މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/23/2018/25 :

އިޢުލާން
މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ،

މަސައްކަތަށް

ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.
މަޤާމު

އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

J-254758

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް1.

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން  /އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އޮޑިޓް

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މުސާރަ

 5610/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2000/-ރުފިޔާ

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް

 .1ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް އެންޑް ރެގިޔުލޭޝަން ޑިވިޜަނުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަން  ،މޮނިޓްރިން
އަދި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ފީލްޑްދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ފަންނީ ލަފާދީ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ

ޕަބްލިކް ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީން ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ،
ޤަވާއިދުތަކާ ،ސްޓޭންޑަޑް ތަކާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ބަލައި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
 .2އަލަށް ޞިއްޙީޙިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތަންތަން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނުތަކާ،
ޤަވާއިދުތަކާ ،ގައިޑްލައިން އަދި ސްޓޭންޑަޑްތަކާއެއްގޮތަށް ހުރިތޯބަލައި އިންސްޕެކްޓް ކޮށް ރިޕޯޓް
ތައްޔާރުކުރުން
ޚިދުމަތުގެ

 .3ޞިއްޙީ

ފެދްވަރު

ހިފެހެއްޓުމަފްޓަކައި

އިދްސްޕެކްޝަދްއިދް

ފާހަގަ

ކުރެވޭ

އިޞްލާޙުކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތައް އެތަދްތަދަފް އެދްގުމަފްފަހުކ ހިދގާ ދުހިދގާގޮތް ބެލުދް
 .4ކޮލިޓީ އޮފް ކެއަރ މޮދިޓަރ ކުރުމަފްޓަކައި ބޭދުދްކުރާދެ " ކޮލިޓީ އިދްޑިކޭޓަރސް" ކަދޑައެޅުމާއި
ސްޓޭދްޑަރޑް ސެކްޝަދުދް ލިޔެ އެޕްރޫވް ކުރާ ދެޝަދަލް ސްޓޭދްޑަޑްސް އަދި ގައިޑްލައިދްސް
އިދްޕްލިމަދްޓް ކުރުމަފް

ޑިވެލޮޕްކުރާ އިދްސްޕެކްޝަދް އޮޑިޓިދްގް ޓޫލް ބޭދުދްކޮފްގެދް އޮޑިޓް

ކުރުދް.
 .5ޤާދޫދަކުދް މިދިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުދް ރެގިއުލޭޓްކޮފް  /މޮދިޓަރކޮފް ބެލެހެއްޓުމަފް ލާޒިމްކުރާ
އެހެދިހެދް ޚިދުމަތްތައް ކަދޑައަޅާފައިވާ މިދްގަދޑުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަފް ފެތޭތޯ ބަލާ
އިދްސްޕެކްޓްކޮފް ރަގަޅުކުރަދްޖެހޭ ކަދްތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަފް އެދްގުދް
 .6ޞިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައަޅާ މައްސަލަތައް ރިވިއުކޮށް
ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްކަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން
 .7ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެންޑް ރެގިޔުލޭޝަން ޑިވިޜަންގެ މެންޑޭޓް ޙާސިލްކުރުމަށް ޑިވިޜަންގެ
އޮނި ގަނޑުގައި

މުވައްޒަފު

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސެކްސަން

ނޫން

އެހެން

ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވުން
 .8މިދިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތަފް ހާސިލްކުރުމަފްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފުރިހަމައަފް ބައިވެރިވެ
އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުދް ހަވާލުކުރެވޭ އެދްމެހައި ކަދްތައްތައް ކުރުދް.
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

.1

ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ،ހެލްތު ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް ،އޮޑިޓިންގ ،ޞިއްޙީ ދާއިރާ،
މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4
ގެ

ސަނަދެއް

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،

ކޮލިޓީ

މެނޭޖްމަންޓް،

ހެލްތު

ސަރވިސް

މެނޭޖްމަންޓް ،އޮޑިޓިންގ ،ޞިއްޙީ ދާއިރާ ،މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ތ
ނުވަ ަ

.2

ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ،ހެލްތު ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް ،އޮޑިޓިންގ ،ޞިއްޙީ ދާއިރާ،
މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ

.3

ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ،ހެލްތު ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް ،އޮޑިޓިންގ ،ޞިއްޙީ ދާއިރާ،
މެނޭޖްމަންޓް ގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް  4ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

.1ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 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 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
) ހ)

ކޮލިފިކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ފެންވަރު

ބައްލަވާފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން
ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި،
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން
ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ
ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ

ކޮޕީ.
(ނ)

ސިވިލް

ސަރވިސް

ޓްރޭނިންގ

އިންސްޓިޓިއުޓުން

ހިންގަވާ

ކޯސްތަކުގެ

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ
ކޮޕީ
(ހ)

ސިވިލް

ސަރވިސްއިން

ބޭރު

ވަޒީފާއެއް

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އެވަޒީފާއެއްއަދާކުރިމުއްދަތާއި ކުރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ

ނުވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކުރިމުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ
ވެބްސައިޓުން މި ފޯމް ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 13
ފެބުރުއަރީ  2018ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކައުންޓަރަށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި،
މުއްދަތު

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 2018 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ

ބިލްޑިންގ) ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ

ފަރާތްތަކުން ،އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10

އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢުލީމީ

ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން
މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހވުމަށް
ޤމަށް މީހުން ޮ
މަ ާ

30%

ހރިހާ
ރއާގެ ު
ރއިޓީ ި
ފއިވާ ކް ަ
އޅާ ަ
ކަނޑަ ަ
ނޖެހޭ
ވގެން ލިބެ ް
ށ ެ
ނމެ ދަ ް
ބަޔަކުން އެ ް
ތ
އ ަ
ނސަ ް
ޖުމްލަ އި ް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނީ  3014437ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
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