c
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ނަމްބަރު(IUL)221-AF/221/2017/8 :

ވަޒފާގެ ފުރުޞަތު
ޅން
ނބަރު (IUL)221-AF/221/2017/7 :އާއި ގުޅިގެން ތިރގައިވާ މަގާމަށް އެކަށގެންވާ އަދަދަށް ބޭފު ު
މި އޮތޯރިޓގެ އިޢުލާން ނަ ް
ކުރިމަތިލައްވާފައި ނުވާތ އެމަގާމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ބޭނުންވާ ޢަދަދު( 01 :އެކެއް)
މަޤާމް :މޑިޔާ އެންޑް
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮފިސަރ

ކުލެސިފިކޭޝަންMS2 :
އަސާސ މުސާރަ 6,295/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް2,000/- :ރ
ނޮން ޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް :އަސާސ މުސާރައިގެ 35%

އުޖޫރަޔާއި ޢިނާޔަތްތައް:



ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.



މސްދުވަސް) ހަމަވުމުން ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު
ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު (ަ 3
( 3,000/-ތިންހާސް) ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.

އ:
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަ ް

އކު ،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާ ެ


އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ނުވަތަ ގްރެފިކް ޑިޒައުނިންގ ނުވަތަ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު،
މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  4އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިވިފައިވުން،
ނުވަތަ،



އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ނުވަތަ ގްރެފިކް ޑިޒައުނިންގ ނުވަތަ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު،
ނ،
މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ް
ނުވަތަ،



އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ނުވަތަ ގްރެފިކް ޑިޒައުނިންގ ނުވަތަ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން،
ނުވަތަ،



އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ ނުވަތަ ގްރެފިކް ޑިޒައުނިންގ ނުވަތަ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއިއެކު،
މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

c
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives



ޓން.
އެލް.ޖ.އޭގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއް ު



ގ ޙަރަކާތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި،
ސޯޝަލް މޑިއާގެ ވަޞލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެލް.ޖ.އޭ ެ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހަމަކުރުން.



އެލް.ޖ.އޭ އިން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯނަގައި ފޮޓޯތައް ޢަރުޝފްކުރުން.



ޖހޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން.
އެލް.ޖ.އޭގެ ފަރާތުން ހާމަކުރަން ެ



ނންވާ ލފްލެޓް ،ބެނަރ ،ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި ޑިޒައިންކުރުން.
އޮތޯރިޓއަށް ބޭ ު



ނ
ގ އެހެ ް
ނޓަރނެޓާއި ދައުލަތު ެ
ކއި ،ރޭޑިއޯ ޓވ އަދި އި ް
މަޖައްލާތަކާއި ދުވަހު ނޫސްތަ ާ
މުވައްސަސާތަކުން

މި

އޮފހުގެ

މަސައްކަތްތަކާއި

ގުޅޭގޮތުން

ހާމަކުރާ

ކަންކަމާއި،

އަދި

ކވޭ ވާހަކަތަކާއި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ޚަބަރުތައް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް
ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެ ެ
ރިޕޯޓްކޮށް އަދި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަގު ފަހިކުރުން.


އެލް.ޖއޭ އާއި އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހާމަކުރާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތާއި ނިންމުންތައް
ފތަރުކޮށް އަރުޝފް ކުރުން.
އަދި ތަފާތު ބަޔާންތައް ހޯދާ ދަ ު

މަތގައިވާ މަޤާމަށް މހަކު



ހޮވުމުގައި ބަލާނޭ ކަންކަން:

މަތގައިވާ

މަޤާމަށް

މހަކު

ނެގުމުގައި

މިދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކޮށް

ތަޖްރިބާ

ވ
ބފައި ާ
ލި ި

މލާތްކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ،
ގރޭސިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާ ަ
ހބަހާއި އިނ ި
ފަރާތަކަށާއި ،ދިވެ ި
އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް
ކުރެވޭ މހަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:



ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު



ތކުގެ ކޮޕ (ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޢުލމ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ނުވަތަ
ލިބިފައިވާ ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓް ަ
ރާއްޖޭގެ ތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ކޯހެއްނަމަ،
އލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕ ނުވަތަ ކޯސް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ފެންވަރު ބަ ް
ވރެއްގައި އެކްރެޑިޓްކުރެވޭނެކަމަށް
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ،ކޯހުންލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެން ަ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ
ކޮޕ(



ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.



މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ.



ފ އަދާކުރި މުއްދަތާއި މަޤާމުގެ
ކުރިން ވަޒފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި ވަޒ ާ
ދ ރަސްމ ލިޔުމެއް.
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ،އަދި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނޭ ފަ ަ

ސުންގަޑި:



އިތުރު މަޢުލޫމާތު:



މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަތގައިވާ ލިޔުންތަކާއިއެކު  2017މޭ
 15ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ނ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  08:00އިން  15:00އަށް ލޯކަލް
ނ ް
ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަންދު ޫ
ދ
ނނާނެއެވެ .އަ ި
ބން ހު ް
ޕސްޓް ބިލްޑިން ،ގްރައުންޑު ފްލޯ) އިންލި ެ
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ (އެޓޯލް ޯ
މި އޮތޯރިޓގެ ވެބްސައިޓް  www.lga.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

c
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ



Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

ޢދަދު  10އަކަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ
މި ވަޒފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ނވަރަށް ބަލާ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ  10ފަރާތަކާއި އެވެ.
އިންޓަވިޔު ކުރެވޭނ ތަޢުލމ ފެ ް



ރ 3006724, 3013121 :އިން ސާފުވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓގެ ނަންބަ ު
 03މޭ 2017

