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ސަރުތު  405-A/2021/42(IUL)ލާން ގައި ކުރެވުނު އިޢ2021ުވެމްބަރު ނ22ޮ ނެގުމަށް މި މަޤާމަށް މީހަކު

 ހަމަވާ ފަރާތެއް ހުށައަޅާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބާތިލް ކުރެވިފައި  
  

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
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ސަރވިސް  

އެލަވަންސް 

 : 

 ރ ) ދެހާސް ރުފިޔާ( 2000.00

އެހެނިހެން  

އެލަވަންސް 

 : 

 ސަތޭކަ ރުފިޔާ( ހަތްރ )700/-ސަޕޯރޓިންގ ކޯރ އެލަވަންސް: މަހަކު  .1

 ޤާޫނނުގެ ދަށުން ދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާެބހޭ  .2

 ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  .3

 ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ .4



މަޤާމުގެ  

މައިގަނޑު  

މަސްއޫލިއް 

ޔަތުތަކާއި  

 : ވާޖިބުތައް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް  .1

     .ޖަވާުބދާރީވުން
ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަްށ އެއްާބރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުްނތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި  .2

ރަންޖެހޭ އެންމެަހއި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން އިދާރީގޮތުން ކު

   .ކުރުން
 .ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންމެހައި އިދާރީ އަދި ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން .3
ގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ދިވެހިރާއްޖޭ 2010/7ޤާނޫނު ނަްނަބރު  .4

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެްނމެހައި މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ  

     .މަތިން ކުރުން
ސާތަކުން ސިޓީ، އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި ދައުލަތުެގ ކަމާެބހޭ މުއައްސަ .5

ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

       .ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން
ކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އަދި އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރު  .6

          .ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުން
އިވެރިވުމާއި އެކަމަށް ޭބނުންވާ ލަފަޔާއި އިންޕުޓް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ަބ .7

 .ދިނުން
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން / އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ދަށުން ސިޓީގައި، އަތޮޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .8

އިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތުެގ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. އަދި ހަވާލުކުރެވިފަ

  .ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ ގަވާއިދުން ހިއްސާކުރުން
ސިޓީގެ، އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ހިންގުމަށް ރޭވޭ އެކި މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ  .9

މަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ްޕރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަމަލީގޮތުން ަބއިވެރިވެ ެއހީތެރިވެދިނުމާއި، އެފަދަ ހޯދު

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި، އެހީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  

 .މުގައި އެހީތެރިވެދިނުންހުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރު
 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާާބއި މަޢުޫލމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ުކރުން .10
ކައުންސިލުން ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ މުއައްސަސާތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓުތައް ގަވާއިދުން   .11

         .ތް ކުރުންފޮނުވުމުގެ މަސައްކަ
   .ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ކުރަންޖެޭހ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ރިޕޯޓުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން .12
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ އެންމެހައި މުޢާމަލާތްތައް ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި  .13

          .ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުން
ތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ގާތުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތްލިބިގަންަނން އަންނަ ފަރާްތތަކަްށ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ މަސައްކަތް .14

 .ބަލައި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އަވަސް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްުސން
 .ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވައި ލެއްޕުން .15

 

މަޤާމުގެ  

ޝަރުޠުތައް 

 : 

  
 ގެ 6 ނުަވތަ 5 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ ަޤއުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރޮނގަކުން ތަޢުލީމީ  މަސައްކަތާގުޅޭ މަަޤާމުގެ
 .ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ސަނަދެއް

މަޤާމުގެ  

މަސައްކަތު 

ގެ  

 ދާއިރާތައް: 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

 މެނޭޖްމަންޓް  .2

 މަޤާމުގެތަޢުލީމީރޮނގުތައް މަޤާމުގެ  



 
 

ތަޢުލީމީ  

ރޮނގުތައް  

 : 

އެކައުންޓިންގ، އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން، ިބޒްނަސް، ިބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، ކޮމާސް، ކޮމިޔުނިޓީ    -

ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކައުންސިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްަޓޑީޒް، އިކޮނޮމިކްސް، ފައިނޭންސް، 

މަން ރިސޯސް، ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، އިންަޓނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، ލޯ، ލޯކަލް ގަވަރނަްނސް، ގަވަރނަންސް، ހިއު

މެނޭޖްމަންޓް، މާކެޓިންގ، މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަންްޓ، އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕޮލިސީ ސްޓަޑީޒް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، 

ޝަން، ޕަްބލިކް މޭނޭޖްމަންޓް، ޕަްބލިކް ޕޮލިސީ، ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް، ޝަރީޢާ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓު، ޕަްބލިްކ އެޑްމިނިސްޓްރޭ

  އެންޑް ލޯ، ސޯޝަލް ސައިންސް، އާަބން ސްޓަޑީޒް.

މަޤާމުގެ  

ޕްރިފަރޑް  

ޑިސިޕްލިން 

 ތައް: 

އެކައުންޓިންގ، އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން، ިބޒްނަސް، ިބްޒނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ިބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް، ކޮމާސް، ކޮމިޔުިނޓީ 

ޕިއުޓަރ ސައިންސް، ކައުންސިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްަޓޑީޒް، އިކޮނޮމިކްސް، ފައިނޭންސް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ކޮމް

ގަވަރނަންސް، ހިއުމަން ރިސޯސް، ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، އިންަޓނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް، ލޯ، ލޯކަލް ގަވަރނަްނސް، 

ްޓ، އޮފީސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕޮލިސީ ސްޓަޑިޒް، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް، މެނޭޖްމަންޓް، މާކެޓިންގ، މާކެޓިންގ މެނޭޖްމަން

ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު، ޕަްބލިްކ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޕަްބލިކް މޭނޭޖްމަންޓް، ޕަްބލިކް ޕޮލިސީ، ޕަްބލިކް ރިލޭޝަންސް، ޝަރީޢާ 

 .އެންޑް ލޯ، ސޯޝަލް ސައިންސް، އާަބން ސްޓަޑީޒް

ހުށަހަޅަންޖެ 

ހޭ  

 ލިޔުންތައް: 

  

މު ސިވިލް ސަރވިސްކޮމިޝަނުގެ  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯ .1

އަދި މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން   http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151ވެްބސައިޓުން

 ލިެބންުހންނާނެއެވެ.(

 އީމެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރާއި  .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަެވސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  .3

އްގެ ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެ

 އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ،  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4

 ފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީ

 ؛ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ .5

ވާ، ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ޖަހާފައި ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ހ( )

ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓް ެނތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަ ؛ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ 

ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެެސސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި 

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ 

  ކޯސް  ނުވަތަ ؛ކޮޕީ ޓްާރްނސްކްރިޕްޓްގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ްއޖޭގެރާ ދޭ، ތައުލީމު މަތީ   ށ( )

 . ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ލިޔުމާއި ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ: .1

 ވަޒީފާ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާވާ ސަރުކާރު މުައއްސަސާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ސަރވިސްގެ ސިވިލް ހ( )

ގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ އެނގޭ ދުވަސް މަހާއި  އަހަރާއި) މުއްދަތާއި ވަޒީފާގެ  އަދި ވަޒީފާ، އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ

ތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
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ވަޒީފާއަށް  

އެންމެ ޤާބިލު  

ފަރާތެއް  

ހޮވުމަށް  

ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

 ޕޮއިންޓް ކަންތައްތައް ވަޒީފާއަށްއެންމެޤާބިލުފަރާތެއްހޮވުމަށްބެލޭނެ 

 30 (30%) ހަމަވުން ޝަރުޠު އަސާސީ

 5 (5%) ތަޢުލީމު ލިިބފައިވާ އިތުރަށް ޝަރުޠަށްވުރެ އަސާސީ
  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަޤާމުގެ ( (5%) ޕޮއިންޓް ދެވޭ ސަނަދަށް ގުޅޭ ޑިސިޕްލިންއާ ޕްރިފަރޑް
 )ސަނަދެއް ރޮނގުތަކުގެ ތަޢުލީމީ

5 

 5 )ދާއިރާ ދާއިރާމެނޭްޖމަންޓްގެ އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަންގެ( (5%) ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ
 20 (20%) (ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިޙާނު) އެސެސްމަންޓް

   35 (35%) އިންޓަރވިއު

ޖުމްލަ )މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ  
 އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.   60ބަޔަކުން ޖުމުލަ  

100 

މި މަޤާމަށް ތަޢުލީމާ ތަޖުރިާބގެ ަބޔަށް ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ޝަރުތު ަހމަކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސެޓްފިކެާޓއި ،  
 ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތު ފިޔަވައި އެއަށްވުރެއް މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިާވ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތަށެވެ.

ވަޒީފާތަކަށް މީހުްނ މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

ަވނަ ނަްނަބރުގައި  12)ދެވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  2021ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންަގނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމަށް  

އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި: 

ރިން، ކު ގެ 13:00 ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ  2022މެއި  15މަޤާމަށް އެދި ހުަށހަޅަންޖެހޭ ަތކެތި ހުށަހަޅާނީ 

-ކަުއންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ

  ވެސް  މެދުެވރިކޮށް info@kunahandhoo.gov.mv  ނުވަތަ kuna.council@gmail.com މެއިލް

 .ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ 

ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެެއވެ.

  

ޝޯޓްލިސްޓް 

 ކުރުން: 

  

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަުޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބަލއި، ވަޒީފާއަށް 

 އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެެއވެ.ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން 

  

އިންޓަރވިއު  

އިމްތިޙާނާއި  

ޕްރެޒެންޓޭޝަ 

ން އޮންނާނެ  

ތަނާއި،  

 މުއްދަތު 

އާއި   2022 މޭ 16މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ، 

 ކައުންސިލްެގ އިދާރާގައެވެ. ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫއާ ދެމެދު،  2022 މޭ 26

ވަޒީފާއަށް  "

ކުރިމަތިލީ  

ފަރާތްތަކަށް  

ޕޮއިންޓް  

ލިބުނު ގޮތުގެ  

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަަކްށ ޕޮއިންޓް ލިުބނު  3އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބްނދު ނޫން 

ފޯމު(" އާްނމުކޮށް ފެންާނނެހެން ިމ އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ފޭސްުބކް ޕޭޖް އަދި ވައިަބރ  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ގުރުއްޕުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްަތކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާެމދު ޝަކުވާއެއް  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި   3ން ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫ A2އޮތްނަމަ 

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



 
 

ޝީޓް  

(A2   ")ުފޯމ

 އާންމުކުރުން 

 kuna.council މެއިްލ ކުރާނީ-އަށެވެ. އީ 9995970މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
@gmail.com ަނުވަތ  info@kunahandhoo.gov.mv ެއަށެވ. 

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ައދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުިރ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވްެބސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ"  

(usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment ).ެއިން ލިެބން ހުްނނާނެއެވ 

އިން ފެްނނަންނެތް ތަޖުރިާބގެ މުއްދަުތތައް  /https://myaccount.csc.gov.mv ތެރެއިން ތަޖުރިާބގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް   ށ() 

ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްަފއިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 

ން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކު 

  ލިޔުން.ދޫކޮށްފައިވާ

 އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ުނވަތަ ކުންުފންޏެއް އަމިއްލަ  ނ( )

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ 

 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ައދި ވަޒީފާ، އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަ، ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ޖަމާައތެއްގައި ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާ ަބއިނަލްައޤުވާމީ ނުަވތަ ޤައުމީ  ރ()

ޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަާފތު ވަ ،(އެނގޭޮގތަށް ދުވަސް މަހާއި ައހަރާއި) މުއްދަތާއި އަދާކުރި ވަޒީފާ

ދޫކޮށްފައިވާ ިލޔުން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފަިއވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާްނކޮށް އެ ތަނަކުްނ 

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮްށފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަަތ ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮްށ އެ 

 ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

 އިދާރާއެއްގައި، އަމިއްލަ  ނުވަތަ ކުންުފންޏެއް އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި، ފައިވާ އުވައިލައި  ަދޢުލަތުގެ ބ( (

 ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްާޔ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ އުވައިލައިފައިވާ ނުވަތަ

ތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަ

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިެބންނެތް ނަަމ، 

 ވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". ގައި 8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
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                                                              ނާދިޔާ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު
                                                         އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލް

 
    

 Email:  Kuna.council@gmail.com   info@kunahandhoo.gov.mv Phone , fax 9995970 
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