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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖ ެ

އިޢުލާނ ް
ނަ ންބަރު(IUL)151-PMDS/151/2012/4 :

 18އޮކްޓޯބަރ  2012ގައި މި އޮތޯރިޓީން ކުރި ނަންބަރު  (IUL)151-PMDS/151/2012/1އިޢުލާނުގައިވާ
އ
އެ ސިސްޓަންޓް އިންޖިނިއަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެ ހުށަހެޅުންތަ ް
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު އެ މަޤާމު އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖ ެ
އެސިސްޓެންޓް އެންޖިނިއަރ

މަޤާމ ު
މަޤާމުގެ ރ ޭންކާއި

އެމް.އެސް2 .

ކްލެސިފިކޭޝަނ ް

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި
އިނާޔަތްތައ ް
ބޭނުންވާ އަދަދ ު

މުސާރަ  6,295/- :ރުފިޔާ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 3,500/- :ރ ،އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ
އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 35%
) އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަ މަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ފައިސާ ދެވޭ ނެއެވެ( .
01

 .1މަގާމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލްކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،

މަގާމުގެ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ

ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެ ވަލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .2މަގާމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލްކަން

ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،

މަގާމުގެ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ

ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެ ވަލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
ޝަރުތު

 .3މަގާމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލްކަން

ދާއިރާއަކުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ގައުމީ

ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،

ސަނަދުތަކުގެ

އޮނިގަނޑުގެ

މަގާމުގެ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ

4

ސަނަދެއް

ލެވަލް

ގެ

ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .4މަގާމުގެ މަ ސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ

ތ
ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގު ވާ މާރކްސެއް ލިބެމުން ދިއުމާއެކު ،އެމް.އެސް 1 .ރޭންކްގެ ޝަރު ު
ފުރިހަމަވެ ،މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .5މަގާމުގެ މަ ސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ

ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާރކްސެއް ލިބެމުން ދިއުމާއިއެކު ،އެމް.އެސް 2 .ރޭންކްގެ ނުވަތަ
ރއިން ޞަ ފް ާޙ 1
 2ޞަފްޙާގެތެ ެ

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

ނވަރުގެ މަގާމެއްގައި  3އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
އެއަށްވުރެން މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެ ް
އެފެންވަރުގެ މަގާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤ ާމުގައި ކުރަނ ްޖެހޭ
މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައ ް

 .1ކަރަންޓުގެ ނިޒާމްތަކާ ބެހޭ ޓެކްނިކަލް ޑިޒައިންތަކާއި ރިފޯރޓްތައް ދިރާސާކޮށް މޯލްޑިވް ސް އެނަރޖީ
އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަނ ޑުތަކަށް އެ ނިޒާ މްތައް ފެތޭތޯ ބެލުން.
 .2ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާ ލުމާއި އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި 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 ކުރެވޭނެއެވެ( .

ނ
ކ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ގާނޫ ީ
ކ ީޕ )މި ކޮޕީއަ ީ
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަ ންގައިދޭ ކާޑުގެ ޮ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނ ޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތު ގެ
މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ( .
 ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ

) އެކްރެޑިޓ ް ކުރެވިފައިވާ ( ފޮޓޯކޮޕީ )މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހު ން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނ ޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި

ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ(.
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަގާ މަށް ކުރިމަތިލާއިރު ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން
ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަ މަށް ،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
ލ
ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކު ން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސް ު
ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަ ދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުން ނަ ން

ވާނެއެވެ.


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.

ކށް
އެޓެސްޓް ޮ

ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
ސޓް
 މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށްބަލައި  15ފަރާތެއް ޝޯޓް ލި ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
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