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(iulaan/print/234230/)

(iulaan?type=vazeefaa/) ުވަޒީފާގެ ފުރުޞަތ

އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުރީ ޮތއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް ޮއފިސަރ

އިޢުލާނު

 

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް ޮއފިސަރމަޤާމު:

J-372818މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

1 (އެކެއް)ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީމަޤާމުގެ ގިންތި:

ޖީ.އެސް 3މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ
ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޮއފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަން
ޖެހޭ ތަން:

އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުރީ ޮތއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަހަކު 4,465.00 ރުފިޔާމުސާރަ:

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/print/234230
https://www.gazette.gov.mv/iulaan?type=vazeefaa
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ސަރވިސް
އެލަވަންސް:

މަހަކު 1,500.00 ރުފިޔާ

އެހެނިހެން
އެލަވަންސް:

ސަޯޕޓިންގ ޯކ އެލަވަންސް 2  (މަހަކު 700.00 ރުފިޔާ)1. 
ސިވިލްސަރވިސްގެ މުއައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ2ާ. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނުނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަނ3ް. 
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ރޭންކަކަށް މިނިމަމް ވޭޖުގެ ޮގތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ4ާ. 

އަދަދަށްވުރެ މަދުން ލިބޭނަމަ، އެ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމް ވޭޖް ހަމަޖައްސައި
ދެވޭނެ
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް:

ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ،1. 
އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީޮގތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ އަދި މެއިލްއަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި،2. 
އެންޓްރީޮކށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮފނުވުން.

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތުން.3. 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ އެދުވަހެއްގެ ޮއފީސް ބަންދުވުމުގެ ތިޖޫރީއ4ާ. 

ޙަވާލުވެހުންނަ މުއައްޒަފާ ޙަވާލުކުރުން.
ކައުންސިލަށް އަންނަ ޯފނުޯކލު ތަކަށް ހިތްހޮެޔކަމާ، ޯއގާތެރި ކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީވުން.5. 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވ6ާ. 

އެހީތެރިކަން ޯފރޮުކށްދިނުމާއި އަދި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންނަ
ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

އިދާރާއިން ދޫކުރަންޖެހޭ ޯފމް ފަދަތަކެތި ދޫކުރުމާއި، ބަލައިގަތުން އަދި ފައިލްޮކށ7ް. 
ބަހައްޓަންޖެހޭ ޯފމްތައް ފައިލޮްކށް ބެހެއްޓުން.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުންތަކަށް ޯހދަންޖެހޭ ތަކެތި ޯހދުމަށް އެދުމާއި، ތަކެތި ދޫކުރުނ8ް. 
އަދި ސްޮޓކް ބެލެހެއްޓުން.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވައ9ި. 
ލެއްޕުން.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅ10ޭ. 
އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް

ޖަވާބުދާރިވުން.
ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެހެން އިމާރާތްތަކަށް ލިބޭ ކުދ11ި. 

ގެއްލުންތައް ބަލައި، މަރާމާތުތައް ކުރުން.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްޮކށްފައ1ި. :މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް
ވުމާއެކު، 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް
އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،

ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑ2ް. 
ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ
ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް

ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ޮރނގުތައް:

ނެތް

 

މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން:

ނެތް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މެނޭޖްމަންޓް
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް:

 

ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު (މި ޯފމު ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގ1ެ. 
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން

ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
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)
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސ2ް. 

ހިމެނޭޮގތަށް).
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވ3ީ. 

ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ
ޮކޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ

ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ޮއތް މުވައްޒަފުނ4ް. 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ޮހވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު
އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޮއފީހުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީ؛5. 

(ހ)   ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަން ޮއޯތރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު
ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ޯކސް ފުރިހަމަ
ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި، ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީން ދޫޮކށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ

އެސެސްމެންޓް ރިޯޕރޓްގެ ޮކޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ

(ށ)    މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ؛ ނުވަތަ ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ.

  6. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ޮކޕީ:

(ހ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދޮާކށްފައިވާ ނަމަ އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ

މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ

ޮއފީހަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ލިޔުން.

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
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https://myaccount.csc.gov.mv/ ް(ށ)   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިނ
(/https://myaccount.csc.gov.mv) އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް

ހާމަޮކށްދިނުމުގެ ޮގތުން އަދޮާކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި
ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި
ވަޒީފާ އަދޮާކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާނޮްކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ)   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވާ ނަމަ
އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޮޭގތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ

ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާނޮްކށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ލިޔުން.

(ރ)  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ
ނަމަ، އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް

އެނގޮޭގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާނޮްކށް އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން (މި

ލިޔުމުގައި އަދާޮކށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންޮކށްފައި
ޮއންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާނޮްކށް އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ރަސްމީ

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

(ބ)  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ
ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތޮްކށްފައިވާ ނަމަ، އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދޮާކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން
ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް

އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ޯފމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ
ޤާބިލު ފަރާތެއް
ޮހވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ޮހވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޮހވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021 (ތިންވަނަ

އިޞްލާޙު) ގެ 12 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

https://myaccount.csc.gov.mv/
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މަޤާމަށް
އެދެންވޮީގތާއި
ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 2 އެޕްރީލް 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ
13:00 ގެ ކުރިން، އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުރީ ޮތއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ޯފމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް hr@thoddoo.gov.mv މެދުވެރިޮކށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް
ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޯޝޓްލިސްޓުކުރުން:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި،
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޮޕއިންޓު ލިބޭ ފަރާތްތައް

ޯޝޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އަދި
އިމްތިޙާން ޮއންނާނެ
ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ޮހވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާން ޮއންނާނީ 2023 އެޕްރީލް 6
އާއި 2023 އެޕްރީލް 9 އާ ދެމެދު އަރިއޮަތޅު އުތުރުބުރީ ޮތއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓު
ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް

(A2 ޝީޓު)"
އާންމުކުރުން

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓު ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)" އާންމުޮކށް ފެންނާނެހެން މި

އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް
ޮޕއިންޓު ދެވިފައިވާ ޮގތާމެދު ޝަކުވާއެއް ޮއތްނަމަ A2 ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6660537 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ
hr@thoddoo.gov.mv (mailto:hr@thoddoo.gov.mv)  އަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޮހވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ
ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް > "ރެކްރޫޓްމެންޓް

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51) "ުއުޞޫލ
(https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51)) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

26 މާރިޗު 2023

(IUL)339-ESMS/339/2023/40 :ުނަންބަރ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު: 26 މާރިޗު 2023

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:48

mailto:hr@thoddoo.gov.mv
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51
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