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1

ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ:

ވ
ކށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުން ާ
 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ޮ
ރޝަން ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓް ޭ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ
ސެޓްފިކެޓްތައް ހިމެނޭނެ އެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4
ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މަޤާމެއްގައި
އެމް.އެސް 0 .ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްގައި މަދުވެގެން  0އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ބފައިވުން،
މލަ  8އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލި ި
ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،ޖު ް
ތ
ނުވަ ަ

 .0މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،ޑޮކްޓޯރިއަލް ޑިގްރީ ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  18ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލު
ތ
ވ ަ
ކޮށްފައިވުން ،ނު ަ

ވ
ބނުން ާ
ނމާއެކު ،މަޤާމަށް ޭ
ބތުކޮށްދި ު
 ..މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާ ި
ރޝަން ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓް ޭ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ
މ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ނ އެވެ ).ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ީ
ސެޓްފިކެޓްތައް ހިމެނޭ ެ
ގ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމު ެ
އީމެއިލްEmail: admin@gaafalif.gov.mv :

ފޯން/ފެކްސް  Fax: 6820002މޮބައިލްPhone: 6820028 :

ބ
ދވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރި ާ
މަޤާމެއްގައި އެމް.އެސް  4ރޭންކްގައި މަދުވެގެން  .އަހަރު ު
ތ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަ ަ

ވ
ބނުން ާ
ނމާއެކު ،މަޤާމަށް ޭ
ބތުކޮށްދި ު
 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާ ި
ރޝަން ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓް ޭ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ
މ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ނ އެވެ ).ދަށްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ީ
ސެޓްފިކެޓްތައް ހިމެނޭ ެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ
މަޤާމެއްގައި އީ.އެކްސް  1ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ
ތ
މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން  .އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަ ަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް
ކަމުގައި ވުން.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

.1
.0
..
.4
.5
.6
.7
.8
.9

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ،އިދާރީ ދާއިރާގައިހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދީ ވިލަރެސް ކުރުން.
ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ ޚިދްމަތްތައް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ
ގޮތެއްގެމަތިން ދިނުން.
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ
ގޮތެއްގެމަތިން އެހީތެރިވުން.
ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދައި ،ރައްދުކޮށްދިނުން.
ގއ.

އަތޮޅުގެ

(އިދާރީ

ދާއިރާގެ)

ތަރައްޤީގެ

މަޝްރޫޢަކަށް

އެހީއެއް

ދޭން

ޖެހިއްޖެނަމަ،

އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް އެ ކަމެއް ކުރުން.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް.އާރ .އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން.
ފައިނޭންޝަލް ޔުނިޓް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން.
ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު
އެޅުން.
ގއ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުން

ޝާމިލުވާގޮތަށް

ކުރެވޭ

އެންމެހައި

ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެމަތިން ރަސްމީ ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން.

 .18ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންނަށް
އޮޅުންފިލުވައިދީ އެއާ އެއްގޮތަށް ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ޢަމަލުކުރުން.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ ތާރީޚް:
 19ޖަނަވަރީ  0810ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  .:88ގެ ކުރިން ،ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް.
އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް



ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހޭނެ އެވެ.
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ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ .އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން
ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ އެވެ .ސައިޓްގެ އެޑްރެހަކީ www.csc.gov.mv :އެވެ.
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ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަޞްލު)
ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދްމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއް ނަމަ،
ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ބަދަލުވުމުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ
މުއްދަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަޞްލު)
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަޞްލު)
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު)

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ،

 6808808ނަންބަރު ފޯނާއެވެ .ފެކްސް ނަންބަރަކީ،

 6808880އެވެ .އީމެއިލް ކުރައްވާނީ info@gaafalif.gov.mv ،އެވެ.
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އީމެއިލްEmail: admin@gaafalif.gov.mv :

ފޯން/ފެކްސް  Fax: 6820002މޮބައިލްPhone: 6820028 :

