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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 

  AHRI/225/2022/55-(IUL)225 ނަންބަރު:                                       

 އިޢުލާނު 
 

 އުންސިލް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް ކަ މަޤާމު:

 J-335829 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް ( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3ޖީ.އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ  
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން  
 ޖެހޭ ތަން:

 ގެ އިދާރާ / ހއ. ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ރުފިޔާ  4465.00 މުސާރަ:

ސަރވިސް  
 އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  1500.00

އެހެނިހެން  
 :އެލަވަންސް 

 ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. -

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިިބއުޝަން.  -

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ   -

 ރުފިޔ700.00ާ .: މަހަކު 2 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް    -   

 ރުފިޔާ  1100.00މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސް:    - 
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  

  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ތަކާއި ވާޖިބުތައް 

  މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު  
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ރައްދު ކުރުމަށް ލިބޭ ތަކެތި އެ އިދާރާތަކަށް ރައްދުކޮށް ދިނުން.  .1

ބެލެހެއްޓުމާއި،   .2 އެންޓްރީކުރުމާއިރިސެޕްޝަން  ަބލައިގަތުމާއި،  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅޭ   ،އިދާރާއަށް 

ގަވަރމަންޓް ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އިދާރާއަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ -ރޫޓްކުރުމާއި އަދި އީ

 އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންޓްރީކުރުމާއި އަދި ރޫޓްކުރުން

 ވުން. މެއިލްއަށް ލިޭބ އެންމެހައި ލިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް ކަމާގުޅޭ ޔުނިޓްތަކަށް ފޮނު-ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އީ .3

 އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ހަމަޖެއްސުން.  .4

ތަންތަނަށް  .5 ފޮނުވަންޖެހޭ  ލިޔުންތައް  ޝީޓްފަދަ  މުސާރަ  ބިލްތަކާއި،  އަދި  ރިޕޯޓް  މެސެޖް،    ސިޓީ، 

 . އެހީތެރިވުން ފަރާތަށް  އިސްކޮށް ހުންނަ    ފޮނުވުމުގައި 

ދޭންޖެހޭ ކޯލްތަކަށް ޖަވަބު  ރިސެޕްޝަނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތައް ނެގުމާއި، ކޯލްތައް ޕާސްކުރުމާއި، ޖަވާބު  .6

 ދިނުން. 

ދޫކުރުމުގެ   .7 ލައިސަންސް  ކަނޑުގެ  އެއްގަމާއި  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  އޮފީހުގެ  ފްރަންޓް 

މަސައްކަތްތައް   ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  ދޫކުރުމުގެ  ރޯޑްވާދީނަސް  އުޅަނދުގެ  އެއްގަމު  ކަންތައްތަކުގައާއި 

 . ކުރުން 

 އިން ބަލައިގަނެ ކަމާބެހޭ  ވިޔަ މޮޑިއުލް މެޓްރިސް އަދި  ޓްރާންސްޕޯރޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ ފައިސާ   .8

 ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރުން.  

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ޕޯސްޓް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ޕޯސްޓްކުރުމާއި ފައިލް ކުރުން.  .9

ފުރިހަމަ  .10 ތަންފީޒުކުރުމަށް  ނިންމުންތައް  ފާސްކުރާ  އެފަދަ  ކައުންސިލުން  އެއްބާރުލުންދީ،  އަށް 

އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ    ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  

 . ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން 

ތަންފީޒު .11 ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްތަކާއި  އިދާރާގެ  އެންމެހައިކައުންސިލްގެ   ކުރުމާގުޅޭ 

 . ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބ ދާރީވުން

 ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވެރިން އަންގާ މަސައްކަތް ކުރުން. މީގެ އިތުރުންވެސް އޮފީހުގެ .12
 



 

 

 

 
 6 / 3 ޞަފްޙާ 

މަޤާމުގެ  

 ޝަރުޠުތައް:

ވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް'  ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައި  3ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ޤައުމީ   އްޖޭގެދިވެހިރާ

  ލިިބފައިވުން ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް 'ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް

  ނުވަތަ،

ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިިބފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން  މާއްދާއިން  2  އިމްތިހާނަކުން  އެއްފެންވަރުގެ  އެއާ  ނުވަތަ  ސާނަވީ

ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން  ' ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ސެކަންޑްރީ

 .'ސީ' ގްރޭޑް ލިިބފައިވުން

 ރޮނގުތައް  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ  

 ނެތް   -

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -

 މެނޭޖްމަންޓް   -

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  

 ލިޔުންތައް:

 

އަދި  .1 ވްެބސައިޓުން  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ފޯމު  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ 

ލިންކުން    www.halifatoll.gov.mvގެކައުންސިލް ތިރީގައިވާ  އަދި  ކައުންޓަރުން  ވެްބސައިޓުންނާއި 

 bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-4150-9537-ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( 

29309c104aa7.docx 

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

( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް .3

ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ   ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ    ަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއް .4

 ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

http://www.halifatoll.gov.mv/
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
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 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް   )ހ(

: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ޭބރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން

 އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު

 . ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ

 ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ )ށ(

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. ؛ ޕީކޮ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ހިއްސާވާ   ސަރުކާރު  މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ހ(  

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ 

އިން ފެންނަންނެތް   /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިާބގެ ތެރެއިން    )ށ(  

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ފައިވާ  ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށް

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 

 ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، )ނ( އަމިއްލަ ކުންފުން

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ  ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކި

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ   ، ކޮށްފައިވާ ނަމަ ތެއްގައި މަސައްކަތްޢަޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާ )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް   ، އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ލިޔުމުގައި   .ލިޔުން ަބޔާންކޮށްފައި )މި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

ލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ )ބ(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައި

ޖަމާއަތެއްގައި ، އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ 

ތަށް(،  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަކިވަކިން   އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް(  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 

ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް   8ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިެބންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  

 ސް ޗެކް ފޯމު".އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ  

ޤާބިލު ފަރާތެއް  

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 ( %30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން )  -1

 ( %5ސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމު )އަސާ -2

 ( %5އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ ) -3

 ( %25އިމްތިހާނު ނުވަތަ ޕްރެޓިކަލް (  )ސްމަންޓް ) އެސެ -4

 (%35ޓަރވިއު  ) އިން -5

ަބޔަކުން    60%   ޖުމްލަމި މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ 

 ލިިބފައިވާ ނަމައެވެ. އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު  ސްދޮޅަސް ފަ )

ގެ  ނީ ޝަރުތު ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓާއި ، ތަޖުރިާބވޭމާ ތަޖުރިާބގެ ަބޔަށް ޕޮއިންޓްދެމި މަޤާމަށް ތަޢުލީ

 ށެވެ. ތަގެ މުއްދަފިޔަވައި އެއަށްވުރެއް މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިާބ މުއްދަތު

ބަ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލްތަކާއި  ތަކާއި  ޤަވާއިދު  ކަންތައްތައް    ލާނެކަނޑައެޅިފައިވާ 

 . ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ www.halifatoll.gov.mvއިދާރާގެ

މަޤާމަށް  

އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، ތިލަދުންމަތީ    14:00ދުވަހުގެ  ުބދަވާ    14ޑިސެންަބރު    2022ޅާނީ  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަ

އީ ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އަށެވެ.  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  މެއިލް -އުތުރުުބރީ 

info@halifatoll.gov.mv   .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ 
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އެ ކަނޑައަޅާ ، ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި  

 ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިންޓަރވިއު  

އޮންނާނެ ތަނާއި،  

 މުއްދަތު:

ވަހުން ވަނަދު  20ޑިސެންަބރު    2022މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮންނާނީ  

ދުވަހާ  22ޑިސެންަބރު    2022ފެށިގެން   ކައުންސިލް  ވަނަ  އަތޮޅު  އުތުރުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ  ތާރީޚެއްގައި  ގެ ދެމެދުގެ 

 އިދާރާގައެވެ. 

"ވަޒީފާއަށް  

ކުރިމަތިލީ  

ފަރާތްތަކަށް  

ޕޮއިންޓު ލިބުނު  

ގޮތުގެ ޝީޓް  

(A2    ")ުޝީޓ

 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު ގޮތުގެ   3ނޫން  އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު  

ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް   A2ޝީޓް )

އޮތްނަމަ  ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން   A2އެއް 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  3ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 

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

ވްެބސައިޓްގެ   ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  އާންމުރެކްރޫޓްމަންޓާ"ލިޔުންތައް  ގުޅޭ  " ތައްއުޞޫލު  އި 
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51    ްރެކްރޫޓްމަންޓ އޮނިގަނޑުތަކުގެ  "ޚާއްޞަ  ގެ 

 ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. އިން   https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/40އުޞޫލުތައް"
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  މޫސާ ޝަފީޤް                                                          
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް                                                 
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