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  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
  ށ ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ       

 227-HR/227/2018/45(IUL)ނަންބަރު:       
 

 އިޢުލާނު 
 :މް ޤާ މަ  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 

J-297187 :ުމަޤާމުގެ ނަންބަރ 

 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ  އެކެއް ( ) 01

 މަޤާމުގެ ގިންތި: ވަގުތީ

 މަޤާމްގެ މުއްދަތު: އަހަރު 2

 :ރޭންކް މަޤާމުގެ  4.އެސް.ޖީ

 މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް އެސިސްޓެންޓް 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ ފުނަދޫ 

 މުސާރަ: ރުފިޔާ 5020.00/-މަހަކު 

 ސަރވިސް އެލެވަންސް: ރުފިޔާ  1500/-މަހަކު 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. .1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 .އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3

 

 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 ޔުނިޓަށް ލިބޭ މައްސަލަތައް ބަަލއިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި  ރޫޓިން މަރުޙަލާ ފުރިހަމަ ކުރުން. -1
ތަކުގެ އިދާރީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިގެން ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމް  -2

 މަސައްކަތް ކުރުން
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް މަސް ނިމުމުގެ  -3

 ކުރިން އެމުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރުން 
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ލިޔަންޖެހޭ  -4

ނަޑއެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ފައިާސ ދައްކާ ޕެންޝަން ސްކީމް  ލިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަ
 ބެލެހެއްޓުން 

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހޯދާ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލުތަކަށް ވައުޗަރ  -5
 ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުން 

 ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  -6
އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތްތަކަށް  -7

 ޙަވާލުކުރުން
ބެންކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާޖަމާކުރިކަން ލިޔުމުން އަންގާ ފައިސާ  -8

މައިގަނޑު  ގެ މު ޤާ މަ 
 :ތަކާއި ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތު 

 



 ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުން 
 ފަންޑް ޗެކްރަޖިސްޓްރީ އާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  ޓްރަސްޓް -9

 ގެ އެކައުންޓްބާކީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން 2އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް  -10
ގެ ޗެކްރަޖިސްޓްރީ އާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ 1އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެވެނިއު އެކައުންޓް  -11

 ބެލެހެއްޓުން 
ގެ ޗެކް ރަޖިސްޓްރީ އާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ 2ސިލް އިދާރާގެ ޚަރަދު އެކައުންޓް އަތޮޅުކައުން -12

 ބެލެހެއްޓުން 
މަހަކު އެއްފަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް  -13

 ތައްޔާރުކުރުން
ދި ޚަރަދު ރިޕޯޓް މަހަކު އެއްފަހަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އާމްދަނީ އަ -14

 ތައްޔާރުކުރުން
ގެ ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަްންޓ 2މަހަކު އެއްފަހަރު ޓްރަސްޓް ފަްނޑް އަދި ޚަރަދު  -15

 ތައްޔާރުކުރުން
 ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވޭ ވައުޗަރތަކާއި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވޭ ރިޕޯޓްތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކުރުން  -16
 މަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާުރކުރުމާއި އެހީތެރިވުންކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރު -17
 މާލީ ބަޔާންތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެހީތެރިވުން  -18

 

މާއްާދއިން ދަށްވެގެްނ '' ޑީ ''  2' ސާނަވީ ' ނުަވތަ އެއާ އެއްެފންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  .1
ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއިއެކު ، ޭއގެ އިތުރުން ' ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ' ނުވަަތ ' ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 

ރޭޑް ސްކޫލް ' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ' ދިވެހި ' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ' ސީ ' ގް 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރާިބ  2ލިބިފައިވުން އަދި މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ލިބިފައިވުން 
 

 ނުވަތަ 
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން '  2' މަތީ ސާނަވީ ' ނުަވތަ އެ އާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  .2

ލިބިފައި ވުމާއެކު ' އޭގެ އިތުރުން ' ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ' ނުވަތަ ' ހަޔަރ  އީ ' ގްރޭޑް
ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ' ދިވެހި ' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ' ސީ ' 

 ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން
 

 ނުވަތަ 
ނަދުތަކުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަ .3

ނޑުގެ ލެވެލް   ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން 4އޮނިގަ

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ސިވިލް ސަރވިސް ފޯމް މި ) ފޯމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ .1
 (.ކައުްނޓަރުން ލިބެންުހންނާނެއެވެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ކޮމިޝަނު

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
ކާޑުގެ ދެުފށުގެ  ،މުއްަދތު ހަމަނުވާ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިެވހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .3

 ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފަިއވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

އް މަށް ޮހވިއްޖެަނމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިްނ ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެޤާތިލާ މަމަކުރި
 ލިޔުން. ން ދޫކޮށްފައިވާނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހު

 ؛ތަުކގެ ކޮޕީފިެކޓުލީމީ ސެޓުޢުލިބިފައިވާ ތަ .5

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 



  

 
  

ނޑައަޅާފައިވާ) ރާއްޖެއިން ، ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަ
އި ސެޓުފިކެޓުތަކާއިވާ ތަޢުލީމީ ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފަ

ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ  ކޯސް ފުރިހަމަ ނުވަތަ ؛ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ 
ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ

 . ލިޔުމުގެ ކޮޕީއޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ 
އި ސެޓުފިކެޓުތަކާމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ  ރާއްޖޭގެމަތީ ތައުލީމު ދޭ،  ()ށ

 ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. ނުވަތަ؛ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ 

ސެޓުފިކެުޓތަކުގެ  ކާއި ތަމްރީނުކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  .6
 ކޮޕީ.

ޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދެވޭ އިމްތި ށްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަ .7
 ގެ ކޮޕީ.އެ ސެޓުފިކެޓްލިބިފައިވާނަމަ، 

 : ޔުންަތކުގެ ކޮޕީގެ ލިތަޖުރިބާ ގެމަސައްކަތު .8
 މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ ދައުލަތުގެ  )ހ(

ވަޒީފާގެ  އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، އަދާކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާ،އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، 
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  މަސްއޫލިއްޔަތު

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގަިއ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  އަމިއްލަ ުކންފުންޏެއް )ށ(
އަދި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއިއަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، 

އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
 ޗެކް ފޯމް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ؛ ލިޔުން

 ްލިިބފައިވާ މިންވަރު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނ 

 ުލިބިފައިވާ ިމންވަރު ތަޖުރިބާ މަސައްކަތ  

 ްމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި، ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައ 

ބިލު ޤާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ،ގެ ކުރިން  14:00ގެ  2018ސެޕްޓެމްބަރ  13މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެއިދާރާށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

secretariat@shaviyani.gov.mv ްއަދި ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.  އަދި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށްވެސ
ނޑައަޅައިފިނަަމ، އަލަށް ކުރިން ސަރުކާރުން  އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ަބންދު ދުވަހެއް ކަ

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަ  ދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ. އެ ކަ
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ސެޕްޓެމްަބރ  14ނީ،އޮންނާ އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސްއިންޓަވިއު މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ 
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އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް  އިންޓަވިއު 
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