c
ދިލަދްދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ

&

މަގޫދޫ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަދްބަރު372-B2 /2014/06 :

އިޢުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމް :

ކޭޝިއަރ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ކޭޝިއަރ ( ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން)

މުސާރ

 0044ރުފިޔާ

ޝިފްޓް އެލަވަންސް

 64ރުފިޔާ ( ނިކުންނަ ދުވަހަކަށް)

ޑިވިޜަން /ޔުނިޓު

ފ .މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ

މަޤަމް އޮތް އޮފީސް

ފ .މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

( 47އެކެއް)

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

.7

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ،ސާނަވީ

އިމްތިހާނަކުން  40މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު ގްރޭޑް  74ނިންމާފައިވުން.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 -47ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީދް ޝިފްޓް އުސޫލުދް ރައްޔިތުދްގެފިހާރަ ހުޅުވާ ލެއްޕުދް.
 -40ރައްޔިތުދްގެފިހާރަ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 -40އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ބިލް ފަދަ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން.
-00

އެކި

ފަރާތްތަކަށް

ޙަވާލުކުރެވޭ

ބިލްތަކަށް

ލިބެންޖެހޭ

ފައިސާ

ހޯދުމަށް

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްކުރުން.

 -44ރައްޔިތުދްގެފިހާރައަށް ގަންނަންޖެހޭ މުދަލުގެ ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން
އެލިސްޓްތައް ފޮނުވުމާ ،ލިސްޓްގައިވާ މުދާ ގެންނަންޖެހޭ އަޅަނދާ ހަމައަށް ފޮނުވަންދެން ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.

 -44ރައްޔިތުދްގެފިހާރައަފް ލިބޭމުދަލުގެ ބިލްތައްހޯދައި ސިސްޓަމަފް އެދްޓަރ ކުރުދް.
-07

މިނޫނަސް

ރައްޔިތުދްގެފިހާރައިގައި

ރައްޔިތުދްގެފިހާރައާއި ގުޅުންހުރި

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކާއި

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެ

އަންގާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ

 77ފެބުރުއަރީ 0476ވާ ބުދަދުވަހުގެ  76.44ގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް،

ތާރީޚް:

ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ލިއުންތަކާއެކު ފ .މަގޫދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވުން އެދެން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .7ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ފޯމް ފ .މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 .0ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .0ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 .6ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .4ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ ނުވަތަ އުޅެފައިވާނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ

ދިލަދްދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ ފޯދު 4164476 :ފެކްސްfmagoodhoo@gmail.com 4164474 :

1

މަސްއޫލިއްޔަތާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭ އެތަނުގެ ތައްގަނޑުޖެހި ރަސްމީ ލިޔުން.
 .4ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފަކު
ފ.

މަގޫދޫ

އެވަޒީފާއަށް

ކައުންސިލްއިދާރާއިން
ބަދަލު

ވުމާމެދު

ރައްޔިތުދްގެފިހާރައިގެ

ހިންގާ

އިޢުތިރާޟެއް

ނެތްކަމަށް

ވަޒީފާ

ވަޒީފާއަށް

ހޮވިއްޖެނަމަ

އަދާކުރަމުންދާ

އޮފީހުގެ

ރަސްމީލިއުން.
 .1ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
 .8ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ޙާޟިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ " މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ޙާޟިރީ
ޚލާޤު ބަޔާންކުރާ ފޯމް"( .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަ ު
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މި ފޯމް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ( ).މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން މިފޯމް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ).
 .7ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގެ ތާރީޚާއި ތަފްޞީލް އެނގޭނޭ ލިޔުން( .ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ)
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް



މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ޢުމުރުން  55އަހަރުވެފައިވާ މީހުންކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.



ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ،އެޓޭޗް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު

ކުރަންޖެހޭ ލިއުންތައް ހަމަނުކޮށްހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި،ފުރިހަމަނުކޮށްހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.


މިވަޒީފާއަށް މީހުންއައްޔަނު ކުރާއިރު ކޮމްޕިއުޓަރުގެ މަސައްކަތްކަތައް ކުރަންދަންނަ ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

މި މަޤާމަށް އެންމެޤާބިލު މީހުންހޮވުމުގައި ބެލެވޭނީތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު  ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ،ފެންވަރާއި،
ހުނަރު ،ޤާބިލްކަމާއި ސިފަތަކަށް ބަލައި އިންޓަވިއުއިން އެންމެމަތީ މާކްސްހޯދާ ފަރާތްތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ސިވިލްސަރވިސްގެ
ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލާފޯމުން ފާއިތުވީ އަހަރު ހޯދިނަތީޖާއާއި ،ޙާޟިރީއާއި ،އުޅުމާއި އަޚްލާޤަށް
ބަލައިކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުން މާކްސްދެވޭނެއެވެ.
މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށްއިންޓަވިއު ކުރުން

 06ފެބުރުއަރީ 0476ވާ ހޯމަދުވަހުން ފެށިގެން

މިކައުންސިލްގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެ ތާރީޚުންފެށިގެން އިންޓަވިއުއަށް ތައްޔާރުވެ ރަށުގައި ޙާޟިރުވެތިއްބެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
މި އިޢުލާނާއިގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތުސާފުކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން
ނަންބަރ  4164476ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ފެކްސް ނަންބަރަކީ  4164474އެވެ.
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