`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)475-HR/475/2020/142 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އުޞޫލުން ( 6މަސް ދުވަސް) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން
ބސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު
ނވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ،އެއް ަ
ޖެހިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތުގެ ފެ ް
ކުރެވޭނެއެވެ.

ސެކްޝަން :

ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަން

ވަޒީފާ އޮތް އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

ލ
ބލްޑިންގ  2ވަނަ ފަންގިފި ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  ،ފެން ި

މުސާރަ- :

292/ރ (ރަސްމީ ހަގަޑި އިރަށް)  6ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ މިރޭޓުން އިތުރުވަގުތަށް
އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ހފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 -1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެ ި
ޝން.
ނޝަން ކޮންޓްރިބިއު ަ
ލބިދެވޭ ޕެ ް
ހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި
 -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެ ޭ

މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:
ޑ އެނަލިސިސްއެއް ޤައުމީ
އއްކޮށް ،ފުރިހަމަ ޓްރޭނިންގ ނީ ް
ޢލޫމާތު ެ
ބނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަ ު
 .1ވަޒީފާހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ި
ފެންވަރުގައި ހެދުމާގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .2އައުޓްޕޯސްޓް ސެންޓަރުތައް ހިންގަން ފެށުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .3މަތީ ތަޢުލީމާ ގުޅޭ އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި އިޢުލާނު ކުރުމާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން.

މާޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 .1ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  2މާއްދާއިން ދައްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން
'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދައްވެގެން 'ސީ'
ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
 .2މަތީ ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  2މާއްދާއިން ދައްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ
އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދައްވެގެން
'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
ނޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން
 .3އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މޭ ޭ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
މ
ފމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ި
 -1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ޯ
ބންހުންނާނެއެވެ).
މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލި ެ
މއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 -2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީ ެ
ވ
ލޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައި ާ
 -3ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ި
އފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް،
ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް ނުވަތަ އައި.ޑީ ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ ު
ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ށ
މ ް
 -4ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާ ަ
ފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮ ީ
ފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ:
 -5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓު ި
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ
ތ
ނ ް
ެ
ކއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓް
ކޓުތަ ާ
ށފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮ ް
ށފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ
ހާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮ ް
އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
ތ
ނސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަ ަ
ޓތަކާއި ޓްރާ ް
(ށ) މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 -6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 -2ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

 -8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ

ފއިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ
އޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށް ަ
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް ަ
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ފއިވާ ލިޔުން.
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށް ަ
(ށ)

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ

އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.
(ނ)

ތނުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ނ ަ
ލތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ ތަ ް
ދައު ަ

މތަކުގައި
ގ މަސްއޫލިއްޔަތު (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާ ު
އދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާ ެ
ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާަ ،
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.
(ރ)

ފ
އޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީ ާ
އނަލް ަ
ޤައުމީ ނުވަތަ ބަ ި

އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް)
ކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކީ ހިނގަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްކަން
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަ ު
އވާ ލިޔުން
ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފަ ި
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް:
ނ.
ގ ް
ހ .ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށްބަލައި ެ
ގން.
ށ .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ެ
ނ އަދި އިމްތިޙާނެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް.
ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެ ް
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ
ހޔަރ
ކތި ހުށަހަޅާނީ  11އޮކްޓޯބަރ  2020އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ަ
ޖހޭ ތަ ެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ެ
އ އީމެއިލް hr@mohe.gov.mv
ވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތަ ް
ލ) އަށެވެަ .
ޑންގ 2ވަނަ ފަންގިފި ާ
އެޑިއުކޭޝަން (ފެން ބިލް ި
އ
މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެ ް
ދ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެ ޭ
ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން:
ކގެ
ނވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަ ު
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެ ް
ޓލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯ ު

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:
ހޔަރ
ނނީ  28 – 12އޮކްޓޯބަރ  2020އާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ަ
ބއްވާ އިންޓަވިއު އޮން ާ
މށް ޭ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވު ަ
އެޑިއުކޭޝަން (ފެން ބިލްޑިންގ 2ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން ،އެތާރީޚުގައި އިންޓަވިއު
އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވުން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (  A2ފޯމް) އާންމުކުރުން
ޝޓް
ީ
ނދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަ ް
ށ
ޓގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަ ް
މނިސްޓްރީގައި އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި ް
ނނާނެހެން މި ި
( A2ފޯމު) އާންމުކޮށް ފެ ް
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމް A2ފޯމު އާންމު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު
ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ , 3026928
މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫ ާ

3026955 ،3026966އަދި  3026951އަށެވެ .އީ-މެއިލް

ކުރާނީ  hr@mohe.gov.mvއަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި
އެންމެހާ

ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓްގެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

ނނާނެއެވެ.
) (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހު ް
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"އައްޔަނުކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅޭ"

