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ރޭ
މާލޭ ި
ދ ާ
ނސިލްގޭ ިއ ާ
ސޓީ ަކ ުއ ް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު(IUL) 425-C1/1/2020/ 82:

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-301155

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކު:

ޖީ.އެސް3-

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  /މާލެ  /އާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ސެކްޝަން

މުސާރަ:

 4465.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500.00ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

•

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

•

އތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ި

ހނިހެން ލިޔުންތައް އެންޓްރީކޮށް
 -1އީގަވަރމަންޓް ،އަދި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ލިޔުންތަކާއި އެ ެ
ވން.
ކށް ފޮނު ު
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަ ަ
 -2ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.
ކމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު
 -3އެޕާއި (ފަސޭހަމަގު) ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި އަދި އެހެނިހެން ކަން ަ
އޮފީސްތަކަށާއި ،ކުންފުނިތަކަށާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ލިޔެ ފޮނުވުން.
 -4ޖެމްސްއިން އަންނަ ލިޔެކިޔުންތަށް ބެލެހެއްޓުން.
 -5ވީކްލީ ،މަންތްލީ އަދި އަހަރީ ރިޕޯރޓް ލިޔުން.
 -6ގްރޫޕްތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޑެއިލީ ރިޕޯޓްތައް ލިޔުން.
 -7ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ޑެއިލީ ރިޕޯޓް އަދިޑިޔުޓީ ޓޭބަލްތައް ހެދުމާއި ،ޙާޟިރީ ތައްޔާރުކުރުން.
 -8މަގުމަތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަތައް ހެދުން.
 -9ކޮމިޓީ ތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޕޯޓް ލިޔުން.
 -10ފައިލްތައް ހެދުން ،ފައިލް ކުރުން.
 -11މަގުމަތީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަތައް ހެދުން.
 -12މަގުބަންދު ކުރުމަށްއެދި ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެންޓްރީ ކުރުން ،ހުއްދަ ހެދުމާއި
ނ ،އަދި ސެކިއުރިޓީ
ޓ ދުވަހުން ދުވަހަށް މެއިލް ކުރު ް
ބަންދު ކުރެވޭ މަގުތަކުގެ ލިސް ް
ދ ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެކަމާ ބެހޭ ފޯމް ފުރާ ޑިފެންސް
ޒޯންތެރޭގައި ހިމެނޭ މަގެއް ބަން ު
މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިގެން ސެކިއުރިޓީ ހުއްދަ ހޯދުން.

ލޕްމަންޓް
ޑވެ ޮ
މންޓް އެންޑް ި
ނޖް ަ
އެޗް.އާރު މެ ޭ

ޯފ ްނ7989840، 3306727 :

E-mail: hr@malecity.gov.mv

 -13މަގު ބަންދުކުރާ ބޯޑް ދޫކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ ފޯމްފުރާދިނުމާއި ދޫކުރާ ބޯޑްތައް ސިސްޓަމަށް
ދވަހަށް ސިސްޓަމަށް
އެންޓަރ ކުރުމާއި މަގު ބަންދުކުރުމަށްދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދުވަހުން ު
އެޕްރޫވްކުރުން.
ތނުގެ ސޭފްޓީ ބެލުމަށް ލިސްޓް
 -14އުމްރާނީ މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭޝީޓްއަޅާ ތަން ަ
ސްޕަވައިޒަރުންނާއި ހަވާލުކުރުން.
އންޓްރީކުރުން.
ދ ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިގަނެ ެ
 -15ހުއްދަފޯމާއި ބިތްގަޑުޖެހުމަށް އެ ި
ޅ ފޯމުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބޯޑް ފޯމުހަދާ ދޫކުރުން ،އަނބުރާ
 -16މަގުބަންދު ކުރުމަށް އެދި ހުށައަ ާ
ހަވާލުކުރުމުން ފޯމުތައް ކަނޑާ ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކުރުން.
ށއި މަސައްކަތު ބޯޑަށް އެދޭ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުން.
 -17އިމާރާތް ކުރާތަންތަނުގެ ހުއްދައަ ާ
ބތްގަޑު ޖެހުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވޭތޯ ބަލާ
 -18ބިތްގަޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ހެދުންި ،
މުއްދަތު ހަމަވުމުން ސްޕަވައިޒަރު ފޮނުވައިގެން ބިތްގަޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން ،އަދި
އެދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުންްް.
ތކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
މސްއަލަތައް ނޯޓްކޮށް އެމަސްއަލަ ަ
 -19އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ ަ
މށް ސްޕަވައިޒަރުން ފޮނުވުން،
ގ ސޭފްޓީ ކަންތައް ބެލެހެއްޓު ަ
 -20ކޮންކްރީޓް ޝީޓް އަޅާ ތަންތަނު ެ
ވލުކުރަން އެންގުން.
 -21ބޯޑް އަނބުރާ ހަވާލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅާ ބޯޑް އަނބުރާ ހަ ާ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

' .1ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޚާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި
ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް
އިމްތިޚާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

•

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

•

ޓ
މެނޭޖްމެން ް

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  www.malecity.gov.mvއިން އަދި މި
ނނާނެއެވެ).
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 ކުރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ކގެ ކޮޕީ؛
ކޓުތަ ު
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ
(ހ)

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

ލޕްމަންޓް
ޑވެ ޮ
މންޓް އެންޑް ި
ނޖް ަ
އެޗް.އާރު މެ ޭ

ޯފ ްނ7989840، 3306727 :

E-mail: hr@malecity.gov.mv

ލިޔުމާއި،

ކޮލިފިކޭޝަންސް

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ

އެމް.ކިއު.އޭ

އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
(ށ)

އ
ޓތަކާ ި
ތ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެ ު
މަ ީ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ.

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ލބިފައިވާ ނަމަ،
ކށް ސެޓްފިކެޓް ި
ނ ފުރިހަމަ ޮ
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާ ު
އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ތކުގެ ކޮޕީ:
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ަ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ޮ
ތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އޔަތު (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާ ު
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި ް
ކށްފައިވާ ލިޔުން.
އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫ ޮ
(ށ)

މ
އ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަ ަ
ފންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގަ ި
އަމިއްލަ ކުން ު
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ

ތަފާތު

ވަޒީފާ

ތކުގައި
މަޤާމު ަ

އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް)

ވަކިވަކިން

ގ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް
ފޯމު.
(ނ)

ވލާފައިވާ
ކއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އު ާ
ރތަ ާ
ދައުލަތުގެ އިދާ ާ
އދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި،
ވ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާަ ،
ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ާ
ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

(އެއް

އިދާރާއެއްގެ

ތަފާތު

މޤާމުތަކުގައި
ަ

ވަޒީފާ

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 ު

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

•

މރީނަށް ބަލައިގެން.
ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ތަ ް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

•

ނ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެ ް

ކަންތައްތައް:

•

ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.

މސައްކަތުގައި
ނ އެނގުމާއެކު ގިނަ ވަގުތު ަ
އިގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަން ،އަދި ވާހަކަ ދައްކަ ް
އުޅެވޭނެ ފަރާތްތައް.
ލޕްމަންޓް
ޑވެ ޮ
މންޓް އެންޑް ި
ނޖް ަ
އެޗް.އާރު މެ ޭ

ޯފ ްނ7989840، 3306727 :

E-mail: hr@malecity.gov.mv

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި
ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  15އޮކްޓޯބަރ  2020ގެ  13:00ގެ ކުރިން ،މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލްގެ

މައްޗަންގޮޅީ

އިދާރާ

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 ެ

އިންޓަވިއު (އިމްތިޙާނާއި
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ

އންނާނީ 27 ،އޮކްޓޯބަރ  2020އާއި 15
އވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާން ޮ
މށް ބޭ ް
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވު ަ

ނަމަ ،އެ ބައިވެސް ހިމެނުން)

ނޮވެމްބަރ  2020އާ ދެމެދު ،މައްޗަންގޮޅީގައި ހުންނަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ .ގައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ށ ޕޮއިންޓް
ނދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަ ް

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު

ނނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެން ާ

ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)"

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

އާންމުކުރުން

ވއެއް މި
ނ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކު ާ
ނދު ނޫ ް
ހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ް
 A2ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަ ު
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ( )3306727 ،7989840އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ hr@malecity.gov.mv
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާ ު
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 ް
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ލޕްމަންޓް
ޑވެ ޮ
މންޓް އެންޑް ި
ނޖް ަ
އެޗް.އާރު މެ ޭ

ޯފ ްނ7989840، 3306727 :

E-mail: hr@malecity.gov.mv

އުޞޫލާގުޅޭ"

