
  

        

 

 

  IUL/HR-GRH//252022:ނަންަބރ              

 ކޮމްޕިއ ޓަރ ޓެކްނީޝަން  މަޤާމ  

  J-312219 މަޤާމ ގެ ނަންަބރ  

 އެކެއް() 01  ބޭނ ންވާ އަދަދ  

 ދާއިމީ  މަޤާމ ގެ ގިންތި 

 1އެސް. އެމް.  މަޤާމ ގެ ރޭންކް

     1ގްރޭޑް  ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  މަޤާމ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިވިޜަން، އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން  ޑިވިޝަން/ ސެކްޝަން

 ޙޮސްޕިޓަލްލ.ގަމ  ރީޖަނަލް   ވަޒީފާ އަދާކ ރަންޖެހޭ ތަން 

 ރ ފިޔާ 5,610/-  މ ސާރަ 

 ރ ފިޔާ 2000/-  ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ލިިބދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިިބއ ޝަން.  .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ ސޫލ ން އިތ ރ ގަޑީގެ  .2

 .ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ ޞޫލ ން ސަޕޯޓިންގ ކޯ   .3

 (.މަހަކ ) ރ ފިޔާ 700/- ލިިބލައްވާ  ގޮތ ގައި އެލަވަންސްގެ 
  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އ ޞޫލ ން ރިސްކް އެލަވަންސް.  .4



  

މަޤާމ ގެ މައިގަނޑ  
 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ވާޖިބ ތައް

 .ކ ރ ން މަސައްކަތް އެންމެހާ  ގ ޅ ންހ ރި އައިޓީއާއި ހޮސްިޕޓަލްގެ .1
 ސިސްޓަމްތައް ޙައްލ ކ ރ މާއި،  މައްސަލަތައް ދިމާވާ   ސިސްޓަމްތަކަށް ކޮމްޕިއ ޓަރ  ހޮސްިޕޓަލްގެ .2

 .ބެލެހެއްޓ ން ރަނގަޅަށް 
  އެކަންތައް މައްސަލަތައްބަލާ  ދިމާވާ  އަށް( އެސް.އައި.އެޗް) ސިސްޓަމް އިންފޯރމޭޝަން ހޮސްިޕޓަލްގެ .3

 .މަސައްކަތް ކ ރަމ ން ގެންދިއ ން ގ ޅިގެން  ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ  ކަމާއި ހައްލ ކ ރ މަށް 
 ހައްލ ކ ރ މާއި މައްސަލަތައް  ދިމާވާ   ސިސްޓަމްތަކަށް ކޮމްޕިއ ޓަރ  މަރ ކަޒ ތަކ ގެ ޞިއްޙީ  އަތޮޅ ތެރޭގެ .4

 .އެހީތެރިވ ން އެމަސައްކަތ ގައި
  ޖެހިއްޖެ ބޭނ ން މ ޥައްޒަފ ންނަށް ކ ރައްވާ މަސައްކަތް މަރ ކަޒ ތަކ ގައި ޞިއްޙީ އަދި ހޮސްިޕޓަލް .5

 .ހިނދެއްގައި އައި.ޓީ އަށް އަހ ލ ވެރި ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ތަމްރީނ  ހިންގ ން 
  އިތ ރ ން ހަރަކާތްތެރިވ މ ގެ އިސްކޮށް ތަކ ގައި މަސައްކަތް ޓެކްނިކަލް ޔ ނިޓްގެ ޓެލެމެޑިސިން .6

  އެމައްސަލަ އަދި  ރިޯޕޓްކޮށް މެނޭޖ މަންޓަށް  އެކަން ހިނދެއްގައި  ދިމާވެއްޖެ މައްސަލައެއް
 .ކ ރ މ ގައި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގ ޅިގެން އެމަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންދިއ ންހައްލ 

  ހަރަކާތްތެރިވެ  އިސްކޮށް ހިންގ މ ގައި  ްޕރޮގްރާމްތައް އެކި އެކި ތަފާތ  ހިންގާ   ހޮސްިޕޓަލ ން .7
 .އެހީތެރިވ ން

 .ކ ރ ން އެމަސައްކަތް  ހަވާލ ވެ ްޕރޮޖެކްޓްތަކާއި އެކިއެކި  ހިންގާ   ހޮސްިޕޓަލ ން .8
 .ކ ރ ން   ފ ރިހަމައަށް މަސައްކަތް  ހަވާލ ކ ރެވޭ އަދި އިޚްލާސްތެރިވެ  ވެރިންނަށް މަސައްކަތަށާއި .9

  އޮފީސް)  ކ ރ ން މަސައްކަތް އަންގާ  އިސްމ ޥައްޒަފ ން  އަދި ވެރިންނާއި ހޮސްިޕޓަލ ގެ  މީގެއިތ ރ ންވެސް .10
 ( މަސައްކަތް

ދިމާވާ ކ އްލި ނ ރައްކަލ ގެ ހާލަތްތަކ ގަޔާއި، ކާރިސާތަކ ގައި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކ ގައި   .11
 އަމަލީގޮތ ން ބައިވެރިވެ އެއްބާރ ލ ން ދިނ ން. 

 5ރޮނގަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ ސަނަދ ތަކ ގެ އޮނިގަނޑ ގެ ލެވެލް މަޤާމ ގެ މަސައްކަތާ ގ ޅޭ ތަޢ ލީމީ   ޝަރ ތ ތައް މަޤާމ ގެ  
 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވ ން.  6ނ ވަތަ  

 

 ތަޢ ލީމީ ރޮނގ ތައް: 

 ކޮމްޕިއ ޓަރ ސައިންސް  •
  މަޤާމ ގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން:

 ނެތް  •
 ޑިސިޕްލިން: މަޤާމ ގެ ކޯ 
 ނެތް  •

 : ގ ޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ
 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  •

ފ ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  )މި ފޯމ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ  .1 ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔ ންތައް 
ކައ ންޓަރ ން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކ ން  އޮފީސްވެްބސައިޓ ން އަދި އިދާރާގެ 



  

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e1 ލިބެންހ ންނާނެއެވެ.( 
29309c104aa7.docx-9537-4150-bc04-48c34 

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

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

 ސެޓްފިކެޓ ، ޕާސްޕޯޓް ނ ވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ އެއްަބސްވ މެއް އޮތް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރ  .4

ކ ރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކ ރަމ ންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލ މާމެދ   މ ވައްޒަފ ން
 އިއ ތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އޮފީހ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.

 ؛ލިިބފައިވާ ތަޢ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީ .5
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑ  ޖަހާފައިވާ، މަތީ  ހ( )

ތަޢ ލީމ ދޭ ރާއްޖެއިން ޭބރ ގެ މަރ ކަޒަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި 
ކަމ ގެ ލިޔ މ ގެ ނ ވަތަ: ސެޓްފިކެޓ  ނެތް ޙާލަތްތަކ ގައި، ކޯސް ފ ރިހަމަކ ރި؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓ ގެ ކޮޕީ

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

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

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔ ނިވަރސިޓީ އަދި އިސްލާމިކް ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ފިޔަވައި،  ) ކޮޕީ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައ ލީމ ދޭ މަރ ކަޒ ތަކ ން ދޫކ ރާ ކޯސް ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ލިޔ ން )ކޯސް  

ލެޓަރ( ބަލައިގަނެވޭނީ، ލިޔ މ ގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން "ބެޗް  ކޮމްޕްލީޝަން  
ވެލިޑޭޓް" ކޮށް ދަރިވަރ ންނަށް ސަނަދ  ދިނ މ ގެ ހ އްދަ އެ މަރ ކަޒަކަށް ދީފައިވާ ހ އްދަ ނަންބަރ   

 .(ހިމަނާފައިވާ ނަމައެވެ 
 ފެތޭ ލިޔ ންތަކ ގެ ކޮޕީ:މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް . 6  

ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާއެއްގައި، ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ  )
ކ ންފ ންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަރާއި 

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

އިން  /vhttps://myaccount.csc.gov.m ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖ ރިާބގެ ތެރެއިން)
ފެންނަންނެތް ތަޖ ރިާބގެ މ އްދަތ ތައް ހާމަކޮށްދިމ ގެ ގޮތ ން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ 

މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ 

 ލިޔ ން.

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://myaccount.csc.gov.mv/


  

ނ( އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ )
ޒީފާގެ  ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަ

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ަބޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. 

ޤ ވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނ ވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، ރ( ޤައ މީ ނ ވަތަ ަބއިނަލްއަ)
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  
ވެސް( ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަ
ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން )މި ލިޔ މ ގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ 

މ ސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނ ވަތަ ަބދަލ ގައި އެކަން 
 ންވާނެއެވެ.( ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅަ

ބ( ދަޢ ލަތ ގެ އ ވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނ ވަތަ އ ވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ )
އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނ ވަތަ އ ވައިލައިފައިވާ ޤައ މީ ނ ވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނ ވަތަ 

ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަރާއި ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާ
މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި 
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން ލިެބންނެތް 

ގައިވާ "އ ވާލާފައިވާ ތަންތަނ ގެ ތަޖ ރިާބ އަންގައިދޭ   8ރެކްރޫޓްމަންޓް އ ޞޫލ ގެ ޖަދ ވަލ  ނަމަ، 
 ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް". 

ޤާބިލ  ފަރާތެއް    ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
 ހޮވ މަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނ ވަތަ އެއަށް  60ޝީޓ ން މ ޅިއެކ  ޖ މ ލަ   A2ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކ ރ މަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް 
 ވ ރެ މަތިން ޕޮއިންޓ  ލިބެންވާނެއެވެ. 

 30 އަސާސީ ޝަރ ޠ  ހަމަވ ން 

 5 ތަޢ ލީމ  އަސާސީ ޝަރ ޠަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ 

 5 ކޯ ނ ވަތަ ްޕރިފަރޑް ޑިސިްޕލިންއާ ގ ޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓ  

 5 އަސާސީ ޝަރ ޠަށްވ ރެ އިތ ރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖ ރިބާ 

 20 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނ  ނ ވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް( 

 35 އިންޓަރވިއ  

 13:30ވަނަ ދ ވަހ ގެ  2022ސެޕްޓެމްބަރ    28 މަޤާމަށް އެދި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މެއިލްކ ރައްވާނީ މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސ ންގަޑި 
ނ ވަތަ އެންމެހާ ލިޔެކިޔ ންތަކާއިއެކ  ލ.ގަމ  ރީޖަނަލް  އަށެވެ.  jobs@grh.gov.mv ގެ ކ ރިން

 ހޮސްޕިޓަލ ގެ އޮފީސް ކައ ންޓަރަށެވެ.

mailto:jobs@grh.gov.mv


  

ސަރ ކާރ ން އަލަށް ބަންދ  ދ ވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އަދި އިޢ ލާނ ގެ ސ ންގަޑި ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން 
 އެ ކަނޑައަޅާ ދ ވަހ ގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ނޯޓް: އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކ  ހ ރިހާ ޑޮކިއ މަންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ކ ރ މަށް  
 ރާތ ގެ ނަމާއި މަޤާމ  ނަންބަރ  ޖެހ މަށް ދަންނަވަމެވެ. ފައިލ ގައި އެޕްލިކޭޝަން ހ ށަހަޅާ ފަ  ،ފަހ 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ތަޢ ލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖ ރިާބއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  ޝޯޓް ލިސްޓް ކ ރ ން
 ލިސްޓ ކ ރެވޭނެއެވެ.ކ ރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓ  ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓް

 އޮންނާނެއެވެ.  ގަމ  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލ ގައިގެ ކ ރިން ލ. 2022 އޮކްޓޯަބރ 13 ކ ރ ން އިންޓަވިއ 

 ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބ ނ   
ޝީޓް(   A2ގޮތ ގެ ޝީޓް )
 އާންމ ކ ރ ން

ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ދ ވަހ ގެ  3އިންޓަވިއ  ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދ  ނޫން 
  www.gazette.gov.mvޝީޓ (" އާންމ ކޮށް ފެންނާނެހެން  A2ޕޮއިންޓ  ލިބ ނ  ގޮތ ގެ ޝީޓް ) 

އާންމ ކ ރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ  ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ  ޝަކ ވާއެއް އަށް 
ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ  3ޝީޓ  އާންމ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ  ނޫން  A2އޮތްނަމަ 
 ހަޅަންވާނެއެވެ. އަށް ހ ށަ jobs@grh.gov.mvޝަކ ވާއެއް

މެއިލް -ނަންަބރ  ފޯނަށެވެ. އަދި އީ 6800699މި އިޢ ލާނާ ގ ޅިގެން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށް ގ ޅާނީ  
އައްޔަންކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ން ހޮވ މާއި  jobs@grh.gov.mv ކ ރައްވާނީ

ރެކްރޫޓްމެންޓް < " އަދި އެ އ ޞޫލ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި ލިޔ ންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެްބސައިޓްގެ އ ޞޫލ ތައް
 އިން ލިެބން ހ ންނާނެއެވެ. ( y/Index/51https://www.csc.gov.mv/Policއ ޞޫލ " )
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