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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ރ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ބ ީ
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރު ު
ނަންބަރު237-A2/2016/04 :

ނިލަންދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

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

ލާންޗް ޑްރައިވަރު

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް ( 3ރޭންކް :އެސް.އެސް )03

މުސާރަ:

 3,875.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1,000.00ރުފިޔާ
01

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ނިލަންދެއަތޮޅު

ތަނާއި ޔުނިޓް:

(އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން)

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

އުތުރުބުރީ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

/

ކޯޕަރޭޓް

އެފެއަރޒް

ރގެ ލައިސަންސެއް/
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ބީ ކެޓަގަ ީ
ހުއްދައެއް  /ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެ ދާއިރާއިން  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވން.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ގ
ތރުތައް( ،ކައުންސިލް ެ
ދ ު
 .1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރަންގަލި ލާންޗުގައި ކުރަންޖެހޭ ަ
އިދާރާއިން ހަމަޖައްސާ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން) ކުރުމުގައި ކެޕްޓަން އަދާކުރަންޖެހޭ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.
ށ
 .2އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލާންޗު ދުއްވާއިރުގައާއި ފަޅުގައި އޮންނައިރު ،ލާންޗަ ް
އ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިކޮށް ،ލާންޗުގެ އެންމެހައި
މހަ ި
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނޭ އެން ެ
އޓުން.
ކަންތައްތައް ބެލެހެ ް
ދ
ނހެން ސާމާނާއި އަ ި
 .3ލާންޗުގެ އިންޖީނަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލާއި ،އަޑީތެލާއި ،އެހެ ި
ނ
ދންނަވައިގެ ް
ރންނަށް ަ
އބެހޭ ވެ ި
ދންޖެހޭ ތަކެތި ކަމާ ި
މީގެއިތުރުންވެސް ލާންޗަށް ހޯ ަ
ކވާތަކެތި ކަމާއި ބެހޭ
ހޯދުމާއި ،އެތަކެތި ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ހަލާ ު
ޔުނިޓާއި ހަވާލުކުރުން.
މތާއި ބެހޭ ތަކެއްޗާއި މުއާސަލާތުގެ ތަކެއްޗާއި ދަތުރަށް
 .4ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން ސަލާ ަ
ތ ބަލައި ޗެކް ކުރުން.
ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހަމަޔަށް ހުރި ޯ
 .5ލާންޗުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް
ހުށަހެޅުން.
 .6ލާންޗު

ސާފުތާހިރުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ލާންޗުގެ

ފަޅުވެރިންނާއި

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތް އެމީހުންލައްވާ ކުރުވުން.
 .7އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އިދާރާގެ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލު ކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.
1

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

 .1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

ކަންތައްތައް:

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

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

 2016ފެބުރުވަރީ  17ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  13.00ގެ ކުރިން' ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ

ސުންގަޑި:

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް' ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

އިންޓަވިއު އަދި ޢަމަލީ

ނނީ  2016ފެބުރުވަރީ  19އިން  22އާއި
ވ އިންޓަވިއު އޮން ާ
ށ ބޭއް ޭ
މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަ ް

މަސައްކަތް އޮންނާނެ

ދެމެދު ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

ތަނާއި މުއްދަތު:
ބސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ޭ

އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތައް:

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

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ރކުރާ ފޯމް (ފޯމް ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ
ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަ ު
މިއިދާރާގެ

ކައުންޓަރުންނާއި

ވެބްސައިޓް:

www.faaf.gov.mv

އިން

ނ
ލިބެ ް

ހުންނާނެއެވެ).
 .2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .3ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ)
 .4ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .5ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި
ޑޖެހި ރަސްމީ ލިޔުން.
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭ ،އެތަނުގެ ތައްގަނ ު
ބންޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފަކު
 .6ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޮ
ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އެވަޒީފާއަށް ބަދަލު ވުމާމެދު
ފ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީލިއުން.
އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީ ާ
 .7ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
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 ޭ
ނންބަރު:
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިއޮފީހުގެ ަ
ސ ނަންބަރަކީ  6740019އެވެ .އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ
 6740018 ،6740017ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ފެކް ް
 secretariat@faaf.gov.mvއެވެ.
 25ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1437
 04ފެބުރުވަރީ 2016
މުޙައްމަދު ޖަލީލު
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
(ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ)
2

