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ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


މަޤާމު:

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ



ރޭންކް:

އެމް .އެސް 1



ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް1



އޮފީސް  /އިދާރާ:

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ



ސެކްޝަން:

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް



ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން:

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ /ބ .އޭދަފުށި



މުސާރަ:

5610.00



ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2000.00



ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ( 01އެކެއް )

ބ
ތަޢުލީމާއި ތަޖްރި ާ

ގ
 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކު ެ
ނދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،މަޤާމުގެ
އޮނިގަނޑު ލެވެލް 4ގެ ސަ ަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
ގ
 -2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއިގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކު ެ
އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

ނުވަތަ
-3

މަސައްކަތާއިގުޅޭ

މަޤާމުގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދާއިރާއަކުން

ޤައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 4ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުމާއިއެކު
ށވުރެ މަތީ
ވތަ އެއަ ް
ކން ލެވެލް  4ނު ަ
،ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާއަ ު
ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ނގުމުގެ
 -1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
ށން
ޤާނޫނުގެދަ ު

ކައުންސިލަށް

އަތޮޅު

ބރާއި،
ާ

ލިބިދީފައިވާ

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި
ކރުމަށް އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި
ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛް ު
އެކަށައަޅަންޖެހޭ

އެކަށައެޅުމާއި

ސިޔާސަތުތައް

ސިޔާސަތުތައް

އެ

ނކަންކުރުން.
ތަންފީޛްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަ ް
ގެންގުޅޭ

 -2އަތޮޅުގައި
ރަޖިސްޓްރީގެ
ދުއްވުމާއި

އެއްގަމާއި

ކަންތައްތަކާއި
ބެހޭގޮތުން

ޤަވާޢިދުތަކާއި

އަދި

ކަނޑުގައި
މިފަދަ

ލކުރުމަށް
ޢަމަ ު

އެއްގޮތްވާ

ދުއްވާ
ތ
ތަކެ ި

ހެދިފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ތކެތީގެ
ަ
ޅމާއި
ގެންގު ު

ތކާއި
ޤާނޫނު ަ

ކުރަންޖެހޭ

އެންމެހައި

ލހެއްޓުން.
ކަންތައްތައްކޮށް ބެ ެ
އވުމަށް
 -3އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދު ް
ބޭނުންވާ

ތތަކަށް
ފަރާ ް

ލައިސަންސް

ދޫކުރުމަށް

ބާއްވާ

ލިޔުމުގެ

ފސްވާ
ނން ާ
ނ ބޭއްވުމަށްފަހު އިމްތިޙާ ު
އިމްތިޙާނާއި ،ޢަމަލީ އިމްތިޙާ ު
ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށް އެކަމުގެ ރެކޯޑްސްތައް ބެލެހެއްޓުން.
އ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެ ް

ރން
 -1ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމް ީ

އ
ލނެ ކަންތައްތަ ް
ހޮވުމަށްބެ ޭ

 -2ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖްރިބާ ( މަސައްކަތްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުން )
ނވާ ސިފަތައް
 -3މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި،ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަމާއި ،ބޭނު ް

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެސެންޓޭޝަން
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ތ
އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަ ު

އިދާރާގައި

ގޑި
މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުން ަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއިއެކެ  12އޭޕްރީލް  ( 2015އާދީއްތަ ) ދުވަހުގެ
މެންދުރުފަހު  14:00ގެކުރިން މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާއަށް.
އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިއުންތައް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

އތުރުގަޑީގެ ފައިސާ،
ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ި
ލބޭނެއެވެ.
އސާ ،އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ި
ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ފަ ި

އ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ް

ނ
 -1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިބެންހުނާ ެ
ޓރުން ،އަދި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
އން ަ
ތަންތަން .މިއިދާރާގެ ކަ ު
ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ).
ކޕީ
 -2ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮ
ރ
 -3ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހު ި
މުވައްޒަފެއްނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ބަދަލުވުމުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ
ލިޔުން.
 -4ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ
އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އެގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 -5ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެކޮޕީ:
 -6ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް
އެޑްރެހާއިއެކު )
 -7ސިވިލްސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ނަމަ މަސައްކަތްކުރާ
އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ " މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި
ޙާޟިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤްހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"

މި އިޢުލާނާއިގުޅިގެން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  6608300ނަންބަރު ފޯނާއެވެ .ފެކްސް

ނަންބަރަކީ  6608301އެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާނީ  secretariat@baa.gov.mvއަށެވެ.
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ބޤިރު އަޙްމަދު
ޢަބްދުލް ާ
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