c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
Ministry of Housing and Urban Development

ނަންބަރު:

(IUL)138-AS4/1/2019/10

އިޢުލާން
މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  11( (IUL)138-AS4/1/2019/3ފެބުރުވަރީ  ) 2019އިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ
އިޢުލާނަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ ،އަލުން މިމަޤާމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.
މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ،ހައުސިންގ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-250060

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 1އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އީ.އެކްސް5 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އަމީނީމަގު ،މާފަންނު  /މާލެ)

މުސާރަ:

މަހަކު  13,890/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  2,000/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 .1ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ ( 35%މަހަކު)
 .2ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް  :އަސާސީ މުސާރައިގެ 28%
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 .1ރާއްޖޭގެ

ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ

ޤައުމީ

ސިޔާސަތު

ތަންފީޒުކުރުމަށް

އެކުލަވާލަންޖެހޭ

ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުން.
ނމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
 .2ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ގައުމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގެދޮރު ފޯރުކޮށްދި ު
ރސްކުރުން.
މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިޔާވަހިކަން ލިބިދެވެތޯ ބަލައި ވިލަ ެ
ށ އަހަރީ ޓާރގެޓްތަކެއް
ޖހޭ މަޝްރޫޢުތަކަ ް
ށން ހިންގަން ެ
 .3ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަ ު
އެކުލަވާލާ މި ޓާރގެޓްތައް ހާސިލްވާ މިންވަރު ބަލައި ވިލަރެސްކުރުން.
އ
 .4ހިޔާވަހިކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަ ި
އ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާއި ރެގިއުލޭޓް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މިކަންތަ ް
ކުރިޔަށް ގެންދާނެ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން.
ފ ދިނުމާއި ،ތައްޔާރު
ހކަމާ ގުޅުންހުރި ފަންނީ ލަ ާ
 .5ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން ހިޔާވަ ި
ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުން.
ނ
ފން ީ
ނށް ބޭނުންވާ ަ
 .6ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ަ
ހއްޓެނިވި
ފންނަށް މި ތަމްރީންތައް ދެމެ ެ
ތަމްރީނުތައް ދެނަގަނެ މުވައްޒަ ު

ގޮތެއްގައި

ލިބޭނެ އިންޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .7ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ވހިރާއްޖެ.
ދ ެ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

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

 .1ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ،ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ ،އާރކިޓެކްޗަރ  ،ހައުސިންގ
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

ސްޓަޑީސް ،އާރބަން ސްޓަޑީޒް ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް ،ނުވަތަ ކުއަންޓީޓީ ސަރވެއިންގ ގެ
ދާއިރާއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،

އޮނިގަނޑުގެ

ސިވިލް

7

ލެވެލް

އިންޖިނިއަރިންގ،

8

ނުވަތަ

ސްޓްރަކްޗަރަލް

ސަނަދެއް

ގެ

އިންޖިނިއަރިންގ،

އލް އެސްޓޭޓް ނުވަތަ
އާރކިޓެކްޗަރ ،ހައުސިންގ ސްޓަޑީޒް ،އާރބަން ސްޓަޑީޒް، ،ރި ަ
ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއިންގ ގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  8އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.
 .2ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ،ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ ،އާރކިޓެކްޗަރ ،ހައުސިންގ
ސްޓަޑީޒް ،އާރބަން ސްޓަޑީޒް، ،ރިއަލް އެސްޓޭޓް ނުވަތަ ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއިންގ ގެ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާއުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ
ސަނަދެއް

ސިވިލް

ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،

ސްޓްރަކްޗަރަލް

އިންޖިނިއަރިންގ،

އިންޖިނިއަރިންގ ،އާރކިޓެކްޗަރ ،ހައުސިންގ ސްޓަޑީޒް ،އާރބަން ސްޓަޑީޒް ،ރިއަލް
އެސްޓޭޓް ނުވަތަ ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއިންގ ގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  6އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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
މަޤާމަށް

ކުރިމަތިލާ

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.
ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
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

(ހ) ދައުލަގުގެ މުވައްލަލާއެއްގައި ދުވަގަ ލަރުކާރު ހިއްލާވާ ކުދްފުދްތެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮފްފައިވާދަމަކ އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާކ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަގާއިކ ވަޒީފާގެ މަލްޢޫލިއްޔަގު
ބަޔާދްކޮފް އެއޮފީހަކުދް ދޫކޮފްފައިވާ ލިޔުދް.
(ފ) އަމިއްލަ ކުދްފުދްތެއްގެ ދުވަގަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮފްފައިވާދަމަ
އަދާކޮފްފައިވާ ވަޒީފާކ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަގާއި ،ވަޒީފާގެ މަލްޢޫލިއްޔަގު އަދި މަލައްކަގްކޮފްފައިވާ
ގަދުގެ މުވައްޒަފުދްގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
ދާއިރާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

މާކްސް

ތަފްޟީލް

އިންސައްތަ

ކެޓަގަރީގެ

()%

ޖުމްލަ

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ
ކަންތައްތައް:

އިންސައްތަ
ތަޢުލީމާއި

ލިބިފައިވާ ތާޢުލީމު

ތަމްރީން

ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން

މަސައްކަތުގެ

މާގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ތަޖުރިބާ

ތަޖުރިބާ

85

20

30

5

30

25

50

20

100

30

295

100

ލިއިމްތިޙާން /ޕްރެކްޓިކަލްސް
ބިފައިވާ ހުނަރު

އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަންސް

ޖުމްލަ

25
5
25

50
100

ނޯޓް :މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން
ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ ( 55%ފަންސާސް ފަހެއް) އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2019މާރިޗު  26ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ

ސުންގަޑި:

ކުރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އަމީނީމަގު ،މާލެ) ގެ
ކައުންޓަރަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
(އަމީނީމަގު،

މާލެ)

ކައުންޓަރުން

ލިބެން

ހުންނާނެއެވެ.

އަދި

މި

މިނިސްޓްރީގެ

 www.housing.gov.mvވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ .އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި
ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ
ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާން ނުވަތަ

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 2019 ،އޭޕްރީލް މަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ

ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވަލޮޕްމަންޓް (އަމީނީމަގު ،މާފަންނު  /މާލެ) ގައެވެ.

ތަނާއި ،މުއްދަތު:

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
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

ޝޯޓްލިލްޓްކުރުދް:

މި ވަޒީފާއަފް އެދި ހުފަހަޅާ ފަރާގްގަކުގެ ގެރެއިދް ގަޢުލީމީ ފެދްވަރާއި ގަޖުރިބާއަފް ބަލައިކ
ވަޒީފާއަފް ކުރިމަގިލާފައިވާ ފަރާގްގަކުގެ ގެރިއިދް އެދްމެ މަގިދް މާކުލް ލިބޭފަރާގްގައް ޝޯޓްލިލްޓް
ކުރެވޭދެއެވެ.

މި އިޢުލާދާ ގުޅިގެދް މަޢުލޫމާގު ލާފުކުރުމަފް ގުޅާދީ  3004342ދަދްބަރު ފޯދަފް ދުވަގަ  3004299ދަދްބަރު ފޯދަފެވެ .ފެކްލް
ކުރާދެ ދަދްބަރަކީކ  3004301އެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާދީ  hr@housing.gov.mvއަފެވެ.
 05ރަޖަބު 1440

 12މާރިޗު 2019

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
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

