މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/23/2018/27 :

އިޢުލާން
މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ،

މަސައްކަތަށް

ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.
މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

J-283269

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

ޖީ.އެސް3.

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ރީޖަނަލް އެންޑް އެޓޯލް ހެލްތު ސަރވިސަސް ޑިވިޝަން  /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މުސާރަ

 4465/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 1500/ރުފިޔާ .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް



ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި އެންޓްރީކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އަދި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ސިޓީ،
މެސެޖު  ،ސަރކިއުލަރ  ،ނޯޓް އަދި މެމޯ ފަދަ ލިޔުންތަކަށް ވެރިންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން

ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.


ރީޖަނަލް އެންޑް ހެލްތު ސާރވިސަސްގައި އޮންނަ މީޓިންތައް ބަލަހައްޓަވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޔައުމިއްޔާބަހުގެ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށްލިޔެ ބައިވެރިންނަށް ފޮނުވުމާއި ،ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ
ފޮލޯއަޕްހެދުމާއި ލިޔުންތައް ދުވަހަށް ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.



ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު

ޔައުމިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސެކްޝަންތަކުން ހޯދައި

އެމަޢުލޫމާތުތައް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  00:11ގެ ކުރިން ކޮންޕައިލް ކުރުން އަދި މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ
ތަންތަނުގެ ލިސްޓް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ސްޕަވައިޒަރާއި ހަވާލުކުރުން.


ޝެކްޝަންގައި ފައިލް ކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ބޭނުންވާ ވަގުތު ފަސޭހައިން ހޯދޭނެގޮތަކަށް
ފައިލްކުރަން ލިބޭތާ 0 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިލްކުރުން.



ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ގަވާއިދުން މަރުކަޒުތަކުން ފޮނުވަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން.



ރީޖަނަލް އެންޑް ހެލްތު ސާރވިސަސްއިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ގަވާއިދުން
ވެރިންގެ މަޝްވަރާއި އެކު ފޮނުވަންޖެހޭ ޑިވިޝަންތަކަށް އަދި އެހެނިހެން އޮފީސްތަކަން ފޮނުވުން



ޑިވިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ އާއި ސަލާމް އަދި ޗުއްޓީ ބެލެހެއްޓުން



ޑިވިޝަން ލެވެލްގައި ބާއްވާ މީޓިންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބޭއްވުމާއި އަދި މީޓިން މިނިޓްސް
ތައްޔާރުކުރުން

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް



ޑިވިޝަނަން ހޯދަންޖެހޭތަކެތި އޮންނަ ގަވާއިދެއްގެ ތެރެއިން ހޯދުން



އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 .1ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ،ހެލްތު ސަރވިސް މެނޭޖްމެންޓް ،މެނޭޖްމެންޓް ،ބިޒްނަސް
މެނޭޖްމެންޓް ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް ލޯ ،ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ،ޓްރޭނިންގް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް،
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމެންޓްގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ
ނޓް ،ހެލްތު ސަރވިސް
ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެ ް
މެނޭޖްމެންޓް ،މެނޭޖްމެންޓް ،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް ،އެމްޕްލޯއިމަންޓް ލޯ ،ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން،
ޓްރޭނިންގް

އެންޑް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް،

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން،

އިންފޮރމޭޝަން

ޓެކްނޮލޮޖީ،

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ޞިއްޙީ ދާއިރާ ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ދާއިރާއެއްގައި 2
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް

.1ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.

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
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ

ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
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
ފެބުރުވަރީ  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 އަދި މާރިޗު
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.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް

30%

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ
ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން
ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނީ  3014437ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

