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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  

ތަކާއި    މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

ލުތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި އެކި  ޞޫއަދި އު  ތަކާއިޢިދު ޤަވާ  ތަކާއިޤާނޫނު .1

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްަބސްވުންތަކާ  އެހެނިހެން  އިތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ .2

މަޢުލޫމާތު   ، އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެއިލްގެ ލަފާގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއަޅަކައުންސި  ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު

 . ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަކަށް ލިއުމުން ދިނުން އެ

އެކަށައަޅަންޖެހޭ އެއްަބސްވުންތައް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދު .3

 .ލުންއިޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވަ  ކޮށް،ދެފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތް

ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(  ޞޫއު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންަބރ:   .4

އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް    ،އިރުޝާދު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި

 . ދިނުން

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން .5

 ގުމާއި ޢަމަލީގޮތުންފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އިސްނެ ޤާނޫނީ ގޮތުން  ،ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން

 .ަބއިވެރިވުން

އަހުލުވެރި .6 ޤަވަޢިދުތަކަށް  ޤާނޫނާއި  މުވައްޒަފުންނަކީ  ކައުންސިލުގެ  ގޮތުގައި   އަތޮޅު  ފަރާތްތަކެއްގެ 

 ޭބނުންކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ޙަރަކާތްތަކާއި،  ލަތްތައްޞީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު ވަ 

ކުރަންޖެހޭ ކަމާގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމަށްޓަކައި  ރާވައި  އެ  ކަންތައްތައް  ކުރުވައި،  މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި 

 .ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތްތައް ހިންގައި

ޤާނޫނާއި، .7 ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ދިވެހި  މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލްގެ  އޮފް   އަތޮޅު  ކޯޑް  އަދި  ޤަވަޢިދާއި 

 ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ  މައްސަލަތައް ަބލައި ތަޙްޤީޤު މަލުކުރާކަމަށް ހުށަހެޅޭކޮންޑަކްޓާ ޚިލާފަށް ޢަ

 . ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން

އިސްލާ .8 ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  މުވައްޒަފުންނާމެދު   ފިޔަވަޅު  ޙީ އަތޮޅު  އަޅަންޖެހޭ 

 .ލަފާ ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކަށް ދިނުން ށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީފިޔަވަޅު އެޅުމަ ޙީއިސްލާ



 

ލިިބގަތުމާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ .9

 .ކަންކަމުގައި ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން ވަކާލާތުކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ

 .މަޝްވަރާ ދިނުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފަޔާއި  .10

ލަފަޔާއި   .11 ގޮތުން  ެބހޭ  އެއްަބސްވުންތަކާ  ދެމެދުވެވޭ  ފަރާތްތަކާ  އެހެނިހެން  ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު 

 . އިރުޝާދު ދިނުން

ނޫނީ  ޤާމަލުކުރަން ފެށުމާެބހޭގޮތުން  ޢަ އެކުލަވާލާ ޤަވަޢިދުތަކަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން .12

 .ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އަދި އިދާރާގެ .13

ތައް ސްޓޭންޑަރޑްޔާގޮތުން  އުއޮޕަރޭޓިންގ   ރުކުރަންޖެހޭ  ޤަވާއިދާ ޞޫޕްރޮސީޖަރތަކާއި  ޤާނޫނާއި  ލްތައް 

 . އެކުލަވައިލުން އެއްގޮތަށް

ަބއިވެރިވުމާއި އެކަމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ   މަލީގޮތުން ޢަލުމުގެ މަސައްކަތުގައި  އިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވަ .14

 .ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް   އަތޮޅުގައި   ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން / އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން .15

މަސައްކަތްތައް  ލުކުރެވިފައިވާޙަވާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި އަދި   ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން

ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޕޯޓް  ސްޓޭޓަސް  ފަރާތްތަކާ  ލުޞޫއު ކުރިއަށްދާގޮތުގެ  ކަމާެބހޭ  ތެރެއިން  އިދުން ޤަވާތަކުގެ 

 އްސާކުރުން ޙި

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް   އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ރޭވޭ އެކި މަޝްރޫޢުތައް .16

ަބއިވެރިވެޢަތައްޔާރުކުރުމުގައި     ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެފަދަ  މަލީގޮތުން  އެހީތެރިވެދިނުމާއި، 

ފަ ކަމާެބހޭ  ޤާނޫނާއި   ރާތްތަކަށްޕްރޮޕޯސަލްތައް  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް  އެހީ   އިދުތަކުގައިޤަވާހުށަހަޅައި، 

 . ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން

 . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ރިޕޯރޓްތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން .17

މުޢާމަލާތްތައް ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު  ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެހައި  ގެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު .18

 . މަތިން ކުރަމުންގެންދޭތޯ ަބލައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 .ސީލް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންކޯޓްތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް އިދާރާ ތަމް .19



 

ނިންމާ .20 ކައުންސިލުން  ސިޔާސަތުތަކާއި  އަތޮޅު  ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލަށާއި،  ނިންމުންތަކާއި،  ގުޅޭގޮތުން 

 . ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން ޭބނުންވާ ޔުނިޓަކަށް/ސެކްޝަނަކަށްއެމައްސަލައެއް ހިންގަވާ 

ކަމާއި ެބހޭ    ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި، ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ަބލައިއަތޮޅު   .21

 . އެންގުން ޔުނިޓްތަކަށް ސެކްޝަންތަކަށް/

ހަދާ   .22 އުޢިވާޤަކައުންސިލުން  އިސްލާޞޫދުތަކާއި  ގެންނަ  އިނގިރޭސިބަހުން  ތައްޙްލުތަކަށް  ދިވެހިަބހާއި 

ކައުންސިލްގެ ތައްޔާރު ލިޔެ އެންމެހައި  ކުރުމާއި،  ކުރަންޖެހޭ  ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި  ވެްބސައިޓުގައި 

 . ގޮތް ބެލެހެއްޓުން ނުހިނގާ ހިނގާ އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި މަސައްކަތްތައް

ފުރިހަމައަށް .23 ތަންފީޒުކުރުމަށް  ނިންމުންތައް  ފާސްކުރާ  ނިންމުންތަ ކައުންސިލުން  އެފަދަ  އް  އެއްާބރުލުންދީ 

އިދާރީގޮތުން ކަންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އެންމެހައި  ޖެނެރަލްގެ  ތައްކުރަންޖެހޭ  އިރުޝާދުގެ   ސެކްރެޓަރީ 

ކުރަންޖެހޭ  ެބލެހެއްޓުމާއެކު، އެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލީ ގޮތުން ރާވައި ހިންގާ  މަތިން

 .އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން

ކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި  އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކައުންސިލް   .24

 . ފުރިހަމަ އަށް އެއްާބރުލުންދީ ޖަވާުބދާރީވުން ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް

މަޤާމްގެ   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ރޭންކް 
 އަސާސީ ޝަރުތު 

އަސާސީ  

 މުސާރަ 

 ސަރވިސް 

 އެލަވަންސް 

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ  

 އެލަވަންސް 

CS9-5  ،ެއޮނިގަޑުގ ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުން  ލީގަލް 

CS9-4    ްމަދުވެގެނ އަހަރު    2ގްރޭޑްގައި 

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ 

އިން   %85އަހަރު    2ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

 . މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން

މުސާރައިގެ   5640.00 11,190.00 އަސާސީ 

35% 

CS9-4  ،ެއޮނިގަޑުގ ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުން  ލީގަލް 

CS9-3    ްމަދުވެގެނ އަހަރު    2ގްރޭޑްގައި 

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ 

މުސާރައިގެ   5640.00 10,800.00 އަސާސީ 

35% 



 

އިން   %85އަހަރު    2ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

 މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 

CS9-3  ،ެއޮނިގަޑުގ ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުން  ލީގަލް 

CS9-2    ްމަދުވެގެނ އަހަރު    2ގްރޭޑްގައި 

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ 

އިން   %85އަހަރު    2ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  

 މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 

މުސާރައިގެ   5640.00 10,410.00 އަސާސީ 

35% 

CS9-2  ެޤާނޫނީ ރޮނގުން ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގ

ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ 

ލެވެލް    7ލެވެލް  އޮނިގަނޑުގެ   ގެ 8ނުވަތަ 

  ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން 

މުސާރައިގެ   5640.00 10,020.00 އަސާސީ 

35% 

 

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް  

 ލޯ -

 ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ -

 ޑިސިޕްލިން:ކޯ  

 .މި މަޤާމަށް ކޯ ޑިސިޕްލިންގ ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ

 ރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ޕް 

 .މި މަޤާމަށް ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންގ ކަނޑައެޅިފައިނުވެއެވެ

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް  

 ލޯ -



 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

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

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

  tp://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151htލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

ދެފުށުގެ ގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .3

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

   .ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް   ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުންސިވިލް   .4

އޮފީހުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،  ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ކޮޕީލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް ންއިއޮތޯރިޓީ ސްކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް   )ހ(

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ   ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުންޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން

ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ލަތްތަކުގައިޙާ ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ 

 އަދި ކޮޕީ ޓްގެރިޕޯ ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 . ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ތައުލީމުދޭ  ރާއްޖޭގެ   )ށ( ތައުލީމީ  މަތީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކޮޕީއާއި  މަރުކަޒަކުން  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  ާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި .6

މު ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހިއްސާވާ  )ހ(   ސަރުކާރު  އައްސަސާއެއްގައި، 

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  މުއްދަތާއި  ކުންފުންޏެއްގައި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

http://www.halifatoll.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/downloads/15151


 

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު    ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް)އަހަ

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ   މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ

 ލިޔުން. 

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

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ  ފެންނަންނެތް ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  

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

ވަކިވަކިން ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  އޮފީހަކުން   ތަފާތު  އެ  ަބޔާންކޮށް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ނ)

އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، 

އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  ނަމަވެސް(    މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

  ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ަބއިނަލްއަޤުވާމީރ) ނުވަތަ  ޤައުމީ  މަސައްކަތްޢަޖަމާ ނުވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ (    ، ނަމަ  ކޮށްފައިވާ  ތެއްގައި 

 ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ވަޒީފާގެ 

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ   .ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނަމަވެސް(  

ނުވަތަ   އޮންނަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް 

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

ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ  ޤައުމީ ނުއުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ރާއި އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަ  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  ،މަޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަ

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި   )އެއްމަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  

https://myaccount.csc.gov.mv/


 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ

ރެފަރެންސް ޗެކް  "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ  ގައިވާ    8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  ނަމަ،  

 ."ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

ެބލޭ ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާިބލު  އެންމެ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފުން   ނީ،މި  އޮނިގަނޑަށް  ވަޒީފާގެ  އޮފިސަރުންގެ  ލީގަލް 

ވަނަ ނަންަބރުގައި ހިމަނާފައިވާ   3(ގެ  1ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ މިންގަނޑު )ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު އިޞްލާޙް  

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. 

 % ތަފްޞީލް  ދާއިރާ 

 ތަޢުލީމް 
އެކްރެޑިޓެޑް ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ހޯދާފައިވާ 

 ސެޓްފިކެޓް
30 

 ތަމްރީން 
ޤާނޫނާއި ޝަރީޢަތާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކުރު  

 މުއްދަތުގެ ތަމްރީންތައް 
5 

 5 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން 

މަސައްކަތުގެ  

 ތަޖުރިބާ 
 15 ދާއިރާތަކުން ލިިބފައިވާ ތަޖުރިބާ ކުރިމަތިލާ މަޤާމާއި ގުޅުންހުރި 

 ހުނަރު 
 20 އިމްތިޙާން/ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 25 ފައިނަލް އިންޓަވިއު 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި:

ހުށަހަ ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ކުރިން،   14:00ދުވަހުގެ    އަންގާރަވާ    2022މާރިޗު    29ޅާނީ  މަޤާމަށް  ގެ 

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

info@halifatoll.gov.mv  ޭނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވ 



 

އެ ކަނޑައަޅާ ، އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ

 ދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ޢަދުވަހުގެ 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ފަރާތް

ވިއު އޮންނާނެ  ރ އިންޓަ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 20އިން    2022  އެޕްރީލް  07  ނާނީންއަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު  

  ގެ އިދާރާގައެވެ. ގެ ތާރީޚެއްގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްއާ ދެމެދު 2022 އެޕްރީލް

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  

  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  

(A2  ުޝީޓ  ")

 އާންމުކުރުން 

ލިުބނު    ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް    3 ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  އިންޓަވިއު

(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ޝީޓު  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

އާންމުކުރާ ދުވަހުން   ޝީޓު  A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ    ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  

 ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކު 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބ

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

ވަޒީފާ އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  މިންގަނޑުތަކާއި  ތަކަށް  އެކުރުމުގެ  އަދި  އެންމެހައި އުޞޫލުތައް  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ    

  https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51"  ތައްއުޞޫލު  އި ގުޅޭ އާންމުރެކްރޫޓްމަންޓާ"އިޓްގެ  ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސަ

 ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިން   https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/40އޮނިގަނޑުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުތައް"ގެ "ޚާއްޞަ 
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         މުޙައްމަދު އަސްލަމް  

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                                  
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