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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅު

 .ވ. ފެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 
 

 235-CA/235/2018/3(IUL) ނަންބަރ:                                               

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 ތިރީގައި ިމދަންަނވާ މަާޤމަށް މީހަކު ޭބނުންެވްއޖެެއވެ.             

  އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ  މަާގމް:

 (J-223081)މަޤާުމގެ ނަްނބަރު:    މަާޤމުގެ ަނންަބރ:

 އެކެއް   1 ބޭނުްނވާ ޢަަދދު:

 ދާިއމީ  ގިންތި:

 3ެއސް.  ޖީ،   މަާޤމުގެ ރޭންކް:

 1އޮފިަސރ ްގރޭޑް  މަާޤމުގެ ކްލެސިފިޭކޝަން 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން، އެޗް.ާއރު އެންްޑ އިންފޮމޭަޝން ޔުނިޓް ސެކްޝަން:

 ފެލިދެއަޮތޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލްގެ ިއާދރާ  މަާޤމުއޮތް އޮފީސް: 

 ޮތޅު އަޮތޅު ކައުްނސިލް އިާދރާ ލިދެއަފެ ވަޒީފާ ައދާކުަރން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ 4465/- މުާސރަ :

 ރުފިޔާ        1500/-    އެލަވަްނސް:ސަރވިސް 

 ސިވިްލސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ަހމަޖެހިަފއިވާ އުސޫލުން ބޭސްަފރުާވގެ ިޚދުމަތް، -1 އިތުރު ޢިނާޔަތްަތއް:

 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޕެންޝަާނބެހޭ ާޤނޫުނގެ ދަށުން ލިިބދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްިރބިުއޝަން  -2

 ސިވިްލސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ަހމަޖެހިަފއިވާ އުސޫލުން އިތުރު ގަީޑގެ ފައިސާ  -3

ނޑަައޅާފަިއވާ ޢިނާޔަތްތައް(  ) މީގެ އިުތރުން ަމޤާމަށް ކަ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި، 

 ވާޖިބުތައް:

 ަޔއުިމއްޔާ ަޤވާޢިދުން ލިޔެ ބެލެެހއްޓުން އަތޮޅުަކއުްނސިލް އިާދރާގެ  .1

 އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާާރގެ ުމދަލުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން  .2

  ާއއި، ޭބުރގެ ސާފުތާިހރުކަން ބެލެހެއްޓުން ިއދާާރގެ ޢިާމރާތްތަުކގެ އެެތރެ އަތޮޅު ކަުއންސިލް .3

 އެ ލިއުންަތއް ލިޔެ ތައްޔާރު ުކރުާމއި،  ން ަތއްޔާރު ކުރަްނެޖހޭ އިދާރީ ލިއުްނތައްއަތޮޅުކަުއންސިލު  .4



 ފައިލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  

 

ުނވަތަ ަޝރުޠު/  މަާގމުގެ ފެްނވަރު

 ތަޢުލީމާ، ތަުޖރިބާަތއް:

 ތަޢުލީމީ ފެންަވރު. 

ން ހިުއމަނުވަތަ ާދިއރާއިްނ  ުނވަތަ އެްޑމިިނސްޓްރޭޝަްނގެ އިންއޮފީސް ެމނޭޖް މަންްޓގެ ާދއިރާ  -1
 3ިދެވހި ރާއްޭޖގެ ަޤުއމީ ސަަނދުތަކުގެ އޮިނަގނުޑގެ ލެވެލް ާދއިާރއިން ރިޯސސް މެޭނޖްމަންްޓގެ 

އަހަރު ުދވަުހގެ  2ގެ ސަަނދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުާމއެކު މަާޤމުގެ ަމަސއްކަތުގެ ދާިއރާެއްއގައި 

  .ވުންމަަސއްކަތުގެ ަތޖްިރބާ ޙާޞިލްކޮށްަފއި 

 ނުވަތަ 

ލިބިަފއި ވުާމެއކު، ޭއގެ ިއތުުރްނ  މާއްާދއިން ދަްއެވގެން 'ޑީ' ްގރޭޑް 2ސާނަވީ ިއމްތިާޙނަކުން  -2

ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް ިއމްިތޙާުނގައި 'ދިވެިހ' މި ާމްއދާއިން ދަްއެވގެން 'ސީ' ްގރޭްޑ 
 ލިބިފަިއވުން.

 ާގބިލު ފަރާތެއް އެްނމެ ވަޒީާފއަށް

  :ބެލޭނެ ކަންތައްަތއް ހޮވުމަށް

  ެގންހާސިލް ކޮށްފަިއވާ ތަޢުލީމާިއ، ތަޖުިރބާައށް ބަލައި .1

  ގެންތަުޖރިާބއަށް ބަލައި ވަޒީާފއާުގޅޭ ަމސައްކަުތގެ  .2

 ބަަލއިެގން.ސިވިލް ަސރިވްސއަށް ވަުނމަށްެދވޭ ިއްމތިޙާނަށް  .3

 ަބލައިގެން އެހެނިހެން މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާައށް  .4

އީ ެމއިލް ެއޑްރެހަީކ ލިއުންަތއް އީެމއިލް ެމދުެވރިކޮށް ައިދ ފެކުސް މެުތވެރިކޮްށެވސް ބަަލއި ަގެނވޭެނއެވެ.  މި
info@vaav.gov.mv  ،ެއވެ. އެޕްިލކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެޭހ  6700715ެއވެ. ފެކްްސ ނަންބަރަީކ
 ބާޠިލު ކުރެޭވނެެއވެ.ަހޅާފައި ުނވާަނަމ އެޕްލިކޭޝަން ހުރިހާ ލިއުންަތއް ހުށަ



 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް 

 

 

 

 

 ޯފމް  ފުރިހަމަުކރަްއވާފަިއވާ ަވޒީފާައށް އެދޭ .1

 ެމނޭ ގޮތަށް (ނަންަބރާިއ، އީެމއިލް އެްޑރެސް ހިވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ވަަނވަރު  ) ގުޭޅނެ ފޯނު  .2

ވަޒީާފއަށް ެއދޭ ފަރާުތގެ ދިވެހި ަރއްޔިތެއްކަން އަްނަގއިދޭ، މުްއދަތު ަހމަނުވާ ާކޑްގެ ދެފުުށެގ  .3
 ކޮޕީއެއް. ންތައް ކިޔަންެއދޭަފދަލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފަިއވާ ލިއު 

ސިވިލްަސރިވްސއަށް/ ަސރުކާރަށް ޚިުދމަތްކުުރމުގެ އެްއބަްސވުެމއް އޮްތ މުވަްއޒަފުން ކުިރމަތިާލ   .4
މަާޤމަށް ހޮިވއްޖެަނމަ، ައދާކުަރމުްނދާ ވަޒީާފއިން ީވއްލުމާެމދު އިޢުިތރާެޒއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ ައދާުކާރ 

 އޮފީހުގެ ލިޔުން.

  ކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.ތަޢުލީމީ ސެޓްފިލިބިފަިއވާ ހުރިހާ  .5

 

 )ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮޯތރިީޓން ފެންވަރު ބަލާފަިއވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްިފކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ.
) ރާއްޖޭަގއި ރަިޖސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކުން ހިންާގރާްއޖެިއން ބޭުރެގ 
ޕްރޮްގރާމު ތަކުގެ ފެންަވރު ބަލާފަިއވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، ރާްއޖެިއން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީުމޭދ 

އިާވ ސެޓްފިކެޓްތައް ނުަވަތ މަރުކަޒަކުން ހިްނގާ ާރއްެޖއިން ޭބުރގެ ޕްރޮްގރާމުތަުކގެ ފެންަވރު ަބއްލަވާފަ 
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަުމގެ ލިޔުާމއެކު ކޯހުންލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަެރްއގަިއ ޤަބޫލު ކުރެްއވޭނެކަަމްށ 

 މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮޯތރިޓީން ޫދކުރަްއވާފަިއވާ ލިޔުުމގެ ކޮޕީ ( 
 

ަމރުކަޒަކުން ކުިރއަށްެގންދާ ާރްއޖޭގެ  )ށ( ރާއްޭޖގައި ަރޖިސްްޓރީ ކޮށްގެން ިހންގާ މަތީ ތަޢުލީުމދޭ
 ޕްރޮްގރާމުތަުކގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ. ނުވަތަ ކޯސް ފުިރހަމަ ކުރިަކމުގެ ލިޔުުމގެ ކޮޕީ (

 
 )ނ( ސިވިލްަސރިވސް ޓްރޭނިްނގ އިްނސްޓިޓިއުޓްން ހިްނގަވާ ކޯސް ތަުކގެ ެސޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ. 

 
 ކޯސްތަކާއި ތަްމރީނު ތަުކގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީފުރިހަމަ ކޮށްފަިއވާ، ުކރު މުްއދަުތގެ  .6

ސިވިްލސަރވިްސގެ ވަޒީާފއަށް ވަުނމަްށ ދެވޭ އިމްިތޙާނުން ފާްސވިކަން އަްނަގއިދިުނުމގެ ގޮތުން ިސވިްލ  .7
 ސަރވިސް ޓްރެިނންގ އިްނސްޓިޓިއުޓުްނ ދޫކޮށްފަިއވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

 ތް ކޮށްފަިއވާ ިއާދރާތަކުން ދޫކޮްށފައިވާ ލިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ.މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާ ދެެނގަތުަމށް، ަމސައްކަ .8

)ހ( ސިވިލްސަރވިސް އިން ޭބރު ވަީޒފާއެއް ައދާކޮށްފަިއވާަނމަ އެ ވަޒީާފއެްއ އަދާކުރި މުްއދަާތއިުކިރ 
 މަަސއްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ޫދކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންެޏއްގެ ުނވަތަ ައމިއްލަ އިްނސްޓިޓިއުޓެްއގެ ުނވަތަ އަިމްއލަ އިދާާރއެްއަގއި ވަީޒާފ 
އަދާކޮށްަފއިާވނަމަ ވަޒީފާ އަދާުކރި ުމއްދަާތއި ކުރި މަަސއްކަތް އަދި މަަސއްކަތް ކޮށްފަިއވާ ތަުނެގ 

 ލިޔުން.  މުަވއްޒަފުްނގެ ޢަަދދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮީފހަކުން ދޫކޮށްފަިއވާ
 

 މަާޤމަށް ެއދެްނވީގޮާތއި ސުްނގަޑި:  

 

) ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުްނިސލް (ގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން  ާފއަށް އެދޭ ފޯމު މި ކައުންިސލްވަޒީ
ިއްނ  www.csc.gov.mvހުންނާެނއެވެ. ައދި ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ވެްބސައިޓް އެްޑރެސް 

 ާވ 2018 ފެބުރުައރީ 18 ށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަާޅނީޑައުންލޯްޑވެސް ކުެރވޭެނެއވެ. މަޤާަމްށ އެދި ހު
ގެ ުކރިން މި ިއދާރާ ) ފެލިެދއަތޮޅު އަޮތޅު ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ ( އަށެެވ. 13.00ުދވަުހގެ  އާީދއްތަ

ީއމެއިލް މެުދެވރިކޮށްެވސް އަދި ފެުކސް މެުދވެރިކޮްށވެސް ބަަލިއ ލިޔުންތައް  ވަޒީާފއަށްެއދޭ ފޯމާއި
އެވެ.  6700715ފެކްސް ނަންަބރަކީ: ެއވެ.  info@vaav.gov.mvީއމެއިލް ެއޑްރެހަކީ ގަެނވޭނެެއވެ. 

އި ުނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު އެޕްލިކޭޝަން ފޯާމއެކު ހުށަަހޅަންެޖޭހ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުަށހަޅާފަ 
 ކުރެވޭެނެއވެ. 

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްެރޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަާނއި ުމއްދަުތ:

ިއމްިތޙާނުކުރުން ބޭްއުވމަްށ  މި މަާގމަށް ަޝރުތުަހމަވާ ަފރާތްތަކަްށ ބާްއވާ އިންަޓރިވއުާއއި، ްޕރެކްޓިކަލާއި،

ކުރިމަތިާލ ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި  15ހަމަޖެހިަފިއވާ ތަނާއި ތާީރޚު އިޢުލާުނގެ މުއްަތދު ހަަމވާތާ ަރސްމީ 

ޓަިވއުައށް ޙާިޟުރވުަމްށ ީވމާ، ިމ ވަޒީާފއަށް ކުރިަމތިލާ ފަރާތްތަކުްނ އިން ެއންގޭެނެމވެ.ފަރާތްތަކަށް 

 ވެ.ެވގެން ތިްއބެުވން ެއދެމެ ތައްޔާރު 

http://www.csc.gov.mv/
mailto:info@vaav.gov.mv


 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:         

( އަްށވުރެ ) އުސޫުލގައި ބަޔާންކުރާ ަޢދަދު މި ވަޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ަޝރުޠު ަހމަވާ ފަރާްތތަކުގެ ޢަަދދު

ގިނަަނމަ، ތަޢުލީމީ ފެްނވަާރއި ތަުޖރިާބއަށް ބަލަިއ، ވަޒީާފއަށް ކުިރމަތިލާފަިއާވ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން ެއންމެ 

 ( ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭެނެއވެ. ަދދުމާކްސް ިލބޭ ) އުސޫލުަގއި ބަާޔންކުރާ ޢަމަތިން 

މީހުން ޮހވުމަށް މަާޤމަށް 

ނޑަައޅާަފއިވާ ކުަރއިޓީރިާޔގެ  ކަ

ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަްއެވގެން 

 ލިބެންޖެހޭ ުޖމްލަ އިްނސަްއތަ: 

  30ރިހާ ބަޔަކުން އެްނމެ ދަްއެވގެން ރައިީޓރިޔާގެ ހު ހުން ޮހވުމަށް ަކނަޑއަޅާަފިއވާ ކްމަާޤމަށް މީ

  އަށްުވރެ މަިތވާން ވާނެެއވެ.އިންަސއްތަ 

 6700502މި އިޢުލާނާ ުގޅިެގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ުގޅާނީ މި ކައުްނސިލް އިާދރާގެ ނަންަބރ:  އިތުރު މަޢުޫލމާތު ހޯުދން:

 އެވެ.  info@vaav.gov.mvއެވެ. އީެމއިލް އެޑްެރހަކީ  6700715ފޯނާެއވެ. ފެކްސް ނަންަބރަކީ: 

1439  ޖުމާދަލްއޫލާ  20  

2018  ފެބުރުއަރީ   06  
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