c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް
Ministry of Housing and Urban Development
ނަންބަރު(IUL)138-AS4/1/2019/29:

އިޢުލާން
މަޤާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-270847

ބޭނުންވާ އަދަދު:

) 1އެކެއް(

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ .އެސް4 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ޑިޕާޓްމަންޓް  /ސެކްޝަން:

ހައުސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް  /ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމްސް ސެކްޝަން  /ހައުސިންގ ބެނެފިޓް ސްކީމް
ޔުނިޓް

މަގާމު އޮތް އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ،ކ .މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ،ކ .މާލެ

މުސާރަ:

މަހަކު 5020/-ރުފިޔާ )މަހަކު(

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  1500/-ރުފިޔާ )މަހަކު(

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 .1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 700/- :ރުފިޔާ )މަހަކު(
 .2ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް  -:އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
ސއޫލިއްޔަތުތަކާއި
މަ ް
ވާޖިބުތައް:

 .1ހައުސިންގ ބެނެފިޓް ސްކީމް ޔުނިޓަށް ލިބޭ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ ސިޓީތައް
ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.
 .2ޔުނިޓުން ފޮނުވަންޖެހޭ ޖަވާބުތަކާއި މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީތައް ލިޔެ ފޮނުވައި
ކޮޕީތައް ފައިލްކުރުން.
 .3ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ބާއްވަންޖެހޭ މީޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ
ފޮނުވުމާއި ފޯނުން ދެންނެވުން.
 .4ޔުނިޓުން ބާއްވާ އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.
 .5ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ޑޮކިއުމަންޓް ހޯދުން.
 .6އަހަރީ ރިޕޯރޓަށް ޔުނިޓުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައެޅޭ ތާރީޙަށް އެޑްމިން ސެކްޝަންއަށް
ފޮނުވުން.
 .7މީގެ އިތުރުންވެސް އެވަގުތަކު ސެކްޝަނާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިޔާ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ވެރިން
އަންގަވާ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .1ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުމާއިއެކު ،އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'
ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު
މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 3ޞަފްޙާ ެ

ވހިރާއްޖެ.
ދ ެ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

ނުވަތަ
' .2މަތީ ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރަ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް'
ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
 .3ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  /ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ
ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މިފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
 .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 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު  /ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު
ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
)ށ(

މަތީ

ތަޢުލީމުދޭ

ރާއްޖޭގެ

މަރުކަޒަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ،
އެސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
)ހ( ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
)ށ(

އަމިއްލަ

ކުންފުންޏެއްގެ

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި

ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް
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އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
ދާއިރާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

މާކްސް

ތަފްޟީލް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ
ކަންތައްތައް:

އިންސައްތަ

ކެޓަގަރީގެ

)(%

ޖުމްލަ
އިންސައްތަ

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

ލިބިފައިވާ ތާޢުލީމު
މަސައްކަތުގެ

ގުޅޭ

ދާއިރާއާ

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން
"ސިވިލް

އިމްތިޙާން

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއަށް

ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން"
މަސައްކަތުގެ

މާގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ތަޖުރިބާ

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ ހުނަރު

އިންޓަރވިއު  /ޕްރެކްޓިކަލްސް

ޖުމްލަ

35

35

30

5

12

5

5

33

10

10

100

45

45

210

100

100

40

ނޯޓް :މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން
ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ ) 45%ސާޅީސް ފަހެއް( އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2019ޖޫން  04ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ

ސުންގަޑި:

ކުރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ގެ ކައުންޓަރަށެވެ .ވަޒީފާއަށް
އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ  www.housing.gov.mvވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑުވެސް
ކުރެވޭނެއެވެ.

އިޢުލާނުގެ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

ސުންގަޑި

އެކަނޑައަޅާ

ހަމަވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ކުރިން

ޢަދަދަށް

ސަރުކާރުން

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

އަލަށް
ފޯމު

ބަންދު

ދުވަހެއް

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާން

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2019 ،ޖޫން މަހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ގައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރިއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3004342ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  3004341ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
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