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/221/2017/19 :

ވަޒފާގެ ފުރުޞަތު
ނންވެއެވެ.
ނވާ މަޤާމަށް މހުން ބޭ ު
މި އޮތޯރިޓއަށް ތިރގައި މިދަން ަ
ބޭނުންވާ ޢަދަދު( 01 :އެކެއް)
މަޤާމް :ހިއުމަން ރިސޯސް
އޮފިސަރ

ކުލެސިފިކޭޝަންGS4 :
އަސާސ މުސާރަ 5,020/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް1,500/- :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/-ތިން ހާސް) ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

އކު،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާ ެ


މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ،



މަތ ސާނަވ އިމްތިހާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،އޭގެ
ނގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން
އިތުރުން ހަޔަރ ސެކަންޑަރ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާ ު
ދަށްވެގެން "ސ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ،



ސާނަވ އިމްތިހާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން
ސެކަންޑަރ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ" ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުމާއިއެކު މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ވން.
ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު



ނ.
އެޗްއާރަށް އަންނަ ސިޓ ،އ.މެއިލަށް ޖަވާބު ހޯދައި ،ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވު ް

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:



އންމެހައި ރިޕޯޓްތައް ނެގުން.
މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓައި ނަގަންޖެހޭ ެ



ނ.
މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރު ް



އެސް.އޭ.ޕ އެޗް.އާރު މޮޑިއުލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓްކުރުން.



މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓއާއި އެހެނިހެން ޗިޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.



މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިސަލްގެ މަސައްކަތްކުރުން.



ނސްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތް.
ވ ް
ރަސްމ ދަތުރުތަކާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެލަ ަ



އޮފހުގެ

އަހަރ

ރިޕޯޓަށް

ބނުންވާ
ޭ

އެޗް.އާރުގެ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އެއްކޮށް ،ރިޕޯރޓް

ށ
ހެދުމަ ް

c
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ

Local Government Authority

އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

އެހތެރިވެދިނުން .

މަތގައިވާ މަޤާމަށް މހަކު



ހޮވުމުގައި ބަލާނޭ ކަންކަން:

ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
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،ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެން ަ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ
ކޮޕ(



ވަޒފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު



މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ



ކުރިން

ވަޒފާއެއްގައި

އުޅެފައިވާނަމަ

އެތަނެއްގައި

ވަޒފާ

އަދާކުރި

މުއްދަތާއި

މަޤާމުގެ

ދ ރަސްމ ލިޔުމެއް.
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ،އަދި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތް އެނގޭނޭ ފަ ަ
ސުންގަޑި:



އިތުރު މަޢުލޫމާތު:



މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަތގައިވާ ލިޔުންތަކާއިއެކު 2017
ޖުލައި  16ވާ އާދިއްތަ 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.



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



އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓގެ ނަންބަރު  3006724, 3013143އިން ސާފުވާނެއެވެ.
 03ޖުލައި 2017

