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 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ އަތޮޅު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބީރ 
 

                             ނިލަންދޫ،               
 9A2/237/2017/1-(IUL)237 ބަރު:ނަން                                                            ިދވެހިރާއްޖެ.               

 ން އިޢުލާ
 .މީހަކު ހޯދަން ބޭނުްނވެއްެޖެއވެދަްނނަާވ  މަޤާމަށް މި މިއިދާާރގެ

  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަޤާމް:
 J-290664 މަޤާމު ނަންބަރު:

  01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ވަގުތީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3އެސް  ޖީ. ކް:މަޤާމުގެ ރޭން 
  1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ ކްލެ 
 ންޓްލޮޕްމައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ/  އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން:

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަޤާމު އޮތް އޮފީސް:
 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފ. ނިލަންދޫ  ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  4,465.00 މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  1,500.00 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 މަތް. ޚިދުސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭބސް ފަރުވާގެ .1 ޢިނާޔަތްތައް: އިތުރު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ. .2

ސާއާއި ފައި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުްނ އިތުރުގަޑީގެ .3
 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް

އިން ދާއިރާ ޕްރޮކްރިއުމަންޓްއިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޓް، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަން .1 މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:
ޞިލް ގެ ސަނަދެއް ޙާ 3ނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަ

މަސައްކަތުގެ  އަހަރު ދުވަހުގެ 2ކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ދާއިރާއެއްގައި 
 ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިުވން. 

އެކު، އޭގެ ލިބިފައި ވުމާމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް  2ވީ އިމްތިޙާނަކުން ސާނަ .2
ގެްނ ދަށްވެ އިންއިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެިހ' މި މާއްދާ

 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. 

މަޤާމުގެ 
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

 ތަކާއި  ކަން ދޫކުރާ ބިންބިމާިއބެހޭގޮތުްނ ކުރަންޖެޭހ އެންމެހާއެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް  .1
 ބިނާވެށިޕްލޭނާއި ބިމުގެ ބަޖެޓް ަތއްޔާރުކުރުމާއި ލޭންޑް ސާރވޭކުރުން.

 ރުން.އްތައްކުންތަގޯތިގެދޮރާބެހޭގޮުތން ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަ .2

ޖެޭހ ންނަންގެ ދަްފތަރު އެކުލަވާލައި ގެފ.އަތޮޅުގެ އެންމެހާއި ރަށްރަާށއި ބިންބިމު .3
 އުނިއިތުރުތައްގެނެސް އެދަފްތަރުަތއް ބެލެހެއްޓުން.

ބު ގެ ޖަވާތަކުޔުނިޓަށް ލިބޭ މައްސަލަތައް ަބލައިގަނެ ޖަވާބުތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުން .4
 ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށް ފޮނުވުން.

 އިޖްތިާމޢީ ހަމަޖެހުން  –ފުުދންތެރިަކން އިޤްިތޞާދީ 
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 ކުރުން.ންތައްކަޖެހޭ  ޢިމާރާތްތަކާއިބެހޭގޮުތން ކުރަން އެއްބުރިއަށްވުރެ ގިނަބުރިއަށް ކުރެވޭ .5

ގ ލިންޔުނިޓަށް ލިބޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ނިމޭ މައްސަލަތައް ފައިލްކޮށް ފައި .6
ތައް ޔުން ލިސިސްޓަމް ޤަވާޢިދުން ެބލެހެއްުޓމާއި، ފައިލިންގ ސިސްޓަމުްނ ހޯދަންޖެހޭ 

 ލުކުރުން.ހޯދައި ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައި ބޭނުންާވ ޔުނިޓަކަށް ޙަވާ

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އޮފީސްހުޅުވާ ލެއްޕުން. .7

 ދާރާގެއިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމާއި، އި .8
 .ރުންމަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތަްއަތއް ކު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ލޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެ

 ކަންތައްތައް:

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު. .1

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ. .2

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް. .3

 ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން. .4

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 ރެސް ރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރާއި އީމެއިލް އެޑް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަ .2
 ހިމެނޭގޮތަށް(

  ކާޑުގެމަނުވާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަ .3
 .ޕީއެއްދަ ކޮދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންަނ، އަިދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަ

ޒަފުްނ ވައް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުސިވިލް ސަރވިސްއަށް .4
އް އުތިރާޒެދު އިކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެ

 .ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުގެ ލިޔުން

 ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

ެގ ޓުތަކުޓުފިކެވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާަފއިވާ ތަޢުލީމީ ސެމޯލްޑި)ހ( 
އިން ރާއްޖެ ންގާކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިކޮޕީ )ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ

ީތ ރުގެ މަން ބޭބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންަވރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެުޓަތކާއި، ރާއްޖެއި
އިާވ ލަާވފަ ބައްތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންާގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު

 ވަިކ ފިކެޓު ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުސެޓުފިކެޓުތައް
އިާވ ރައްވާފަދޫކު ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭެނކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(

އްޖޭގެ ރާގެންދާ އަށްށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްެގން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުަކޒަކުން ކުރި)
 .ގެ ކޮޕީޔުމުނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

ކުެގ ޓުތަނ( ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަާވ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެ)
 ކޮޕީ.

 .ގެ ކޮޕީތަކުސެޓުފިކެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ. 6

ނުމުގެ ގައިދިސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުްނ ފާސްވިކަން އަން. 7
 . ކޮޕީގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮްށފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ

ފައިާވ ކޮށްތަކުން ދޫމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ އިދާރާ. 8
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

ކުރި އަދާ ހ( ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް)
 މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން.
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އެއްގައި އިދާރާ އްލަ ނުވަތަ އަމިށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ުނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ )
ށްފައިވާ އްކަތްކޮމަސަ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި
 .ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަާޔންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ރުްނ އުންޓަގެ ކަމު ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ
ވާ  05 ކްޓޫބަރުއޮ 2017ލިބެން ހުންާނނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

ދާރާ ންސިލްގެ އިގެ ކުރިން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައު 12.00ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި 
 ކްސްފެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯާމއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް އަދި އަށެ

 secretariat@faaf.gov.mvއިލް އެޑްރެހަކީ، މެ-ބަލައި ގަނެޭވނެއެވެ. އީ  މެދުވެރިކޮށްވެސް
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު   އެވެ. 6740019އެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކީ، 

 .ނެއެވެ ކުރެވޭ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު ލިޔުންތައް  ހުރިހާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އޮންނާނެ ތަނާއި އިންޓަވިއު 
 މުއްދަތު:

އާ  11އާއި  09 އޮކްޓޫބަރު 2017މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 
ޒީފާައްށ މި ވަ، އެކުދެމެދު، ނިަލންދެ އަތޮޅު އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ. ވުމާ
ތިބުްނ  ވެގެންއްޔާރުކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ާތރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތަ

 .އެދެމެވެ
 ގިނަނަަމ، އަށްވުރެ 10މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ައދަދު  ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން:

އިްނ ގެ ތެރެތްތަކުްށ ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަ
 .ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ 10އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ 
ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން 

ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ 
 އިންސައްތަ 

 %30ތަ: ޖުމްލަ އިންސައް

ގައި އަހަރުވެފައިވާ މީހުންކަމު 55މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންނަކީ ޢުމުރުން   އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

  ޭންތަކާއިށަހެޅުސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު  ހުަށހަޅުއްވާ ހު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހ ،
ތަްއ ހެޅުންފުރިހަމަނުކޮށްހުށަހަޅާ ހުށަދި އައެޓޭޗް ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް ހަމަނުކޮށް 

 ވެ.ބަލައިނުގަނެޭވނެއެ
 

ނަންބަރު ފޯަނށް، ުނވަަތ  6740017މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭުންނވާނަމަ، މި އޮފީހުގެ 
 ލް އެޑްރެހަކީ،އެވެ. އީމެއި 6740019ނަންބަރު ފޯނަްށ ގުޅުން އެދެމެވެ. ފެކްސް ނަންބަރަކީ،  6740018

 secretariat@faaf.gov.mv ެއެވ. 

 1439 މުޙައްރަމް   04
 2017 ސެޕްޓެންބަރު 24
 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް
 ޑިރެކްޓަރ

 (ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލުވެހުރިޒިންމާދާރުވެރިޔާ)


