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 ވަޒީފާގ  ފުރުޞަތު

 

 ފާމަސިސްޓް  މަޤާމް:
 / ފުނަފަތި ފާމަސީ  ށ.އަތޮޅުަކއުންސިލްގ  އިދާރާ :އޮފީސް 
  މުސާރަ:

 އ ލަވަންސް:ސަރވިސް 
 އުޖ ރައާއި ޢިނާޔަތްތައް: 

 
 

  ވަގުތު:މަސައްކަތް ކުރަންޖ ހޭ 

 ރުފިޔާ -/4000 މަހަކު
 ރުފިޔާ 3000/-

ރުފިޔާ، އަދި އިތުރުަގޑީގ   50/-މަސައްކަތު ނިކުންނަ ކޮންމ  ދުވަހަކަށް 
 ފައިސާާއއި، ބަންދު ދުވަހުގ  ފައިސާ ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞ ުލން ހަމަޖ ހޭނ  

 

 ގަިޑއިރު  7ދުވަހު، ދުވާަލުކ  6ހަފްތާއަކު 
 ވަޒީފާގ  ބާވަތް: 
 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމީ
 ) ދޭއް ( 02

  މަޤާމުގ  ޝަރުތު:
 އ ްޑވާންސް ސ ޓްފިކ ޓް އިން ފާމަސީ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން  -1

 މަސްއ ލިއްޔަތު: މަޤާމުގ  
ދުވަހުންހަދާ އާސަންދަ ޕްރައިވ ޓް  15ދުވަހުން  15އާސަންދަިއގ  ޚިދުމަތަށް ދ ކުރ ވޭ ބޭހުގ ބިލް  -

 ލިމިޓ ޑަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ައތޮޅުކައުންސިްލގ  ކަމާބ ހޭ ސ ކްޝަނާ ހަވާލުކުރުން.
 އ ންސްޕާާއއ ކު ވ ވިަފއިވާ އ ްއބަސްވުމާ އ އްގޮތަށް އާސަންދައިގ  ޚިދުމަތް ދިނުން. -
ޅިފަިއވާ އުޞ ާލއި، އ އްބަްސވުމާއި ކުރ ޑިޓަށް ބޭސްދ ކުރުމަށް އ އްބަސްވ ވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ ކަނޑައ  -

 އ ްއގޮތަށް ބޭސް ދ ކުރުން އަިދ ދ ކުރ ވޭ ބޭހުގ  ތަފްސީލް ަކމާއިބ ހޭ ސ ކްޝަނަށް ހުށައ ުޅން.
އ ކްސްޕ އަރވާ ބޭހާިއ، ހަލާުކވާ ބޭހުގ  ތަފްޞީލު ލިޔ  ބ ލ ހ އްޓުމާއި އަތޮޅު ަކއުްނސިލު އިދާރާގ   -

 ނ ނީ އ ްއވ ސް ބޭހ އް ނައްތާނުލުން.ކަމާއިބ ހޭ ސ ކްޝަންގ  ުހއްަދ ލިބިގ ން 
ފާމަސީއަށް ނުވަތަ ފާމަސީަގއި ހުރި އ ްއޗަކަށް ގ އްލުމ އް ލިބިއްޖ ނަމަ އ ކަމ އް ައތޮޅު ކައުންސިްލ  -

 އިދާރާގ  ކަމާބ ހޭ ސ ކްޝަނަްށ އ ންގުން.
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 www.shaviyani.gov.mvވ ބްސައިޓް: 

 

ހުގ  ލިސްޓް ފާމަސީގައި އ ކަީށގ ންވާ ސްޮޓކ އް ބ ހ އްޓުމަށް މަަސއްކަްތުކރުމާއި ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ ބޭ -
 ތައްޔާރުކޮށް ކަމާއިބ ހޭ ސ ްކޝަނާއި ހަވާލުކުރުން.

ފާމަސީއަށް ގ ންނަ ހުރިހާ ބޭހ އް ފާމަސީގައި ބޭނުންކުާރ ސޮފްޓްވ އަރއަށް އ ންޓަރޮކށް ގަާވއިދުން  -
 ބ ލ ހ އްޓުން.

އިން  ވިްއކަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ހުރިހާ ބޭހ އްގައި މިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވ ޮލޕްމަންޓް -
 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮތަށް ައގު ޖ ހުން.

ސާފުކުރުމާއި ފާމަީސ ބަންދުކުރުމުގ   ފަަހރު ފުހ  1ބޭސް ބަހައްޓާފަިއ ހުންނަ ހަރުގަނޑުތަްއ ހަފްތާއަުކ  -
 ދުވަހަކުން ފާމަސީ މޮޕްކުރުން. 3ކުރިން ކުނިކ ހުމާއި ކޮންމ  

ުރމަށްފަހު ފައިސާ ޖަމާކުރިކަމުގ  ސްލިޕް އަތޮޅު ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭންކް އ ކައުންޓަށް ޖަމާކު -
 ކައުންސިލް އިދާާރގ  ކަމާބ ހޭ ސ ކްޝަނަށް ޙަވާލުކުރުން.

އ ްއވ ސް ސަބަބަކާ ހުރ  ފަިއސާ ޖަމާނުކުރ ވޭގޮތް ވ އްޖ ަނމަ އ ފައިސާއ އް ބޭންކަށް ަޖމާކުރ ވ ންދ ން  -
 ްއުޓން.ރައްކާތ ރިކަާމއ ކު އ ުމވަްއޒިފ އްގ  ބ ލުމުގ  ދަުށގައި ބ ހ 

 ވަކިމީހ އް ތަފާތުކުރުމ އްނ ތި ަކސްޓަމަރުންގ  އިތުބާރު ނުގ ްއލޭގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުން. -
ޑިއުޓީ ބަދަުލވާއިުރ ވަްތގަނުޑގަިއ ހުންނަ ފައިސާާއއި، ިވކުރާއާ ދިމާވޭޯތ ބަލައި ޗ ްކޮކށް ޑިއުީޓއާިއ  -

 ހަވާލުވާ ފާމަސިސްޓާ ހަވާލުުކރުން.

 .ބ ލ ހ އްޓުންބިލު ރަޖިސްޓްރީ ގަާވއިދުން  -
 

 :މަޤާމަށް އ ދ ންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި 
 10  ށ.އަތޮުޅކައުންިސލް އިދާރާއަށ ވ .ގ  ކުރިން  13:00 މ ންދުރުފަހު ވަނަދުވަހުގ  2019ޑިސ މްބަރ  

 ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިއުންތައް:
ަކއުންޓަރުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އ ޕްިލކޭަޝން ފޯމް ) އ ޕްލިކޭޝަންޯފމް ށ.އަތޮޅުަކއުންސިލް އިާދރާގ   -1

 ލިބ ންހުންނާނ އ ވ .
 ތަޢުލީމީ ސ ޓްފިކ ޓްތަކުގ  ކޮީޕ  -2
 ވަޒީާފއ ްއގައި އުުޅއްވާަފއިވާ ޭބފުޅ އްނަމަ އަދާކުރ ްއވި ވަޒީާފގ  މުއްދަތާއި މަްސއ ލިޔަތު އ ނގޭނ  ލިޔުމ އް  -3
 ގ  ކޮޕީ ހިރައްޔިތ އްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑުދިވ  -4
 ( މ އިލްއ ޑްރ ހާއ ކު-ގުޅޭ ނަންބަރާއި އީ ވަޒީާފއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )  -5
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