
 

 
 

 
 

  227-HR/227/2020/14( IUL ) ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
( އިޢުލާންއާއިގުޅިގެން ޝަރުޠުހަމަވާ    2020ސެްޕޓެމްބަރ    14)    227-HR/227/2020/12(IUL)ނަންބަރު  މިއިދާރާގެ               

 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ. 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  : މަޤާމު 
 J-281268 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 ) އެކެއް (  1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 1އެމް. އެސް  : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
 ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ ފުނަދ   ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 

   ރުފިޔާ 5610/-މަހަކު  މުސާރަ: 
   ރުފިޔާ 2000/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

 ރުފިޔާ  700/-މަހަކު  : 2ސަޕޯރޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 
ފައިސާ :އެހެނިހެން އެލަވަންސް  އިތުރުގަޑީގެ  އުސ ލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ދުވަހު  ސިވިލް  ބަންދު  އާއި 

 ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާމަސައްކަތްކުރާނަމަ 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  

 :މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
ޚަރަދުތަކަށް   -1 ކުރަންޖެހޭ  ފަންޑުން  ޓްރަސްޓް  ޚިދުމަތްތަކަށް  މުދަލާއި  ހޯދޭ  އިދާރާއަށް  އަތޮޅުކައުންސިލް 

ފައިސާ   ޙަވާލުކޮށް  ފައިސާ  ޤަވާޢިދުން  ފަރާތްތަކަށް  ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ  ފައިސާ  ތައްޔާރުކޮށް  ވައުޗަރ 
 ހަވާލުކުރިކަން ލިޔުމުން އެފަރާތްތަކަށް އެންގުން  

ދުވަހަށް ޓްރަސްޓްފަންޑު -2 ދުވަހުން  އަްޕލޯޑުކޮށް  މޮޑިއުލަށް  ވިޔަ  ވައުޗަރތައް  ޚަރަދު  ތައްޔާރުކުރެވޭ  ން 
 ތަރުތީބުން ފައިލްކުރުން  

ބޭންކު   -3 އެއްފަހަރު  މަހަކު  ތައްޔާރުކޮށް  ރިޯޕޓު  އެކައުންޓްބާކީ  ގެ  ޓްރަސްޓްފަންޑް  އަތޮޅުކައުންސިލް 
 ރިކަންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްތައްޔާރުކުރުން  

އެއްފަހަރު  އަތޮޅުކަ -4 މަހަކު  ރިޯޕޓް  ޚަރަދު  އަދި  އާމްދަނީ  ްޕރޮގްރާމްތަކުގެ  ފަންޑްގެ  ޓްރަސްޓް  އުންސިލުގެ 
 ތައްޔާރުކުރުން 

އަތޮޅުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ރައްދުކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ގައުމީއިދާރާތައް މެދުވެރިވެގެން ހިންގޭ   -5
ޚަރަދުކުރުމަށް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކޮށް ްޕރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭފައިސާ  

 ފައިސާ ހަވާލުކުރިކަން ލިޔުމުން އެފަރާތްތަކަށް އެންގުން  
އެކައުންޓު -6 ޚަރަދު  އަްޕލޯޑުކޮށް   2ކައުންސިލުގެ  މޮޑިއުލަށް  ވިޔަ  ވައުޗަރތައް  ޚަރަދު  ތައްޔާރުކުރެވޭ  އިން 

 ން  ދުވަހުން ދުވަހަށް ތަރުތީބުން ފައިލްކުރު
ކައުންސިލުގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް   -7 ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބެންކް ރިކަންސިލިއޭޝަން  2އަތޮޅު  ގެ އެކައުންޓްބާކީ 

 ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުން  



 

   

އެކައުންޓް   -8 ޚަރަދު  ކައުންސިލުގެ  ޚަރަދުކުރެވެފައިސާގެ  2އަތޮޅު  އާއި  ފައިސާ  ޖަމާކުރވޭ  އަށް  ގެ 
 އައިޓަމްތައްވަކިން ބެލެހެއްޓުން  

ރިޕޯޓްތައް   -9 ބޭނުންވާ  ތައްޔާތުކުރުމަށް  މާލިބާޔާންތައް  ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،  ބަޖެޓް  ކައުންސިލުގެ 
 ތައްޔާރުކުރުން.  

  ނިންމުންތައް   އެފަދަ،    އެއްބާރުލުންދީ  ފުރިހަމައަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ނިންމުންތައް  ފާސްކުރާ  ކައުންސިލުން -10
  ނުވަތަ   ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރީ  ކަންތައް   އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރީގޮތުން  ތަންފީޒުކުރުމުގައި
 ކުރުން  މަތިން  އިރުޝާދުގެ ލަފަޔާ  ސުަޕވައިޒަރުގެ

  އެންމެހައި   ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ   ނިންމުންތައް  ކައުންސިލްގެ   މަސައްކަތްތަކާއި  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ -11
 ޖަވާބުދާރީވުން  ހަމައަށްފުރި  ޖެނެރަލަށް ސެކްރެޓަރީ ކައުންސިލަށާއި ކަންކަމުގައި

ޚާއްޞަ  -12 ކުރިއަށްގެންދާ  އިދާރާއިން  ކައުންސިލް  އިމަޖެންސީތަކާއި،  ކުއްލި  މުޅިތަނަށްދިމާވާ 
ބައިވެރިވުމާއި،  ޙަވާލުކުރެވޭ  މަސައްކަތްތަކުގައި  ތެރެއިން  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތުގެ  ކައުންސިލްއިދާރާގެ 

 އެހެނިހެންކަންތައްތައް ކުރުން 
ލެވެލް   ޝަރުޠުތައް: މަޤާމުގެ   އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދާއިރާއިން  ފައިނޭންސް  ނުވަތަ    5އެކައުންޓިންގ 

 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން  6ނުވަތަ  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(  .2
އަ .3 ރައްޔިތެއްކަން  ދިވެހި  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ފެންނަ،  ވަޒީފާއަށް  ލިޔުންތައް  ދެފުށުގެ  ކާޑުގެ  ންގައިދޭ، 

ފަދަ އެނގޭ  ކިޔަން  ލިޔުންތައް  ،  ލިޔެފައިވާ  ގެއްލިފައިވާނަމަ  އައިޑީކާޑު  ނުވަތަ   ، ކޮޕީއެއް   
 އެފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ، ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 

/ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކު .4 ކުރިމަތިލާ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  ރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން 
ހޮވިއްޖެ ވަޒީފާ  މަޤާމަށް  އަދާކުރަމުންދާ  އިއުތިރާޒެއްނަމަ،  ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާ  އިން  ނެތްކަމަށް، 

 އަދާކުރާ އޮފީހުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 ؛ ކޮީޕ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

 ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް)ހ(  
 ސެޓުފިކެޓުތަކާއި  ތަޢުލީމީ  ދ ކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 ކުރިކަމުގެ  ފުރިހަމަ ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓް :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިްޕޓް
 އޭ .ކިއު.އެމް ދ ކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމާއި، 

 ކޮީޕ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ އަދި  ކޮީޕ ރިޯޕރޓްގެ އެސެސްމެންޓް

ގެ  ފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓް މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުރާއްޖޭގެދޭ،  މަތީތައުލީމު )ށ(
 ގެ ކޮީޕ. ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްމުގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަ؛ ކޮީޕ

 ކޮީޕ.    ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ .6

ނަމަ،    ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ .7
 ކޮީޕ.   އެ ސެޓުފިކެޓްގެ 

    ކުގެ ކޮީޕ:  އްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަމަސަ .8
ހިއްސާވާ   ސަރުކާރު  މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ހ( 
ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ   ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ޤައުމީ ނުވަތަ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއްގައި 

ވަޒީފާގެ  ،  ނަމަ  ށްފައިވާއަދާކޮ މުއްދަތާއި،  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 
  ( އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް   ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ   އެއް)  މަސްއ ލިއްޔަތު
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  ވަކިވަކިން 



 

   

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ    އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ )ށ(  
  ތަފާތު   އިދާރާއެއްގެ  އެއް)  ތައްވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތު ،  ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ވަކިވަކިން(  އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި
ދ ކޮށްފައިވާ   އޮފީހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް  އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ތަނުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

 ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.  ؛ ލިޔުން

ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގައި    ކުންފުނިތަކުގެ  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުގެ)ނ(  
ވަޒީފާގެ    ،  ނަމަ  ސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ މުއްދަތާއި،  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

( (  އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް   ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ   އެއްމަސްއ ލިއްޔަތު 
އަދާކުރިގޮތް    ވަކިވަކިން ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ލިޔުން  ދ ކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް 

 . އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ)ރ(   ނުވަތަ   ،ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް  ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ 
  އެއް )ތައް  ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި  

އެ    ބަޔާންކޮށްވަކިވަކިން    (އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް   ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ
ލިޔުން  ދ ކޮށްފައިވާ   ހިނގަމުންދާ  ޖަމާޢަތަކީ/ޖަމްޢިއްޔާ އެ އަދި ތަނަކުން 

 ލިޔުން  ދ ކޮށްފައިވާ ތަނަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް ޖަމާޢަތެއްކަން/ޖަމްޢިއްޔާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

 40%  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މިންވަރު •
 20%  މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު •
 40%  ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައްމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި، ފެންވަރާއި   •

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

ށ އަތޮޅު ގެ ކުރިން،      13:30  ގެ  2020  އޮކްޓޯބަރ  06  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
އިދާރާ އީކައުންސިލްގެ  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް    info@shaviyani.gov.mvމެއިލް  -އަށެވެ. 

 ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް 
ހަމަވުމުގެ  އަދި ސުންގަޑި  ކަނޑައަޅައިފި  އިޢުލާނުގެ  ދުވަހެއް  ބަންދު  އަލަށް  ސަރުކާރުން  އެ   ކުރިން  ނަމަ، 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 ލިސްޓްކުރުން: ޝޯޓް 
 

ބަލައި ތަޖުރިބާއަށް  ފެންވަރާއި  ތަޢުލީމީ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއަށް   ،މި 
 ކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާ

   އަދި ޕްރެކްޓިކަލް އިންޓަވިއު  
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު: 

  22އާއި    2020  އޮކްޓޯބަރ   07 އޮންނާނީ،   އަދި ްޕރެލްޓިކަލް މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު  
 ގައެވެ.  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ށ އަތޮޅު އާ ދެމެދު،  2020 އޮކްޓޯބަރ

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("    A2ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
 އާންމުކުރުން 

ނ ން   ބަންދު  ބާއްވާތާ ރަސްމީ  ޕޮއިންޓް    5އިންޓަވިއު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
( ޝީޓް  ގޮތުގެ  އާންމު  A2ލިބުނު  ވެބްސައިޓްގައި  ފޯމު("  އިދާރާގެ  އަދި  އިދާރާގައި  މި  ފެންނާނެހެން  ކޮށް 

 A2އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  
ނ ން    ފޯމު އާންމުކުރާ  މި އިދާރާއަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް    5ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 އަށެވެ.    info@shaviyani.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ  -އަށެވެ. އީ   6540400މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  
އެންމެ  ގުޅުންހުރި  އުޞ ލުތަކާ  އެ  އަދި  އުޞ ލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  ޢައްޔަނުކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ހާ  ސިވިލް 

އުޞ ލާގުޅޭ"   "އައްޔަނުކުރުމުގެ  ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވެބްސައިޓްގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ލިޔުންތައް 
)usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment(   ްލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  އިނ  
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