެ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ރިސްކް އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމގެ މައިގަނޑ
މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި
ވާޖިބތައް:

.1

ޤާނޫނާއި ޚިލާފވެގެން ހށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ކށގެ ވެއްޓަށް ހށަހެޅިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކދިންނާއި އަދި
ކށގެ ނރައްކަލގައި ތިބި ކދިންނާއި  11އަހަރން ދަށގެ ކދިން ކށްކރމން ރައްކާތެރިކޮށް
ދރހެލިކރމަށްޓަކައި މިފަދަ ހާލަތގައި ތިބޭ ކދިން އަނބރާ މޖތަމަޢަށް ގެނައމަށް ހިންގަންޖެހޭ
ޑައިވާރޝާން،

ރިހެބިލިޓޭޝަން

ބައިވެރިވމާއެކ ރާވާއި ހިންގން.

އަދި

ރީއިންޓަރގްރޭޝަން

ޕްރޮގްރާމްތައް

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކގެ

.0

ޤާނޫނާ ޚިލާފވާ ޢަމަލތަކަށް ހށަހެޅޭކަމަށް ފެންނަ ކދިންގެ އިސްލާހކޮށް އަނބރާ މޖތަމައަށް ގެނައމގެ
ގޮތން އެކދިންނާއި އެކދިންގެ އާއިލާތަކާއި މޖތަމައ ބައިވެރިކޮށްގެން މަސައްކަތްކރން .މިގޮތން އިސްލާހީ
ޕްރޮގްރާމް ތަކގައި ކދިން ބައިވެރިކޮށް އެކދިން މޮނިޓަރކރން.

.3

ކޑަކދިންގެ އަދލގެ ޤާނޫން ()11/0212ގެ 00ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކރާ ޢމރން މަތީ ކޑަކދިންގެ
ތެރެއިން ،އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑތަކާ ޚިލާފ ޢަމަލތައް ކރާ ކޑަކދިންނާއި އާއިލާތަކަށާއި ،ކށަށް
އަރައިގަތމގެ ނރައްކަލގައި ތިބޭ ކދިންނާއި އެކދިންގެ އާއިލާތަކާއި ،އެކި ސަބަބތަކަށްޓަކައި ކށަށް
އަރައިގަންނަން މެދވެރިވާ ކޑަކދިންނަށް ބޭނންވާ ފަރވާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނމަށްޓަކައި
ކޑަކދިންގެ

ޤާނޫން

އަދލގެ

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަފާތ

ބާވަތގެ

ފަރވާއާއި

އެހީތެރިކަން

ފޯރކޮށްދިނމަށްޓަކައި ،އިޞްލާޙީ އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކލަވާލާއި ކރިއަށް ގެންދިއން.
( )11/0212މިގޮތން :


އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް އިޞްލާޙކރމަށް ޚާއްޞަކރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް؛



އަނިޔާވެރި އަދި ބޮޑެތި ކށްކަމގައިނވާ ކށްކރމގައި ޝާމީލވާ ކދިންނަށް ހިންގޭ އިޞްލާޙީ
ޕްރޮގްރާމްތައް؛



ބަދއަޚްލާޤީ އަދި ޖިންސީ ޢަމަލތަކގައި ޝާމިލވާ ކދިންނަށް ޚާއްސަ ކރެވިގެން ހިންގޭ އިޞްލާޙީ
ޕްރޮގްރާމްތައް؛



އަނިޔާވެރި އަދި ބޮޑެތި ކށްތަކގައި ޝާމީލވާ ކދިން އިސްލާހކރމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް؛



މޖތަމައާ އެކަހެރިކޮށް ތިބމަށްފަހ މޖތަމައަށް އަނބރާ ގެނައމަށް ތައްޔާރކޮށްދޭނެ ރީ-
އިންޓަރގްރޭޝަން އަދި އާފްޓަރ -ކެއަރގެ ޕްރޮގްރާމްތައް؛



އެނޫންވެސް ކށަށް އަރައިގަތމގެ ނރައްކަލގައި ތިބޭ ކދިންނާއި އެކި ސަބަބތަކަށްޓަކައި ކށްކރމގައި
ޝާމީލވާ ކދިން އިޞްލާޙކޮށް ،ރީހެބިލިޓޭޓްކރމަށްޓަކައި ހިންގޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތައް؛

.4

ކޑަކދިން މަރކަޒގައި ހޭދަކރާ ދވަސްތަކގައި ،އެކދިން ކށްކރމން ދރހެލިކޮށް އަނބރާ މޖތަމަޢަށް
ގެނެއމަށްޓަކައި ،ކޑަކދިންގެ ޢަދލގެ ޤާނޫނގެ 01ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކރާ ފަރވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
މަރކަޒތަކގައި ހިންގަންވާނެއެވެ.

.1

ތައހީލކރމގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ކދިންނަށް ވަޒީފާގެ ފރޞަތ ހޯދައިދިނމަށް ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ
މަސައްކަތްތައް ކރން.

.6

ޙކމް ތަންފީޒކރމގެ ގޮތން ޖަލގައި ބަންދކޮށްފައިވާ ކދިންނާއި ތަޙްޤީޤ ބަންދގައި ތިބޭ ކދިންނަށް
ޕްރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގން.

.0

ކޑަކދިންގެ ޢަދލގެ ނިޒާމް ހަރދަނާކރމގެ ގޮތން ބޭނންވާ ގާނޫނތަކާއި ،ގަވާއިދ އަދި އސޫލތައް
ހެދމގައި ބޭނންވާ ލަފައާއި އިރޝާދ ދިނން.

.1

ކޑަކދިންގެ ޖަލގައި ތިބޭ ކދިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގމާއި ބޭނންވާ ވަސީލަތް މަތިކރން
()11/0212

.2

މިޤަނޫނގެ

ދަށން

ހިންގޭ

ޑައިވާރޝަން

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ކޮމިއނިޓީ

ކޮންފަރަންސިން

ރާވާ

ހިންގން؛()11/0212
މަޤާމގެ ޝަރޠތައް:

.1

ކައންސެލިންގ  /ސައިކޮލޮޖީ  /ސޯޝަލް ވޯރކް  /ސޯޝިއޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ތަޢލީމީ ރޮނގަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ
ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  1ނވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.
މަޤާމގެ ތަޢލީމީ ރޮނގތައް:

 .1ކައންސެލިންގ
 .0ސައިކޮލޮޖީ
 .3ސޯޝަލް ވޯރކް
 .4ސޯޝިއޮލޮޖީ
ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:
ނެތް
މަޤާމގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:
 .1ކައންސެލިންގ
 .6ސައިކޮލޮޖީ
 .0ސޯޝަލް ވޯރކް
 .1ސޯޝިއޮލޮޖީ


ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތން ހށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ
ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމގެ މަސައްކަތ ދާއިރާތައް:
 .1ސޯޝަލް ސާވިސަސް
ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް:

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން
އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ  www.homeaffairs.gov.mvވެބްސައިޓންނާއި ކައންޓަރން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކން
ލިބެންހންނާނެއެވެhttp://www.csc.gov.mv/download/2486).
 .0ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ (މއްދަތހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް) ދެފށގެ ލިޔންތައް
ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް .ނވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑ ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ
އފަންދވަހގެ ސެޓްފިކެޓ ،ޕާސްޕޯޓް ނވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ
ނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .1ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
ނ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑ ޖަހާފައިވާ ،މަތީ ތަޢލީމދޭ ރާއްޖެއި ް
ބޭރގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ:
ސެޓްފިކެޓ ނެތް ޙާލަތްތަކގައި ،ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ)

ރާއްޖޭގެ މަ ތީ ތައލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 .6މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
( ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައލަތގެ މއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް
އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.

(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖރިބާގެ ތެރެއިން  https://myaccount.csc.gov.mv/އިން ފެންނަންނެތް
ގ ގޮތން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި (އަހަރާއި
ތަޖރިބާގެ މއްދަތތައް ހާމަކޮށްދިމ ެ
ސ ޫއ ިލ ްއ ަ
ޒފާ ެގ ަމ ް
ޔ ުތ ަތ ްއ (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ
މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް)ަ ،ވ ީ
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.

(ނ )

އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.

(ރ )

ޔ ނވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ޤައމީ ނވަތަ ބައިނަލްއަޤވާމީ ޖަމްއިއް ާ
ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް
(އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން (މި ލިޔމގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނވަތަ ނޫންކަން
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ނވަތަ ބަދަލގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ
ލިޔމެއް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ).

(ބ )

ދަޢލަތގެ އވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނވަތަ އވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ
އިދާރާއެއްގައި ،ނވަތަ އވައިލައިފައިވާ ޤައމީ ނވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް
އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން ލިބެންނެތް ނަމަ ،ރެކްރޫޓްމަންޓް
އޞޫލގެ ޖަދވަލ  1ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ".

 .0ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ،މއްދަތ ހަމަނވާ މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތ ކައންސިލގެ
ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހން ހޮވމާއި

ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ

އައްޔަންކރމގެ މިންގަނޑތަކާއި އޞޫލތައް ( 0201ދެވަނަ އިޞްލާޙ) ގެ  10ވަނަ ނަންބަރގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ރ
ނ  01ޖލައި  0201ވާ ބދަ ދވަހގެ  13:22ގެ ކރިން ،މިނިސްޓް ީ
ކތި ހށަހަޅާ ީ
ށހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ
މަޤާމަށް އެދި ހ ަ

ސންގަޑި:

މއިލް  hr@homeaffairs.gov.mvމެދވެރިކޮށް
ނތައް އީެ -
އށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔ ް
އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ އަށެވެ .ވަޒީފާ ަ

ކަންތައްތައް:

ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ބަންދ ދވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ޝޯޓްލިސްޓކރން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ
ޓލިސްޓކރެވޭނެއެވެ.
ޝ ް
ޯ
ތން ޕޮއިންޓ ލިބޭފަރާތްތައް
ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަ ި

އިންޓަރވިއ އާއި

މި މަޤާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއ އާއި އިމްތިހާނ އޮންނާނީ 0201 ،އޮގަސްޓް  21އާއި  10އާ ދެމެދ،

އިމްތިޙާނ އޮންނާނެ

މިނިސްޓްރި އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ ގައެވެ.

ތަނާއި ،މއްދަތ:
"ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ

ށ ޕޮއިންޓ ލިބނ
އިންޓަވިއ ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  3ދވަހގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ

ރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމކރެވޭނެއެވެ.
ނނެހެން މި އިދާ ާ
އންމކޮށް ފެން ާ
ގޮތގެ ޝީޓް ( A2ޝީޓ)" ާ

ލިބނ ގޮތގެ ޝީޓް (A2

ށ ޕޮއިންޓ ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ ޝަކވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ޝީޓ އާންމކރާ ދވަހން
ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް

ޝީޓ)" އާންމކރން

ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  3ދވަހގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި

އިޢލާނާ

ގޅިގެން

މަޢލޫމާތ

ސާފކރމަށް

ގޅާނީ

3031541

3231144

ނވަތަ

ނަންބަރ

ފޯނާއެވެ.

އީ-މެއިލް

ކރާނީ

 hr@homeaffairs.gov.mvއަށެވެ.
އ އަދި އެ އޞޫލތަކާ ގޅންހރި އެންމެހައި
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހން ހޮވމާއި އައްޔަންކރމގެ މިންގަނޑތަކާއި އޞޫލތަ ް
ލިޔންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނގެ

ވެބްސައިޓްގެ

ޑައންލޯޑްސްގެ

ނނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހ ް
 20ޛލްޙިއްޖާ 1440
 10ޖލައި 0201

"އައްޔަންކރމގެ

އޞޫލާގޅޭ"

