
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 236-AHI/236/2022/5(IUL) ނަންަބރު:

 އިޢުލާނު 
 

 ލީގަލް އޮފިސަރ  : މަޤާމު 
 J-323673 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 ( )އެކެއް 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 ( 2 ގްރޭޑް )  9-2 ސީއެސް : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 ްޕރޮފެޝަނަލްސް ލީގަލް ސަރވިސް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  

 ތަން: 
 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ރުފިޔާ   10،020/- މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   5،640/ - ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

   35ސްެޕސަލްޑިއުޓީގެ އެލަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ % • :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ   •

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

ގުޅޭގޮތުންނާއި، އޮފީހަށް ގާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި  އެކި ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ  .1
 އެކުލަވާލައި ތައްޔާރުކުރުން  ގާނޫނީ ލިޔެކިއުންތައް

   އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާ ދެމެދުކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން .2
   ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާބެހޭގޮތުން ގާނޫނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން .3
ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ   އެކުލަވާލުމުގައާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަދާއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބިލްތައް  .4

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ބިލްތައް އެކުލަވާލައި ތައްޔާރުކުރުން  ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
• CS9-2  ަނުަވތ ދާއިރާއިން    ޤާނޫނީރޮނުގން  ޝަރީޢާެގ  އޮނިަގނޑުގެ ޤާޫނނާއި  ސަނަދުތަކުެގ  ޤައުމީ         7ލެެވލް    ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

 ެގ ސަަނދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިުވން  8ނުަވތަ ލެެވލް 
• CS9-3   ،އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށް މަސައްކަތުެގ  2ގްރޭޑްގައި މަދުެވެގން    2-9ސީ.އެސް  ލީަގލްއޮފިސަރުންެގ ަވޒީފާެގ އޮނިަގނޑުެގ  

    ހޯދާފައިުވން އިން މަތިން މާކްސް 85އަހަރު % 2ނިޒާމުން ިވދިިވދިެގްނ ފެންވަރު ބެލުމުެގ 
• CS9-4  ްއަހަރު މަސައްކަތް ކޮށް މަސައްކަތުެގ    2މަދުެވެގން    ގްރޭޑްަގއި  3-9ލީަގލްއޮފިސަރުންެގ ަވޒީފާެގ އޮނިަގނޑުެގ، ސީ.އެސ

   ސް ހޯދާފައިުވންއިން މަތިން މާކް  85އަހަރު % 2ިވދިިވދިެގްނ  ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން
• CS9-5   ،އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށް މަސައްކަތުެގ  2ގްރޭޑްގައި މަދުެވެގން    4-9ސީ.އެސް  ލީަގލްއޮފިސަރުންެގ ަވޒީފާެގ އޮނިަގނޑުެގ  

 ހޯދާފައިުވން  އިން މަތިން މާކްސް 85އަހަރު % 2ފެންވަރު ބެލުމުެގ ނިޒާމުން ިވދިިވދިެގްނ 

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް  
 ލޯ  

 ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ  



 
  
 
 
 
 
 
 

 

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން    ގެ މަޤާމު 
 ނެތް  
 ކޯ ޑިސިޕްލިން  ގެ  )މަޤާމު 
 ނެތް  

   މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް މަޤާމުގެ  
 ލޯ  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

ފޯމު ސިވިލް   .1 )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  އިދާރާގެ ފުރިހަމަ  ވެބްސައިޓުން އަދި  ކޮމިޝަނުގެ    ސަރވިސް 
ކައުންޓަރުން ލިންކުން    ވެބްސައިޓުންނާއި  ތިރީގައިވާ   ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( އަދި 

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

 . މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(-ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ   .2

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(    ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ   . ކާޑު ގެއްލިފައިވާނުވަތަ އައި.ޑީ.  ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

   .ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓުއުފަންދުވަހުގެ 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ   ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 މާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލު

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

 ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް ންއިއޮތޯރިޓީ ސްކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ(  
ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުންބޭރުގެ   ކޮީޕ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  : ނުވަތަ ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގެ 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް،  ލަތްތަކުގައިޙާ ނެތް  ސެޓްފިކެޓު
 ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރްިޕޓްގެ އަދި ކޮީޕ ޓްގެރިޯޕ ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން

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

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   މިންގަނޑަށް ފެތޭ ބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި    )ހ(   
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  )އަހަ ވަޒީފާ  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ  މަހާއި  ރާއި 

  )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ   އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

ތެރެއިން      )ށ(   ތަޖުރިބާގެ  ސަރވިސްގެ  ފެންނަންނެތް  އިން    /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް 
އަދާކޮށްފައިވާ   ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން  މުއްދަތުތައް  ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ތަޖުރިބާގެ 

ޒީފާ  މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަ
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
https://myaccount.csc.gov.mv/


 
  
 
 
 
 
 
 

 

ވަޒީފާ،  ނ) (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
ދުވަސް   މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  )އެއް  ،  އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 
އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އަދި   އިދާރާއެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް( 

  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ

އަދާކޮށްފައިވާ    ،ނަމަ  ކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ  ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ(  ޤައުމީ  ރ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް    ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން    ދާކޮށްފައިވީ)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަ 
ލިޔުން ނޫންކަން   ދޫކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  )މި 

ރަސްމީ  އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބަދަލުގައި    ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ  އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ  އުވައިލައިފައިވާ  (  ދަޢުލަތުގެ  ބ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ 
ނުއުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  ،  އިދާރާއެއްގައި ޖަމިއްޔާޤައުމީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ    ވަތަ 

ނަމަ ވަޒީފާ   ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  )އަހަ  އަދާކޮށްފައިވާ  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  ދުވަސް  އަދި  މަހާއި  ރާއި 
  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ   )އެއްއެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  
އޮފީ އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ނަމަ،  ނަމަވެސް(  ލިބެންނެތް  ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ރެކްރޫޓްމަންޓް ހަކުން 

 . "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާ" ގައިވާ    8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

 30ޢުލީމް                               %ތަ
 5ތަމްރީނު                               %
 5ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށްދެވޭ އިމްތިޙާން   %
 15މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ                       %
 20އިމްތިޙާން/ްޕރެޒެންޓޭޝަން                    %
 25އިންޓަވިއު                              %

މާރކްސްގެ ޖުމްލަ  ނޯޓް:   މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު 
 އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ.  50އިންސައްތަ، %

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ގެ ކުރިން،    13:30ގެ    07ފެުބރުއަރީ    2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  

މެދުވެރިކޮށް   info@meem.gov.mvމެއިލް  -އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ   ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ގަނެވޭނެއެވެ. ވެސް ަބލައި
އެ ކަނޑައަޅާ  ،  އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓުލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ފަރާތް
 

mailto:info@meem.gov.mv


 
  
 
 
 
 
 
 

 

ވިއު  އޮންނާނެ  ރ އިންޓަ 
 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

   08ފެުބރުއަރީ    2022 އިމްތިޙާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ،އަދި  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު  
 ގައެވެ.  މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުއާ ދެމެދު،  21ފެުބރުއަރީ  2022އާއި 
 

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ލިުބނު    ޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް  3 ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  އިންޓަވިއު
(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ޝީޓު  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން   ކުރާންމުއާ  ޝީޓު  A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ    ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  
 ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކު 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބ

 އަށެވެ.   gov.mveminfo@me.މެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 6720600މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ވަޒީފާ އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  އެތަކަށް  އަދި  އުޞޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  އެންމެހައި ކުރުމުގެ  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ    

ވެްބސަ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  "އައްޔަންލިޔުންތައް  ޑައުންލޯޑްސްގެ  އުޞޫލާގުޅޭ"  އިޓްގެ  ކުރުމުގެ 
)usoolu-uitmenthttp://www.csc.gov.mv/recr( ްލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ  

1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ  21  

2022 ޖަނަވަރީ 24  
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