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ނަމްބަރު(IUL)221-AF/221/2017/15 :

ވަޒފާގެ ފުރުޞަތު
ނންވެއެވެ.
ނވާ މަޤާމަށް މހުން ބޭ ު
މި އޮތޯރިޓއަށް ތިރގައި މިދަން ަ
ބޭނުންވާ ޢަދަދު( 01 :އެކެއް)
މަޤާމް :ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
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/-ހަތަރުހާސް) ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.

އކު ،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާ ެ
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:



ދވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމ ސަނަދުތަކުގެ
ނ ި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެ ް
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،



މަތ ސާނަވ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "އ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،ހަޔަރ
އދާއިން ދަށްވެގެން "ސ" ގްރޭޑް
ސެކަންޑަރ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާ ް
ވތަ،
ލިބިފައިވުން .ނު ަ



ސާނަވ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،ސެކަންޑަރ
ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި
އެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.


މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

ނނަ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެންޓްރކުރުމާއި ،ލިޔެކިޔުންތައް
އޮފހަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަ ް
ދނުން.
ފންތަކަށް ޖަވާބު ި
ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ރޫޓްކުރުމާއި ،ކޮމަން ފޯނަށް އަންނަ ޯ



ނނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް
ބފުޅު ް
އޮފހަށް އެކި ކަންކަމުގައި އަންނަ މހުން ކަމާބެހޭ ޭ
ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހތެރިވުން.



އޮފހުގެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ކަންތައްތައް

ރޭވިފައިވާ

ގޮތަށް

ށ
ކުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކަ ް

އ
ނގުމާއި ،ކައުންސިލް ތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އާންމު ފޮނުވުންތަ ް
އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެ ް
ފޮނުވުން.


ވނެ
ތކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދެ ޭ
އޮފހަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅާ ފަރާތްތަކާއި އަންނަ ފަރާތް ަ

c
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އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Atoll Post Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives

އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.


އޮފހުގެ ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ،ސްޓޮކް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



އޮފހުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އޮފހުގެ
ގ ޙަރަކާތްތެރިވުމާއި އޮފހުގެ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤކުރުމަށް
ކަންކަން ކުރުމުގައި އިސްނަ ާ
އެހތެރިވެދިނުމާއި  ،ރަނގަޅު މަސައްކަތު މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.




މިނޫންވެސް އޮފހުން ހަވާލުކުރާ އޮފހާ ގުޅުން ހުރި ރަސްމ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
މަތގައިވާ

މަޤާމަށް

މހަކު

ނެގުމުގައި

މިދާއިރާގައި

މަސައްކަތްކޮށް

ތަޖްރިބާ

ވ
ބފައި ާ
ލި ި

މަތގައިވާ މަޤާމަށް މހަކު

މލާތްކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ،
ގރޭސިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާ ަ
ހބަހާއި އިނ ި
ފަރާތަކަށާއި ،ދިވެ ި

ހޮވުމުގައި ބަލާނޭ ކަންކަން:

އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް
ކުރެވޭ މހަކަށްވުން.


ގަވަރމަންޓް

އ-ލެޓަރ

މެނޭޖްމަންޓް

ސިސްޓަމް

(ޖެމްސް)،

ސިސްޓަމް

ނ
އެޕްލިކޭޝަ ް

ށ
ނ އެނގޭ މހަކަ ް
ޕްރޮޑަކްޓްސް (ސެޕް) އަދި މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފސް ފަރިތަކަމާއެކު ބޭނުންކުރަ ް
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:



ގއިވާ ލިޔުންތަކާއިއެކު 2017
މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މަތ ަ
ޖުލައި  12ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

c
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
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ޓ އޮތޯރިޓ
ގއި ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
ނ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމ ގަޑ ަ
ނ ް
ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަންދު ޫ
ހންނާނެއެވެ .އަދި މި އޮތޯރިޓގެ
ލބެން ު
ގރައުންޑު ފްލޯ) އިން ި
(އެޓޯލް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންް ،
ވެބްސައިޓް  www.lga.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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