
  އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޞަފްޙާ: 1
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 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ނައިފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 ވަޒީފާ ބަޔާން 

 މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

  އައިޑީކާޑް / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: މުވައްޒަފުގެ ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:   މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

 ޤަޢުމީ ނިސްބަތް:  އުފަންތާރީޚު:  މުވައްޒަފާ ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

 

 އިމަރޖެންސީގައި ގުޅަންވީ ފަރާތް  .2

 އައިޑީކާޑް / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:  ނަން: 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  ފޯން: 

 

 މަޢުލޫމާތު  ސިމިޔުލޭޓްކުރާ މަޤާމްގެ  .3

 2އެމް. އެސް /  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ނަމާއި ރޭންކް: 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ލިއްބައިދީ ވަޒީފާގެ މާޙައުލަށް ހޭނުވުން  ސިމިޔުލޭޓް ކުރުވުމުގެ ބޭނުން:

 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޅ. ނައިފަރު  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އޮފީސް:

  އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚު: 

 ޑިރެކްޓަރމަޤާމު: /  މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު ރިޕޯޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:

 އިދާރީ، ޓެކްނިކަލް  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:
 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި:

 
 އަށް  13:00ން މެންދުރުފަސް  09:00މަސް ދުވަހު، ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު  3ފުރަތަމަ 
 އަށް  14:00ން މެންދުރުފަސް  08:00މަސްދުވަހު، ރަސްމީދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު  3ދެވަނަ 

 

 ލިބޭ އުޖޫރައާއި އެލަވަންސް އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް  .4
 އުޖޫރަ ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް:

 -އަސާސީ މުސާރަ: 
 ރ1500/-ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

 

 ޗުއްޓީ  .5
  ްނުލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލިވުމާ ޢާއިލީ ޒިންމާއަކާގުޅިގެން ސަލާމް ބުނެވިދާނެއެވެ.މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޗުއްޓީއެއ 
  ަދުވަސް ގަޑިނުޖެހި ޙާޟިރުވުމުން ބަންދު ދުވަސްތަކާ ނުލައި ބްރޭކެއް ލިބޭނެއެވެ. ބްރޭކް ގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅާނީ  75ފުރަތަމ

 ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށެވެ.
  ިދުވަހު އޮފީހަށް ގަޑިނުޖެހި ޙާޟިރުވުމުންނެވެ. 130ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރ 



  އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޞަފްޙާ: 2
 

 

 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުން  .6
 މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލޭ އުސޫލު: 

 ގައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތް އުޞޫލަކުން. 13ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ 

 

 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  .7
ޔުނިޓްގައި، ކަނޑައެޅޭ ތާވަލެއްގެ ދަށުން، ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާ ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތަޖްރިބާގެ  4ސެކްޝަންގެ  2) އޮފީހުގެ 

 ލިޔުމުގައި ކުރަން ދަސްވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްދެވޭނެއެވެ. (

  ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށްދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުން.ސިވިލް ސަރވިސްގެ -1

 ވޮލަންޓަރީ ޕީރިއަޑްގައި އޮފީހުގައި ހިންގޭ ކުރު ތަމްރީން ތަކުގައި ބައިވެރިވުން. -2

 މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ނީލަމާބެހޭ އިންވެންޓަރީއާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާ،  -3

 ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.ޕްރޮކިޔޯމެންޓް މަސައްކަތްތަކާ ބިޑް ޕްރޮސެސްއާ -4

ހިންގާޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިގެން އޮފީހުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްފަދަ ތަންތަނުން  -5
 ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

ތަފާސްހިސާބު އެންޓަރކުރުމާ، ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކުރުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ، އާމްދަނީއާ ޚަރަދުގެ  -6
 އެހީތެރިވުން.

 ން.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް، މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ރިޕޯރޓް އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިކަންދިނު  -7

 ތުތާވަލު ޙާޞިލްވަމުންދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާ މަސައްކަ  -8

 ހުށަހެޅޭ ސިޓީ، މެސެޖްފަދަ ތަކެތި ބަލައިގަތުމާއި، ޔުނިޓްގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން  -9

 .ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީ، މެސެޖްފަދަ ތަކެތި ލިޔުން -10

 .ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން -11

 .ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން އްޞަޝާމިލްވާންޖެހޭ ޚާހުރިހައި ސްޓާފުން  ،ކަންކަމާއި ކުއްލި -12

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެހެން ސެކްޝަނެއް / ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތްތައް ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގައި ވަގުތީ ގޮތުން  -13
 .ޙަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް ކުރުން

އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމަސައްކަތެއް ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ، ޔުނިޓްގެ އެހެން މުވައްޒަފަކާ -14
 ކުރުން.

 އެހެނިހެން އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.އަދި  -15
 

 ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ ޢިލްމީ ސިފަތަކާއި ތަޖުރިބާ  .8
 :1ޝަރުޠު 
  ްއަދި މާއްދާއިން ސީ ފާސް، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ފާސްވެފައިވުން 3ޖީސީއީ އޯލެވެލ . 
  ެމާއްދާއިން ސީ ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ފާސްވެފައިވުން  1އެސްއެސްސީ އިމްތިހާންގ 

 :2ޝަރުޠު 
  ްއެފެންވަރުގެ ފައުންޑޭޝަން ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުނ 

 

 ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް  .9

0ސީދާބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:   4ނުސީދާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:  

 



  އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޞަފްޙާ: 3
 

 (ފްރީކުއެންސީ ) މިންވަރު  މުއާމަލާތްކުރަންޖެހޭ  ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް  .10
 މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި 

 މުވައްޒަފުން މަތީ ފަންތީގެ  -
 އް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަ -

 ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން  -

 :އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން  -

 
 ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން 
 ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން 
 ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން 
 ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން 

 އޮފީހުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތް: 
 ) ކޮންމެ މަހަކުހެން ( ގޮތުން އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުންމަސައްކަތާގުޅޭ 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ މިންވަރު )އޮޓޮނޮމީ( .11
ސުޕަރވައިޒަރަށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ޑެޑްލައިންއެއް އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވިދާނެއެވެ. އަމިއްލަ ލަފާ 

 ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރަންވީ ކޮންސެޕްޓެއް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމިދާނެއެވެ.
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ހާލަތްތަކާއި މާހައުލާއި އެ މާހައުލުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ސިފަތައް  .12

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ބައެއްފަހަރު އަތޮޅުގެ 

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އާލާތްތައް  .13

 ލިޔެކިޔުމާ ބެހޭތަކެތި ، ފޯން، ކޮމްޕިއުޓަރ، ޕްރިންޓަރ

 

 އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު  .14
 އެޕެރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.ނަސޭހަތްދެވޭނެއެވެ. އިޞްލާޙް ނުވާނަމަ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ނުހިފަހައްޓައިފިނަމަ، 

 

 ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް  .15

 ނަން: 
 ތާރީޚް: ސޮއި:

 އޮފިސަރއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޤާމް: 

 

 ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތުން: .16

 އަޙްމަދުފުޅު ނަން: މުޙައްމަދު 
 ތާރީޚް: ސޮއި:

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ (ވަގުތީ މަގާމު: ޑިރެކްޓަރ )   
 


