`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ:

(IUL)101-AF/1/2018/ 120

އިޢލާން
މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިވާ މަޤާމްތަކަށް އިޢލާން ކރަމެވެ.

 .01މަގާމް

ކޯލް ސެންޓަރ އޮފިސަރ

މަޤާމް ނަމްބަރ:

167862

ބޭނންވާ އަދަދ:

( 2އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް:

ޖީ.އެސް 3

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ސެކްޝަން:

ވ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  /މިނިސްޓަރސް ބިޔރޯ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި ް
ސަޕޯޓް ޔނިޓް

މަޤާމް އޮތް އޮފީހގެ ނަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  /ކ.މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކރަން ޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  /ކ.މާލެ

މސާރަ:

 6664/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 2411/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލެވަންސް:

 .2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  700/- : 1ރފިޔާ
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލގެ މަތިން ބޭސް ފަރވާގެ ޙިދމަތް.
ޝން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .6ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޞޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމގެ މައިގަނޑ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ވާޖިބތައް:
ބހޭ ޢާންމ މަޢލޫމާތ ފޯރކޮށްދިނން
ތކަށް މިނިސްޓްރީގެ ޚިދމަތްތަކާ ެ
 .2މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަ ފޯންކޯލް ަ
 .1ފޯން ކޯލްތައް ފޯވަޑް ކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯވަޑް ކރން.
 .3ފޯވަޑްކރާ ކޯލްތަކގެ ތެރެއިން ފޯވަޑްކރާ ފަރާތަށް ރައްދނވާ ކޯލްތަކގެ މެސެޖް ނެގމަށްފަހ ،ކަމާގޅޭ
ފަރާތަށް މެސެޖް ދިނން .އަދި އެފަރާތން ކަސްޓަމަރަށް އެޓެންޑް ކރޭތޯ ކަށަވަރކރން.
ފންކޯލްތަކގެ އިންކއަރީސްތައް ނަގާ މިއިންކއަރީސްތައް ޑާޓާބޭސްއަށް އަޅާ
 .6މަޢލޫމާތ ސާފކރަން އަންނަ ޯ
ބެލެހެއްޓން.
އ ކަމާގޅޭ އިސްވެރިއެއްގެ ސަމާލކަމަށް ގެނައން.
 .4ފޯނކރާ ފަރާތްތަކގެ ޝަކވާތަ ް
 .6މިނޫންވެސް މަޤާމާ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކރަން ހަވާލކރެވިއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް ކރން.
މސައްކަތެއް ހަވާލކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް ކރން.
 .8މިނިސްޓްރީއިން ވަގތީ ގޮތން ަ
މަޤާމގެ ޝަރޠތައް:

 .2ސާނަވީ ނވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރގެ އިމްތިޙާނަކން  1މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް
ޓ
ލިބިފައިވމާއެކ ،އޭގެ އިތރން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެ ް
އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވން.
ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް:

 .2ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ނޓަރން ލިބެންހންނާނެއެވެ).
ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓންނާއި ކައ ް
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެ ި
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ،ކާޑގެ ދެފށގެ
އވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފަ ި
 .6ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ
އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .4ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
ނ އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ް
ޓރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ
އވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ް
ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފަ ި
ކ ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ
ކޯސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަ ި
އވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
ކރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފަ ި
(ށ) މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
ގ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކ ެ
 .8ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .7މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ
(ހ) ދައލަތގެ މވައްސަސާއެއްގައި ނވަތަ ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީފާ
ވ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައި ާ
މަސްއޫލިއްޔަތ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ
ޒފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް
އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން؛ ނވަތަ ވަ ީ
ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

-

ނ
ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ ތައލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެ ް

ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ

-

ނ
މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ތަޖރިބާއަށް ބަލައިގެ ް

އ
ކަންތައްތަ ް

-

ނ
ނޓަރވިއކޮށްގެ ް
ޤާބިލްކަން ކަށަވަރ ކރމަށް އި ް

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސންގަޑި
ލބެން ހންނާނެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ މި ( މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ) ކައންޓަރން ި
އަދި

މި އިދާރާގެ

ނ މި ފޯމ ޑައންލޯޑވެސް ކރެވޭނެއެވެ.
( )www.trade.gov.mvވެބްސައިޓ ް

ތކެތި ހށަހަޅާނީ  4ޖލައި  1127ވާ
ޖހޭ ަ
މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަން ެ

ބދަ ދވަހގެ 23:31ގެ ކރިން،

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔންތައް އީމެއިލް
ވސް ބަލައި
 hr@trade.gov.mvމެދވެރިކޮށްވެސް އަދި ފެކްސް  +9603323840މެދވެރިކޮށް ެ
ގ ސންގަޑި ހަމަވމގެ
ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢލާނ ެ

ބންދ ދވަހެއް
ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ަ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއ އާއި އިމްތިޙާން އޮންނާނެ ތަނާއި ،މއްދަތ:
 -މިމަޤާމަށް

ށ ބާއްވާ އިންޓަރވިއ އަދި އިމްތިޙާން އޮންނާނީ  1127 ،ވަނަ އަހަރގެ
މީހަކ ހޮވމަ ް

ޖލައިމަހގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައެވެ .ވމާއެކ މިވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ
އންޓަވިއއަށް ހާޒިރިވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ފަރާތްތަކން ،އެތާރީޚތަކގައި ި
ޝޯޓްލިސްޓް ކރން:
މ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީ ީ
ނއެވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެ ެ
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖމްލަ އިންސައްތަ:
ޑއެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން  45%އަށްވރެ
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް ކަނ ަ
މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމ މި މިނިސްޓްރީގެ ކައންޓަރން ބަންދ ނޫން ކޮންމެ ދވަހަކ 08:00ން  26:11އަށް ލިބެން ހންނާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމ މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
ނނެއެވެ.
 www.trade.gov.mvއިން ލިބެން ހން ާ
-

މި އިޢލާނާ ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ގޅާނީ  3333286،3333261އަށެވެ .ފެކްސް ކރާނެ
ނަންބަރަކީ +0613313761 ،އެވެ .އީމެއިލް ކރާނީ  hr@trade.gov.mvއަށެވެ.
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 16ޖޫން 1127

