ނ
މޢީ ހަމަޖެހު ް
ކން – އިޖްތި ާ
ދންތެރި ަ
ތޞާދީ ފު ު
އިޤް ި

c
&

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ރ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނިލަންދޫ،
ނަންބަރު(IUL)237-A2/237/2017/24 :

ދވެހިރާއްޖެ.
ި

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

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމު ނަންބަރު:

J-221958
01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ .އެސް 3

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން:

ޖ
ޝން ޓެކްނޮލޮ ީ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އިންފޮރމޭ ަ

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް:

ޅ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު

ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ

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

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ތަން:
މުސާރަ:

މަހަކު  4,465/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  1,500/-ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ބސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭ
ޝން ފައިސާ.
ލބިދެވޭ ޕެން ަ
ޤނޫނުގެ ދަށުން ި
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ާ
ނ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި
ހފައިވާ އުޞޫލު ް
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެ ި
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

ގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މނޭޖްމަންޓް ެ
މޝަން ޓެކްނޮލޮޖީެ ،
 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އިންފޮ ޭ
ގައުމީ ސަނަދު ތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ
ތ
ވ ަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނު ަ
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށެވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން،
ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ

 .1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 .2މަސައްކަތާގުޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ޖަވާބު

ވާޖިބުތައް:

ފރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ޖަވާބުތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ަ
 .3މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ފޯމު ހަދައި އެކަމާއި ގުޅޭ
އ ކުރުން.
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ ް
 .4ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

ހޅާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން.
 .5ގެއްލިގެން ނުވަތަ އާކުރަން ހުށަ ަ
 .6ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.
1

 .7އޮފީހަށް

އަންނަ

ނ
މެހެމާނު ް

ބަލައިގަނެ

ނ
ބައްދަލުކުރަ ް

އަންނަ

އ
ފަރާތްތަކާ ި

މޖެސުން.
ބައްދަލުކުރުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަ ަ
މަސައްކަތާ

 .8ހަވާލުކުރެވޭ

ގުޅިގެން

އަދާކުރަންޖެހޭ

ހން
ނ ެ
އެހެ ި

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

އަދާކުރުން.
ދ
 .9ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ކުއްލި އިމަޖެންސީތަކާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެން ާ
ޚާއްސަ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ
ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

 .1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

ކަންތައްތައް:

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

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތއް:

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 .2ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފަރާތުގެ

ވނަވަރު
ަ

(ގުޅޭނެ

ފޯނު

ބރާއި
ނ ަ
ނަ ް

އެޑްރެސް

އީމެއިލް

ހިމެނޭގޮތަށް)
ވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދި ެ
ދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަ ި
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
ނ ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް
ނމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއި ް
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ަ
ފހުގެ ލިޔުން.
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
ފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓު ި
ފއިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާ ަ
ޢލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން
ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަ ު
ތކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ
ޓ ަ
ވރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެ ު
ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެން ަ
ވފައިވާ
ގ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަ ާ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިން ާ
ބ ސެޓުފިކެޓު ވަކި
ވތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލި ޭ
ސެޓުފިކެޓުތައް ނު ަ
ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ވ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަ ާ
ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ގ
ނ ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމު ެ
ވ އިމްތިޙާނު ް
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެ ޭ
ށފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮ ް
.8

މަސައްކަތުގެ

ތަޖުރިބާ

ދެނެގަތުމަށް،

އވާ
މަސައްކަތްކޮށްފަ ި

އިދާރާތަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި
ވ ލިޔުން.
މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
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(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ވ ލިޔުން.
ޔންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަ ާ
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ނސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން
ނދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު ް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ނިލަ ް

ސުންގަޑި:

ޅނީ  2017ޑިސެންބަރު  21ވާ
ނނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަ ާ
ލިބެން ހުން ާ
ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12.00ގެ ކުރިން ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
އަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް

ފޯމާއި

އެދޭ

ލިޔުންތައް

މެދުވެރިކޮށްވެސް

އީމެއިލް

އަދި

ފެކްސް

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

ނަންބަރަކީ،

ފެކްސް

އެވެ.

6740019

ފޯމާއެކު

އެޕްލިކޭޝަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ

އވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2017 ،ޑިސެންބަރު  25އާއި  28އާ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭ ް

ތަނާއި މުއްދަތު:

ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށް
އތޮޅު އުތުރު ު
ދެމެދު ،ނިލަންދެ ަ
ތރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ާ
އެދެމެވެ.
އދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން:

މ
އވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެން ެ
އށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފަ ި
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ަ
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

އ
ލިއުންތަ ް

ހަމަނުކޮށް

އަދި

ށހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި،
ހު ަ

ނކޮށްހުށަހަޅާ
ފުރިހަމަ ު

ށހެޅުންތައް
ހު ަ

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.
 23ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438
 11ޑިސެންބަރު 2017

ރ
އިބްރާހީމް ނަޞީ ު
ޑިރެކްޓަރ
(ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަގުތީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)
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