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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖ ެ

އިޢުލާނ ް
ނަ ންބަރު(IUL)151-PMDS/151/2012/2 :

މި އޮތޯރިޓީން  18އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި ކުރި ނަންބަރު  (IUL)151-PMDS/151/2012/1އިޢުލާނުގައިވާ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު އެ މަޤާމު އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމ ަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖ ެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤ ާމ ު
މަޤާމުގެ ރ ޭންކާއި

ޖީ.އެސް4 .

ކްލެސިފިކޭޝަނ ް

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި
އިނާޔަތްތައ ް
ބޭނުންވާ އަދަދ ު

މުސާރަ  5,020/- :ރުފިޔާ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ ،އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ
އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 35%
) އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަ މަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ފައިސާ ދެވޭ ނެއެވެ( .
02
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
ސކޫލް ސެޓްފިކެޓް
 .1މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ް
އިމްތިޙާނުގައި ' ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
ސއްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން )މީގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
 .2މަ ަ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ،ސިއްހީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް،
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް ފަ ދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ހި މެނޭނެއެވެ( :
.i

ޝަރުތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ ނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަ ދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަގާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

.ii

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަ ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަގާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

.iii

ހސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަ ދެއް ާ

 .3މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްސްއެއް ލިބެމުންދިއުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 3

ރޭ ންކުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ
ލބިފައިވުން ،ނުވަތަ
ި
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި ،މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ
ރއިން ޞަ ފް ާޙ 1
 2ޞަފްޙާގެތެ ެ

ޓލް ،3004216 :ޕެކްސް ،3004217 :އީމެއިލްsecretariat@mea.gov.mv :
ެ
އޖެ،
މގު ،މާފަންނު ،މާލެ  ،20392ދިވެހިރާ ް
އަމީނީ ަ

މަގާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

 .1އެކިއެކި ހުއްދަތައް ދޫކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް،
 .2އެންޓްރީ/ޑިސްޕެޗް މަސައްކަތްތައް،
މަޤ ާމުގައި ކުރަނ ްޖެހޭ
މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައ ް

 .3އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުން ތައް ބެލެހެއްޓުން،
 .4މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން،
 .5އޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން،
 .6އެކިއެކި ބައްދަލުބުންތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރުން.
 .7އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އޮފީހަށް އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވުން.
 .8މި ނޫނަސް އޮފީހުން ރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  3004216އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެ ދޭ ފޯމް ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި އޮތޯރިޓީން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް
 www.mea.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެއްވޭނެއެވެ( .

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮ ީޕ )އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑ ުޖަހާފައިވާ އ ަސްލު(
 ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ) އެކްރެޑިޓ ް ކުރެވިފައިވާ ( ފޮޓޯކޮ ީޕ ) އެޓެސްޓްކޮށ ް ތައްގ ަނޑު ޖ ަހާފައ ިވާ އަސ ްލު (
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
ދ
 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަ ދާކުރަމުނ ް ާ
ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
އ ދި
 ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީ ޖާއާއި ،ހާޟިރީ ަ
ޟރީ
މަސައްކަތުގެ އަޚުލާގު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ " މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާ ި
މ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚްލާގު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯ ް
ށ
ކ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަ ް
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަ ު
ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަ ޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކަމުގެ
ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަ މަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކު ން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށ ް ތައްގ ަނޑު ޖަހާފައ ިވާ އަސްލު
ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަ ދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭ ނޭ ލިޔުމެއް.

އެޓެސްޓ ްކޮށް ތައްގ ަނޑު ޖަހާފައ ިވާ

އަސްލު.
 އިއުލާނުކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް މަގާމަކަށް އެދިފައިވާ ޝަރުތު ހަ މަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށްބަލައި 15
ފަރާތެއް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
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