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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ 
        ލ. އިސްދޫ    
                                          ދިވެހިރާއްޖެ    

    395(IUL)-02/395/2022/75 ނަންބަރ:                                                                      

 އިޢުލާނު 
 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް :މަޤާމު 

 J-337276 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 1އެސް.އެސް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

  
 1 ގްރޭޑް ސްޓާފް ސަޕޯޓް

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ލ.އިސްދޫ 

  (ރުފިޔާ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ) 3100/- މުސާރަ:

 (ރުފިޔާ ހާސްއެއް) 1000/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 .ރުފިޔާ  1200/-ގެ ގޮތުގައި މަހަކު  1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  • :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ރޭންކަކަށް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން  •

 .ލިބޭ ނަމަ، އެ އަދަދު ހަމަކުރުަމށް މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ
 . މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ިއތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެސިވިލް ސަރވިސްގެ •

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 މިސްކިތެއްގައި ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން ކައުންސިލް އެއްގޮތަށް ތާވަލާއި ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން ކައުންސިލް  -1
 .ކުރުން މަސައްކަތް މަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ މުދިމް/  އިމާމު

 އިސްކުރުބަރި ފާޙާނާއާއި ސާކުރުމާއި ފޮޅާ މިސްކިތް މަތިން ކުރާގޮތެއްގެ އިންތިޒާމް އިދާރާއިން ކައުންސިލް -2
 މިސްކިތާއި ގޯތިތެރެއާއި މިސްކިތުގެ ބެލެހެްއުޓމާއި ސާފުކޮށް ދޮވެ އެތަންތަން މިސްކިތްތަކުގައި ލެވިފައިވާ
 މަސައްކަތް އުކާލުމުގެ ކުނި ވިނަނޮޅުމާއި ކުނިކެހުމާއި ފަޅި ިމސްކިތަށްވީ ގެމަގުތަކު އޮންނަ އިންވެގެން

 .)ނުހިމެނެއެވެ ޤަބުރުސްާތންތައް ހުންނަ ގޯތިތެރޭގައި މިސްކިތުގެ މީގެތެރޭގައި. )ކުރުން
 .ސާފުކުރުން ދިޔަހިއްކާ އެއްމަހު ތިންމަހުން ކޮންމެ  ވަޅު މިސްކިތުގެ -3
 ތަްނތަާނއި ލެވިފައިވާ ބިއްލޫރި މިސްކިތުގެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ މަތީން އަންގާގޮތެއްގެ މުދިމް/  އިމާމު -4

 އިދާރާއިން ކައުންސިލް ފަންކާތައް ،ހޮޅިބުރިތަކާއި އަދި. ސާފުކުރުން ފޮޅާ ކަބަޑުތައް ފަންކާ ހޮޅިބުރި
 .ނިއްވުން ދިއްލުމާއި އުޞޫލަކުން ހަމަޖައްސަވާ

 އަންގަމުން އިދާރާއަށް ކައުންސިލް އަށާއި މުދިމު/  އިމާމު ޤަވައިދުން ގެއްލުންަތއް ލިބެމުންދާ މިސްކިތައް -5
 . ގެންދިއުން

ިލުމުން ދިވެހި ދިދަ ވިހުރިލާ"ފެނ  

http://www.fonadhoo.gov.mv/
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 ގޯތިތެރެގައި މިސްކިތުގެ ގޮތެއްގެމަތިން ހަމަޖައްސަވާ މުދިމު/  އިމާމު އިދާއިންނާއި ކައުންސިލް -6
 ބެލެހެްއޓުން  ފެންދީ ގަސްތަކަށް ގަސްތައްކޮށާ ގަސްއިންދާ

 . ސާފުކޮށްބެެލެހއްޓުން ހިނަވާގެ މަތިން ގޮތެއްގެ ޑައަޅާކަނ ކައުންސިލުން -7
 ޢަމަލީގޮތުން އެކަމުގައި ނިމެންދެން މަސައްކަތެއް އެންމެހާއި ކެމީގެ ކަށުކަމާ ފަރާތްތަކުގެ ނިޔާވާ -8

 .ބައިވެރިވުން
 ނިންުމްނތައް އެފަދަ ،އެއްބާރުލުންދީ ފުރިހަމައަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށް ނިންމުންތައް ފާސްކުރާ ކައުންސިލުން -9

 ލަފާޔާ ސުޕަވައިޒަރުގެ ނުވަތަ ޖެނެރަލްގެ ސެކްރެޓަރީ ކަންތައް އެންމެހާއި ކުރަންޖެހޭ ތަންފީޒުކުރުމުގައި
 .މަތިންކުރުން އިރުޝާދުގެ

 އެންމެހައި ތަންފީޒުކުރުމާއިގުޅޭ ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ -10
 .ަޖވާބުދާރީވުން ފުރިހަމައަށް ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލަށާއި ކަންކަމުގައި

 .އެނގުން ކިޔަން ލިޔަން މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 :މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
 ނެތް 

 :މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް 
 ފޮޅާ ސާފުކުރުން

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

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

-9537-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34
29309c104aa7.docx 

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

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ  ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ،  ސެޓްފިކެޓުއުފަންދުވަހުގެ

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

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ރާއްޖެއިން  ތަޢުލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 

 ސެޓްފިކެޓު : ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް  ދޫކޮށްފައިވާ

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

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

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

http://www.fonadhoo.gov.mv/
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
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ކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 
 އިވާ ލިޔުން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަ

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

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް )ރ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 
ޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން )މި ލި ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

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

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

މަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަ
 ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް". 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

ސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަްނތައްތަްއ ސިވިލް ސަރވި
ވަނަ ނަްނބަރުގަިއ  12)ިތންވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  12:00ދުވަހުގެ ެމންދުރު  ހޯމަވާ  2022 އޮގަސްޓް 22ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ މަޤާމަށް އެދި ހުަށހަޅަންޖެހޭ 
މެއިްލ -އް އީއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތަ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުްނސިލްގެ އިދާރާ

idhara395@gmail.com  .ެެމދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެެއވ 
އެ ކަނޑައަޅާ ، ވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދު

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި
 ލިބޭފަރާތްތައް ޯޝްޓލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަިތން 

 

http://www.fonadhoo.gov.mv/
https://myaccount.csc.gov.mv/
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ވިއު ރއިންޓަ 
)އިމްތިޙާނާއި 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
ވެސް  އެ ބައި، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 03އާއި  2022 އޮގަސްޓް 24 އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ 
  ގައެވެ.  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާދެމެދު، 

 
 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންޓު ލިބުުނ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
ގައި ފޭސްބުކު ޕޭޖުޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންާނނެހެން ިމ އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ޝީުޓ  A2 އޮތްނަމަ އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ެދވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އާންމުކުރާ

 އަށެވެ.  idhara395@gmail.comމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ  6800709،6800920މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
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