c
ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ހދ .ނޮޅިވަރަން
ނަންބަރު(IUL)GS-90-A/PRIV/2018/3 :

ތާރީޚް 08 :ޖެނުއަރީ 2018

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަގާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަގާމުގެ ނަންބަރ:

J-266014

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

( 01އެކެއް)

މަގާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަގާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ.އެސް4 .

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ސެކްޝަން:

އިދާރީބައި

މަގާމް އޮތް އޮފީސް:

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް  /ހދ .ނޮޅިވަރަން

މުސާރަ:

 5020.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500.00ރުފިޔާ

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭ
ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ލބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫންގެ ދަށުން ި
ހފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެ ި

ދާއިރާ:

 .1އެކައުންޓިންގ
 .2ފައިނޭންސް
ޖ
 .3އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮ ީ
 .4ބިޒްނަސް

މަގާމުގެ

-1

މ އެޓޭޗްކުރުމާއި  ،ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
ބިލްތައް އެންޓަރކޮށް އޯޑަރ ފޯ ު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

-2

ވާޖިބުތައް:

ބިލްތަކުގެ ވައުޗަރު ހެދުމާއި ފައިލްކުރުން.

-3

އޓުން.
ގަވަރމެންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމެންޓްގެ ކަންތައް ބެލެހެ ް

-4

އެގްރިމެންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

-5

ށ
ތނަ ް
ސިޓީ /މެސެޖް ،ބަލައިގަނެ އެންޓަރ ކުރުމާއި ،ލިޔުމާއި ،ފޮނުވަންޖެހޭ ތަން ަ
ނ އެނގޭގޮތަށް ރެކޯޑް
ފޮނުވުމާއި އަދި އެތަންތަނަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް އެކަ ް
ހއްޓުން.
ދވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެ ެ
ބަލަހައްޓައި ،އެލިޔެކިއުންތައް ު

ށ
ކ ް
ބލްތަ ަ
ހ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހޯދުމާއިި ،
ސުކޫލަށް ގަންނަންޖެ ޭ

-6

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އ
ތ ް
ބލެހެއްޓުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރިޕޯޓް ަ
ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް ެ

-7

ވން.
ތނަށް ފޮނު ު
ތައްޔާރުކުރުމާއި  ،ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަން ޖެހޭ ތަން ަ
އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާ ދުވަސްވަރު އިދާރީ ގޮތުން

-8

މހައި މަސައްކަތް ކުރުން.
ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ އެން ެ
އ
ސްކޫލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގަޔާއި ،ކޯކަރިކިއުލަރ ހަރަކާތްތަކުގަ ި

-9

އ
ބައިވެރިވުމާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަ ް
ކުރުން.
.1

މަގާމުގެ ޝަރުތުތައް:

މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ތ
ނުވަ ަ
ގރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު،
މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ް

.2

އޭގެއިތުރުން

ހަޔަރ

ސެކަންޑަރީ

ސްކޫލް

ސެޓްފިކެޓް

އިމްތިޙާނުގައި

'ދިވެހި'

މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
ތ
ނުވަ ަ
.3

ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު،
އޭގެއިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން
ފއިވުމާއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 2
ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބި ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާއަށް
ފަރާތެއް

އެންމެ

ޤާބިލު

ހޮވުމަށް

ނ
ބެލޭ ެ

ކަންތައްތައް:

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ބފައިވާ މިންވަރު.
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލި ި
ރ
 .2މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަ ު

މއި ،ސިފަތައް ލިބިފައިވާ
 .3މަގާމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ،ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަ ާ
މިންވަރު.
 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެސް
ހިމެނޭގޮތަށް).
ގ
މއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑު ެ
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭު ،
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެ ި
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

ފހުގެ ލިޔުން.
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
ފކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓް ި
(ހ)

ޝން
ކޮލިފިކޭ ަ

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ފންވަރު
ެ

މ
ތަޢުލީ ީ

ބއްލަވާފައިވާ
ަ

ދ
ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ޭ
މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ
ނ
ބރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއި ް
ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ޭ
ބޭރުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ފެންވަރުބައްލަވާފައިވާ

އ
ސެޓްފިކެޓްތަ ް

ނުވަތަ

ކޯސް

ލ
ފންވަރެއްގައި ޤަބޫ ު
ކޓް ވަކި ެ
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފި ެ
ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ
ކޮޕީ).
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ
ވތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ،ނު ަ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ސިވިލް

(ނ)

ސަރވިސް

ޓްރޭނިންގ

ނ
ޓ ް
އިންސްޓިޓިއު ު

ކޯސްތަކުގެ

ހިންގަވާ

ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ގ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރުމުއްދަތު ެ
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ
ށފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮ ް
ވ
އދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައި ާ
ތމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ި
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަ ު
ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްއިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެވަޒީފާއެއް އަދާކުރި
މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ޓއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއު ެ
އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް
ނ
ނގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކު ް
އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަ ު
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ދ
އ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަ ި
މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާ ި
ސުންގަޑި:

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓް

www.csc.gov.mv

އިން

މިފޯމު

ރ
ތ ހުށައަޅާނީ  2018ޖެނުއަ ީ
ކ ި
ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަ ެ
 18ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް އޮފީހަށެވެ .ވަޒީފާއަށް
އެދޭ

ފޯމާއި

ލިޔުންތައް

މއިލް
އީ ެ

މެދުވެރިކޮށްވެސް

އަދި

ފެކްސް

މެދުވެރިކޮށްވެސް

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ admin@nolhivaramschool.edu.mv ،އެވެ.
ހ
މއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރި ާ
ފެކްސް ނަންބަރަކީ  6520097އެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ފޯ ާ
ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

ވ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2018 ،ޖެނުއަރީ  19އާ  23އާ
ތނާއި މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއް ާ
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ަ
މުއްދަތު:

އ
ެ
ދެމެދު ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގައެވެ .ވުމާއެކު ،މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން،
އދެމެވެ.
ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން ެ

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:

މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ،ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،
ނ
ލފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި ް
ށ ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ާ
އ ް
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ ަ
ފރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ ަ 10

މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް

ނ
މިމަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެ ް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ކ ( 30%ތިރީސް އިންސައްތަ) އެވެ.
ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތައަ ީ

ކްރައިޓީރިއާގެ
ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ބންޖެހޭ
ދަށްވެގެން ލި ެ
ޖުމުލަ އިންސައްތަ:

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

މިއިއުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  6520555ނަންބަރު ފޯނާއެވެ .ފެކްސް
އމެއިލް ކުރާނީ admin@nolhivaramschool.edu.mv
ނަންބަރަކީ  6520097އެވެީ .
އަށެވެ.

 21ރަބީޢުލްއާޚިރު ( 1439ހ).
 08ޖެނުއަރީ ( 2018މ).

