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  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ 

 ދިއްދޫ            

  ދިވެހިރާއްޖެ         

    

 225-AHRI/225/2021/1(IUL)ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމު:

 J-331489 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1އެމް. އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް ސީނިއަރ  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ / ހއ. ދިއްދޫ

 ރުފިޔާ 5610.00 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 2000.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. -

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  -

 ރުފިޔާ  700.00: މަހަކު 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް    -   
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.  -1

ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޭގައި ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންނާއި، އަރުވާލުމަށް މާލެ ފޮނުވެންދެން ގޭގައި ޙުކުމް  -2

 ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. -3

ތަހްނިޔާ /ތަޢުޒިޔާ މެސެޖް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވަންޖެހޭ  -4

 ފޮނުވުން.

 މާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.އިސްޓޮކްބެލެހެއްޓުމާއި،  -5

މީހުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  -6

 ބެލެހެއްޓުން. އްކަންތައްތަ

އަހަރުންމަތީ މީހުންގެ ތެރެއިން ނިޔާވާ މީހުންގެ ރިޕޯޓް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ  65 -7

 ވުން.ނުފަރާތްތަކަށް ފޮ

ނަގައި ކަމާގުޅޭ  ންއިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ އެންމެހައި ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމުން އެތަކެތި އެންޓްރީ -8

 މައްސަލަތަކާއި ގުޅުން. 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން. -9

 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. -10

 ލުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދުބެ -11

 އިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލް ކުރުން. -12

 އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޓީމުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން. -13

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާބެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން. -14

 އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. ކޮމިޓީތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާންގެ އަންހެނު -15

އަހަރުން އެއް އަހަރު ދޭ ތިލައުތުރު އުއްތަމައަރުތަ ވެރިންގެ އިނާމުގެ މަސައްކަތް  2ކައުންސިލުން  -16

 ކުރުން.
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 ކުރުން.ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  -17

ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުން ހޯދުމަށް ފަހު  -18

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފަށް އެ 

 މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން

ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ  ލްގެކައުންސި -19

ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ 

 ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން

  ސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ަތންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަ -20
 ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ަޖވާބު ދާރީވުން 

 .މީގެ އިތުރުންވެސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވެރިން އަންގަވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން -21

 : މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ދާއިރާއިން  ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންނުަވތަ  ޖުމަންޓްބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭ

ނޑުގެ ލެވެލް   ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 6ނުވަތަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:ގުޅޭ  -

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން -

 މެނޭޖުމަންޓް  -

 މަސައްކަތާއިގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް  -

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން -

 ބިޒްނަސް މެނޭޖުމަންޓް  -

 ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 
 
 
 

ސިވިލް ސަރވިސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު  .1
އަދި މި އިދާރާގެ     (http://www.csc.gov.mv/download/2249 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން

www.halifatoll.gov.mv(  ިލިބެންހުްނނާނެއެވެ.ކައުންޓަރުްނ  ،ވެބްސައިޓުންނާއ 

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

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުްނތައް ފެންަނ، ިލޔެފައިވާ  .3

http://www.csc.gov.mv/download/2249
http://www.halifatoll.gov.mv/
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ނަމަ، އެ ަފރާތެއްގެ  ވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަަދ ކޮޕީއެއް. ނު
 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ  .4
ފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީ

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛  .5

ނޑައަޅައި ލެަވލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ(   ނޑު ކަ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަ

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީުމދޭ މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން
ލިޔުމުގެ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ

 އެސެސްމެންޓް  އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްަފއިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ކޮޕީއާއި،
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ

މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާްއޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެުޓތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންަތކުގެ ކޮޕީ:  .6

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

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

 ލިޔުން. 

ށްފައިވާ )ށ(   އަމިއްލަ ކުންުފންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮ 
ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
ގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ނ(  ޤައުމީ ނުަވތަ ބައިަނލްއަުޤވާމީ
ވަޒީފާގެ  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ުދވަސް އެނގޭގޮތަށް(

އްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލި
)މި ިލޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ  ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަުކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ބަދަލުގައި  މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ
 އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ޫދކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

)ރ(  އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ 
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އްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ުނވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ައދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާިއ މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަްށ(،  ، ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާުމތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން
 އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 

 

 

ކެޓަގަރީގެ ޖުމްލަ 
 އިންސައްތަ 

އިންސަ 
އްތަ 
)%( 

ޕޮއިން 
 ޓް 

 ދާއިރާ  ބެލޭނެ ބައިތައް 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު  65 15 20
 ތަޢުލީމު 

ރޑް ޑިސިޕްލިންގެ ސެޓްފިކެޓް 5 5    ޕްރިފަ

10 10 20 
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ 

 ތަޖުރިބާ 
މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

 ލިބިފައިވާ ހުނަރު  އިމްތިޚާނު / ޕްރެކްޓިކަލްސް  50 20 70

   އިންޓަރވިއު 100 50  

 ޖުމުލަ   240 100 100

ޖުމްލަ މި މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން 

 ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.)ތިރީސްފަސް އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންުޓ  %35

ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓާިއ ، މި މަޤާމަށް ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ ޝަރުތު ހަަމކުރުމަށް 

 ތަޖުރިބާ ފިޔަވައި އެއަށްވުރެއް މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދު ތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި އެއްގޮތަްށ މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ަކންަތއްތައް  ކަ

 އެވެ.ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުްނނާނެ www.halifatoll.gov.mvއިދާރާގެ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، ތިލަދުންމަތީ  14:00 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 2021ފެބުރުވަރީ  03މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

 info@halifatoll.gov.mvވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށެވެ.

 މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ނޑައަޅާ  އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ ކަ
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

mailto:info@halifatoll.gov.mv
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 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަަލއި
 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެެއވެ. 

 
 

އިންޓަރވިއު )އިމްތިޙާނާއި 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

އެ ބައި ވެސް ، ނަމަ
އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އިން 2021ފެބުރުވަރީ  15އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮންނާނީ މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ 
 އާއި ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. 2021ފެބުރުވަރީ 18

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުފޯމ
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްަތކަށް ޕޮއިންޓު  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެްނނާނެެހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި  A2ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް )

 A2ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް  3ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 އަށެވެ. info@halifatoll.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 6500068މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ  ހައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ

ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 
usoolu)-(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment  .ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ 

    1442 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 12
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               ޙުސައިން  هللا ޢަބްދު

       ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

mailto:info@halifatoll.gov.mv
(http:/www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu)
(http:/www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu)

