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ްއިޢުލާންް
ްވަޒީފާގެްފުރުޞަތުް

ްހޯދުމަށްްބޭުނންްވެއްޖެއެވެ.ްމީހަކުތިރީގައިްމިދަންނަވާްމަގާމަށްްއިދާރާގެްްމި

ްްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްްއޮފިސަރް:ްމަޤާމްް
 J-221051ްމަޤާމުގެްނަންބަރު:

ް()އެކެއ1ްްްބޭނުންވާްއަދަދު:
ްދާއިމީްމަޤާމުގެްގިންތިް
3ްޖީ.އެސްްްމަޤާމުގެްރޭންކް:

1ްއޮފިސަރްގްރޭޑްްްމަޤާމުގެްކުލެސިފިކޭޝަންް
ްރ.ްމާކުރަތު،ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުްކައުންސިލްގެްއިދާރާްވަޒީފާްއަދާކުރަންޖެހޭްތަންް

ްކޯޕަރޭޓިވްްއެފެއާޒްްޔުނިޓުް)ޔުނިޓްްބީ(ްސެކްޝަންް
ްރުފިޔ4465ްްާ/-މަހަކުްްމުސާރަް

ްރުފިޔ1511ްްާ/-މަހަކުްްސަރވިސްްއެލަވަންސްް
ްރުފިޔ711ްްާ/-މަހަކ2ްްުސަޕޯޓިންގްކޯްއެލަވަންސްް

ްއެހެނިހެންްއެލަވަންސްް

އިްއެހެނިހެންްއާްވިލްްސަރވިސްގެްމުވައްޒަފުންނަށްްހަމަޖެހިފައިވާްއުސޫލުންްއިތުރުގަޑީގެްފައިސާސި -1
 އެލަވަންސް.

 .އުސޫލުންްޭބސްފަރުވާގެްޚިދުމަތްްސިވިލްްސަރވިސްގެްމުވައްޒަފުންނަށްްހަމަޖެހިފައިވާ -2

ް .ދިވެހިރާއްޖޭގެްޕެންޝަނާބެހޭްޤާޫނނުގެްދަށުންްލިބިދެވޭްޕެންަޝންްކޮންޓްރިބިއުޝަން -3

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއިް މަޤާމުގެް
ްްވާޖިބުތައް:

ްއި،ްއިތުރުްގަޑީގެްޙާޟިރީްއާއިްކައުންސިލުންްބަލަހައްޓާްމުވައްޒަފުްނގެްޙާޟިރީްއާްއުންސިލްްއިދާރާކަ.1ް
ްމަ އާއި، ްދުވަސްތަކުގަިއ ްބަންދު ްބެލެހެއްޓުމާއި ްޙާޟިރީ ްމުވައްޒަފުންގެ ގަޑިޖެހޭްސައްކަތްކުރާ

ނޑުން.ގަޑީލާރިްމުވައްޒަފުންގެް  ކެ

ްޝީޓ2ު ްމުސާރަ ްމުވައްޒަފުންގެ ްލިބޭްް. ްއިދާރާއަށް ްކުރުމާއި، ްވައުޗަރްތައްޔާރު ފައިސާް ތައްޔާރުކުރުމާއި
ްދޫކުރުމާއި ްފައިސާ ްް،ބަލައިގަތުމާއި ްފައިސާ ްޖަމާމުސާރަ ްފައިސާއާއިދޫކުރުކުރުމާއި، ބެހޭްމާއި،

ް ްމަހެއްގެ ްކޮންމެ ްތައްޔާރުކޮށް ްރިޕޯޓުތައް ްފަރާތްަތކަށ10ްްްއެންމެހާ ްކަމާބެހޭ ްކުރިން ްދުވަހުގެ ވަނަ
ްފޮނުވުންް

3ް ްބަޖެޓު ްއަހަރީ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްއޮތް ްކުރިޔަށް .ް ްމަޝްވަރާއާއި، ްވެރިޔާގެްކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު
ްފާސް ްތައްޔާރުކޮށް ްމަތިން ްމަޝްވަރާގެ ްހުށަހެޅުމާއި، ްކައުންސިލަށް ްކުރުމަށް ޖެޓުްބަކައުންސިލުގެ

ްކަމާބެހޭްފަރާތްތަކަށްްޮފނުވުންް
ްޖުލައ4ި ްއަހަރުގެ ްހިނގާ ްބަޖެޓު ްއަހަރީ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްއޮތް ްކުރިޔަށް 15ްްްމަހުގެ. ވަނަް)ފަަނރަ(

ް ްތައްޔާރުކުރުމާއިދުވަހުގެ ްުހށަހެޅުމަށް ްކައުންސިލަށް ްފާސްކުރުް،ކުރިން ްބަެޖޓު ްމުން ަވނ31ްްަޖުލައި
ްފޮނުަވންޖެްދުވަހުގެ ްކުރިން ްޮފނުވުވުމާއި، ްބަެޖޓު ްަފރާތްތަކަށް ްއަހަރުގެހޭ ްލިބުުމންްްހިނގާ ބަޖެޓު

ް ްވަނ10ްްަޖަނަވަރީ ްް)ދިހައެއް( ްފާސްކުރުމަށްދުވަހުގެ ްބަޖެޓު ްްކުރިން ކައުންސިލުންްހުށަހެޅުމާއި
ްްފޮނުވުން.ގެްކުރިްންބަޖެޓުް)ފަނަރަ(ްވަނަްދުވަހ15ްުމުންްޖަނަވަރީްބަޖެޓުްފާސްކުރު

ކައުންސިލްގެްއިދާރާްްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުް  
ރ.މާކުރަތުް،ްދިވެހިރާއްޖެްްްްްްްްް  305-CA305/305/2019/37(IUL)ްނަންބަރ: 
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ްގޮތުގ5ެ ްއެއްގޮްތވާ ްގަވާއިދުތަކާއި ްފައިސާއާބެހޭ ްމުދަލާއި ްސަރުކާރުގެ ްަބޖެޓު ނޑައެޅޭ ްކަ ްކައުންސިލަށް .ް
ް ްބެލެހެއްޓުމާިއ، ްޚަރަދުކޮށް ްވައުޗަމަތިން ްޕޭމަންޓް ްފޮނުަވންެޖހޭ ްހޯދުމަށް ްއެކިއެކިްރފައިސާ ތަކާއި
ކައުންިސލަށްްލިބޭްފައިސާއާއިްހަވާލުވުާމއި،ްބިލުތައްްފޮވުމާއިްހޭްފަރާތަކަށްްކައުންސިލުންްފޮނުަވްނޖެ

އިސާގެްރެކޯޑުތައްްބެލެހެއްޓުމާއިްފައިސާްހޯދުމަްށްއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަޅުތައްްމާލިއްޔަތުްނުލިބިްުހންނަްފަ
ްގަވާއިދުގައިވާްގޮތުގެްމަތިންްއަޅަމުންްގެންދިއުންް

ްބަލައިގަތުމަށް.6ް ްފައިސާ،ްފީއާއިް،ފައިސާއާއިްހަމަޖައްސާްކައުންސިލުން ްފައިސާްްޖޫރިމަނާ ްޓެކްސް އަދި
ް،ްމުދަލު ްފައިސާްބަލައިގަތުމާއި ްފިްޒަކާތު ްފައިްޠުއާއި ްޒަކާތު ްއެކަންކަމާއިރު ްބަލައިގަތުމާއި، ބެހޭްސާ

ްހިސާބުތައްްހަދާްބެލެހެްއޓުމާއިްަފއިލްތައްްބެލެހެއްުޓން.
ްހިސާބުތ7ަ ްމާލިއްޔަތު ްރައްޔިތުންގެ ްކައުންސިލާއި ްބެލެެހއްޓުމާއި. ްލަފާް،އް ްމަތިްންކައުންސިލުގެ ެގ

ްކުރުންދިރުވާްއިތުރުްކުރުމަށްްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްތައްްްކައުންސިލުގެްމާލިއްޔަތު
ބެލިްްއަގުް،ބެލުމާއިްހޯދަންޖެހޭްޚިދުމަތުގެްއަގުް،ޖެހޭްތަކެތިްގަތުމަށާއިްއިދާރާއަށްްގަންނަންްކައުންސިލް.8ް

ގަްނަނންްބޭނުންާވްތަކެތީގެްކޯޭޓޝަްނތައްްކައުންސިލަށްްްމާއި،ހުއްަދްހޯދުހޯދަންެޖހޭްް،ފޯމުްހެދުމާއި
ް ްހޯދުމާއި، ްޚިދުމަތާއި ްހޯދަންެޖހޭ ްހޯދުަމށްއިޢުލާނުޮކށްގެ ްމުަދލާއިްްތަކެތި ްތައްޔާރުކުރުމާއި، އިޢުލާން

ްހޯދުމަށް ްކުރަްޚިދުމަތް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެއްގޮތްވާ ްގަވާއިދާ ްޤަނޫނާއި، ްމާލިއްޔަތު ންޖެހޭްދައުލަތުގެ
 ކުރުން.މަސައްކަތްތައްްްއެންމެހާ

ްބެލެހެއްޓުާމއިކައުންް.9 ްއަޕްޑޭޓްކޮށް ްއެކައުންޓްތައް ްއިދާރާގެ ްފޮތްތަކުް،ސިލް ްހަދަންޖެހޭްކަމާބެހޭ ްލިޔެ ގައި
ްހަާދްބެލެހެއްޓުންްރިފޯޓުތައްްދުވަހުންްދުވަހަށްް

10ް .ް ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްފައިސާއާއިއެކިއެކި ްޑޮބެހޭ ްސްކޭން ްބިލްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކުްކިއުމަންޓްތައް
ްބެލެހެއްޓު ްނުލިބޭްންރާއިއިދާްކައުންސިލްމާއި، ްއެކިްފައިސާ ްފޮނުވާކަމަށް ްފަރާތްތަކުން ްއެކި

ްއޭގައިް ްބަލައި ްފައިސާއާއިސްޓޭޓްމަންޓްތައް ްހާަލތު ްބިލްތަކުގެ ްރިޕޯޓްްބެހޭވާ ްވެރިޔާއަށް ްބައިގެ
ްމަކުރުމަށް ްވެރިޔާގެ ްމަތިންޝްފަހު، ްއެސްޓޭޓްމަންްޓގެްްއެްވަރާގެ ްފަރާތަށް ްލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

ްލިޔުމުން ްފޮނުވުމާއިްތަފްސީލް ްކޮޕީ، ްލިޔުމުގެ ްފޮނުވޭ ްބެލެހެއްޓުމާއި، ްއިދާރާއިންްތައް ކައުންސިލްގެ
ް.ދުންހޯބިލްްަލސްނުކޮށްްހޯދާފައިވާްތަކެއްޗާއިްޚިދުމަތްތަކަށްްބިލްްހުަށނާޅާްފަރާތްތަކުންް

ްރަސްމ11ީ ްދުވަހެއްގެ ްއެް.ްކޮންމެ ްކުރިން ްނިމުމުގެ ްގަޑި ްދުވަހުްްމަސައްކަތު ްފައިސާ ްލިބިފައިވާ ދުވަހަކު
ފޮތަށްްނަގައިްތިޖޫރީްފޮތުގައިްލިޔެްތިޖޫރީގައިްފައިސާްރައްކާްކުރުމާއި،ްއެކިއެކިްފަރާތްތަކާއިްހަވާލުް

ްކުރުމަށްްގެނެވޭްފައިސާްދުވަހުންްދުވަހަށްްހަވާލުްކުރުމުގެްމަސައްކަތްްކުރުން.
12ް ްލައްވާްކައުން. ްފަރާތްތައް ްސޮއިކުރުވަންޖެހޭ ްހަދާ ްރިޕޯޓުތައް ްހަފުތާ ްފޮތާއި ްތިޖޫރީ ްއިދާރާގެ ސިލްގެ

ް ްކޮންމެ ްސޮއިކޮށް ްފުރަތަމަ ްރަސްމީ ްހަފުތާއެއްގެ ްމަސައްކަތު ްމެންދުރު ްކުރިނ12:00ްްްދުވަހުގެ ގެ
ްތި ްފޮނުުވމާއި، ްރިޕޯޓުތަްއ ްހަފުތާ ްޖޫރީ ްހަުފތާއެއްގެ ްމަކޮންމެ ްފަހު ްއެންމެ ްުދވަހުރަސްމީ ްސައްކަތު

ްއިްކުރުވުން.ްރިޕޯޓުްހަދާްސޮްފައިސާްގުނާްއޮފީސްްބަންދުވުމުގެްކުރިންްތިޖޫރީް
ފޮތްތަކުަގއިްލިޔެްްއާއިްބެހޭއިދުންްދުވަުހންްުދވަހަށްްފައިސާއޮފީހަށްްލިބޭްފައިސާްބަލަިއގަތުމާއި،ްޤަވާް.13

ްސަރު ްފައިސާއާއި ްޖެހޭ ްބަލަހައްޓަން ްކައުންސިލުން ްފަރާތްތަކުންްބެލެހެއްޓުމާއި، ްއެކިއެކި ކާރާއި
ް.ގުޅޭްއެންމެހާްހިސާބުތައްްހަދާއިްބެލެހެްއޓުންްލުކުރެވޭްފައިސާއާއި،ްފައިސާއާއިްބެލެހެއްޓުމަށްްހަވާް

14ް ްއިދާރާގެ. ްތިޖޫރީގައިްްކައުންސިލް ްއެއްގޮތަށް ްގަވާއިދާއި ްމާލިއްޔަތު ްރައްކާކޮށް ްފައިސާ ތިޖޫރީގައި
ފައިސާްލަސްނުކޮށްްކަމާގުޅޭްއެކައުންޓުތަކަށްްޖަމާކުރުމަށްްބެހެއްޓޭްސާްބެލެހެއްޓުމާއިްތިޖޫރީގައިްފައި

ްްބޭންކަށްްފޮނުުވން.
15ް ްއޮފިސަރު. ްއިްނފޮމޭަޝން ްަދށުން ްޤާނޫނުގެ ްލިބިަގތުުމގެ ްހޯާދ ްމަޢުލޫމާތު ކުރަންޖެހޭްްއިޘިއްޔަތުންޙަގެ

ްމަސައްކަތްތައްްކުރުން
16ް ްބިޑް ްކުރުމާއި ްމަސައްކަތްތައް ްބިޑުތަކުގެ ްހަވާލުްއޭޝަންއިވެލު. ްކައުންސިލުން ްމިނޫންްކޮމިޓީއާއި ކުރާ

ްކުރުން.މިޓީތަކުގައިްމަސައްކަތްްކޮ
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17ް ްޢުމުރުން ްކުރަންޖެހ65ްްޭ. ްކުރުމަށް ްރަޖިސްޓްރީ ްޕެންޝަނުގައި ްއަސާސީ ްމީހުންގެ ްފުރޭ އަހަރު
ްކުރުމާއި ްފަރާތްތަކުގެއެކަްމަސައްކަތްތައް ްހުންނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމައިންނާއި އަސާސީްްނިވެރި

ްރިކޯޑުތައްްްޕެންޝަނާ، ްކަމާގުޅޭ ްމަސައްކަތްތައްކޮށް ްކުރަންޖެހޭ ްގުޅިގެން ްފައިސާއާއި އެހީގެ
ްބެލެހެއްޓުންް

18ް .ް ްޔުނިޓުގެ ްތަްއޔާރުކުރަންޖެހޭ ްތައްޔާރުކުރުމާއި،ފަރާތުން ްލިޔެ ްލިޔުންތައް ްފަދަ ްނޯޓު، ްސިޓީ،
ް ްތަކެތި ްލިޔެކިޔުމާއި ްފޮނުވުފޮނުވަންޖެހޭ ްޖަވާބުްހަވާލުކުރެވިމާއި، ްގުޅިގެން ްމަސައްކަތްތަކާއި ފައިވާ

ް ްޖަވާބު ްތަކަށް ްމެސެޖް ްސިޓީ ްފޮނުވުމާއި،ދޭންޖެހޭ ްހެދުމާއި،ްތައްޔާރުކޮށް ްރިޕޯޓުތައް ްހަދަންޖެހޭ
ްޒިންމާޔު ްމައްސަލަތަަކްށްކައުންސިލާއި ްހުށަހެޅޭ ްޖަވާުބްދޭްނޖެހޭްވެރިޔާްދާރުނިޓަށް ްމަތިން ްލަފާގެ ގެ

ްފޮނުވުން.ކޮްށްތައްޔާރުދުވަހުންްދުވަހަށްްްކެތިފަދަތަސިޓީްމެސެޖްްނޯޓުްފޯމުް
ްއ19ްެ ްހަވާލުކުރެވޭ ްދުވަސްތަކުގައި ްހުންނަ ްސަލާމުގައި ްނުވަތަ ްޗުއްޓީގައި ްމުވައްޒަފަކު ްޔުނިޓުގެ .

ްކުރު ްމަސައްކަތް ްމުވައްޒަފެއްގެ ްމާއި، ްހުރުމުންއިދާރާގެ ްޗުއްޓީގައި ްނުވަތަ ްސަލާމުގައި ްމުވައްޒަފަކު
ްދަތިވާނަ ްތެރެއިންމަސައްކަތައް ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްކުރާ ްއެމުަވއްޒަފަކު ްނިންަމންްްމަ، ްގަޑިއަކަށް ވަކި

ްޙަވާލުކުރާްމަސައްކަތްތައްްކުރުން.
ްހަވާލުކުރެވ20ި ްމަސައްކަތްތަ. ްޤަވާއިދުފައިވާ ްލިޔެކިޔުން ްބެެލެހއްޓުމާއި،ްފައިްންކާއިގުޅޭ ްތަރުތީުބން ލުކޮށް

ްމުއް ނޑައެޅިފައިވާ ްކަ ްރިޕޯޓުތައް ްފޮނުހަދަންޖެހޭ ްސޮއިކޮށް ްކުރިން ްފަރާތްަތކަށްްދަތުގެ ވަންޖެހޭ
ް ްފޮނުވުން. ްޭވތުވެދިޔަ ްހިނގާއަދި ްރިޕޯޓުތައް ްްމަުހގެ ްަހދ10ްްާަމހުގެ ްކުރިްނ ްދުވަހުގެ ވަނަ

ްސޮއިކުރުވުމަށްފަހުްފޮނުވަންޖެހޭްފަރާތްތަކަށްްފޮނުުވން.
21ް ްމަފަރާްކައުންސިލްގެ. ްގޮތުގެ ްއެއްގޮތްވާ ްޤަވާއިދާއި ްޤާނޫނާއި ްމަސައްކަތްތައްްތިތުން ްޙަވާލުކުރެވޭ ން

ނޑައެޅިފައިވާްމަސައްކަތެއްްްއެކުރުމާއި،ް ްވަގުތަށްްމަސައްކަތްތައްްނިންމުން.ނިންމުމަށްްކަ
ްމަސައްކަތުގައ22ި ްމުވައްޒަފަކަށް ްއަނެއް ްއެއްމުވައްޒަފަކު ްމާޙައުލުގައި ްމަސައްކަތުގެ އެހީތެރިވެދީްް.

ްހިންގަމުންއެއްބާރުލު ްއިދާރާިއން ްދިނުމާއި، ްބައިވެރިވުމާއި،ްން ްމަސައްކަތްތަކުގައި ްޚާއްޞަ ގެްނދާ
ްކަންތައްތައްްކުރުން.ްއިދާރާގެްމަސައްކަތުގެްދާއިރާގެްތެރެއިންްހަވާލުްކުރެވޭްއެހެނިހެންް

ންިތޒާމްތައްްއިްފަންކްޝަން،ްއިވެންޓްތަކުގެްތަކާއި،ރާއިންްބާއްވާްސެމިނާރްވޯކްސޮޕްއިދާްކައުންސިލް.23ް
ްްކުރުން.ްހަމަޖެއްސުމުގެްގޮތުންްކުރަންޖެހޭްއެންމެހައިްކަންތައްތައް

ްކައުންސިލްގެްއިދާރާގެްކައުންޓަރްބަލަހައްަޓންޖެހޭްހާލަތުގަިއްކައުންޓަރުްބެލެހެއްޓުން..24ް
ް.ްއެކިއެކިްއިންތިޚާބުތަކާއިްގުޅިގެންްހަވާލުކުރެވޭްމަސައްކަތްތައްްކުރުން.25
26ް ްއިދާރާގެ ްމަސައްކަތްތައް. ްހަވާލުކުރެވޭ ްޙާލަތްތަކުގައި ްޚާއްޞަ ްތެރެއިން ްމާއި،ކުރުްމަސައްކަތްތަކުގެ

ްހާލަތެއްގައި ްޖެހިއްޖެ ްއަދާކުރުމަށް ްޑިއުޓީ ްއޮފީސްްއޮފީސް ްއަދާކުރުމާއި ްޑިއުޓީ ހުޅުވާްްއޮފީސް
ްއިްޗެކުކުރުން(ތަޅުލަންޖެހޭްތަްނތަންްޒިންމާދާުރްގޮތެއްގައިްބަލަް)އޮފީސްްބަންދުކުރާއިރުްލެއްޕުން

.ްޙަވާލުްކުރެވިފައިވާްމަސައްކަތްތަކާއިްގުޅިގެންްކުރެވޭްމަސައްކަތްތައްްކޮންމެްދުވަހަކުވެސްްމަސައްކަތ27ްު
ްގަޑިްނިމުމުގެްކުރިންްޒިންމާދާރުްވެރިޔާއަށްްރިޕޯޓުކޮށްްއަޕްޑޭޓްތައްްދިނުން.

ްހަރަކާތްތ28ަ ްހިންގޭ ްޝާމިލުވެގެން ްމުވައްޒަފުން ްހުރިހާ ްކުރެވޭް.ްއިދާރާގެ ްފާހަގަ ްޙަފުލާތަކާއި ްބޭއްވޭ ކާއި
ްޢަމަލީ ްކުރުމުގައި ްފާހަގަ ްދުވަސްތައް ްްމުނާސަބަތު ްއެހީތެރިވުމާއި، ްބައިވެރިވެ މަސައްކަތުގެްގޮތުން

ް ްދުވަހަށްްްސްޕަވައިޒަރުްދާއިރާއިން ްދުވަހުން ްކަންކަމުގައި ްއަންގަވާ ްޒިންމާދާރުވެރިޔާ ްނުވަތަ
ނޑިތައްްސިލްގެކަުއންްއެއްބާރުލުންދީ،ް ފުރިހަމައަށް ނޑުދަ ްކުރުމަށްްމަސައްކަތްްކުރުން.ްޙާޞިލްްލަ

މަސައްކަތްތަކުގައިްއެހީތެރިވުމާއި،ްއެްހިނދަކަށްްއެީހތެރިކަމަށްްްކުރާްއެހެނިހެންސެކްޝަން/ްޔުނިޓުން.29ް
ްއޮފީހުގެްމަސައްކަތްތަުކގައިްއެހީތެރިވެދިނުން.ްބޭނުންވާ

ްމަޤާމުގެްޝަރުޠުތައް:
ްއެ .1 ްއެއާ ްނުވަތަ ްސާނަވީ ްއިމްތިޙާނަކުން ްފެންވަރުގެ ްްމާއްދާއިނ2ްްއް ްލިބިފައިްް'ޑީ'ދަށްވެގެން ގްރޭޑް

ް ްއިތުރުން ްއޭގެ ްސްކޫލް'ވުމާއެކު، ްް'ސެކެންޑަރީ ްސްކޫލު'ނުވަތަ ްސެކަންޑްރީ ސެޓްފިކެޓްްް'ހަޔަރ
ްގްރޭޑްްލިބިފައިވުންްް'ސީ'މާއްދާއިންްދަށްވެގެންްްމިް'ދިވެހި'ްއިމްތިޙާނުގައި

mailto:info@maakurathu.gov.mv
mailto:maakurathuoffice@gmail.com
http://www.mci.gov.mv/
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ްޔުންތައް:ހުށަހަޅަންޖެހޭްލިް

1. ް ްކުރައްވާފައިވާ ްފުރިހަމަ ްސަރވިސްގެ ްފޯމުސިވިލް ްއެދޭ ްސަރވިސްްްވަޒީފާއަށް ްސިވިލް ްފޯމު )މި
 ކޮމިޝަނުގެްވެބްސައިޓުންްއަދިްމިއިދާރާގެްވެބްސައިޓުންނާއިްކައުންޓަރުންްލިެބންހުންާނނެއެވެ.(

 ޑްރެސްްހިމެނޭްގޮތަށް(ވަޒީފާއަށްްއެދޭްފަރާތުގެްވަނަވަރުް)ގުޅޭނެްފޯނުްނަންބަރާއިްއީމެިއލްްއެ .2

ްހަމަނު .3 ްމުއްދަތު ްއަންގައިދޭ، ްރައްޔިތެއްކަން ްދިވެހި ްފަރާތުގެ ްއެދޭ ްދެފުށުގެްވަޒީފާއަށް ްކާޑުގެ ވާ
 ންނަ،ްއަދިްލިޔެފަިއވާްލިޔުންތައްްކިޔަންްއެނގޭްފަދަްކޮޕީއެއް.ފެލިޔުންތައްް

ްއޮތް .4 ްއެއްބަސްވުމެއް ްޚިދުމަތްކުރުމުގެ ްސަރުކާރަށް /ް ްސަރވިސްއަށް ްކުރިަމތިލާްްސިވިލް މުވައްޒަފުން
ްަވޒީފާް ްނެތްކަމަށް، ްއިއުތިރާޒެއް ްވީއްލުމާއިެމދު ްވަޒީފާއިން ްއަދާކުަރމުންދާ ްހޮވިއްޖެނަމަ، މަޤާމަށް

 އަދާކުރާްއޮފީހުގެްލިޔުން.

 ލިބިފައިވާްތަޢުލީމީްސެޓުފިެކޓުތަުކގެްކޮޕީ. .5

ްފެންވަރު ްއޮތޯރިޓީން ްކޮލިފިކޭޝަން ްމޯލްޑިވްސް ނޑައަޅާފަ)ހ( ްކަ ްމަތީް/ލެވަލް ްބޭރުގެ ްރާއްޖެއިން އިވާ،
ްނުވަތަް ްކޮޕީ، ްޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ްސެޓްފިކެޓުތަކާިއ ްތަޢުލީމީ ްދޫކޮށްަފއިވާ ްމަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ
ްޤަބޫލުް ްފެންވަރެއްގައި ްވަކި ްސެޓްފިކެޓު ްލިބޭ ްކޯހުން ްލިޔުމާއެކު ްކުރިކަމުގެ ްފުރިހަމަ ކޯސް

ްްރިޓީންްދޫކޮށްފަިއވާްލިޔުމުގެްކޮޕީ.ކުރެވޭނެކަމަށްްމޯލްޑިވްސްްކޮލިފިކޭޝަންސްްއޮތޯ
ްތަުޢލީމުް)ށ( ްޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެްަމތީ ްސެޓްފިކެޓުތަކާއި ްަތުޢލީމީ ްދޫކޮށްފައިވާ ްމަރުކަޒަކުން ްރާއްޖޭެގ ދޭ،

ްކޮޕީ،ްނުވަތަްކޯސްްފުރިހަމަކުރިްކަމުގެްލިޔުމުގެްކޮޕީ.
ްތަމްރީނުްސެޓްފިކެޓުތަކުގެްކޮޕީްވަޒީފާގެްމަސައްކަތުގެްދާއިރާއާްގުޅޭްކުރުްމުއްދަތުގެްކޯސްތަކާއިް.6ް
އެްސިވިލްްސަރވިސްގެްވަޒީފާއަށްްވަނުމަށްްދެވޭްއިމްތިޙާނުްފުރިހަމަކޮށްްސެޓްފިކެޓްްލިބިފައިވާނަމަ،ްް.7ް

ްސެޓްފިކެޓްގެްކޮޕީ
ްމަސައްކަތުގެްތަޖްރިބާގެްލިޔުންތަކުގެްކޮޕީް.8ް

ް ްކު)ހ( ްހިއްސާވާ ްސަރުކާރު ްނުވަތަ ްމުވައްސަސާއެއްގައި ްވަޒީފާްދައުލަތުގެ ންފުންޏެއްގައި
ްމަސްއޫލިއްޔަތުް ްވަޒީފާގެ ްމުއްދަތާއި، ްވަޒީފާގެ ްއަދި ްވަޒީފާ، ްއަދާކޮށްފައިާވ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

ްބަޔާންކޮށްްއެްއޮފީހަކުންްދޫކޮށްަފއިވާްލިޔުން.
ްއަދާކޮށްފައިވާނަމަް ްވަޒީފާ ްއިދާރާއެއްގައި ްއަމިއްލަ ްއަމިއްލަ ްނުވަތަ ްކުންފުންޏެއްގެ ްއަމިއްލަ )ށ(

ް ްވަޒީފާ، ްއަދާކޮށްފައިވާ ްމުއްދަތާއިވަޒީފާ ްއަދިްް،އަދާކުރި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ
ްލިޔުްނ،ް ްދޫކޮށްފައިވާ ްއޮފީހަކުން ްެއ ްބަޔާންކޯށް ްއަދަދު ްމުަވއްޒަފުންގެ ްތަނުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ްނުވަތަްވަޒީފާްއަދާކުރިގޮތްްއަންގައިދޭްރެފަރެންސްްޗެކްްފޯމްް

ބިލުްވަޒީފާއަށްްއެންމެްޤާް
މާކްސްްފަރާތެއްްހޮވުމަށްް

ްކަންތައްތައް:ްދެވޭނެް

ް

އިންސައްތަްްމާކްސްްބެލޭނެްބަިއތައްްދާއިރާ
)%(ް

ކެޓަގަރީގެްޖުމްލަް
ްއިންސައްތަ

35ް35ްްްލިބިފައިވާްތަޢުލީމްްްތަމްރީންްތަޢުލީމާއިް
41ް ްގުޅޭް ްދާއިރާއާއި މަސައްކަތުގެ

ްކުރުމުއްދަތުގެްތަމްރީން
31ް5ް

ްވަޒީފާއަށްްް"ސިވިލްްއިމްތިޙާން ސަރވިސްގެ
ްވަނުމަށްްދެވޭްއިމްތިޙާން"

12ް5ް5ް

މަސައްކަތުގެް
ްތަޖްރިބާް

ްދާއިރާއާް ްމަސައްކަތުގެ މަޤާމުގެ
ްގުޅޭްތަޖުރިބާ

33ް11ް11ް

111ް45ް45ްްއިންޓަރވިއު/ްޕްރެކްޓިކަލްސްްްލިބިފައިވާްހުނަރުް

211ް111ް111ްްޖުމްލަ
ް

އެދިފައިވާްމީހުންެގްކްރެޓީރިއާގެްހުރިހައިްބަޔަކުންްލިބުނުްްނޯޓު:ްމަޤާމަށްްއައްޔަންްކުރުމަށް،ްވަޒީފާއަށް
ްފަހެއް(ްއިންސައްތައަށްްވުރެްމަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.ް)ސާޅީސ45ްް%ްޕޮއިންޓްގެްޖުމްލަ

ް

mailto:info@maakurathu.gov.mv
mailto:maakurathuoffice@gmail.com
http://www.mci.gov.mv/


5 

info@maakurathu.gov.mv, maakurathuoffice@gmail.com: ްްއީެމއިލ    www.mci.gov.mv: ްް6580015ފޯނު:ް ެވބްަސއިޓ  
 

ވަޒީފާއަށްްއެންމެްޤާބިލްް
ފަރާތެއްްހޮވުމަށްްބެލޭނެް

 ކަންތައްތައް:
ް

ްލާމަރުކަޒީްޤާނޫނާއިްޤަވާޢިަދށްްއަހުލުވެރިވުން.ް-1
ްސިވިލްްސަރވިސްްޤާނޫނަށާއިްސިވިލްްސަރވިސްްޤަވާއިދަށްްއަހުލުވެރިވުން.ް-2
ްމާލިއްޔަތާބެހޭްޤާޫނނާއިްޤަވާޢިދަށްްއަހުލުވެރިވުން.ް-3
ްދާއިރާއާގުޅޭްސެޓްފިކެޓެއްްހާސިލްކޮށްފައިވުންް-4

މަޤާމުގެްމަސައްކަތުް
ދާއިރާތައް:ްމަޤާމުގެްތަޢުލީމީް

ްރޮނގުތައް:

 ނަސްްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،ްބިޒް .1

 ބިޒްނަސްްމެނޭޖްމަންޓް، .2

 ޕަބްލިކްްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، .3

 ޖްމަންޓް،ހިއުމަންްރިސޯސްްމެނޭ .4

ްއިންފޮމޭޝަންްޓެކްނޮލޮޖީ. .5

މަޤާމަށްްއެދެންވީްގޮތާއިް
ްސުންގަޑި:

ްމި ްހުށަހަޅާނީ ްތަކެތި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްއެދި ްމެއަންގާރަްވ2119ްްާްއޭޕްރީލ23ްްްމަޤާމަށް ންދުރުފަހުްދުވަހުގެ
ްގެްކުރިން،ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުްކައުންސިލްގެްއިދާރާްއަށެވެ.14:11ްް

ް ްއީމެއިލްވަޒީފާއަށް ްލިޔުންތައް ްފޯމާއި ނުވަތަް info@maakurathu.gov.mvްްއެދޭ
maakurathuoffice@gmail.com  ްޢުލާނުގެްސްްބަލައިްގަނެވޭނެއެވެ.ްއަދިްއިމެދުވެރިކޮށްވެ އީމެއިލ

ްބަންދު ްއަލަށް ްސަރުކާރުން ްކުރިން ްހަމަވުމުގެ ްަކނޑައަޅާްްސުންގަޑި ްއެ ނޑައަޅައިފިނަމަ، ްކަ ދުަވހެއް
ް  ްވޭނެއެވެ.ްވަޒީފާއަށްްއެދޭްފޯމުްބަލަިއގަނެދުވަސްްއިތުރުކޮށްްްދުވަހުގެްއަދަދަށް

އިންޓަވިއުްއޮންނާނެްތަނާއި،ް
ްމުއްދަތު:

ް ްއިންޓަވިއު ްބޭްއވޭ ްހޮވުމަށް ްމީހަކު ްމަޤާމަށް ްމި 2119ްްްއޭޕްރީލ24ްްއޮންނާނީ، 2119ްްމެއ17ްްިއާއި
ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމާކުރަތުްކައުންސިލްްއިދާރާގައެވެ.އާއިްދެމެދުް

ްޝޯޓުްލިސްޓްްކުރުންް
ްހުށަ ްއެދި ްވަޒީފާއަށް ްމި ްބަލައި، ްތަޖްރިބާއަށް ްފެންވަރާއި ްތަޢުލީމީ ްތެރެއިން ްފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއަށްްހަޅާ

ްފަރާތްތައްްޝޯޓްްލިސްޓްްކުރެވޭނެއެވެ.ކުރިމަތިލާފައިވާްފަރާތްތަކުގެްތެެރއިންްއެންމެްމަތީްމާކްސްްލިބޭް

ްއިތުރުްމަޢުލޫމާތުްހޯދުންް
ްގުޅާނީ ްސާފުކުރުމަށް ްމަޢުލޫމާތު ްގުޅިގެން ްއިޢުލާނާ ްއ6581115ްީްމި ްފޯނާއެވެ. ްކުރާނީް-ނަންބަރު މެއިލް

info@maakurathu.gov.mvްް.ެއަށެވ  
ް

1441ްްޝަޢްބާނ19ްްްްްް
 2119އޭޕްރީލ14ްްްްްްްްްްްްް

ް  
ނަޢީމްްهللاްޢަބްދު  

 ޑިރެކްޓަރ
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