މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2017/134 :

އިޢލާން
މޯލްޑިވްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކރެއްވމަށް ޝައޤވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރޙަބާ ކިޔަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނންވަނީ،
މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކަންހރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.
މަޤާމ

ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-289249

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް3.

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

މޯލްޑިވްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  /ބޯރޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަން

މަޤާމ އޮތް އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑިވްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

މސާރަ

 7035/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2500/-ރފިޔާ

އިތރ އިނާޔަތްތައް

.1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ބޭސްފަރވާގެ ޚިދމަތް.

.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.

.3

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް.

.4

ސްޕެޝަލް ޑިއޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތގައި މސާރައިގެ .35%

.5

ޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކރާ ދވަހަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ރިސްކް އެލަވަންސް.

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި
ވާޖިބތައް

 .1މޯލްޑިވްސް

ފޑް

ލަނޑދަނޑިތައް

އެންޑް

ޑްރަގް

ހާސިލްކރމަށް

އޮތޯރިޓީ

ކޮމްޕްލިއެންސީ

މެންޑޭޓް
އެންޑް

ތަންފީޒްކރމަށް

ބޭނންވާ

ލައިސެންނިގް

ޔނިޓގައި

އއްގޮތަށް ޑިވިޝަން
ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޮތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީއާއި ޕްރޮސީޖަރއާއި ެ
ހެޑްގެ ލަފާގެ މަތިން އެކްޝަން ޕްލޭން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގާ
ތަންފީޒކޮށް ބެހެއްޓން.
 .2ޑިވިޜަންގެ މވައްޒަފން މަސައްކަތަށް އަހލވެރިކރމަށާއި ހނަރވެރި ކރވމަށް އަދި
ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކރާ ފަރާތްތަކާއި އާންމންނަށް ތަމްރީނދީ ހޭލންތެރިކރމގް
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ އިސްވެ ހިންގން.
 .3ރޮޓޭޝަން އސޫލން ގަވާއިތަކާއި އސޫލތަކާއި އެސް .އޯ .ޕީ ގައިވާ ގޮތގެ މަތިން
އެކްސްޕޯޓްކރާ ކާބޯތަކެތި ބަލާ ފާސްކޮށް ސަރޓިފައިކރން.
މަޤާމގެ ޝަރތތައް

 .1ސައިންސް ނވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ދާއިރާއަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ
އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  5ނވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވމާއެކ ،ސައިންސް
ނވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ
ލިބިފައިވން،
ނވަތަ
 .2ސައިންސް ނވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ދާއިރާއަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ
އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  7ނވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވމާއެކ ،ސައިންސް
ނވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ
ލިބިފައިވން،
ނވަތަ
 .3ސައިންސް ނވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ދާއިރާއަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ
އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.

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)

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަން

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)

ސިވިލް

ސަރވިސް

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.
 .8މަސައްކަ ތގެ ތަޖރިބާ ދެނެގަތމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔންތަކގެ
ކޮޕީ
(ހ)

ސިވިލް

ސަރވިސްއިން

ބޭރ

ވަޒީފާއެއް

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އެވަޒީފާއެއްއަދާކރިމއްދަތާއި ކރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއްގެ ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއޓެއްގެ

ނވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކރި މއްދަތާއި 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
 16އޮގަސްޓް  2017ވާ ބދަ ދވަހގެ  13:30ގެ ކރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ކައންޓަރއަށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
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.

 6އޮގަސްޓް 2017

