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 ޓުވައްމުޑަކު ލްކޫޑް

                                                                            ޔިވެހިޒާއްޖެ ،ޓުވައްމުޑައް

  GS44/IUL/2022/20  :ދަދްބަޒު                                                             
 

 އިޢުޑާދު
 

 ލްޕޯޓްލް ލްޕަވައިޒަޒ )ވޭޖް( :މަޤާމު

 J-252419 މަޤާމުސެ ދަދްބަޒު:

 1 ބޭދުދްވާ އަޔަޔު:

 ވޭޖް އެމްޕްޑޮއިމެދްޓް އުޞޫޑުދް މަޤާމުސެ ސިދްގި:

 GS3 :މަޤާމުސެ ޒޭދްކު

 (1އޮފިސަރ ގްރޭޑް ) މަޤާމުސެ ކްޑެލިޓިކޭޝަދް:

ވަޒީޓާ އަޔާކުޒަދް ޖެހޭ 

 ގަދް:
 ޏ. ފުވައްމުލައް، ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް 

 ސެ ދިޔަޑަފް 2023އޭޕްޒީޑް  13ވަޒީޓާ ހަމަޖެހޭ ގާޒީޚުދް ޓެފިސެދް  މުއްޔަގު:

ވޭޖްއެމްޕްޑޮއިމެދްޓް 

އުޞޫޑުދް ވަޒީޓާ 

ހަމަޖައްލާ މުވައްޒަޓަފް 

މުލާޒަ ކަދޏައެޅިޓައިވާ 

 ސޮގުސެ ގާވަޑް

މަހެއްގެ މައްޗަށް އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  ރޭންކް 
ގަޑިއިރު  6ދުވާލަކު ) ދެވޭނެ މިންވަރު 

 މަސައްކަތް ކުރާނަމަ(

 ދުވާލަކަށް ދެވޭނެ 
 އުޖޫރައިގެ މިންވަރު 

 ގަޑިއިރުގެ  6)
 މަސައްކަތަށް(

 ގަޑިއިރަށް ދެވޭނެ  1
 މިންވަރު  އުޖޫރައިގެ 

 މިންވަރު  

 ރުފިޔާ  25670 ރުފިޔާ  417672 ރުފިޔާ  50.5655 3ޖީ.އެސް 

 

މަޤާމުސެ މައިސަދޏު 

ގަކާއި  މަލްއޫޑިއްޔަގު

 :ވާޖިބުގައް

 1. ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގައް ޒާވާ ހިދްސުދް

 

ލްކޫޑްސެ ޔަޒިވަޒުދްދަފް ހިދްސޭ އެކްލްޓްޒާ ކޯކަޒިކިއުޑަޒ ޙަޒަކާގްގަކުސެ ގެޒެއިދް އިދްޓަޒހައުލް ކުޅިވަޒު  -

އިދްގިޒާމްކުޒުމާއިކ ޒާވާ ހިދްސުދް. އެހެދިހެދް ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގައް ލްޕޯޓްލް ކްޑަބު ސުޅިސެދް  މުބާޒާގްގަކާއި

އަޔި މުބާޒާގްގަކަފް ކޯޓްގައް އެޅުމާއި މުބާޒާގްގަކަފް ކުޒަދްޖެހޭ އެދްމެހައި ގައްޔާޒީގައް ހަމަޖެހިޓައިވާ ސޮގުސެ 

 މަގިދް ޓުޒިހަމައަފް ގައްޔާޒުކުޒުދް.
 

 2. ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގަކަފް ކުޔިދް ގައްޔާޒުކުޒުދް

 

ޓަޒހައުލް ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގަކާއި އަގޮޅު މުބާޒާގްގަކާއި ޤައުމީ މުބާޒާގްގަކަފް ލްކޫޑްސައި ބޭއްވޭ އިދް -

 ޔަޒިވަޒުދް ޓަޒިގަކުޒުމުސެ އިދްގިޒާމް ޒާވައި ހިދްސުދް.



 3. ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގަކަފް ބޭދުދްވާ ޓަދްދީ އެހީ ހޯޔުދް

 

ހުދްސެ ޓަޒާާގުދްދާއި އަޔި ލްކޫޑް އޮޓީހުދް ކުޅިވަޒު ޙަޒަކާގްގައް ހިދްސުމަފް ގަޓާގު އޮޓީލްގަކުދްދާއިކ ޓަދްދީ މީ -

ޔުވަލް ކުޒިދް ހަމަޖައްލައި ޑީޏިދްސ ޓީޗަޒަފް  3ބޭދުދްވާ އެހީއާއި ގަކެގިކ އެޙަޒަކާގެއް ޓެފުމުސެ މަޔުވެސެދް 

 ޔުވަލް ކުޒިދް ހޯޔުދް. 11އެދްސުދް. އަޔި ޔުޒާޑާ ހޯޔަދްޖެހޭ ގަކެގި މަޔުވެސެދް 

 4. ކުޅިވަޒު ކުޅުމަފް ބޭދުދްވާ ގަކެގި ހޯޔައި ބެޑެހެއްޓުދް 

 

ލްކޫޑުސައި ބޭއްވޭ ކުޅިވަޒު ޙަޒަކާގްގަކަފް ބޭދުދްކުޒާ ގަކެގީސެ އިދްވެދްޓްޒީ ބެޑެހެއްޓުމާއިކ ކުޅިވަޒުކުޅުމަފް  -

 ބޭދުދްވާ ލާމާދު )ޑީޏިދްސޓީޗަޒުދްސެ އިޒުޝާޔުސެ ޔަފުދް( ބަޖެޓް ލެކްޝަދަފް ހުފަހަޅައިސެދް ހޯޔުދް.

 5. އެޗްޕީއީ  ޓީޗަޒުދްދަފް އެހީވުދް

 

ލްކޫޑްސެ ޔަޒިވަޒުދްދަފް ދެސޭ އެޗްޕީއީ ސަޏިގައް ކުޒިއަފް ސެދްޔިއުމުސައި އެޗްޕީއީ ކިޔަވައިޔެއްވާ ޓީޗަޒުދްދަފް  -

 އެހީގެޒިވުމާއިކ ޕީއީ ޓީޗަޒެއް ދެގް ޙާޑަގްގަކުސައި އެޗް.ޕީ.އީ ސަޏިގައް ދެސުދް.

 6. ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގަކަފް ކުޔިދް ގައްޔާޒުކުޒުދް

 

ލްކޫޑްސެ ޔަޒިވަޒުދްދަފް ބޭއްވޭ އެދްމެހައި ކުޅިވަޒު މުބާޒާގަކުސެ ޒިކޯޏްލް ބެޑެހެއްޓުދް. ކޮދްމެ ޓާމެއް  -

ދިމުމާއެކުކ އެޓާމުސައި ހިދްސުދު ކުޅިވަޒު މުބާޒާގްގަކާއި އެޗް.ޕީ.އީ ޙަޒަކާގްގަކުސެ ޒިޕޯޓް ގައްޔާޒުކޮފްް 

 ޑީޏިދްސ ޓީޗަޒަފް ހުފަހެޅުދް.

 

 އޭސެ ވުމާއެކުކ ޑިބިޓައި ސްޒޭޏް' ޏީ' ޔަފްވެސެދް މާއްޔާއިދް 2 އިމްގިޙާދަކުދް ޓެދްވަޒުސެ އެއް އެއާ ދުވަގަ ލާދަވީ .1 މަޤާމުސެ ޝަޒުޠުގައް:

 މި' ޔިވެހި' އިމްގިޙާދުސައި ލެޓްޓިކެޓް' ލްކޫޑް ލެކަދްޏަޒީ ހަޔަޒ' ދުވަގަ' ލްކޫޑް ލެކަދްޏަޒީ' އިގުޒުދް

 .ޑިބިޓައިވުދް ސްޒޭޏް' ލީ' ޔަފްވެސެދް މާއްޔާއިދް

 ދުވަގަކ

 ލެކަދްޏަޒީ' ޙާލިޑްކޮފްޓައިވުމާއެކުކ ލަދަޔެއް ސެ 3 ޑެވެޑް އޮދިސަދޏު ލަދަޔުގަކުސެ ޤައުމީ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ .2

' ލީ' ޔަފްވެސެދް މާއްޔާއިދް މި' ޔިވެހި' އިމްގިޙާދުސައި ލެޓްޓިކެޓް' ލްކޫޑް ލެކަދްޏަޒީ ހަޔަޒ' ދުވަގަ' ލްކޫޑް

 .  ޑިބިޓައިވުދް ސްޒޭޏް

 
  ސުޅޭ ވަޒީޓާސެ ޔާއިޒާގައް:

 ްއެޏްމިދިލްޓްޒޭޝަދ 

 ްމެދޭޖްމެދްޓ 

 ްސްޕޯޓްސ 

 
 މަޤާމުސެ ގަޢުޑީމީ ޒޮދސުގައް:

 ްދެގ 

 



 ް: ޕްޒިޓަޒޏް ޏިލިޕްޑިދ

 ްދެގ 
 

 ކޯ ޏިލިޕްޑިދް: 

 ްދެގ 

 ްޓަޒާގުދް ކުޒިމަގިޑާ ވަޒީޓާއަފް ލަދަޔެއް ސުޅޭ ޏިލްޕްޑިދްއާ ޕްޒިޓަޒޏް ދުވަގަ ޏިލްޕްޑިދް ކޯ :ދޯޓ 

 ޔިދުމަފް ޏިލްޕްޑިދްއަފް ޕްޒިޓަޒޏް/  ކޯ ކްޒައިޓީޒިއާސައިވާ އެޓަޒާގަކަފް ހުފައަޅާޓައިވާދަމަކ

 .ޔެވޭދެއެވެ ޕޮއިދްޓް ކަދޏައަޅާޓައިވާ

 ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ޑިޔުދްގައް:

 

ލިވިޑް ލަޒވިލް ކޮމިޝަދުސެ  ޓުޒިހަމަ ކޮފްޓައިވާ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ވަޒީޓާއަފް އެޔޭ ޓޯމު )މި ޓޯމު .1

އި ވެބްލައިޓުދް އަޔި އިޔާޒާސެ ވެބްލައިޓުދްދާ

(http://www.csc.gov.mv/download/2249) ).ެކައުދްޓަޒުދް ޑިބެދްހުދްދާދެއެވ 

 .މެއިޑް އެޏްޒެލް ހިމެދޭސޮގަފް(-ވަޒީޓާއަފް އެޔޭ ޓަޒާގުސެ ވަދަވަޒު )ސުޅޭދެ ޓޯދު ދަދްބަޒާއި އީ .2

ވަޒީޓާއަފް އެޔޭ ޓަޒާގުސެ ޔިވެހި ޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސައިޔޭ ކާޏުސެ ޔެޓުފުސެ ޑިޔުދްގައް ޓެދްދަކ ޑިޔެޓައިވާ  .3

ދަމަކ އެ ޓަޒާގެއްސެ  ޑިޔުދްގައް ކިޔަދް އެދސޭ ޓަޔަ ކޮޕީއެއް. ދުވަގަ އައި.ޏީ. ކާޏު ސެއްޑިޓައިވާ

  ޕާލްޕޯޓް ދުވަގަ ޏްޒައިވިދްސ ޑައިލަދްލް.، ޓްޓިކެޓުއުޓަދްޔުވަހުސެ ލެ

ލިވިޑް ލަޒވިލްއަފް / ލަޒުކާޒަފް ޚިޔުމަގްކުޒުމުސެ އެއްބަލްވުމެއް އޮގް މުވައްޒަޓުދް ކުޒިމަގިޑާ  .4

ދަމަކ އަޔާކުޒަމުދްޔާ ވަޒީޓާއިދް ވީއްޑުމާމެޔު އިއުގިޒާޒެއްދެގްކަމަފްކ ވަޒީޓާ އަޔާކުޒާ  މަޤާމަފް ހޮވިއްޖެ

 ވާ ޑިޔުދް.އޮޓީހުދް ޔޫކޮފްޓައި

 ކޮޕީއ  ޑިބިޓައިވާ ގަޢުޑީމީ ލެޓުޓިކެޓުގަކުސެ .5

 ،ޖަހާޓައިވާ ގައްސަދޏު ކަދޏައަޅައި ޑެވަޑް/ޓެދްވަޒު އޮގޯޒިޓީދް ކޮޑިޓިކޭޝަދް މޯޑްޏިވްލް  )ހ( 

 ލެޓުޓިކެޓުގަކުސެ ކޮޕީއާއި ގަޢުޑީމީ ޔޫކޮފްޓައިވާ މަޒުކަޒަކުދް ގަޢުޑީމުޔޭ މަގީ ބޭޒުސެ ޒާއްޖެއިދް

 ޓުޒިހަމަކުޒިކަމުސެ ކޯލް ،ހާޑަގްގަކުސައި ދެގް ލެޓްޓިކެޓު :ދުވަގަ ؛ޓްޒާދްލްކްޒިޕްޓުސެ ކޮޕީ

 އޭ.ކިއު.އެމް ޔޫކޮފްޓައިވާ އޮގޯޒިޓީދް ކޮޑިޓިކޭޝަދްލް މޯޑްޏިވްލް ޑިޔުމުސެ ކޮޕީއާއިކ

 ކޮޕީ ޓްޒާދްލްކްޒިޕްޓްސެ އަޔި ކޮޕީ ޒިޕޯޒޓްސެ އެލެލްމެދްޓް

އި ކުސެ ކޮޕީއާލެޓުޓިކެޓުގަކަޒަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ގައުޑީމީމަޒުގައުޑީމުޔޭ ޒާއްޖޭސެ މަގީ)ފ( 

ސެ އި ޓްޒާދްލްކްޒިޕްޓްސެ ކޮޕީއާދުވަގަ ކޯލް ޓުޒިހަމަކުޒިކަމުސެ ޑިޔުމު؛ ސެ ކޮޕީޓްޒާދްލްކްޒިޕްޓް

 ކޮޕީ.

 ކުސެ ކޮޕީ: މަލައްކަގުސެ ގަޖުޒިބާސެ ޑިޔުދްގަ .6

މުއައްލަލާއެއްސައިކ ލަޒުކާޒު ހިއްލާވާ ލިވިޑް ލަޒވިލްސެ ވަޒީޓާއެއްސައިކ ޔައުޑަގުސެ  )ހ( 

 އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާކ އަޔި ވަޒީޓާސެ މުއްޔަގާއި ދަމަ ކުދްޓުދްތެއްސައި ވަޒީޓާ އަޔާކޮފްޓައިވާ

 ގަޓާގު އިޔާޒާއެއްސެ އެއް))އަހަޒާއި މަހާއި ޔުވަލް އެދސޭސޮގަފް(ކ ވަޒީޓާސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް 

ބަޔާދްކޮފް އެ އޮޓީހަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ވަކިވަކިދް  (ދަމަވެލްވީފްޓައިއަޔާކޮ ވަޒީޓާ މަޤާމުގަކުސައި

 ޑިޔުދް. 

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


ދަމަ އަޔާކޮފްޓައިވާ  އަމިއްޑަ ކުދްޓުދްތެއް ދުވަގަ އަމިއްޑަ އިޔާޒާއެއްސައި ވަޒީޓާ އަޔާކޮފްޓައިވާ )ފ(  

ވަޒީޓާސެ  ،)އަހަޒާއި މަހާއި ޔުވަލް އެދސޭސޮގަފް( ވަޒީޓާކ ވަޒީޓާ އަޔާކުޒި މުއްޔަގާއި

( އަޔާކޮފްޓައިވީ ދަމަވެލް ވަޒީޓާ މަޤާމުގަކުސައި ގަޓާގު އިޔާޒާއެއްސެ އެއް) ގައްއޫޑިއްޔަގުމަލް

އަޔި މަލައްކަގްކޮފްޓައިވާ ގަދުސެ މުވައްޒަޓުދްސެ އަޔަޔު ބަޔާދްކޮފް ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ  ވަކިވަކިދް

 .އެ އޮޓީހަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ޑިޔުދް

 ،ކޮފްޓައިވާ ދަމަ މަލައްކަގް ސައިޖަމާއަގެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ދުވަގަ ބައިދަޑްއަޤުވާމީ )ދ( 

 ،)އަހަޒާއި މަހާއި ޔުވަލް އެދސޭސޮގަފް( އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާކ އަޔި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒި މުއްޔަގާއި

އަޔާކޮފްޓައިވީ  ވަޒީޓާ މަޤާމުގަކުސައި ގަޓާގު އިޔާޒާއެއްސެ އެއް)ގައް ވަޒީޓާސެ މަލްއޫޑިއްޔަގު

)މި ޑިޔުމުސައި  އެ ގަދަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ޑިޔުދް ބަޔާދްކޮފްދް ވަކިވަކި (ދަމަވެލް

އަޔާކޮފްޓައިވާ މަޤާމަކީ މުލާޒަޔެވޭ މަޤާމެއްކަދް ދުވަގަ ދޫދްކަދް ބަޔާދްކޮފްޓައި 

އޮދްދަދްވާދެއެވެ. ދުވަގަ ބަޔަޑުސައި އެކަދް ބަޔާދްކޮފް އެ ގަދަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ޒަލްމީ 

 ޑިޔުމެއް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.(

އަމިއްޑަ  ތެއް ދުވަގައަމިއްޑަ ކުދްޓުދް އެއްސައިކ ދުވަގަޓައިވާ ޔަޢުޑަގުސެ އިޔާޒާއިއުވައިޑަ)ޒ(  

އްސައި ޤައުމީ ދުވަގަ ބައިދަޑްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަގެ އެއްސައިކ ދުވަގައިޔާޒާ

މަހާއި  )އަހަޒާއި އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާ އަޔި ވަޒީޓާސެ މުއްޔަގާއި ، ދަމަ ލައްކަގްކޮފްޓައިވާމަ

 މަޤާމުގަކުސައި ގަޓާގު އެއް އިޔާޒާއެއްސެ)ޔުވަލް އެދސޭސޮގަފް(ކ ވަޒީޓާސެ މަލްއޫޑިއްޔަގުގައް 

 ބަޔާދްކޮފް އެ އޮޓީހަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ޑިޔުދް ވަކިވަކިދް( އަޔާކޮފްޓައިވީ ދަމަވެލް ވަޒީޓާ

 .ވަޒީޓާ އަޔާކުޒިސޮގް އަދްސައިޔޭ ޒެޓަޒެދްލް ޗެކް ޓޯމުޑިބެދްދެގް ދަމަކ 

ވަޒީޓާއަފް އެދްމެ ޤާބިޑު 

ޓަޒާގެއް ހޮވުމަފް ބެޑޭދެ 

 ކަދްގައްގައް:

އަލާލީ ޝަޒުގު ހަމަވުދް

އަލާލީ ޝަޒުޠަފްވުޒެ އިގުޒަފް ޑިބިޓައިވާ ގަޢުޑީމު

އަލާލީ ޝަޒުޠަފްވުޒެ އިގުޒަފް ޑިބިޓައިވާ ގަޖުޒިބާ

އެލެލްމަދްޓް )އިމްގިހާދު ދުވަގަ ޕްޒެކްޓިކަޑް(

އިދްޓަޒވިއު

  ައިން  06މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކުރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމްލ
 ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓް ިލބިފަިއވާނަމައެވެ.

މަޤާމަފް އެޔެދްވީސޮގާއި 

 ލުދްސަޏި:

 ،ސެ ކުޒިދް 14:00 ުދުވަހުހޯމަ ވާ  2022ޖެދުއަޒީ  02މަޤާމަފް އެޔި ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ގަކެގި ހުފަހަޅާދީ 

އީމެއިޑް  ޑިޔުދްގައް އެޔޭޓޯމާއި ފެވެ. ވަޒީޓާއަފްލްކޫޑަ ޓުވައްމުޑަކު

admin@fuvahmulakuschool.edu.mv  ިމެޔުވެޒިކޮފްވެލް ބަޑައިސަދެވޭދެއެވެ. އަޔި އިޢުޑާދުސެ ލުދްސަޏ

ޔަޔަފް ޢައެ ކަދޏައަޅާ ޔުވަހުސެ  އް ކަދޏައަޅައިޓިދަމަކ ހަމަވުމުސެ  ކުޒިދް ލަޒުކާޒުދް އަޑަފް ބަދްޔު ޔުވަހެ

 ވަޒީޓާއަފް އެޔޭ ޓޯމު ބަޑައިސަދެވޭދެއެވެ. 

 ޝޯޓްޑިލްޓުކުޒުދް:

 

ވަޒީޓާއަފް  ،މި ވަޒީޓާއަފް އެޔި ހުފަހަޅާ ޓަޒާގްގަކުސެ ގެޒެއިދް ގަޢުޑީމީ ޓެދްވަޒާއި ގަޖުޒިބާއަފް ބަޑައި

 ޑިބޭޓަޒާގްގައް ޝޯޓްޑިލްޓުކުޒެވޭދެއެވެ. ޕޮއިދްޓު ކުޒިމަގިޑާޓައިވާ ޓަޒާގްގަކުސެ ގެޒެއިދް އެދްމެ މަގިދް 



)އިމްގިޙާދާއި ވިއު ޒއިދްޓަ

ޕްޒެޒެދްޓޭޝަދް އޮދްދަ 

  އެބައިވެލް ހިމެދުދް(، ދަމަ

 އޮދްދާދެ ގަދާއިކ މުއްޔަގު:

އާއި  11އާ  00ޖެދުއަޒީ  2022 އޮދްދާދީ އަޔިި ޕްޒެކްޓިކަޑް އިދްޓަވިއުމި މަޤާމަފް މީހަކު ހޮވުމަފް ބޭއްވޭ 

 ސައެވެ. ޓުވައްމުޑަކު ލްކޫޑު ،ޔެމެޔު

 

 

"ވަޒީޓާއަފް ކުޒިމަގިޑީ 

ޑިބުދު  ޓަޒާގްގަކަފް ޕޮއިދްޓު

ޓޯމު("  A2ސޮގުސެ ޝީޓް )

 އާދްމުކުޒުދް

"ވަޒީޓާއަފް ކުޒިމަގިޑީ ޓަޒާގްގަކަފް ޕޮއިދްޓު ޑިބުދު ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި  3އިދްޓަވިއު ބާއްވާގާ ޒަލްމީ ބަދްޔު ދޫދް 

ޓޯމު(" އާދްމުކޮފް ޓެދްދާދެހެދް މި އިޔާޒާސައި އާދްމުކުޒެވޭދެއެވެ. ވަޒީޓާއަފް ކުޒިމަގިޑީ  A2ސޮގުސެ ޝީޓް )

ޔުވަހުދް ޓެފިސެދް ޒަލްމީ  ޓޯމު އާދްމުކުޒާ A2ޓަޒާގްގަކަފް ޕޮއިދްޓު ޔެވިޓައިވާ ސޮގާމެޔު ޝަކުވާއެއް އޮގްދަމަ 

 ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިޔާޒާއަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ. 3ބަދްޔު ދޫދް 

މެއިޑް -)އީ ahmulakuschool.edu.mvadmin@fuvމެއިޑް ކުޒާދީ -( އަފެވެ. އ6160002ީމި އިޢުޑާދާ ސުޅިސެދް މަޢުޑޫމާގު ލާޓުކުޒުމަފް ސުޅާދީ )

 އެޏްޒެލް( އަފެވެ. 

ލިވިޑްލަޒވިލް ލިވިޑްލަޒވިލްސެ ވަޒީޓާގަކަފް މީހުދް ހޮވުމާއި އައްޔަދްކުޒުމުސެ އުޞޫޑުގައް އަޔި އެ އުޞޫޑުގަކާ ސުޅުދްހުޒި އެދްމެހައި ޑިޔުދްގައް  -

 އިދް ޑިބެދް ހުދްދާދެއެވެ.https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51ކޮމިޝަދުސެ ވެބްލައިޓްސެ އުޞޫޑުގައް < "ޒެކްޒޫޓްމެދްޓް އުޞޫޑު"
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