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  އިދާރާ  ކައުންސިލްގ   މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 
 ށ. ފުނަދ      

 227-HR/227/2018/2(IUL) :ނަންބަރ        ދިވ ހިރާއްޖ       

 

 

 ވަޒީފާގ  ފުރުޞަތު 

  
 

 :މް ޤާމަ  އ ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

J-292920 :ުމަޤާމުގ  ނަންބަރ 

 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ  ) އ ކ އް ( 01

 މަޤާމުގ  ގިންތި: ދާއިމީ

 :ރޭންކް މަޤާމުގ   4ޖީ . އ ސް. 

 މަޤާމުގ  ކްލ ސިފިކޭޝަން: 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ސ ކްޝަން: ކޯޕަރޭޓް އ ފ އާޒް

 މަޤާމް އޮތް އޮފީސް: މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާ

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖ ހޭ ތަން: މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާ / ށ ފުނަދ  

 މުސާރަ: ރުފިޔާ  5020/-މަހަކު 

 ސަރވިސް އ ލ ވަންސް: ރުފިޔާ  1500/-މަހަކު 
 

 ސިވިލް ސަރވިސްގ  މުވަްއޒަފުންނަށް ހަަމޖ ހިފައިވާ އުސ ލުްނ ބޭސްފަރުވާގ  ޚިދުމަތް. .1

 ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޕ ންޝަނާބ ހޭ ޤާނ ނުގ  ދަށުން ލިބިދ ވޭ ޕ ންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2

 .އިތުރުގަޑީގ  ފައިސާ އުސ ލުން  ހަަމޖ ހިފައިވާ މުވަްއޒަފުންނަށް ސަރވިސްގ   ސިވިލް .3

 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 

، އ ރުވުމާއިޙަވާލުކުރ ވޭ މަސައްކަތް ތަކުގ  ލިޔ ކިއުންތައް މައްސަަލ ަރޖިސްޓްރީއަށް  -1

 މައްސަލަ ަރޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ކައުންސިލްގ  މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ިހމ ނިގ ްނ ޔުނިޓާއި ޙަވާުލކުރ ވޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގ   -2

 އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން 

 ސްޓާފްމީޓިންގތައް އިންތިޒާމްކޮށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔ ބ ލ ހ އްޓުން -3

ޔުނިޓަށް އަންނަ ލިއުންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލިން ިސސްޓަމް ޤަވާޢިދުން ބ ލ ހ އްޓުމާއި  -4

ތަކާއި މަސްއ ލިއްޔަތު  ގ  މު ޤާމަ 

 ވާޖިބުތައް:



 ފައިލިން ސިސްޓަމުްނ ހޯދަންޖ ހޭ ލިއ ކިއުންތައް ބޭނުންވ ްއޖ  ހާަލތ އްގައި ހޯދުން.

 ކައުންސިލްއިދާރާގ  މުވައްޒަފުންގ  ޙާޟިރީބ ލ ހ އްޓުމާއި، ޙާޒިރީ ިރޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން  -5

 ރުންގ  ޙާޟިރީބ ލ ހ އްޓުމާއި، ޙާޟިރީރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ބިއުރޯއާއި ޙަވާލުކުރުންކައުންސިލަ -6

 ރަށުގ  ޒިްނމާދާރުވ ރިންގ  ރ ކޯޑްސް ބ ލ ހ އްޓުން  14ކައުންސިލްއިދާރާގ  މުވައްޒަފުންނާއި،  -7

 މުވައްޒަފުންގ  ގަޑީލާރިއާއި، ޖ ިރމަނާ ރ ކޯްޑ ލިޔ ބ ލ ހ އްޓުން. -8

 ޑީގައި ބޭރަށްދާ ޙާޟިރީ ބ ލ ހ އްޓުން ރަސްމީގަޑީގައާއި، ބްރޭކްގަ -9

 ދަތުރު ޙާޟިރީއާއި، ދަތުރު އ ލަވާންސްލިބޭ މުވައްޒަފުންގ  ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން -10

 ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވުމާއި، ބަންދުކުރުމުގ  ރ ކޯޑް ބ ލ ހ އްޓުްނ  -11

 

)އިންފޮމޭޝަްނ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ޓ ކްނޮލޮޖީ  ހިޔުމަންރިޯސސް ،  އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .1

ޓ ކްނޮޖީގ  ދާއިރާއިންނަމަ އ ޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ހިޔުމަންރިސޯސް ދާއިރާގ  

ދާއިރާއިން ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގ  ( ލްއ އް ކިޔަވާފައި އޮންނަންވާނ މޮޑިއު

 ނުވަތަން. ޙާޞިލްކޮށްފައިވުގ  ސަނަދ އް  4އޮނިގަނޑުގ  ލ ވ ލް 

'' ްގރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއިއ ުކ ، މާއްދާއިން ދަށްވ ގ ން ''އީ 2 މަތި ސާނަީވ އިމްތިޙާނަކުން .2

ިމ މާއްދާިއްނ  ''ލް ސ ޓްފިކ ޓް އިމްތިޙާނުގައި ''ދިވ ހިއޭގ  އިތުރުން ހަޔަރ ސ ކ ންޑަރީ ސްކ 

  ނުވަތަ'' ގްރޭޑް ލިބިވައިވުން. ދަށްވ ގ ން ''ސީ

'' ގްރޭްޑ ލިބިފައި، އޭގ  އިތުރުްނ މާއްދާއިން ދަށްވ ގ ން ''ޑީ 2 އިމްތިޙާނަކުން ސާނަވި .3

'' ސީ'' ިމ ާމއްދާއިން ދަށްވ ގ ން ''ދިވ ހިސ ކ ންޑަރީ ސްކ ްލ ސ ޓްފިކ ޓް އިމްތިޙާނުގައި ''

އަހަރު ދުވަުހގ   2ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއ ކު، މަޤާމުގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާއ އްގައި 

 ގ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.މަސައްކަތު

 މަޤާމުގ  ޝަރުޠުތައް:

 

  ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އ ދޭ .1

 ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރާއި އީމ ިއލް އ ޑްރ ސް ހިމ ނޭގޮތަށް( .2

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގ  ދ ފުށުގ  ، ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ .3

 ލިޔުންތައް ފ ންނަ، އަދި ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕީއ އް. 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް މުވައްޒަުފްނ  .4

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް:



މާމ ދު އިއުތިރާޒ ްއ މަށް ހޮވިއްޖ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިްނ ވީއްލުޤާތިލާ މަމަކުރި

 ނ ތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގ  ލިޔުން.

 ؛ތަކުގ  ކޮޕީފިކ ޓުލީމީ ސ ޓުޢުލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަ .5

ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފ ންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  (

ލީމުދޭ މަުރކަޒަކުން ހިންާގ ރާއްޖ އިްނ ކޮޕީ )ރާއްޖޭގައި ރަިޖސްޓްރީކޮށްގ ން ހިންާގ މަތީ ތަޢު

ސ ޓުފިކ ޓުތަކާއި، ރާއްޖ އިްނ ބޭރުގ  ަމީތ  ފ ންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ބޭރުގ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގ  

 ފ ންވަރު ބައްލަވާފައިވާތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާްއޖ އިން ބޭރުގ  ޕްރޮގްރާމްތަުކގ  

ސ ޓުފިކ ޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިަކމުގ  ލިޔުމާއ ުކ ކޯުހން ލިޭބ ސ ޓުފިކ ޓު ވަިކ 

ވޭނ ކަމަށް މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދ ކުރައްވާފައިވާ އްކުރ  ޤަބ ލުފ ންވަރ އްގައި 

 ލިޔުމުގ  ކޮޕީ( 

ޒަކުން ކުރިއަށްގ ންދާ ރާއްޖޭގ  )ށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގ ން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަ 

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ކޮޕީ.  .ޕްރޮގްރާމްތަކުގ  ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮޕީ

ކޯސްތަކުގ  ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ   ވާސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަ)ނ( 

 .ކޮޕީ

 މްރީނުތަކުގ  ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮޕީ.ކުރު މުއްދަތުގ  ކޯސްތަކާއި ތަ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .6

ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދ ވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުުމގ   .7

 ގޮތުން ސިވިލް ސަރިވސް ޓްރޭނިންގ އިްނސްޓިޓިއުޓުން ދ ކޮށްފައިވާ ސ ޓުފިކ ޓުގ  ކޮޕީ.

ތަޖުރިބާ ދ ނ ގަތުމަށް، ަމސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދ ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތުގ  .8

 ލިޔުންތަކުގ  ކޮޕީ

 އަދާކުރި  ވަޒީފާއ އް އ   އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޒީފާއ އް ބޭރު އިން  ސަރވިސް  ސިވިލް )ހ(

  ން.ލިޔު ދ ކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން އ  ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ކުރި މުއްދަތާއި

އިދާރާއ އްގަިއ  އަމިއްލަ  ނުވަތަ އަމިްއލަ އިްނސްޓިޓިއުޓ އްގ  ނުވަތަ ލަ ކުންފުންޏ އްގ )ށ( އަމިއް

ަމސައްކަތް އަިދ  ކުރި މުއްދަތާއި އަދާކުރި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގ  މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން.



ކައުންޓަރުން ލިބ ން ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާގ  

މި ފޯުމ ވ ބްސައިޓުން   www.shaviyani.gov.mvގ  މި އިދާރާހުންނާނ އ ވ . އަދި 

ޖ ނުއަީރ  30މަޤާމަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި ހުށަހަޅާނީ  ކުރ ވޭނ އ ވ . ވ ސްޑައުންލޯޑު

މިލަދުންމަޑުުލ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ   ،ގ  ކުރިން 14:00ވަހުގ  ވާ އަންގާރަ ދު 2018

ސް އަދި ފ ކްސް އިދާރާއަށ ވ . ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމ އިލް މ ދުވ ރިކޮށްވ 

 secretariat@shviyani.gov.mvމ އިލް އ ޑްރ ހަކީ، -ގަނ ވޭނ އ ވ . އީމ ދުވ ރިކޮށްވ ސްބަލައި

 ހުރިހާއ ޕްލިކޭޝަން ފޯމާއ ކު ހުށަހަޅަންޖ ހޭ އ ވ .  6540057އ ވ . ފ ކްސް ނަންބަރަކީ، 

  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އ ޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރ ވޭނ އ ވ .

މަޤާމަށް އ ދ ންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

އާިއ  2018ޖ ނުއަީރ  31ނީ، ޮއންނާއިންޓަވިުއ  މަށް މީހަުކ ހޮވުމަްށ ބޭއްވޭ މި މަޤާ

 މިލަދުންމަޑުއުތުރުބުރީ  އަޮތޅުކައުންސިލްގ  އިދާރާ ގައ ވ . ،އާ ދ މ ދު  2018ފ ބްރުއަރީ 08

 ުވމަށް ރުޒިހާ އިންޓަވިއުއަށްފަރާތްތަކުން، އ  ތާރީޚުތަކުގައި  ކުރިމަތިލާ  ވަޒީފާއަށްވުމާއ ކު، ިމ 

 ބުން އ ދ މ ވ .ތައްޔާރުވ ގ ން ތި

ތަނާއި،  އޮންނާނ   އިންޓަވިއު 

 މުއްދަތު:

 

އަށްވުރ  ގިނަަނަމ،  10ޝަރުުޠ ހަމަާވ ފަރާތްތަކުގ  އަދަދު  ،ަވޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާމި 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ   ،ތަޢުލީމީ ފ ންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 މަތިން މާކްްސ ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރ ވޭނ އ ވ .

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އ ދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގ  ހުރިހާ ބަޔަކުން 

 .)ތިރީސް ިއންސައްތަ( އަށްވުރ  މަތިވާން ޖ ހޭނ އ ވ   30ލިބުނު މާކްސްގ  ުޖމްލަ އިންސައްތަ %

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގ   

އ ންމ  ދަށްވ ގ ން ލިބ ންޖ ހޭ 

 ޖުމްލަ އިންސައްތަ 

ނަންބަުރ ފޯނާއ ވ . ފ ކްްސ  6540025ީނ މަށް ގުޅާއިޢުލާާނ ގުޅިގ ްނ މަޢުލ މާތު ސާފުކުރު މި

 އަށ ވ . v.mvsecretariat@shviyani.goމ އިލް ކުރާނީ -އީ  އ ވ . 6540057 ނަންބަރަކީ

 އިތުރު މަޢުލ މާތު ހޯދުން:

 
 1439ޖުމާދަލްޢ ލާ  05
 2018ޖ ނުއަރީ  22


