އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

c
&

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ރ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނިލަންދޫ،
ނަންބަރު(IUL)237-A2/237/2017/7 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން
މި އިދާރާގެ ،ތިރީގައިމިވާ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
މަޤާމް:

ދޯނީ ފަޅުވެރި

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-221942
01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އެސް.އެސް 02

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

ސެކްޝަން:

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:

ޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ދ
ޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ފ .ނިލަން ޫ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު

މުސާރަ:

 3,470.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1,000.00ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ޫ
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި،
އސާއާއި ،ދަތުރު އެލަވަންސް.
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފަ ި
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

ތރުތައް( ،ކައުންސިލްގެ
 .1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަ ު
އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން) ކުރުމުގައި ފަޅުވެރިޔަކު އަދާކުރަންޖެހޭ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.
ލމާއި ،ނަގިލި ނެގުމާއި،
 .2އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރު ލަފާފުރާއިރު ނަގިލި ު
ދަތުރުކުރާއިރުގައްޔާއި،
އުޅަނދުފަހަރަށް

ތަންތަނަށް

ގެއްލުމެއް

ކައިރިކުރާއިރުގައްޔާއި،

ލިބިދާނޭ

އެންމެހައި

ފަޅުގައި

ކމުން
ކަން ަ

އޮންނައިރު،
ރައްކާތެރިކޮށް،

އންމެހައި ކަންތައްތައް ،އެ އުޅަނދެއްގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ
އުޅަނދުފަހަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ެ
ރން.
ނެވި އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ކު ު
ހ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
މށް ކުރަންޖެ ޭ
ތހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
 .3ދޯނީގެ އިންޖީނާއި ،ދޯނި ސާފު ާ
 .4ދޯނީގެ

ދަތުރުތަކުގައި

ތެލާއި،

ފެނާއި،

ށ
ދަތުރަ ް

ވ
ނން ާ
ބޭ ު

އެނޫންވެސް

ތަކެތި

ދޯންޏަށްލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
މސައްކަތްތައް ކުރުމާއި،
 .5ދޯނި އެހެލައި ބޭލުމާއި ،ދޯނި އުނގުޅުމާއި ،ދަވާދުލުންފަދަ ަ
ދޯނީގެ ނަގިލިތައް ސާފުކުރުން.
އޓުން.
ނގެ ދިޔަހިއްކުމާއި ،ދޯނި ބެލެހެ ް
 .6ދޯނި ،ފަޅުގައި އޮންނައިރު ،ދޯ ީ
1

ކުރިއަށްގެންދާ

 .7އިދާރާއިން

މަސައްކަތްތަކުގައި

ޚާއްޞަ

އޮފީހުގެ

ބައިވެރިވުމާއި،

ތއް ކުރުން.
އ ަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތަ ް
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 .1ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު ،މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަން އެނގުމާއި ،އެ
މަސައްކަތް ކުރެވޭފަދަ ޞިއްޙަތެއްގައިހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން .ނުވަތަ
 .2މަޤާމުގެ

ދާއިރާއެއްގައި

މަސައްކަތުގެ

އަހަރުދުވަހުގެ

2

ތަޖުރިބާ

މަސައްކަތުގެ

ވތަ؛
ލިބިފައިވުން .ނު ަ
 .3މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް /ލައިސަންސެއް /ހުއްދައެއް /ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

 .1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

ކަންތައްތައް:

 .3މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ،ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަމުގެ ސިފަތައް.
 .4ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ނބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
ނވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް
ވ ަ
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަ
ހިމެނޭގޮތަށް)
މއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭު ،
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެ ި
ދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަ ި
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް
ފހުގެ ލިޔުން.
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
ފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓު ި
)ހ)

މޯލްޑިވްސް

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
މަރުކަޒަކުން

ކޮލިފިކޭޝަން
ކޮޕީ

ހިންގާ

(ރާއްޖޭގައި
ރާއްޖެއިން

އޮތޯރިޓީން

ރ
ފެންވަ ު

ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން
ބޭރުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ބައްލަވާފައިވާ
ހިންގާ

މަތީ

ފެންވަރު

ތަޢުލީމީ
ތަޢުލީމުދޭ

ވ
ބައްލަވާފައި ާ

ނ
މދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއި ް
ބރުގެ މަތީ ތަޢުލީ ު
ނ ޭ
ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ،ރާއްޖެއި ް
ބޭރުގެ

ފެންވަރު

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ބައްލަވާފައިވާ

ސެޓުފިކެޓުތައް

ނުވަތަ

ކޯސް

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު
ފއިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާ ަ
ޢލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަ ު
ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ނ)

ސިވިލް

ސަރވިސް

ޓްރޭނިންގ

ޓން
އންސްޓިޓިއު ު
ި

ހިންގަވާ

ގ
ކޯސްތަކު ެ

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަ ު
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ
ށފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮ ް
އދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ތމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ި
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަ ު
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ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި
ވ ލިޔުން.
މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
ގ ނުވަތަ އަމިއްލަ
ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ެ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ު
އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން

ސުންގަޑި:

މ
ނ މި ފޯ ު
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ ( )www.faaf.gov.mvވެބްސައިޓު ް
ތ ހުށަހަޅާނީ  2017މާރިޗު
ކ ި
ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ
ދއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
ގ  12.00ގެ ކުރިން ،ނިލަން ެ
 07ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް
އަދި

ފެކްސް

މެދުވެރިކޮށްވެސް

secretariat@faaf.gov.mv

ބަލައި
ފެކްސް

އެވެ.

ގަނެވޭނެއެވެ.

އީ-މެއިލް

ނަންބަރަކީ،

އެޑްރެހަކީ،

6740019

އެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި

އވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2017 ،މާރިޗު  09އާއި  12އާ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭ ް

މުއްދަތު:

ރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި
ދެމެދު ،ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތު ު
ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލާ

ތކުން،
ފަރާތް ަ

އެ

ތާރީޚުތަކުގައި

އިންޓަވިއުއަށް

ހާޒިރުވުމަށް

ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން:

ފއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ލ ަ
ށ ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ާ
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަ ް
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ
ޖުމްލަ އިންސައްތަ 25%

ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ
އިންސައްތަ:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ،މި އޮފީހުގެ 6740017
ނ އެދެމެވެ .ފެކްސް ނަންބަރަކީ 6740019 ،އެވެ .އީމެއިލް
ނށް ،ނުވަތަ  6740018ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅު ް
ނަންބަރު ފޯ ަ
އެޑްރެހަކީ secretariat@faaf.gov.mv ،އެވެ.
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ރ
އިބުރާހީމް ނަޞީ ު
ޑިރެކްޓަރ
(ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)
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