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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 A/2015/29-373ނަންަބރު:                                     ދަރަނބޫދޫ،              

ދިވެހިރާއްޖެ.               

 
 މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް' –'ދިވެހިން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި 

 އިޢުލާން 

 ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ހަކުމީ ށްމިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ މަޤާމަ            

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
 އޮފިސަރ މުނިސިޕަލް ސަރވިސް ސީނިއަރ  މަޤާމު:

 (2.އެސް.މްއެރޭންކް:) 2ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުގެ ކުލެސިފިކޭސަން:
 ރުފިޔާ 6295=/ މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 2000=/ ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 )އެކެއް( 01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 
 ތަނާއި ޔުނިޓް:

 (އިކޮނޮމިކް ސޯސަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް)/ ކައުންސިލް އިދާރާ  ފ.ދަރަނބޫދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  ސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ ދާއިރާއިންއެޑްމިނި .01 ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ:
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ  4އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފަިއވުން. ނުވަތަ  04ދާއިރާއެއްގައި 
ސަނަދުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދާއިރާއިންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ  .02

ނޑުގެ ލެވެލް ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތު 5އޮނިގަ
 . ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިުވނ02ްދާއިރާއެއްގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ ދާއިރާއިން .03
ނޑުގެ   ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.06ލެވެލް އޮނިގަ

ދާއިރާއަކުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ ނުވަތަ އައިޓީގެ  .04
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ގުޅުންހުރި 4ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.ނުަވތަ އެއަށްވުރެ މަތީ  5ލެވެލްއެހެން ދާއިރާއަކުން 



 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
  ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުާމބެހޭ ކަްނަތއްތައް ބެލެހެއްޓުން. .01

 އަށް ހުށަހެޅޭ ޢާއްމު ޝަކުވާތައް ެބލުން.ންސިލް އިދާރާއކައު ދަރަނބޫދޫ .02

 ދިނުމުގެ ކަންަތއް ބެލެހެއްޓުން.ރުއްގަހަށް ބަދަލު  .03

އަލިފާނު ހާދިޘާތަކާއި ޤުދުަރތީ ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްަތްއ  .04
 ކުރުން.

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ޢާއްމު މަސްލަޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް މަސައްކަތް  .05
 ކުރުން.

 ކަންތައް ބެެލހެއްޓުން.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެއައިޓީއާިއ މުވާޞަލާތުގެ  .06

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ބެލެހެއްުޓން. .07

 މީސްމީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްުޓން. .08

 އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ފަޅުފަޅުން ވެލި އަކިރި ދޫކޮށް ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓުން. .09

ންގުމަްށ ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން އަންގަވާ ކަންތައްަތްއ ރައްޔިތުންނަށް އެ .10
 އެންގުން.

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާބެހޭގޮުތން ރަށުކައުްނސިލުން ކުރަންޖެހޭ  .11 އެއްގަމާއި ކަ
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

ރަށުގައި ދިރާގު،ވަތަނިއްޔާ، ފެނަކައިން ދެމުންގެންދަވާ ޚިދުމަތަށް ކައުންސިލުްނ  .12
 އެހީތެރިވެދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ނޑުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ރުއްގަހުެގ  .13 ގޯތިން ބޭރުގައި ރުއްގަސް ިއންދުމާއި ކެ
ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންެގ ރުއްގަހުގެ ކަންތައްަތްއ 

 ބެލެހެއްޓުން.

 އްޓުން.ބިދޭސީންގެ ރަޖިސްޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެ .14

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމާއި  .15
 ފައިލުކޮށް ބެލެހެއްުޓން.

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުވައި ލެއްޕުން. .16

ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނިަފއިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުުރންވެސް އިދާރާެގ  .17
 ރަސްމީމަސައްކަތާއިގުޅޭ ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައްުކރުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެޭވ 

 ކަންތައްތައް:

 . ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު.01
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ.02
 . މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް.03

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާިއ  
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ 14.30ވަނަ ދުވަހުގ14ެމެއި  2015
 އިދާރާއަށް.ފ.ދަރަނބޫދޫ ަކއުންސިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު 

ޢަމަލީ  އަދި އިންޓަވިއު
މަސައްކަތް އޮންނާނެ ތަނާއި 

 މުއްދަތު:

އާއި ދެމެދު 20އިން 19މެއި  2015ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ މިމަޤާމަށް މީހަކު 
 ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާގައެވެ.



 . ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫުލން ބޭސް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.01 އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތައް:
 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނސަން ފައިސާ.. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ 02
. ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި 03

 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް.

ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާފުރިހަމަކޮށްފައިވާ . 1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ނާއި )ފޯމް ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުުކރާ ފޯމް

 ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.(އިން  www.dharanboodhoo.gov.mvމިއިދާރާގެ ވެބުސައިޓް: 
 . ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 2
 .. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮކޕ3ީ
 . ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.4
އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި . ވަޒީފާއެއްގައި 5

ނޑުޖެހި ރަސްމީ ލިއުން.ވަޒީފާގެ   މަސްއޫލިއްޔަތާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭ، އެތަނުގެ ތައްގަ
. ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ 5

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އެވަޒީފާއަށް ބަދަލު ވުމާމެދު 
 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީލިއުން.، ރާޟެއް ނެތްކަމަށްއިޢުތި

 . ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.6

 އަހަރުވެފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ. 55* މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުްނނަކީ ޢުމުރުން  އެހެނިހެން ކަންތަްއތައް
ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ުހށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާިއ، އެޭޓޗް * ވަޒީފާއަށް އެދި ހުަށހަޅަންެޖހޭ 

 ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް ހަމަނުކޮށް އަދި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުންތައް ބަލައިނުަގނެވޭނެއެވެ.

 6740015މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫާމތެއް  ސާފުުކރައްވަން ބޭނުްނ ފުޅުވާނަމަ މިިއދާރާގެ ނަމްބަރ:          
 އެވެ.dharanboodhoo@faaf.gov.mvއެވެ.އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ 6740597ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.ފެކްސް ނަމްބަރަކީ 
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 ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް                                            
 ޑިރެކްޓަރ                                                           

   (ސިލް އިދާރާެގ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)ދަރަނބޫދޫ ކައުން


