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 226-B/PRIV/2021/30(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 

ެސިކުއރިޓީ ޮއފަިސރ )ޭވޖް( –ވަޒީފާގެ ފުުރަޞތު   

 

 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ :މަޤާމު 
 --- މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް މަޤާމުގެ ގިންތި:
 1ސަޕޯރޓް ސަރވިސް ގްރޭޑް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ ގްރޭޑް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ސްޓޭޓް ހައުސް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ 25/-ގަޑިއަކަށް  މުސާރަ:
  - ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 އިނާޔާތްރަމަޟާން މަހުގެ  :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
 ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

 ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ބަގީޗާތައްކޮށާ ފެންޖަހާ ބެލެހެްއޓުން 
 ތަޢުލީމީ ރޮނގު: ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ޕްރިޕަރޑް ޑިސިޕްލިން: ނެތް
 ނެތް  ކޯ ޑިސިޕްލިން:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .1
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން   ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުންވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ

  http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(
މެއިލް އެޑްރެސް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

 ހިމެނޭގޮތަށް(.
ތުހަމަވެފައިވީ )މުއްދަ ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .3

. ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއްނަމަވެސް( 
ޕާސްޕޯޓް ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 
 ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް /  .4

 ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް
 ކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ނެތް

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5
، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް  ލްޑިވްސްމޯ )ހ( 

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ
 ކޯސް ، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް  ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ކޮޕީއާއި

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމަންޓް

އްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ރާ )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާިއ ؛ ޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ )ހ( 

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަކުންފުންޏެ
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 
 ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 
 /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ( 

ވަޒީފާ، އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ (   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަނ)
، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
ތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަ
 އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ކޮށްފައިވާ  ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ،ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  ،އެނގޭގޮތަށް(
)މި  އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ބަޔާންކޮށްފައި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 
އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(
(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ބ)

ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު ، ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި  ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ

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


a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ެދކުުނުބރީ އަޮތޅު ކުައްނިސްލގެ ިއާދރާ ތިލުަދްނމަތީ 
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  

      

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

ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ " 8ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:ހޮވުމަށް 

 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން  -1
 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމް  -2
 ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ  އަސާސީ -3
  އިންޓަރވިއު -4

ެގ  14:00ގެ  2021ސެޕްޓެންބަރު   22މަޤާމަށް އެދި ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ  މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
-އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެޭދ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އިދާރާކުރިން، 
 ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް hr@haadhaal.gov.mvމެއިލް 

ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް  އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ އަދި
ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  ކަނޑައަޅައިފި

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓް 
 

 ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަުޢލީމީ ފެންަވރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
ކްސް ލިބޭފަރާތްތަްއ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިްނ މާ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް
 

ނާއި )އިމްތިޙާއިންޓަވިއު 
ެއ ، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ

އޮންނާނެ   ބައިވެސް ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އިން  2021ސެޕްޓެންބަރު  23މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،
 ގައެވެ.  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދު  2021ސެޕްޓެމްބަރ  30

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
 A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ފޯމު(" އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިީލ  5އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 
ފޯމު(" އާްނމުކޮށް ފެންނާެނހެން ިމ  A2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ިލބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް )

އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިީލ 
 ކުރާ ންމުފޯމު އާ A2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް  5ން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 



a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ެދކުުނުބރީ އަޮތޅު ކުައްނިސްލގެ ިއާދރާ ތިލުަދްނމަތީ 
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  

      

މެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 6521686 ތަނުވަ 6521687މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
hr@haadhaal.gov.mv  .ެއަެށވ 

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

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

 

 
 

 1443ޞަފަރު     08
 2021ސެޕްޓެންބަރު  15

 
 ސިރާޖު މުޙައްމަދު  

 ރައީސްގެ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 

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

