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 ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
މާލެ،ދިެވހިރާއްޖެ         

(IUL)222-AH/INDIV/2021/64 :ުނަންބަރ  
 

 އިޢުލާން 
 
 

 އެސިސްޓެންޓް ގައިޑް މަޤާމް:

 J-341621 ގެ ނަމްބަރު:މަޤާމު 

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގެ ގިންތި:މަޤާމު 

 4ޖީ. އެސް.  :ގެ ރޭންކު މަޤާމު 

 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:މަޤާމު 

 ރިސަރޗް އެންޑް ކޮންޒަރވޭޝަން ޔުނިޓް  / ނޭޝަނަލް މިއުޒިއަމް ސެކްޝަން ސެކްޝަން / ޔުނިޓް 

 . މާލެ ކ، ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުސަގާފީ ތަރިކަ  :ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ  5020/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  1500/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  700/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 މައިގަނޑު  ގެ މަޤާމު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:
 

މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިބަހުންނާ އިނގިރޭސި ބަހުން މަޢުލޫމާތު ދީ  .1
 .ގައިޑް ކޮށްދިނުން

ވަންނަނީ ޓިކެޓް  މިއުޒިއަމަށް ޓިކެޓު ކަނޑައިގެން ވަންނަންޖެހޭ ފަރާތްތައް މިއުޒިއަމަށް .2
ވަދެ އުޅޭ މީހުން އުޅޭ ގަޑިތަކުގައި  ލިބިގެންތޯ ޗެކްކުރުމާއި މިއުޒިއަމް ހުޅުވާފަ ހުންނަ 

 .ނޫޅޭގޮތް ބެލުން
އެއްޗަކަށް  މިއުޒިއަމަށް ވަދެ އުޅޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން މިއުޒިއަމްގައި ހުންނަ އެއްވެސް .3

ކަމެއް ހުރެއްޖެކަމަށް ފާހަގަވާނަމަ  ގެއްލުން ލިބިއްޖެނަމަ އަދި ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް
 .ކުރުން އެކަމެއް ސްޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯރޓް

އޭސީތައް ޖެއްސިފަ  ޒިއަމް ހުޅުވާފަ ހުންނަންޖެހޭ ގަޑިއަށް ޑިސްޕްލޭ ހޯލްގެ ލައިޓް ތަކާ މިއު .4
ނިއްވައި ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވިފަ  ހުރިތޯ ބެލުމާއި، ބަންދުކުރާއިރު ލައިޓްތަކާ އޭސީތައް

 .ހުރިތޯ ޗެކްކުރުން
ތައްޔާރުކުރުމާއި  ވާބުމިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވެގެން އެދި ފޮނުވާ ސިޓީ ތަކަށް ޖަ  .5

ތައްޔާރީތައް ކޮށް ޝެޑިއުލް  ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކުރަންޖެހޭ
 .ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހުނުގޮތް އެންގުން ތާވަލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަންގަންޖެހޭ

 .މިއުޒިއަމް މަސައްކަތު މީހުންލައްވާ މިއުޒިއަމްގައި ހުންނަ ތަކެތި ސާފުކުރުވުން .6
މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލުމާއި މަސް ނިމުމުން  .7
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 .ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓް ހެދުން
 .ލީފްލެޓް ހެދުމަށް ލިޔުންތައް ލިޔުމާއި ލީފްލެޓަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ތަރުޖަމާ ކުރުން .8
 .ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  މިއުޒިއަމްގައި މައުރަޒުތައް ބޭއްވުމަށް .9

ކެޓަލޮގެއް ތައްޔާރުކޮށް  މިއުޒިއަމްގައި މިހާރު ހުރި ތަކެއްޗާއި އަލަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ .10
ތަކެތީގެ ފޮޓޯނަގައި ފޮޓޯ އިންވެންޓްރީ  އަޕްޑޭޓްކޮށް މަޢުލޫމާތުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާއި

 .ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
ލޮކޭޝަންތައް  ޓް ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ސްޓޯރޭޖްގައި ހުރި ތަކެތީގެއެގްޒިބި .11

 .އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިޔޯ ކުރުމާއި އޮބްޖެކްޓް ޑޭޓާބޭސް  .12

 .ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
އެހިނދަކަށް  ޝަން/ޔުނިޓުން ކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުމާއި،ސެކް .13

 .އެހީތެރިވެދިނުން  އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި

 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް  2'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  .1 :ތައް ގެ ޝަރުޠު މު ޤާ މަ 
އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ، ލިބިފައި ވުމާއެކު

ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު 
 އިވުން.އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ 2މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 

 ނުވަތަ 
 

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ'  2'މަތީ ސާނަވީ' ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  .2
ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 

 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން

 ގެ ދާއިރާ:މަސައްކަތު 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 މެނޭޖްމެންޓް

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން   ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުންވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ

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

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

)މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ  ގެގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތު  .3
. ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއްނަމަވެސް( 

ޕާސްޕޯޓް ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ވިންގ ލައިސަންސް. ނުވަތަ ޑްރައި

 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު 

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ

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

 އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 
ވީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 https://myaccount.csc.gov.mv/ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ދާކޮށްފައިވާ އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަ 

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، 
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން.

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  (   އަމިއްލަނ)
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ، އެނގޭގޮތަށް(
ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
ދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަ ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 
މަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި މަޤާ

އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ލަ (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްބ)
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނު
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،ނަމަ

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަ
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 

ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ " 8ޖަދުވަލު 

ބިލު ޤާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ީ30                               ހަމަވުން  ޝަރުޠު  އަސާސ  
 ު5                އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމ 
  ާ5                އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބ 
 ެ25                  ސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(އެސ 
 ު35                                        އިންޓަރވިއ 
 

ޖުމުލަ ރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކު 
  ބިފައިވާ ނަމައެވެ.ޕޮއިންޓު ލި އިން ފެށިގެން މަތިން  60

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 :ސުންގަޑި 

ގެ  13:30ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  15ންބަރު ނޮވެ  2021މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
. އަށެވެ( ޤައުމީ ދާރުލްއަސާރު، ޗާންދަނީމަގު )ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ކުރިން، 

ރިކޮށް ވެސް މެދުވެ hr@heritage.gov.mvމެއިލް -އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީވަޒީފާއަށް 
  .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، 
 .ދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެއެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަ

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:
 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް 
 .ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

ޕްރެކްޓިކަލް  ،ވިއުއިންޓަ 
 ތަނާއި، މުއްދަތު: އޮންނާނެ 

 2021 އޮންނާނީ، ޕްރެކްޓިކަލް އިމްތިޙާނު/  ،މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު
އާ ދެމެދު، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ  02 ޑިސެންބަރު 2021އާއި  21 ންބަރުނޮވެ

 .މަރުކަޒުގައެވެ
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު 
ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 އާންމުކުރުން 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ (" ޝީޓު A2)ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު . ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ
ދުވަހުގެ  3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  މުކުރާޝީޓު އާން A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 .ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މެއިލް ކުރާީނ -އަށެވެ. އީ 3323206ނުވަތަ  3340206މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

admin@heritage.gov.mv .ެައށެވ 
 އުޞޫލުތަކާ ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ކުރުމުގެ އިޓްގެ ޑައުންޯލޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންަތއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
  ލިބެން ހުްނނާނެއެެވ.އިން )usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment(އުޞޫލާގުޅޭ" 
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 ޙުއްދަދެއްވީ:
 

 ސޮއި: 
 ނަން: ޙައްވާ ނަޒްލާ 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމް: 

mailto:hr@heritage.gov.mv
mailto:admin@heritage.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu

