
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 އެޗް އާރު/ އމ
 

  HR/242/2022/22-(IUL)242ނަންަބރު:

 

 އިޢުލާނު 
 

 ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ  : މަޤާމު 
 03 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

   ކޮންޓްރެކްޓް ބާވަތް: މަޤާމުގެ  

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ހަމަޖައްސައިދެވޭ ވަޒީފާއެކެވެ.   މަސް 11އި އަހަރާ 1)މި މަޤާމަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 

 
 2އެސް.އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކު: 

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ   ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 
 3470.00  މުސާރަ: 

 

 1828.00 މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް 
 1000.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 1200.00 ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސް 
 ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.   .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ެޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން   .2
 ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވަ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.   .3

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  

 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
ކަހަލަ  .1 އެއްވެސް  ތަނަށް  ހުންނަގަޑީގައި  ބަންދުކޮށްފައި  ގަޑިއާއި  ހުންނަ  ހުޅުވާފައި   އޮފީސް 

 ގެއްލުމެއްވޭތޯ ެބލެހެއްޓުމާއި ނައިޓް ޑިއުޓީގައި ގޯތިތެރެ ޗެކްކުރުން.
ތްތަކުގެ ޮބޑުދޮރުތަކާއި ޭބރުގޭޓު އަދި ކުޑަދޮރުތައް  އޮފީސް ަބންދުކުރުމުން އޮފީހާއި އެހެނިހެން ޢިމަރާ .2

ަބންދުކޮށްފައިހުރިތޯ ެބލުން. އަދި ދޮރެއް ބަންދުނުކުރެވި ހުރެއްޖެނަމަ އޮފީހުގެ ވެރިޔަކަށް ވަގުތުން 

 .އެންގުން
ޢިމާރާތުގެ ޭބރުގެ ހޮޅިުބރި އެއް އަދައިފިނަމަ އެކަމެއް ކަމާެބހޭ މުވައްޒަފަށް އެންގުމާއި، ކަރަންޓް   .3

އެފަދަހާލަތެއްގައި  އެޅުމާއެކު  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ދިމާވެއްޖެހާލަތެއްގައި  ފަދަކަމެއް  ދިއުން 

ރާ ހާލަތުގައި ހުރިކަން ޔަޤީން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ަބހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ރަގަޅަށް މަސައްކަތް ކު

 .ކުރުން



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 އެޗް އާރު/ އމ
 

އޮފީހުގެ   .4 ަބޔަކު  ނުވަތަ  ޭބރުމީހަކު  ފިޔަވައި  މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  ބަންދުގަޑީގައި 

 .ޢިމާރާތަށާއި ގޯތިތެރެއަށް ވަންނަނަމަ އެކަން މަނާކުރުން
ފާރުމައް  .5 މީހަކު  އެއްވެސް  ފާރުތަކުގައި  ސަރަޙައްދުގެ  ބަލަހައްޓާ  އަރާތަން ސެކިއުރިޓީ  ޗަށް 

 .ފެނިއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްޓުވާ އަދި ކަމާެބހޭ ފަރާތަށް އެކަން ވަގުތުން އެންގުން
ނިމުނު   .6 އޮފިސަރ  ހަވާލުވާ ސެކިއުރިޓީ  އަލަށް  ަބދަލުވާއިރު  އަށް  އަނެއްޑިއުޓީ  އިން  އެއްޑިއުޓީ 

 .ޑިއުޓީގެ ކުރު ްބރީފިން އެއްދީ ތަންހަވާލުކުރުން
 .ތަކާގުޅޭ ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުންފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްއޮ .7

އިތުރުކަމެއް  .8 ކަންތައްތަކުގެ  ަބޔާންވެދިޔަ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ގޮތުންނާއި  ބެލެހެއްޓުމުގެ 

 ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެވަގުތަކު އެކަމެއް ކުރެވެން އޮތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އެކަމެއް ކުރުން.
ނުވަތަ  .9 ސަަބުބން  ހުރުމުގެ  މުވައްޒަފަކުޗުއްޓީގައި  އިތުރުންވެސް  މަސައްކަތްތަކުގެ  މަތީގައިވާ 

ހަވާލުކޮށްފި   މަސައްކަތެއް  ކުރާ  އެމުވައްޒަފަކު  ސަަބުބން  މަދުވުމުގެ  މުވައްޒަފަކު  ވަގުތީގޮތުން 

 ހާލަތެއްގައި އެމަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކުރުން.
 

 ލިޔަންކިޔަން އެނގުން.  .1 ޝަރުޠުތައް:   މަޤާމުގެ 

 ނޯޓް: 

ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ: ސްކްރީން މަރުހަލާގައި ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް   .2

 ވަޒީފާ އިތް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ 
 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް  .3

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

 

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓުން އަދި  .1

 އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިެބންހުންނާނެއެވެ.(

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

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

 ކޮޕީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ   .3

ކުރިމަތިލާ  .4 މުވައްޒަފުން  އޮތް  އެއްަބސްވުމެއް  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ސަރުކާރަށް   / ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް 

ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް

 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 
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 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

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

ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި  ނެތް  ސެޓްފިކެޓު:  ނުވަތަ  މޯލްޑިވްސް   ލިޔުމުގެ 
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

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

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. ؛ ކޮޕީ

 ގެ ކޮޕީ:  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކު .6

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

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި   ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެ

 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ތެރެއިން   ތަޖުރިާބގެ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  އިން   /https://myaccount.csc.gov.mv)ށ( 

ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ  ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ  މުއްދަތުތައް  ތަޖުރިާބގެ  ފެންނަންނެތް 

މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 

ށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ

 ލިޔުން.

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

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

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

އިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަ

ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  ތަނަކުން  އެ  މުސާރަދެވޭ   ަބޔާންކޮށް  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  )މި 

މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ަބދަލުގައި އެކަން ަބޔާންކޮށް 

 އް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 އެޗް އާރު/ އމ
 

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

އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ،  އަމިއްލަ  ޖަމިއްޔާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ 

)އަހަރާއި   ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަޖަމާއަތެއްގައި   ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ވަޒީފާ އަދި  އަދާކޮށްފައިވާ 

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި 

އިވާ ލިޔުން ލިެބންނެތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފަ

 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 8ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

 (%50) އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން  •
 (%5)  ޢުލީމްއަސާސީ އިތުރަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަ  •
 (%5) އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ  •
 %40) އިންޓަވިއު •

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  

 ސުންގަޑި: 

ހުވަދުއަތޮޅު  ގެ ކުރިން،    14:00ގެ    2022ނޮވެމްަބރ     28މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  

އިދާރާ ދެކުނުބުރީ އީއަތޮޅުކައުންސިލް  ލިޔުންތައް  އެދޭފޯމާއި  ވަޒީފާއަށް  މެއިލް -އަށެވެ. 

(info@gaafudhaalu.gov.mvްމެދުވެރިކޮށ )    .ެއަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ

ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް   ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި

 އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 ލިސްޓްކުރުން: ޝޯޓް 

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

 ކުރެވޭނެއެވެ. ކްސް ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާ

އޮންނާނެ ތަނާއި،  އިންޓަވިއު  

 މުއްދަތު: 

އާ    2022ޑިސެމްަބރ     15އާއި     2022ޑިސެމްަބރ    01،  ހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއުމި މަޤާމަށް މީ

 ރާގައެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާދެމެދު، 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("    A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

 އާންމުކުރުން 

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

ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި   A2ލިުބނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

އޮތްނަމަ އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް  

A2  ާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި   3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން    ކުރާންމުފޯމު އ

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 އެޗް އާރު/ އމ
 

  އަށެވެ.( info@gaafudhaalu.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ )-އަށެވެ. އީ 6841032މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

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

އިން   )https://csc.gov.mv/Policy/Index/51(ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް "ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު"  

 ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 

 1444 ޚިރުރަބީޢުލްއާ  25

 2022 ނޮވެމްަބރ 19

 

 

 هللاޙަސަން ފައިޙަތު ޤުދުރަތު         

 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ       

 


