
` 

 

 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

      މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ  

    25-A5/25/2021/56(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 

 

  ޑެސްކް އޮފިސަރ މަޤާމު:

 J-343551 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )ކެއް(އެ 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 2.އެސް މްއެ  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ 

 ކްލެސިފިކޭޝަން:
  2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ޓެކްނިކަލް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:

ޓްރެއިނިންގ  (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

 ސެކްޝަން) އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ރ.-/6,295 މުސާރަ:

      ރ/2,000- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 %35މުސާރައިގެ  އެހެނިހެން އެލަވަންސް: ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ރ: -/900 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ  -

 -ޯކ ދެވޭ، ކޯ މި މަޤާމަކީ ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަަވންސް ދެވޭ މަޤާމަކަށްވާތީ، މި މަޤާމަށް ޓެކްނިކަލް -

ޑިޕްލޮމެސީ، ފޮރިން ޕޮލިސީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، ޕޮލިިޓކަލް ޑިސިޕްލިންތަކަކީ 

ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭީނ  ސައިންސް، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ސޯޝަލް ސައިންސްއެވެ. ޓެކްނިކަލް

 .އެވެ 28މުސާރައިގެ %

 .ދެވޭނެއެވެ ޚިދުމަތް ޭބސްފަރުވާގެ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް -

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެޭވނެއެވެ.  -

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ޕްރޮގްރާމްތައް " ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކިލް" ފާހަގަކޮށް ހުނަރުތައް ބޭނުންވާ  އަށް  ސަރވިސް ފޮރިސް .1

   ގެންދިއުން ކުރިއަށް ދަށުން އިރުޝާދުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ

 މުވައްޒަފުންނަށް ސިޔާސީ ވަޑައިގަންަނވާ މަސައްކަތަށް މިޝަންތަކުގެ  ސަފީރުންނާއި .2

 ވަޒީފާއަށް މިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތާއި ންގުމުގެހި ރާވައި ެސޝަން ބްރީފިންގ) ޑިޕްލޮމަޓުން(

 



" އޮރިއެންޓޭޝަން ޕޯސްޓީންގ ޕްރީ" މުވައްޒަފުންނަށް  ޮފނުވާ އުސޫލުން ސެކަންޑްމަންޓުގެ

 ތައްޔާރުކޮށް  ޕްރޮގްރާމް އޮރިއެްނޓޭޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅޭ އަލަށް މިނިސްޓްރީއަށް އިޕްރޮގްރާމާ

  ގެންދިއުން ކުރިއަށް ދަށުން އިރުޝާދުގެ ސުޕަވައިޒަރުގެ

 ސިވިލް ވަނުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އަދި މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ މިޝަންތަކަށް މިނިސްޓްރީއިން .3

 ސުޕަވައިޒަރުގެ  ކަންތައްތައް އެންމެހާ ގުޅޭ އިމްތިޙާނާއި ދެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް

  ކުރުން ދަށުން އިރުޝާދުގެ

 ބައިވެރިވާންޖެހޭ މަސައްކަތާގުޅިގެން ޑިވިޜަންގެ ވެލޮޕްމަންޓްޑި ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ .4

 . ތައްޔާރުކުރުން ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ބައިވެރިވެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 

 ދުވަުހން  މުއާމަލާތްތައް އަންނަ ސެކްޝަންއަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ޓްރެއިނިންގ .5

 ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މަތިން ލަފާގެ އިސްވެރިންގެ ރިޢާޔަތްކޮށް އުޞޫލުަތކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަލައި

 . އެޅުން

ނުވަތަ  7މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.   8

  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭަޝންސް، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ސޯޝަލް ސައިންސް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، އެކައުންޓިންގ، 

ންޓް، އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން، ފައިނޭންސް، ކޮމަރސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސައިންސް، ބިޒްނަސް، މެނޭޖްމެ

ންޓް، ިއންފޮރމޭޝަްނ އެްނޓަރޕްރިނިއުޝިޕް، ޖަރނަލިޒަމް، ހިުއމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންްޓ، ޕަބްލިކް މެނޭޖްމެ

ޓެކްނޮލޮޖީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ލޯ، ޝަރީއާ، މާރކެޓިންގ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޯ އެންްޑ ޕޮލިޓިކްސް، 

 އިކޮމޮނިކްސް، ސޯޝިއޮލޮޖީ، ފޮރިން ޕޮލިސީ އަދި ޑިޕްލޮމަސީ 

  

 ޑިސިޕްލިން  ކޯ 

 ޑިޕްލޮމަސީ  -

 ފޮރިން ޕޮލިސީ -

 އިންޓަރނޭޝަަނލް ރިލޭޝަްނސް -

 ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް -

 ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ -

 ސޯޝަލް ސައިންސް  -

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 

ފޮރިން ރިލޭޝަން -  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި  .1

އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެންހުްނނާނެެއވެ.) 

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 

 ެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).-ޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގު .2



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް)  .3

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ެފންނަ، ލިެޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު 

ލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަާރެތއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެުޓ، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ގެއް

 ލައިސަންސް. 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިަމތިލާ  .4

ތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއު

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

(ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ  .6

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ 

ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިާވ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި 

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 

އްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި (ށ)  ރާ .7

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ކޮޕީ:  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ .8

(ހ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  .9

ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްަފއިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަާރއި 

އް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެ

 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން  /https://myaccount.csc.gov.mv(ށ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  .10

ެގ ގޮތުްނ ައދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަިދ ވަީޒފާގެ ފެންނަންެނތް ތަޖުިރބާގެ މުއްަދތުތައް ހާމަކޮށްދިމު

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

ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން.

)   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ (ނ .11

ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް

 އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ރ)  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްައޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަެތއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ،  .12

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި ަމހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީާފގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން 

މުގައި ައދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ ބަޔާންކޮށް އެ ަތނަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން (މި ލިޔު

މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ޫނންކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެަކން ބަޔާްނކޮށް 

 އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

 އުވައިލަިއފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުަވތަ (ބ)  ދަޢުލަތުގެ އުވަިއލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ .13

އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަަތ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަަތ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުަވަތ 



ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި 

އެނގޭގޮތަށް)، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި  މަހާއި ދުވަސް

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް 

 ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  8ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 

 ޕޮއިންޓު 

 30 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން

 5 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

 5 ކޯ ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު

 5 ތަމްރީން ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ

 5 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

 35 އިންޓަރވިއު

އިން  55މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމުލަ 

 ޕޮއިންޓް ިލބިފަިއވާ ނަމައެވެ.ފެށިގެން މަތިން 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ަވޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢަްއޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު މި ނޯޓް:  

 .މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ

revision-4th-toolkit-service-https://www.gov.mv/en/publications/foreign 

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ  14:00ގެ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  13 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ

އީމެއިލް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔެކުންތައް އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިދާރާ އަށެވެ.

recruitment@foreign.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވ 

މަ، ެއ އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަަމވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންުދ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅަިއފި ނަ

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ. 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 

އަދި  ތަޖުރިބާ މަސަތްަކތުގެ އި،ތަޢުލީމާ ތެރެއިން ޯޝޓްލިސްޓްުކރެވޭނީ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކުގެ

  ކެވެ.އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ިލބޭފަރާތްތަ ގެންބަަލއިއެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާއަށް 

 

 

https://www.gov.mv/en/publications/foreign-service-toolkit-4th-revision
mailto:recruitment@foreign.gov.mv


އިމްތިޙާނާއި، 

އިންޓަރވިއު އަދި 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 13އާއި  2021ސެޕްޓެމްބަރ   13އިމްތިޙާްނ އޮންނާނީ، އަދި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު

 އިމްތިޙާން  އޮންނާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައެވެ.  އަދި އާ ދެމެދުގައެވެ. އިންޓަވިއު 2021 އޮކްޓޯބަރ

 

އިންޓަވިުއ ކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ބަދަލުވާނަަމ ވަޒީފާއަްށ ކުރިމަތިާލ  އަދި ގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން ިއމްތިޙާން 19-ކޮވިޑް

 .ފަރާތްތަކަށް ދުރާލާ މި މިނިސްްޓރީ އިން އަންގާނެއެވެ

 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 

 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

)A2  "(ުފޯމ

 އާންމުކުރުން 

 ޕޮއިންޓު ދުަވހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަަކށް  3 ބާއްވާާތ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު

ޯފމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (

 A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 

 ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 3ންދު ނޫން ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އަށެެވ.  recruitment@foreign.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3023941މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައިކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ައދި އެހޮވުމާއި އައްޔަންތަކަށް މީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ެވބްސަ

usoolu)-www.csc.gov.mv/dv/recruitment/(http:/  .ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ 
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