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ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ހދ .ނޮޅިވަރަން

ނަންބަރު(IUL)GS-90-A/PRIV/2019/15 :
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަގާމް:

އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން

މަގާމުގެ ނަންބަރ:

J-131738

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

( 10އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ.އެސް3 .

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގުރޭޑް 1

ސެކްޝަން:

އިދާރީބައި

މަގާމް އޮތް އޮފީސް:

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް  /ހދ .ނޮޅިވަރަން

މުސާރަ:

 4465.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 0011.11ރުފިޔާ

ސަޕޯރޓިންގ ކޯ

 011.11ރުފިޔާ

އެލަވަންސް:
އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .0ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭ
ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ލބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫންގެ ދަށުން ި
ހފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެ ި

 .1ލައިބްރަރީގެ އިންވެންޓްރީ ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .2ނައްތާލެވޭ ފޮތްތަކުގެ ރެކޯޑާއި ހަލާކުވާ ފޮތްތަކުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .3ފޮތްތަކުގެ އެކްސެޝަން ނަންބަރު ޖެހުން.
 .4ފޮތްތައް ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .5ލައިބްރަރީގައިވާ ފޮތްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .6ލައިބްރަރީއަށް ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަށް ތަން އިންތިޒާމް ކުރުން.
 .7ފޮތްތެރިކަމަށް ހިތްޖެހޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި މުދައްރިސުންނާއި
ސްޕަވައިޒަރުންގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 .8ލައިބްރަރީ ގަޑިއަށް ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން ދުރުވާ މުދައްރިސަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.

 .9ލައިބްރަރީ ސާފުތާހިރުކޮށް ބޭއްވުމަށް ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންނަށް ބާރުއަޅައި ،އެކަން ތަންފީޒުކުރުން.
ދަރިވަރުންގެ ފުށުން ފެންނަ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ނޯޓުކޮށް ،ލީޑިންގ ޓީޗަރަށް އެންގުން.
 .11ޔުނީފޯމު ކޯޑާއި ޚިލާފުވާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް ޔުނީފޯމު އިސްލާހު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު ،ލީޑިން ޓީޗަރަށް
އެންގުން.
 .00ހުރިހާ

ތކާއި
ކގައި) ލައިބްރަރީގެ ގަވާއިދު ަ
އބްރަރީގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަ ު
ފަރާތްތަކުންވެސް( ،ލަ ި

އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރަމުން ދާކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
.12

ކރެވިފައިވާ
ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހިންގާ އިތުރު ހަރަކާތް ތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ،ހަވާލު ު
ހަރަކާތެއް ސްކޫލް

އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާވައި ހިންގުން.

 .13އިސްވެދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭ އާއްމުގޮތެއްގައި ދިމާނުވާޒާތުގެ ބޮޑެތި
މަސައްކަތްތަކުގައި ،އަދި ކުއްލިގޮތެއްގައި ހަވާލުކުރެވޭ އަވަސް ކަންތައްތަކުގައި ވެރިން އަންގަވާގޮތުގެމަތިން،
ޢމަލުކުރުން.
ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ބަރާބަރަށް ަ
މަގާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 .0ސާނަވީ

ނވަރެއްގެ
ނުވަތަ އެއާ އެއްފެ ް

މއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ"
އިމްތިހާނަކުން ާ 2

ގުރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ހަޔަރ
ސެކަންޑަރީ ސުކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ"
ފާސް ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

ބފައިވާ މިންވަރު.
 .0މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލި ި
ރ
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަ ު

މއި ،ސިފަތައް ލިބިފައިވާ
 .3މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ،ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަ ާ
މިންވަރު.

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .0ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް
ނ
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރު ް
ހންނާނެއެވެ).
ލިބެން ު
ނބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
ނވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް
ވ ަ
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަ
ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ
ދ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަ ި
ނ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފު ް
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް

ފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
ކގެ ކޮޕީ؛
ކޓުތަ ު
 .0ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން
ބޭރުގެ

މަތީ

ތަޢުލީމުދޭ

މަރުކަޒަކުން

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛

ދޫކޮށްފައިވާ

އ
ސެޓުފިކެޓުތަކާ ި

ތަޢުލީމީ

ބ
މ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލި ޭ
ވތަ ކޯސް ފުރިހަ ަ
ނު ަ

ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ު
ނ ަވ ަތ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާއާ

ކުރު

ގުޅޭ

މުއްދަތުގެ

ނ
ތަމްރީ ު

ކޯސްތަކާއި

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ޓ
ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެ ް
 .0ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ު
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ތކުގެ ކޮޕީ:
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ަ
(ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ،ޤައުމީ
ނުވަތަ

އނަލްއަޤުވާމީ
ބަ ި

މޢިއްޔާ/
ޖަ ް

ޖަމާއަތެއްގައި

ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އ
އލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް ެ
ޒފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސް ޫ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަ ީ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
މ
ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ަ
ނފުންޏެއް ު
(ށ) އަމިއްލަ ކު ް
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި
ވ
ވއްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މު ަ
ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
މަގާމަށް

އެދެންވީ

ސުންގަޑި:

ތކެތި ހުށަހަޅާނީ  2102ޖުލައި  23ދުވަހުގެ  03:31ގެ
ގޮތާއި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ަ
ލ
ފމާއި ލިޔުންތައް އީމެއި ް
ކުރިން ،ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް އޮފީހަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯ
 admin@nolhivaramschool.edu.mvމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި
އިޢުލާނުގެ

ސުންގަޑި

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

ހަމަވުމުގެ
އެ

ކަނޑައަޅާ

ކުރިން
ދުވަހުގެ

ސަރުކާރުން
އަދަދަށް

އަލަށް

ބަންދު

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ދުވަހެއް
މ
ފޯ ު

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އ
ނނީ 2102 ،ޖުލައި  24އާއި ާ 28
އވޭ އިންޓަވިއު އޮން ާ
މށް ބޭ ް
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވު ަ
މުއްދަތު:

ދެމެދު ،ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް ގައެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:

މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ،ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  01އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،
ނ
ލފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ށ ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ާ
އ ް
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ަ

ފރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ ަ 01
މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް

ނ
މިމަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެ ް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކ ( 40%ސާޅީސްފަހެއް އިންސައްތަ) އެވެ.
ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތައަ ީ

ކްރައިޓީރިއާގެ
ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ
ޖުމުލަ އިންސައްތަ:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

ތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  6021000އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ
މ ު
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫ ާ
 admin@nolhivaramschool.edu.mvއަށެވެ.

 0441 K 12ހ.
 15ޖުލައި  2102މ.

އަދުނާން ޢަލީ
ޕްރިންސިޕަލް

