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 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ދިއްދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 
   9AHRI/225/2022/5-(IUL)225:  ނަންބަރު                                                     

 

 އިޢުލާނު 
 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ )ވަގުތީ( މަޤާމު:

 )އެކެއް ( 1 އަދަދު:ބޭނުންވާ  

 ނިޔަލަށް(  ގެ 2023އެޕްރީލް  06ން ފެށިގެން  2023ޖަނަވަރީ  19) ވަގުތީ ގިންތި 

 1އެމް. އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ  
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 1 ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން  
 ޖެހޭ ތަން:

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު 

 ރުފިޔާ  5610.00 މުސާރަ:

ސަރވިސް  
 އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  2000.00

އެހެނިހެން  
 :އެލަވަންސް 

 ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. -

 ކޮންޓްރިިބއުޝަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިިބދެވޭ ޕެންޝަން   -

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  -

 ރުފިޔާ 700.00 : މަހަކު 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް    -
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

 ބެލެހެއްޓުން.  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  އިދާރާގެ ކައުންސިލް -1

ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޭގައި ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންނާއި، އަރުވާލުމަށް މާލެ ފޮނުވެންދެން    - 2

 . ގޭގައި ބަންދު ކުރެވޭ މީހުންނާބެހޭ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން 

 ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.   - 3

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވަންޖެހޭ ތަހްނިޔާ /ތަޢުޒިޔާ މެސެޖް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  އަތޮޅު    - 4

 ފޮނުވުން. 

 ސްޓޮކްބެލެހެއްޓުމާއި، އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.   - 5

ސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާގުޅޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުން   - 6

 ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. 

އަހަރުންމަތީ މީހުންގެ ތެރެއިން ނިޔާވާ މީހުންގެ ރިޕޯޓް މަހުން މަހަށް ތައްޔާރުކޮށް    65  - 7

 ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 

ނަގައި    ން އެތަކެތި އެންޓްރީ އިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ އެންމެހައި ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމުން    - 8

 ވުން. ކަމާގުޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅު 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ކަންކަން    - 9

 ބެލެހެއްޓުން. 

 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.   - 10

 ލު މަހުގެ ހަނދުބެލުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. ރަމަޟާންމަހާއި ޝައްވާ   - 11

 އިދާރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލް ކުރުން.   - 12

 އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޓީމުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.   - 13

 އް ކުރުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާބެހޭ މަސައްކަތްތަ   - 14

 އިންތިޚާބާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.   ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އަންހެނު   - 15

އަހަރުން އެއް އަހަރު ދޭ ތިލައުތުރު އުއްތަމައަރުތަ ވެރިންގެ އިނާމުގެ    2ކައުންސިލުން    - 16

 މަސައްކަތް ކުރުން. 

 މަސައްކަތް ކުރުން. ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ    - 17
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ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅާއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކުން ހޯދުމަށް    - 18

ފަހު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފަށް  

 އެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން 

ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ    ލްގެ ކައުންސި   - 19

ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  

 ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި  -20

 . ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބ ދާރީވުން

އްކަތްތައް  މީގެ އިތުރުންވެސް އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ވެރިން އަންގަވާ މަސަ   - 21

 .ކުރުން 

މަޤާމުގެ  
 :ޝަރުޠުތައް 

 
 
 
 
 
 
 

 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
 
 
 

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

 :މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
https://www.csc.gov.mv/PostStructure/Index/36 

   

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، ޕަްބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕަްބލިކް މެނޭޖްމަންޓް، ިބޒްނަސް  
އޮފީސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،  ކައުންސިލް  މެނޭޖްމަންޓް،  ިބޒްނަސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، 

ޕޮލިސީ  އެޑްމި ޕޮލިސީ،  ޕަްބލިކް  މެނޭޖްމަންޓް،  ޕްރޮޖެކްޓް  ކޮމާރސް،  ިބޒްނަސް،  ނިސްޓްރޭޝަން، 
ސޯޝަލް  ސޯޝިއޮލޮޖީ،  ސައިންސް،  ސޯޝަލް  ގަވަރނަންސް،  ލޯކަލް  ގަވަރނަންސް،  ސްޓަޑީސް، 
ސައިންސް،  ޕޮލިޓިކަލް  އިކޮނޮމިކްސް،  ސްޓެޓިސް،  ޑިމޮގްރަފީ،  އެންތްރޮޕޮލޮޖީ،  ވާރކް، 

 ރިލޭޝަންސް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީސް، ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ގަވަރނަންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް
އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ސަސްޓެއިނަްބލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ހިއުމަންރިސޯސް، އެކައުންޓިންގ، ފައިނޭންސް، 

ރމޭޝަން ލޯ، ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ، ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް، މާރކެޓިން، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، އިންފޮ
ސައިންސް،  މެރިން  ސައިންސް،  އެގްރިކަލްޗަރަލް  ޓުއަރިޒަމް،  އެންޑް  ހޮސްޕިޓަލިޓީ  ޓެކްނޮލޮޖީ، 
ސިވިލް  އާކިޓެކްޗަރ،  ޕްލޭނިންގ،  އަރަބން  ސްޓަޑީޒް،  އަރަބން  ސައިންސް،  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް 

https://www.csc.gov.mv/PostStructure/Index/36
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ލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް،  އިންޖިނިއަރިންގ، ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ، ލައިްބރަރީ ސައިންސް، ކަ
 ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމަންޓް، ލީޑަރޝިޕް.

 މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން 
- 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  
 ލިޔުންތައް:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .1
މިއިދާރާގެ       އަދި (http://www.csc.gov.mv/download/2249ވެްބސައިޓުން  

www.halifatoll.gov.mv(  ިކައުންޓަރުން ލިެބންހުންނާނެއެވެ.  ،ވެްބސައިޓުންނާއ 

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

އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން   .3
ގެއްލިފައިވާ ކާޑު  އައި.ޑީ.  ނުވަތަ  ކޮޕީއެއް.  ފަދަ  އެނގޭ  ކިޔަން  ފަރާތެއްގެ  ލިޔުންތައް  އެ  ނަމަ، 

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ޚިދުމަތް .4 ސަރުކާރަށް   / ސަރވިސްއަށް  ކުރިމަތިލާ ސިވިލް  މުވައްޒަފުން  އޮތް  އެއްަބސްވުމެއް  ކުރުމުގެ 
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 ؛ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

 ރާއްޖެއިން،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ(  
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ޭބރުގެ
ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް،  ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛  ކޮޕީ  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ 

 އަދި ކޮޕީ  ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ކޮޕީއާއި   )ށ( ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖޭގެ  ތައުލީމުދޭ  މަތީ 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ހިއްސާވާ    )ހ( ސަރުކާރު  މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ކޮށްފައިވާ ނަމަކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  
 ން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު

ތެރެއިން   ތަޖުރިާބގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް   އިން  /https://myaccont.csc.gov.mv)ށ( 
ފެންނަންނެތް ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 

http://www.csc.gov.mv/download/2249
http://www.halifatoll.gov.mv/
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ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )   މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް (،  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ) އަހަރާއި  އެއް 
 މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

(  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ނ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ،  ދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއް

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 
 ކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫ

އަދާކޮށްފައިވާ   ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ( ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީރ)
އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އަދި  ވަޒީފާގެ   ،ވަޒީފާ، 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން  ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
އޮންނަ ަބޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ތަނަކުން ނުވަތަ  އެ  ަބޔާންކޮށް  އެކަން  ަބދަލުގައި  ނުވަތަ  ންވާނެއެވެ. 

 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

އުވާބ ) އަމިއްލަ (   ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި،  ދަޢުލަތުގެ  ލައިފައިވާ 
 ، ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމައިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  

ވަޒީފާގެ  އެނގޭގޮތަށް(،  ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ  އަދާކޮށްފައިވާ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

ށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ަބޔާންކޮ
 ޗެކް ފޯމު.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ  
ޤާބިލު ފަރާތެއް  
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 

 

 

 ( %30އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން )  -1

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

 (%5ފަރޑް ޑިސިޕްލިންގެ ސެޓްފިކެޓް ) ޕްރި -3

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކުގެ ސަނަދެއް. •

 ( %5އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ ) -4

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

 (%35ޓަރވިއު  ) އިން -6

 ޖުމްލަ މަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ަބޔަކުން  މި މަޤާ

 ލިިބފައިވާ ނަމައެވެ.   އިންސައްތަ( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު  ފަސްދޮޅަސް )  %60
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ޕޮއިންޓްދެ ަބޔަށް  ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެޓާއި ، ނީ ޝަރުތު  ވޭމި މަޤާމަށް ތަޢުލީމާ ތަޖުރިާބގެ  ހަމަކުރުމަށް 

 ށެވެ. ގެ މުއްދަތަފިޔަވައި އެއަށްވުރެއް މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިާބ ގެ މުއްދަތުތަޖުރިާބ

ކަންތައްތައް   ބަލާނެ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  އެއްގޮތަށް  އުޞޫލްތަކާއި  ތަކާއި  ޤަވާއިދު  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

 ވެްބސައިޓުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  www.halifatoll.gov.mvއިދާރާގެ

މަޤާމަށް  
އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،   14:00  ދުވަހުގެ  ވާ އަދިއްތަ  08ޖަނަވަރީ    2023މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  

އިދާރާއަށެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ  އުތުރުުބރީ  ލި  ތިލަދުންމަތީ  ފޯމާއި   މެއިލް-އީ  ޔުންތައް ވަޒީފާއަށްއެދޭ 

info@halifatoll.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ 

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

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ 

 

 
 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 

 ވަޒީފާއަށް  ،އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި މަޤާމަށްމި 

 ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު 

ންޓަރވިއު  އި 
)އިމްތިޙާނާއި  

ޕްރެޒެންޓޭޝަން  
އެ  ،  އޮންނަ ނަމަ
ބައި ވެސް  
  ހިމެނުން( 

އޮންނާނެ ތަނާއި،  
 މުއްދަތު:

ން 10ޖަނަވަރީ  2023މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު ކުރުން އޮންނާނީ  މި
 އާއި ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. 12ޖަނަވަރީ  2023

"ވަޒީފާއަށް  
ކުރިމަތިލީ  

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު  
ގޮތުގެ ޝީޓް  ލިބުނު  

(A2    ")ުފޯމ
 އާންމުކުރުން 

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

ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި   A2ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

 A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ    އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް   3ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

mailto:info@halifatoll.gov.mv
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 އަށެވެ. info@halifatoll.gov.mv މެއިލް ކުރާނީ  -އަށެވެ. އީ  6500068މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  

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

އުޞޫލާގުޅޭ"   "އައްޔަންކުރުމުގެ  ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވެްބސައިޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުންތައް  އެންމެހައި 

usoolu)-(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment   .ެއިން ލިެބން ހުންނާނެއެވ 

4144ޖުމާދަލްއާޚިރާ  06  
2022  ޑިސެންަބރު 29  

   
 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
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