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 226-B/PRIV/2022/12(IUL)ނަންަބރު:                                       

 އިޢުލާނު 
 

 

ކުައްނިސްލ އެިސްސޓްެނޓް  – ވަޒީފާގެ ފުުރަޞތު   

 

 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް :މަޤާމު 
 J-336077 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 1ގްރޭޑް ސަޕޯރޓް ސަރވިސް  :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/-ސަޯޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް   -1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސް.  އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް ސިވިލް -2
 . ޚިދުމަތް ރުވާގެ ފަ ބޭސް އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް ސިވިލް -3
 .ކޮންޓްރިބިއުޝަން ެޕންޝަން ލިބިދޭ   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ެޕންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ -4
 .ޑީގެ ފައިސާއިތުރުގަ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސް ސިވިލް -5

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުމާއި މޮޕް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  .1

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރުނީޗަރތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި   .2

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

  ސާފުކުރުން އިދާރާގެ ގޯތިތެރެއާއި ވަށައިގެންވާ މަގުތައް ކުނިކަހާ .3

ހަމަޖައްސާ  .4 މަގުތައް  ވަށައިގެންވާ  ގޯތިތެރެއާއި  އިމާރާތްތަކުގެ  ބަލަހައްޓާ  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު 

  ސާފުކުރުން ގޮތެއްގެ މަތީން ކުނިކަހާ

 ރތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ފަރުނީޗަ .5
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ހުރި .6 އިމާރާތްތަކުގައި  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  އަދި  ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު 

 އޭސީތަކުގެ ފިލްޓަރ ސާފުކުރުން

 ގަސްހެއްދުމާއި ގަސްތަކަށް ޤަވައިދުން ފެންޖެހުން  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ގޯތިތެރޭގައި ަބގީޗާ .7

އަ .8 ކައުންސިލާއި  ފާޚާނާތައް އަތޮޅު  އިމާރާތްތަކުގެ  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  ދި 

  ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި އުކާލުމާއި އަދި އަންދަންޖެހޭ ތަކެތި އެންދުން.  .9

ކު .10 އިމާރާތްތަކުގެ  ދަށުގައިވާ  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  އަދި  ކައުންސިލާއި  ދި އަތޮޅު 

 ދޮރުފަތްތަކުގެ ިބއްލޫރިތަކާއި ފެންލައިޓުތަކާއި ދިޔަދޮވި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ރައްދުކުރަންޖެހޭ ސިޓީއާއި ބިލްތަކާއި ޗެކާއި އަދި މެސެޖް ފަދަތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް   އެކިފަރާތްތަކަށް .11

  ރައްދުކޮށްދިނުން

މަސައްކަތްތަކުގަ .12 ޚާއްޞަ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  އޮފީހުގެ  އަތޮޅު  ަބއިވެރިވުމާއި،  އި 

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ޙަވާލު ކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.

އެފަދަ  .13 އެއްާބރުލުންދީ،  ފުރިހަމައަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ނިންމުންތައް  ފާސްކުރާ  ކައުންސިލުން 
ގޮތުން   އިދާރީ  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ސެކްރެޓަރީ  ނިންމުންތައް  ކަންތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ 
 ދުގެ މަތިން ކުރުން.ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސުޕަރވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާ

އެންމެހައި   .14 ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ  ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  މަސައްކަތާއި  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 

 މައަށް ޖަވާުބދާރީވުން. ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރި ޖެނެރަލަށް ފުރިހަ

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން ތަޢުލީމީ ރޮނގު:  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ނެތްޕްރިޕަރޑް ޑިސިޕްލިން: 

 ކޯ ޑިސިޕްލިން: ނެތް 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ކޮމިޝަނުގެ  .1 ސަރވިސް  ސިވިލް  ފޯމު  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ 
ކައުންޓަރުން ވެްބސައިޓުންނާއި  އިދާރާގެ  އަދި  ލިންކުން    ވެްބސައިޓުން  ތިރީގައިވާ  އަދި 

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

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(. -ނަންަބރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު   .2

ކާޑުގެ .3 އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފަރާތުގެ  އެދޭ  )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ   ވަޒީފާއަށް 
.  ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއްނަމަވެސް(  

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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ޕާސްޕޯޓް ، މަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަ ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ 
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 

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

 ތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އިއުތިރާޒެއްނެ

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ  .5

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

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

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

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

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

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން    /https://myaccount.csc.gov.mv)ށ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިާބގެ ތެރެއިން  
އަދާކޮށްފައިވާ   ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ  މުއްދަތުތައް  ތަޖުރިާބގެ  އަދި ފެންނަންނެތް  ވަޒީފާ، 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   ވަޒީފާގެ  ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ 
އިދާރާއެ ވަކިވަކިން )އެއް  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އްގެ 

 ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

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

 ލިޔުން. ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ

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

info@haadhaal.gov.mv 
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+(960) 6528875 
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ކޮށްފައިވާ  ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤުވާމީރ)
ދުވަސް   ،ނަމަ މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

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

މުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށްފައި ލިޔު
ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ   އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

ތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  (  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަބ )
އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ،  ނުވަތަ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ 

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ    ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަނުވަތަ    ޖަމިއްޔާ
ދުވަސް މަހާއި  )އަހަރާއި  )އެއް  މުއްދަތާއި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އެނގޭގޮތަށް(،   

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ  
ގައިވާ   8ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިެބންނެތް ނަމަ،  

 . "ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު އަށް އެދޭފަރާތުގެވަޒީފާ"

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް:

 %50އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން 
  %5 އަސާސީ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމް

 %5އަސާސާ ޝަރުތައްވުރެ އިތުރަށް ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ 
 %40އިންޓަރވިއު 

ބަޔަކުން   ހުރިހާ  ކްރައިޓީރިއާގެ  މީހާއަށް  އެދިފައިވާ  ވަޒީފާއަށް  ކުރުމަށް،  އައްޔަން  މަޤާމަށް  ނޯޓް: 
 އަށް ވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ.   ސައްތަ(   އިން ހަތްދިހަ )  %70ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ  

އެދެންވީގޮތާއި    މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ކުރިން، )ހދ.އަތޮޅު ގެ  14:00ގެ    2022ޖުލައި    25  ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީމަޤާމަށް އެދި ހު
ލިޔުންތައް   ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އަށެވެ.  އިދާރާ  މެއިލް -އީއެޗްއާރް  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ 

hr@haadhaal.gov.mv ޭނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވ  
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، 

 އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
 

 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓް 
 

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

 ކުރެވޭނެއެވެ. 
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+(960) 6521100 
 

      

އިމްތިޙާނާއި  ) އިންޓަވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ  

  އެ ބައިވެސް ހިމެނުން( ،  ނަމަ
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 އޮގަސްޓް   11  އާއި  2022އޮގަސްޓް    07  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،
 ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ.ދެމެދު އާއި 
 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("    A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް   3އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  
  ނޯޓިސް ޯބޑުގައިފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގެ  A2ޕޮއިންޓް ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.  
ަބންދު ނޫން    ކުރާންމުފޯމު އާ  A2ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ    3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 hr@haadhaal.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ  -އަށެވެ. އީ  6521687،6521686މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  
 އަށެވެ. 

އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް 
ލިޔުން އުޞޫލާގުޅޭ"  އެންމެހާ  "އައްޔަނުކުރުމުގެ  ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވެްބސައިޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ތައް 

)https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51( ްލިެބން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ  

 
 

 1443 ޛުލްޙިއްޖާ 04
     2022  ޖުލައި 03                                    

 
 

 
 އިބްރާހީމް ޢުމަރު                                                              

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                                

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

