c
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގ އިދާރާ
ށ .ފުނަދ

ނަންބަރ(IUL)227-HR/227/2018/9 :

ދިވހިރާއްޖ

ވަޒީފާގ ފުރުޞަތު
މިއިދާރާގ އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކުހޯދުމަށް ކުރވުނު ނަންބަރު (IUL)227-HR/227/2018/2
މށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމވ.
ޠލްކޮށް އ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދު ަ
( 22ޖނުއަރީ  ) 2018އިޢުލާން އިދާރީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ބާ ި
މަޤާމް:

އޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގ ނަންބަރު:

J-292920

ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ( 01އކއް )

މަޤާމުގ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގ ރޭންކް:

ޖީ  .އސް4 .

މަޤާމުގ ކްލސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ސކްޝަން:

ކޯޕަރޭޓް އފއާޒް

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ އިދާރާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖހޭ ތަން:

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ އިދާރާ  /ށ ފުނަދ

މުސާރަ:

މަހަކު  5020/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އލވަންސް:

މަހަކު  1500/-ރުފިޔާ
ބސްފަރުވާގ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖހިފައިވާ އުސލުން ޭ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 .2ދިވހިރާއްޖޭގ ޕންޝަނާބހޭ ޤާނނުގ ދަށުން ލިބިދވޭ ޕން ަ
ނ އިތުރުގަޑީގ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖހިފައިވާ އުސލު ް
 -1ޙަވާލުކުރވޭ މަސައްކަތް ތަކުގ ލިޔކިއުންތައް މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީއަށް އރުވުމާއި،

މަޤާމުގ މަސްއލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރުން
އ ޙަވާލުކުރވޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގ
ލގައި ހިމނިގން ޔުނިޓާ ި
 -2ކައުންސިލްގ މަސައްކަތު ތާވަ ް
އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން

ށ ޔައުމިއްޔާ ލިޔބލހއްޓުން
 -3ސްޓާފްމީޓިންގތައް އިންތިޒާމްކޮ ް
މ ޤަވާޢިދުން ބލހއްޓުމާއި
އންތައް ފައިލްކޮށް ފައިލިން ސިސްޓަ ް
 -4ޔުނިޓަށް އަންނަ ލި ު
ހ ލިއކިއުންތައް ބޭނުންވއްޖ ހާލަތއްގައި ހޯދުން.
ފައިލިން ސިސްޓަމުން ހޯދަންޖ ޭ
 -5ކައުންސިލްއިދާރާގ މުވައްޒަފުންގ ޙާޟިރީބލހއްޓުމާއި ،ޙާޒިރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
 -6ކައުންސިލަރުންގ ޙާޟިރީބލހއްޓުމާއި ،ޙާޟިރީރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ބިއުރޯއާއި ޙަވާލުކުރުން
 -7ކައުންސިލްއިދާރާގ މުވައްޒަފުންނާއި 14 ،ރަށުގ ޒިންމާދާރުވރިންގ ރކޯޑްސް ބލހއްޓުން
 -8މުވައްޒަފުންގ ގަޑީލާރިއާއި ،ޖރިމަނާ ރކޯޑް ލިޔބލހއްޓުން.
ނ
 -9ރަސްމީގަޑީގައާއި ،ބްރޭކްގަޑީގައި ބޭރަށްދާ ޙާޟިރީ ބލހއްޓު ް
 -10ދަތުރު ޙާޟިރީއާއި ،ދަތުރު އލަވާންސްލިބޭ މުވައްޒަފުންގ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުން
 -11ކައުންސިލް އިދާރާހުޅުވުމާއި ،ބަންދުކުރުމުގ ރކޯޑް ބލހއްޓުން
މޝަން
ނ ޓކްނޮލޮޖީ (އިންފޮ ޭ
ޝ ް
 .1އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ،ހިޔުމަންރިސޯސް ނުވަތަ އިންފޮމޭ ަ
ޓކްނޮޖީގ

ދާއިރާއިންނަމަ

އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހިޔުމަންރިސޯސް

ނުވަތަ

ދާއިރާގ

އޖޭގ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގ
ނ ދިވހިރާ ް
މޮޑިއުލްއއް ކިޔަވާފައި އޮންނަންވާނ) ދާއިރާއި ް
ތ
އޮނިގަނޑުގ ލވލް  4ގ ސަނަދއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަ ަ
ގރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއިއކު ،
ނ ''އީ'' ް
 .2މަތި ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވގ ް
މަޤާމުގ ޝަރުޠުތައް:

ގއި ''ދިވހި'' މި މާއްދާއިން
އޭގ އިތުރުން ހަޔަރ ސކންޑަރީ ސްކލް ސޓްފިކޓް އިމްތިޙާނު ަ
ދަށްވގން ''ސީ'' ގްރޭޑް ލިބިވައިވުން .ނުވަތަ
 .3ސާނަވި އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވގން ''ޑީ'' ގްރޭޑް ލިބިފައި ،އޭގ އިތުރުން
ސކންޑަރީ ސްކލް ސޓްފިކޓް އިމްތިޙާނުގައި ''ދިވހި'' މި މާއްދާއިން ދަށްވގން ''ސީ''
ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއކު ،މަޤާމުގ މަސައްކަތުގ ދާއިރާއއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގ
ވން.
މަސައްކަތުގ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ވަޒީފާއަށް އންމ ޤާބިލު
ފަރާތއް ހޮވުމަށް ބލޭނ
ކަންތައްތައް:

މރީނަށް ބަލައިގން
 -1ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަ ް
 -2މަސައްކަތުގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިފާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގން
 -3ދިވހި

ސިވިލްސަރވިސްގ

ޤާނނާއި

ލއިގން
އަހުލުވރިވފައިވާ މިންވަރަށް ބަ ަ

ޤަވާޢިދު

އަދި

ދައުލަތުގމާލިއްޔަތު

ޤަވާޢިދަށް

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އދޭ ފޯމު
އލް އޑްރސް ހިމނޭގޮތަށް)
 .2ވަޒީފާއަށް އދޭ ފަރާތުގ ވަނަވަރު (ގުޅޭނ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމ ި
 .3ވަޒީފާއަށް އދޭ ފަރާތުގ ދިވހި ރައްޔިތއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގ ދފުށުގ
އވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އނގޭ ފަދަ ކޮޕީއއް.
ލިޔުންތައް ފންނަ ،އަދި ލިޔފަ ި
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ އއްބަސްވުމއް އޮތް މުވައްޒަފުން
ނމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމދު އިއުތިރާޒއް
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖ ަ
ފހުގ ލިޔުން.
ނތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސޓުފިކޓުތަކުގ ކޮޕީ؛
ފއިވާ ތަޢުލީމީ ސޓުފިކޓުތަކުގ
ވ ަ
ނ އޮތޯރިޓީން ފންވަރު ބައްލަ ާ
)ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ް
މރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖއިން
ތޢުލީމުދޭ ަ
މތީ ަ
ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގން ހިންގާ ަ
ބޭރުގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގ ފންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސޓުފިކޓުތަކާއި ،ރާއްޖއިން ބޭރުގ މަތީ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖއިން ބޭރުގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގ ފންވަރު ބައްލަވާފައިވާ
ސޓުފިކޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ ލިޔުމާއކު ކޯހުން ލިބޭ ސޓުފިކޓު ވަކި
ފންވަރއްގައި ޤަބލު ކުރއްވޭނކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދކުރައްވާފައިވާ
ހުށަހަޅަންޖހޭ ލިޔުންތައް:

ލިޔުމުގ ކޮޕީ)
ކޒަކުން ކުރިއަށްގންދާ ރާއްޖޭގ
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރު ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގ ސޓުފިކޓުތަކުގ ކޮޕީ .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ ލިޔުމުގ ކޮޕީ.
ގވާ ކޯސްތަކުގ ސޓުފިކޓުތަކުގ
ޓން ހިން ަ
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއު ު
ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގ ސޓުފިކޓުތަކުގ ކޮޕީ.
ނން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގ
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދވޭ އިމްތިޙާ ު
ށފައިވާ ސޓުފިކޓުގ ކޮޕީ.
ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދކޮ ް
 .8މަސައްކަތުގ

ތަޖުރިބާ

ދނގަތުމަށް،

ވ
މަސައްކަތްކޮށްފައި ާ

އިދާރާތަކުން

ދކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތަކުގ ކޮޕީ
ވނަމަ ،އ ވަޒީފާއއް އަދާކުރި
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއއް އަދާކޮށްފައި ާ
ވ ލިޔުން.
މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އ އޮފީހަކުން ދކޮށްފައި ާ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏއްގ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓއްގ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއއްގައި
ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

ވަޒީފާ

އަދާކުރި

މުއްދަތާއި

ކުރި

މަސައްކަތް

އަދި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގ މުވައްޒަފުންގ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އ އޮފީހަކުން ދކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.

ވަޒީފާއަށް އދޭ ފޯމު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ އިދާރާގ ކައުންޓަރުން ލިބން
ރގ www.shaviyani.gov.mv
ހުންނާނއވ .އަދި މި އިދާ ާ

ވބްސައިޓުން މި ފޯމު

ށހަޅަންޖހޭ ތަކތި ހުށަހަޅާނީ  20ފބްރުއަރީ
ޑައުންލޯޑުވސް ކުރވޭނއވ .މަޤާމަށް އދި ހު ަ
މަޤާމަށް އދންވީގޮތާއި

 2018ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގ  14:00ގ ކުރިން ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގ

ސުންގަޑި:

އިދާރާއަށވ .ވަޒީފާއަށް އދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމއިލް މދުވރިކޮށްވސް އަދި ފކްސް
މދުވރިކޮށްވސްބަލައިގަނވޭނއވ .އީ-މއިލް އޑްރހަކީ secretariat@shaviyani.gov.mv
އވ .ފކްސް ނަންބަރަކީ 6540057 ،އވ .އޕްލިކޭޝަން ފޯމާއކު ހުށަހަޅަންޖހޭ ހުރިހާ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރވޭނއވ.
އ
ކ ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވި ު
މި މަޤާމަށް މީހަ ު

އިންޓަވިއު އޮންނާނ ތަނާއި،
މުއްދަތު:
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އ
ނނީ 21 ،ފބްރުއަރީ  2018އާ ި
އޮން ާ

އާ ދމދު ،މިލަދުންމަޑުއުތުރުބުރީ

ތޅުކައުންސިލްގ އިދާރާ ގައވ.
އަ ޮ

ވުމާއކު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ،އ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް
ތައްޔާރުވގން ތިބުން އދމވ.
މި ވަޒީފާއަށް އދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގ އަދަދު  10އަށްވުރ ގިނަނަމަ،

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

ތަޢުލީމީ ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގ ތރއިން އންމ
މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރވޭނއވ.

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގ

ށ ކްރައިޓީރިއާގ ހުރިހާ ބަޔަކުން
އ ް
މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އދިފައިވާ މީހާ ަ
ލިބުނު މާކްސްގ ޖުމްލަ އިންސައްތަ ( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) އަށްވުރ މަތިވާން ޖހޭނއވ.

އންމ ދަށްވގން ލިބންޖހޭ
ޖުމްލަ އިންސައްތަ

އިތުރު މަޢުލމާތު ހޯދުން:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގން މަޢުލމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  6540025ނަންބަރު ފޯނާއވ .ފކްސް
ނަންބަރަކީ  6540057އވ .އީ-މއިލް ކުރާނީ  secretariat@shaviyani.gov.mvއަށވ.

 26ޖުމާދަލްޢލާ 1439
 12ފބްރުއަރީ 2018

