`
ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ހދ .ނޮޅިވަރަން ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)GS-90/PRIV/2018/28 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:

ރިލީފް ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ)

ރިލީފް ޓީޗަރ (ޤުރުއާން)

ރިލީފް ޓީޗަރ (ޢަރަބި)

( 01އެކެއް)

( 01އެކެއް)

( 01އެކެއް)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް:

ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް ،ހދ .ނޮޅިވަރަން

ގިންތި:

ވަގުތީ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން :

އެކަޑަމިކް ސެކްޝަން ،ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނ ޑު މަސައްކަތްތައް:
 ޓައިމްޓޭބަލާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުން. ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސްކީމް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ޓެސްޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެންމަސައްކަތްތައްކުރުން.
 ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. ސްކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. މުޖުތަމަޢާއި ސްކޫލާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ބަދަހި ގުޅުމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.ޝަރުޠާއި މުސާރަ ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
މުސާރަ (މަހަކު)

ސަރވިސް އެލަވަންސް (މަހަކު)

ޝަރުޠު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން

 4500/-ރުފިޔާ

 1500/-ރުފިޔާ

މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން

 5500/-ރުފިޔާ

 1500/-ރުފިޔާ

 6090/-ރުފިޔާ

 2500/-ރުފިޔާ

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް
 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މިންވަރު.ފޯނު6520555 :

ފެކްސް6520097 :

އީމެއިލްadmin@nolhivaramschool.edu.mv :

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ،ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަމާއި ،ސިފަތައް.އިންޓަރވިއު ކުރުން
ހ .މިމަޤާމަށް އިންޓަރވިއުކުރުން އޮންނާނީ  2019ޖެނުއަރީ  7އާއި  8ދެމެދުގައި ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގައެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ،
ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

 10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރާއި

ތަޖުރިބާއަށް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .
ށ .އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި ،އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަދި
ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު
ބައްލަވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރުބައްލަވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ
ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ
ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ،ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް
ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްއިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް
ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ)

އަމިއްލަ

ކުންފުންޏެއްގެ

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި

ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

ފޯނު6520555 :

ފެކްސް6520097 :

އީމެއިލްadmin@nolhivaramschool.edu.mv :

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް އޮފީހަށެވެ. ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 06 ،ޖެނުއަރީ  2019ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  13:30އެވެ.މަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭޖުމުލަ އިންސައްތަ:
މިމަގާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމުލަ އިންސައްތައަކީ 30%
(ތިރީސް އިންސައްތަ) އެވެ.
ނޯޓް:

މި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތީ
މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ގާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ  .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލްގެ ނަންބަރު  6520555ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 20ރަބީޢުލްއާޚިރު ( 1440ހ).
 27ޑިސެންބަރު ( 2018މ).

ޢަދުނާން ޢަލީ
ޕްރިންސިޕަލް

ފޯނު6520555 :

ފެކްސް6520097 :

އީމެއިލްadmin@nolhivaramschool.edu.mv :

