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 226-B/PRIV/2021/29(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 

އިެސްސޓްެނޓް ކުައްނިސްލ  – ވަޒީފާގެ ފުުރަޞތު   

 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް :މަޤާމު 
 J-336079 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގިންތި:މަޤާމުގެ 
 1ސަޕޯރޓް ސަރވިސް ގްރޭޑް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ގްރޭޑް  މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  3100/-މަހަކު  މުސާރަ:
  ރުފިޔާ 1000/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  1200/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  :އެލަވަންސް އެހެނިހެން 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

   ފޮހެސާފުކުރުން ކޮންމެދުވަހަކު އެއްފަހަރު އޮފީހުގެ އެތެރެއާއި މޭޒުތަކާއި ގޮނޑިތައް .1
  ސާފުކުރުން އެއްދުވަހު ކުނިކަހާގޯތިތެރެއާއި އޮފީހާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ދެދުވަހުން  އޮފީހުގެ .2
  ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސިޓީ، މެސެޖްފަދަތަކެތި އެފަރާްތތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން އެކިފަރާތްތަކަށް .3
 ންދުވަހު ޓައިލްސް ޖަހާފައިވާތަނުގައި މޮޕްއަޅާ ސާފުކުރު 1ހަފުތާއަކު  .4
 ން ހެއްދުމާއި ގަސްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންެޖހުގަސް އޮފީހުގެ ބަގީޗާ .5
   ޖަލްސާތަކަށް ކިޔަންޖެހޭ މީހުންނަށް ކިޔުން އޮފީހުން ބާއްވާ .6
  ސާފުކުރުންފަހަރު  1ދުވާލަކު ފާޚާނާތައް  އޮފީހުގެ .7
 ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނޮޅަ ސާފުކުރުން.ގޯތިތެރެއާއި އޮފީހާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް  އޮފީހުގެ .8
 ފަަހރު އުކާލުން. 2ހަފްތާއަކު ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ ތަެކތި މަދުވެގެން  .9

 ފަަހރު އެންދުން. 2ކުނީގެ ގޮތުގައި އަންދަންޖެހޭ ތަެކތި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  .10
 ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފޮޅާ ސާފްކުރުން.ބޭރުދޮރުތައް އޮފީހުގެ  .11
 އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ .12

 ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ޙަވާލު ކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.
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ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަްށ އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ  .13
ނިންމުންތައް ަތންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ 

 ދުގެ މަތިން ކުރުން.ތަ ސުޕަރވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާޖެނެރަލްގެ ނުވަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުްނތައް ަތންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި  .14

 ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ަޖވާބުދާރީވުން. މުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީކަންކަ
 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން ތަޢުލީމީ ރޮނގު:  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ނެތްޕްރިޕަރޑް ޑިސިޕްލިން: 
 ކޯ ޑިސިޕްލިން: ނެތް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން  .1
 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން   ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުންއަދި އިދާރާގެ

http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151 

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

)މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތު  .3
ނުވަތަ އައި.ޑީ. . ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ކާޑު ގެއްލިފައިވާ 
 ލައިސަންސް. 

ކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ 

 ވާ ލިޔުން.އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައި 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 މަތީ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ ؛ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ 
 ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ

މީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީ  )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

ގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ )ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތު
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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 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) 6528801  

      

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު )އަހަރާއި 
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން. 

އިން  /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 
ޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ތަފާތު މަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ނ)
ވަޒީފާގެ ، ވަސް އެނގޭގޮތަށް(ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް 

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ އުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ(  ޤަރ)
 ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ފާ އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީ
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ބ)
 ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު، ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ 
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

އިވާ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަ
އަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ " 8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 

 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ހަމަވުން  ތުއަސާސީ ޝަރު
 ތަޢުލީމް ރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ އަސާސީ ޝަރުތައްވު

  އަސާސާ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ
 އިންޓަރވިއު 

https://myaccount.csc.gov.mv/


a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނުބރީ އަޮތޅު ކުައްނިސްލގެ ިއާދރާ 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives ހދ.ކުޅުުދްއފުށި، ދިވެހިާރްއޖެ 

   
 

 

 

 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) 6528801  

      

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  14:00ގެ  2021 ސެޕްޓެންބަރު 22 ށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީމަޤާމަށް އެދި ހު
މެއިލް -އީއެޗްއާރް ލިޔުންތައް  )ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި

hr@haadhaal.gov.mv .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ  
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި 

 ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަަލއިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓް 
 

 ،ރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ޝޯޓްލިސްޓު
 

އިމްތިޙާނާއި )އިންޓަވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

  އެ ބައިވެސް ހިމެނުން(، ނަމަ
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

           އާއި  2021ސެޕްޓެންބަރ  23 މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، މި މަޤާމަށް
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ.އާއި ދެމެދު  2021އޮކްޓޯބަރ   23

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ދުަވހުގެ ތެރޭގައި "ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަަކށް  5ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން އިންޓަވިއު 
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ެފންނާނެެހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް )

ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަަކށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު 
ދުވަހުގެ  5ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ކުރާންމުފޯމު އާ A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

  ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި އެ

މެއިލް ކުރާީނ -އަށެވެ. އީ 6521686ވަަތ ، ނ6521687ުމި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ަމޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
hr@haadhaal.gov.mv  .ެއަެށވ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުެގ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ައދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުިރ 
އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 

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

 ރައީސްގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 

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

