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 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ އަތޮޅު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބީރ 
 

                         ނިލަންދޫ،  
 237-A2/237/2017/7(IUL)ނަންބަރު:                        ދިވެހިރާއްޖެ.             
 

 ން އިޢުލާ
 

 

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

 J-221942 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 02އެސް އެސް. މަޤާމުގެ ރޭންކް:

  2ގްރޭޑް  ސަޕޯޓް ސްޓާފް ސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ ކްލެ 
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް  ސެކްޝަން:

 ުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:
 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފ. ނިލަންދޫ  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  3,470.00 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  1,000.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ދުމަތް. ޚިސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އު .1 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:
 ޝަން.ބިއުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރި .2
، އިސާއާއިފަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ .3

 .ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފަިއސާއާއި، ދަތުރު އެލަވަންސް
ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި މަޤާމު 

 ވާޖިބުތައް:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ގެ )ކައުންސިލް އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަުތރުތައް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .1
 ރަންޖެހޭ ދާކު އަހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން( ކުރުމުގައި ފަޅުވެރިޔަކު  އިދާރާއިން

 .މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން
 އި،ނެގުމާ ގިލިއުޅަނދުފަހަރު ލަފާފުރާއިރު ނަގިލިުލމާއި، ނަ ގެއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ .2

އިރު، ންނައޮ ދަތުރުކުރާއިރުގައްޔާއި، ތަންތަނަށް ކައިރިކުރާއިރުގައްޔާއި، ފަޅުގައި
ށް، ރައްކާތެރިކޮ އުޅަނދުފަހަރަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ އެންމެހައި ކަންަކމުން

ތަ ން ނުވަޕްޓަކެއުޅަނދެއްގެ  ންތައްތައް، އެއުޅަނދުފަހަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ެއންމެހައި ކަ
 .ނެވި އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ކުުރން

 .ންތައްކުރުއްކަތްސާފުާތހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުަމށް ކުރަންޖެޭހ މަސަދޯނި އިންޖީނާއި،  ދޯނީގެ .3
 ކެތި ދަތުރުތަކުގައި ތެލާިއ، ފެނާއި، ދަތުރަްށ ބޭުނންާވ އެނޫންވެސް ތަ ދޯނީގެ .4

 .ސައްކަތްކުރުންށްލުމުގެ މަދޯންޏަ
އުނގުޅުމާއި، ދަވާދުލުންފަދަ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ދޯނި އެހެލައި ބޭލުމާއި،  ދޯނި .5

 .ނަގިލިތައް ސާފުކުރުން ދޯނީގެ
 .ބެލެހެްއޓުން ދޯނި ދިޔަހިއްކުމާއި، ދޯީނގެފަޅުގައި އޮންނައިރު،  ދޯނި، .6

 އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  –އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން 
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ގެ ފީހުރިވުމާއި، އޮމަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެ އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ .7
 .ރުންތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތަްއަތއް ކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ

 މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:
އެ ، މާއިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަން އެނގު ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގައި .1

 ނުވަތަ ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.ޞިއްޙަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭފަދަ
 ޖުރިބާ ތަ މަސައްކަތުގެ އަހަރުދުވަހުގެ 2  މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި .2

 ނުަވތަ؛. ލިބިފައިވުން
 .ންށްފައިވުލުކޮމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ ލައިސަންސެއް/ ހުއްދައެއް/ ސަނަދެއް ހާސި .3

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 .ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު .1
 .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ .2
 .މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި، ފެންވަރާއި، ޤާބިލުކަމުގެ ސިފަތައް .3
 .ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން .4

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  .1
 ޑްރެސް )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރާއި އީމެއިލް އެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަވަނވަރު  .2

 ހިމެނޭގޮތަށް(
ގެ ވާ ކާޑުމަނުުމއްދަތު ހަ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .3

 . ޕީއެއްކޮދަ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންަނ، އަިދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަ
ޒަފުން ވައްމުޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް  .4

ޒެއް އުތިރާއިދު ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަަމ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެ
 ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުގެ ލިޔުން.

 ؛ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5
 ން އޮތޯރިޓީން ފެންވަުރ ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ހ((

ދޭ ލީމުސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ )ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢު
އިާވ ވާފަމަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަ

ްނ އްޖެއިގާ ރާރުގެ މަތީ ތަޢުލީުމދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންސެޓުފިކެޓުތަކާއި، ރާއްޖެއިްނ ބޭ 
 ކޯސް  ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ
ބޫލު ޤައި ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގަ

 ( ގެ ކޮޕީޔުމުލިން ދޫކުރައްވާަފއިވާ ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދާ ށްގެންރިއަ)ށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަުޢލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކު

 ކަމުގެ ކުރިރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ
 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

އުުޓން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުެގ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ ިއންސްޓިޓި)ނ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

 ޕީ.ކުގެ ކޮޓުތަކުރު މުއްދަުތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .6
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ  .7
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 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
ދާކުރި އް އަސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއެ )ހ(

 ން. ޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުމުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަ
ލަ މިއް)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ުނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްެގ ނުވަތަ އަ
ތް އަދި ސައްކަމަރި އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކު

ފައިވާ  ދޫކޮށްކުންއަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ
 ލިޔުން.
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 ސުންގަޑި:

ކައުންޓަރުން ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު 
ވެބްސައިޓުްނ މި ފޯުމ ( www.faaf.gov.mv) ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މި އިދާރާގެ
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ންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
މެއިލް އެޑްރެހަކީ، -އަދި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށްވެސް  ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ

secretariat@faaf.gov.mv ީއެވެ.  6740019، އެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކ
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  ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި 

 މުއްދަތު:
އާ  12އި އާ 09މާރިޗު  2017ނީ، އޮންނާއިންޓަވިއު މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ 
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 ބުން އެދެމެވެ.ތައްޔާރުވެގެން ތި
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