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 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

        ލ. އިސްދޫ    

                                          ދިެވހިރާއްޖެ    

  C/395/2023/40-(IUL)395ނަންބަރ:                                                                                          

 އިޢުލާނު 

 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް : މަޤާމު

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 )ކޮންޓްރެކްޓް(  ވަގުތީ 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

ރޭންކަކަށް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ   •

 .ލިޭބ ނަމަ، އެ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިޭބނެ •

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް

ބޭސް ކުޅިއާއި، ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑުފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް    ،ވެންޏާއި، ބަނދަރާއިކުޅިވަރު އެކުހަވިއްތަ ޞަރަޙައްދާއި،   -1

 ބެލެހެއްޓުން. 

  ވިނަ އިންދަންޖެހޭ ވެންޏާއި، ބޭސް ކުޅިއާއި، ފުޓް ބޯޅަ ދަނޑުފަދަ ތަންތަނުގައި  ކުޅިވަރު އެކުހަވިއްތަ ޞަރަޙައްދާއި،   -2

ވިނަ ކޮށަންޖެހޭ ތަންތާނުގައި ވިނަކޮށައި އަދި ބޮޑެތިގަސް ކޮށަންޖެހޭތަންތަން    ،މާއިވިނަ އިންދައި ހެއްދު  ތަންތަނުގައި

 ކޮށާއި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.  

 . ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް ންތަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިމަސައްކަތްކުރުމުގައި  -3

 ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހިއްޖެހާލަތެއްގައި ސްޕަވައިޒަރ އަންގަވާގޮތެއްމަތިން އެމަސައްކަތްކުރުން.  -4

ސްަޕވައިޒަރ   -5 ކުރަންޖެހިއްޖެހާލަތެއްގައި  މަސައްކަތް  ހޮޅިދަނޑިތަކުގެ  ޖަހާފައިވާ  ޞަރަޙައްދުތަކުގައި  އިޖުތިމާޢީ 

 އްމަތިން އެމަސައްކަތްކުރުން. އަންގަވާގޮތެ

 ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރާ މޫދައްއެރޭ ޞަރަޙައްދުތަކާއި ޕިކްނިކް އޭރިޔާއާއި ާޕކްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުން.   -6

އެކި އެކި މުނާސަބަތުތަކާއި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގައި   -7

 ރިވުން. އެހީތެ

 ކައުންސިލުގެ އާންމުދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން.  -8

 .ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުންއިދާރާއިން ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  -9

http://www.fonadhoo.gov.mv/
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 . 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

-4150-04bc-34c148e/2021/84/1download/mv.gov.csc.www://https
docx7.aa104c29309-9537 

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

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް   .3

ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ   އިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ފެންނަ، ލިޔެފަ

 ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ    މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް   .4

 ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕ .5

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

  ނެތް   ސެޓްފިކެޓު:  ނުވަތަ؛  ޓްރާންސްކްރްިޕޓުގެ ކޮީޕ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ   މަރުކަޒަކުން 

ކޮޕީއާއި،   ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ސްކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ 

 ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ  އަދި ކޮީޕ  ރިޯޕޓްގެ އެސެސްމަންޓް

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

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކީޮޕ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި  

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީ  ވަޒީފާ  ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ފާ، 

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

ތަޖުރި    )ށ(   ސަރވިސްގެ  ތެރެއިން  ސިވިލް  ފެންނަންނެތް    mv.gov.csc.myaccount://https/ބާގެ  އިން 

އަދާކޮށްފައިވާ   ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ  މުއްދަތުތައް  )އަހަރާއި ތަޖުރިބާގެ  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  ވަޒީފާ، އަދި 

ސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  މަހާއި ދުވަ

 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،    )ނ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ  ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 

އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  )އެއް  ،  ވަޒީފާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ 

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

ލިޔުން ލިޔު  ދޫކޮށްފައިވާ  ނޫންކަން  )މި  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  މުގައި 

ރަސްމީ   ދޫކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

އަމިއްލަ )ބ(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ   ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ  އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ 

ޖަމާއަތެއްގައި  ،  އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ 

ނަމަ )އަ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ  ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ  މަހާއި  ހަރާއި 

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  

ރެކްރޫޓްމަންޓް  ނަމަ،  ލިބެންނެތް  ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް( 

 ލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް". ގައިވާ "އުވާ 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި 

އުޞޫލުތައް    އައްޔަންކުރުމުގެ ގެ    2021މިންގަނޑުތަކާއި  އިޞްލާޙު(  ނަންަބރުގައި   12)ތިންވަނަ  ވަނަ 

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި: 

ގެ ކުރިން،   12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު    އާދީއްތަވާ    2023  މާރޗް  19ޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  މަ

އިދާރާ ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ  އީ  ހައްދުންމަތީ  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  މެއިލް  -އަށެވެ. 

idhara395@gmail.com   .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ 

ކަނޑައަޅާ ދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ  އަ

 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން: 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި

 ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. ލިޭބޕޮއިންޓު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

 

)އިމްތިޙާނާއި ވިއު ރ އިންޓަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 

ވެސް  އެ ަބއި، ނަމަ

އޮންނާނެ     ހިމެނުން(

 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

އާ ދެމެދު،   2023  މާރޗް  30އާއި    2023  މާރޗް 20 މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ،

  ގައެވެ.  ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  

  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

 ޝީޓު(" އާންމުކުރުން 

ލިުބނު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު    3އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  

ގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ފޭސްުބކު ޕޭޖުޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ    A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން   ޝީޓު އާންމުކުރާ  A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫ

http://www.fonadhoo.gov.mv/
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 އަށެވެ.  idhara395@gmail.comމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ   6800709،6800920މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

ހައި ލިޔުންތައް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ 

 )51Index/Policy/mv.gov.csc.www://https/(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް < "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު"  

 އިން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ. 

 

                           1444 H 17  

    2023 މާރޗް 09                                         

  

 

 

 

                        ޙުސައިން ފަޔާޟް                                                                     

 ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް                                                                     
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