މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/23/2018/28 :

އިޢުލާން
މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ހުޅުވާލަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ،

މަސައްކަތަށް

ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.
މަޤާމު

މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

J-257561

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް1.

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ސެކްޝަން

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

މންދާ މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ޑިވިޜަންތަކުގައި
 .1ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގގައި ހިނގަ ު

ތނުގައި ލައިޓް
ށ ދިމާވާ މައްސަލްތަކާއި ،އެތަން ަ
ކ ް
ބޭނުންވާ އެއަރކޮންޑިޝަންތަ ަ
ށ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލައި އެކަން
އަނދާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ،ލިފްޓަ ް
ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
މންދާ މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ޑިވިޜަންތަކުގައި
 .2ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގގައި ހިނގަ ު
ވއިރިންގއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައި އެކަން
ދިމާވާ ކަރަންޓާއި ،އަދި ފެން ަ
ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
މރާމާތުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި
 .3މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ،ޑިވިޜަންތަކުން ަ
ބލައި ޗެކްކޮށް
މަރާމާތުކުރުމާއި ،ސާރވިސް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ގަވާއިދުން ަ
ސަރވިސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
ނންވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ބ ު
 .4މިނިސްޓްރީގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި ފޯނު ޭ
މޖައްސައި ދިނުން.
ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަ ަ
ށ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މޭޒު،
 .5މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި ޑިވިޜަންތަކުން އެކި ތަންތަނަ ް
ތއް އިންވެންޓްރީ
ދލުކުރުމުގެ ކަން ަ
ގޮނޑި ،ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަ ަ
ށފަހު ގަވައިދުން ކުރުން
މ ް
ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް އެންގު ަ
ޖހޭ ލިޔެކިއުންތައް
ލން ެ
ނން ނައްތާ ަ
 .6މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަ ު
މށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ،މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ
ގަވަޢިދުން ނައްތާލު ަ
ށ ފޮނުވުމާއި،
ގން ފޮނުވާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނީލަމަ ް
ނން ހަލާކުވެ ެ
ދަށުގައިވާ ތަންތަ ު
ހއްޓާ މުވައްޒަފަށް
ގ މަސައްކަތް އިންވެންޓްރީ ބަލަ ަ
ކތި ނައްތާލުމު ެ
ނައްތާލަންޖެހޭ ތަ ެ
ނ
އެންގުމަށްފަހު ކުރު ް
ތތައް ހަޑިވިޔަނުދީ
 .7މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގެ އިމާރަ ް
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
 .8އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ،ޞިއްޚީ މަރުކަޒު ތަކުގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލް ތަކުގެ މަރާމާތާއި ބެހޭގޮތުން އަންނަ
ށ ކުރަންޖެހޭ
ށދޭންޖެހޭ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމަ ް
މައްސަލަތައް ބަލައިމަރާމާތު ކޮ ް
މަސައްކަތްތައްކުރުން

 .9އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްހީމަރުކަޒުތަކުގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް
މަރާމާތު ކުރުމަށް މާލެ ގެނެވި ފަޅުގައި އޮންނައިރު މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު ދެ ފަހަރު
އެއުޅަނދަކަށްއަރާ އެއުޅަނދެއްގެ ޙާލަތު ހުރިނެތް ގޮތް ބަލާ ކަމާ ގުޅޭ ވެރިންނަށް އެކަން
ރިޕޯޓް ކުރުން
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

.1

ރިޕެއަރ

އެންޑް

އިލެކްޓްރިކްސް

މެއިންޓެނަންސް،
އެންޑް

އިލެކްޓްރޯނިކްސް ،މެކޭނިކް،

އިލެކްޓްރޯނިކްސް

ގެ

ދާއިރާއަކުން

އިންޖިނިއަރިންގ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ރިޕެއަރ
އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ،އިލެކްޓްރޯނިކްސް ،މެކޭނިކް ،އިންޖިނިއަރިންގ ،އިލެކްޓްރިކްސް
އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.

ތ
ނުވަ ަ

.2

ރިޕެއަރ

އެންޑް

އިލެކްޓްރިކްސް

މެއިންޓެނަންސް،
އެންޑް

އިލެކްޓްރޯނިކްސް ،މެކޭނިކް،

އިލެކްޓްރޯނިކްސް

ގެ

ދާއިރާއަކުން

އިންޖިނިއަރިންގ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ

.3

ރިޕެއަރ

އެންޑް

އިލެކްޓްރިކްސް

މެއިންޓެނަންސް،
އެންޑް

އިލެކްޓްރޯނިކްސް ،މެކޭނިކް،

އިލެކްޓްރޯނިކްސް

ގެ

ދާއިރާއަކުން

އިންޖިނިއަރިންގ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައުމީ

ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ 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
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 ފެބުރުވަރީ 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.
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