`

މ ި ނ ި ސ ް ޓ ް ރ ީ އ ޮފ ް އ ެ ނ ް ވ ަ ޔ ަ ރ ަ ނ ް މ ަނ ް ޓ ް
ކ .މާލެ،
ނަންބަރު(IUL)438-HRU/438/2021/32 :

އ ި ޢ ު ލ ާނު
މ ަ ޤ ާ މ ު:

ލީގަލް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-327926

ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ) 1އެކެއް (

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މ ަ ޤ ާ މ ު ގ ެ ރ ޭ ނ ް ކ ު:

CS9-5
CS9-4
CS9-3
CS9-2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ލީގަލް ސަރވިސް ޕްރޮފެޝަނަލް

ވަޒީފާ އަދާކުރަ ން ޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް /ކ.މާލެ

މުސާރަ:

CS9-5

 11190 /-ރުފިޔާ

CS9-4

 10800 /-ރުފިޔާ

CS9-3

 10410 /-ރުފިޔާ

CS9-2

 10020 /-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 3600 /-ރުފިޔާ

އ ެ ހ ެ ނ ި ހ ެ ނ ް އ ެ ލ ަ ވ ަ ނ ް ސ ް:

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް  :މުސާރައިގެ 35%

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވ ާ ޖ ި ބ ު ތ ަ އ ް:

 .1ތިމާވެއްޓާބެހޭ

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ބޮޑެތި އަދި ކުދި ކުށްތަކާގުޅިގެން

ކުރާ ޖޫރިމަނާތަކުގެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
 .2ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެންވަޔަރަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި އެހެނިހެން
ދާއިރާތަކާމެދުގައި އެކުލެވޭ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުންތަކާ އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
އެހީތެރިވެ ދިނުން.
 .3ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި އެހެނިހެން
ދާއިރާތަކާމެދުގައި އެކުލެވޭ ގާނޫނީ އެއްބަސްވުންތަކާ އެފަދަ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
އެހީތެރިވެދުނުން.
 .4ގައުމީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން އެކުލެވޭ ޤާނޫނީ ލިޔުންތައް
އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުން.
 .5ލީގަލް ޔުނިޓުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އެމެހައިކަންކަން ކުރުން.

ތައްޔާރުކުރުމަށް

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 (CS9-5) .1ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނގަނޑުގެ ،ސީއެސް  4-9ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން
 2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު 85%
އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
 (CS9-4) .2ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނގަނޑުގެ ،ސީއެސް  3-9ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން
 2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު 85%
އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
 (CS9-3) .3ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނގަނޑުގެ ،ސީއެސް  2-9ގްރޭޑުގައި މަދުވެގެން
 2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު 85%
އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
 (CS9-2) .4ލޯ ނުވަތަ ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
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 ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ(

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން
ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛
ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ،މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

)ށ(

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ނަމަ ،އެ
ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
.8

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

)ހ(

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

)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(

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ،

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް
ޗެކް ފޯމު.
އކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ސ ް
)ރ( ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަ ަ
ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކީ ހިނގަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ވ ަޒ ީ ފ ާ އ ަ ށ ް އ ެ ނ ް މ ެ ޤ ާބ ި ލ ު

 .1ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.

ފަރާތެ އް ހޮ ވު މަށް ބެލޭނެ

 .2ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު

ކަންތައްތައް:

 .3ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އަދި މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް
އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
) .4ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް އިދާރާގެ
ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ(.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ނސްޓްރީ
ކތި ހުށަހަޅާނީ  2021ފެބުރުވަރީ  24ގެ  12:00ގެ ކުރިން ،މި ި
ޖހޭ ތަ ެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ެ

ސުންގަޑި:

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އަށެވެ.
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ
އވެ.
ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެ ެ

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:

ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެ
ށހަޅާ ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހު ަ
އވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭނެ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ

އިންޓަވިއު )އިމްތިޙާނާއި
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ،
އެ ބައިވެސް ހިމެނުން(

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

އޮންނާނީ 25 ،ފެބުރުވަރީ  2021އާއި  10މާރި×ޗު

 2021އާ ދެމެދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
" ވ ަޒ ީ ފ ާ އ ަ ށ ް ކ ު ރ ި މ ަ ތ ި ލ ީ

ށ ޕޮއިންޓް
ނދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަ ް

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށް ޕޮ އިން ޓް ލިބުނު

ނނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) A2ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެން ާ

ގޮތުގެ ޝީޓް ) A2ފޯމު("

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

އާން މު ކުރުން

ވއެއް މި
ނ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކު ާ
ނދު ނޫ ް
ހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ް
 A2ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަ ު
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3018327,3018330,3018329ފޯނު ނަންބަރު އަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވބްސައިޓްގެ
ެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

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

އުޞޫލާގުޅޭ"

