
c 

 
  ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
       457-HR/1/2021/22(IUL)ނަންަބރު:                                                     

 އިޢުލާން 
 (ވެ.ކެއިޢުލާނެ  އަލުން ކުރެވ  ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  އިތުރު މަތިލުމަށް މެންބަރުކަމަށް ކުރި މިކައުންސިލްގެ  އ  މި)

 
 ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކަލް ސްޓެޓިސްޓި 
 ތަމްސ ލުކުރާނެ( ސެކްޓަރ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓ ޕްރައިވެޓް )

 
ގެ ތިންަވނަ ާބބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދައިން ބިއުރޯެގ )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާޫނނު(  16/2021ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ަތފާސްހިސާބުގެ ޤައުމ  ނިޒާމު  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބާގުޅ  ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް، އަދި
  ެއވެ.ކުރިއެރުވުމަށް ލަފާދ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލެއް އޮންނަންވާނެ

ެގ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  18 ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލްއަށް މެމްބަރުންމި ،ކައުްނސިލް އެކުލަވާލާސްޓެޓިސްޓިކަލް މިގޮތުން 
)ހަތަރު(  4ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓ  ތަމްސ ލުކުރާނެ  ގައިކައުންސިލް ަކލްސްޓެޓިސްޓި ،ނިޔަލަށް ހަމަވާތ 

 މަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައި، އެކަން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.ކަޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި، އެ ފަރާތެއް

ޓަރ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓ  ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ްލކުރާ ފަރާތަކ  ޕްރައިވެޓް ސެކްމިގޮތުން މިކައުންސިލް ތަމްސ 
  ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ކިބައިގައި  ހުންގެ ޢައްޔަންކުރާ މ  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ވަނަ މާއްދާގައި،  24ގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤާނޫނު
 ވެ.އެވަނ އެތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެ ޝަރުތުތައް

 
 ؛މުސްލިމަކުކަމުގައިވުން ހ()
 ؛ކަމުގައިވުންތެއްދިވެހި ރައްޔި ށ()
 ؛ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން ނ()
 )ފަންސަވ ސް( އަހަރު ފުރިފައިވުން؛ 25މުރުން އު ރ()
ޝްވަތުގެ ކުށެއް ރި އިސްލާމްދ ނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް، ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް، ނުވަތަ  ބ()

 ؛ކުރިކަން ޝަރ ޢަތަށް ސާބިތުވެަފއިވާ މ ހަކު ކަމުގައި ނުވުން
ދާ މ ހަކު ނުދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދައްަކންޖެހިފައިވާ ފައިސާއެއް އޮވެ، ަކނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްަކމުން ޅ()

 ؛ކަމުގައި ނުވުން
 ؛މ ހަކުކަމުަގއި ނުވުންޖިނާއ  ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ތަންފ ޛުކުރަމުންދާ  ކ()



ޤާނޫނުއަސާސ ގެ ދަށުން ުނވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ިއންތިާޚބުކުރެވ  ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވ  މަޤާމެއް، ނުވަަތ  އ()
 ؛ސިޔާސ  މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މ ހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ޙަރަކާތްތެރިވާ ނުވަތަ އެފަަދ ސަރުކާރު ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް  ވ()
 ؛ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނ  މ ހަކު ކަމުގައި ނުވުން

  ؛ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ މެންބަރަކުކަމުގައި ނުވުން މ()
ޢިލްމ  ( ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވ ފަދަ ފ)

 ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ހުރި މ ހަކު ކަމުގައިވުން.
 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަންވާނ ،  22އަދި މި ޤާނޫނުގެ 
 ،ނުވަތަ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސްޓަޑ ސް ،ނުވަތަ ސޯޝަލް ސައިންސް ،ނުވަތަ ޑެމޮގްރަފ  ،ނުވަތަ އިކޮނޮމިްކސް ،ތަފާސްހިސާބު

 ،ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ފަދަ ރޮނގަކުން ޑިގްރ އެއް ،ނުވަތަ ޑ ޓާ ސައިންސް
ސްޓެޓިސްޓިކްސް ިއން އެކުލަވާލައި ާޢންމުކުރާ  އަދި މިއ  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ަފރާތްތަކެވެ.

 ތަފާސްހިސާބު ބ ނުންކުރާ ފަރާްތތަކަށްވާންޖެހެއެވެ.
 

 ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނ އެވެ. ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްސްޓެޓިސްޓިކަލް  
ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމަށްޓަކަިއ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބާބެހ  ސިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބުގެ )ހ(

   ؛ކަނޑައަޅަންޖެހ  އެނޫންވެސް ސިޔާސަތުތައް  ކަނޑައެޅުމުގައި ބިއުރޯއަށް ލަފާދިނުން
އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުްނ  ،ތަފާސްހިސާބުގެ އަސާސްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލައި )ށ(

 ؛ބިއުރޯއަށް ލަފާދިނުން
އްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ޢާންމުންނަށް އެންމެ ބ ނުންތެިރ ދިވެހިރާ )ނ(

 ؛މަޢުލޫމާތުތަކަކ  ކޮބައިކަން ދިާރސާކޮށް ކަމާގުޅ  ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުން
ހ  އާ ދާއިރާތަކާގުޅ  ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރަންޖެ ،ދިވެހިރާއްޖ ގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެގޮތުން )ރ(

 ؛ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުން
ތަފާސްހިސާބާ ގުޅ ގޮތުން އަލަށް އެކުލަވާލެވ  މިންގަނޑުތައް ދިރާސާކޮށް އެ މިންގަނޑުތަކާގުޅ  މަޢުލޫމާތު  )ބ(

 ؛ޗ ފް ސްޓެޓިސްޓ ޝަނަށް ދިނުން
ސައްކަތް ރ ވިފައިވާގޮތުގެ އެކްޝަްނ ޕްލ ން ސްެޓޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މަ ،ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު )ޅ(

 ؛ފާސްކުރުން
ބިއުރޯއިން ޙާޞިލުކުރަންޖެހ   ،)ފަހެއް( އަހަރަކުްނ އެއްފަހަރު އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރާ 5ކޮންމެ  )ކ(

 ؛ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާދިނުން
 ،ފ ޛުކުރެވުނު މިންވަރު ބަލައިކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އެ އަހަރެއްގެ އެކްޝަން ޕްލ ން ތަން )އ(

އެކަންކަން  ،ތަންފ ޛުނުކުރެވ  ކަންކަން ހުިރަނމަ އެކަންކަން  ތަންފ ޛުނުކުރެުވނު ސަބަބުތައް ދިރާސާކޮށް
 ؛ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅ ގޮތުން ބިއުރޯއަށް ލަފާިދނުން



އްލުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅ ގޮތުން މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙަ )ވ(
 ؛ބިއުރޯއަށް ލަފާދިނުން

މި ޤާނޫނު ތަންފ ޛުކުރުމަށް ބ ނުންވާ ކަންކަން ޙާޞިލުކުުރމާ ގުޅ ގޮތުން ވަިކވަކި އިދާާރތަކުން  )މ(
ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ެއ  ،ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި  ،ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަަލއި

 ؛އިދާރާތަކުން އިޞްލާޙުކުރަންެޖހ  ކަންކަމާ ގުޅ ގޮތުން އެ އިާދރާތަކަށް ލަފާ ދިނުން
 މި ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން. )ފ(

 
 

މޯލްޑިވްސް ކުރިމަތިލުމަށްއެދ  ފަރާތްތަކުން، އަންނަނިިވ ލިޔުންތަކާއެކު ންބަރުކަމަށް ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެވ މާ، 
 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް

 
 ކުރިމަތިލުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފޯމުސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް  .1
 މ ހާެގ އިޤްރާރުކުރިމަތިލާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް  2
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށާއި ދަރަނ ގެ ރެކޯޑު ފޯމް .3
 ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގައި ރަޖިސްޓަރ  ވެފައިވ ތޯ ބެލުމަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސާފުކުރަންޖެހ  ފޯމު  .4
 (ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ސ .ވ  .5
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލ މ  ސެޓްފިެކުޓތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕ  )އެކްރެޑިޓްކޮށް އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ( .6
  

އް ތްތަސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރ އަދި ސިވިލް ސޮސައިޓ  ތަމްސ ލުކުރާނެ ފަރާ
، ސްޓިކްސްގެ ވެބްސައިޓުޓިމޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެ  ލިޔެކިޔުންަތއްމާއި ކުރިމަތިލުމަށް އެދ  ފޯ ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި،

http://statisticsmaldives.gov.mv  .ެބަލައިގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މިކަމަށް އަދި އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވ ނެއެވ 
، އެވެ. ފޯމް ބަލައިގަނެވ ނ  12:30މެންދުރު  ގެދުވަހު ބުދަ ވާ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  15 ކ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަ

-އ  . އަދި އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވ ނެއެވެވަނަ ފަންގިފިާލ  9ސްޓިކްސްގެ ޓިމޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެ
  . އެވެ  hr@stats.gov.mvމެއިލް އެޑްރެހަކ ، 
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