ށ
މލުކަން ތަހުޒީބަ ް
ނނަށް – ސަ ާ
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c
&

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ރ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނަންބަރު(IUL)237-A2/237/2017/2 :

ނިލަންދޫ،
ދވެހިރާއްޖެ.
ި

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

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް ( 1ރޭންކް :ޖީ.އެސް )03

މުސާރަ:

 4,465.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1,500.00ރުފިޔާ
01

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
ތަނާއި ޔުނިޓް:
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ( /ކައުންސިލް ބިއުރޯ)
 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ
ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 .1ކައުންސިލްގެ

ޢާއްމު

ބައްދަލުވުންތަކާއި

ކުއްލި

ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް

އެކަމާގުޅޭގޮތުން

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން( .ޖަލްސާތަކަށް ކިއުން ،ޖަލްސާތަކުގެ އެޖެންޑާ ތައްޔާރުކުރުން،
ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިއުން ފަދަ ކަންތައްތައް)
 .2ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާލިއުންތައް
ބަލައިގަނެ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުން.
 .3ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ސެކްޝަންތަކަށް ނުވަތަ ޔުނިޓްތަކަށް އެންގުން
 .4ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަރުން އަންގަވާ ކަންތައްތައް ކުރުން
 .5ފ .އަތޮޅުގެ އިދާރީ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންތައްތައް އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް
އެންގުން.
 .6ކައުންސިލަރުންނާބެހޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .7ކޯޑިނޭޓިންގ މީޓިންގގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .8ޙަވާލު ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

1

 .9ކައުންސިލަށްދިމާވާ 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  19ވަނަ 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

އުޞޫލުން

ފައިސާއާއި

އިތުރުގަޑީގެ

ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް
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

ކުރުމުގެ

އެއްބަސްވުމެއް

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)
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 .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 ަ
 6740018, 6740017ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ފެކްސް ނަންބަރަކީ  6740019އެވެ .އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ
 secretariat@faaf.gov.mvއެވެ.
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އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޑިރެކްޓަރ
(ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުރި)
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