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 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ       
        ލ. އިސްދޫ         
  ދިވެހިރާއްޖެ        

 395-02/395/2022/86(IUL) ނަންބަރ:                                                                  

 
 

 އިޢުލާން 

  އެސިސްޓެންޓް ަކއުންސިލް ޮއފިސަރމަޤާމު:

 ދޭއް()    ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ވަގުތީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 ޖީ.އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

 އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންިސލްގެ އިދާރާ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  /-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  /-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެަލވަންސް   :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

ނޑު  މަޤާމުގެ މައިގަ
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 

 

 

 ކައުންސިްލގެ އިދާާރގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ަކންކަމުގައި ކައުންސިލަާށއި ސެކްރެޓަރީ .1
 .ޖެނެރަލަށް ޖަވާބުދާރީވުން

 އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ިނންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް  .2
 ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 .ނުވަތަ ސުޕަަވއިޒަުރގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން 
ުކރަންޖެހޭ  ޅިގެންކައުންސިްލގެ އިދާރާއިން ފޯރުޮކށްދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ ނުވަތަ މުިނސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކާ ގު .3

 .އެންމެހައި މަސައްކަތްަތއް ކުުރން
 .ކައުންސިްލގެ އިދާރާއަށް އަްނނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން .4
 ކައުންސިްލގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންަތއް ބަލައިގަތުާމއި، އެންޓްީރކުރުމާއި އަދި ޫރޓްކުރުން .5

އުސޫލުތަކުެގ  އަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންަތއް ހަމަޖެހިފައިވާަގވަރމަންޓް ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް އިދާރާ-އަދި އީ
 ތެރެއިން އެންޓްރީކުރުމާއި އަިދ ރޫޓްކުރުން.

 ކައުންސިްލގެ އިދާާރއިން ެއކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް  .6
 .ތައްޔާރުކުރުާމއި ފޮނުވުމުން

 "ފެނިލުމުން ިދވެހި ިދދަ ވިުހރިލާ"
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 .ވުންތަުކގެ ަޔއުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުންކައުންސިްލގެ އިދާާރގައި ާބއްާވ ބައްދަލު .7
 ކައުންސިްލގެ އިދާާރގެ ލިޔެިކުޔންތައް ފައިލްކުރުމާިއ، ސްކޭްނކުރުމާއި އަރުޝީފުކުރުން. .8
 ކައުންސިްލގެ އިދާާރއިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަފާސް ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ .9

 .މަސައްކަތްކުރުން 
 ން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި ރިޯޕޓުތައް އެކުަލވާލުމުގެ މަަސްއކަތުަގއިކައުންސިްލގެ ބޭނުމަށް އިދާރާއި .10

 .ބައިވެިރވެ އެހީތެިރވެދިނުން
 ކައުންސިްލގެ އިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ ފޮނުވަންޖެހޭ ޕީރިއަޑިކް ރިޕޯޓުތައް .11

 ގަާވއިދުން ފޮނުވުމުގެ މަަސއްަކތްކުރުން.
 ޒާމްކޮށްގެން ބާްއވާ ބައްދަލުވުންތަާކއި، ޖަލްސާތަކާއި،އުންސިްލގެ އިދާރާއިްނ އިންތިކަ .12

 ވޯކްޝޮޕްތަާކއި، ސެމިނާރތަާކއި، ކޮންފަރެންސްތަކާިއ އަިދ އެހެނިހެން ިއވެންޓްތަކާ ގުިޅގެން
 ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްަތއް ކުރުން.

 އެހީތެރިކަން އުންސިްލގެ އިދާރާއަށް ިޚދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާކަ .13
 ދިނުން. ލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތުޢުފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ހިދުމަތްތަކާގުޅޭ މަ

 ކައުންސިްލގެ އިދާާރއަށް ބަްއދަލުވުންތަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން  .14
 .ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން

ނޑައަޅާ އުޞޫލެްއގެ މަތިން ކަުއންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުަވއި ލެްއޕުންކައުންސިްލގެ  .15  .އިދާރާއިން ކަ
.އިންިތާޒމުކުރުން މަތިން އަންާގގޮތެްއގެ އިދާރާއިން މުނާސަބަތުތައް ދުވަސްަތާކއި ރަސްމީ ފާހަގަކުރާ .
 މަސައްަކތްތަކުަގއި  ރާވާ ކުރުމަށް އެކުަގއި އިދާރާއިން މުޅި އިތުރުން މަސައްކަތްތަކުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ .

 .އެހީތެރިވެދިނުން މަތިން  އުސޫެލއްގެ ހަމަޖައްަސވާ ޒިންމާާދރުވެރިޔާ ،ކައުންސިލަރުންނާއި 
ނުޑގެ ސަނަދުތަކުގެ ަޤއުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:  ޙާޞިލްކޮްށފައި ސަނަދެއް ގެ  ެލވެލް  އޮިނގަ

 އިމްތިހާނުގައި  ސެޓްފިކެޓް' ސްކޫލް ސެކަްނޑްރީ ހަޔަރ' ނުވަތަ' ްސކޫލް ސެކަންޑްރީ' ،ވުމާއެކު 
 ،ނުވަތަ. ލިބިފަިއވުން ގްރޭޑް' ސީ' ދަށްެވެގން މިމާއްދާއިން' ދިވެހި

 ގްޭރޑް' ޑީ ' ދަށްެވގެން މާއްދާއިން  އިމްތިހާނަކުން ެއްއފެންވަރުގެ އެއާ ނުވަތަ ސާނަވީ
 ްސކޫލް  ސެކަންޑްރީ ހަޔަރ' ުނވަތަ' ްސކޫލް ސެކަންޑްރީ' އިތުރުން އޭގެ ،ލިބިފައިވުމާެއކު

.ލިބިފައިވުން ގްޭރޑް' ސީ' ދަށްވެގެން މިމާއްދާއިން' ދިެވހި' އިމްތިހާނުަގއި ސެޓްފިކެޓް

 
 

:މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
  ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ 
  ްމެނޭޖުމަންޓ  

 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-c.gov.mv/download/2021/84/1e148c34https://www.cs
29309c104aa7.docx 

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

http://www.fonadhoo.gov.mv/
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
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ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ  ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ 

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަ .4
 ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

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

 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

؛ ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )ށ( 

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ 

ނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަ

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

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

އިން ފެންނަންނެތް  /https://myaccount.csc.gov.mvސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  ސިވިލް  )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ 

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ަވީޒފެާގ ަމްސޫއިލްއަޔުތަތްއ ، މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

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

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގަިއ 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 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

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

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

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

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

http://www.fonadhoo.gov.mv/
https://myaccount.csc.gov.mv/
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް 
 ކަންތައްތައް: ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަާރތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަްނތައްތަްއ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް  ވަނަ ނަންަބރުގައި  12)ތިންވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 
އެދެންވީގޮތާއި މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ގެ  12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު  އަންގާރަ ވާ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 20މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެއިލް -އަށެެވ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ިލޔުންތައް އީ ހައްދުންަމތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާކުރިން، 

idhara395@gmail.com  .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެެއވ 
ނޑައަޅާ އަ ނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަ ދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ

 .ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
  

ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ަވޒީފާއަށް މި ވަޒީފާއަށް އެދި 
 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުުކރެވޭނެެއވެ.

އިމްތިޙާނާއި ) އިންޓަރވިއު 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ، 

އެ ބައި ވެސް 
އޮންނާނެ ތަނާއި،  ހިމެނުން(
 މުއްދަތު:

   އޮންނާނީ  މަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންަޓވިުއ، އިްމތިހާން އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް ޤާމަމި    
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުްނސިލް އާއި ދެމެދު،   ސެޕްޓެމްބަރ އާއި   ސެޕްޓެމްބަރ
 .އިދާރާަގއެވެ

ފަރާތްތަކަށް  "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް  ޕޮއިންޓު 

(A2  ްއާންމުކުރުނ ")ުޝީޓ 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު "ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  އިންޓަިވއު ބާްއވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން 
ފޭސްބުުކ އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި ިއދާރާގެ (" ޝީޓު A)ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮާތމެދު ޝަކުވާއެްއ . ގައި އާންމުކުެރވޭނެެއވެޕޭޖު
ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއ  ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ޝީޓު އާންމުކުރާ Aއޮތްނަމަ 

 .ޝަކުާވއެއް މި އިދާާރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ

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

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ ހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ
 )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް < "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު" 

 އިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.
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