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 ދިވެިހާރއްޖެ 
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 Administration HR and Information          މިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް އާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން       އެޑް 

 
 

 231-AH/231/2020/07(IUL)އިޢުލާނު ނަންބަރު:                     
 

    

 ރެއް ގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަ ގެއާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު 
 ބޭނުންވެއްޖެ.

 06 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޓީ އަދާކުޔުގަޑިއިރު ޑި 60ހަފްތާއަކު   މަސައްކަތުގެ ވަގުތު

  ްނޑު ޑިޔުޓީ އަދާކުރަންޢާއްމުކޮށ  އަށެވެ.  6:00އިން ހެނދުނު  62:00ޖެހޭނީ ރޭގަ
  ްރޭ ޑިޔުޓީ ކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖަްއސައިދެވޭނެއެވެ.  2ހަފްތާއަކު މަދުވެގެނ 
  ުއަށް ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ޑިޔުޓީއަށް ނުކުންނަން ޖެޭހނެއެވެ.  6:00އިން  0:00ހަވީރ 

 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:
 ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގެ 

 ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ، ގަްސތަކަށް ފެންދިުނން، ގޯތިތެރެ ކުިނކެހުން.  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
ވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަހަރު ) އެއް އަހަރު ވުމުން، މަސައްކަތް ކޮށްފައި 6 ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްއިން ނިންމަވައިފިނަަމ، މުއްދަުތ އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. (
ދުވަސް، ދުވާލަކު  22ރ. )ގާތްގަޑަކަށް ކޮންމެ މަހަކު  60/-މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  އުޖޫރަ

 ގަޑި(  7
 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހަކަށްވުން. 00އަހަރާއި  61 . ޢުމުރުނ6ް ޝަރުޠުތައް:

 . މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭ، ފޯުނ ބޭނުންކުރަން ދަްނނަ މީހަކަށްުވން.2
 . އިނގިރޭސި ކިޔަން އެނގުން / ތާނަ ލިޔެ ކިޔާން އެނގުން . 6

 ރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބިލައްާވނެއެވެ.. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފޯމް ) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިއިދ6ާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
. ޝަރުޠު ހަމަވާކަން، ނުވަތަ ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދޭ ލިޔުންަތއް )މި ލިޔުންތައް ގެންނާނީ 2 

 އިންޓަވިޔު އަށް ޙާޟިރުވާއިރު ( 
 . ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.6 

އެވޯރޑް ކޮންޓްރެކްޓް 

 ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަން

 20× )ހުށަހަޅާމީހާގެ ޢުމުރު / އެންމެ ހަގުމީހާގެ އުމުރު(  20% . ޢުމުރު ހަގުވުން 6

 )ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް އޮތުން( 20% . ހުނަރ2ު
 )އެސް.އެމް.އެސް ކުރަން އެނގުން/ކޮންޓެކްޓް ހޯދަން އެނގުން  20% . ފޯނު ފަރިތަވުން 6
 )ޢާއްމު މަޢުލޫމާތާއި މުޢާމަލާތު ުކރުމުގެ ހުނަރު( 20% ވިޔު. އިންޓ6ަ
 ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.  ކޮންޓްރެކްޓް ލިބޭނީ އެންމެަމތިްނ ޕޮއިންޓް 600% . ޖުމްލ0ަ

http://www.lhaviyani.gov.mv/


 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

ވަނަ ދުވަހުގެ  2020ފެބްރުއަީރ  20ހުށަހަޅާނީ، ލިޔެިކޔުން މަޤާމަށްއެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ގެ ކުރިން، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ.  66:00

އިންޓަވިޔު އޮންނާނެ ތަނާއި 

 މުއްދަތު: 

ފެބްރުއަރީ  20އާއި  2020ފެބްރުއަރީ  26ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިުޔ އޮންނާނީ،  ހަކުމީ
 އާއި ދެމެދު، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.   2020

 އަށެވެ.  6620666ނުވަތަ  66620661ނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މި ޢިޢުލާ
 އަށެވެ. secretariat@lhaviyani.gov.mvމެއިލް ކުރައްވާނީ  އީ.

 

       2020ފެބްރުއަރީ  00                           
 
 
 
 އިބްރާހީމް ސިމާއު                                                      
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