
a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުްނިސްލގެ އިާދރާ 
South Thiladhunmathi 

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

   
 

 

 

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

www.haadhaal.gov.mv  info@haadhaal.gov.mv  fb.com/HdhAtollCouncil 
 +(960) 6528875  +(960) 6528801  

      

 226-B/PRIV/2021/34(IUL) ނަންބަރު:

 އިޢުލާނު 
 

 

ކައްުނިސްލ އިެސްސޓްެނޓް  –ވަޒީފާގެ ފުުރަޞތު   

 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް :މަޤާމު 
 J-336079 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 1ސަރވިސް ގްރޭޑް ސަޕޯރޓް  :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  :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

   ފޮހެސާފުކުރުން ކޮންމެދުވަހަކު އެއްފަހަރު އޮފީހުގެ އެތެރެއާއި މޭޒުތަކާއި ގޮނޑިތައް .1
  ސާފުކުރުން ގޯތިތެރެއާއި އޮފީހާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކުނިކަހާ އޮފީހުގެ .2
  ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސިޓީ، މެސެޖްފަދަތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން އެކިފަރާތްތަކަށް .3
 ންދުވަހު ޓައިލްސް ޖަހާފައިވާތަނުގައި މޮޕްއަޅާ ސާފުކުރު 1ހަފުތާއަކު  .4
 ހެއްދުމާއި ގަސްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންޖެހުން ގަސް އޮފީހުގެ ަބގީޗާ .5
   ކިޔަންޖެހޭ މީހުންނަށް ކިޔުންޖަލްސާތަކަށް  އޮފީހުން ާބއްވާ .6
  ސާފުކުރުންފަހަރު  1ދުވާލަކު ފާޚާނާތައް  އޮފީހުގެ .7
 ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނޮޅަ ސާފުކުރުން.ގޯތިތެރެއާއި އޮފީހާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް  އޮފީހުގެ .8
 ފަހަރު އުކާލުން. 2ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު  .9

 ފަހަރު އެންދުން. 2ގައި އަންދަންޖެހޭ ތަކެތި މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު ކުނީގެ ގޮތު .10
 އޮފީހުގެ ޭބރުދޮރުތައް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފޮޅާ ސާފްކުރުން.  .11
އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ  .12

 ހެން ކަންތައްތައް ކުރުން. ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ޙަވާލު ކުރެވޭ އެހެނި
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ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްާބރުލުންދީ، އެފަދަ   .13
ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ 

 ތިން ކުރުން.ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ އެންމެހައި  .14

 ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބދާރީވުން. 
 ތަޢުލީމީ ރޮނގު: ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ޕްރިޕަރޑް ޑިސިޕްލިން: ނެތް
 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

ވިންގ  ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައި، 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  

 އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ލިބިފައިވާ   .5

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

ކޮީޕ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގެ 
 ރިޯޕޓްގެ  އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، 

 ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ އަދި ކޮީޕ

ތައުލީމީ   )ށ(   ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ކޮޕީއާއި ރާއްޖޭގެ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ  ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ

 ކޮީޕ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

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

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، 

www.haadhaal.gov.mv  info@haadhaal.gov.mv  fb.com/HdhAtollCouncil 
 +(960) 6528875  +(960) 6528801  

      

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

 ލިޔުން.  

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

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

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

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

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

އަދާކޮށްފައިވީ   ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 
އިވާ  )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފަ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

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

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

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި    ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަނުވަތަ  
ޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަ

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

 . "މުރެފަރެންސް ޗެކް ފޯ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން 
 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމް 

 އަސާސާ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ  
 އިންޓަރވިއު 

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


a 

 

 

 ,Secretariat of the Atoll Council ތިލުަދްނމަތީ ެދކުުނބުރީ އަތޮޅު ކައުްނިސްލގެ އިާދރާ 
South Thiladhunmathi 

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

   
 

 

 

 Ameenee Magu, Hdh.Kulhudhuffushi, 02110, Rep of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، 02110ހދ.އަޮތޅު 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  ނޮވެމްަބރ  04  ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީމަޤާމަށް އެދި ހު
މެއިލް  -އީއެޗްއާރް  )ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް  

hr@haadhaal.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ  
ންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި  އަދި އިޢުލާނުގެ ސު

 ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓް 
 

ފެންވަރާއި   ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ަބލައިމި   ،ތަޖުރިާބއަށް 
ލިޭބފަރާތްތައް  ޕޮއިންޓު  މަތިން  އެންމެ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ވަޒީފާއަށް 

 ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ. 
 

އޮންނާނެ ތަނާއި،  އިންޓަވިއު  
 މުއްދަތު:

ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،  25  އާއި  2021ނޮވެންަބރު    14  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް 
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ. ހދ.އާއި ދެމެދު  2021ނޮވެންަބރު 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("    A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް    5އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ   A2ޕޮއިންޓް ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު 
ދުވަހުގެ    5ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން    ކުރާންމުފޯމު އާ  A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

  ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި އެ

ގުޅާނީ   ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ނުވަތަ  6521687މި  އީ  6521686،  ކުރާނީ  -އަށެވެ.  މެއިލް 
hr@haadhaal.gov.mv  .ެއަށެވ 

އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި  
އުޞޫލާގުޅޭ"   "އައްޔަނުކުރުމުގެ  ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވްެބސައިޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުންތައް  އެންމެހާ 

)usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment(  ްލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ  
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 އަސްޢަދު هللا ޢަބްދު  
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