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 226-B/PRIV/2020/20(IUL)ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
 

 ެސިކއުރިޓީ އޮފިަސރ -  ވަޒީފާގެ ފުުރަޞތު 
 

 

 ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. އޮފީހަށް މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު މި ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން 

 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ :މަޤާމު 
 --- މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 10 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވޭޖް މަޤާމުގެ ގިންތި:
 0ސަޕޯރޓް ސަރވިސް ގްރޭޑް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 0ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ސްޓޭޓް ހައުސް ހދ.އަތޮޅު  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

  ރުފިޔާ 52/-ގަޑިއަކަށް  މުސާރަ:

  - ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔާތް :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން
 ބަގީޗާތައް ކޮށައި ފެންޖަހައި، ބެލެހެއްޓުން ސްޓޭޓް ހައުސްގެ 

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  ގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމުފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް  .0
 ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .5
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،  .3

ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ، އެ 
 ންސް ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަ
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ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ  .4
ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 ކޮޕީ؛  ފިކެޓުތަކުގެ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓު .2

 ،ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް /ފެންވަރު  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން ސް މޯލްޑިވް  )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 ކުރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓް :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓް
 އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް

ފިކެޓުތަކާއި މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓު  )ށ( 
ގެ މުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަ؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 ކޮޕީ.

 ކޮޕީ.  ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ .6

ނަމަ،  ލިބިފައިވާސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް  .7
 ކޮޕީ.  އެ ސެޓުފިކެޓްގެ 

   ކުގެ ކޮޕީ: އްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަމަސަ .8

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  )ހ( 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ ، ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ 

 ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ އެއް) މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ވަކިވަކިން  (އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް

އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ )ށ(  
 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  އެއް) ތައްވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން( އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި
ން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކު
 ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު. 

ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާވާ ސަރުކާރު އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  )ނ( 
އި، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާ ، ނަމަ ސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަތަންތަނުގައި 

 ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ  އެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ  ވަކިވަކިން( އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް

 .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
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 ،ކޮށްފައިވާނަމަ ަމސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ )ރ(  
 އެއް)ތައް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

އެ  ބަޔާންކޮށްވަކިވަކިން  (އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ
 ހިނގަމުންދާ  ޖަމާޢަތަކީ/ޖަމްޢިއްޔާ އެ އަދި ލިޔުން ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް ޖަމާޢަތެއްކަން/ޖަމްޢިއްޔާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ބަލާނެ ކަންތައްތައް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް  )ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ 
 އެވެ.( ލިބެން ހުންނާނެ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  04:11ގެ  5151ސެޕްޓެމްބަރ  52މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ 
މެިއލް -އް އީއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެޭދ ފޯމާއި ލިޔުންތަ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިާދރާ

info@haadhaal.gov.mv ްވެސް ބަލައިގަނެވޭެނއެވެ.  މެދުވެރިކޮށ 
ަނމަ،  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ އަދި

 އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ. 
 

 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓް 
 

ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންަވރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
 ކުރެވޭނެެއވެ. ކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާ

 
ނާއި )އިމްތިޙާއިންޓަވިއު 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
  އެ ބައިވެސް ހިމެނުން(، ނަމަ

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

ހދ.އަތޮޅު  ގައި 5151ސެޕްޓެމްބަރ  31 މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،
 ގައެވެ.  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަަކށް  2އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްަތކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާެމދު  ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.

ދުވަހުެގ  2ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ކުރާންމުފޯމު އާ A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



a 

 

 

Secretariat of the Atoll Council, 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ 

   

 

 

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv 
 

info@haadhaal.gov.mv 
 

fb.com/HdhAtollCouncil 
 

+(960) 6528875 
 

+(960) 6521100 
 

      

 އަށެވެ.  info@haadhaal.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 6258810މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި 
އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

)usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment( ްލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.  އިނ 

 
 

 0445 ޞަފަރު 04

  5151 ސެޕްޓެމްބަރ 50

 

 

 އަސްޢަދު هللا ޢަބްދު  
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu

