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ނަންބަރު(IUL)237-A2/237/2017/1 :

ނިލަންދޫ،
ދވެހިރާއްޖެ.
ި

އިޢުލާން
އވެ.
ޖ ެ
ނވެއް ެ
ވ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނު ް
ނނަ ާ
ރގެ މިދަ ް
މިއިދާ ާ
މަޤާމް:

ރިސަރޗް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް ( 1ރޭންކް :އެމް.އެސް )01

މުސާރަ:

 5,610.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 2,000.00ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ( /ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ ،ރިސަރޗް އެންޑް

ތަނާއި ޔުނިޓް:

މޮނިޓަރިންގ)

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

 .1ރިސަރޗް ،އިވެލުއޭޝަން ،މޮނިޓަރިންގ ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި
ޕްލޭނިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
 .2ރިސަރޗް ،އިވެލުއޭޝަން ،މޮނިޓަރިންގ ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި
ޕްލޭނިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް
ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ
 .3ރިސަރޗް ،އިވެލުއޭޝަން ،މޮނިޓަރިންގ ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި
ޕްލޭނިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއި އެކު ،ގުޅުން ހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް  4ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 .1ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހަދައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .3ސީ .ޕީ .އައި އެކުލަވާލުމުގައި އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި އެއްކުރަންޖެހޭ ބާޒާރުގެ އަގުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަނޑިއަށް ޤަވާއިދުން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
 .4ޑީ .އެން .ޕީ ގެ ތަފާސް ހިސާބާ ބެހޭ ޑިވިޝަނުން އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ،ރަށްރަށުގެ
ތަފާސް ހިސާބުގެ އަހަރީ ފޮތަށް ބޭނުންވާ ރަށުފެންވަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .5ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުން އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގެ އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރުން.
 .6އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ ތަފާސް ހިސާބުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކުރުން.
 .7އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ސަރވޭތަކުގެ ލިސްޓާއި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

1

 .8އަތޮޅާއި

ތަފާސް

ރަށުފެންވަރުގައި

ބޭނުންވާ

ހިސާބު

ފަރާތްތަކަށް

މިންވަރު

ފޯރުކޮށްދެވޭ

އިތުރުކުރުމާއި ކަމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
 .9އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ހިންގާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް ބެލެހެއްޓުން.
ސަރވޭތަކަށް

 .10ބޯހިމެނުމާއި

ބޭނުންވާ

ރަށުފެންވަރުގައި

ލިސްޓިންގ

މިމަޢުލޫމާތު

ނެގުމާއި

އަޕްޑޭޓްކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަކުން އެމަސައްކަތް ކުރުން.
 .11ބޯހިމެނުމާއި ސަރވޭތަކަށް ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގެ ޗާޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ސަރވޭތަކުގައި

 .12ބޯހިމެނުމާއި

ރަށުފެންވަރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިނިއެމަރޭޓަރުންނާއި

އަތޮޅާއި

ސުޕަވައިޒަރުން ތަމްރީނުކުރުން.
 .13އަތޮޅާއި

ރަށުފެންވަރުގައި

ހިސާބު

ތަފާސް

އެއްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ސުޕަވައިސްކޮށް

ވިލަރެސްކުރުން.
 .14އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ސުޕަވައިސް
ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުން.
 .15ތަފާސް ހިސާބާ ބެހޭ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދީ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދުން
ރިޕޯޓްކުރުމާއި ކަމާބެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
 .16ސަރުކާރުގެ އެކި އޮފީސްތަކުން އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގެ އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފޯމްތައް ފުރިހަމަކުރުން.
 .17ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން ވަގުތަށް އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި އެއްކުރަންޖެހޭ އެމަރޖެންސީ
އިންފޯ ހަލުވިކަމާއެކު ނެގުމަށްޓަކާ އެހީތެރިވުން.
 .18އަތޮޅާއި

ރަށްރަށުގައި

ހިންގަމުންދާ

ތަރައްޤީގެ

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

މޮނިޓަރކޮށް

އިވެލުއޭޓްކޮށް

ބެލެހެއްޓުން.
 .19ސެކްޝަނުންކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާދިނުން.
 .20ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުވޭޓްކުރުން.
 .21ޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.
 .22ކައުންސިލަށްދިމާވާ ކުއްލި އިމަޖެންސީތަކާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި،ކައުންސިލްއިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

 .1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

ކަންތައްތައް:

 .3މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް.
 .4ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން.
 .5އިންޓަވިއުއިން (ޕްރެކްޓިކަލްސްއާއެކު) އެންމެމަތީ މާކްސްހޯދާ ފަރާތް.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

 2017ޖަނަވަރީ  18ވަނަ ދުވަހުގެ  12.00ގެ ކުރިން' ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް'

ސުންގަޑި:

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

އިންޓަވިއު އަދި ޢަމަލީ
މަސައްކަތް އޮންނާނެ
ތަނާއި މުއްދަތު:
އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތައް:

މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ  2017ޖަނަވަރީ  23އިން  28އާއި ދެމެދު ފ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ.
 .3ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް

2

އުޞޫލުން

އިތުރުގަޑީގެ

ފައިސާއާއި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް
ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރާ ފޯމް (ފޯމް ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި މިއިދާރާގެ
ވެބްސައިޓުން ( )www.faaf.gov.mvލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 .2ސިވިލް

ސާވިސްއަށް/

ސަރުކާރަށް

ޚިދުމަތް

އެއްބަސްވުމެއް

ކުރުމުގެ

އޮތް

މުވައްޒަފުން،

ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
 .3ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ
(ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ
މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ނުވަތަ
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް
ކުރެވޭނެ

ކަމަށް

ކޮލިފިކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ

ލިޔުމުގެ

ކޮޕީއާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ (މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ)
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 .4ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ
 .5މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ
ކޮޕީ (ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ)
 .6ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ
ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީ
 .7ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް




މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަކީ ޢުމުރުން  55އަހަރުވެފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު

ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ،އެޓޭޗް

ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް ހަމަނުކޮށް އަދި ފުރިހަމަނުކޮށްހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނންބަރު:
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިއޮފީހުގެ ަ
ސ ނަންބަރަކީ  6740019އެވެ .އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ
 6740018 ،6740017ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ފެކް ް
 secretariat@faaf.gov.mvއެވެ.
 07ރަބީޢުލްއާޚިރު 1438
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އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޑިރެކްޓަރ
(ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުރި)
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