ނ
މޢީ ހަމަޖެހު ް
ކން – އިޖްތި ާ
ދންތެރި ަ
ތޞާދީ ފު ު
އިޤް ި

c
&

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ރ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނިލަންދޫ،
ނަންބަރު(IUL)237-A2/237/2017/19 :

ދވެހިރާއްޖެ.
ި

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

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މަޤާމު ނަންބަރު:

J-290664
01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ .އެސް 3

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން:

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް  /އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް:

ޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު

ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން:

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

މުސާރަ:

 4,465.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1,500.00ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ބސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ޝން ފައިސާ.
ލބިދެވޭ ޕެން ަ
ޤނޫނުގެ ދަށުން ި
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާ
ނ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު ް
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 .1ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޕްރޮކްރިއުމަންޓް ދާއިރާއިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް
ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތ
ވން .ނުވަ ަ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ
ނ
އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެ ް
'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

އ
ހ އެންމެހާ ކަންތަކާ ި
ނ ކުރަންޖެ ޭ
އބެހޭގޮތު ް
ށ ދޫކުރާ ބިންބިމާ ި
 .1އެކިއެކި ބޭނުންތަކަ ް
ތއްޔާރުކުރުމާއި ލޭންޑް ސާރވޭކުރުން.
ބިނާވެށިޕްލޭނާއި ބިމުގެ ބަޖެޓް ަ
އސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން.
ތން ހުށަހަޅާ މަ ް
 .2ގޯތިގެދޮރާބެހޭގޮ ު
ހ
ފތަރު އެކުލަވާލައި ގެންނަންޖެ ޭ
ށއި ބިންބިމުގެ ދަ ް
 .3ފ.އަތޮޅުގެ އެންމެހާއި ރަށްރަ ާ
ތއް ބެލެހެއްޓުން.
އުނިއިތުރުތައްގެނެސް އެދަފްތަރު ަ
ބލައިގަނެ ޖަވާބުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޖަވާބު
 .4ޔުނިޓަށް ލިބޭ މައްސަލަތައް ަ
ތކަށް ފޮނުވުން.
ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތް ަ
1

ނޖެހޭ ކަންތައްކުރުން.
ތން ކުރަ ް
 .5އެއްބުރިއަށްވުރެ ގިނަބުރިއަށް ކުރެވޭ ޢިމާރާތްތަކާއިބެހޭގޮ ު
 .6ޔުނިޓަށް ލިބޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ނިމޭ މައްސަލަތައް ފައިލްކޮށް ފައިލިންގ
ނތައް
ނ ހޯދަންޖެހޭ ލިޔު ް
ޓމާއި ،ފައިލިންގ ސިސްޓަމު ް
ބލެހެއް ު
ސިސްޓަމް ޤަވާޢިދުން ެ
ވ ޔުނިޓަކަށް ޙަވާލުކުރުން.
ހޯދައި ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައި ބޭނުން ާ
 .7ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އޮފީސްހުޅުވާ ލެއްޕުން.
 .8އިދާރާއިން

ޚާއްޞަ

ކުރިއަށްގެންދާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ބއިވެރިވުމާއި،
ަ

އިދާރާގެ

ތއް ކުރުން.
އ ަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތަ ް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

 .1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

ކަންތައްތައް:

 .3މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް.
 .4ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ބރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ
ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ
ދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަ ި
ނ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފު ް
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް
ފހުގެ ލިޔުން.
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
ފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓު ި
ގ
ފއިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކު ެ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާ ަ
ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން
ތ
ތކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަ ީ
ޓ ަ
ވރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެ ު
ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެން ަ
ވ
ވފައި ާ
ގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަ ާ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިން ާ
ކ
ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަ ި
ވ
ނކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައި ާ
ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭ ެ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
ކޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ
ގން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރު ަ
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ގ
ވ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކު ެ
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަ ާ
ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ނ ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ް
ށފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮ ް
ވ
އވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފަ ި
ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި
ވ ލިޔުން.
މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
2

ގ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި
ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ެ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ު
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ވ ލިޔުން.
ޔންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ ާ
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ނ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރު ް

ސުންގަޑި:

ނނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2017އޮކްޓޫބަރު  05ވާ
ލިބެން ހުން ާ
ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12.00ގެ ކުރިން ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
އަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ލިޔުންތައް

މއި
ފޯ ާ

މެދުވެރިކޮށްވެސް

އީމެއިލް

އަދި

ފެކްސް

ވނެއެވެ .އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީsecretariat@faaf.gov.mv ،
މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެ ޭ
އެވެ.

ނަންބަރަކީ،

ފެކްސް

އެވެ.

6740019

ފޯމާއެކު

އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2017 ،އޮކްޓޫބަރު  09އާއި  11އާ
ށ
އ ް
ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާ ަ
ލންދެ އަތޮޅު އުތުރު ު
ދެމެދު ،ނި ަ

މުއްދަތު:

ނ
ތރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބު ް
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ާ
އެދެމެވެ.
އދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން:

ނ
ށ ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަ ް
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ
ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން

ޖުމްލަ އިންސައްތަ30% :

ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ
އިންސައްތަ
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

 މި

މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާ

މީހުންނަކީ

ޢުމުރުން

55

އަހަރުވެފައިވާ

މީހުންކަމުގައި

ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ހ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު
 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
އެޓޭޗް

ކުރަންޖެހޭ

ލިއުންތައް

ހަމަނުކޮށް

އަދި

ށހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި،
ހު ަ

ފުރިހަމަނުކޮށްހުށަހަޅާ

އ
ހުށަހެޅުންތަ ް

ވނެއެވެ.
ބަލައިނުގަނެ ޭ
ތ
ނވަ ަ
ނށްު ،
ނވާނަމަ ،މި އޮފީހުގެ  6740017ނަންބަރު ފޯ ަ
ނ ް
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭ ު
6740018

ނަންބަރު

ށ
ފޯނަ ް

ގުޅުން

އެދެމެވެ.

ނަންބަރަކީ،

ފެކްސް

6740019

އެވެ.

އީމެއިލް

އެޑްރެހަކީ،

 secretariat@faaf.gov.mvއެވެ.
 04މުޙައްރަމް 1439
 24ސެޕްޓެންބަރު 2017
އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޑިރެކްޓަރ
(ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުރި)
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