`

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފުނަދޫ  / ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު(IUL)227-HR/227/2018/56 :

އިޢުލާނު
މަޤާމް:

މަސައްކަތު

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-222625

ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ( 01އެކެއް )

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އެސް  .އެސް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާރފް ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ދ
ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ށ ފުނަ ޫ

މުސާރަ:

މަހަކު  3100/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

މަހަކު  1000/-ރުފިޔާ

ސަޕޯރޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް :1

މަހަކު  1200/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 -1އަތޮޅުގޭ

ކޮޓަރިތަކާއި

ސިޓިންގރޫމާއި،

ދެފެންޑާއާއި،

އެތަންތާނގެ

ފާޚާނާތަކާއި،ޢިމާރާތުގެ

ދޮރާއި

ދޮރުފަތްތަކުން ހިރަފުސް ފޮޅާފޮހެ ސާފުކުރުން
 -2އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތަކަށް ބޭނުންވާ ބޯފެނާއި ޓިޝޫފަދަ ތަކެތި ކޮޓަރިއަށްލައި ތައްޔާރުކުރުން
 -3އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރިތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބެޑްޝީޓާއި ބާލީހުއުރަ ފަދަ ތަކެތި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުން
 -4އަތޮޅުގޭގެ ގޯތިތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދެއް ކުނިކަހާ ވިނަނޮޅާ ސާފުކުރުން
 -5ޓްރެކް އޭރިޔާ ސަރަހައްދުން ކަނޑައެޅޭ ބައެއް ވިނަނޮޅާ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން
 -6އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާހިމެނޭ ގޯތީގެ އިރުމަތީމަގާއި ދެކުނުފަރާތުމަގު ގަސްނޮޅާ ކުނިކަހާސާފުކޮށް
ބެލެހެއްޓުން
 -7ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތައް ހިމެނޭ ގޯތިތަކުގައިވާ ޕާކުތަކުގައި ގަސްއިންދުމާއި ،ގަސްތައްކޮށާ ފެންދީ
ބެލެހެއްޓުން.
 -8ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިމާރާތްތަކުގައިހުރިގަސްމުށިތަކުގައި ގަސްއިންދާ ފެންދީ ބެލެހެއްޓުން
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަކުންނާއި ގޯތިތެރެއިން ނެގޭ ކުނި ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދަކަށް ޖަމާކުރުން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ލިޔަންކިޔަން އެނގުން
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ).

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު
ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

(ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ
އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް



ބފައިވާ މިންވަރު
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލި ި

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:



މންވަރު
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ި



މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ،ފެންވަރާއި ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތައް

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  31ޑިސެމްބަރ  2018ގެ  13:00ގެ ކުރިން ،ށ އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

އަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފޯމާއި

ލިޔުންތައް

އީމެއިލް

 secretariat@shaviyani.gov.mvމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި،

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 02 ،ޖެނުއަރީ  2019އާއި  12ޖެނުއަރީ  2019އާ

މުއްދަތު:

ދެމެދު ،ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  6540025އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  secretariat@shaviyani.gov.mvއަށެވެ.
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