`

ރޭ
ދ ާ
ނސިލްގޭ އި ާ
މާލޭ ސިޓީ ަކ ުއ ް
މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު(IUL) 425-C1/1/2020/80 :

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-310487

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

ޖީ.އެސް4-

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން /
މައްޗަންގޮޅި އޮފީސް

މުސާރަ:

 5020:00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500.00ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

•

ނ
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  2ގެ ގޮތުގައި މަހަކު  700/-ލިބޭ ެ

•

އތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ި

 -1ތަމްރީންތަކަށް

މުވައްޒަފުން

ހޮވުމާއި

ފޮނުވުމުގައި

ތައްޔާރުކުރުކުރަންޖެހޭ

ލިޔެކިޔުންތައް

ދވޭ މުވައްޒަފުންގެ އަޕްޑޭޓް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމާއި،ތަމްރީން ެ
 -2މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިސަލް ފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަންތަކަށް ފޮނުވުން.
ނ
ޓ ް
 -3ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއް ު
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

ކގެ ޖަވާބު ދިނުން.
 -4ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ސިޓީތަ ު
ނ އޮނިގަނޑު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓް
 -5އޮފީހުގެ މެންޑޭޓަށާއި ،މަގާމުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެ ް
ކުރުން
ކރުން
 -6ޙާޟިރީއާއި ގުޅިގެން މުސާރައަށް ބޭނުންވާނެ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ު
ނ
 -7މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ޙާޟިރީގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓު ް
 -8އޮފީހުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަޕްޑޭޓް ކުރުން

ލޕްމަންޓް
ޑވެ ޮ
މންޓް އެންޑް ި
ނޖް ަ
އެޗް.އާރު މެ ޭ

ޯފ ްނ7989840، 3306727 :

E-mail: hr@malecity.gov.mv

 -9ސެކްޝަނުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް ހެދުން
 -10ސެކްޝަނުގައި މުވައްޒަފުން މަދުވާ ހާލަތުގައި ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުން
ގ
ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ެ
ލމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަ
 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢު ީ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

•

ހިއުމަން ރިސޯސް

ތައުލީމީ ރޮނގުތައް:
•

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ޓ
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަން ް

•

ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

•

ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް
ދ
ނ އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  www.malecity.gov.mvއިން އަ ި
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު ް
ނނާނެއެވެ).
މި އިދާރާގެ މައްޗަންގޮޅި އޮފީހުން ލިބެންހު ް
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެ ި
ފންނަ،
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ެ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެ ި
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެ
ފކެޓް ،ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް
ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓް ި
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
އލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީ ް
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ކގެ ކޮޕީ؛
ކޓުތަ ު
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ،
ދ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމު ޭ
ތތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަ ް
ލިޔުމާއި،

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ

އެމް.ކިއު.އޭ

އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
(ށ)

އ
ޓތަކާ ި
މ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެ ު
މތީ ތައުލީ ު
ަ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ.

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ
ނަމަ ،އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
މންޓް
ޑވެލޮޕް ަ
އންޑް ި
ނޖްމަންޓް ެ
އރު މެ ޭ
އެޗްާ .

ޯފ ްނE-mail: hr@malecity.gov.mv 7989840، 3306727 :

ތކުގެ ކޮޕީ:
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ަ
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު
ށފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮ ް
މތަކުގައި
މސްއޫލިއްޔަތު (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާ ު
ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ ަ
ވ
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
ލިޔުން.

(ށ)

މ
ގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަ ަ
އ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއް ަ
ލ ކުންފުންޏެ ް
އަމިއް ަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ

ތަފާތު

ތކުގައި
މަޤާމު ަ

އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް)

ވަޒީފާ

ވަކިވަކިން

ގ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް
ޗެކް ފޯމު.
ވލާފައިވާ
ކއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އު ާ
ރތަ ާ
ދައުލަތުގެ އިދާ ާ

(ނ)

އވާ ނަމަ،
ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ ި

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ

ތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އޔަތު (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ ު
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި ް
ތ
ކށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަ ަ
އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫ ޮ
ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.
(ރ)

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،
ފގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީ ާ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަ ީ
(އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކީ ހިނގަމުންދާ
ޔން
ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލި ު

•
އެންމެ

ޤާބިލު

މރީނަށް ބަލައިގެން.
ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަ ް

•

ހޮވުމަށް

ބެލޭނެ

ނ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެ ް

•

ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.

•

ގތު
ކން އެނގުމާއެކު ގިނަ ވަ ު
ޔންކިޔަން ،އަދި ވާހަކަ ދައް ަ
އިގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލި ަ

ވަޒީފާއަށް
ފަރާތެއް

ކަންތައްތައް:

މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ފަރާތްތައް.
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  15އޮކްޓޯބަރ  2020ގެ  13:00ގެ ކުރިން ،މާލޭ ސިޓީ
މަޤާމަށް

އެދެންވީގޮތާއި

ސުންގަޑި:

ކައުންސިލްގެ

އިދާރާ

މައްޗަންގޮޅީ

އޮފީހަށެވެ.

ށ
ވަޒީފާއަ ް

އެދޭ

ފޯމާއި

އ
ލިޔުންތަ ް

އީ-މެއިލް

އވެ.
މދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ެ
(ެ )hr@malecity.gov.mv
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ
އވެ.
ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެ ެ

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:

ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެ
ށހަޅާ ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހު ަ
އވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ

މންޓް
ޑވެލޮޕް ަ
އންޑް ި
ނޖްމަންޓް ެ
އރު މެ ޭ
އެޗްާ .

ޯފ ްނE-mail: hr@malecity.gov.mv 7989840، 3306727 :

އިންޓަވިއު

(އިމްތިޙާނާއި
އޮންނަ

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ނަމަ ،އެ ބައިވެސް ހިމެނުން)
އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
"ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލީ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު
ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)"
އާންމުކުރުން

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާން އޮންނާނީ 27 ،އޮކްޓޯބަރ  2020އާއި
ރ ގައެވެ.
ނ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ
ދމެދު ،މައްޗަންގޮޅީގައި ހުން ަ
އ ެ
 15ނޮވެމްބަރ ާ 2020
ގައެވެ.
ށ
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
ޓ ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީ ް
ވ ގޮތާމެދު
ފރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައި ާ
އވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ަ
ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެ ެ
ގން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށި ެ
އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ( )3306727 ،7989840އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ hr@malecity.gov.mv
އަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވބްސައިޓްގެ
ެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

"އައްޔަނުކުރުމުގެ

ނނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހު ް
 20ޞަފަރަ 1442
 07އޮކްޓޯބަރ 2020

މންޓް
ޑވެލޮޕް ަ
އންޑް ި
ނޖްމަންޓް ެ
އރު މެ ޭ
އެޗްާ .

ޯފ ްނE-mail: hr@malecity.gov.mv 7989840، 3306727 :

އުޞޫލާގުޅޭ"

