c
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ .ކެންދ ޫ
ދިވެހިރާއްޖެ.
Secretariat of the south maalhosmadulu, kendhoo council
B kendhoo, Rep of Maldives

ދަމްބަރ525-0225/ 02 :

ޢިޢުލާދް
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު :
މި އިދާރާގެ ތިރީގައި މިދަދްދަވާ މަޤާމްތަކަފް މުވައްޒަފުދް ހޯދަދް ބޭދުދްވެއްޖެއެވެ.
މަޤާމް


މަޤާމުގެ ދަދް :

އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ



ބޭދުދްވާ ޢަދަދު :
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މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަދް :

އެސިސްޓެދްޓް ޑިރެކްޓަރ



ސަރވިސް :

އޮފިޝަލް އެދްޑް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް



މަޤާމްގެ ރޭދްކް :

އެމް.އެސް ( 3 .މެދެޖީރިއަލް ސާރވިސް ) 3



ވަޒީފާ އަދާކުރަދްޖެހޭ ތަދް :

ކެދްދޫ ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ



މަޤާމުގެ ގިދްތި :

ދާއިމީ

މަޤާމްގެ މުސާރައާ ޢިދާޔަތްތައް :


މުސާރަ :



ސާރވިސް އެލަވަދްސް :



އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ :
ޚާއްޞަޢިދާޔަތުގެ

މަހަކު
މަހަކު

 7135/ރުފިޔާ. 0111/-ރުފިޔާ.

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮފްފިދަމަ އިތުރުގަޑީގެފައިސާއާއި ކ ރަމަޟާދް މަހުގެ
ސިވިލްސަރވިސް

ފައިސާފަދަ

ޤަވާޢިދުދް

މުވައްޒަފުދްދަފް

ދިދުމަފް

ހަމަޖެހިފައިވާފައިސާ

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުދް ލިބޭދެއެވެ.


ވަޒީފާ އަދާކުރަދްޖެހޭ ތަދް :

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތަފް:

ކެދްދޫ ކައުދްސިލްގެ އިދާރާ.
 -0އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް /މެދޭޖް މަދްޓްދާއިރާއަކުދްދައްވެގެދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +006 0066666 :ފެކްސް+006 0066666:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :

Secretariat Of the South Maalhosmadulu Kendhoo Council
Tel: +960 6600004 Fax: +960 6600004
Email: Kendhoo@baa.gov.mv

ސަދަދުގެ އޮދިގަދޑުގެ ލެވެލް  4އެއްގެ ސަދަދެއް ޙާޞިލުކޮފްފައި ވުމާއި އެކު
އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް /މެދޭޖްމަދްޓް ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދް.
ދުވަތަ
 -0އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް /މެދޭޖް މަދްޓް ދާއިރާއަކުދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަދަދު
އޮދިގަދޑުގެ ލެވެލްފަހެއްގެ ސަދަދެއް ޙާޞިލުކޮފްފައި ވުމާއިއެކު އޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް/
މެދޭޖްމަދްޓް ދާއިރާއެއްގައި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދް.
ދުވަތަ
 -3އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް /މެދޭޖްމަދްޓް ދާއިރާއަކުދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަދަދުތަކުގެ
އޮދިގަދޑުގެ ލެވެލް  6އެއްގެ ސަދަދެއް ޙާޞިލު ކޮފްފައި ވުމާއި އެކު
އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް/މެދޭޖްމަދްޓް ދާއިރާއެއްގައި  0އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުދް.
ދުވަތަ
 -4އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް /މެދޭޖްމަދްޓް ދާއިރާއަކުދް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަދަދު
ތަކުގެ އޮދިގަދޑުގެ ލެވެލް  4އެއްގެ ސަދަދެއް ޙާޞިލުކޮފްފައި ވުމާއިއެކު ގުޅުދްހުރި
އެހެދްދާއިރާއަކުދް ލެވެލް  6ދުވަތަ އެއަފްވުރެ މަތީ ސަދަދެއް ޙާޟިލު ކޮފްފައިވުދް.
މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް :
.10

ކައުދްސިލުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާގެމަތިދް ކައުދްސިލު އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަފް

އިދްތިޒާމުކޮފް ރާވާ ހިދްގުދް
.10

މުވައްޒަފުދްދާއި ގުޅޭ އެދްމެހައި ކަދްތަފްތަފް ހިދގާ ދުހިދގާގޮތްބަލައި އިސްލާޙު

ކުރަދްޖެހޭ ކަދްކަދް އިސްލާޙުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުދް ދުވަތަ ފިޔަވަޅު އަޅަދް އެދްގުދް.
.13

އިދާރީ

އޮދިގަދޑުގައި

ހިމެދޭ

ސެކުޝަދްތަކުގެ

މަސައްކަތްތަފް

ހިދގާ

ދުހިދގާގޮތްބަލައި ޤަވާޢިދުދް މޮދީޓަރ ކުރުމާއި ރަދގަޅުކުރަދްޖެހޭ ކަދްކަދް ރަދގަޅުކޮފް
އިސްލާޙުކުރުދް
.14
.15

މާލިއްޔަތު ޤާދޫދު ހިދްގުމަފްޓަކައި ކައުދްސިލަފް ބޭދުދްވާ އެއްބާރުލުދް ދިދުދް.
ކައުދްސިލުދް

ފޯރުކޮފްދެދްޖެހޭ

އެދްމެހައި

ޚިދުމަތްތަފް

ފޯރުކޮފްދިދުމުގައި

ކައުދްސިލަފް އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުދްދިދުދް.
.16

ހުކުރު ޢީދު ކޭތަ ދަމާދު ކުރުމުގެ ކަދްތަކާއި މަރުވާ މީހުދްގެ ޖަދާޒާގެ ކަދްތަފް

އެކަދްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮފްގެދް ހިދްގާ ބެލެހެއްޓުދް.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +006 0066666 :ފެކްސް+006 0066666:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :

Secretariat Of the South Maalhosmadulu Kendhoo Council
Tel: +960 6600004 Fax: +960 6600004
Email: Kendhoo@baa.gov.mv

.17

ކައުދްސިލުދްދިދްމާ ދިދްމުދްތަފް ތަދްފީޒު ކުރުމުގައި ކައުދްސިލަފް ބޭދުދްވާ އިދާރީ

އެހީތެރިކަދް ފޯރުކޮފްދިދުދް

ވަޒީފާއަފް އެދްމެ ޤާބިލްމީހަކު ހޮވުމަފް ބެލެވޭދެ ކަދްތައްތައް :
ވަޒީފާއަފް އެދްމެ ޤާބިލު ފަރާތްކަދޑައަޅާދީ ވަޒީފާއަފް އެދްމެޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީއާއި
ހިމެދޭތިރީގައި މިދަދްދަވާބައިތަކަފް ޕޮއިދްޓް ދިދުމަފްފަހު އޭގެތެރެއިދް އެދްމެގިދަ ޕޮއިދްޓް ލިބޭފަރާތަކީ ވަޒީފާއަފް
އެދްމެ ޤާބިލުފަރާތްކަމުގައި ކަދޑައަޅާގޮތަފެވެ.
 -0ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީދު.
 -0ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.
 -3މަސައްކަތުގެ ހުދަރާއިކޤާބިލްކަމާއިކފެދްވަރާއި  ،ބޭދުދްވާ ސިފަތައް.

އިދްޓަރވިއު ބޭއްވުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަދާއި ތާރީޚް :
މަޤާމަފް މީހަކުހޮވުމަފް ބާއްވާ އިދްޓަރވިއުއާއި ޕްރެސެދްޓޭޝަ އަދި ޕްރެޓިކަލްސްއާއި އިމްތިޙާދު ކުރުދްއޮދްދާދެ ތަދާއި ތާރީޚާއި
ގަޑި މިއިޢުލާދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  05ދުވަހުގެތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަދް ހުފައަޅާ ފަރާތްތަކަފް ލިޔުމުދްއެދްގޭދެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަދް ފޮދުވަދްވީ ތަދާއި ތާރީޚް
މިވަޒީފާއަފް އެދޭފަރާތްތަކުދް ވަޒީފާއަފް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހު ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް  08އޭޕްރީލް
 0105ވާ ( އަދްގާރަ ) ދުވަހު މެދްދުރުފަހު  04.11ގެކުރިދް މިއިދާރާއަފް ހުފަހެޅުއްވުދް އެދެމެވެ.

އުޖޫރައާއި ޢިދާޔަތްތަފް:
ދިވެހި ސިވިލްސާރްވިސްގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިދް އިތުރުގަޑީގެފައިސާ އާ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެދްދެވޭ އެހެދިހެދް
އެލަވަދްސްތަފް ހަމަޖެހޭދެއެވެ.

ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް :
.0ފުރިހަމަކޮފްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމް (އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުދްޓަރުދްދާ ސިވިލްސަވިސް
ކޮމިޝަދްގެ ވެބްސައިޓް  www.csc.gov.mvއިދް ލިބެދް ހުދްދާދެއެވެ.
 .0ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ( އެކްރިޑެޓް ކޮފްފައިވާ އަދި އަޞްލާއެއްގޮތްކަމަފް ރަސްމީފަރާތަކުދް
ދުވަތަ ޤާދޫދީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުދް ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާ އަޞްލު )

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +006 0066666 :ފެކްސް+006 0066666:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :

Secretariat Of the South Maalhosmadulu Kendhoo Council
Tel: +960 6600004 Fax: +960 6600004
Email: Kendhoo@baa.gov.mv

 .3ސަރުކާރަފް ދުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް އަފް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮދްޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފަކު މިއިދާރާގެ
ވަޒީފާއަފް ހޮވިއްޖެދަމަ އަދާކުރަމުދްގެދްދާ ވަޒީފާއިދް ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ދެތްކަމަފް އެމުވައްޒަފު
ވަޒީފާއަދާކުރާއޮފީހުގެލިޔުދް.
 4ބެލުމުގެ ދަތީޖާއާއިކ ޙާޟިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤްހުރިގޮތް ބަޔާދްކޮފްކ ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުދް ދޫކުރާ .ސިވިލް
ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުދްދާ މުވައްޒަފުދްކ އެ މުވައްޒަފުދްގެ މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރު

" މުވައްޒަފުގެ

މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރުބެލުމުގެ ދަތީޖާއާއި ހާޟިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤްހުރިގޮތް ބަޔާދްކުރާ ފޯމ"ު3
ސިވިލްސަވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުދްދާ މުވައްޒަފަކުވެސް (މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުދް ފިޔަވައި) މިފޯމް ހުފަދާޅައިފިދަމަ
ފޯމްގައިވާ ބައިތަކަފް ދޭދްޖެހޭ ޕޮއިދްޓެއް ދުދެވޭދެއެވެ.
 .5ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލާފަރާތުގު ވަދަވަރު ( ސީވީ ގުޅޭދެ ފޯދުދަމްބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު)
އިތުރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަދް ބޭދުދްފުޅުވާދަމަ މިއިދާރާއަފްވަޑައިގަތުމުދް ދުވަތަ މިއިދާރާގެ ދަދްބަރު 6611114
ފޯދާގުޅުއްވުމުދް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮފްދެވޭދެއެވެ.
މިހެދްވެ މިކަދް ޢާދްމުކޮފް އެދްގުމަފްޓަކައި އިޢުލާދްކުރީމެވެ.
 06ޖުމާދަލްއާޚިރާ 0436
 05އެޕްރީލު

0105

ޝަހީދާ ޢަދަމު
ޒިދްމާދާރު ވެރިޔާ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +006 0066666 :ފެކްސް+006 0066666:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :

Secretariat Of the South Maalhosmadulu Kendhoo Council
Tel: +960 6600004 Fax: +960 6600004
Email: Kendhoo@baa.gov.mv

