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

ދަމްބަރ:

725-1025/ 73

ޢިޢުލާދް
ތ :
ރޞަ ު
ފގެ ފު ު
ވަޒީ ާ
އޒަފަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ދރާގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވަ ް
މި އި ާ

މ
މަޤާ ް


މަޤާމުގެ ނަން :

މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ



ބޭނުންވާ ޢަދަދު :

10



މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން :

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 0



މަޤާމްގެ ރޭންކް :

އެމް.އެސް ( 0 .މެނޭޖީރިއަލް ސަރވިސް ) 0



ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭތަން :

ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



މަޤާމުގެ ގިންތި :

މ
ދާއި ީ

މަޤާމްގެ މުސާރައާ ޢިނާޔަތްތައް :


މުސާރަ :

މަހަކު  0101/-ރުފިޔާ.



ސާރވިސް އެލަވަންސް :

މަހަކު  0111/-ރުފިޔާ.



އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ :

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ އިތުރުގަޑީގެފައިސާ އާއި ،އަދި ރަމަޟާންމަހުގެ

ޚާއްޞަޢިނާޔަތުގެފައިސާފަދަ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ
އުޞޫލުން ލިބޭނެއެވެ.

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް :
 .10ޢާއްމުދްދާއި ގުޅުދްހުރި އެދްމެހާ ކަދްތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުދް

ޢާއްމުދްދަފްދޭދްޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިދުދް.

 .10ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.
 .10ރަށުގެ ބަދަރާބެހޭ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން ޢަމަލްކުރަމުންދޭތޯބަލާ ބަދަރުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން.
 .10ރަށުގެ މަގުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ މަގުތަކާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +000 0000006 :ފެކްސް+000 0000006:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :

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

 .10ޤަބުރުސްތާނު ނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .11ރަށުގެ ކުޅިވަރުކުޅޭ ބިންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ އެންމެހާކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .00ރަށުގައިއުފެދޭ ފަނާވާ ކުންޏާ ފަނާނުވާކުނި މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުން.
 .00އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން.
ތރިވެފައިވާ ގަސްތަކުގެ ކޯޅިތައް ކޮށުވާ މަގުބެލެހެއްޓުން.
 .00ދުއްވާއެއްޗެއްސާ ހިގާމީހުންނަށް އުދަ ގޫވާގޮތަށް މަގުތަކަށް ި
 .10ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރަތްތަކުގެ އާބަތުރަ ފިލުވާ އެތަންތަނުގެ ކުލަ،ދަވާދު އާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .00އެއްވެސްމީހަކާ ޙަވާލު ކުރެވިފައިނުވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީހުގެވެރިން ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ތއް :
ރތު ަ
ގ ޝަ ު
މޤާމު ެ
ަ


މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުދަރު/ޤާބިލްކަދް ސާބިތުކޮފްދިދުމާއެކުކ މަގާމަފް ބޭދުދްވާ ދާއިރާއަކުދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ
ސަދަދުތަކުގެ އޮދިގަޑުގެ ލެވެލް  0ގެ ސަދަދެއް ޙާޞިލްކޮފްފައި ވުމާއެކު މަގާމުގެ މަސައްކތަފް ބޭދުދްވާ ދާއިރާއެއްގައި 0
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދް .ދުވަތަ



މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުދަރު/ޤާބިލްކަދް ސާބިތުކޮފްދިދުމާއެކުކ މަޤާމަފް ބޭދުދްވާ ދާއިރާއަކުދް ދިހިވެރާއްޖޭގެ ގައުމީ
ސަދަދުތަކުގެ އޮދިގަދޑުގެ ލެވެލް  0ދުވަތަ ލެވެލް  1ގެ ސަދަދެއް ޙާޞިލްކޮފްފައިވުދް .ދުވަތަ



ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮދިގަދޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުދް އެމް.އެސް  0ރޭދްކަފް ކަދޑައަޅާ ތަމްރީދެއް ޙާޞިލްކޮފްފައިވުދް.
ދުވަތަ



މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުދަރު/ޤާބިލްކަދް ސާބިތުކޮފްދިދުމާއެކުކ މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރު ބެލުމުގެދިޒާމުދް ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުދް ހައްޤުވާ މާރކްސް ލިބެމުދްދިޔުމާއިއެކ ުކޖީ.އެސް  0ރޭދްކުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވެކ އެރޭދްކުގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތަފް
ބޭދުދްވާު ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެދް  0އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދްކދުވަތަ



މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުދަރު/ޤާބިލްކަދް ސާބިތުކޮފްދިދުމާއެކު އެމް.އެސް 0 .ރޭދްކް ދުވަތަ އެއަފްވުރެ މަތީ ރޭދްކަކާ
އެއްފެދްވަރުގެ މަގާމެއްގައިކ މަގާމުގެ މަސައްކަތަފް ބޭދުދްވާ ދާއިރާއެއްގައި  0އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުދްކ ދުވަތަ
މަގާމުގެ މަސައްކަތަފް ބޭދުްވާ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެދްވަރުގެ މަގާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުދްދާ މީހެއްކަމުގައިވުދް.

ވަޒީފާއަފް އެދްމެ ޤާބިލްމީހަކު ހޮވުމަފް ބެލެވޭދެ ކަދްތައްތައް :
 -0ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީދު.
-0

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ.

-0

މަސައްކަތުގެ ހުދަރާއިކޤާބިލްކަމާއިކފެދްވަރާއިކބޭދުދްވާ ސިފަތައް.

އިދްޓަވިއު ބޭއްވުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަދާއި ތާރީޚް :
މަޤާމަފް މީހަކުހޮވުމަފް ބާއްވާ އިދްޓަރވިއު އާއި އިމްތިޙާދުކުރުދް އޮދްދާދީ ކެދްދޫކައުދްސިލްގެ އިދާރާގައެވެ .އިދްޓަރވިއުއާއި
އިމްތިޙާދުކުރު ދް އޮދްދަ ދުވަހާއި ގަޑި އަދި ތަދާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  10ދުވަސްކުރިދް ވަޒީފާއަފްއެދި ހުފަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަފް މިއިދާރާއިދް
އަދްގާދެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +000 0000006 :ފެކްސް+000 0000006:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :

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

އެޕްލިކޭޝަދް ފޮދުވަދްވީ ތަދާއި ތާރީޚް
މިވަޒީފާއަފް އެދޭފަރާތްތަކުދް ވަޒީފާއަފްއެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަފްފަހު ފޯމާއެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް  08އެޕްރީލު 0100
ވާ
(އަދްގާރަ) ދުވަހު މެދްދުރު  00.11ގެކުރިދް މިއިދާރާއަފް ހުފަހެޅުއްވުދް އެދެމެވެ.

ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލިޔުދްތައް :
.0ފުރިހަމަކޮފްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމް (އެޕްލިކޭޝަދް ފޯމް މިއިދާރާގެ ކައުދްޓަރުދްދާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަދުގެ
ވެބްސައިޓް  www.csc.gov.mvއިދް ލިބެދް ހުދްދާދެއެވެ).
. 0ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ( އެކްރިޑޭޓްކޮފްފައިވާ އަދި އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަފް ރަސްމީފަރާތަކުދް ދުވަތަ ޤާދޫދީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުދް ތައްގަދޑު ޖަހާފައިވާ އަޞްލު )
. 0ސަރުކާރަފް ދުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް އަފް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮދްޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފަކު މިއިދާރާގެ ވަޒީފާއަފް
ހޮވިއްޖެދަމަ އަދާކުރަމުދް ގެދްދާވަޒީފާއިދް ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ދެތްކަމަފް އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާއޮފީހުގެ ލިޔުދް.
 . 0ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުދްދާ މުވައްޒަފުދްކ އެ މުވައްޒަފުދްގެ މަސައްކަތުގެ ފެދްވަރު

ބެލުމުގެ

ދަތީޖާއާއިކ ޙާޟިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤްހުރިގޮތް ބަޔާދްކޮފްކ ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުދް ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ
ފެދްވަރުބެލުމުގެ ދަތީޖާއާއި ހާޟިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤްހުރިގޮތް ބަޔާދްކުރާ ފޯމު" ސިވިލްސަރވިސްގައި
ވަޒީފާއަދާކުރަމުދްދާ މުވައްޒަފަކުވެސް (މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުދް ފިޔަވައި) މިފޯމް ހުފަދާޅައިފިދަމަ ފޯމްގައިވާ ބައިތަކަފް ދޭދްޖެހޭ
ޕޮއިދްޓެއް ދުދެވޭދެއެވެ.
 -.0ދވެހިރައްޔިތެއްކަދް އަދްގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ.

 .1ވަޒީފާއަފް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަދަވަރު (ގުޅޭދެ ފޯދު ދަދްބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު :
މިވަޒީފާއަފް ހުފަހެޅުމުގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަފްވަދް ބޭދުދްފުޅުވާދަމަ މިއިދާރާއަފް ވަޑައިގަތުމުދް ދުވަތަ
މިއިދާރާގެ  1111110ދަމްބަރު ފޯދާ ގުޅުއްވުމުދް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮފްދެވޭދެއެވެ.
މި މަޤާމަފް އިދްޓަވިއު ކުރެވޭދީ މި މަޤާމަފްއެދި ހުފަހަޅާ ފަރަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ޝަރުތުހަމަވާ ތަޢުލީމީފެދްވަރު
އެދްމެރަގަދޅު ފަރާތްތަކާއެވެ.
މިހެދްވެ މިކަދް ޢާދްމުކޮފް އެދްގުމަފްޓަކައި އިޢުލާދް ކުރީމެވެ.
 00ޖުމާދަލްއާޚިރާ 0001
 00އެޕްރީލު

0100
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފޯނު +000 0000006 :ފެކްސް+000 0000006:
އީމެއިލްKendhoo@baa.gov.mv :
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