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 ނަންބަރު:                        

 އިޢުލާނު 
 :މަޤާމު  ޑިރެކްޓަރ

J-268495 :ުމަޤާމުގެ ނަންބަރ 
 ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

 މަޤާމުގެ ގިންތި:   ދާއިމީ
 :މަޤާމުގެ ރޭންކު  1އީ.ެއކްސް 
 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ޑިރެކްޓަރ

 އޭދަފުށި. ބ/   އިދާރާ ކައުންސިލްގެ އޭދަފުށީ ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު
 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 މުސާރަ: ރުފިޔާ )މަހަކު( -/8,835
 ސަރވިސް އެލަވަންސް: ރުފިޔާ )މަހަކު( -/2000

 .ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫުލން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަުފންނަށް  .1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 ސިވިލް ސަރިވސްގެ ުމވަްއޒަުފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫުލން އިތުރުގަީޑގެ ފައިާސ. .3
ކޯ އެލަވަންްސގެ  ގއުޞޫުލން ސަޕޯޓިންސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަުފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .4

 )މަހަކު(. ރުފިޔާ 1100/-ގޮތުަގއި ލިބިލަްއވާ 
 

 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގައި ތަަރއްޤީކުރުމުގެ މަަސއްަކތް ރާވާ ބެލެހެއްޓުން. .1
 ލަފާ އެރުވުން.ރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި ަކއުްނސިލުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި  .2
ކައުންސިލްގެ ފައިާސެގ  މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނުނާއި ޤަވާިއދާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ރަށު .3

 މުއާމަލާތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުން.
 ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްަތއް ހިންާގ ބެލެހެއްޓުން. .4
ތަކާިއ ސަރުާކރުގެ އިދާރާަތކަށް ބޭނުންާވނޭ ރަށުގައި ހުންނަ ަދއުލަތުެގ މުއައްަސސާ .5

 އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ދިނުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 
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  ހިނގާސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރާ ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް .6
 ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން.

 ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގައި ސަރުކާުރގެ ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި މަޝްޫރޢުތައް ހިނގާ .7
މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އަތޮުޅ ކައުންސިލަށް އެހީތެރިެވދީ،

 ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަތޮޅު ަކުއންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
ރަށުގައި އަމާން އަދި ސުްލޙަވެރި ެވއްެޓއް ޤާއިމްކުރުަމށްޓަކައި ފުލުހުންނާ ގުިޅގެން  .8

 ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންަކން ކުރުން.
ސެކްރެޓަީރ  ކައުންސިްލގެ ކަންކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކޮށް ކައުންސިަލށާއި ކައުންސިްލގެ .9

 އެރުވުން. ޖެނެރަލަށާއި ކައުންސިލްގެ ަރއީސަށް އަުރވަންޖެހޭ ލަފާ
ެއއްބާރުލުންދީ، އެ ފަދަ  ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިަހމައަށް .10

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތަްއ ސެކްރެަޓރީ  ކުރުމުަގއި އިދާީރގޮތުންނިންމުންތައް ތަންފީޒް
މަތިން ރާާވއި ހިންގައި ެބލެހެއްޓުމާއެކު އެ ނިންމުންތަްއ  ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާއި އިުރޝާދުގެ

 .ކުރުމަށްޓަކައި އަމަލީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން ތަންފީޒު
ތަންފީޒުކުރުމާއި ުގޭޅ  މަސަްއކަތްތަކާއި ކައުންސިްލގެ ނިންމުންތައް ކައުންސިްލގެ އިދާާރގެ .11

ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ  އެންމެހައި ކަންކަމުަގއި ަކއުްނސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ
 .ޖަވަބުދާރީވުން

 

 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، ޝަން، ިބްޒނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭ .1
ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ކުންރޮނގަތަުޢލީމީ  މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނގެ

ކޮށްފައިވުމާެއކު، ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު 8ނުވަތަ  7ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވަލް 
އަހަރު ދުވަހުެގ  4އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއެްއގައި މަދުވެގެން 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 ނުވަތަ،

ޝަން، ިބްޒނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭ .2
ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ކުންރޮނގަތަުޢލީމީ  މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނގެ

ސަނަދެްއ  އިްނ ފެށިގެން މަތީގެ 9ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވަލް 
ކޮށްފައިވުމާެއކު، ެއްޑމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާެއއްަގއި ހާސިލު

 އަހަރު ދުވަުހގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2މަދުވެގެން 
 

 

  ޝަރުޠުތައް:މަޤާމުގެ 
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ކޮމިޝަނުގެ  މިފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު  .1
 ކޮމިޝަނުގެ އަދި މި (http://www.csc.gov.mv/download/2249ވެބްސައިޓުން )

 ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 ސް ހިމެނޭގޮތަށް(.މެއިލް އެޑްރެ -އަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ ވަޒީފާ .2

ޔުންތައް ފެންނަ، ލިވަޒީާފއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެްއކަން އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ދެފުށުގެ  .3
ނަމަ،  ފަިއވާލިލިޔެފައިވާ ިލޔުންތައް ިކޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮީޕއެއް. ުނވަތަ އައި.ޑީ. ާކޑު ެގއް

 ންސް. ޕާސްޕޯޓް ުނވަތަ ޑްރަިއވިންގ ަލއިސަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ސިވިލް ސަރވިްސއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެްއބަސްވުމެއް އޮތް މުަވއްޒަފުްނ  .4
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ީވއްލުމާމެދު 

 އިއުތިާރޒެއްނެތްކަމަށް، ަވޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެުޓތަކުގެ ކޮީޕ؛  .5

 ަތއްގަނޑު  ކަނޑައަަޅއި ެލވަލް / ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭަޝން މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ތަޢުލީމީ  ށްފައިވާދޫކޮ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭުރގެ  ާރއްޖެއިން، ޖަހާފައިވާ

 ނެތް  ސެޓްފިކެޓު ުނަވތަ؛ ްޓރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަުކގެ ކޮީޕއާއި
 މޯލްޑިްވސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާިއ، ފުިރހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ހާލަތްތަކުގައި 

 ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެެސްސމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް
 .ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި

މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ަތުއލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީާއިއ  )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަުމގެ ލިޔުުމގެ ކޮީޕާއިއ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުްނތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

)ހ(  ސިވިލް ސަރވިްސެގ ވަޒީާފއެްއަގއި، ަދއުލަތުގެ މުއައްސަާސއެްއަގއި، ސަުރާކރު 
އަާދކޮށްފައިާވ ަވޒީފާ، އަިދ  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްަގއި ަވޒީފާ އަދާކޮށްަފއިާވ ނަމަ

ށް(، ަވޒީފާެގ ވަޒީާފގެ މުއްދަތާއި )އަަހރާއި މަހާއި ދުވަސް ެއނގޭގޮތަ
މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް )ެއއް އިާދރާއެްއގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަިއީވ 

 ނަމަވެސް( ވަިކަވކިން ބަޔާންޮކށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ލިޔުން. 

)ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާެއއްަގއި ވަޒީފާ އަާދކޮށްފަިއވާ ނަމަ 
ށްފަިއވާ ވަޒީފާ، ަވޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަާތއި )އަަހރާއި މަހާއި ދުަވްސ އަދާކޮ

ވަޒީާފގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާާރއެްއެގ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގަިއ ، އެނޭގގޮތަށް(
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް( ަވިކވަކިން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ައިދ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

http://www.csc.gov.mv/download/2249
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 admin@csc.gov.mvއީެމއިލް: 

 7799280ހޮޓްލައިން: 

 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް: 

ގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް ެއ އޮފީހަކުްނ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ތަުނެގ މުވަްއޒަފުން
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ކޮށްފަިއާވ  ޖަމާއަެތއްަގއި މަސަްއކަތް / ޖަމްިއއްޔާ )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަްލއަޤުވާމީ
އަދާކޮށްފައިވާ ަވޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާިއ  ،ނަމަ

ލިްއޔަތުތައް )އެްއ އިދާރާއެްއގެ ތަފާުތ ަވޒީާފގެ މަސްއޫ ،ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮްށފައިވީ ނަމަެވސް( ަވކިަވކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުްނ 

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފަިއވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަްނ  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންޮކްށ ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. ނުވަ

 އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ ރަްސމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

)ރ(  އުަވއިލައިަފއިވާ ދަޢުަލތުގެ އިދާރާެއްއގަިއ، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަަތ 
ތެްއަގިއ އަމިއްލަ އިދާާރއެްއގަިއ، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަ

ައދާކޮށްފައިވާ ަވޒީފާ އަދި ަވޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަާރިއ  ، މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ނަމަ
މަހާއި ދުވަސް އެނޭގގޮތަށް(، ވަޒީާފގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް )ެއއް އިދާރާެއްއގެ ތަފާތު 

ްނ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްަފއިީވ ނަމަވެސް( ވަިކަވކިން ަބޔާންކޮށް ެއ އޮފީހަކު
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުިރގޮތް އަންަގއިދޭ ރެފަރެންްސ 

 ޗެކް ފޯމު.

 (20)%މު ތަޢުލީލިބިފައިވާ  .1
 (5)% ގެ ސެްޓފިކެޓްޑިސިޕްލިން ޕްރިފަރޑް .2

 ަން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝ 
  ްބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓ 
  ްން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަޕަބްލިކ 

 (25ލިބިފައިވާ މަސަްއކަތު ތަޖުރިބާ )% .3
 ލިބިފައިވާ ހުނަރު .4

 ި(20)% ޙާނުއިމްތ 
 ް(30)% އިންޓަރިވއު އަދި ޕްރެޒެންޭޓޝަނ 

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ދުަވހުގެ އަްނގާރަވާ  27ލް ެއޕްރީ 2021މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ިސވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ އިާދރާ އަށެވެ. ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމާއި  ،ގެ ކުރިން 13:00

މެދުވެިރކޮށް ބަލައި ގަނެވޭެނެއވެ. އަދި އިޢުާލނުގެ  admin@csc.gov.mvލިޔުންތައް އީމެއިލް 
ަނމަ، އެ  ަޑއަޅައިފިސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނ
 ކަނޑައަޅާ ުދވަހުގެ އަދަދަށް ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލަިއގަނެޭވނެއެވެ.  

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:
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އަށް ބަަލއި، ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
ރާތްތައް ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަ

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭެނއެެވ.
 

 ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:

 އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުންމްތިހާނު އި، އިންޓަިވއު ބޭއްވޭ ހޮވުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް މި

އިމްތިހާނު އޮންނާނީ ސިވިލް . ދެމެދުއެވެ އާ 9މެއި  2021 އާ 2މެއި  2021 އޮންނާނީ
 ުކރިއަށްއަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އިންޓަރވިއުަގއެވެ. ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް ސަރވިސް 
. މެދުވެރިޮކށެވެ" ކޮންފަރެންސް ވީިޑއޯ"ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ  ގެންދެވޭނީ
 .ދަންނަވަމެވެ ިތބުމަށްވެސް ތަްއޔާރުެވގެން އިްނޓަރވިުއއަށް ުމއްދަތުަގއި އެ ،ވުމާއެކު 

 
 

އަދި  އިމްތިހާނު ، އިންޓަވިއު
އޮންނާނެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަިވއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
 މި ކޮމިޝަނުގެއާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން (" ފޯމު A2)ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 
ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފަިއވާ ގޮާތމެދު . ވެބްސައިްޓަގއި އާންމުކުެރވޭނެެއވެ

ދުވަހުެގ  3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ފޯމު އާންމުކުރާ A2ޝަކުާވއެއް އޮތްނަމަ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޮކމިޝަނަށްތެރޭގައި އެ ޝަުކވާެއއް މި 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

 
             

މެއިްލ ކުރަްއވާީނ -ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ 3307323މި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުުޅއްވާީނ 
admin@csc.gov.mv  ައށެވެ. ިސވިލް ސަރވިްސގެ ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ހޮވުމާިއ ޢައްޔަނުކުރުުމގެ މިންގަނުޑތަކާިއ

 ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްަސއިޓްގެ ޑައުންޯލޑްސްެގ އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުަތކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ
 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  ))usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment(("އަްއޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫާލގުޅޭ" 
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