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 އިޢުލާން 
 

  266-A/266/2019/50(IUL)ނަންަބރ:  ބޭނުންވެއްޖެ އުސޫލުން މުވައްޒަފުން   ވޭޖް 
  1441 މުޙައްރަމް 26،  2019 ސެްޕޓެމްބަރ  25ތާރީޚް: 

  

 )ަވުގތީ( މަަސއްކަތު މަޤާމް:        

 ތިނެއް( ) 03 ބޭނުންވާ އަދަދު:           

 ަވުގތީ  ގިންތި: 

 (SS1) 1އެސް.އެސް  ރޭންކު 

  އަހަރު 01މީލާދީ  މުއްދަތު: 

 ފިރިހެނުްނެގ ިމސްކިތްތަކުަގއި  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:  
  

      

 އެހެންަކމުންމިިއދާާރއިން ހަަމޖަްއސާާވ މިސްކިެތްއަގެއެވ. މިަމޤާްމމަށް ހޮޭވ ފަރާތްތަކުން މަަސްއކަތް ކުރަންޖެހޭނީ  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: 
 ދުަވސްަތކަށެެވ. ިމސްކިތަށް ނުކުްނނަ ަހމައެކަނި މުާސރަާއއި އެަލަވންސް ލިބިަލްއާވނީ 

 

 ރޭޓުން ރ ރުފިޔާ 45/-ކޮންމެ ނަާމދު ަވުގތަކަށް  މުސާރައާއި އެލަވަންސް: 
  

ަމޤާުމެގ މަަސއްކަތް ކުރުުމެގ ހުަނރު / ޤާބިލްކަން އަާސސީ ފެްނަވރަށް ލިަޔންކިޔަން ެއނުގާމއި އެކު  ▪    ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ: 
 ނުން ސާބިތުކޮްށދި

 އަހަާރއި ެދމެުދެގ މީހުްނނަށް ިއސްކަންެދޭވެނެވ. 55އަހަރާއި  18އުުމރުން  ▪
  

މިިއދާާރއިން ހަަމޖަްއސަާވ ިމސްކިތެްއަގއި ، އެމިސްކިތަާކއި އެަވުގތަކު ަޙާވުލެވހުންަނާވ އިާމމް / މުދިމް ައންާގ  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު: 
ޮގތެްއެގ މަތިން މިސްިކތު މަސައްކަތު މުަވއްޒަފުން ކުރާ މަަސއްކަތްަތއް ކުރުެމެވ. އެޮގތުން ިމސްކިތް ސާފުކުާރއިރު 

ށާ މަުގ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުުކރުާމއި ފާހާނާާއއި އިސްުކރު ަބރި ސާފުކުުރމާިއ މިސްކިާތއި މިސްކިތު ޯގތިތެެރާއއި ، ވަ 
އަިދ ދިޔަ ޮދިވ ސާފުުކރުާމއި ިމސްކިުތަގިއ ހެދިފަިއާވ ަގސްަތއް ބެލެެހއްޓުން ފަދަ ކަންތަްއތައް ިހމެެނއެެވ. 

 ެނއެެވ.ންާވަޤަވިއދުން ކައުްނސިލް ިއދާާރއަށް ރިޕޯޓްކުރަ  މިސްކިތަށް ކަެމއް ިދމާެވއްެޖނަމަ
   

 )ފޯމް ިމއިާދރާެގ ަކއުންޓަރުްނނާއި ވެބް ަސއިުޓން ލިބިލައްާވނެެއެވ.( ހުށަހެުޅން ފޯމް މަށް ެއދޭމަޤާ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:  
 ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ 

  ދާިއރާާއއި ުގޅޭޮގތުން ލިބިަފއިާވ ސެޓްިފކެޓްތަކުެގ ކޮޕީ
  

 ެގ ކުރިން  14:00ުދަވުހެގ  ބުދަާވ  2019 އޮކްޓޯބަރ 02 މަޤާމަށް އެދުމުގެ ސުން ގަޑީ:  
 

އަށް ގުޅުއްުވން  6527180ނަުވތަ  6528831އިތުރު މަޢުޫލމާތު ސާފުކުެރއްުވމަށްޓަަކއި ރަްސމީ ަގީޑގައި  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 
 އެެދމެެވ.

                                                            
 
 
                                                                    
 

Secretariat of the Kulhudhuffushi 
Council, South Thiladhunmathi 
HDH. Kulhudhuffushi, Rep. of Maldives  

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނުބރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

 ދިވެހިރާއްޖެ
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 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 
 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ވޭޖް އެމްޕުލޮއިމަންޓް    
 

ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް: ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި    
 ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގޮގތަށް ކަޅު ުނަވތަ ނޫކުލައިެގ ަގލަމަކުންެނެވ. .1

 ފޯމުަގއި ބަޔާންުކރާ ހުރިހާ ލިޔުންތަެކއް ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަންެޖހޭނެެއެވ.  .2
  މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުެމއް ހަމަޔަށް ހުިރތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކު ކުރަންާވެނެއެވ.  .3

 
 

 އެދޭ ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .1
 :މަާގުމެގ ނަންހ.  

 ިގންތި:ށ.  

 :ނ. ރޭންކު 

 ބ. އޮފީސް: 
 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު  .2
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްެރސް:ށ.  

 ނ. ދިރިުއޅޭ ެއޑްެރސް: 

 ރ. ދރއ. ކާޑު ނަންަބރު:  ބ. ފޯނު ނަންަބރު: 

 ތާީރޚު: ޅ. އުފަން  ކ. ޖިންސް: 

 ވ. އީެމއިލް އެްޑރެސް: 
 

  ބައި ުފރިހަމަުކރަްއާވ!( މިާޅނަަމ ސާނަީވ ނުަވތަ ަމތީ ސާނަީވ ސެޓްފިކެޓްަތއް ހުށަހަ):  ތައުލީމީ ފެންވަރު  .3
 ެގ ނަީތޖާ .ސީ.ެއސް.އީ އޯޑިަނރީ ލެެވލް އަދި އެސް.ސީ.ޖީ  ެގ ނަތީޖާ .ސީ.އެސް.އީ އެޑްާވންްސޑް ލެެވލް އަދި އެޗް .ސީ.ޖީ

 މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު  މާްއދާ  ގްރޭޑް  އަހަރު 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

 

 

އެޭދ އަށް ަވޒީފާ 
 ފަރާތުެގ ޕާސްޕޯުޓ ފޮޓޯ 
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 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ މަތީ ަތޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ މަޢުލޫމާތު މި ބަިއގައި ުފރިހަމަުކރަްއާވ!()މަތީ ތައުލީމު  

 ކޯހުެގ ނަން  ކޯހުެގ ފެންަވރު  ފެށި ތާރީޚު  ނިމުނު ތާީރޚު  ަގއުމު  ކޯސް ހެދި ަމރުކަުޒެގ ނަން /

     

     

     

     

     

     

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ތަމްީރނު ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ މަޢުޫލމާުތ މި ބަިއގައި ފުިރހަމަުކރަްއާވ!()ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން 

ތަމްރީނު ހިްނިގ  މުްއދަތު  ބަިއެވިރިވ އަަހރު 
 މަރުކަޒު/ ަގުއމު 

 ތަމްރީނު ްޕރޮްގރާުމެގ ނަން 

    

    

    

    

    
 

 

 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިގުރާރު  .5

 ،ވައްކަން   ުނަވތަ   ކުށެއް  ކަނަޑއެޅިަފިއާވ  ޙައްެދއް  ިއސްލާްމދީުނަގއި   ެތޭރގައި  ުދަވހުެގ  އަހަރު  5  ޭވުތެވިދޔަ.  ަމއުލޫމާެތެވ  ތެދު  ، މައުޫލާމތަކީ  ދީަފިއާވ  ައުޅަގނޑު  ފޯމުަގއި  މި
 އަުޅަގނުޑގެ  ައދި. ނުެވެއެވ ކޮށްފަެއއް ހުކުެމއް ެއއްެވސް ކޯޓަކުން ަޝރުޢީ ަމއްޗަށް ައުޅަގނޑުެގ ކޮްށެގން ކުށެއް ޮބޑު ޚިާޔނާތްފަދަ ައދި ހީލަތްެހދުން މަކަާރއި ، ޓެކުން
 ފޯމުަގއިވާ   މި   ކުުރމާއެކު  ބާތިލު  ފޯމު  މި  ، ާސބިުތެވްއޖެަނމަ  ަކމަށް  ެތދުނޫން  މައުޫލމާތު  ފޯުމަގއިާވ  މި.  ނެެތެވ  ހުކުެމއް  ކުރަމުްނދާ  ަތންފީޒު   ެތޭރގައި  ުމްއދަތުެގ  މި  މައްޗަށް

 އެުޅމަށް  ފިޔަަވޅު  އަަޅންޖެހޭ  ޤާޫނނީޮގތުން  ުގިޅެގން  މަްއސަލައާ  ދީަފިއާވ  މަޢުލޫމާތު  ދޮުގ  ައދި.  ބާޠިލުކުރެޭވނެެއެވ  ނިންމުްނެވސް  ނިންމާަފިއާވ  ، ބުަރވެ   ަމއްޗަށް  މައުލޫާމތުެގ
 .ފޮނުޭވެނެއެވ ފަރާަތށް ކަމާބެހޭ

 ަވޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތެގ ސޮއި:  ތާރީޚު: 

 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

 ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ 

 ދާިއރާާއއި ުގޅޭޮގތުން ލިބިަފއިާވ ސެޓްިފކެޓްތަކުެގ ކޮޕީ 

 
 

 :  އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު  .4
 އަދާުކރަމުްނދާ ުނަވތަ ައދާކުރި ަވޒީފާ  ަވޒީފާ ައދާކުަރމުްނދާ ނުަވތަ އަދާުކރި ތަނުެގ ނަން  މުްއދަތު  މުާސރަ  ަވކިިވ ަސަބބު 
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