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 235-CA/235/2014/5(IUL) ނަންބަރ:                                                 
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ބޭުނންެވއެވެ.މި އިދާރާގެ 
 

 (332322)މަޤާމުގެ ނަންބަރު:  ފަޅުވެރި މަގާމް:
 )އެކެއް(  30  ބޭނުންވާ އަދަދު:

                                                3އެސް.އެސް. ރޭންކް:
 3ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގުރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ރުފިޔާ 2743/-  މުސާރަ: 
 ރުފިޔާ 0333/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:

އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާ
    އޮފީހާއި، ސެކްޝަން:

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅުފެލިދެއަތޮޅު 

 

ނުވަތަ  މަގާމުގެ ފެންވަރު
ޝަރުޠު/ ތަޢުލީމާ، 

 ތަޖުރިބާތައް:

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  3މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  .0
 ނުވަތަ  ،ލިބިފައިވުން

ތަމްރީނެްއ / ލައިސަންސެއް / ހުއްދައެއް/ ސަނަދެއް މަޤާމަށް ބޭުނންވާ  .2
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

މަގާމުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި 
 ވާޖިބުތައް:

 
ފުށިފަރު ދޯނީގައި ފަޅުވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން  ކައުންސިލްއިދާރާގެ އަތޮޅު ވ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަުރ އަތޮޅު  ދަތުރުކުރުމާއި
ކައުންސިލް އިދާރާެގ  އަތޮޅު ފަޅުގައި އޮންނައިރު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބެލެހެްއޓުމާއި 

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ވާވެލާވެއްޔާއި، އެންމެހައި ތަކެިތ 
އުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރު ފެހިކަހައި ކައަތޮޅު ބެލެހެއްޓުމާއި

 ދަވާދުލައި ރީތިކޮށް ބެލެހެއްުޓން.
 
 
 
 

 ތަޖުރިބާ  ،ތައުލީމާއި ލިބިފައިވާ .1 ފަރާތެއް ގާބިލު  އެންމެ ވަޒީފާއަށް



2 

 

  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ ލިބިފައިވާ .2  :ބެލޭނެ ކަންތައްތައް  ހޮވުމަށް

 ސިފަތައް  ބޭުނންވާ ފެންވަރާއި، ކަމާިއ،ގާބިލު ހުނަރާއި، މަސައްކަތު .3
އިންޓަރވިއު އަދި 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނާއި 
 :މުއްދަތު

 އި،އާއި، ޕްރެކްޓިކަލާއިންޓަރވިއުޝަރުހަމަވާ ފަރާތްަތކަށް ބާއްވާ މި މަގާމަށް 
މުއްތަދު ހަމަވާތާ  އިމްތިޙާނުކުރުން ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ތަނާއި ތާރީޚު އިޢުލާނުގެ 

 މެވެ.އެންގޭނެދުވަހުގެ ތެރޭގައި  51 ރަސްމީ
މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:
 

 އަންގާރަވާ  5054 މާރޗް 51މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 
ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމާއެކު ހުށަހަޅަށްޖެހޭ އެންމެހައި  54:00ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 

 އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުްނ އެދެމެވެ. ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްލިޔުންތައް 
 އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

 
ގަޑީގެ ފައިސާއާއި ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރުދި

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތްތައް އެހެނިހެންދެވޭ  ގުޅިގެންވަޒީފާއާ 
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޗުއްޓީ ލިބޭނެއެވެ. ޗުއްޓީ:

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު)ފެލިދެއަތޮޅު  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  .5
 www.csc.gov.mvއިދާރާއިންނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް 

 އިން ފޯމު ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.(

އަށް/ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްއޮތް މުވައްޒަފުން، ސިވިލް ސަރވިސް .5
ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ކުރިމަތިލާ މަގާމަށް 

 ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީާފ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދެނެގަތުަމްށ ބޭނުންވާ  .3
 ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުންއަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ކޮށް )އެކްރެޑިޓްލިޔުންތަކާއި 

ނޑު ޖަހާފައިވާ  އަދި  އަސްލު(ކޮޕީގެ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީުހން ތައްގަ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުަމށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާަތކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ން ނުވަތަ ޤާނޫނީ އަސްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުލިޔުންތައް )
ނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީގެ އަސްލު( ކޮށް ހުށަހަޅާ )އެޓެސްޓް ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަ

ލިޔުންތަކުގައި، އެޓެސްޓްކުރި ފަރާތުގެ ނަމާއި، ތާރީޚާއި ސޮއި އަދި އެޓެސްޓްކުރި 
ނޑުޖަހާފައި ނުާވނަމަ  އެލިޔުންތައް ބަލައި ނުގަެނވޭނެއެވެ(.، އޮފީހެއްގެ ތައްގަ

ދެފުށް ފެންނާނޭ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ށްއެދޭ ފަރާތުގެވަޒީއަ .4
އެއްގޮތްކަމަށް  އަސްލާއި)ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއަކާއި 

 ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީުހން ތައްގަޑު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން 
 .(ސީވީ) ވަނަވަރު ފަރާތުގެ އެދޭ ފާއަށްވަޒީ، (ކޮޕީގެ އަސްލުޖަހާފައިވާ 

ނަންބަރު  6700502ގުޅުއްވާނީ  އި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރެއްވުމަށްމި އިޢުލާނާ
އެވެ. އީ މެއިލް އެޑްރެހަކީ  6700715ފޯނާއެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކީ، 

info@vaav.gov.mv .ެއެވ 
 

         
3307   އޮކްޓޯބަރ  30  
0721   ޖުމާދަލްއޫލާ 03  
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