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           ރ  ކައުންސިލްގެ އިދ  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ 

    ލ. އިސްދޫ          
             
                                  ދިވެހިރ އްޖެ        

 އިޢުލ ން 
 

 

 މަޤ މަށް މީހުން ހޯދަން ބޭުނންވެއްޖެއެވެ.  މިކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ             

 

  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤ މު:

              ދޭއް() 2  ބޭނުންވ  އަދަދު:

 އަހަރު( 1) ވަގުތީ މަޤ މުގެ ގިންތި:

އަދ ކުރަން ވަޒީފ  
 ޖެހޭ ތަން:

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ    

 މަހަކު  ރުފިޔ (އެއްސަތޭކަ ހ ސް ތިން) ރުފިޔ  3100/- މުސ ރަ:
ސަރވިސް 
 :އެލަވަންސް 

 ރުފިޔ ( އެއްހ ސް ) ރުފިޔ  1000/-

 ކޯ  ސަޕޯޓިންގ
 :އެލަވަންސް 

 ރުފިޔ (ދުއިސައްތައެއްހ ސް )ރުފިޔ   -/1200

ވޭޖް މިނިމަމް 
 އެލަވެންސް 

 ރުފިޔ (ނުވަސަތޭކަ ސަތ ރައެއްހ ސް )ރުފިޔ    -/1917

އިތުރުގަޑީ ފައިސ  ދެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން  ހަމަޖެހިފައިވ  އުޞޫލުން ،ގަޑި އިރަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރ ނަމަ 06 :ޢިނ ޔަތްތައް 
 ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟ ން މަހު ޢިނ ޔަތު ފައިސ ދޭ އުޞޫލުން އިނ ޔަތު ފައިސ  ދެވޭނެއެވެ. 

މަޤ މުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކ އި 

 :ވ ޖިބުތައް 

 އިދ ރ ގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން. .1
 .ބެލެހެއްޓުން ތަކެތި ސަރަހައްދުގައިވ   އެ ގޯތިތެރެއ އި، އިމ ރ ތ އި، .2
 .ނުވެއްދުން އެތަނަށް ހުއްދައެއްނެތި  ވެރިއެއްގެ  ކަމ ބެހޭ  އެހެންމީހުން، ފިޔަވައި މީހުން އަންނަ ހޯދަން  ޚިދުމަތް އޮފީހުގެ .3
 .ންނިއްވު  ދިއްލައި އުސޫލުން އޮންނަ ހަމަޖެހިފައި ދިއްލުންތައް، ގޯތިތެރޭގައިވ  އިމ ރ ތ އި .4
 .ލެއްޕުން ހުޅުވައި ތަންތަން ބެލުމުގެދަށުގައިވ  ވޮޗަރުންގެ .5
 .ރިޕޯޓްކުރުން ގަވ އިދުން ހިނދަށް، ހިނދުން ވެރިންނަށް، ކަމ ބެހޭ މައްސަލަތައް، ދިމ ވ  ތަނުގައި .6
 .އެހީތެރިކަންދިނުން މަސައްކަތްތަކަށް  މުހިންމު ކުރެވޭ އޮފީހުގައި .7
 .ކުރުން މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގަވ  ވެރިން މަސައްކަތް، މުވައްޒަފުންގެ ތިބޭ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފުންނ އި، ސަލ މްބުނ  .8
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ކުރިޔަށްގެންދ  ޚ އްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމ އި، އިދ ރ  މަސައްކަތުގެ ދ އިރ ގެ ތެރެއިން  .9

 ޙަވ ލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.

  395(IUL)-02/395/2022/57: ރނަމްބަ ވަޒީފ ގެ ފުރުޞަތު 

 2022 ޖޫން 08ތ ރީޚް: 



 މަޤ މުގެ 
 ޝަރުޠުތައް:

    ލިޔަން ކިޔަން އެގުން

 ނޯޓް: ލިޔަން ކިޔަން އެގޭކަން ދެނެގަންނ ނީ:

  ްސްކްރީނިން މަރުހަލ ގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ވަޒީފ އޮތް އިދ ރ އިން ދޫކޮށްފައިވ  ިލޔުމަށ
 ނުވަތަ  ބަލައިގެންނެވެ.

  ނުވަތަ  ރ އަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ލިޔުމަކަށް ބަލައިގެންނެެވ.ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔ ންކޮށް ދައުލަތުގެ އިދ 

  ްނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ދޫކޮްށފައިވ  ލިޔުމަށް  5ގްރޭޑ
 ވެ.ބަލައިގެންނެ

 

 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން   މަސައްކަތުގެ ދ އިރ :

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:

  

 ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް ފޯމު މި(ފޯމު  އެދޭ ވަޒީފ އަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކޮށްފައިވ  ފުރިހަމ1ަ.

 ).ލިބެންުހންނ ނެއެވެ  ލިްނކުން ތިރީގައިވ  އަދި ކައުންޓަރުން ގެ އިދ ރ  އަދި ވެބްސައިޓުން

 http://www.csc.gov.mv/download/2486 

 .)ހިމެނޭގޮތަށް އެޑްރެސް މެއިލް-އީ  ނަންބަރ އި ފޯނު ގުޅޭނެ( ވަނަވަރު ފަރ ތުގެ އެދޭ ވަޒީފ އަށް. 2

 ގެ ދެފުށު)  ނަމަވެސް މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ) ގެ ކ ޑު ދޭ އަންގައި ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި ފަރ ތުގެ އެދޭ ވަޒީފ އަށް. 3

 އެ ،ނަމަ ގެއްލިފައިވ  ކ ޑު. ޑީ.އައި ނުވަތަ. ކޮޕީއެއް ފަދަ އެނގޭ ކިޔަން ިލޔުންތައް ލިޔެފައިވ  ،ފެންނަ ލިޔުންތައް

 .ލައިސަންސް ޑްރައިވިންގ ނުވަތަ ޕ ސްޕޯޓް،  ސެޓްިފކެޓު އުފަންދުވަހުގެ ފަރ ތެއްގެ

 ހޮވިއްޖެ  މަޤ މަށް ކުރިމަތިލ  މުވައްޒަފުން އޮތް އެއްބަސްވުމެއް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ސަރުކ ރަށް/  ސަރވިސްއަށް ސިވިލް. 4

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވ  އޮފީހުން އަދ ކުރ  ވަޒީފ  ،އިއުތިރ ޒެއްނެތްކަމަށް  ވީއްލުމ މެދު ވަޒީފ އިން އަދ ކުރަމުންދ  ،ނަމަ

 ؛ކޮޕީ ސެޓުފިެކޓުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ލިބިފައިވ . 5

ނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ސް ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ( ނޑު ކަ  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ ،ޖަހ ފައިވ  ތައްގަ

 ؛ކޮޕީ ޓްރ ންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީއ އި ސެޓުފިކެޓުތަުކގެ ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވ  މަރުކަޒަކުން ބޭރުގެ ރ އްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް  ،ކޮޕީއ އި ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،ޙ ލަްތތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު:  ނުވަތަ

 ކޮޕީ ޓްރ ންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫޮކށްފައިވ  އޮތޯރިޓީން ޝަންސްކޮލިފިކޭ

 ޓްރ ންސްކްރިޕްޓްގެ  ކޮޕީއ އި ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވ  މަރުކަޒަކުން ތައުލީމުދޭ މަތީ ރ އްޖޭގެ )ށ(

 .ކޮޕީ  ޓްރ ންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީއ އި ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ނުވަތަ ؛ކޮޕީ

ނޑަށް ތިރީގައިވ  އަންގައިދޭ ތަޖުރިބ  މަސައްކަތުގެ. 6  :ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ ފެތޭ  މިންގަ

 ޏެއްގައި ކުންފުން ހިއްސ ވ  ސަރުކ ރު  ،މުއައްސަސ އެއްގައި ދައުލަތުގެ ،ވަޒީފ އެއްގައި ސަރވިސްގެ ސިވިލް (ހ(

 ދުވަސް މަހ އި އަހަރ އި( މުއްދަތ އި ވަޒީފ ގެ އަދި ،ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  ނަމަ އަދ ކޮށްފައިވ  ވަޒީފ 

 ށްފައިވީ އަދ ކޮ ފ  ވަޒީ މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އެއްގެ އެއް( މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ވަޒީފ ގެ، )އެނގޭގޮތަށް

http://www.csc.gov.mv/download/2486


 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވ  ން އޮފީހަކު އެ ބަޔ ންކޮށް ވަކިވަކިން) ނަމަވެސް

 ެފންނަންެނތް  އިން mv.gov.csc.myaccount://https/ ތެރެއިން  ތަޖުރިބ ގެ ސަރވިސްގެ ސިވިލް (ށ(

 އަހަރ އި( މުއްދަތ އި ވަޒީފ ގެ އަދި ،ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  ގޮތުން ހ މަކޮށްިދމުގެ މުއްދަތުތައް ތަޖުރިބ ގެ

 ވަޒީފ  މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އެއްގެ އެއް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފ ގެ، )އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހ އި

 .ލިޔުން ދޫޮކށްފައިވ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔ ންކޮށް ވަކިވަކިން) ނަމަވެސް އަދ ކޮށްފައިވީ

 ،ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  ނަމަ އަދ ކޮށްފައިވ  ވަޒީފ   އިދ ރ އެއްގައި އަމިއްލަ ނުަވތަ ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ (ނ(

  އެއް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފ ގެ، )އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހ އި އަހަރ އި( މުއްދަތ އި އަދ ކުރި ވަޒީފ 

ނޑުތަކ އި އައްޔަންކުރުުމގެ ހޮވުމ އި މީހުން ވަޒީފ ތަކަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ) އިްޞލ ޙު ފުރަތަމަ) 2021 އުޞޫލުތައް  މިންގަ
 39 ގެ 64 ޞަފްޙ 

 އަދި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަކިވަކިން) ނަމަވެސް އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ  މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އެއްގެ

 .ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔ ންކޮށް އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ތަނުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވ 

 އަދ ކޮށްފައިވ  ،ނަމަ ވ  ކޮށްފައި މަސައްކަތް ޖަމ އަތެއްގައި ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔ  ބައިަނލްއަުޤވ މީ ނުވަތަ ޤައުމީ (ރ(

 ވަޒީފ ގެ ، )އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހ އި އަހަރ އި( މުއްދަތ އި އަދ ކުރި ވަޒީފ  އަދި ،ވަޒީފ 

 ވަކިވަކިން) ވެސް ނަމަ އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ   މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އެއްގެ އެއް( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 މުސ ރަދެވޭ މަޤ މަކީ އަދ ކޮށްފައިވ  ލިޔުމުގައި މި( ލިޔުން ދޫކޮށްފަިއވ  ތަނަކުން އެ ބަޔ ންކޮށް

 އެ ބަޔ ންކޮށް  އެކަން ބަދަލުގައި ުނވަތަ. އޮންނަންވ ނެއެވެ ަބޔ ންކޮށްފައި ނޫންކަން ނުވަތަ މަޤ މެއްކަން

 ).ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެ ލިޔުމެއް ރަސްމީ ދޫކޮށްފައިވ  ތަނަކުން

 އަމިއްލަ ވަތަ ނު ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވ  ނުވަތަ ،އިދ ރ އެއްގައި އުވައިލައިފައިވ  ދަޢުަލތުގެ (ބ(

 ޖަމ އަތެއްގައި ނުވަތަ ޖަމިއްޔ  ބައިނަލްައޤްވ މީ ވަތަ ނު ޤައުމީ އުވައިލައިފައިވ  ނުވަތަ ،އިދ ރ އެއްގައި

 ދުވަސް މަހ އި އަހަރ އި( މުއްދަތ އި ވަޒީފ ގެ އަދި ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  ،ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވ 

 އަދ ކޮށްފައިވީ ވަޒީފ  މަޤ މުތަކުގައި ތަފ ތު އިދ ރ އެއްގެ އެއް( މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ވަޒީފ ގެ، )އެނގޭގޮތަށް

 ރޫޓްމަންޓް ރެކް ،ނަމަ ލިބެންނެތް ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔ ންކޮށް ވަކިވަކިން) ނަމަވެސް

 ".ފޯމު ޗެކް ރެފަރެންސް އެދޭފަރ ތުގެ ވަޒީފ އަށް" ގައިވ  8 ޖަދުވަލު އުޞޫލުގެ

ވަޒީފ އަށް އެންމެ 
ޤ ބިލު ފަރ ތެއް 
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 50 އަސ ސީ ޝަރުތު ހަމަވުން
 5 އަސ ސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވ  ތަޢުލީމު 

 5 ތަޖުރިބ   އަސ ސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވ  

 40 އިންޓަރވިއު

 އިން ފެށިގެން 70ލަ %މްކުރެވޭނީ، ވަޒީފ އަށް އެދިފައިވ  މީހ އަށް ކްރައިޓީރިއ ގެ ހުރިހ  ބަޔަކުން ޖުމަޤ މަށް އައްޔަން  ނޯޓު:
 މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވ  ނަމަެއވެ.



މަޤ މަށް 
އެދެންވީގޮތ އި 

 ސުންގަޑި:

 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކުރިން، ގެ  12:00ދުވަހު ގެ  އ ދީއްތަވ   2022 ޖޫން 19މަޤ މަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅ ނީ 
މެދުވެރިކޮށް ވެސް idhara395@gmail.com  މެއިލް-އީ ލިޔުންަތއް ފޯމ އި އެދޭ ވަޒީފ އަށް. އިދ ރ އަށެވެ ކައުންސިލްގެ

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ނޑައަޅައިފި  ނޑައަޅ  ދުވަހުގެ އަދި އިޢުލ ނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކ ރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ ނަމަ، އެ ކަ
 އަދަދަށް ވަޒީފ އަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ތަކުެގ މި ވަޒީފ އަށް އެދި ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެފންަވރ އި ތަޖުރިބ އަށް ބަލައި، ވަޒީފ އަށް ކުރިމަތިލ ފައިވ  ފަރ ތް ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 ންުޓ ލިބޭފަރ ތްތައް ޝޯްޓލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއި

އިންޓަރވިއު 
އޮންނ ނެ ތަނ އި، 

 މުއްދަތު:

 ލ.އިސްދޫއ އި ދެމެދު،  2022 ޖޫން 30އ   2022 ޫޖން 20މި މަޤ މަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އޮންނ ނީ، 
 ކައުންސިލް އިދ ރ  ގައެވެ.

ވަޒީފ އަށް "
ކުރިމަތިލީ 
ފަރ ތްތަކަށް 

ޕޮއިންޓު ލިބުނު 
ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުފޯމ
 އ ންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފ އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރ ތްތަކަްށ ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  7އިންޓަވިއު ބ އްވ ތ  ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
(A2  ިއ ންމުކޮށް ފެންނ ނެހެން މި އިދ ރ ގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައ އި ގެޒެޓުގައ ")ުކުރިމަތިލީ ވަޒީފ އަށް. އ ންމުކުރެވޭނެއެވެ ފޯމ 

 3ފޯމު އ ންމުކުރ  ދުވަހުން ފެިށގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  A2ދެވިފައިވ  ގޮތ މެދު ޝަކުވ އެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓު ފަރ ތްތަކަށް
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވ އެއް މި އިދ ރ އަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެެވ.

 އަށެވެ.  idhara395@gmail.com  މެއިލް ުކރ ނީ-ނަންބަރު ފޯނ އެވެ. އީ 6800709މި އިޢުލ ނ  ގުޅިގެން މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުމަށް ގުޅ ނީ 
ނޑުތަކ އި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކ  ގުޅުންހުރި އެންމެ  ހައިސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފ ތަކަށް މީހުން ހޮވުމ އި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ

ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންޯލޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ 
  އިން ލިބެން ހުްނނ ެނއެވެ. (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu) އުޞޫލ ގުޅޭ"

              
        2022 ޖޫން 09                             

 
 
 

  ހުސައިން ފަޔ ޟް                                                             
 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                                      
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