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        އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު
 .ވ. ފެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  –އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން 
 

 235-CA/235/2019/1(IUL) ނަންބަރ:                                               

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 ތިރީގައި ިމދަންަނވާ މަާޤމަށް މީހަކު ޭބނުންެވްއޖެެއވެ.             

 

 (J-297653)ަމޤާުމގެ ނަްނަބރު:  އެކައުންޓް އޮިފސަރ  މަާގމް:

  )އެކެއް(  01  ބޭނުްނވާ ައދަދު:

 ދާިއމީ  ގިންތި: މަާޤމުގެ

 1 ެއސްއެމް  ރޭންކް:

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ްގރޭޑް  ކްލެސިފިޭކޝަން: މަާޤމުގެ

ވަޒީފާ ައދާކުަރންޖެހޭ އޮީފހާިއ، 

 ސެކްޝަން:   
  ބަޖެޓް އެންޑް ަފއިނޭްނސް ޔުނިޓް ލިދެއަޮތޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލް އިާދާރެގ ފެ

 ރުފިޔާ 5610/-  މުާސރަ: 

  ރުފިޔާ 2000/- ސަރވިސް އެލަވަްނސް:

 ރުފިޔާ  700/- ކޯއެލަވަްނސް: 

 

ނޑު   މަާޤމުގެ ަމިއގަ

 މަްސއޫލިއްޔަތުތަާކއި ާވޖިބުަތއް:

ކައުންސިުލގެ ހުްއދަހޯަދިއގެން ުމާދ ގެެތރެިއން ނީލަންކިޔާްނޖެހޭއި ުހންނަ ާބމުދާ ދެނެަގނެ އޭކައުންސިްލގަ .1

 ވީެއންމެ ައވަހަކަށް ނީލަންކިުޔމާިއބެހޭ މަަސއްކަތްކުރުން 
ހޯދަިއގެން  ދަ ކައުންސިްލގެ ހުއް ުމދާ ރެއިން ަނއްތާލަްނޖެހޭގެތެ އި ހުްނނަ ބާުމދާ ދެެނަގނެ އޭކައުންސިްލގަ .2

 ަމސަްއކަތްކުރުން  ަނއްތާލުުމގެވީެއންމެ ައވަހަކަށް 

 އިާދރާާއއި ިއދާާރގެ ބެުލމުެގދަުށގަިއާވ ތަންތަނާއި، ތަެކއްޗާިއ، ުއޅަނދުަފަހރުގެ ިއންެވންޓްރީ ބެލެެހއްޓުން  .3
 )ހަރުމުދަުލގެ(

ރަިޖސްޓްރީުކރަންޖެޭހތަކެތި  ޭބނުންވާ ތަކެީތގެ ެތރެއިން ޤަޥާޢިުދންއަތޮޅު ަކއުްނސިލް ިއދާާރއަށް  .4
 .ފީ ެދއްކުން  ރަިޖސްޓްރީކުުރމާއި އަހަރީ ީފއާއި ލަިއސަންސް

 ، ނަުމަގއި ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑޮވްްސަގއި ހުުޅވާފަިއވާ އެަކއުްނޓްގެ ބެލެންސް ބެލެހެއްޓުާމއި  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ .5



ގެ ާބކީ ބެލެހެއްޓުާމއި، ފަިއސާާއުގޅޭ ަފއިސާ ަގއިހުންނަ ހުްނނަ ތިޖޫީރއާިއ، ތިޖޫރީ ިއާދރާަގއިއަތޮޅު ަކއުންސިލް  .6

 .ަރއްކާެތރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން  އި،ަފރުވާެތރިކަމާ  ލިޔެކިއުންތައް
 ކައުންސިލް ިއާދގައިުހންނަ އެިކއެކި ފަިއސާގެ ައއިޓަމުަތއް މަުހން މަހަށް އަްޕޭޑޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  .7

ނިުމމުން ސެްކޝަުނގެ ެވރިޔާލަްއވާ  ތިޖޫީރގައި ބެެހއްޓޭ ފަިއސާގެ ހަފުތާރިޯޕޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޮްނމެ ހަފްާތއެއް .8
 .ސޮއިުކރުވާ ބެލެެހއްޓުން 

ޙަވާލުކުރަްނޖެހޭ އެންމެހާ  މުަވއްޒަފުްނގެ މުާސރަާއއި، މި ނޫްނވެސް ސެކްޝަުނން އެކިއެކި ފަރާތްަތކަށް .9

 .ކުުރން ފައިސާ އެަފރާތްތަކަށް ަޙވާލް
 .ަމސައްކަްތކުރުން ގުިޅގެން ައތޮޅުކައުްނސިލުން ކުރަްނޖެހޭ ފިޠުރުޒަކާތާއި މުދަލުޒަކާާތއި  .11

ރިޕޯޓްތަކުގެ ެތރެއިން ުމަވއްޒަުފ ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯޓްަތއް ކޮންމެ  ކައުންސިްލގެ މާލީ ބަޔާނަށް ޭބނުްނވާ .11
 މަހެްއނިމުުމން ހެދުން 

 .ލްކުރުން މުަވއްޒަފު ބަލަަހއްޓާ ލިޔެކިޔުންތައް ފައި  .12
 ކަންަތއްަތއްކުރުން  އަްނގަވާ ވެރިން ަމސައްކަާތިއގުިޅގެން ަރސްމީ ފަރާތުން އިާދާރގެ ިއތުރުްނެވސް މީގެ .31

 

 :ަޝރުޠުމަާގމުގެ 

ނޑުގެ ެލވެލް ތަޢުލީމީ ރޮނަގކުން ދިވެހި ރާްއޖޭގެ ޤަުއމީމަާޤމުގެ ަމަސއްކަތާުގޅޭ  ނުވަތަ  5 ސަަނދުތަުކގެ އޮިނގަ
 ގެ ސަަނދެއް ޙާޞިލްކޮށްފަިއވުން.  6

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް )މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  .1
www.csc.gov.mv ްއިދާާރގެ ވެބްސައިުޓންނާއި މި އިދާާރގެ ކައުންަޓރުން ލިބެން ހުްނނާެނއެވެ.( އަދި، އިނ 

 ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޭޅނެ ފޯނު ނަންބަރާއި، އީމެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުްއދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިއުންތައް ފެންނަ، އަދި  .3
 ލިޔެފައިވާ ލިއުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް. 

ލާ މަގާމަށް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް/ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްއޮތް މުވައްޒަފުްނ، ކުރިމަތި .4
ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުްނދާ ވަޒީފާއިން ީވއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ 

 ލިޔުމެއް.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ:  .5

ނޑަައޅާފައިވާ، ރާ އްެޖއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމުދޭ )ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީްނ ފެންވަރ/ލެވަލް ކަ
މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ: ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ 

ލިއުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްަގއި ޤަބޫލު ކުރެޭވނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯތިޓީން 
 ކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ ކޮޕީ:ދޫ

)ށ( މަތީ ތަޢުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކާއި ޓަރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ: ނުވަތަ 
 ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިއުމުގެ ކޮޕީ: 

 ސެޓްފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ: .  ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތު ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު 6
. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިާވނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓްގެ 7

 ކޮޕ: 
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިއުންތަކުގެ ކޮޕީ: 8

 ޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވާނަމަ،)ހ( ދައުލަތުގެ ުމވައްސަސާއެއްގައި ނުަވތަ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުން

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުން.
ފާ )ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިްއލަ އިދާރާއެއްަގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަަމ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،ވަޒީ

އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  ބަޔާންކޮށް އެ 
 އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެސް ޗެކް ފޯމް 

http://www.csc.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/


 ގާބިލު ފަރާތެއް އެންމެ ވަޒީފާއަށް

 :ބެލޭނެ ކަންތައްތައް ހޮވުމަށް
ކަނޑއަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލްތަާކއި އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓު 

www.vaav.gov.mv    ްލިެބން ހުންާނނެއެވެ.  ގެ "ރިޕޯރޓް/ މައުލޫމާތު" ޞަފްޙާއިނ 

މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

 

 13:00ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  ބުދަވާ   2019 ފެބުރުއަރީ  20މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

އީމެިއލް  ލިޔުންތައް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާައށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމާ

(info@vaav.gov.mv) ުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުވުމުގެކުރިން ސަރުކާރުން ނުނެއެވެ. އަދި އިޢުލާ ވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭ މެދ

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ.  ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަ  އަލަށް ބަންދު ދުވަެހއް ކަ

އިންޓަރިވއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 ދަތު:އޮންާނނެ ތަނާއި މުއް

 ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިުއއާއި، ޕްރެކްޓިކަލާއި،މީހަކު ހޮވުމަށް މި މަގާމަށް 
އާއި ދެމެދުގައި ފެލިދެއަތޮޅު  2019މާރޗް  15އިން  2019ފެބުރުއަރީ  24ކުރުން ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ އިމްތިޙާނު

  ކައުންސިލް އިދާރާގަެއވެ. 
ކުރިމަތިލާފައިވާ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  ކުރުން:ޝޯޓް ލިސްޓް 

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 . އަށެވެ  info@vaav.gov.mvފޯނު ނަންބަރާއެވެ. އީ މެއިލްކުރާނީ  6700502މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ        

1440 ޖުމާދުލްއާޚިރު  01  

2019   ފެބުރުއަރީ  06  

 
 


