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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  

       މާލެ، ދިވެހިރާޢްޖެ  

 10-C/10/2021/140(IUL)ނަންބަރ :    

 އިޢ ލާނ  
 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް :މަޤާމ  
 J-309991 މަޤާމ ގެ ނަންބަރ :
 )އެކެއް( 1 ބޭނ ންވާ އަދަދ :

  ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމ ގެ 

 4ޖީ.އެސް  :މަޤާމ ގެ ރޭންކ  

 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ މަޤާމ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކ ރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 .މާލެ ކ /ޔ ނިޓް  ންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ /  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ 

 ރ ފިޔާ  5,020.00މަހަކ   މ ސާރަ:

 ރ ފިޔާ 1,500.00މަހަކ   ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރ ފިޔާ  077.77: 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
ފައިސާ: އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކ ރާ ދ ވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އ ސޫލ ން އިތ ރ  ގަޑީގެ ފައިސާ  އިތ ރ ގަޑީގެ .2

 ދެވޭނެއެވެ.
މަޤާމ ގެ މައިގަނޑ  
މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

 :ވާޖިބ ތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ .1  ސެކްޝަންތަކ ން  އެކިއެކި ބެލެހެއްޓ މާއި، ސްޓޮކް މިނިސްޓްރީގެ އެއްގޮތަށް ގަވާއިދ ތަކާއި ކަ
 .ދޫކ ރ ން ސެކްޝަނަތަކަށް އެއްގޮތަށް އ ޞޫލ ތަކާއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދާއި، ތަކެތި  ބޭނ ންވާ

 ޕްރޮކިއ މަންޓް  ހޯދ މަށްޓަކައި އެތަކެތި  ކ ރިން ހ ސްވ މ ގެ ތަކެތި ފާހަގަކޮށް  ތަކެތި  މަދ ވަމ ންދާ ސްޓޮކ ން  .2
 ތަކެތި  ގެނެވ ނ   ރިސީވްކޮށް ޕީއޯ އިން SAP ހޯދައިދެއްވ މ ން  އެތަކެތި އަދި  އެދ ން  ސެކްޝަނ ގައި
 .އެޅ ން ސިސްޓަމަށް

ނޑައެޅިފައިވާ  .3  އިންވެންޓްރީގައި ބެލެހެއްޓ މާއި، ރީ އިންވެންޓް  މިނިސްޓްރީގެ  އެއްގޮތަށް  ގަވައިދ ތަކާއި ކަ
 ނަންބަރ   އިންވެންޓްރީ ތަކެތީގައިވެސް ހޯދާ އަލަށް އަދި ޖެހ މާއި، ނަންބަރ  އައިޓަމެއްގައި ކޮންމެ ހިމެނޭ
 .ކ ރ ން ޕްޑޭޓް އަ އިންވެންޓްރީ މަހ  1 މަހަކ ން 3 ކޮންމެ އަދި ޖެހ މާއި

 



 .ބެލެހެއްޓ ން ގ ދަން ވެހިކަލްތަކާއި، ބިންތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ  .4
 ކޮށްފައިވާ  ސެކްޝަނ ން ފަރާތްތަކާއެކ  އެކިއެކި ގެންދިއ މަށްޓަކައި ކ ރިއަށް ކަންކަން އެކިއެކި .5

 ހިންގ މާ  ސެކްޝަން ކ ރިން ހަމަވ މ ގެ މ އްދަތ  އެގްރީމަންޓްގެ  ބެލެހެއްޓ މާއި، ގަވާއިދ ން އެގްރީމަންޓްތައް
 .އެޅ ން ފިޔަވަޅ ތައް ންޖެހޭއަޅަ އެކަމާގ ޅިގެން މަތިން މަޝްވަރާގެ ވެރިއެއްގެ ޙަވާލ ވެހ ރި 

 އިސްވެރިޔާއާއި، ޙަވާލ ވެހ ންނެވި ހިންގެވ މާއި  ސެކްޝަން މަސައްކަތްތައް މެއިންޓަނަންސް އެކިއެކި އޮފީހ ގެ .6
 .ހައްލ ކ ރ ން އެކަންކަން މަޝްވަރާކޮށްގެން

 ބަޖެޓް  އ ނިކޮށް އިންވެންޓްރީން ނީލަންކިޔާ ހޭތަކެތިފޮނ ވަންޖެ ކިޔަން ނީލަން މަތިން އ ޞޫލ ގެ އޮންނަ .0
 .ފޮނ ވ ން ރިޕޯޓް  ސެކްޝަނަށް

 އަދި  ބަލަހައްޓައި ރެކޯޑްސް ތަކެތީގެ ގެންދެވޭ ގެންގޮސް، ގ ދަނަށް މިނިސްޓްރީގެ ލިޔ ންތައް ދ ވަސްވެފައިވާ .8
 .ނައްތާލ ން މަތިން އ ޞޫލ ގެ އޮންނަ ނައްތާލަންޖެހޭތަކެތި

 ޕްރޮގްރެސް  ޕްލޭން އެކްޝަން  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި ޕްލޭން އެކްޝަން ޔ ނިޓ ގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .9
 .ތައްޔާރ ކ ރ ން

 ވެރިއެއްގެ  ހ ންނެވި  ޙަވާލ ވެ ހިންގ މާ ސެކްޝަން ބަޖެޓް ލަފާކ ރާ ސެކްޝަނ ން އަހަރަށް  އޮންނަ ކ ރިއަށް  .17
 .ތައްޔާރ ކ ރ ން މަތިން މަޝްވަރާގެ

 ކަންކަމ ގައި ޚާއްޞަ ޝާމިލްވާންޖެހޭ މ ވައްޒަފ ން ހ ރިހާ އިމަރޖެންސީތަކާއި ކ އްލި ދިމާވާ އަށްނިސްޓްރީމި .11
 އެކިއެކި  ފާހަގަކ ރާ ސަރ ކާރ ން ފެންވަރ ގައި ޤައ މީ އަދި. އެހީތެރިވ ން މަސައްކަތ ގައި ބައިވެރިވެ

 ގޮތ ން  ކ ރ މާބެހޭ ފާހަގަ މިއްޔާތ ތައްރަސް ފާހަގަކ ރާ މިނިސްޓްރީން މި ތެރެއިން ރަސްމިއްޔާތ ތަކ ގެ
 އިތ ރ ން  މީގެ. ކ ރ ން މަސައްކަތްތައް އަންގަވާ ސެކްޝަނ ން ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކ ގެ ކ ރަންޖެހޭ

 .މަސައްކަތްތައްކ ރ ން ވެރިންވިދާޅ ވާ މިނިސްޓްރީގެ 

ގްރޭޑް ލިބިފައި ވ މާއެކ ، އޭގެ  'ޑީ'މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  2ނ ވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރ ގެ އިމްތިޙާނަކ ން  'ސާނަވީ ' .1 މަޤާމ ގެ ޝަރ ޠ ތައް:
އިމްތިޙާނ ގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން  އިތ ރ ން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނ ވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް

ދާއިރާއެއްގައި މަދ ވެގެން  މަސައްކަތ ގެ ންޓްނޭޖްމައެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / މެދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވ މާއެކ  
 ނ ވަތަ،އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވ ން.  2

ގްރޭޑް ލިބިފައި ވ މާއެކ ،  'އީ'މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  2ނ ވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރ ގެ އިމްތިޙާނަކ ން  'ސާނަވީމަތީ ' .2
އިމްތިޙާނ ގައި 'ދިވެހި' މި  އޭގެ އިތ ރ ން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނ ވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް 

 ވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވ ން.މާއްދާއިން ދަށް 

 :ރޮނގ ތައް  ތަޢ ލީމީ  މަޤާމ ގެ 
 ނެތް

 :ޑިސިޕްލިންތައް  ޕްރިފަރޑް 
 ނެތް

 :ޑިސިޕްލިންތައް  ކޯ  މަޤާމ ގެ 
 ނެތް

 :ދާއިރާތައް  މަސައްކަތ   މަޤާމ ގެ 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1
 މެނޭޖްމަންޓް .2



 ލިޔ ންތައް:ހ ށަހަޅަންޖެހޭ 
 

ފ ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  )މި ފޯމ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސައިޓ ން  .1
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކ ން  ވެބްސައިޓ ންނާއި ކައ ންޓަރ ން www.homeaffairs.gov.mvމި މިނިސްޓްރީގެ އަދި 

  http://www.csc.gov.mv/downloads/15151 ލިބެންހ ންނާނެއެވެ.(

 .މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ވަނަވަރ  )ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންބަރާއި އީ .2

ދެފ ށ ގެ ލިޔ ންތައް )މ އްދަތ ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ   .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ  ނ ވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑ  ގެއްލިފައިވާ . ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔ ންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

  .ޕާސްޕޯޓް ނ ވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓ އ ފަންދ ވަހ ގެ 

ކ ރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ރ ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މެއް އޮތް މ ވައްޒަފ ންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަ .4
 ނަމަ، އަދާކ ރަމ ންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލ މާމެދ  އިއ ތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އޮފީހ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީ؛  .5

ނޑައަޅައި ލެވަލް ންއިއޮތޯރިޓީ ސްކޮލިފިކޭޝަން ޑިވްސްމޯލް )ހ(  ނޑ  ކަ  ރާއްޖެއިން  ތަޢ ލީމ ދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަ
: ނ ވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓ ގެ ކޮޕީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި ތަޢ ލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރ ކަޒަކ ންބޭރ ގެ 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔ މ ގެ ކޮޕީއާއި، ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ކޯސް، ލަތްތަކ ގައިޙާ ނެތް  ސެޓްފިކެޓ 
 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ޓްގެރިޕޯ ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

މަރ ކަޒަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ތައ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ މަތީ ތައ ލީމ ދޭ ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
 ނ ވަތަ ކޯސް ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ލިޔ މ ގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

ނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރި .6  ލިޔ ންތަކ ގެ ކޮޕީ: ބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަ

ޏެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާއެއްގައި، ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ން  )ހ(  
ރާއި މަހާއި ދ ވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

 )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. 

ފެންނަންނެތް އިން  /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖ ރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަރާއި ށްފައިވާ ތަޖ ރިބާގެ މ އްދަތ ތައް ހާމަކޮށްދިމ ގެ ގޮތ ން އަދާކޮ

މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ 
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.

ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، (   އަމިއްލަ ނ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް ، ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
 އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ބަޔާންކޮށް އެ

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނ ވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައ މީ ނ ވަތަ ބައިނަލްއަޤ ވާމީރ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާ

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން  )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
މަޤާމަކީ މ ސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން  )މި ލިޔ މ ގައި އަދާކޮށްފައިވާ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނ ވަތަ ބަދަލ ގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 
 ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
https://myaccount.csc.gov.mv/


އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ އ ވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނ ވަތަ އ ވައިލައިފައިވާ (  ދަޢ ލަތ ގެ ބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނ ވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާޤައ މީ ނ އ ވައިލައިފައިވާ ނ ވަތަ ، އިދާރާއެއްގައި

ރާއި މަހާއި ދ ވަސް އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
 އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  )އެއްފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީ

ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ އަށް އެދޭފަރާތ ގެ ވަޒީފާ"ގައިވާ  8އ ޞޫލ ގެ ޖަދ ވަލ  

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ  
ފަރާތެއް ހޮވ މަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި  ކަންތައްތައް  ބެލޭނެ ހޮވ މަށް ފަރާތެއް ޤާބިލ  އެންމެ ވަޒީފާއަށްމި 
ނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް   ވަނަ ނަންބަރ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 12އިޞްލާޙ ( ގެ  ދެވަނަ ) 2721އައްޔަންކ ރ މ ގެ މިންގަ

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސ ންގަޑި:

ކ ރިން،  ގެ 13:77ގެ ދ ވަހ އާދީއްތަ ވާ  2721ސެޕްޓެމްބަރ  19 މަޤާމަށް އެދި ހ ަށހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހ ށަހަޅާނީ
 hr@homeaffairs.gov.mvމެއިލް -އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔ ންތައް އީމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  

 މެދ ވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭެނއެވެ. 
ނޑައަޅައިފި ނަމަ ނޑައަޅާ ، އަދި އިޢ ލާނ ގެ ސ ންގަޑި ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން ސަރ ކާރ ން އަލަށް ބަންދ  ދ ވަހެއް ކަ އެ ކަ

 ފޯމ  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ދ ވަހ ގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ
 

 ކ ރ ން:ޝޯޓްލިސްޓ  

 
ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާފައިވާ  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ތަޢ ލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖ ރިބާއަށް ބަލައި

 ކ ރެވޭނެއެވެ. ޯޝްޓލިސްޓ ލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓ  ތަކ ގެ ތެރެއިން އެންމެ މަިތން ފަރާތް
 

އާއި ވިއ  ރއިންޓަ 
އޮންނާނެ  ނ  އިމްތިޙާ 

 ތަނާއި، މ އްދަތ :

 2721 އާއި 26ސެޕްޓެމްބަރ   2721 ،އޮންނާނީ އާއި އިމްތިހާނ  މީހަކ  ހޮވ މަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއ މި މަޤާމަށް 
 ގައެވެ.  މިިނސްޓްރި އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ އާ ދެމެދ ،  11އޮކްޓޫބަރ  

 

ކ ރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ  

 A2ލިބ ނ  ގޮތ ގެ ޝީޓް )
 (" އާންމ ކ ރ ން ޝީޓ  

ލިބ ނ   ޕޮއިންޓ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދ  ނޫން  އިންޓަވިއ 
(" ާއންމ ކޮށް ފެންާނނެހެން މި އިދާާރގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމ ކ ރެވޭނެއެވެ. ޝީޓ  A2ގޮތ ގެ ޝީޓް )

ދ ވަހ ން  ކ ރާންމ އާ ޝީޓ  A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ  ޝަކ ވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓ ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ 
 ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކ  3ންދ  ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

މެއިލް ކ ރާނީ -އީނަންބަރ  ފޯނާއެވެ.  3731544ނ ވަތަ  3031541މި އިޢ ލާނާ ގ ޅިގެން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށް ގ ޅާނީ 
hr@homeaffairs.gov.mv  .ެއަށެވ 

ނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތަްއ އަދި އެކ ރ މ ގެ ތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  އ ޞޫލ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި  މިންގަ
ކ ރ މ ގެ އ ޞޫލާގ ޅޭ" އިޓްގެ ޑައ ންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔ ންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސަ

)sooluu-http://www.csc.gov.mv/recruitment( ްލިބެން ހ ްނނާނެއެވެ.  އިނ 

1443ޞަފަރ   76  

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