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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 A/2015/30-373ނަންަބރު:                                     ދަރަނބޫދޫ،              

ދިވެހިރާއްޖެ.               

 
 މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދަށް' –'ދިވެހިން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި 

 އިޢުލާން 
 ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ހަކުމީ ށްމިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ މަޤާމަ            

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމު:

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

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

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 
 ތަނާއި ޔުނިޓް:

 (ޔުނިޓް )ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް/ ކައުންސިލް އިދާރާ  ފ.ދަރަނބޫދޫ

 ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ:
 
 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ ދާއިރާއިން .01
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ  4އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފަިއވުން. ނުވަތަ  04ދާއިރާއެއްގައި 
ސަނަދުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ ދާއިރާއިން  .02

ނޑުގެ ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ، ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކ5ުއޮނިގަ
 . ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ލިބިފައިުވނ02ްދާއިރާއެއްގައި 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންްޓ ދާއިރާއިން  .04
ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ގުޅުންހުރި އެހެން 4އޮނިގަ
ރި އެހެްނ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ގުޅުންހު 04ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 5ދާއިރާއަކުން ލެވެލް



 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
 ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކޮމެޓީތަާކގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުްނ. .01

ކޮްނފަރެންސްތަކާއި އެކިއެިކ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިްނތިޒާމްކޮށް ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ  .02
 ބައްދަލުވުންތަކާއި ފާހަގަކުރަންެޖޭހ ދުވަސްތަކާގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުން.

 ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރިންނާއި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް މެޙްމާންދާރީ އަދާކުރުން. .03

 ކައުންސިލުން ހަދާ ޤަވާޢިދުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. .04

 ސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިޔެކިއުން ފުރިހަމަޮކށް ބެލެހެއްުޓން.ކައުންސިލްގެ ޖަލް .05

 ބެލެހެއްޓުން. އެކިއެކި އިންތިޚާބުތަކާއި ބޯހިމެުނމާބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ލިޔެކިއުން .06

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންނާއި ސަރުކާރުންދޭ އެކިއެކި އެހީތައް ލިބެންެޖޭހ  .07
 ޓުްނ.މީހުންގެ ކަންތައްތައް ެބލެހެއް

 ޕްރީސްކޫލުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓުން. .08

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށްވެހިގެއާއި ގޯތިތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ގޯތިތެރޭގައި  .09
 ގަސްއިންދައި ބެލެހެއްޓުން.

 ހުޅުވާ ލެއްޕުން.ކައުްނސިލް އިދާރާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން  .10

 އެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ކުރެއްވުން.އ.ޑިރެކްޓަރ ނެތް ހާލަތެއްގައި  .11

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި ިލޔުންތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ލިޔެ ތައްާޔރުކުރުމާއި ފައިލުކޮށް  .12
 ބެލެހެއްޓުން.

 ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިާވ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް އިދާރާގެ ރަސްމީ  .13
 ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުން.މަސައްކަތާއިގުޅޭ ގޮތުން 

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
 ކުރެއްވުމަށްފަހު ފ.ދަރަނބޫދޫ ަކއުންސިލް އިދާރާއަށް.

އިންޓަވިއު އަދި ޢަމަލީ 
މަސައްކަތް އޮންނާނެ ތަނާއި 

 މުއްދަތު:

އާއި ދެމެދު 22އިން 19މެއި  2015މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 
 ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާގައެވެ.

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

 ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތު ފައިސާ އަދި ދަތުރު އެލަވަންސް.



. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި، ސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުުކރާ ފޯމް )ފޯމް ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި 

 އިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވެ.( www.dharanboodhoo.gov.mvމިއިދާރާގެ ވެބުސައިޓް: 
  .. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 2
 . ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮކޕީ.3
 . ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.4
. ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި 5

ނޑުޖެހި ރަސްމީ ލިއުން.ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި  އްޔަތާއި 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.، ތްކަމަށްއިޢުތިރާޟެއް ނެ

 . ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.6

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

 ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް ހަމަނުކޮށް އަދި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުންތައް ބަލައިނުަގނެވޭނެއެވެ.
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 ޢަބްދުލް ޙަމީދު އާދަމް                                            
 ޑިރެކްޓަރ                                                           

 (ސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ)ދަރަނބޫދޫ ކައުން 


