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 ކައުންސިްލގެ ިއދާރާ އަތޮޅު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބީރ 
 

                             ނިލަންދޫ،               
 42A2/237/2017/-(IUL)237 ބަރު:ނަން                                                            ިދވެހިރާއްޖެ.               

 ން އިޢުލާ
 .މީހަކު ހޯދަން ބޭނުްނވެއްެޖެއވެދަްނނަާވ  މަޤާމަށް މި މިއިދާާރގެ

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމް:
 J-221958 މަޤާމު ނަންބަރު:

  01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3ޖީ. އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކް:
  1ގްރޭޑް  އޮފިސަރ ސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ ކްލެ 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭަޝން ޓެކްނޮލޮޖީ /  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ސެކްޝަން:

 ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަޤާމު އޮތް އޮފީސް:
ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ 

 ތަން:
 ޅު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ފ. ނިލަންދޫ ނިލަންދެ އަތޮ

 ރުފިޔާ  -/4,465މަހަކު  މުސާރަ:
 ރުފިޔާ  -/1,500މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

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

 ބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެންަޝން ފައިސާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ .2

އާއި އިސާފަސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުޞޫލުްނ އިތުރުގަޑީގެ  .3
 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް

 ރާއްޖޭގެވެހިމަންޓްެގ ދާއިރާއިން ދިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ެމނޭޖް .1 މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:
އެކު، މަޤާމުގެ ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާ 3ގައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ތަ ފައިވުން. ނުވަ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި 2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 

އިތުރުން،   'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމުގެމާއްދާއިން ދަށެވެގެން 2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .2
ރޭޑް 'ސީ' ގް ގެންސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެ

 ލިބިފައިވުން. 
މަޤާމުގެ 

ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 :ވާޖިބުތައް 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން. .1

ވާބު އި ޖަމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާ މަސައްކަތާގުޅޭ .2
 ވުން.ށް ފޮނުތަކަތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޖަވާބުތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ަފރާތް

 އި ގުޅޭކަމާމުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފޯމު ހަދައި އެ .3
 .ކަތްތަްއ ކުރުންގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައް

 ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  .4

 .ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާކުރަން ހުށަަހޅާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން .5

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން. .6

 އިޖްތިާމޢީ ހަމަޖެހުން  –އިޤްިތޞާދީ ފުުދންތެރިަކން 
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ިއ އޮފީހަށް އަންނަ މެހެމާނުްނ ބަލައިގަނެ ބައްދަލުކުރަްނ އަންނަ ފަރާތްތަކާ .7
  އިންތިޒާމް ހަަމޖެސުން.ބައްދަލުކުރުވުމުގެ

ތައް ޔަތުހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެިނެހން މަސްއޫލިއް .8
 އަދާކުރުން.

 ށްގެންދާ ރިއަކައުންސިލަށް ދިމާވާ ކުއްލި އިމަޖެންސީތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކު .9
އިރާގެ ދާ ސައްކަތުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޚާއްސަ

 ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން. 
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު. .1

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ. .2

 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް. .3

 އްކަތު އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން.ގިނަވަގުތު މަސަ .4

 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތއް:

ރެސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަވނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނަބރާއި އީމެއިލް އެޑް .2
 ހިމެނޭގޮތަށް(

 ކާޑުގެ  ނުވާތު ހަމަވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަ .3
 .އެއް ކޮޕީދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންަނ، އަިދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ

ފުން ވައްޒަސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މު .4
އް ތިރާޒެ އިއުކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެަނމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިްނ ވީއްލުމާމެދު

 .ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުގެ ލިޔުން

 ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

 ޓުތަކުގެޓުފިކެމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާަފއިވާ ތަޢުލީމީ ސެ)ހ( 
ން އްޖެއިރާންގާ  މަރުކަޒަކުން ހިކޮޕީ )ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަުޢލީމުދޭ

ތީ ރުގެ މަން ބޭބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންަވރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެުޓަތކާއި، ރާއްޖެއި
ވާ ލަާވފައިބައް ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންާގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު

ވަކި  ކެޓު ނުަވތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިޭބ ސެޓުފިސެޓުފިކެޓުތައް
ވާ އްވާފައިކުރަދޫފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން 

 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ(

އްޖޭގެ ންދާ ރާގެއަށްށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރި)
  ކޮޕީ.ޔުމުގެނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

ގެ ޓުތަކުނ( ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަާވ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެ)
 ކޮޕީ.

 . ކޮޕީތަކުގެސެޓުފިކެޓު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ. 6

މުެގ އިދިނުސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެޭވ އިމްތިޙާނުްނ ފާސްވިކަން އަންގަ. 7
 .ކޮޕީ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮްށފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ

ރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ އިދާ. 8
 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

ރި ދާކުއަހ( ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް )
 މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން.
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އްގައި ދާރާއެއިއްލަ ގެ ނުވަތަ އަމިށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއް)
ފައިވާ ކަތްކޮށްސައްމަވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި 
 ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަާޔންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ން އުންޓަރުގެ ކަމު ނިލަްނދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިދާރާވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ
ވާ  21ސެންބަރު ޑި 2017ލިބެން ހުންާނނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަާޅނީ 

ރާ ންސިލްގެ އިދާ ގެ ކުރިން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައު 12.00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި
 ކްސް ވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް އަދި ފެއަށެ

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

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

 ތަނާއި މުއްދަތު:
އާ  28އި އާ 25 ޑިސެންބަރު 2017މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާީނ، 

 ށްމި ވަޒީފާއަ ކު،އެދެމެދު، ނިލަންދެ ައތޮޅު އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ. ވުމާ
ބުން ތިވެގެން ޔާރުކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ާތރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައް

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

އިން އެންެމ ގެ ތެރެތަކުށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފަިއވާ ފަރާތްތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަ 
 .ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ 10މަތިން މާކްސް ލިބޭ 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް 
ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ 
ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން 

ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ 
 އިންސައްތަ 

 %30އްތަ: ޖުމްލަ އިންސަ

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

  ޭންތަކާއިށަހެޅުސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު  ހުަށހަޅުއްވާ ހު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހ ،
ތައް ހެޅުންފުރިހަމަުނކޮށްހުށަހަޅާ ހުށަ އަދި އެޓޭޗް ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތަްއ 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. 
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 ނަޞީރު އިބްރާހީމް 

 ޑިރެކްޓަރ
 ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ()


