
 

                            `  
 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ       

     ދިއްދޫ
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 225-AHRI/225/2022/12(IUL) ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ )ވަގުތީ ( މަޤާމު:

 J-335830 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް ( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 އަށް ( 2022އޮކްޓޫަބރ  17އިން  2022އޭޕްރީލް  17) ވަގުތީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1.އެސް އެމް މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ  
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  
 ތަން:

 ގެ އިދާރާ / ހއ. ދިއްދޫތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ރުފިޔާ  5610.00 މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  2000.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.ސިވިލްސަރވިސްގެ  - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިިބއުޝަން.  -

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ   -

  ރުފިޔ700.00ާ. : މަހަކު 2 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް    -   



 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  

ތަކާއި    މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

ލައިސަންސް   .1 ކަނޑުގެ  އޮދޫއެއްގަމާއި  ފްރަންޓް  އިދާރީ  ފީ ކުރުމަށްޓަކައި  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ބެކްއޮފީހުން  ހުންނާއި 

 މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  

 އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން  .2

 އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ތަކެތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  .3

 ން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން މަރާމާތު ކުރުމާގުޅޭގޮތު .4

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ތަފާތު ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  .5

 ނަސް އަދި އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ދިރ ރޯޑްވާ .6

 ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން ފަހިދުވެލި ދަތުރު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަން .7

 އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  .8

 އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން  .9

 އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން   .10

   . ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު  11

ޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ  ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެރަލްގެ ނުވަތަ ސު ކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި  

 މަތިން ކުރުން 

ކަންކަމުގައި  12 އެންމެހައި  ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތްތަކާއި  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ   .

 ން ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވު 

 . މީގެ އިތުރުންވެސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން 13

ގެ   6ނުވަތަ    5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް    މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ޒްނަސް  ބި  ަޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް މެނޭޖުމަންޓް،   މެނޭޖްމެންޓް،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،    ބިޒްނަސް މެނޭޖުމަންޓް،  ްޕރޮޖެކްޓު    ކޮމާސް،   ބިޒްނަސް،   ކައުންސިލް 

ސޯޝިއޮލޮޖީ،  ސޯޝަލް ސައިންސް،  ލޯކަލް ގަވަރނަންސް، ގަވަރނަންސް ، ސްޮޕލިސީ ސްޓަޑީ މެނޭޖުމަންޓް، ަޕބްލިކް ޮޕލިސީ، 

ވޯރކް،  ސްޓެޓިސްޓިކްސް،    ންތްރޮޮޕލޮޖީ، އެ  ސޯޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް    އިކޮނޮމިކްސް، ޑިމޮގްރަފީ،  ސައިންސް،  ޮޕލިޓިކަލް 

ކޮމިނިއުޓީ ޑެވްލޮޕްމެންޓް،  ރިލޭޝަންސް،   ސަސްޓެއިނެބަލް   ، އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ގަވަރނަންސްޑެވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީސް، 



 

ފައިނޭންސް، ލޯ، ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ަޕބްލިކް ރިލޭޝަން، މާކެޓިންގ،   ކައުންޓިންގ، އެސް،  ރހިއުމަން ރިސޯޑެވެލޮޕްމެންޓް،  

މެރިން  ސައިންސް،  އެގްރިކަލްޗަރަލް  ޓޫރިޒަމް،  އެންޑް  ހޮސްިޕޓަލިޓީ  ޓެކްނޮލޮޖީ،  އިންފޮމޭޝަން  ސައިންސް،  ކޮމްޕިއުޓަރ 

ނިނިންގ، އާކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،  ސައިންސް، އެންވަޔަރަމެންޓަލް ސައިންސް، އަރބަން ސްޓަޑީޒް، އަރބަން ްޕލޭ

   ޝިްޕ.ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ، ލައިބްރަރީ ސައިންސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ސްޯޕޓްސް މެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރ 

 ރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ޕް 

ޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ބި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ަޕބްލިކް މެނޭޖުމަންޓް، ަޕބްލިކް    މެނޭޖްމެންޓް،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،    ބިޒްނަސް މެނޭޖުމަންޓް،  ްޕރޮޖެކްޓު    ކޮމާސް،   ބިޒްނަސް،   ކައުންސިލް 

ސޯޝިއޮލޮޖީ،  ސޯޝަލް ސައިންސް،  ންސް، ލޯކަލް ގަވަރނަ ގަވަރނަންސް ، ސްޮޕލިސީ ސްޓަޑީ މެނޭޖުމަންޓް، ަޕބްލިކް ޮޕލިސީ، 

ވޯރކް،  ސްޓެޓިސްޓިކްސް،    އެންތްރޮޮޕލޮޖީ،   ސޯޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް    އިކޮނޮމިކްސް، ޑިމޮގްރަފީ،  ސައިންސް،  ޮޕލިޓިކަލް 

ކޮމިނިއުޓީ ޑެވްލޮޕްމެންޓް،  ރިލޭޝަންސް،   ސަސްޓެއިނެބަލް   ، އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ގަވަރނަންސްޑެވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީސް، 

ފައިނޭންސް، ލޯ، ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ަޕބްލިކް ރިލޭޝަން، މާކެޓިންގ،   ކައުންޓިންގ، އެސް،  ރހިއުމަން ރިސޯޑެވެލޮޕްމެންޓް،  

ޓެކްނޮ  އިންފޮމޭޝަން  ސައިންސް،  މެރިން ކޮމްޕިއުޓަރ  ސައިންސް،  އެގްރިކަލްޗަރަލް  ޓޫރިޒަމް،  އެންޑް  ހޮސްިޕޓަލިޓީ  ލޮޖީ، 

ސައިންސް، އެންވަޔަރަމެންޓަލް ސައިންސް، އަރބަން ސްޓަޑީޒް، އަރބަން ްޕލޭނިނިންގ، އާކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،  

   ޓޭޖް، ސްޯޕޓްސް މެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރޝިްޕ.ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ، ލައިބްރަރީ ސައިންސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރި

 ކޯ ޑިސިޕްލިން:

 ނެތް 

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމެންޓް  -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

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

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

  http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

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


 

ތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަ .3

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

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް    ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް .4

އޮފީހުން  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،  ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  ހޮވިއްޖެ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް   )ހ(

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ   ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ޭބރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

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

 އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް

 . ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ކޮޕީއާއި   )ށ( ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ 

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ؛ ޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

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

ނަމަކުންފުންޏެ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  މުއްދަތާއި  އްގައި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

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

ދޫކޮށްފައިވާ   މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން

 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 

ވަކި ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  އޮފީހަކުން ތަފާތު  އެ  ަބޔާންކޮށް  ވަކިން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

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

( ނަމަވެސް(  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  އެއް 

ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ  

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ  ޤައުމީ  ޖަ )ރ(   ނުވަތަ  މަސައްކަތްޢަމާ ޖަމްއިއްޔާ  ނަމަ ތެއްގައި   ، ކޮށްފައިވާ 

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

އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 

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

ނުވަތަ   އޮންނަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ 

 ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

ތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  )ބ(  ދަޢުލަ

ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ  ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި    ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް 

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

 ފޯމު".

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


 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 ( %30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން )  -1

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

 (%5)  ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓްކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް  -3

 ( %5އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ ) -4

 ( %20ސްމަންޓް ) އިމްތިހާނު ނުވަތަ ޕްރެޓިކަލް (  )އެސެ -5

 (%35ޓަރވިއު  ) އިން -6

 60%  ޖުމްލަ މި މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ަބޔަކުން  

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

ގެ  ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓާއި ، ތަޖުރިާބނީ ޝަރުތު  ވޭމާ ތަޖުރިާބގެ ަބޔަށް ޕޮއިންޓްދެމި މަޤާމަށް ތަޢުލީ

 ށެވެ. ގެ މުއްދަތަފިޔަވައި އެއަށްވުރެއް މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިާބ މުއްދަތު

ަބ ހޮވުމަށް  މީހަކު  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލްތަކާއި  ތަކާއި  ޤަވާއިދު  ކަންތައްތައް   ލާނެކަނޑައެޅިފައިވާ 

 . ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ www.halifatoll.gov.mvއިދާރާގެ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، ތިލަދުންމަތީ    13:00ދުވަހުގެ    ހޯމަވާ    2022  އޭޕްރީލް  11ޅާނީ  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަ

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

info@halifatoll.gov.mv   .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ 

އެ ކަނޑައަޅާ ، ނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަ 

 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:

 21އިން    2022  އެޕްރީލް  18މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮންނާނީ  

 ގެ އިދާރާގައެވެ. އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 2022 އެޕްރީލް

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  

(A2    ")ުޝީޓ

 އާންމުކުރުން 

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

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

ންމުކުރާ ދުވަހުން ޝީޓު އާ  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

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

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

އެންމެ ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ  އެ  އަދި  އުޞޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ހައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

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

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

1443ރަމަޟާން      4  

2022  އޭްޕރީލް    05  

 

 

 

  

         މުޙައްމަދު އަސްލަމް  

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                                  

 

   

 

 

 23/04 

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

