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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރ 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ          

 

 

 /30-A4/30/2022(IUL)331 ނަންބަރު:   

 އިޢުލާނު 
 

   ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  : މަޤާމު 
 320250 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 2އެމް.އެސް. : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

   2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  

 ތަން: 
 މާލެ . ކ އެގްރިކަލްޗަރ،  އެންޑް ރިސޯސަސް މެރިން  ފިޝަރީޒް،   އޮފް މިނިސްޓްރީ

    ކޯަޕރޭޓިވް ޑިާޕޓްމަންޓް
 ރުފިޔާ  6295/- މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ  2000/- ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

 ކޮންޓްރިބިއުޝަން   ެޕންޝަން ލިބިދެވޭ ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ެޕންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ. 1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ  އުޞޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ. 2
 35%  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ  ޑިއުޓީ ސްެޕޝަލް . 3
  އެލަވަންސް ކޯ  ޓެކްނިކަލް   ދެވޭނީ  އެލަވަންސް ކޯ ޓެކްނިކަލް )  28%  ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ. 4

  ގައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖާނަލިޒަމް، މާކެޓިންގ، މީޑިއާ، ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް ދާއިރާއިން  އުޞޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ ދިނުމަށް
  ކޯ  ޓެކްނިކަލް އަދި. ފަރާތްތަކަށެވެ ހުށަހަޅާ  ޙާސިލްކޮށް  ސަނަދެއް މަތީގެ ފެށިގެން އިން 7 ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ ސަނަދުތަކުގެ 
  ރުފިޔާ 900/- ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ ކޯ  ސަޯޕޓިންގ  ތެރެއިން އުޞޫލުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ  ފަރާތްތަކަށް ހަމަނުޖެހޭ  އެލަވަންސް
  .( ލިބޭނެއެވެ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

މިމިނިސްޓްރީއާއި މިމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ކުރާ މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ   •
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި މި ދާއިރާގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ  

 .ކުރުން
މިނިސްޓްރީން އާއި ދާއިރާތަކުން ބާއްވާ މީޑިއާއި އިވެންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް، ޚަބަރު ފަތުރާ  •

އާ ސައިޓުތަކުގައި  ވަޞީލަތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު އަދި މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑި



 .ޝާޢިއުކުރުން
މިނިސްޓްރީ އާއި ދާއިރާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ ޚަބަރު މޮނިޓަރ ކޮށް އޭގެ ރެކޯރޑްތައް  •

ބެލެހެއްޓުމާއި އެފަދަ ޚަބަރު ތަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއާއި ދާއިރާއިން ޖަވާބު ދީ ކަމެއް އޮޅުންފލިވައި ދޭން 
ޙާލަތެއްގައި އެކަމަކަށް މަގު ފަހި ކޮށްދީ ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފާގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ދޭނެގޮތް  ޖެހިއްޖެ 

 .ކަނޑއަޅައި ހަމަޖެއްސުން
މިނިސްޓްރީން ހިންގައި އިވެންޓްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު އިސްވެ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެފަދަ އިވެންޓް ތަކުން   •

ގެ ކަންކަން ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން. އަދި އެފަދަ ކަންކަން ދުރާލާ ވެބްސައިޓް އަދި ބޭނުންވާ މީޑިއާ ކަވަރޭޖް
 .މެނުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ސައިޓްތަކުގައި ހި މިނިސްޓްރީގެ 

ރައްޔިތުންނަށް އެގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި މިފަދަ ހުރިހާ މަޢޫލޫމާތެއް އަްޕޑޭޓް  •
 .ން ޔަޤީން ކުރުންކޮށް ހުރިކަ 

 .މީޑިއާއިން މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން ފޮނުވާ ސުވާލުތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތަކަށް އެޓެންޑްވުން •
 .އިގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރުން 15ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ބެހޭ ރިޯޕރޓް އެއަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ  •
މަސައްކަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ރާއްޖޭގެ އަދި  މިނިސްޓްރީގެ  •

 .ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީޑީއާތައް އަދި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުވައި ދިނުން

ތަޢުލީމީ ރޮނގަ .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:  ލެވެލް  ން  ކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ  އޮނިގަނޑުގެ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ގެ    8ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ސަނަދެއް 

   : ތައް ތަޢުލީމީ ރޮނގު  •
o  ްޖާނަލިޒަމ 
o  މާކެޓިންގ 
o ާމީޑިއ 
o  ްަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސ 

  
 ނެތް   : ޕްރިފާރޑް ޑިސިޕްލިން   ކަނޑައަޅާފައިވާ    މަޤާމަށް  •
   : ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް މަޤާމަށް   •

o  ްޖާނަލިޒަމ 
o  މާކެޓިންގ 
o ާމީޑިއ 
o  ްަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސ 

 

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް  
 މީޑިއާ ޖަރނަލިޒަމް •
    ަޕބްލިކް ރިލޭޝަންސް  •

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

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

https://www.csc.gov.mv/Announcement/ViewDownloads/4 



 

 ލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(. މެއި-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ދެފުށުގެ   .3 ނަމަވެސް(  )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ  ކާޑުގެ  އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 
ނަމަ، އެ  ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ   ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

 ރާއްޖެއިން   ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ،  ޖަހާފައިވާ  ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި  ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް )ހ(  

މަރުކަޒަކުން ކޮޕީއާއިސެޓުފިކެޓު  ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭރުގެ  ކޮީޕ  ތަކުގެ  : ނުވަތަ ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގެ 

ކޮޕީއާއި،   ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި  ނެތް   ސެޓްފިކެޓު  ކޮލިފިކޭޝަންސް   މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ 

 ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ   އަދި ކޮީޕ  ރިޯޕޓްގެ އެސެސްމަންޓް  ދޫކޮށްފައިވާ   އޮތޯރިޓީން

މަތީ   )ށ(   ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ  ރާއްޖޭގެ  މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމުދޭ 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮީޕ. ؛ ކޮީޕ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި     )ހ(  
ނަމަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ދުވަސް    ވަޒީފާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

އްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

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

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  
 މަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އަދާކޮށްފައިވީ ނަ

ވަޒީފާ،   )ނ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  މަސްއޫލި،  ވަޒީފާ  )އެއް  ވަޒީފާގެ  އްޔަތުތައް 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ    ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ  ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ބައިނަލްއަޤުވާމީ)ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ  
އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އަދި  ވަޒީފާގެ    ،ވަޒީފާ، 

އިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަ
ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  ތަނަކުން  އެ  މުސާރަދެވޭ    ބަޔާންކޮށް  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  )މި 

ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ   މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 އް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެ 

އަމިއްލަ  )ބ(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ޖަމާއަތެއްގައި ،  އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ 

https://myaccount.csc.gov.mv/


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

ލިބެން ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް(  ނަމަ،  ނެތް 
 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".   8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

ސިވިލް   ކަންތައްތައް  ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  ހޮވުމާއި  މި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.   12)ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( ގެ   2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް   13:30ގެ    21  ނޮވެންަބރު   2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
އީ ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އަށެވެ.  އެގްރިކަލްޗަރ  އެންޑް  ރިސޯސަސް  މެރިން  މެއިލް  -ފިޝަރީޒް، 

(hr@fishagri.gov.mvްމެދުވެރިކޮށ ) .ެވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ  
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ 

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން: 

 
ހުށަހަޅާ   އެދި  ވަޒީފާއަށް  ަބލައިމި  ތަޖުރިާބއަށް  ފެންވަރާއި  ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން  ވަޒީފާއަށް    ،ފަރާތްތަކުގެ 

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 
އިންޓަރވިއު  އާއި  
އިމްތިޙާން އޮންނާނެ  

 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

އޮންނާނީ،   އިމްތިޙާން  އާއި  އިންޓަވިއު  ޭބއްވޭ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  މަޤާމަށް    15އާ    2022  ނޮވެމްަބރ   22މި 
 ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގައެވެ. 2022 ޑިސެމްަބރ

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  
  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން 

ތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް  3އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  
( ޝީޓް  ވެްބސައިޓްގައި   A2ގޮތުގެ  އިދާރާގެ  އަދި  އިދާރާގައި  މި  ފެންނާނެހެން  އާންމުކޮށް  ޝީޓު(" 

ޝީޓު    A2އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  
ރަ ފެށިގެން  ދުވަހުން  ނޫން  އާންމުކުރާ  ަބންދު  އިދާރާއަށް    3ސްމީ  މި  ޝަކުވާއެއް  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 އަށެވެ.  hr@fishagri.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3339244/3339291މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
އެންމެ ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ  އެ  އަދި  އުޞޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ހައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އުޞޫލާގުޅޭ"   "އައްޔަންކުރުމުގެ  ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވެްބސައިޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުންތައް 
)usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment(   .ެއިން ލިެބން ހުންނާނެއެވ 
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