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  IUL/2023/35-RERD-188:ރުނަންބަ                                                   

 ޢުލާނު އި
 

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަޤާމް:

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

 ZV7-2 މަޤާމުގެ ރޭންކް:

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 12,130/- މުސާރަ:

އެގްޒެކެޓިވް 
 އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ )މަހަކު( 8,870/-

މަޤާމު އޮތް 
 ތައް:އިދާރާ 

 ތަން  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  މަޤާމު އޮތް އިދާރާތައް / #
ބޭނުންވާ 
 އަދަދު 

 1 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ނ. މަނަދޫ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 1

 1 އިދާރާ / ކ. ތުލުސްދޫ  މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2

 1 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ވ. ފެލިދޫ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 3

 

އެހެނިހެން 
 ޢިނާޔަތްތައް:

 .މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ  .1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މަާޤމަށް ވާތީ 
ވަނަ  4މާއްދާގެ )ހ( ގެ  34ރަލް ގެ މަޤާމު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއާ ެބހޭ ޤާނޫނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

 ނަންބަރުގެ ދަށުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

އިދާރާތަކުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ ގެ ދަށުން ކައުްނސިލް  2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު  .1
 .މުވައްޒަފުގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން
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މުގެ ޤާޫނނު( )ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  .2
 .އް އަދާކުރުންވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ 126ގެ 

ވަނަ މާްއދާގަިއ  2.03 )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ަގވާއިދު( ގެ R-20/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  .3
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުން

 )ނޯޓް: މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތަްފޞީލު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮްށފައި(

އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން، ގަވަރނަންސް، އަރބަން ްސޓަޑީސް، ސޯޝަލް ސައިންސް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް،  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް 

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛ 7
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަްލއަޤްވާީމ ނުވަތަ  ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

އަހަރުދުވަހު ަމސައްކަތްކޮށް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  4ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގަިއ މަދުވެގެން 
 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 ނުވަތަ 

 

މިނިސްޓްރޭަޝން، ގަވަރނަންސް، އަރބަން ްސޓަޑީސް، ސޯޝަލް ސައިންސް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް، އެޑް .2
ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ދަށްވެގެން ލެވެލް 

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛ 9
ވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަްލއަޤްވާީމ ނުވަތަ ޕްރައި ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

އަހަރުދުވަހު ަމސައްކަތްކޮށް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  2ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގަިއ މަދުވެގެން 
 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 ނުވަތަ 

 
ެގ ސަނަދެްއ  7ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ަދށްެވގެން ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  .3

 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަްލއަޤްވާީމ  ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ  ، އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް 6ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި މަދުވެގެން 
 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 ނުވަތަ 

 
ެގ ސަނަދެްއ  9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުން ަދށްެވގެން ލެވެލް  .4

 ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު؛
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އިަނލްައޤްވާމީ ޓަރގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބަނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސެކް ސަރުކާރުގައި، ނުވަތަ ޕަބްލިކް
ރީ ޖެނެރަލްގެ އަހަރުދުވަހު ަމސައްކަތްކޮށް، ސެކްރެޓަ 4ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގަިއ މަދުވެގެން 

 މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ސެކްރެޓަރީ 
ޖެނެރަލްއަށް 
ފަރާތާ  އައްޔަންކުރެވޭ 

މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ހަވާލުކުރުން:

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ތު އަދާކުރާ ގޮތުގެމަތިން، މި މަޤާަމށް ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީ އިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަ

ޖޫްނ  E1/CIR/2021/21 (17-13ފަރާތްކަމަށްވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ނަްނބަރު 
( ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ 2021

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ނުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިމްތިހާނުތައް"، މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފު ޢައްޔަ
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

އަސާސީ ޝަރުޠުގައި 
ހިމެނޭ މަޤާމުގެ 
މަސައްކަތާ ގުޅޭ 
ތަޖުރިބާ ބަލާނެ 

 މިންގަނޑު:

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ ކަމުގައި  .1
ވުމާއި ޢައްޔަުނކުރުމުގެ ބަލާނީ "ލޯކަްލ ކައުންސިލްތަކުެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާުމތަކަށް މީހުން ހޮ

ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތން، "ވަީޒފާއަށް  10.1" ގެ )ދެވަަނ އިްޞލާޙް( 2021އުޞޫލު 
ތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް" ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން އަދާކޮށްަފއިވާ މަޤާމުތަކުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަ

 ގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.މެނޭޖްމަންޓުނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ަބލާނީ، ުހށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ ތަުޖރިބާގެ  .2
ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ. އިދާރީ  ލިޔުމުގައި އެއްވެސް އިދާރީ މަސައްކަތެއް

 ސިޓީ ލިޔުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެެނއެވެ. ، މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި، ރިޕޯޓު ހެދުމާއި، ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި

 

ލިޔުމުގައި މެނޭޖްމަންޓް އާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ، ހުަށހަޅާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ  .3
ހިންގުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ. އަދި، ހިްނގުމުގެ 

އިދާރާއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް، ޑިވިޜަނެއް، ، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި
މެނޭ އެފަދަ ބައެއް ހިންގާ ބެލެހެްއޓުމާއި، ސެކްޝަނެއް، ޔުނިޓެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހި

އެ ބައެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ޒިންމާއާ ވަގުތީ ގޮތުން ނުވަތަ ދާއިީމ 
 ގޮތެއްގައި ޙަވާލުވެ ހުންނަ މުއްދަތުތައް ބަލާނެއެވެ. 

މަޤާމަށް 
އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

 ،ކުރިން ގެ 13:00 ދުވަހުގެ އާދިއްތަވާ  19 މާރިޗު 2023 ހުށަހަޅާނީ ތަެކތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެދި މަޤާމަށް
 އީމެއިލް ލިޔުްނތައް ފޯމާއި އެދޭ ވަޒީފާައށް. އަށެވެ އިދާރާ ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިވިލް

admin@csc.gov.mv ްކުރިން  ހަމަވުމުގެ ސުންގަޑި އިޢުލާނުގެ އަދި. ގަނެވޭނެއެވެ ބަލައި މެދުވެރިކޮށ 
 ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް އަދަދަށް ދުވަހުގެ ކަނޑައަޅާ އެ ނަމަ، ކަނޑައަޅައިފި ދުވަެހއް ބަންދު އަލަށް ސަރުކާރުން

 .  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ
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މަޤާމަށް އެދި 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް:
 

ތިރީގައިވާ ގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު )މި ފޯމު ސިވިލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  .1
   ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( އަދި ކައުންޓަރުން ލިންކުން 

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20 
 

)އިޤްރާރު  .ފަރާތްތަކުގެ އިޤްރާރުލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ  .2
 ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބެްނހުނާެނއެވެ.(

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20 
 

 (.ެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .3
 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީ ނަަމވެސް(  .4
ދެފުށުގެ ލިޔުންތަްއ ފެންަނ، ލިެޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނޭގ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ 

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ  ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅެން ނެތް
 ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެއް. 

 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަްށ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .5
އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުްނ އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު ، ހޮވިއްޖެ ނަމަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 

 މަންަމ، ބައްޕަ، އެ މަާޤމަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތުގެ ކައުންސިލްގައިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ .6
ތަ އެއްބަފާ މީހެްއ ބެއް، ފިރިއަކު، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއް، އެއްބަނޑު މީހެއް، ނުވަތްދަރިއެއް، އަނ

ދިޔަ މީހުންކުރެ މީހަކު އެ ކުރިމަތިލާ އޮފީހުގައި ހުރެ،  ނެތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. ުނވަތަ ބުނެވި
ނަމަ، އެ ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އިސްތިއުފާ ދިނުމަްށ  ކުރިމަތިލާ މީހާ ހޮވިއްޖެ
 އެއްބަސްވާކަމުގެ ލިޔުން. 

 ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ  .7

ބޭރުެގ  ރާއްޖެއިން، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަްނސް މޯލްޑިވްސް )ހ(
؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުަތކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ

 މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު، ނުވަތަ
 ކޮޕީ. ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫޮކށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20
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ޓްރާްނސްކްރިޕްޓްގެ އި )ށ( ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ ަމރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާ
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

 
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: .8

ރުކާރު ހިއްސާވާ )ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 
  ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން

އިން ފެންނަންެންތ  https://myaccount.csc.gov.mv/)ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން 
ދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )ައހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަޮކށްިދނުމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަީޒފާ، އަ

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

ކޮށްފައިާވ އަިދ އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަެވސް( ވަކިވަކިން ބަޔާން
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ މަސައްކަތްޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްާވމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި )ރ( 
ވަޒީފާގެ  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
މުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަްނ )މި ލިޔު ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންޮކށްފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބަދލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 
 .ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(

 އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ )ބ( ދައުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ، އިދާރާއެއްގައި

ސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަ ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަާފތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކްށފައިވީ 

"ލޯކަލް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން ލިބެންެނތް ނަމަ، 
 2021އުޞޫލު  ޮހވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން

ރެފަެރންސް  އުވާލާފައިވާ ތަންަތނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭގައިވާ " 9ގެ ޖަދުވަުލ " )ދެވަނަ އިޞްލާޙް(
 ޗެކް ފޯމު".

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ޤާބިލު ފަރާތެއް 
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 % :ް30އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުނ 
  ީ5ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު: %އަސާސ 
 % :ާ5އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބ 
 % :ު25އިމްތިހާނ 
 % :ް35އިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަނ 

އާއި  އިންޓަރވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 
އިމްތިހާނު އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 28 ،ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު، އިމްތިހާނު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮްނނާނީމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 
އާ ދެމެދުއެވެ. އިމްތިހާނު އޮންނާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުްނ  2023އެޕްރީލް  22 އިން 2023 މާރިޗު

ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައެވެ. އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ "ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް" 
އްޔާރުވެގެން ތައިމްތިހާނު އަދި އިންޓަރިވއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަށް މެދުވެރިކޮށެވެ. ވުމާއެކު، އެ މުއްދަތުގައި 

 ތިބުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން:

ދުވަސް ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ  15ދުވަހާއި  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި  A2 ޝީްޓ )ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ

 A2އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް  3ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
 ހޯދުން:

 3307313މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މަާޤމަށް އެދެންވީ ޮގތާއި ގުޅޭ ގޮުތން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުެގ ސެކްރެޓަރީ އަށެވެ.  admin@csc.gov.mvމެއިލް ކުާރނީ -އަށެވެ. ނުވަތަ، އީ

އަދި އެ އުޞޫލާ އިޞްލާޙް(  ދެވަނަ) 2021ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮުވމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްެގ 

)https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/20(  ްލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.މި ލިންކުނ   

mailto:admin@csc.gov.mv
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