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ނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ
 (2)އިޞްލާޙު  ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލު ނަން

 

ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ  ލަކީ،ޞޫމި އު ފް ރަޢާތަ  .1
ދާއިރާ އަދި  ގެމަސައްކަތު ،އިތަކާއަސާސީ ޝަރުޠު ،ނަންތަކާއިމަޤާމުތަކުގެ 
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ތައް މަސްޢޫލިއްޔަތު

ބަދަލުކުރުމުގަިއ  ތްވާ ގޮތަށްއެއްގޮ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާ
 ލެކެވެ.ޞޫއެކުލަވާލެވިފައިވާ އުބަޔާންކުރުމަށް  ގޮތް ޢަމަލުކުރާނޭ

ކައުންސިލް   .2
އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ 
އޮނިގަނޑުގައިވާ 

މަޤާމުތަކުގެ ނަންތައް 
 ބަދަލުކުރެވޭނެގޮތް 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ  )ހ(
ނަންތައް ބަދަލުކުރެވޭނީ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަޤާމުތަކުގެ 
ޢާންމު އޮނިގަނޑުގައިވާ ރޭންކުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ 

ކުތަކާ އެއްފެންވަރުގެ ރޭންކުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި އެ ރޭން
 ދީފައިވާ ނަންތަކަށެވެ. 

މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ  )ށ(  
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 1ނަންތައް ބަދަލުކުާރނީ ޖަދުވަލު 

ދަށުން މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި އުޞޫލުގެ  )ނ(  
 ގެންދާނީ ސީއެސް ވިއުގަ ތެރެއިންނެވެ.

ވަނަ  3މި އުޞޫލުގެ ދަށުން މަޤާމުތަުކގެ ނަން ބަދަލުކުރާއިރު މި އުޞޫލުގެ  )ރ(  
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާވާ މަޤާމުތައް ފިޔަވައި، އިދާރާގެ 

 އިވާ ހުރިހާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ވާނެއެވެ.އޮނިގަނޑުގަ

ހަމަޖެއްސުމުގެ  ން ަފށާއިރު އިޢުލާންކޮށް މީުހންމި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަ )ބ(  
ކުރަން މަލުއަދި މި އުޞޫލަށް ޢަމަރުޙަލާތަކުގައިވާ އިޢުލާންތައް ބާޠިލްވާނެއެވެ. 
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މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާންކުރަންވާީނ  ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ
"ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ  ،މަޤާމުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށްފަހުމި އުޞޫލުގެ ދަށުން 

 މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތައް" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިސްތިސްނާވާ   .3
 މަޤާމުތައް

އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ  )ހ(
 ނަންތައް ބަދަލުކުރުމުގައި ތިރީގަިއވިމާ މަޤާމުތައް އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

  ެކަްށ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުތަ ފަންނީދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގ
 ލީގަލް އޮފިސަރ()މިސާލު: އް މުތަޤާމަ ނިސްބަތްވާ

  ޭމަސައްކަތް ކުރުމަްށ ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާއާއި މާލީކަންކަމާގުޅ
 2އަދި އެމް.އެސް  1އުފައްދާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.އެސް 

ރޭންކުގައި އުފައްދާފައިވާ މަޤާމުަތއް. )މިސާލު: އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، 
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ(

  ްކައުންސިލްތަކުގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށ
 2އަދި އެމް.އެސް  1 މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.އެސް އުފައްދާފައުވާ

ރޭންކުގައި އުފައްދާފައިވާ މަޤާމުތައް. )މިސާލު: ކޮމްޕިއުޓަރ 
 ޓެކްނީޝަން(

  ަމަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ލައިސަންސެއް ނުވަތ
ރެޖިސްޓްރޭޝަނެއް ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް )މިސާލު: ޑްރައިވަރ، ލޯންޗް 

 ރ(ޑްރައިވަ
 )ްސްކިލްޑް ވަރކަރުންގެ މަޤާމުތައް )މިސާލު: އިލެކްރީޝަނ 
 ުލެއްގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުން ސުޕަރވައިޒް ކުރާ، ޞޫވަކި އ

ހެްނ އެ  ނުވަތަދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނިސްބަތްާވ 
މުތަކުގައި ިތބި މުވައްޒަފުން. ޤާބަޖެޓުން މުސާރަދޭ މަ އެއްގެމުއައްސަސާ
 އިމާމުންނާއި މުދިމުން()މިސާލު: 

  ްކޮމިޝަނުން ވަކި ޙާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ސިވިލް ސަރވިސ
 ނާއި ލު: ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން)މިސާކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤާމުތައް 

 ބީޗް ސްކައުޓުން(

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު މަޤާމުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި މިހާރު ހުރި މަޤާމުތަކަށް  )ށ(  
ގައި  2ނަން ބަދަލުކުރުމުން އިސްތިސްާނވާނެ މަޤާމުތަކުގެ ލިސްޓެއް ޖަދުވަލު 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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މުސާރައާއި   .4
 ޢިނާޔަތްތައް 

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން މަޤާމުތަުކގެ ނަންތައް ބަދަލުކުރެވިގެްނ ިދޔަ ނަމަވެސް،  )ހ(
އާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރަ

 ނާންނާނެއެވެ.

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން މަޤާމުތަުކގެ ނަންތައް ބަދަލުކުރެވިގެްނ ިދޔަ ނަމަވެސް،  )ށ(  
ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް 

 ބަދަލެއް ނާންނާެނއެވެ.ލިބެމުންދާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތކަށް އެއްވެސް 

މަޤާމުތަކުގެ   .5
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 އަދާހަމަކުރުން

މި އުޞޫލުގެ ދަުށން މަޤާމުތަކުގެ ނަން ަބދަލުކުރާއިރު މަޤާމުތަކުގެ ވަޒީފާބަޔާންތައް  )ހ(
މަޤާމުތަކުގެ އަދާހަމަކޮށް މުވައްޒަފުން ލައްަވއި ސޮއިކުރުވަން ވާނެއެވެ. ައދި 

 ސީއެސް ވިއުގަ ތެރެއިން އަދާހަމަކުރަން ވާނެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ކައުންސިްލ އޮފިސަރުންގެ  )ށ(  
ގައި  3މައިގަޑު މަސައްކަތްތައް ޖަދުވަލު މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ނަމަވެސް ިމ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ަމސްޢޫލިއްޔަތުތައް 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.ވެސް 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މަސައްކަތު  )ނ(  
އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ޓާގެޓްތައްފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތަކުގައި ކަނަޑއަޅާފައިވާ 

 އެއްގޮތަށް އަދާހަމަކުރަން ވާނެއެެވ. 

މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ   .6
 ޝަރުޠުތައް 

ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު، މި މަޤާމުތަކަށް މީހުން މި އުޞޫލުގެ ދަށުން މަޤާމުތަކުގެ ނަން  )ހ(
އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރާއިރު ބޭނުްނ ކުރަންވާނީ ކައުންސިލް 

އޮނިގަނޑުގައި އެ މަޤާމުތަކަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޝަރުޠުތަކެވެ. މި 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 4ޝަރުޠުތައް ޖަދުވަލު 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާިއރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން  )ށ(  
ބަދަލުުކރެވޭ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަާވ މުވައްޒަފުންގެ ބެލެވޭނީ އެ މުވައްޒަފުން 

 ގޮތުގައެވެ.

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ   .7
 ރޮނގު ކަނޑައެޅުން

ބަދަލުކުރާއިރު މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން މަޤާމުތަކުގެ ނަން  (ހ)
ވަނަ  3އުޞޫލުގެ މި ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ވެސް ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ. މި ގޮތުން 

އެހެން ހުިރހާ މަޤާމުތަކުގެ  ،މަޤާމުތައް ފިޔަވައި ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާމާއްދާ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން(  5ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް ކަނޑައެިޅގެންދާނީ )ޖަދުވަލު 

ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ 
 ނޭގޮތަށެވެ. ރޮނގުތައް ހިމެ



 ސ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   
 

2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  4  

މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން އިސްތިސްނާވާ  3މި އުޞޫލުގެ  )ށ(  
ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަކުހިމެނޭ އޮނިގަނޑު ތައްކަނޑައަޅާނީ އެ މަޤާމު

  މަތިންނެވެ.

ލީގަލް މިސާލު: ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ 
 އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަިތންނެވެ.

 

ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާ މާލީކަންކަމާގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާ މަޤާމުތަކުގެ  )ނ(   
/ އެމް.އެސް  1އެމް.އެސް  –)އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަދި ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 

 ރޭންކުގެ މަޤާމުތަކުގެ( ތަޢުީލމީ ރޮނގު ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. 2

 )ްއެކައުންޓިންގ )ކޯރ ޑިސިޕްލިނ 

 )ްފައިނޭންސް )ކޯރ ޑިސިޕްލިނ 

 ްބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 

  ްބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓ 

ކައުންސިލްގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާ  )ރ(   
ރޭންކުގެ  2/ އެމް.ެއސް  1އެމް.އެސް  –މަޤާމުތަކުގެ )ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްީނޝަން 

 މަޤާމުތަކުގެ( ތަޢުލީމީ ރޮނގު ަކނޑައަޅާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ްކޯރ ޑިސިޕްލިން( ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސ( 

 ޭކޯރ ޑިސިޕްލިން( ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއިންފޮރމ( 

މަޤާމުތަކުގެ   .8
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ 

 ކަނޑައެޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާ މަޤާމުތަާކއި އެލެމެންޓަރީ  3މި އުޞޫލުގެ  )ހ(
އޮކިޔުޕޭޝަންސް ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ މަޤާމުތައް ފިޔަވައި އެެހން ުހރިހާ މަޤާމެއްގެ 

ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ 'އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން' އަދި މަސައްކަތުގެ 
 'މެނޭޖްމެންޓް' އެވެ.

މަސައްކަތުގެ މަޤާުމތަުކގެ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާ  3މި އުޞޫލުގެ  )ށ(  
ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަކުހިމެނޭ އޮނިގަނޑު ތައްކަނޑައަޅާނީ އެ މަޤާމު ދާއިރާ

 މަތިންނެވެ.

އެލެމެންޓަރީ އޮކިޔުޕޭޝަންސް ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ މަޤާމުތަުކގެ މަސައްކަތުގެ  )ނ(  
ދާއިރާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ އެ މަޤާމެއްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ 



 ސ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   
 

2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  5  

ދާއިރާއެކެވެ. )މިސާލު: 'މަސައްކަތު' މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ގޮތުގައި 
 ސަޕޯރޓް' ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.('ކްލީނިންގ' އަދި 'ކްލެރިކަލް 

މި އުޞޫލަށް   .9
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2021ނޮވެންބަރު  21ން ފަށާީނ މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަ 

 
 2021 ނޮވެންބަރު 21
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2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  6  

 މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުވެގެން ދާނެގޮތް   :1 ޖަދުވަލު
 

 ނޯޓު: މި ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ހުންނަ މަޤާމުތަކެވެ. މިތާވަލުގައި ނުހިމެނޭ މަޤާމެއް 
ތިީރގައި މިވާ ތާވަލަށް ބަލައި ބަަދލުކުރަންޖެހޭ މަޤާމުގެ ނަން  ރޭންކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއިދާރާއެއްގައި އޮތްނަމަ އެ މަޤާމުގެ 

 ނެއެވެ.ކަނޑައެޅިދާ
 

 މަޤާމުގެ ނަން ކުރެވޭ ބަދަލު  މަޤާމުގެ ނަން  މަޤާމުގެ ރޭންކު 
EX5 ްސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ 
EX3  ްޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލ 

 ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
EX1 ޑިރެކްޓަރ 
MS4 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 

 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
MS3 

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
 ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

MS2 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއިކޮނޮމިކް 
 މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް އޮފިސަރ

 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

MS1 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
 އޮފިސަރމުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް 

 ރިސަރޗް އޮފިސަރ

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ

GS4 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
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 އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 

 އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ

GS3 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް
 އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 

 ސަރވިސަސް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް 

 GS2 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

GS1 

SS4 ޑިއުޓީ އޮފިސަރ 
 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް 

SS3 
 ފޯރމަން

 މަސައްކަތު

SS2 
 މަސައްކަތު

 އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް
 އެސިސްޓެންޓް ފޯރމަން

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

SS1 ުމަސައްކަތ 
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 މަޤާމުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުގައި އިސްތިސްނާވާ މަޤާމުތައް   :2 ޖަދުވަލު
 

މަޤާމުަތކެވެ. މިތާވަލުގައި ނުހިމެޭނ ބައެއް  ނޯޓު: މި ތާވަލުގައި ހިމަާނފައިަވނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ހުްނނަ 
އޮތްނަމަ، އެކަން ކޮމިޝަނަށް ުހށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުްނ އިސްތިސްނާވާ ފަދަ މަޤާމެއް ކަުއންސިލް އިދާރާއެއްގައި 

 އެދެމެވެ.
 

 މަޤާމުގެ ނަން  މަޤާމުގެ ރޭންކު 
CS9  ލީގަލް އޮފިސަރ 

MS2 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

MS1 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 އޮފިސަރ ފައިނޭންސް

GS3 
 ރލަސްޕޯރޓްސް ކައުންސެ

 ބީޗް ސްކައުޓް

SS3 
 ނެވި

 ލޯންޗް ޑްރައިވަރ
SS2 ޑްރައިވަރ 
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 ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   :3 ޖަދުވަލު
 

ފުޅާކޮށް )ބްރޯޑްކޮށް( ކޮމިޝަނުްނ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ މި މަޤާމުތަކަށް ވަރަށް  ނޯޓު:
ކައުންސިލްތަކުގެ  ،މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުންނެރިކް( މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެކެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު )ޖެ

  އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުތަކަށް "ސްޕެސިފިކް" ބޭނުންވާ   ރިޢާޔަތްކޮށް، ކައުންސިލްތަކުންމަސައްކަތްތަކަށް
 

 މެނޭޖަރސް ގްރޫޕުގެ މަޤާމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް .1

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަްށ
 ޖަވާބުދާރީވުން.

  ްފުރިަހމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ 

 މަތިން ރާވައި، ހިންގައި ބެެލހެއްޓުން.

 ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަސައްކަތްތައ
 ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން. ،ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ރާވައި

  ުިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ  2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރ(
ހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަްއ ދަށުން އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެ

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ރާވައި، ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން.

 ޯރުކޮށްދިނުމަްށ މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި ދައުަލތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އަތޮުޅ ނުވަތަ ރަުށ ފެންވަރުގައި ފ
ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލް އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

 ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.

 ްތަކުގައި ސިޓީގެ، އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، އެފަދަ މަސައްކަތ
 އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން.

  ާޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން / އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން ސިޓީ، ައތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން. އަދި މަސައްކަތްތައް މަޝްރޫއުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި، 

ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫުލތަކުެގ ތެރެއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކ ގަވާއިދުން 
 ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

 ޭވޭ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޓީގެ، އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ރ
 ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ

 ެރއިން ކުރުން.ޫނނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުތަކުގެ ތެޤާހުށަހަޅައި، އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް 



 ސ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   
 

2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  10  

 ާހިންގައި  ،ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ާރވައި އި މަޢުޫލމާތުބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާބާ އިންކައުންސިލްގެ އިދާރ
 ބެލެހެއްޓުން.

  ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުްނ
 ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.

  ،ިކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައ
 ހިންގައި ބެލެހެއްުޓން.

 ުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ފަންީނ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމާއި، މ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 
އެޅުމާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ފަހި، އަމާން އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަްށ 

 ކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން. ކުރަންޖެހޭ މަސައް

  ާދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ދަުށން ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރ
 މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

 ާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓާބެހޭ ކަންކަމ
 ގޮތުގެމަތިން ިހންގުން، އަދި ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ އެހެން މުވައްޒަފުންވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ަކށަވަރުކުރުން.

 ްއެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުުރމުގެ ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އަދި އިދާރާގެ  ގެ އިދާރާއިންކައުންސިލ
 އެކުލަވާލުމާިއ ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައްޞޫތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އު

 މުގެ މަސައްކަތް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން.ތަންފީޒުކުރު

  ެމް ހަމަޖެއްސުމަށް ައަވްސ ިހުދަމްތެދވެޭނ ިއްނިތޒ  ، ދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްޚިކައުންސިލްގެ އިދާރާގ
 ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެްއޓުން. ތައްމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

  ެކައުންސިލާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ސިޓީ، އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގ
 އެްއބާރުލުން ދިނުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން. މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ

 

 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕުގެ މަޤާމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް .2

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަްށ
 ޖަވާބުދާރީވުން.

  ާނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިަހމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ފާސްކުރ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ުސޕަވައިޒަރުގެ 

 ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.
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 ަލް ސަޕޯރޓް ވަރކަރސް ގްރޫޕުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ލަފަާޔ އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް އަދި ކްލެރިކ
 އިރުޝާދު ދިނުން.

  ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހައި އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަސައްކަތްަތއް ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިްނ
 ކުރުން.

  ުޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ެގ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަ 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރ
ދަށުން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ 

 ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.

 ަށު ފެންވަރުގަިއ މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި ދައުލަތުެގ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ސިޓީ، އަތޮޅު ނުވަތަ ރ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.

 ްއެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުުރމުގެ ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އަދި އިދާރާގެ  ގެ އިދާރާއިންސިލްކައުނ
 ން.އެކުލަވާލު ތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައްޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަރޑް އޮ

  ިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާުލމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވުމާއި އެކަމަށް ބޭުންނވާ ލަފަޔާއ
 ޓް ދިނުން.އިންޕު

 ައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން / ެއކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަުށން ސިީޓގައި، އަތޮޅުގައި ނުވަތަ ަރށުަގއި ހިންގުމަށް ޤ
ހަވާުލކުރެވިފައިވާ ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ަތންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ކުރުން. އަދި 

ޕޯޓް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ސްޓޭޓަސް ރި
 ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުން. 

  ،ެތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ޢުއަތޮޅުގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ރޭވޭ އެކި މަޝްރޫސިޓީގ
، އެހީެތރިވެދިނުމާއިއަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި 

ނޫނާއި ގަާވއިދުތަކުގައި ޤާއެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި، އެހީ ހޯދުުމގެ މަސައްކަތްތައް 
 ނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.ކަ

  ުުކރުން.ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާބާއި މަޢުޫލމާތ 

  ްރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުްނ  އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޕީރިއަޑިކްމުއައްސަސާތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުނ
 ކުރުން.ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް 

 .ްކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެޭހ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުނ 

  ުމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތ
 ނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ކުރުން. ގާ



 ސ 

ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   
 

2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  12  

  ްދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ޚިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްލިބިގަންަނން އަންނަ ފަރާތްތަކަށ
 ަމޖައްސުން.ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަދުމަތްދެވޭނެ ޚިދުމަތުގެ ެފންަވރު ރަނގަޅުކޮށް، އަވަސް ޚިގާތުން ބަލައި، 

 ާހުޅުވައި ލެއްޕުން. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

 

 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް އަދި ކްލެރިކަލް ސަޕޯރޓް ވަރކަރސް ގްރޫޕުގެ މަޤާމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް .3

  ޭއެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަްށ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅ
 ޖަވާބުދާރީވުން.

  ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިަހމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތަްއ
ރަލް ނުވަތަ ުސޕަވައިޒަރުގެ ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެ

 ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.

 .ްކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ިދނުނ 

 ީކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޭޅ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާިއ، އެންޓްރީކުރުމާއި އަދި ރޫޓްކުރުްނ. އަދި އ-
ސޫލުަތކުގެ ތެރެއިން ށް އިދާރާއަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުމެދުވެރިކޮނިޒާމު  ގަވަރމަންޓް

 އެންޓްރީކުރުމާއި އަދި ރޫޓްކުރުން.

  ިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއ
 ފޮނުވުމުން.

 ާބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވ 

 .ްކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުމާއި، ސްކޭންކުރުމާއި އަރުޝީފުކުރުނ 

  ްއެންމެހައި ންޖެހޭ ދުމަތްތަކާގުޅިގެން ކުރަޚިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ނުވަތަ މުނިސިޕަލ
 ން.އް ކުރުމަސައްކަތްތަ

 ްސާބާއި މަޢުޫލމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްުކރުން.ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސް ހި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިނ 

  ެކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް އިދާރާިއން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވ
 އެހީތެރިވެދިނުން.

 ުވާއިދުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓުތައް ގަ ންކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކ
 ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

  ،ިކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަުލވުންތަކާއި، ޖަލްސާތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއ
މަސައްކަތްތައް ފަރެންސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އިވެްނޓްތަާކ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ންކޮ، ސެމިނާރތަކާއި

 ން.ކުރު
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ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް   
 

2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  13  

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބައްދަުލވުންތަކަށް އަްނނަ ފަރާްތތަކަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކުރަންޖެޭހ
 ކަންކަން ކުރުން.

 ަރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމާއި އަދި ންަނން އަންނަ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންވާ އެހީތެކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްލިބިގ
 ޫލމާތު ދިނުން.ރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ މަޢު

 ާހުޅުވައި ލެއްޕުން. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

 

 ގްރޫޕުގެ މަޤާމުތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައްއޮކިއުޕޭޝަންސް އެލެމެންޓަރީ  .4

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަްށ
 ޖަވާބުދާރީވުން.

 ްދީ، އެފަދަ ނިންމުންތަްއ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިަހމައަށް އެއްބާރުލުނ
ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ުސޕަވައިޒަރުގެ 

 ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.

 ްސާފުކުރުން.ފޮޅައި ގެ އިދާރާގެ އިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ ކައުންސިލ 

  ިސާފުކުރުމާއި، މެއިންޓެއިްނ ލެކްޓްރޯނިކް އިކުއިޕްމަންޓްތަކާއި އެޕްލަޔަންސްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހުންނަ އ
 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ެއެފަރާތްތަކަްށ ފޮނުވަންެޖހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް  އިދާރާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގ
 ރައްދުކުރުން.

 ަހުޅުވައި ލެއްޕުން. އަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑ 

  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބައްދަުލވުންތަކަށް އަްނނަ ފަރާްތތަކަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުްނ ކުރަންޖެޭހ
 ކަންކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ެނުވަތަ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްވެހިކަމުގ
 މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

 ާހީތެރިެވދިނުން.މަތިން އެ ސައްކަތްތަކުގައި ސުޕަރވައިޒަރު އަންގަވާ ގޮތުގެގެ އިދާރީ މަ ކައުންސިލްގެ އިދާރ 

  ުވުންތަކާއި، ޖަލްސާތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލ
ފަރެންސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން އިވެްނޓްތަާކ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ންކޮ، ސެމިނާރތަކާއި

 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
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2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  14  

 ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަތުޠުތައް   :4 ޖަދުވަލު
 

 މެނޭޖަރސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުތު  .1

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް /

 ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
EX5 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ލްކޮށްފައިވުމާއެކުޙާޞިއިން ފެށިެގން މަތީެގ ސަނަދެއް  9ލެވެލް 

 ނުވަތަ،ފަިއވުން. އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބި 6ދާއިރާއެއްގައި 
 

ގެ އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .2
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ޙާޞިގެ ސަނަދެއް  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 8ދާއިރާއެއްގައި 

 EX1 ޑިރެކްޓަރ / ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ،ލްކޮށްފައިވުމާއެކުޙާޞިއިން ފެށިެގން މަތީެގ ސަނަދެއް  9ލެވެލް 

 ނުވަތަ،ފަިއވުން. އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބި 2ދާއިރާއެއްގައި 

 
 ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ .2

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 4ދާއިރާއެއްގައި 
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އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް 
 އެގްޒެކެޓިވް

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ /
އޮފިސަރ ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް 

 1ގރ. 
MS3 

އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 ނުވަތަ،އިވުން. ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފަ އިން ފެށިގެން މަތީގެ 9ލެވެލް 

 
އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .2

ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ގެ  8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 ނުވަތަ، އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 2އްގައި ދާއިރާއެ

 
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  .3

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ  6ނުވަތަ  5ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 4ދާއިރާއެއްގައި 
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 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕުގެ ޖޮބް ފެމިލީގެ ޝަރުތު  .2

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
/  2ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގރ. 
 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ. 

MS2 

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އުމީ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 ނުވަތަ، ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

 
މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުގެ  .2

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ  6ނުވަތަ  5ލެވެލް 
 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވުން. 2ދާއިރާއެއްގައި 

 

 ކައުންސިލް އޮފިސަރ
/  1އޮފިސަރ ގރ. ސީނިއަރ 

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ. 
MS1 

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އުމީ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުންލީމީ ޢުމަސައްކަތާގުޅޭ ތަމަޤާމުގެ  .1
 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 6ނުވަތަ  5ލެވެލް  

 
 
 
 
 
 
 
 



 ސ 
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2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  17  

 އެސޯސިއޭޓް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުތު .3

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
/ އެސިސްޓެންޓް  2އޮފިސަރ ގރ. 

 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ. 
GS4 

ލްކޮށްފައި ޙާޞިގެ ސަނަދެއް  4 އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުަގިއ ވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ 
 ނުވަތަ، 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 
  'އީ' ގްރޭޑްމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 2މަތީ ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .2

ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  ސްކޫލް ސެކަންޑްރީއޭގެ އިތުރުްނ ލިބިފައިވުމާއެކު، 
 ވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށް

 

 
 ކްލެރިކަލް ސަޕޯރޓް ވަރކަރސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުތުތައް .4

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

 GS3 1އޮފިސަރ ގރ.  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޙާޞިލްކޮށްފައި ގެ ސަނަދެއް  3 އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލްޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ  .1
ވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުަގިއ 

 ނުވަތަ، 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
 

މާއްދާިއން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭްޑ  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންަވރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .2
ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް  ސްކޫލް ސެކަންޑްރީއޭގެ އިތުރުްނ ލިބިފައިވުމާއެކު، 

 ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.



 ސ 
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2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  18  

 

 

 އެލެމެންޓަރީ އޮކިއުޕޭޝަންސް ގްރޫޕުގެ ޝަރުތުތައް .5

 ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމުގެ ނަން 

ސީނިއަރ ކައުންސިލް 
 އެސިސްޓެންޓް

 SS3 3ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގރ. 
އަހަރު ދުވަހު  12ދާއިރާއެއްގައި  ލިޔަން ކިޔަން އެނގުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ .1

 ފަިއވުން.މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބި

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން. .SS1 1 1ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގރ.  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
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2021 ވެންބަރުނޮ 21 – (2ޞްލާޙު )އި ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ އުޞޫލުއިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ނަން ކައުންސިލް  19  

 ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް   :5 ޖަދުވަލު
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