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ބާއްވާ އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ހޮވުމާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހުން 
 މަޢުލޫމާތު އިންޓަރވިއުކުރުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާބެހޭ 

 
  ތަޢާރަފު:

ން، ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ( އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަމތިސަރވިސްގެ ޤާނޫނު )ދިވެހި ސިވިލް 2007/5ބަރު ންޤާނޫނު ނަމިއީ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ބިލް ފަރާތް ހޮވުަމށް ބާއްވާ، ޤާއެންމެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން، 

 ގެންދެވޭނެގޮތް ބަޔާންކުާރ ޚުލާސާ ލިޔުމެވެ. އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ހުށަހެޅުމާއި، ކުރެވޭ

  :ޕެނެލް އިންޓަރވިއު

މަށް އެންމެ ޤާމަޝަރުޠު ހަމަވި ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން  ތިަލއި،ކުރިމަމަށް ޤާމަލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ 

އާ ދެމެދުގެ  5އާއި  3އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  ، ހުށަހެޅުމާއިހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންފަރާތެއް  ބިލުޤާ

 އިންޓަވިއު އި އް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން އެކުލަވާލެވޭނެއެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަނާލެރުން ހިމެނޭ އިްނޓަރވިއު ޕެނަމެންބަ

  މި އިންޓަރވިއު ޕެނެލުންނެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަވާނީ އެސެސްކުރުމުގެ

ފަރާތަކަށް އޮބްޒަރވަރުންގެ ގޮތުގައި  3އިންޓަރވިއުގައި އެ ކައުންސިލެއްގެ ރައީސާއި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަވެގެން 

 އިންޓަރވިއު ހިނގަމުންދާ އިރު، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެެއވެ.

 : ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެގޮތް  ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިންޓަވިއުއާއި

 ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކުރުން އިްނޓަރވިއު ހުށަހެޅުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 48ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ވަގުތުގެ އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް އާއި އިންޓަރވިއު .1

އަންގާނެއެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން ކުރިޔަށްގެންދާނީ ގަޑިއިރު ކުރިން ކެންޑިޑޭޓަށް ކޮމިޝަނުން 

 ކޮމިޝަނުންދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެްއގޮތަށެވެ.



[2] 
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 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 އިންޓަރވިއުކުރުމާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުން ކުރިޔަށްގެންދެޭވނީ އެއްވަގުތެއްގައެވެ. .2

 ޓެވެ.މިނި 15-10 ގެ ދިގުމިނަކީޕްރެޒެންޓޭޝަން .3

 އެ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއެއް މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ.ނީ ތައްޔާރުކުރަންވާޕްރެޒެންޓޭޝަން  .4
ވާނީ އިނގިރޭސި ނުވަތަ ދިވެހިބަހުްނނެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅަްނ ސްލައިޑްތައް ހުންނަންޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 ޖެހޭނީ ދިވެހިބަުހންނެވެ.

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ތައް ހިމެނޭ ބައިގައިވާ ތިރީރެޒެންޓޭޝަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ޕް .5

 ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރަފެއްވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި  4.1
 އެ ،ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާއި، ހިންގާފައިވާ ހަރަާކތްތަކާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި 4.2

 ކަންކަމުން ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަީތޖާ
 އެ ގޮންޖެހުްނތައް ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކާއި 4.3
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަގާމެދު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ތަޞައްވުރު 4.4
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް އިންސާނީ ވަޞީލަތް ޭބނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަޞައްވުރު 4.5
 ށް ފައިނޭންސް މެނޭޖްުކރާނެ ގޮތުގެ ތަޞައްވުރުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަ 4.6
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުން މަގާމަށް އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ދެޭކ  -ވަޒީފާއަށް ހޮވަންޖެހޭ ސަބަބު  4.7

 ސަބަބު 

ކުރުމަށާއި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަްށ ފަހު، އިންަޓރވިއު ޕެނެލްއިން ކެންޑިޑޭޓާއި ސުވާލު ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް .6
 ވަގުތު ހޭދަވެގެން ދާނެއެވެ. އިރުގެމިނިޓު 30ގާތްގަނޑަކަށް 

 ވެ.މިނިޓެ 45ޅި ޖުމުލަ ދިގުމިނަކީ މު ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެއާއި އިންޓަރވިއު .7

 އެވެ.މި ލިޔުމާއެކުގައިވާނެއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެސެސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ސްކޯރޝީޓް"  .8

 ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޙާޟިރުވުން: އިންޓަރވިއުއާއި

މަށް ޤާމަޝަރުޠު ހަމަވި ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން  ކުރިމަިތލައި،ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް  .1
 5 އޮގަސްޓު  1202 ކުރެވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމާއި،

 އޮންލައިންކޮށެވެ. ފެށިގެންއިން 

ރިްނގް އޮފްކޮށްފައި ، ނަމަ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭގެ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑުއިންޓަވިއު .2
 ބާއްވަން ޖެހޭނެއެވެ.
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 އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް

 ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް(ކައުންސިލްކަލް ލޯ)
 ގެނައިކަން ބަދަލެއް އެ ދިމާލުގައި އެ ގެނައުމަށްފަހު އެ ބަދަލެއް ،ބޭނުން ނަމަ ގެންނަން ބަދަލެއް  އެއްވެސް  އަޅާށެވެ. ބޮޅު  ގަލަމުން އަދަދުގައި ފާހަގަކުރާ ސްކޭލްއިން ޕޮއިންޓު

 .ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ ފާހަގަކޮށް
 

 އެދިފައިވާ މަޤާމު: ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން: 
 

 ޖުމުލަ       

  5 4 3 2 1 0 ަމްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުުރމަށް ުހނަރު ލިބިފަިއވާ ިމންަވރު މަާޤމުގެ 
  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގައި އަދާުކރަންޖެހޭ ދަުއރު އެނިގފައިުވން 

  5 4 3 2 1 0 އެހެްނމީހުންާނއި އެެހން އިާދރާތަކާ ުގިޅގެން ަމސައްކަތްުކރުުމގެ ާޤބިލުކަން ހުިރ މިންަވރު 
ަމޤާމު ައދާކުުރުމގައި ދިާމވެާދނެ ގޮްނޖެހުންތަާކއި އެ ޮގންޖެހުންަތއް ސެކްރެޓަރީ ެޖނެރަްލގެ 

 ކަމާ ގުޭޅގޮތުން ހަުރދަނާ ތަަޞްއވުެރްއ އޮތް މިްނވަރު  ޙައްލުކުާރނެޮގތާެމދު ވިްސނާފަިއވުާމއި އެ 
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތް ާރވައި ހިްނގުުމގެ ާޤބިލުކަން 
  5 4 3 2 1 0 ން ހުރި މިްނވަރު ނުހިންުގމުަގއި ިދމާވާ ަމްއސަލަތައް ަހއްލުކުރުުމގެ ިވސް

  5 4 3 2 1 0 ވަޒީާފގެ ާދއިާރގައި އޮފީސް ހަުރދަނާުކުރމަށް ގެްނގުޅޭ ަތޞަްއވުރު 
މުަވއްޒަފުން މަަސއްކަތަށް ޝަުއުޤވެރިޮކށް، މުަވއްޒަފުން ަލއްަވއި އޮފީުހގެ ލަނޑުދަނޑިަތއް 

 ޙާޞިލުކުުރމުގެ ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނަވރު 
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 އައު ޚިޔާލުތަާކއި ިވސްނުންތަަކށް ޖާަގީދ ބިނާކުރަިނވި ފާޑުކިޔުމަށް އިސްކަްނދޭ މިންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 ައވަސް ަހރުަދނާ ނިންުމްނ ނިންމުުމގެ ާޤބިލުކަން ކަންކަމުަގއި 

  5 4 3 2 1 0 ޚިުދމަތުގެ ފެްނަވރު ރަނގަޅުކޮށް ަޒމާީނ ކުރުމުގެ ވިސްުނން ހުރި ިމންަވރު 
  5 4 3 2 1 0 މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫާނއި ަގާވއިދުތަކަށް އަހުލުެވރިުވން 

  5 4 3 2 1 0 މަަސއްކަތާ ުގޅުންުހރި ޤާނޫާނއި ަޤާވއިުދތަކަށް އަހުލުެވރިފަިއވާ މިްނަވރު 
ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެ ވަކި ފަރާތަކަށް ުނޖެހި ޕްރޮފެޝަނަލް ިމންަގނޑަކުން ަމަސއްކަތް ކުރުުމގެ 

 ހުނަާރއި ޤާބިލުކަން ުހރި މިްނވަރު 
0 1 2 3 4 5  

  5 4 3 2 1 0 ޝަުއުޤވެރިކަްނހުރި ިމންަވރު މަަސއްކަތަށް 
  5 4 3 2 1 0 ެއއްގޮަތށް ރަނގަޅަށް ުމޢާމަލާތުކުރުުމގެ ހުަނރު  ބަހުގެ ަހމަތަކާ

  5 4 3 2 1 0 ކޮމްޕްލެކްސް މަޢުލޫމާތުތަާކއި ޚިޔާލުަތްއ ސާފުކޮށް ތިލަކޮށް ބުނެދިުނމުގެ ޤާބިުލކަން
ުސވާލުތަކަށް ދޭ ަޖވާުބގައި މަްއސަަލތައް އެނަަލއިޒްކޮށް ހުށަހެޅި ޕްެރޒެންޓޭޝަާނއި އިންަޓރިވުއގެ 

 ހަރުަދނާ ޖަާވބުަތއް ދީފަިއވުން 
0 1 2 3 4 5  

 މި މަާޤމަށް ކެންޑިޑޭޓް އެކަީށގެްނވާ ިމންވަާރެމދު ޕެނަލިސްޓު ދެކޭޮގތް: 

 
 

 

 ތާރީޚު: ސޮއި: އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތުގެ ނަން:



[4] 

 

  

  

 

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 
 ކުރުމަށްޓަކައިހޮވުމާއި އައްޔަންމީހުން ގެ މަޤާމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ގެލޯކަލް ކައުންސިލް 

  ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދެވޭ އިމްތިޙާނުތަކާ
 

 ތަޢާރަފު:

 އިމްތިޙާނު ތެރެއިން، ފަރާތްަތކުގެޝަރުޠުހަމަވާ ކުރިމަތިލާފައިވާ ގެ މަޤާމަށް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީލޯކަލް ކައުންސިލްގެ  ،މިއީ

ބެހޭ އެންމެހާ ަކންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާގޮތް އަންގައިޭދ ތަކާދޭ އިމްތިޙާނު ކަނޑައެޅޭ ފަރާތްތަކަށްދިނުމަށް 

 މެކެވެ.ޔުލި
 

  :ހިންގުން ނުއިމްތިޙާ 

 ހ. އިމްތިޙާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.

ކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސް  ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި 2އެކުލެވިެގންވަނީ  އިމްތިޙާނު -ށ

 އަދި އިމްތިހާްނ ނިމުމުން ކަރުދާސްތައް މާކުކުރަނީ ވެސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައެވެ. މި ގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިމްތިޙާން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވަނީ އޮން -ނ

ގަޑި އިރު ކުރިން، އިމްތިހާނާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  48އިމްތިޙާން ބޭއްވުމުގެ 

 އަންގާނެއެވެ.
 

 :ތަނާއި ވަގުތު  ބާއްވާ އިމްތިޙާނު

ހުރި ރަށެއްގައި ހުރެ އިމްތިޙާން ހެދުމުގެ ވަގުތު  ގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މީހަކު މިއިމްތިޙާނު މި -ހ

  ފުރުޞަތު ކޮމިޝަނުން ަތނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ވަގުތު ރޭވިފައިވާގޮތުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ޕްރޮސެސްގައި ބާއްވާ އިމްތިޙާން ބޭއްވުމަށް  -ށ

  ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ.އޮގަސްޓު ފުރަތަމަ  2021ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

މިއީ އޮންލައިންކޮށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަކަށް ވުމާއެކު، އިމްތިާހނުގެ ކަންތައް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންގޮސް  -ނ

ނިންމުމުމަށް ޓަކައި، އިމްތިޙާާނ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުންދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުްނ ފުރިހަމަޔަށް 

  އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 



   

       

 

  

 

 

 ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން 
20040މަީޖދީަމގު، މާލެ،   

 3307307/3307306ފޯން: 
 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން:  
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 

 :އިމްތިޙާނުގައި ޓެސްޓު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިތައް

 2އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް  1އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް 

 މިނެޓް 90ވަގުތު:  މިނެޓް 75ވަގުތު: 

އެސެސްކުރެވޭނެ ދާއިރާ: ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުެގ 

 އެސަސްމަންޓް

 މެނީޖީރިއަލް ކޮމްޕިޓެންސީ އެސެސްކުރެވޭނެ ދާއިރާ: 

 

 ސުވާލުގެ ބާވަތް: އެޕްލިކޭޝަން ސުވާލު ސުވާލުގެ ބާވަތް: މަލްޓިޕްލް ޗޮއިސް

 

 

 :ިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުދި -ޤާނޫނާއި ގަވައިދުގެ އިމްތިޙާނުްނ އެސެސްކުރެވޭނެ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައ، 

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  ،މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ގަވާއިދު 

 ހިމެނެއެވެ. ޤާނޫނުތައްއެހެނިހެން ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  ،ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ، ޤާނޫނު 

 ީން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ގުޅިގެ  -:ތެރޭގައިއިމްތިޙާނުން އެސެސްކުރެވޭނެ ބައިތަކުގެ ގެ މެނީޖީރިއަލް ކޮމްޕިޓެންސ

ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި، އިޝްތިރާޖީ ވިސްނުންތެރިކަން، ލީޑަރޝިޕް ހުނަރު، 

ހިންގުންތެރިކަން، މީހުން ހަރާކަތްތެރިކުރުވުން، އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ބަދަލުތަކަށް މަގު ދެއްކުން، އަދި 

ނަޒާހަތްތެރިކަން ހިމެނިގެން ދެއެވެ. )މި ކޮމްޕިޓެންސީގެ ތަފްސީލްތައް ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ ސެކެރެޓެރީ ކައުންސިލް 
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