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 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ އަތޮޅު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބީރ 
 

 04/6201/2A-237ބަރު: ނަން                            ނިލަންދޫ،                 
  ދިވެހިރާއްޖެ.             

 ން އިޢުލާ
 .މީހަކު ހޯދަން ބޭނުްނވެއްެޖެއވެމިދަްނނަާވ  މަޤާމަށް  މިއިދާާރގެ

 އިވަރު ލާންޗް ޑްރަ މަޤާމް:
 (03އެސް .އެސް)ރޭންކް:  3ގްރޭޑް  ސަޕޯޓް ސްޓާފް ސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ ކްލެ 

 ރުފިޔާ  3,875.00 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  1,000.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

  01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 
 ތަނާއި ޔުނިޓް:

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް / ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ
 )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން( 

އް/ ންސެލައިސަކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ބީ ކެޓަގަީރގެ  ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:
އްކަތު ހުގެ މަސައަހަރު ދުވަ 2އެ ދާއިރާއިން   / ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،ހުއްދައެއް

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ެގ އުންސިލް، )ކަކުރަންޖެހޭ ަދުތރުތައް ލާންޗުގައި ރަންގަލި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .1
ޖެހޭ ކުރަންއަދާ ކެޕްޓަންއިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން( ކުރުމުގައި 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

ޗަްށ ، ލާންދުއްވާއިރުގައާއި ފަޅުގައި އޮންނައިރު ލާންޗުކައުންސިލް އިދާރާގެ އަތޮޅު .2
ހައި ންމެގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ އެންެމހަިއ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށް، ލާންޗުގެ އެ

 ކަންތައްތައް ބެލެހެްއޓުން.

 ދި އަނާއި ންޗުގެ އިންޖީނަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލާއި، އަޑީތެލާއި، އެހެިނހެން ސާމާލާ .3
 އިގެން ންނަވަމީގެއިތުރުންވެސް ލާންޗަށް ހޯަދންޖެހޭ ތަކެތި ކަމާިއބެހޭ ވެިރންނަށް ދަ 

ހޭ މާއި ބެތި ކަހޯދުމާއި، އެތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، ހަލާުކވާތަކެ
 ޔުނިޓާއި ހަވާލުކުރުން. 

ރަށް އި ދަތުއްޗާކެދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ސަލާަމތާއި ބެހޭ ތަކެއްޗާއި މުއާސަލާތުގެ ތަ .4
 ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހަމަޔަށް ހުރިޯތ ބަލައި ޗެކް ކުރުން. 

ދުމަށް ހެއް މަތީ ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސެޓްފިކެޓްލާންޗުގެ ސަލާ .5
 ހުށަހެޅުން.

އިވާ ކޮށްފަލާންޗު ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ލާންޗުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ހަވާލު .6
 އެމީހުންލައްވާ ކުރުވުން.މަސައްކަތް 

 ގެ ދާރާއިއިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި  .7
 ން.ކުރު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލު ކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މްރީނު.ތަޢުލީމާއި ތަ .1

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ. .2

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް. .3

 ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން. .4
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:
ރވިސްގެ ގެ ކުރިން، 'ސިވިލް ސަ 13.00 މެންދުރުފަހު ވަނަ ދުވަހުގެ 17ފެބުރުވަރީ  2016

 ރާއަށްއިދާފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް' ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 
އިންޓަވިއު އަދި ޢަމަލީ 
މަސައްކަތް އޮންނާނެ 

 ތަނާއި މުއްދަތު:

 އާއި 22ން އި 19ފެބުރުވަރީ  2016މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަްށ ބޭއްޭވ އިންޓަވިއު އޮންާނނީ 
 ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. ދެމެދު

 މަތް. ޚިދުސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސް ފަރުވާގެ .1 އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ. .2

އާއި ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަ .3
 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް

އި ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
)ފޯމް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަުރކުރާ ފޯމް

އިން ލިބެްނ  www.faaf.gov.mvކައުންޓަރުންނާއި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް: 
 ހުންނާނެއެވެ.(

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  .2

 (ވާތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ )އެކްރެޑިޓްކޮށްފައި .3

 ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ. .4

ކުރެއްވި ތަ އަދާ ނުވައުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާވަޒީފާއެއްގައި  .5
 . ންލިޔު މީރަސް އެތަނުގެ ތައްގަނުޑޖެހި އެނގޭނޭ،މަސްއޫލިއްޔަތާއި މުއްދަތު ވަޒީފާގެ 

ކު    އްޒަފަ މުވަލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޮބންޑެއްގައިހުރިސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސިވި .6
ދު ވުމާމެ ދަލުފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އެވަޒީފާއަށް ބަ

 އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީާފ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީލިއުން.

 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު .7
ގައި އަހަރުވެފައިވާ މީހުންކަމު 55މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަކީ ޢުމުރުން   އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

  ޭންތަކާއިށަހެޅުސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު  ހުަށހަޅުއްވާ ހު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހ ،
ތަްއ ހެޅުންށަމަނުކޮށްހުށަހަޅާ ހުފުރިހައަދި އެޓޭޗް ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް ހަމަނުކޮށް 

 ވެ.ބަލައިނުގަނެޭވނެއެ
 

 ަނންބަރު: ފީހުގެމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިއޮ
ރެހަކީ އެވެ. އަދި އީމެއިލް އެޑް 6740019ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފެކްްސ ނަންބަރަކީ  6740018 ،6740017

secretariat@faaf.gov.mv .ެއެވ 
 1437ރަބީޢުލްއާޚިރާ  25
 2016ފެބުރުވަރީ    04
 

 މުޙައްމަދު ޖަލީލު
  ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ

 ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ()

http://www.faaf.gov.mv/

