މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2017/108 :

އިޢލާން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކރެއްވމަށް ޝައޤވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރޙަބާ ކިޔަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނންވަނީ،
މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކަންހރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.

މަޤާމ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-234352

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

ޖީ.އެސް4 .

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ޑިވިޜަން  /ސެކްޝަން

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން

މަޤާމ އޮތް އޮފީސް

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މސާރަ

 5020/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 1500/-ރފިޔާ

އިތރ އިނާޔަތްތައް

 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ބޭސްފަރވާގެ ޚިދމަތް.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް.

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި
ވާޖިބތައް

 .1އީލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓމާއި އަދި މި ސިސްޓަމންލިބޭ ލިޔންތައް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށް ފޯރކޮށްދިނން.
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 .2އޮފީހގެ އީމެއިލްއަށް ލިޔެކިއންތައް ބެލެހެއްޓމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރކޮށްދިނން.

 .3އޮފީހގެ މވައްޒަފން ބައިވެރިވާ ޓްރެއިނިންގ ،ވޯކްޝޮޕް ،ޖަލްސާ ތަކގެ ރެކޯޑްތައް
ބެލެހެއްޓމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނވަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ ފޮނވމާއި ސީނިއަރ ސްޓާފް
މީޓިންގެ ޔަޢމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓން.
 .4އޮފީހގެ ކރަންޖެހޭ ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތްތަކގައި އަމަލީގޮތން ބައިވެރިވމާއި އޮފީހގައި
ހިންގާ ތަފާތ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކގެ މަޢލޫމާތތައް އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓައި އިދާރީގޮތން
ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކރން.
 .5އޮފީހަށް އަލަށް ވެއްދޭ މވައްޒަފންނާއި ޞިއްޙީދާއިރާގައި އަލަށް މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަ
މވައްޒަފންނަށް މިއޮފީހގެ ފަރާތން ދޭންޖެހޭ އޮރިއެންޓޭޝަން މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓކޮށް
ބެލެހެއްޓން.
 .6އޮފީހގެ އަހަރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރކރމގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގމާއި ،މަސައްކަތގެ
ދާއިރާއިން

ތައްޔާރކރަންޖެހޭ

އެހެނިހެން

ރިޕޯޓްތަކާއި

ލިޔެކިޔންތައް

ތައްޔާރކޮށް

ބެލެހެއްޓން
 .7މީގެ އިތރންވެސް މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ސޕަރވައިޒަރން ހަވާލކރާ މަސައްކަތްތަކާއި
އޮފީހގައި

ކރަންޖެހޭ

މޙިއްމ

މަސައްކަތްތަކގައި

އަމަލީ

ގޮތން

ބައިވެރިވެ

ހަރަކާތްތެރިވން.
މަޤާމގެ ޝަރތތައް

 .1ހިއމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ،ހެލްތ ސަރވިސް މެނޭޖްމެންޓް ،މެނޭޖްމެންޓް ،ބިޒްނަސް
މެނޭޖްމެންޓް ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް ލޯ ،ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ،ޓްރޭނިންގް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ،

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑގެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލކޮށްފައިވން.

ތ
ނވަ ަ
 .2މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވމާއެކ ،އޭގެ
އިތރން ހަޔަރ ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން
ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވން.
ނވަތަ
 .3ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ،އޭގެ އިތރން
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ'
ގްރޭޑް ލިބިފައި ވމާއެކ ،މަގާމގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރ ދވަހގެ
މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ލިބިފައިވން.
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.1ހާސިލކޮށްފައިވާ ތަޢލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 .2މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރކރމަށް އިންޓަރވިއ ކޮށްގެން.

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް

 .1ފރިހަމަ ކރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ކާޑގެ ދެފށގެ
ލިޔންތައް ފެންނަ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން
ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް،
ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހގެ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ހރިހާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
) ހ)

ކޮލިފިކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ފެންވަރ

ބައްލަވާފައިވާ

ތަޢލީމީ

ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން
ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ސެޓފިކެޓތަކާއި،
ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ
ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ސެޓފިކެޓތައް ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން
ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީން ދޫކރައްވާފައިވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ކރިއަށްގެންދާ
ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ

ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
ކޮޕީ.
(ނ)

ސަރވިސް

ސިވިލް

ޓްރޭނިންގ

އިންސްޓިޓިއޓން

ހިންގަވާ

ކޯސްތަކގެ

ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .6ފރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނމގެ ގޮތން
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއޓން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ދެނެގަތމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔންތަކގެ
ކޮޕީ
(ހ)

ސިވިލް

ސަރވިސްއިން

ބޭރ

ވަޒީފާއެއް

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އެވަޒީފާއެއްއަދާކރިމއްދަތާއި ކރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
3

(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއްގެ ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއޓެއްގެ

ނވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކރިމއްދަތާއި ކރި މަސައްކަތް އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔން.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސންގަޑި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައންޓަރން ލިބެން ހންނާނެއެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ
ވެބްސައިޓން މި ފޯމް ޑައންލޯޑވެސް ކރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ
 17ޖލައި  2017ވާ ހޯމަ ދވަހގެ  13:30ގެ ކރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ
ކައންޓަރއަށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަނ ް
ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ ތަނާއި،

 2017ވަނަ އަހަރގެ އޮގަސްޓް މަހ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ) ގައި.

މއްދަތ
ޝޯޓް ލިސްޓް ކރން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ،ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާތްތަކގެ އަދަދ 10

އަށްވރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢލީމީ

ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން
މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް

30%

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ
ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން
ލިބެންޖެހޭ ޖމްލަ އިންސައްތަ
އިތރ މަޢލޫމާތ

މަޢލޫމާތ ސާފކރައްވަން ގޅއްވާނީ  3014326ނަންބަރ ފޯނަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ މި
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓންލިބެން ހންނާނެއެވެ.

 5ޖލައި 2017
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