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 ވަޒީފާގ  ފުރުޞަތު

 

 ކޭޝިއަރ މަޤާމް:

 / ފުނަފަތި ފާމަސީ  ށ.އަތޮޅުަކއުންސިލްގ  އިދާރާ :އޮފީސް 

  މުސާރަ:

 އ ލަވަންސް:ސަރވިސް 

 އުޖ ރައާއި ޢިނާޔަތްތައް: 

 

  ވަގުތު:މަސައްކަތް ކުރަންޖ ހޭ 

 ރުފިޔާ  -/2,500 މަހަކު

 ރުފިޔާ 1,500/-

ރުފިާޔ، އަދި އިތުރުަގޑީގ   15/-މަސައްކަތު ނިކުންނަ ކޮންމ  ދުވަހަކަށް 

 ފައިސާާއއި، ބަންދު ދުވަހުގ  ފައިސާ ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞ ުލން ހަމަޖ ހޭނ  

 ގަިޑއިރު  7ދުވަހު، ދުވާަލުކ  6ހަފްތާއަކު 

  ވަޒީފާގ  މުއްދަތު:

 ވަޒީފާގ  ބާވަތް: 

 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 އަހަރު  01

 ކޮންޓްރ ކްޓް 

01 

  މަޤާމުގ  ޝަރުތު:

ާމއްދާއިން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުާމއ ުކ ދިވ ހިން ސީ  2އިމްތިހާނުން ދަށްވ ގ ން ޖީސީއޯލ ވ ލް  -1

 ފާސްލިބިފައިވުން.

 މަސްއ ލިއްޔަތު: މަޤާމުގ  

 ބޭސްފިހާރައިގ  އ ންމ ހާ މަސައްކަތްތަުކަގއި ފާމަސިސްޓަށް އ ހީވުން. -2

 ބޭސްފިހާރައަށް ހޯދަންޖ ހޭ ތަކ ތި ކައުންސިލް އިދާާރގ  ކަމާިއބ ހޭ ޔުނިޓަށް ހުށައަޅައިގ ން ޯހދުން. -3



ފުނަދ  / ދިވ ހިރާއްޖ ،  ކައުންސިލްގ  އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  2  
 info@shaviyani.gov.mvއީމ އިލް:  6540038  6540025ޓ ލ ފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވ ބްސައިޓް: 

 

ދ ކުރ ވޭ ބޭހުގ  ިހސާބު  ބޭސްފިހާރައިން ކްރ ޑިޓަށް ޭބސް ދ ކުރުމަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް -4

 ބ ލ ހ އްޓުން.

ބޭސްފިހާރަގައި އ ކަށީގ ްނވާ ޭބސް ސްޓޮކ އް ބ ހ ްއޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުާމއި ބޭސްފިހާރަައށް ބޭނުންވާ  -5

 ބޭހުގ  ތަފްޞީލް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާއިބ ހޭ ޔުނިޓަށް ހުށައ ޅުން.

މާކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރި ސްލިޕް ކަމާއިބ ހޭ ބޭސްފިހާރައަށް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އ ަކއުންޓަށް ޖަ -6

 ޔުނިޓާއި ހަވާުލކުރުން.

 ފާމަސިސްޓް ނ ތިއްޖ  ހާލަތ އްގައި ފާމަސިސްޓް ވަޒީާފގ  މަސްއ ލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުން.
 

 :މަޤާމަށް އ ދ ންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި 

 10 ށ.އަތޮުޅކައުންިސލް އިދާރާއަށ ވ .ގ  ކުރިން  13:00 މ ންދުރުފަހު ވަނަދުވަހުގ  2019 ޑިސ މްބަރ  

 

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިއުންތައް:

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އ ޕްިލކޭަޝން ފޯމް ) އ ޕްލިކޭޝަންޯފމް ށ.އަތޮޅުަކއުންސިލް އިާދރާގ  ަކއުންޓަރުން  -1

 ލިބ ންހުންނާނ އ ވ .

 ތަޢުލީމީ ސ ޓްފިކ ޓްތަކުގ  ކޮީޕ  -2

 އަދާކުރ ްއވި ވަޒީާފގ  މުއްދަތާއި މަްސއ ލިޔަތު އ ނގޭނ  ލިޔުމ އް ވަޒީާފއ ްއގައި އުުޅއްވާަފއިވާ ޭބފުޅ އްނަމަ  -3

 ގ  ކޮޕީ ހިރައްޔިތ އްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑުދިވ  -4

 ( މ އިލްއ ޑްރ ހާއ ކު-ގުޅޭ ނަންބަރާއި އީ ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )  -5

ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތ އްގ  މަތީްނ މިވަޒީފާއަށްޮހވޭ ފަރާތް މަސައްކަތަށް ކަމުދާނަމަ އަހަރު ހަމަވުމުން 

 ކޮންޓްރ ކްޓް ާއކުރ ވޭނ އ ވ .
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