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  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިއްދޫ             

      ދިވެހިރާއްޖެ         

 225-AHRI/225/2021/35(IUL) :ނަންބަރު           

 އިޢުލާނު 
 

 އޮފިސަރ )ވަގުތީ(އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް  :މަޤާމު 

 )އެކެއް(   1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 (މަސް 6ވަގުތީ ) ގިންތި:

 3 ޖީ. އެސް :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 ސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރއެސި މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

  ރުފިޔާ 4465.00 މުސާރަ:

  ރުފިޔާ 1500.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ސިވިލްސްރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާ ޚިދުމަތް  - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން  -
 މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  -
  ރުފިޔާ 700.00: 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

ން ފައިސާ އަދާކުރަންޖެހޭ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނަންބަރ އެކައުންޓު 4އަދި  3ކައުންސިލްގެ  .1

 ބާކީ ކުރުން. ލިޔެ ތައްޔާރު ކުރުމާއި އައިޓަމް ވައުޗަރއަދާކުރުމަށް 

 ނަންބަރ އެކައުންޓްގެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. 4އަދި  3ކައުންސިލްގެ  .2

 ފައިސާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން. .3

ށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވުމަށް ފަހު ފައިސާ ލިބުނުތޯ ބެލުމަ ށްފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތަ .4

 ސިޓީ/މެސެޖް ފޮނުވުން.

ހެއްޓުމާއި ރިކޮންސިލޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް ނަންބަރ އެކައުންޓްގެ ބާކީ ބެލެ 4އަދި  3ކައުންސިލްގެ  .5

 ތައްޔާރު ކުރުން.

 ކުރުން ލްފައިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައި .6

ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތްތަކަށް، ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށްފަހު އެފައިސާ އެފަރާތަށް ލިބުނުތޯ  .7

 



 

 ބެލުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީ/ މެސެޖު ލިޔެ ފޮނުވުން.

 ނަންބަރ އެކައުންޓްގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން. 3ކައުންސިލްގެ  .8

އި ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ފައިސާއާ ނަންބަރ އެކައުންޓަށް ލިބޭ 4ކައުންސިލްގެ  .9

 ތައްޔާރު ކުރުން.

 ރުކުރާ ބަޖެޓްތަކާއި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން.އުންސިލުން ތައްޔާކަ .10

 ގެ އޮފީސްތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ އައިޓަމަށް ނެގުން.އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ޙަވާލު ކުރުމަށް ސަރުކާރު .11

ލިޔުން ކަމާބެހޭ  ގުޅޭ ލިޔުންތައް އެންޓްރީން ނެގުމާއި އެއާބެހޭ ޔުނިޓަށް އަންނަ ފައިސާއާފައިސާ .12

 މައްސަލަތަކާއި ގުޅުން

ކުރަންޖެހޭ  ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކުގައި  ގުޅިގެން  ކަތްތަކާމަސައް ރަސްމީ މީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ .13

 ބައިވެރިވުން.

ންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަ -14
ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

 އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން ފަޔާއިނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަ

   ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި  -15
 .ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބު ދާރީވުން  

 

  އްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް މ2ާ  ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
  ސްކޫލް  ސެކަންޑްރީ ހަޔަރ ނުވަތަ ސްކޫލް  ސެކަންޑްރީ  އިތުރުން  އޭގެ ލިބިފައިވުމާއެކު،

  ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
  ނުވަތަ،

 
ނޑުގެ ލެވެލް ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ވެހިރާއްޖޭގެދި -2   ޙާޞިލްކޮށްފައި  ގެ ސަނަދެއް 3 އޮނިގަ

  ޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ހަ ،ވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ
 ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.'

  :މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
ކޮމާސް،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭޖުމަންޓް،ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް،ކައުންޓިންގ، އެ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކައުންސިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޮމިޔުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް،
ސޯސް މެނޭޖުމަންޓް، ސްޓަޑީޒް،އިކޮނޮމިކްސް، ފައިނޭންސް، ގަވަރނަންސް،ހިއުމަން ރިސޯސް،ހިއުމަންރި

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، ލޯ، ލޯކަލް ގަވަރނަންސް،މެނޭޖުމަންޓް، މާކެޓިންގ، 
މާކެޓިންގ މެނޭޖުމަންޓް، އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕޮލިސީ ސްޓަޑީޒް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، ޕްރޮޖެކްޓު 

ޝަން، ޕަބްލިކް މެނޭޖުމަންޓް، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން، މެނޭޖުމަންޓް، ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭ 
 އަރބަން ސްޓަޑީޒް.، ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ، ސޯޝަލް ސައިންސް

 



 

 ރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:ޕްރިފަ 
-   

 މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލި 
-  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ސިވިލް ސަރވިސް  ފޯމު )މި ފޯމުފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  .1
އި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިުޓން

(http://www.csc.gov.mv/download/2249) ).ެކައުންޓަުރން ލިބެންުހންނާނެއެވ 

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

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ެފންނަ،  .3
ނަމަ، އެ  ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

  .ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ޓްިފކެޓުސެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
ނަަމ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީްއލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،  ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ .5

ނޑައަޅައި ެލވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  )ހ(  ނޑު  ކަ  ތައްގަ
 ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ،ޖަހާފައިވާ

 ނެތް ސެޓްފިކެޓު :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ކޮޕީއާއިސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 
 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ގެ ކޮޕީއާއި،ލިޔުމު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި
 އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

އި ކުގެ ކޮޕީއާތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭެގ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަުއލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަމަތީ  )ށ( 
އި ގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް
 ގެ ކޮޕީ.ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

 ކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ  .6

ގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް )ހ( 
އަދާކޮްށފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  ނަމަ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

ާރއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ )އަހަ ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
 އަދާކޮށްފައިވީ ޒީފާވަ މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ އެއް) މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް

 /https://myaccount.csc.gov.mv)ށ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިްނ 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އިން ފެންނަންެނތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން 

އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 

http://www.csc.gov.mv/download/2249
https://myaccount.csc.gov.mv/


 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 ކިން ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ނަމަވެސް( ވަކިވަ

ނަމަ  އަމިއްލަ ުކންފުންޏެްއ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ (  ނ)
)އަަހރާއި މަހާއި ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީާފ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

 ަމޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް) ތައްވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އެނގޭގޮތަށް(
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އަދިބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ

 .އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަާޔންކޮށް އެ

 ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ގައި އްޖަމާއަތެ/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބަިއނަްލއަޤުވާމީ ( ރ)
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

 ަމޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ތައް ވަޒީފާެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ،އެނގޭގޮތަށް(
 އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ

ޫނންކަން  އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ)މި ލިޔުމުގައި 
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަަދލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުްނ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އަމިއްލަ  ޏެއް ނުވަތައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުެގ އިދާރާއިއުވައިލަ(  ބ)
އްގައި ޤައުީމ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ އެއްގައި، ނުވަތައިދާރާ

ރާިއ )އަހަ އަދި ވަޒީފާެގ މުއްދަތާއި އަާދކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ، ނަމަ ސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ
 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް)މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން  ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ލިބެންެނތް ނަމަ،  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 .މުފޯ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ((%30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން  .1
 (5(%އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު  .2
 ((%5އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ  .3
 (52(%އެސެސްމަންޓް )އިމްތިހާނު ނުވަަތ ޕްރެކްޓިކަލް(  .4
 (3(%5އިންޓަރވިއު  .5

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  14:00ގެ  2021 ޑިސެންބަރު 06މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންެޖހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެއިލް -އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

info@halifatoll.gov.mv ްވެސް ބަލައިގަނެވޭެނއެވެ.  މެދުވެރިކޮށ 
ނޑައަޅައިފި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ އަދި ނަމަ، އެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަ  ލައިގަނެވޭނެެއވެ. ކަ
 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހަޅާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 ކުރެވޭނެެއވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް
 

mailto:info@halifatoll.gov.mv
mailto:info@halifatoll.gov.mv


 

ވިއު )އިމްތިޙާނާއި ރއިންޓަ 
، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ

  ވެސް ހިމެނުން( އެ ބައި 
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 2021 ޑިސެންބަރު  12 އޮންނާނީ، އިމްތިޙާނުއަދި  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު 
 ގައެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުުރުބރީ އާ ދެމެދު،   2021 ޑިސެންބަރު 14އާއި 
 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އިންޓަވިއު
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީްޓ ) ޕޮއިންޓު

ދެވިފައިާވ ގޮތާމެދު  ޕޮއިންޓުވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެެއވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ަފރާތްތަކަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަ ކުރާންމުފޯމު އާ A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ
 އަށެވެ.  info@halifatoll.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 6500068މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެހޮވުމާއި އައްޔަންތަކަށް މީހުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  ކުރުމުގެ މިންގަ
ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންތައް ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ އެންމެހައި
usoolu)-(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment ްލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.  އިނ 

  1443 ރަބީޢުލް އާޚިރު 26

                                                2021   ޑިސެންބަރު 01

  

 މޫސާ ޝަފީޤް                                   

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު          
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