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 RE/IUL/2021/30-188ނަންބަރު:

 

 އިޢުލާނު
 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް               މަޤާމު:

 (އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 5މުވައްޒަފު އައްޔަން ކުރެވޭނީ މަޤާމަށް ) ދާއިމީ         މަޤާމުގެ ގިންތި:

 ZV7-1         މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް   ފިކޭޝަން:ސިމަޤާމުގެ ކްލެ

 )މަހަކު( ރުފިޔާ 20,500/-              މުސާރަ:

 )މަހަކު( ރުފިޔ15,000ާ /-   އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސް: 

     އިދާރާތައް: މަޤާމު އޮތް

 ބޭނުންވާ އަދަދު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން/  ތައްއިދާރާމަޤާމު އޮތް  #

 1 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މާލެ 1

 1  ސ. ހިތަދޫއައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ /  2

 1 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ޏ. ފުވައްމުލައް 3

 1 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ހދ. ކުޅުދުއްފުށިކުޅުދުއްފުށީ  4

 

 ޢިނާޔަތްތައް:އެހެނިހެން 

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް .1

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2

 

މަޤާމަށް ވާތީ ސެކްރެޓަރީ  އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ގެޖެނެރަލްގެ މަޤާމަކީ ކައުންސިލްސެކްރެޓަރީ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ފަރާތްތަކަށް  ޖެނެރަލް ގެ މަޤާމު އަދާކުރާ

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
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 :މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައްމަޤާމުގެ 

ީ މުވައްޒަފުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް އިދާރގެ ދަށުން  2014ގަވާއިދު  ގެދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް .1

 .ޒިންމާތައް އަދާކުރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ިއްޔަތުންހައިސ

 

 126ާނޫނު( ގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

 .ލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުންއޫފައިވާ މަސްޮށް( ގައި ބަޔާންކވަނަ މާއްދާގެ )ށ

 

ފައިވާ ޮށްދާގައި ބަޔާންކމާއް ވަނަ 2.03)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު( ގެ  R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  .3

 .އަދާކުރުންލިއްޔަތުތައް އޫމަސް

 ގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައި(ތަކު)ނޯޓް: މަސްއޫލިއްޔަތު

 

 

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ގަވަރނަންސް، އަރބަން ސްޓަޑީސް، ސޯޝަލް ސައިންސް ނުވަތަ .1

 7ަށްވެގެން ލެވެލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދއުމީ ޤަްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓ

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛

އްޔާ ޢިީ ޖަމްވާމޤްަލްއައުމީ ނުވަތަ ބައިނޤަްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ނުވަތަ ޕ ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

މަށް ޤާމަެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް، ސ 5ގައި މަދުވެގެން ތެއްޢަނުވަތަ ޖަމާ

 މުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.ޤާމަކަނޑައަޅާފައިވާ 

 

 ނުވަތަ

 

 މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ގަވަރނަންސް، އަރބަން ސްޓަޑީސް، ސޯޝަލް ސައިންސް ނުވަތަ .2

 9ަށްވެގެން ލެވެލް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދއުމީ ޤަްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓ

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛

އްޔާ ޢިމްވާމީ ޖަޤްަލްއައުމީ ނުވަތަ ބައިނޤަްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ނުވަތަ ޕ ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

މަށް ޤާމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް،  3ގައި މަދުވެގެން ތެއްޢަނުވަތަ ޖަމާ

 މުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.ޤާމަކަނޑައަޅާފައިވާ 
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 ނުވަތަ

 

 ށްފައިވުމާއެކު؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮ 7އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .3

އްޔާ ޢިީ ޖަމްވާމޤްަލްއައުމީ ނުވަތަ ބައިނޤަްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ނުވަތަ ޕ ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

މަށް ަޤާމސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ   ،އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް 8ގައި މަދުވެގެން ތެއްޢަނުވަތަ ޖަމާ

 މުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.ޤާމަކަނޑައަޅާފައިވާ 

 

 ނުވަތަ

 

 ށްފައިވުމާއެކު؛ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮ 9އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .4

އްޔާ ޢިީ ޖަމްވާމޤްލްއަބައިނައުމީ ނުވަތަ ޤަްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ނުވަތަ ޕ ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

މަށް ޤާމަސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ކޮށް، އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތް 6ގައި މަދުވެގެން ތެއްޢަނުވަތަ ޖަމާ

 މުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.ޤާމަކަނޑައަޅާފައިވާ 

 

 

 ން:ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތާ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރު

ގައިވާ  ު(ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނ )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތު އަދާކުރާ ގޮތުގެމަތިން، މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަ

( 2021ޖޫން  17) E1/CIR/2021/21-13ފަރާތްކަމަށްވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ނަންބަރު 

ެވޭ އިމްތިހާނުތައް"، ރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދސަ

 ވާނެއެވެ.މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަން 3މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ޢައްޔަނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 

 

  :މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ބަލާނެ މިންގަނޑުމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ މަޤާ

މުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި ގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާ .1

މުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލު ަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާބަލާނީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތ

ިލާ ފަރާތުން އަދާކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތ 9.1ގެ " 2021
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ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   

20040މަޖީދީމަގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 

admiއީމެއިލް:  n@csc.gov.mv 

 7799280ހޮޓްލައިން:  

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

ގެ މެނޭޖްމަންޓުނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް" މަޤާ

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.

 

ގެ ތަޖުރިބާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަސައްކަތު .2

ިދާރީ މަސައްކަތުގެ ނަމައެވެ. އ ވާބަޔާންކޮށްފައިލިޔުމުގައި އެއްވެސް އިދާރީ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި 

  ވެ.ސިޓީ ލިޔުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެ ،ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ގޮތުގައި، ރިޕޯޓު ހެދުމާއި،

 

ުރިބާގެ ލިޔުމުގައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ، ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ ތަޖމަސައްކަތުގެ މެނޭޖްމަންޓް އާ ގުޅޭ  .3

މަސައްކަތުގެ ންގުމުގެ އަދި، ހިނަމައެވެ.  ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާއެއްވެސް ގެ ހިންގުމު

ެއް، ޔުނިޓެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް، ޑިވިޜަނެއް، ސެކްޝަނ، ގޮތުގައިތަޖުރިބާގެ 

ްކަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެ ތަނެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެފަދަ ބައެއް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ ބައެއްގެ މަސައ

  ަތުތައް ބަލާނެއެވެ.އާ ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުއްދޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ޒިންމާ

 

 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

-ންޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. "އީފާސް" އެކައު-ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ "އީ .މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ސީ.އެސް

 28ޖޫން  2021  ީ،ހުށަހަޅާނާސް" އެކައުންޓެއް ހަދަންވާނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ފ-ފާސް" އެކައުންޓެއް ނެތް ނަމަ "އީ

ސީ.އެސް. ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ  ގެ ކުރިން 59:23ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ 

https://myaccount.csc.gov.mv/CouncilSg  .ެސީ.އެސް. ވިއުގަ އޮންލައިން ޕޯޓަލ މި ލިންކް މެދުވެރިކޮށެވ ް

 މެދުވެރިކޮށް ނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނާއި ލިޔުންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:މަޤާމަށް އެދި 

 ެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.މެއިލް އެޑްރ-ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .1

 

ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ  ހަމަވެފައިވީ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތު .2

 ގެ ކޮޕީއެއްުއައި.ޑީ. ކާޑލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ 

ގެ ންގ ލައިސަންސްޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވި، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ،  ހުށަހެޅެން ނެތް

 . އެއްކޮޕީ
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ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   

20040މަޖީދީމަގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 

admiއީމެއިލް:  n@csc.gov.mv 

 7799280ހޮޓްލައިން:  

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .3

ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .4

ބޭރުގެ  ޖެއިންރާއް، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(

؛ ްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީޓްރާންސ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ

 ޯލްޑިވްސްމ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު ،ނުވަތަ

 ކޮޕީ. ްޓްގެޓްރާންސްކްރިޕ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ )ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާ

 ިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރ؛ ކޮޕީ

 

 :ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ ފެތޭ މިންގަނޑަށް ތިރީގައިވާ އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ .5

ސާވާ ސަރުކާރު ހިއް ނުވަތަ )ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި

ްދަތާއި )އަހަރާއި އަދި ވަޒީފާގެ މުއއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަ

 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 

އިން ފެންނަންނެތް  https://myaccount.csc.gov.mv/ރެއިން )ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެ

މުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ނުތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދި

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

 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 

ާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، )ނ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދ

ޔަތުތައް )އެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއް، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ކޮށްފައިވާ އަދި ށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންއިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ

 ިވާ ލިޔުން.ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 

 

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ މަސައްކަތްގައި ތެއްޢައްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢިީ ޖަމްވާމޤްބައިނަލްއައުމީ ނުވަތަ ޤަ)ރ( 

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

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

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

20040މަޖީދީމަގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 

admiއީމެއިލް:  n@csc.gov.mv 

 7799280ހޮޓްލައިން:  

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

ުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން )މި ލިޔ ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 

 .(ަޅަންވާނެއެވެދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހ

 

ންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވައު)ބ( ދަ

ގައި ތެއްޢަވަތަ ޖަމާއްޔާ ނުޢިީ ޖަމްވާމޤްއުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤަނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ، އިދާރާއެއްގައި

ަހާއި ދުވަސް މއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ

ަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވ

ލޯކަލް "މަ، ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަ

 "2021އުޞޫލު  ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ

 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 7ގެ ޖަދުވަލު 

 

 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

  ީ30ޝަރުޠު ހަމަވުން: %އަސާސ 

 ު5ށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު: %ޠައަސާސީ ޝަރ 

 ަ5ސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ: %ސާއ 

 ު25: %އިމްތިހާނ 

 % :ް35އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަނ 

 

 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު: އިމްތިހާނުއިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 

ޖުލައި  11 ،ނާނީމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު، އިމްތިހާނު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮން

ތަކުގެ ތެރެއިން، އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ މަޤާމު ންމި އިޢުލާނު އާ ދެމެދުއެވެ. 2021އޮގަސްޓް  8އިން  2021

ިންޓަރވިއު ކުރިއަށް އިދާރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އިމްތިޙާން އަދި އއެއް އިދާރާއަށް ވުރެ ގިނަ 

 ގެންދެވޭނީ އެއް ފަހަރުއެވެ.

 

ންޓޭޝަން ކުރިއަށް އިމްތިހާނު އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެ

ންޓަރވިއުއަށް ނު އަދި އިހާމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި އިމްތިސް" މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުގެންދެވޭނީ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެން

 ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.
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ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   

20040މަޖީދީމަގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 

admiއީމެއިލް:  n@csc.gov.mv 

 7799280ހޮޓްލައިން:  

 www.csc.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން: A2"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފ ދުވަސް 15ހާއި ދުވަ 3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

ނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭ A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ުވަހުން ފެށިގެން ޝީޓު އާންމުކުރާ ދ A2މަ ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 

 

ގުޅާނީ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުންމި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ އަށެވެ.  jobs@csc.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އީނުވަތަ،  އަށެވެ. 7207307

އަދި އެ އުޞޫލާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް  2021ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 

 މި ލިންކުން )http://www.csc.gov.mv/downloads/15387( ައިޓްގެސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސ

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

 

 1442 ޛުލްޤައިދާ 10

   2021ޖޫން  20
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