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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
Ministry of Housing and Urban Development
ބރު:
ނަން ަ

(IUL)138-AS4/1/2019/26

އިޢުލާން
މަޤާމް:

ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-303275

ބޭނުންވާ އަދަދު:

) 1އެކެއް(

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އީ.އެކްސް1 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޑިރެކްޓަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް  /ސެކްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން /ކޯޕަރޭޓްމެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

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

މުސާރަ:

މަހަކު  8,835/-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:

 .1އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުދާ ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ނަގާ
މުދަލާ ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުންދޭތޯ ބެލުން.
 .2ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ނިމެންދެން އެކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމާއި ފައިސާ
ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސްވާ ބިލްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ،ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލާ އެފަރާތްތަކަށް
ޖަވާބުދިނުން.
 .3ބިޑް ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލައި ވިލަރެސްކުރުން.
 .4މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމެންޓް/ސެކްޝަންތަކުން ހުށަހަޅާ މެއިންޓެނެންސް އަދި ރިނޮވޭޝަން
މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލުން.
 .5އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކަށް

އިޢުލާން

ކުރުމާއި،

މަޢުލޫމާތު

ދިނުމާއި

ބިޑްތައް

ބަލައިގަންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .6ބިޑް

ކޮމެޓީއިން

ނިންމާ

ނިންމުންތައް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިނޭންސްގެ

ކަމާބެހޭ

ޑިޕާޓްމެންޓް/ސެކްޝަންތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ފޮނުވުން.
 .7އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފްރޮންޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި
މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .8މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން.
 .9އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައް ރޭވިގެން ކުރެވެނީ ރަގަޅަށްތޯ ބެލުމާއި ،އޮފީސް ހުޅުވާލެއްޕުމުގެ
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

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .10ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތަށް
ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .11ޑިޕާޓްމެންޓް/ސެކްޝަންތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ޔައުމިއްޔާ ނިންމާތޯ ބަލައި އެ ރެކޯޑްތައް
ހޯދުން.
 .12ރައީސް އޮފީހަށާއި މަޖިލިސްއަށް ފޮނުވާ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތައް މެނޭޖްކުރުން.
 .13މިނިސްޓަރ އަދި ޕަރަމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .14ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާއި ހާޒިރީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .15މިނިސްޓަރ ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ
އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 .16ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު މިނިސްޓަރ ބާއްވަވާ ބައްދަލުވުންތައް ކަމާބޭހޭ އޮފީހަކާއި
ގުޅިގެން ރާވާ ހިންގުން.
 .17އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .1ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  /ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 4
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
 .2ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  /ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ
ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  /މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  2އަހަރު 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
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
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

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

މަރުކަޒަކުން

ރާއްޖޭގެ

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)އަދި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތައް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ
އެތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު  30އަށްވުރެ މަދު ނުވާނަމައެވެ (.؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

ތަފްޟީލް

ދާއިރާ

މާކްސް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ
ކަންތައްތައް:
ތަޢުލީމާއި

ލިބިފައިވާ ތާޢުލީމު

ތަމްރީން

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

މަސައްކަތުގެ

މާގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ

ތަޖުރިބާ

ގުޅޭ ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ ހުނަރު

އިމްތިޙާން  /ޕްރެކްޓިކަލްސް
އިންޓަރވިއު  /ޕްރެކްޓިކަލްސް

ޖުމްލަ

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

)(%

ޖުމްލަ
އިންސައްތަ

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން

ރއްޖެ.
ވހި ާ
ނނު ،މާލެ ،20392 ،ދި ެ
މފަ ް
މނީމަގުާ ،
އަ ީ

އިންސައްތަ

ކެޓަގަރީގެ
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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

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

ވހުގެ 12:00ގެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2019މެއި  23ވާ ބުރާސްފަތި ދު ަ

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 ،މެއި މަހު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ

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

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  3004342 ،3004341ނުވަތަ  3004299ނަންބަރު ފޯނަށެވެ .ފެކްސް
ކުރާނެ ނަންބަރަކީ 3004301 ،އެވެ.
 9ރަމަޟާން 1440
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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

