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ވހިރާއްޖެ
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F. Nilandhoo , Rep. of Maldives

ނަންބަރު(IUL)237-A2/237/2022/21 :

ވއްޖެއެވެ.
ވ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން ބޭނުން ެ
ގ މިދަންނަ ާ
މިއިދާރާ ެ
އިޢުލާނު
މަޤާމު:

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-337169

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

އެމް .އެސް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ
ތަން:

ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ފ .ނިލަންދޫ
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރު ު

މުސާރަ:

މަހަކު  6,295/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  2,000/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

ބސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭ
ބދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ.
ބހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލި ި
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ެ
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އަދި
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ.
ބނެއެވެ.
 .4ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު  900/-ރުފިޔާ ލި ޭ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

 .1ފ .އަތޮޅުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް
ބހޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ބލައި ،އެކަމާއި ެ
ބލަހައްޓަމުންދާގޮތް ަ
ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ބހޭ ޤާނޫނާ އަދި އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި ަ
ބމާއި ެ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ި
ބމާއި ފަރާއި
ބން ި
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ި
މަތިން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
ފަޅު ހޯދުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުމާއި ،މިފަދަ
ތަންތަނުގއި އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މިއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި
ބހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
މިލްކުކުރުމާއި ެ
ބނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ
 .3އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
ބލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި،
މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކު ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ެ
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި
ދޫކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.
ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 .4ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޭ
ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި ،އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ
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ފޭސްބުކްfb.com/FACouncil :

ވެބްސައިޓްwebsite: www.faafu.gov.mv :

އީމެއިލްE-mail: admin@faafu.gov.mv :

ފޯންPhone: 6740017 :

ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި
މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު
އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 .5ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޭ
ބލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ
ބންޑާއި ި
ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ޮ
ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް
ބހޭ ކަންކަން ކުރުން.
ވިއްކުމާއި ެ
ބހޭ އެންމެހާ
ބލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ ފ .އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ެ
 .6މިއިދާރާގެ ެ
ބލެހެއްޓުން.
ކަންތައްތައް ކޮށް ެ
 .7މިއިދާރާގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .8އިދާރީ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
އެކިފަރާތްތަކާއެކު އެގްރިމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.
 .9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ޞިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .10އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭޚިދުމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީނެގުން.
 .11ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.
ބރުލުންދީ ،އެފަދަ
 .12ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއް ާ
ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލްގެ ނުވަތަ ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.
 .13ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭ
ބދާރީވުން.
އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާ ު
 .14މަތީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޙަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ
ބފައިވުން.
ބ ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރި ާ
މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
އެކައުންޓިންގ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެގްރިކަލްޗަރަލް ސައިންސް ،އެންތްރޯޕޮލޮޖީ ،އާކިޓެކްޗަރ،
ބޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ،ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،
ބޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންި ،
ބޒްނަސްި ،
ި
ކޮމާސް ،ކޮމިޔުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ކޮމްޕިޔުޓަރ ސައިންސް ،ކައުންސިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،
ކަލްޗަރ

އެންޑް

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް

ހެރިޓޭޖް،
ސައިންސް،

ޑިމޮގްރަފީ،

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފައިނޭންސް،

ސްޓަޑީޒް،

ގަވަރނަންސް،

އިކޮނޮމިކްސް،

ގަވަރނަންސް

އެންޑް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ،ހިއުމަން ރިސޯސް ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ،
ބރަރީ ސައިންސް ،ލޯކަލް ގަވަރނަންސް،
އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަން ،ލޯ ،ލީޑަރޝިޕް ،ލައި ް
މެނޭޖްމަންޓް ،މެރިން ސައިންސް ،މާކެޓިންގ ،އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޕޮލިސީ ސްޓަޑީޒް،
ބލިކް
ބލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޕަ ް
ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ،ޕަ ް
ބލިކް ރިލޭޝަން ،ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ،ސޯޝަލް ސައިންސް،
ބލިކް ޕޮލިސީ ،ޕަ ް
މެނޭޖްމަންޓް ،ޕަ ް
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ފޭސްބުކްfb.com/FACouncil :

ވެބްސައިޓްwebsite: www.faafu.gov.mv :

އީމެއިލްE-mail: admin@faafu.gov.mv :

ފޯންPhone: 6740017 :

ސޯޝަލް ވޯރކް ،ސޯޝިއޮލޮޖީ ،ސްޕޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ،ސްޓެޓިސްޓިކްސް ،ސްޓްރަކްޗަރަލް
ބން ސްޓަޑީޒް.
ބން ޕްލޭނިންގ ،އާ ަ
ބލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،އަރ ަ
އިންޖިނިއަރިންގ ،ސަސްޓެއިނަ ަ
މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ރޮނގު ތަކަކީ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަކެކެވެ.
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް
 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 .2މެނޭޖްމަންޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ބސައިޓުން
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެ ް
ބންހުންނާނެއެވެ).
ބސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލި ެ
އަދި އިދާރާގެ ވެ ް
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-41509537-29309c104aa7.docx
ބރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ
ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ،ޕާސްޕޯޓް
ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއް ަ
ކުރިމަތިލާ

މަޤާމަށް

ހޮވިއްޖެ

ނަމަ،

އަދާކުރަމުންދާ

ވަޒީފާއިން

ވީއްލުމާމެދު

އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
 .5ލި ި
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،މަތީ
ބރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ޭ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް
ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

(ށ) ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ކޮޕީ؛ ނުވަތަ

ކޯސް

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ލިޔުމުގެ

ކޮޕީއާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
ބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި
(އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ
ބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ބގެ ތެރެއިން  https://myaccount.csc.gov.mv/އިން
(ށ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރި ާ
ބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި
ފެންނަންނެތް ތަޖުރި ާ
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ފޭސްބުކްfb.com/FACouncil :

ވެބްސައިޓްwebsite: www.faafu.gov.mv :

އީމެއިލްE-mail: admin@faafu.gov.mv :

ފޯންPhone: 6740017 :

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
(އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ަ
(ނ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ބޔާންކޮށް
ބޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ަ
ވަކިވަކިން ަ
އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ބއިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ،
(ރ) ޤައުމީ ނުވަތަ ަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި
ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ަ
އަދާކޮށްފައިވާ

މަޤާމަކީ

މުސާރަދެވޭ

މަޤާމެއްކަން

ނުވަތަ

ނޫންކަން

ބޔާންކޮށްފައި
ަ

ބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ
ބދަލުގައި އެކަން ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ަ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ބ) ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ަ
ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ
މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
ބޔާންކޮށް އެ
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ަ
ބންނެތް ނަމަ ،ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލި ެ
"ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

 .1އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން 30%

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ބފައިވާ ތަޢުލީމު 5%
 .2އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލި ި

ކަންތައްތައް:

 .3ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް5% .
ބފައިވާ ތަޖުރިބާ5% .
 .4އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލި ި
 .5އެސެސްމަންޓް (އިމްތިހާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް) 20%
 .6އިންޓަރވިއު 35%
ބލޭނެ ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް
ބލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ެ
މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާ ި
މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް ( 2021ތިންވަނަ އިޞްލާޙު) ގެ
ބރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 12ވަނަ ނަން ަ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2022އޮގަސްޓު  14ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ގެ

ސުންގަޑި:

ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ
 13:00ގެ ކުރިން ،ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް  admin@faafu.gov.mvމެދުވެރިކޮށް ވެސް ަ
ބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަ
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަ
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ފޭސްބުކްfb.com/FACouncil :

ވެބްސައިޓްwebsite: www.faafu.gov.mv :

އީމެއިލްE-mail: admin@faafu.gov.mv :

ފޯންPhone: 6740017 :

ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

ބލައި ،ވަޒީފާއަށް
ބއަށް ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރި ާ
ކުރިމަތިލާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

އެންމެ

މަތިން

ޕޮއިންޓު

ބފަރާތްތައް
ލި ޭ

ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ

ބއްވޭ އިންޓަވިއު ،އިމްތިޙާނު/ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ2022 ،
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭ

ތަނާއި ،މުއްދަތު:

އޮގަސްޓު  15އާއި  20އާ ދެމެދު ،ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ބންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް
ބއްވާތާ ރަސްމީ ަ
އިންޓަވިއު ާ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު

ބނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ޝީޓު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ
ޕޮއިންޓު ލި ު

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2
ޝީޓު)" އާންމުކުރުން

ބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު
ވެ ް
ބންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ
ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަ
ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  6740017އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  admin@faafu.gov.mvއަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި
އެންމެހައި

ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ބސައިޓްގެ
ވެ ް

އުޞޫލުތައް

"ރެކްރޫޓްމަންޓް

އުޞޫލު"

ބން ހުންނާނެއެވެ.
) (https://csc.gov.mv/Policy/Index/51އިން ލި ެ
 09މުޙައްރަމް 1444
 07އޮގަސްޓު 2022

ބރާހީމް
އަޙްމަދު އި ް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
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ފޭސްބުކްfb.com/FACouncil :

ވެބްސައިޓްwebsite: www.faafu.gov.mv :

އީމެއިލްE-mail: admin@faafu.gov.mv :

ފޯންPhone: 6740017 :

