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މައިގަނޑު  މަޤާމުގެ  

ތަކާއި    މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

  .ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް . 1

މަސްއޫލިއްޔަތު  .  2 ބާރާއި،  ލިބިފައިވާ  ކައުންސިލަށް  އަތޮޅު  ދަށުން  ކައުންސިލްގެ  ޤާނޫނުގެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް  

 ބެލުން. 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  .  3

ދިނުމާއި   ކުއްޔަށް  ފަރާތްފަރާތަށް  އެހެން  ގޮތުގެމަތިން  ގަވައިދުގައިވާ  ހެދޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން 

 ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުމުން، ދިނުމާއި، ދޫކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން. 

ދެމުންދާ .  4 އޮތޯރިޓީން  އަތޮޅު   ޓްރާންސްޕޯރޓް  މެދުނުކެނޑޭނެހެން  ދިނު ޚިދުމަތްތައް  އެޚިދުމަތް  ރަށްރަށަށް  މުގެ  ގެ 

   ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން  .  5

 ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. އެކިފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް  

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް  .  6

 ބެލެހެއްޓުން. 

 . ދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުން އި އަތޮޅު ކައުންސިލް  .  7

 . ޤުދްރަތީގޮތުން ދިމާވާ ކާރިޘާގައި ގެއްލުން ލިބޭ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ ކަންތައް ހިންގުން .  8

 ރަށުކައުންސިލް ތަކުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުން. .  9

 ބެލެހެއްޓުން.    އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ނުހިނގާގޮތް ހޭ  މާޔަތްކުރުމަށް ކުރަންޖެ ހި ރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް  .  10

 ރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން. .  11

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު  .  12

ރާވައި   މަތިން  އިރުޝާދުގެ  ލަފަޔާއި  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކަންތައް  އެންމަހައި  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން  ކުރުމުގައި 

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއެކު އެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އަމަލީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުން. 

މަ .  13 އިދާރާގެ  ކަންކަމުގައި  ކައުންސިލްގެ  އެންމެހައި  ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ  ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ  ސައްކަތްތަކާއި 

 .ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ ޖަވާބު ދާރީވުން 



 

ދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އެއްބާރުލުންދީ، އެފަ އުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ކަ  . 14

 .މަތިން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ އިދާރީގޮތުން

ލާމަރުކަޒީ  2010/7ނަންބަރު    ޤާނޫން.  15 ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދަށުން   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ  ޤާނޫނު(  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން 

ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ   ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

 ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން  ން ރާވައި، ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތި 

ރަށު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅު ނުވަތަ. 16

 .އި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންމަސައްކަތްތައް ރާވަ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލް

މަސައްކަތްތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި އެކަމަށް   ޤީގެ ްޕލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެފަދަރައްތަ.  17

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  ބޭނުންވާ

ރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް   އަތޮޅު ނުވަތަ އުމީ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭން / އެކްޝަން ްޕލޭނުގެ ދަށުން ސިޓީ،  ޤަ.  18

ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. އަދި ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ސްޓޭޓަސް   ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި،  މަސައްކަތްތައް 

 .މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ހިއްސާކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގަވާއިދުން ރިޯޕޓް ހަމަޖެހިފައިވާ

 މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް  އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ރޭވޭ އެކި. 19

 ރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި، އެހީ ހޯދުމުގެ ްޕރޮޕޯސަލްތައް ކަމާބެހޭ ފަ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ްޕރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެފަދަ

 .ތެރެއިން ކުރުން މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުތަކުގެ 

ހިންގައި  .  20 ރާވައި،  މަސައްކަތް  ބެލެހެއްޓުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހިސާބާއި  ތަފާސް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ 

 ބެލެހެއްޓުން 

ފޮނުވަންޖެހޭ ީޕރިއަޑިކް ރިޯޕޓުތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ   ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް  .21

 .ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތްތައް

މަކަ.  22 ބެހޭ  ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ރިޯޕޓުތައް އެކުލަވާލުމާ  ރާވައި، ހިންގައި  އުންސިލްގެ ބޭނުމަށް  ސައްކަތްތައް 

 ބެލެހެއްޓުން 

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމާއި، .  23

މުވައްޒަފުންނަށް ފަހި، އަމާން އަދި ރައްކާތެރި  އަދި   މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި

 .ބެލެހެއްޓުން މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި މަސައްކަތުގެ



 

ންނާގުޅޭ  އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ކައުންސިލް.  24

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް އެހީތެރިވެދިނުން  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާބެހޭ ކަންކަމާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ދައުލަތުގެ.  25

 .ކަށަވަރުކުރުން ފުންވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަ ހިންގުން، އަދި

އިދާރާގެކަ.  26 އަދި  ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާއިން  ގޮތުން   އުންސިލްގެ  ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ހިންގުން  އެތެރޭގެ 

ްޕރޮސީޖަރތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމާ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަރޑް ތަންފީޒުކުރުމުގެ   އިއަޮޕރޭޓިންގ 

 .މަސައްކަތް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ޚިދުމަތްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ   ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އަވަސް .  27

 .ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން މަސައްކަތްތައް

ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި   ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ސިޓީ، އަތޮޅު ނުވަތައުންސިލާއި  ކަ.  28

 .ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް

އިން ފެށިގެން މަތީގެ    9ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީމަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،  ސަނަދެއް

 ގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ    7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް   މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

 ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،  އަހަރު  2އިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި ޙާޞިލްކޮށްފަ

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

 .ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަހަރު  4ޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަ

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް  

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

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

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

ވޯރކް،  ސްޓެ   އެންތްރޮޮޕލޮޖީ،   ސޯޝަލް  އިންޓަނޭޝަނަލް    އިކޮނޮމިކްސް، ޓިސްޓިކްސް،  ޑިމޮގްރަފީ،  ސައިންސް،  ޮޕލިޓިކަލް 

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

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



 

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

ކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،  ސައިންސް، އެންވަޔަރަމެންޓަލް ސައިންސް، އަރބަން ސްޓަޑީޒް، އަރބަން ްޕލޭނިނިންގ، އާ

   ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ، ލައިބްރަރީ ސައިންސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ސްޯޕޓްސް މެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރޝިްޕ.

 ރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ޕް 

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

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

ލޮޖީ، ސޯޝިއޮ  ސޯޝަލް ސައިންސް،   ލޯކަލް ގަވަރނަންސް، ގަވަރނަންސް  ،  ސްޮޕލިސީ ސްޓަޑީ  މެނޭޖުމަންޓް، ަޕބްލިކް ޮޕލިސީ، 

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

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

ފައިނޭންސް، ލޯ، ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ަޕބްލިކް ރިލޭޝަން، މާކެޓިންގ،   ކައުންޓިންގ، އެސް،  ރސޯހިއުމަން ރިޑެވެލޮޕްމެންޓް،  

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

ކިޓެކްޗަރ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،  ސައިންސް، އެންވަޔަރަމެންޓަލް ސައިންސް، އަރބަން ސްޓަޑީޒް، އަރބަން ްޕލޭނިނިންގ، އާ

   ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ، ލައިބްރަރީ ސައިންސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް، ސްޯޕޓްސް މެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރޝިްޕ.

 ކޯ ޑިސިޕްލިން:

 ނެތް 

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމެންޓް  -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

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

ލިންކުން    gov.mvwww.halifatoll.އިދާރާގެ ތިރީގައިވާ  އަދި  ކައުންޓަރުން  ވެްބސައިޓުންނާއި 

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

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

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


 

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

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

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، ގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހު 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް   ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4

އޮފީ އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،  ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  ހުން ހޮވިއްޖެ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

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

ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ   ކޮޕީއާއިސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ޭބރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

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

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  އަދި ކޮޕީ  ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

 .ކޮޕީ

މަރު )ށ( ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ކޮޕީއާއި  ރާއްޖޭގެ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކަޒަކުން 

ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ކޮޕީއާއި  ލިޔުމުގެ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ނުވަތަ 

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

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

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  މުއްދަތާއި  ކުންފުންޏެއްގައި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

ތު  )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން. 



 

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

ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ  އްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  ފެންނަންނެތް ތަޖުރިާބގެ މު

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

އޮފީހަކުން އެ  ަބޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި   ތަފާތު 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

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

މަޤާމު ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  ނަމަވެސް(  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  ތަކުގައި 

ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ  

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ  ޤައުމީ  ޖަމާ  )ރ(   ނުވަތަ  މަސައްކަތްޢަޖަމްއިއްޔާ  ނަމަކޮށްފަ ތެއްގައި   ،އިވާ 

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

އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 

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

ނުވަތަ   އޮންނަންވާނެއެވެ.  ަބޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ 

 ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

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

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ،  އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ 

ގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ  ،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    8ލު  ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަ

 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)  ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓްކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ  -3

 ( %5އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ ) -4

 ( 15%ސްމަންޓް ) އިމްތިހާނު ނުވަތަ ޕްރެޓިކަލް (  )އެސެ -5

 )(%10ޕްރެޒެންޓޭޝަން  -6

 (03%ޓަރވިއު  ) އިން -7

 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    14:00  ހޯމަ ދުވަހުގެވާ    2022މެއި    17ޅާނީ  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:

  މެއި  31އިން    2022  މެއި  25މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮންނާނީ  

 ގެ އިދާރާގައެވެ.  އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް 2022

"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 )

ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން   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"

1443 ޝައްވާލް    08  

2202  މޭ    09  

 

 

                 މުޙައްމަދު އަސްލަމް

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

