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ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،
ނަންބަރ :

އިޢލާން
މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައިމިވާ މަޤާމަށް އިޢލާން ކރަމެވެ.

މަޤާމް ނަމްބަރ:
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 .10މަގާމް
ބޭނންވާ އަދަދ:

0

މަގާމގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަގާމގެ ރޭންކް:

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް2

މަގާމގެ

އެމް.އެސް 2

ކޝަން:
ކްލެސިފި ޭ
ނ
ސެކްޝަ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  /އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔނިޓް

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ވަޒީފާ

އަދާކރަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް /މާލެ'

ޖެހޭ ތަން:
މސާރަ:
ސަރވިސް

 5226/ރފިޔާ 2111/-ރފިޔާ

އެލަވަންސް:
ތތައް:
އިތރ ޢިނާޔަ ް

.1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލގެ މަތިން ބޭސް ފަރވާގެ ޙިދމަތް.

.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.

.3

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޞޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބތައް
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.1

އސް އޯޕީ ތައްޔާރކރން.
އކަތގެ ެ
ސ ް
މއި ،މަ ަ
ސއްކަތް ރޭވ ާ
ހއްޓމާއި ،މަ ަ
މޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔނިޓް ބެލެ ެ
އިންފޮ ޭ

.2

ވއްޒަފން
ހވާލކރމާއި ،މ ަ
މސައްކަތް ަ
މއިަ ،
ރޕްޝަން ހެދ ާ
ޖބް ޑިސްކް ި
ނގެ ޮ
ވއްޒަފ ް
މޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔނިޓްގެ މ ަ
އި ންފޮ ޭ
ޓދިނން.
ނނަށް ސަޕޯ ް
ވއްޒަފ ް
މއި ،މ ަ
ތއް ބެލެހެއްޓ ާ
މސައްކަތް ަ
އިވެލއޭޓްކޮށް ޔނިޓްގެ ަ

.3

ވރިކރވން
އޒަފން އަހލ ެ
މއި މވަ ް
އންފޯސް ކރ ާ
ތއް ެ
އއިޓީ އސޫލ ަ
އވާ ަ
އޅާފަ ި
ނ ކަނޑަ ަ
ސވިލް ސަރވިސް އި ް
އއި ި
ޓރީ ާ
މިނިސް ް

.4

އންޑް ކޮމިއނިކޭޝަން
ނފޮމޭޝަން ެ
އ ް
އދި ި
މއި ،ކޮންފިގަރ ކރމާއި ަ
ޓރީގެ ސަރވަރތަށް އިންސްޓޯލްކރ ާ
މިނިސް ް
އ
މ ި
ސމެންޓް ހެދމާއި ،ބަޖެޓްކރ ާ
ށ އެސެ ް
އޕްގްރޭޑް ކރން .މިފަދަ ތަކެތި ހޯދމަ ް
ހއްޓމާއިަ ،
ރސްޓްރަކްޗަރ ބެލެ ެ
އިންފް ަ
ތއްކރން.
ސއްކަ ެ
ރހާ މަ ަ
ށ ކރަންޖެހޭ ހ ި
މއަ ް
ހ ަ
ނސްޓޯލްކރމާ ަ
މއި އި ް
ޕްރޮކިއމަންޓް ޑޮކިއމަންޓްތައްޔާރކޮށް ތަކެތި ހޯދ ާ

.5

މގެ ޚިދމަތްތަށް މެދނކެނޑި
ދ ބޮލި ސިސްޓަ ް
ޗއާރ އަ ި
މސް ،އެ ް
އމެއިލް ،ޖެ ް
ތކާއިީ ،
ބސައިޓް ަ
ވ ް
ގ އި ބޭނންކރާ ެ
ޓރީ ަ
މިނިސް ް
ގންކރން.
ޓވޯކަށް ލިބޭތޯ ޔަ ީ
ޓރީގެ ނެ ް
މިނިސް ް

.6

ނވާ މޮޑިއލް ތަކގެ
ބދަލތަކާއި އަލަށް ބޭނ ް
ސސްޓަމަށް ގެންނަން ޖެހޭ ަ
ފމޭޝަން ި
ޓރީން ބޭނން ކރާ ބޮލި އިން ޮ
މިނިސް ް
ކށް
ވއިދ ރިވިއ ޮ
ޤނޫނތަކާއި ޤަ ާ
ނލިސިސް ހެދމަށް ާ
ސސް އަ ަ
ނވާ ޕްރޮ ެ
ޑޒައިންކރމަށް ބޭނ ް
ސސްޓަމް ި
މއިި ،
ސސްމަންޓް ހެދ ާ
އެ ެ
މއި ،އަލަށް
ޑނޭޓްކރ ާ
ސޓަރނަލް މީޓިންގްތަށް ކޯ ި
މއި އިންޓަރނަލް އަދި އެކް ް
ތއްޔާރކރ ާ
ނވާ ޑޮކިއމެންޓޭޝަން ަ
އެކަމަށް ބޭނ ް
ސއްކަތް.
ޖހޭ އެންމެހާ މަ ަ
ނ ެ
އވްކރމަށްޓަކައި ކރަ ް
އދި ލަ ި
ޑިޕްލޮއި ކރވޭ މޮޑިއލްތަށް ޓެސްޓްކރމާއި ަ

.7

ދއާއެކ
ގ ހއް ަ
މންޓް ެ
ނޖް ަ
ޒއިންކޮށް މެ ޭ
ޓވް ފީޗަރޒް ޑި ަ
ނވޭ ި
ޓމަށް އި ޮ
ލސިސް ަ
ލއިންކރމަށްޓަކައި ބޮ ި
ޓރީގެ ޚިދމަތްތަށް އޮން ަ
މިނިސް ް
އމްޕލިމެންޓްކރން.
މސައްކަތްކޮށް ި
އއެކ ަ
 NCITއާ ި

.8

ހއްޓން.
މސައްކަތް ހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެ ެ
ވއިދން މޮނިޓަރކރން އަދި  NCITއިން ަ
ބޮލި ސިސްޓަމް ޤަ ާ

.9

ނ.
އއިޓީ ސަޕޯޓް ފޯރކޮށްދިނ ް
ށދޭ ޚދމަތްތަކަށް ަ
ރންނާއި ކައންސިލްތަކން ފޯރކޮ ް
ޓ ީ
ބޮލި ސިސްޓަމް މެދވެރިކޮށް މިނިސް ް

ނޓްތަކަށް އައިޓީ ސަޕޯޓް ފޯރކޮށްދިނން.
ހނިހެން ޔ ި
ގއި އެ ެ
ސއްކަތ ަ
 .11އޮފީހގެ މަ ަ
މަޤާމގެ ޝަރތތައް:
.1

އައިޓީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް /ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ނެޓްވޯރކް އެނަލިސްޓް ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވމާއެކ ،އައިޓީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް /ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ނެޓްވޯރކިންގ ދާއިރާއެއްގައި 4
ފއިވން ނވަތަ
އަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ލިބި ަ

.2

އައިޓީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް /ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ނެޓްވޯރކް އެނަލިސްޓް ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑ
ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވމާއެކ ،އައިޓީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް /ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ނެޓްވޯރކިންގ ދާއިރާއެއްގައި 2
ފއިވން ނވަތަ
އަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ލިބި ަ

.3

އައިޓީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް /ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ނެޓްވޯރކް އެނަލިސްޓް ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑ
ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން .ނވަތަ

.4

އައިޓީ އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް /ސޮފްޓްވެއަރ އާއި ނެޓްވޯރކް އެނަލިސްޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑ ލެވެލް  4ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވމާއެކ ،ގޅންހރި އެހެން ދާއިރާއަކން ލެވެލް  5ނވަތަ އެއަށްވރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން

ވަޒީފާއަށް
ޤާބިލް
ހޮވމަށް

އެންމެ

-

ނށް ބަލައިގެން
ށފައިވާ ތަޢލީމާއި ،ތަމްރީ ަ
ޙާސިލްކޮ ް

އ
ފަރާތެ ް

-

ބއަށް ބަލައިގެން
މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖރި ާ

ބެލޭނެ

-

ގން
ކށް ެ
ޤާބިލްކަން ކަށަވަރކރމަށް އިންޓަރވިއ ޮ

ކަންތައްތައް:
ހށަހަޅަންޖެހޭ

.1

ފރިހަމަ ކރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ލިޔންތައް:

.2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ ( ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)

.3

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ

އކަން
ދިވެހި ރައްޔިތެ ް

ފއިވާ ލިޔންތައް
އަންގައިދޭ  ،މއްދަތ ހަމަނވާ ކާޑގެ ދެފށގެ ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެ ަ

ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
.4

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް/

ރށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް
ސަރކާ ަ

މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ  ،އަދާކރަމންދާ

ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހގެ ލިޔން.
.5

ލިބިފައިވާ ހރިހާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
ށގެން ހިންގާ
ރކޮ ް
ފކެޓތަކގެ ކޮޕީ ( .ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓް ީ
ނ ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓ ި
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ް
އޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ސެޓފިކެޓތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ
މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ހިންގާ ރާ ް
ލވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ
ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ބައް ަ
ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓ ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތީރިޓީން ދޫކރައްވާފައިވާ ލިޔމގެ
ކޮޕީ).
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ކރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.

ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިއޓން ހިންގަވާ ކޯސްތަކގެ ސެޓފިކެޓްތަކގެ ކޮޕީ.
ގ ކޮޕީ.
 .6ފރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނތަކގެ ސެޓްފިކެޓތަކ ެ
 .7ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނމގެ ގޮތން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިނގ އިންސްޓިޓިއޓން
ޓތަކގެ ކޮޕި.
ދޫކޮށްފައިވާ  ،ސެޓްފިކެ ް
ފއިވާ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ.
ކށް ަ
ށފައިވާ އިދާރާތަކން ދޫ ޮ
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ދެނެގަތމަށް ،މަސައްކަތްކޮ ް
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކރި މއްދަތާއި ކރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
ވނަމަ ވަޒީފާ އަދާކރި
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއްގެ ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއޓެއްގެ ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ާ
މއްދަތާއި ކރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސންގަޑި
ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފޯމ

މި

(

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް )

( )www.trade.gov.mvވެބްސައިޓން މި ފޯމ ޑައންލޯޑވެސް ކރެވޭނެއެވެ.

ކައންޓަރން

ލިބެން

ހންނާނެވެ.

އަދި

މި

އިދާރާގެ

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ ( 24އޭޕްރީލް 2117

ވާ ހޯމަ ދވަހގެ  14:11ގެ ކރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔންތައް އީމެއިލް މެދވެރިކޮށްވެސް
އަދި ފެކްސް މެދވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ) hr@trade.gov.mv ( ،
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއ އާއި އިމްތިޙާން އޮންނާނެ ތަނާއި ،މއްދަތ:
 -މިމަޤާމަށް

މީހަކ ހޮވމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއ އަދި އިމްތިޙާން އޮންނާނީ  ،އެޕްލިކޭޝަން ހށައެޅމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެފަހ ތާރީޙން ފެށިގެން 0

ރތްތަކން ،އެތާރީޚތަކގައި އިންޓަވިއއަށް
ނވަތަ  2ހަފްތާ އާއި ދެމެދ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައެވެ .ވމާއެކ މިވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަ ާ
ހާޒިރިވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ޝޯޓްލިސްޓް ކރން:
ރބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ،ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާތްތަކގެ އަދަދ 11އަށް ވރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖ ި
ތތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 11ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.
ލފައިވާ ފަރާ ް
ކރިމަތި ާ
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖމްލަ އިންސައްތަ:
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން  30%އަށްވރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.

-

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމ މި މިނިސްޓްރީގެ ކައންޓަރން ބަންދ ނން ކޮންމެ ދވަހަކ  08:00ން  14:11އަށް ލިބެން ހންނާނެއެވެ.
އަދި މި ފޯމ މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.trade.gov.mvއިން ލިބެން ހންނާނެއެވެ.

-

ވން ބޭނންވެލައްވާނަމަ ،މި މިނިސްޓްރީގެ ނަމްބަރ 3333174 :އަށް ގޅއްވމން ނވަތަ
މީގެ އިތރންވެސް މަޢލޫމާތެއް ސާފްކރައް ަ
 hr@trade.gov.mvއަށް މެއިލް ކރެއްވމން ލިބިލައްވާނެއެވެ.
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