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އިޢުލާ ްނ
 30ޖެނުއަރީ  2019ގައި ކުރެވުނު މި މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު ) IUL)101-AF/1/2019/48ގައިވާ މަޤާމަށް
ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތުމުން އަލުން އެމަޤާމަށް އިއުލާނުކުރަމެވެ.
ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ
 .01މަގާމް
.01
J-304477
މަޤާމް ނަމްބަރު:
1
ބޭނުންވާ އަދަދު:
ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ގިންތި:
އެމް .އެސް1 .
މަޤާމުގެ ރޭންކް:
ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް /އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
ޔުނިޓް /ސެކްޝަން:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  /ކ.މާލެ
މަޤާމް އޮތް އޮފީހުގެ ނަން:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  /ކ.މާލެ
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:
 5,610/ރުފިޔާމުސާރަ:
 2,000/ރުފިޔާސަރވިސް އެލަވަންސް:
 .1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  -/700 : 2ރުފިޔާ
އެހެނިހެން އެލެވަންސް:
 .2ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލެވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%

 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ބޭސް
ފަރުވާގެ ޙިދުމަތް.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން
ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 .5ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ
ފައިސާ.
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:
 .1މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ސްޕަވައިޒަރުގެ
އިރުޝާދުގެ ދަށުން މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގައިވާ ގޮތަށް ކުރުން އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ
އެންމެހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 3500 .2ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ޕްރޮކިއޯރމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައްގެންދިއުމުގައި
ރިކުއެސްޓް ބަލައިގަތުމާއި ،ރިކުއެސްޓްގައިވާ ތަކެއްޗަށް މަދުވެގެން  3ކޯޓޭޝަން
ހޯދުމާއި ،ކޯޓޭޝަން ނުލިބޭނަމަ ސަބަބުބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި
ޕަރޗޭސް އޯޑަރ ހެދުމާއި ތަކެތި ލިބުމުން ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވުމާއި އެއްޗެހި ހަމަތޯ
ޗެކްކުރުމާއި ތަކެތި ހަމަކޮށް ސްޓޮކްއާއި ހަވާލުކުރުން.
 .3މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން  3500ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ޕްރޮކިއޯރމަންޓް ެގ
މަސައްކަތްތައްގެންދިއުމުގައި އިއުލާނުތަކާއި މައުލޫމާތު ކަރުދާސްތަށް ޗެކުކުރުމާއި،
އިއުލާނުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމާއި ،ބިޑުތަކުގެ މައުލޫމާތު ޗެކްޝަންތަކަށް ހުށައަޅައި
ސެޝަންތައްބޭއްވުމާއި މައުލޫމާތު ސެޝަންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓުމާއި
ބިޑްބަލައިގަންނަ ލިޔުންތަށް ތައްޔާރުކޮށް ބިޑުބަލައިގަތުމާއި ބިޑުތަކުގެ
އިވަލުއޭޝަން ނިމުމަށްފަހު ޓެންޑަރ ކޮމިޓީއިން އެވޯރޑްކުރުމުން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި
ފަރާތާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރުން.
 .4ޕަރޗޭސް އޯޑަރ އަދި އިންވޮއިސް ރެޖިސްޓަރ ބެލެހެއްޓުން އަދި އަހަރީ
ނިންމުން ރިކޮންސައިލް ކުރުން.

 .5އިންވޮއިސް ލިބުމުން ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓްސްތަށް ތައްޔާރުކޮށް ޕޭމަންޓް ހަދަން
ހަވާލުކުރުން.
 .6މިނިސްޓްރީގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެސެޓް ނަންބަރުތައް ހޯދަ ިއ
އެސެޓްތަކަށް އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި،
އިންވެންޓްރީއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުން.
 .7އިންވެންޓްރީއިން ނެގޭ ހުރިހާތަކެތީގެ ތަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
 .8ޕޭމަންޓްތަކުގެ ސްޓޭޓަސްބަލައި ،އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި،
ޕޭމަންޓްތައް ލަސްވެގެން އަންނަ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.
 .9ޓެންޑާ އެޖެންސީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ
ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން.
 .10ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން/ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެހެންމުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން
މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ
މަސައްކަތްތައް ޙިއްސާކުރުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ އެހެނިހެން
ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ،ޙަވާލު ކުރެވޭ ކަންކަން ކޮށްދީ
އެހީތެރިވުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން )ބިޒްނަސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ،ޕަބްލިކް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް
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 ،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 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ،
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ
ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
)ށ( މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ
ސެޓުފިކެޓުތަކާއި 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 ،އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
)ހ( ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.

)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީ ާފ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް
އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެ ްއ  -ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތަ ްއ
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެންމަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (
ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ )(www.trade.gov.mv
ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  14މާރޗް  2019ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި
ލިޔުންތައް އީމެއިލް (hr@trade.gov.mv (mailto:hr@trade.gov.mv
މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ
ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އާއި އިމްތިޙާން އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
 މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އަދި އިމްތިޙާން އޮންނާނީ ، 2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައެވެ .ވުމާއެކު މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން،
އެތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރިވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް
ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް
ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ
އިންސައްތަ:
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން  45%އަށްވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރު ްނބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00ން  14:00އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މި ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.trade.gov.mv
 (/(http://www.trade.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3333143،3333160އަށެވެ .ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ +9603323840 ،އެވެ .އީމެއިލް ކުރާނީ
 (hr@trade.gov.mv (mailto:hr@trade.gov.mvއަށެވެ.
2019-03-06

