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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :

ފޮނުއްވާ

ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލް:

gazette@po.gov.mv

ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މ ަ
ަސއްކ ަތ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/61 :

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން 7 ،ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މި މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ
ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ .މި މިސްކިތްތަކަކީ ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މިސްކިތްތަކެކެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ

މިސްކިތްތައް
 .1ށ.ފީވަކު މިސްކިތް

TEB/2013/32

40،000ރ

 .2ލ.މާވަށު މިސްކިތް

TEB/2013/33

40،000ރ

 .3ނ.ޅޮހީ މިސްކިތް

TEB/2013/34

35،000ރ

 .4ހދ.ނޭކުރެންދޫ މިސްކިތް

TEB/2013/35

40،000ރ

 .5ރ.އަނގޮޅިތީމު މިސްކިތް

TEB/2013/36

35،000ރ

 .6ރ.އިންނަމާދޫ މިސްކިތް

TEB/2013/37

35،000ރ

 .7ނ.މާޅެންދޫ މިސްކިތް

TEB/2013/38

40،000ރ

 .2ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން  118ދުވަހެވެ .ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ
ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  5%އެވެ .އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  15%އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް
ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.
 .3ބީލަންފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ  21މާޗް  2013އިން  02އޭޕްރީލް  2013އަށް ،ބަންދުނޫން ކޮންމެ
ދުވަހަކު  08:30އިން  14:30އަށް މި މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ .ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ ( 500/-ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާ
އެވެ .ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަން ފޮތްތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯމެޓުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުން
ލި ބި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ ނެ އެ ވެ.
 .4މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  03އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ
 18އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ
އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.
ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި
އޮ ން ނަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/48 :
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުTEB/2013/13 :

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް ބޭސިސް ފޮރ ސްވަރޭޖް ކަލެކްޝަން ނެޓްވާރކް ،ސްވަރޭޖް ޕަމްޕިންގ ސްޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓްވޯޓަރ
ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް އެންޑް އެލައިޑް ވާރކްސް އިން ( 31ތިރީސް އެކެއް) އައިލެންޑްސް ،މޯލްޑިވްސް
 -1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ފަރާތުން ސުރުޚީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިމިނިސްޓްރީއިން ކުރި ނަންބަރު  )IUL)13-K/13/2013/22އިޢުލާނުގައިވާ ބީލަން ފޮތްތައް ވިއްކުމުގެ
މުއްދަތު  31މާޗް  2013ދުވަހުގެ  14:30ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރުމަށްވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.
 -2ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެނާއި އަދި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި  2013ވަނަ
އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 -3މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ ބޭނުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ( 31ތިރީސް އެކެއް) ރަށުގައި ޑިޒައިން އެންޑް
ބިލްޑް އުސޫލުން ސްވަރޭޖް ކަލެކްޝަން ނެޓްވާރކް ،ސްވަރޭޖް ޕަމްޕިންގ ސްޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓްވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް
ޕްލާންޓް އަދި އެއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ރާއްޖޭގެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ފަރާތްތަކަށް
ކޮންޓްރެކްޓަރ

ހުޅުވާލަމެވެ.
ޕެކޭޖަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު

ތަފުސީލު

ޕެކޭޖް

މަދުވެގެން

ބިޑް

ސެކިއުރިޓީ

މަދުވެގެން ކޭޝްފުލޯރ ( ރު ފި ޔާ އި ން )

 2އަހަރު ދުވަހުގެ

ހުންނަންޖެހޭވަރު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

(ރުފިޔާއިން)

މަސައްކަތުގެ ޓާންއޯވަރ
(ރުފިޔާއިން)

ޕެކޭޖް 01

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް ބޭސިސް ފޮރ ސްވަރޭޖް  162.2މިލިއަން ރުފިޔާ  108.2މިލިއަން ރުފިޔާ  6.5މިލިއަން
ކަލެކްޝަން ނެޓްވާރކް ،ސްވަރޭޖް ޕަމްޕިންގ
ސްޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓްވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް
ޕްލާންޓް އެންޑް އެލައިޑް ވާރކްސް އިން
 09އައިލެންޑްސް ،މޯލްޑިވްސް

ޕެކޭޖް 02

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް ބޭސިސް ފޮރ ސްވަރޭޖް  149މިލިއަން ރުފިޔާ
ކަލެކްޝަން ނެޓްވާރކް ،ސްވަރޭޖް ޕަމްޕިންގ
ސްޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓްވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް
ޕްލާންޓް އެންޑް އެލައިޑް ވާރކްސް އިން
 10އައިލެންޑްސް ،މޯލްޑިވްސް

4

 99.4މިލިއަން ރުފިޔާ

 6މިލިއަން ރުފިޔާ

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ޕެކޭޖް 03

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް ބޭސިސް ފޮރ ސްވަރޭޖް  118.5މިލިއަން ރުފިޔާ  79މިލިއަން ރުފިޔާ

 4.75މިލިއަން

ކަލެކްޝަން ނެޓްވާރކް ،ސްވަރޭޖް ޕަމްޕިންގ

ރުފިޔާ

ސްޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓްވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް
ޕްލާންޓް އެންޑް އެލައިޑް ވާރކްސް އިން
 12އައިލެންޑްސް ،މޯލްޑިވްސް

 -4މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އަދި ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނާއި ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގައި  8:30އިން  14:30އާ
ދެމެދު ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ޓެންޑަރ އިވެއުއޭޝަން ސެކްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،
އަމީނީމަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯނު+960 334 9 203 :
ފެކްސް+960 332 0 706 :
އީ މެއިލްtender@finance.gov.mv :
 -5ބީލަން ފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ  17ފެބްރުއަރީ  2013އިން  31މާޗް  2013އަށް ،ބަންދު ނޫން
ކޮންމެ ދުވަހަކު  8:30އިން  14:30އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ .ބީލަންފޮތެއްގެ އަގަކީ ( 2500/-ދެހާސް ފައްސަތޭކަ)
ރުފިޔާއެވެ .ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަން ފޮތްތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 -6މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  1އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.
 -7މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑުތައް  15އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން
ސެކްޝަނަށް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ .ގަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ސަބްމިޓްކުރާ ބިޑުތައް ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕެކޭޖް
ތަކުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ މަތީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  15އޭޕްރީލް  2013ވާ
ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ
މާލަމުގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 -8މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ( )www.finance.gov.mvގައި މި އިޢުލާން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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Ministry of Finance and Treasury					
Male’, Republic of Maldives						

42 :ްވޮލިއުމ

Ref.No: (IUL)13-K/13/2013/48
Project Number: TEB/2013/12

INVITATION FOR BIDS
Subject: Design and Build Basis for Sewerage Collection Network, Sewage Pumping Stations and Wastewater
Treatment Plant and Allied Works in Thirty One (31) Islands, Maldives
1. The Ministry of Finance and Treasury, on behalf of Ministry of Housing and Environment (the Employer), has
decided to extend the deadline for the issue of the tender documents of the subjected project (Ref No. (IUL) 13K/13/2013/22) to 31st March 2013.
2. The Government of the Republic of Maldives has allocated funds in the Annual Budget 2013 toward the provision
of water supply and sewerage Infrastructural development on the focused Islands and intends to apply the allocated
funds for eligible payments under the contracts for provision of sewerage facilities in the islands.
3. The Government of Maldives, represented by National Tender Board (NTB), Ministry of Finance and Treasury
(MOFT) on behalf of the Ministry of Environment and Energy (MEE), now invites sealed Bids from eligible
Bidders for the works given below. Bidding is open to all bidders who fulfill qualification requirements given in
Section 3 of Bid document, briefly stated below.

Approximate Estimated Cost of Package
Contract
Package No.

Bid Security
(MVR)

Minimum Av. Annual
Construction Turnover
for 2 Years (MVR)

Minimum cash flow
requirement (MVR)

Package 01

Design and Build Basis For
Sewerage Collection
Network, Sewage Pumping,
Stations and Wastewater Treatment
Plant and Allied Works in 09
Islands, Maldives.

Similar Type of single
contract
MVR 162.2 Million

108.2 Million

6.5 Million

Package 02

Design and Build Basis For
Sewerage Collection
Network, Sewage Pumping,
Stations and Wastewater Treatment
Plant and Allied Works in 10
Islands, Maldives.

Similar Type of single
contract
MVR 149 Million

99.4 Million

6 Million

Description of Works

Design and Build Basis For
Sewerage Collection
Similar Type of single
Network, Sewage Pumping,
Package 03
contract
79 Million
4.75 Million
Stations and Wastewater Treatment
MVR 118.5 Million
Plant and Allied Works in 12
Islands, Maldives.
			
4. International competitive Bidding will be conducted in accordance with the National Procurement Rules and
Regulations for Single Stage Two Envelope Bidding Procedure.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Tender Evaluation Section (TES) of Ministry of
Finance and Treasury ( MOFT) and inspect the Bidding Document in the office of the TES-MOFT at the address
given below from 0830 to 1430 hours on all working days.
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Tender Evaluation Section
		
Ministry of Finance and Treasury,
		
Ameenee Magu, Male’-20-03,
		
Republic of Maldives
		
Tel. (960)-334 9 203
		
Fax (960)-332 0 706
		Email: tender@finance.gov.mv
6. The Bidding document, in the English language, maybe purchased by interested Bidders on the submission of
a written application and upon payment of a non-refundable fee of MVR 2,500.00 (Maldivian Rufiyaa Two
Thousand Five Hundred Only) in cash or by demand Draft in favor of Ministry of Finance and Treasury,
Maldives during normal office hours on all working days from 17th February 2013 to 31st March 2013. The
bidders who desire bid document through courier are required to pay an additional US$ 50.00 or its equivalent in
Maldivian Rufiyaa as courier charges. The employer and or his representative will not be responsible for postal
delay if any for any reasons thereof.
7. A pre-bid meeting will be held on 1st April 2013, Monday at 14:00 hours Maldivian time at the Ministry of
Finance and Treasury. Bids must be delivered to the address above on before 14:00 hours, on 15th April 2013.
All bids must be accompanied by a Bid security as indicated in the data table above for each respective package
in Maldivian Rufiyaa (MVR). Late bids shall be rejected. Technical Proposals of Bids will be opened at 14:00
hours on 15th April 2013 in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend. Price proposals of
technically compliant bids will be opened subsequently at a date and time to be intimated subsequently by Ministry
of Finance and Treasury. Ministry of Finance and Treasury will not be responsible for any costs or expenses
incurred by Bidders in connection with the preparation or delivery of Bids.
8. This invitation for bid is also published in the Ministry of Finance and treasury’s website www.finance.gov.mv

ީކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
)IUL)179-3.2/1/2013/15 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ
.ެ (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށް އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖ01 ްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުނ
ެ އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނ01 ާ ވަނަ ފަންގިފިލ4 ެސީ ޓަވަރ ގ.ީސ.ީޓ.ްމިއޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދާ އެމ
.ެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވ
ް އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށ11:00 )ު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ (ހެނދުނ2013 ް އޭޕްރީލ01 ް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
ު އަށް އަންދާސީހިސާބ11:00 )ު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ (ހެނދުނ2013 ް އޭޕްރީލ08 ުވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހ
.ެހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
.ެއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވ
.ެ ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވ3014103 ަ ނުވަތ3014120 ުއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ9
2013

ްމާޗ
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50 :ުއަދަދ

STATE TRADING ORGANIZATION PLC
Male’ Republic of Maldives

42 :ްވޮލިއުމ

އޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ޕވޓ ލޓޑ.ީޓ.ްއެސ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

Reference no: 60-ADM/2013/56 				
Date: 27 February 2013

60-ADM/2013/56:ުނަންބަރ

Maldives Investment Opportunity

ްއިޢުލާނ

STO Hotels & Resorts pvt ltd hereby invites local and
foreign or multinational companies to develop a Resort
Hotel in Muthaafushi Island in Baa Atoll, Maldives.

:ުދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތ
އޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ޕވޓ.ީޓ.ްއެސ

The Invitation for Expression of Interest (EOI) document
can be downloaded from our website: www.stomaldives.
com Expression of Interest shall be submitted exclusively
to STOHnR either by recorded delivery (official postal
service) or hand delivered (including courier services) to
the following address:

ުބޭރ

،ެއާރ) އިން ދިވެހިރާއްޖ.ްއެނ.ްއޯ އެޗ.ީޓ.ްލޓޑ (އެސ

ް މުތާފުށި ރިސޯރޓ.އަދި މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކަށް ބ
.ެހުޅުވާލަމެވ

Mr. Mohamed Nabeel
Managing Director
STO Hotels & Resorts Pvt Ltd
STO Head Office Building, 6th Floor
Boduthakurufaanu Magu, Male’ 20345
Republic of Maldives
Tel#: 960 334 4388
Fax#: 960 334 4599
Email: nabeel@stomaldives.net

ުފުރުޞަތ

ްތަރައްޤީކުރުމަށ

ްއަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފ
ީއައި)ގެ ދަޢުވަތު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާނ.ޯއ.ީއިންޓަރެސްޓް (އ
www.stomaldives.com ްއަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓ
.ެއި ން ނެ ވ
)ިއައ.ޯއ.ީއެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އ
ެސަބްމިޓް ކުރައްވާނީ ރެކޯޑަޑް ޑެލިވަރީ (އޮފިޝަލް ޕޯސްޓަލްގ
)ެޚިދުމަތް) ނޫންނަމަ ހޭންޑް ޑެލިވަރީ (ކޫރިއަރގެ ޚިދުމަތުގ

ްޢިމާދުއްދީން ސްކޫލ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
2013 ް މާޗ26 :ުތާރީޚ
)IUL)IM-B/1/2013/14 :ުނަންބަރ

ެއާރގ.ްއެނ.ްއެޗ

ޯއ.ީޓ.ްއެސ

ްއެކްސްކްލޫސިވްކޮށ

:ެއެޑްރެހަށެވ

ާދެންނެވިފައިވ

ިއެހީގައ
ިތިރީގައ

ްއަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަބީލ

ްއިޢުލާނ

މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ
އޯ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ޕވޓ ލޓޑ.ީޓ.ްއެސ

ެ ްއަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއ
ޖ
ްއޭގެ ފަރާތުން އިސްނަންގަވައިގެނ.ީޓ.ީމި ސްކޫލްގެ ޕ
ް މިތިން ދުވަހުގެރޭ ނައިޓ2013 ް އޭޕްރީލ13 ި އަދ12 ،11
ިމާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިނައިޓްމާރކެޓުގައ
ްކެންޓީންގެ ޚިދުމަތްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ޢާންމުކޮށ
.ެހު ޅު ވާ ލަ މެ ވ
ް މާޗ31 ް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
ް އަށް މިސްކޫލަށ11:00 ު ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނ2013
ާ ވ2013 ް އޭޕްރީލ04 ުވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހ
ް އަށް މި ސްކޫލަށ11:00 ުބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނ
.ެވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
2013 ް މާޗ26

ޯ އެސްޓީއSTO Head Office Building, 6th Floor
 ވަނަ ފްލޯރ6 ،ހެޑް އޮފީސް ބިލްޑިންގ
Boduthakurufaanu
20345

Magu,
،ެމާލ

Male’
،ުމަގ

20345

ުބޮޑުތަކުރުފާނ

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
960 334 4388 :ުފޯނ
960 334 4599 :ްފެކްސ
nabeel@stomaldives.net :ްއީމެއިލ
2013 ީ ފެބްރުއަރ27
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

42 :ްވޮލިއުމ

Ministry of Finance and Treasury
Male’, Republic of Maldives
Ref.No: (IUL) 13-K/13/2013/57

INVITATION FOR BIDS
Subject: Harbour works at 2 Islands
1. The Ministry of Finance and Treasury, on behalf of Ministry of Housing and Infrastructure (the Employer), invites
bids from local and foreign Contractors for the following Harbour works.
Project Name

Bid Security Value in MVR

Project Number

Construction of K.Gulhi Habour

105,000.00

TEB/2013/27

Construction of Dh.Maaenboodhoo

310,000.00

TEB/2013/28

2. Tender Documents for each project may be obtained from Tender Evaluation Section of Ministry of Finance and
Treasury, from 17th March 2013 to 31st March 2013 between 0830 hrs and 1430 hrs on all working days, upon
payment of a non-refundable fee of MVR 1500.00 (One Thousand Five Hundred).
3. Bidders may obtain further information from the following address,
			Tender Evaluation Section
			
Ministry of Finance and Treasury,
			Ameenee Magu,
			Malé, Maldives,
			
Tel: (960) 3349266, (960) 3349106
			
Fax: (960) 3320706, (960) 3324432
			E-Mail: tender@finance.gov.mv
4. The Bidder shall furnish a bid security which shall be valid for 28 days beyond the validity of the Bid. The amount of
performance security shall be 10% of contract price. An advance payment of 15% of contract price will be provided
upon submission of an advance payment guarantee.
5. Pre-bid meetings will be held on 31st March 2013 (Sunday) at 1100 hrs Maldivian time at the Ministry of
Finance and Treasury.
6. Bids shall be valid for a period of 120 days from the date of bid opening and shall be delivered to Ministry of
Finance and Treasury at the address specified above in Clause 3 of this Invitation for Bids, on or before 1100 hrs
Maldivian time on 11th April 2013 (Thursday), at which time they will be opened in the presence of the Bidders
who wish to attend.
14th March 2013

9

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/57 :

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
 2ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްކްޗަރގެ ބޭނުމަށް ،ތިރީގައި މިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ބޭނުންވެއްޖެއެވެ .ވީމާ ،މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
މަސައްކަތް

ރަށް

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ -
ދިވެހި ރުފިޔާ

1

ކ.ގުޅި

ބަނދަރު ހެދުން

TEB/2013/27

105,000.00

2

ދ.މާއެނބޫދޫ

ބަނދަރު ހެދުން

TEB/2013/28

310,000.00

 .2ބީލަންފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ  17މާޗް  2013އިން  31މާޗް  2013އަށް ،ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު
 08:30އިން  14:30އަށް މި މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ .ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ ( 1500/-އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އެވެ.
ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަން ފޮތްތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯމެޓުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 .3އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،
އަމީނީމަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ޓެލެފޯނު،3349266، 3349106 :
ފެކްސް،3324432، 3320706 :
އީމެއިލްtender@finance.gov.mv :
 .4ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން  148ދުވަހެވެ .ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ
ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  10%އެވެ .އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  15%އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.
 .5މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  31މާޗް 2013
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ

ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 .6ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  11އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް
ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 14މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)94-A/94/2013/23 :

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)199-CS/199/2013/04 :

އިޢުލާން

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 15/2011އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ

ވެލާނާގޭ  01ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ދެކުނުބައިގައި ހުރި

އިންޝުއަރެންސް ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގަންޖެހޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް މަރާމާތުކުރާނޭ ފަރާތެއް

އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ހިންގުމަށް

)IUL)94-A/94/2013/18

ހޯދުމަށް ކުރެވުނު

ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  17މާޗް 2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ

(12

13:30އަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް މިއެޖެންސީގެ ނަންބަރު

އަންދާސީހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ފެންނާތީ،

މާޗް ، )2013

އެއަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެކަމަށް ފުރުޞަތު

)IUL)199-CS/199/2013/04

(3

މާޗް

ނަންބަރު

)2013

ގުޅިގެން

އިޢުލާނާ

ހުށަހެޅުނު

ހު ޅު ވާ ލަ މެ ވެ.

އިޢުލާނުން ވާނީ ދެންނެވިފައެވެ .ނަމަވެސް އެކްސްޕްރެޝަން

ވީމާ،

އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ކުރުކަމަށް

އަމިއްލަ

މިކަން

ތަކެތީގައި

ކޮށްދިނުމަށް

ފެންނާތީ ،ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ  31މާޗް  2013ވާ

ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް  2013ވާ

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30ގައި ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓް (ހ .ވެލާނާގޭ
01
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މާޗް

ވަނަ

ފަންގިފިލާ)

ވަޑައިގެން

އަށް

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ

2013

 10:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެއްޅުއްވުން

ނަންބަރު146-A3/2013/45 :

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ
އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:
ފެމިލީކޯޓުގެ ވަރީގެ ސެޓުފިކެޓު ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ބޭނުންވެއެވެ.
ހޯދަން
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2013
އޭޕްރީލް  03ވަނަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2013އޭޕްރީލް  09ވަނަ
ދުވަހުގެ  10:30އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަންދާސީހިސާބު
އަދި
ސާފުކޮށް
މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފެމިލީކޯޓުގެ (ޖަސްޓިސް
ބިލްޑިންގގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމަށެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ
ދެ ން ނެ ވީ މެ ވެ .
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
2013
 24މާޗް

އެދެމެވެ.

 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
2013

 26މާޗް
ކަލާފާނު ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

KS-B/2013/

ނަންބަރު:

އިޢުލާން
މި

ސްކޫލްގެ

ނަންބަރު:

KS-B/2013/02

އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފާޚާނާގެ މައްކަތްތަކަށް އެކިފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް
ފެންނާތީ މިދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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މާޗް

2013

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ފެމިލީ ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު146-A3/2013/46 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:
ފެމިލީކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ކަސްޓަމަރ ކެއާރ"ގެ ރޮނގުން ޓްރެއިނިންގ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި
މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު  146-A3/2013/34އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އަލުން
އެފުރުޞަތު

ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  04ވަނަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް މިކޯޓަށް
ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2013އޭޕްރީލް  10ވަނަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފެމިލީކޯޓުގެ (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ
ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމަށެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
25

މާޗް

2013

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު200-VTR/IU/2013/07:

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުއްވެއްޖެ
މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެއިންޓިނެންސް ކަންތައް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު200-VTR/IU/2013/04:
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ އެ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ
 10:00އަށް މި ޓްރައިބިއުނަލް (ގ.ފަތުރުވެހި ،މަޓީ ބިލްޑިންގގެ  03ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބުރުޒުމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 02 ،މާޗް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ
ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ނޯޓު :މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭތޯއާއި އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓާރޑް ފަރާތެއްތޯ
ބެ ލެ ވޭ ނެ އެ ވެ.
 8ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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މާޗް
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2013

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)100-CA1/1/2012/8 :

އިޢުލާން
ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.
ދެ

ލޭއައުޓް

ރިޕޯޓެއްގެ

ހަދައި

ޕްރިންޓްކުރުމަށް

ބޭނުންވެގެން

މިޑިޕާޓްމަންޓުން

ނަންބަރު

ކުރި

( )IUL)100-CA1/1/2012/42އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް ،އެ ދެރިޕޯޓް ފައިނަލް ނުވެ ގިނަ ދުވަސް
ވުމާ ގުޅިގެން ،ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.
ވީމާ ،އަލުން މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ އިމާރާތް ،ފިނޭންސް ބިލްޑިންގއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  03އޭޕްރީލް  2013ވާ
ބުދަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަގުހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ ،މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު3349382 .
ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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މާޗް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
			

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު)IUL) 28-FA-1/1/2013/19 :

			

ނަންބަރު)IUL) 28-FA-1/1/2013/20 :

އިޢުލާން

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.
ބޭނުންވާ

ކޮމްބެޓް

ޔުނީފޯމު

ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްޓުގާޑަށް ބޭނުންވާ ވާރކިންގ
ޑްރެސް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ،

ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން

މިމަސައްކަތްކޮށްދޭން

އެދޭ

ފަރާތްތަކުން

 01އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް

 01އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް

ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު  03އޭޕްރީލް 2013

ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު  03އޭޕްރީލް 2013

ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ

ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ .މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ .މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ،

ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ،މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ،މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު

އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިކަމާ

ގުޅޭ

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

މިކަމާ

ސާފުކުރުމަށް،

ގުޅޭ

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް،

މިމިނިސްޓްރީގެ ފޯނު ނަންބަރު  3313124އާ ގުޅުން އެދެމެވެ.

މިމިނިސްޓްރީގެ ފޯނު ނަންބަރު  3313124އާ ގުޅުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުMGPL-I/ADM/2013/11 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މި ކުންފުނީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓްތަކާއި ތިލަފުށީ ޓާމިނަލުގައި އަލިފާނާ ބެހޭ ސަލާމަތީ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮށް
ބަލަހައްޓާ އަދި މިކަމާގުޅޭ ތަމްރީނުތައް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  18މާޗް  2013ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު:
 MGPL-I/ADM/2013/07އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިފުރުޞަތު
ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުތަކުގައިވާ ތާރީޚަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން
މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ތާރީޚަށް

އަންދާސީހިސާބު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ހުށަހެޅުއްވުން

އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

 03އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް

 09އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11.00އަށް

މަޢުލޫމާތު ޝެޝަނުގެ ކުރިން މިތަންތަން ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ނަންބަރު ތަކަށް ގުޅުމުން ބެލުމުގެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
މާލެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޔުނިޓް ނަންބަރު3323798 :
ތިލަފުށި ޕްލާންޓް ނަންބަރު7935614 :
މޯލްޑިވްގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ .މައިޒާން ،ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ
ސޯސަންމަގު ،މާލެ
ފޯނު3335614 :
މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
 28މާޗް 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)95-PM/1/2013/017 :

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިކޯޓުގެ ނަންބަރު  )12-03-2013( )IUL)95-PM/1/2013/14އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވައްތަރުގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް  01އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މެއިންޓެނަންސް ބަލަހައްޓާނެ
ފަރާތެއް

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

)Toshiba E-Studio 282 Copie (Copying, Network Printing, Network Scanning
ވީމާ ،މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00އަށް މި ކޯޓުގެ
މީޓީންގ ރޫމް  1އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 -1މަސައްކަތް:
 -1މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ޓޮޝިބާ އީ-ސްޓޫޑިއޯ  282މޮޑެލްގެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނަކަށް
 1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސާރވިސްދީ އަދި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޙައްލުކޮށްދިނުން.
 -2އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
ހ -މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00އަށެވެ.
މިގަޑިއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

		

ށ -އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނާނީ މިކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް  01ގައެވެ.
ނ -މި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާކަމަކީ އަމިއްލަ ތަކެތި (ސްޕެއަރ ޕާޓްސް) ގައި  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
		

ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ .މިހެންކަމުން މިކަމަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކަވަރ ކޮށްދޭނެ ބައިތައް ޕްރޮޕޯޒަލްގައި

		

ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ރ -މެޝިންގެ ސަރވިސް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ޑްރަމްސެޓް ބަދަލުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،މުއްދަތުގެ ފަހު ދެމަސްދުވަހުގެ
		

ތެރޭގައި އިތުރު އަގަކާނުލައި ޑްރަމްސެޓް ބަދަލުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

ބ -މި މަސައްކަތަށް އަގުއަދާކުރާނީ ،މުޅި އަގު  3ބަޔަށް ބަހާލުމަށްފަހު ކޮންމެ  4މަހެއް ނިމުމުން އެ ހަތަރުމަސް ދުވަހަށްވާ
		

ބައި ލިބުމަށް އެދި ބިލް ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ.

ޅ 2 -ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކުން ޙައްލުވާފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޝިންގެ މައްސަލަ ޙައްލުވަންދެން ،އެފަދަ
		

އެހެން މެޝިނެއް ބަހައްޓައި ދެއްވަންވާނެއެވެ.
ކ -އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ .ކޮންމެ

		

ކުންފުންޏަކަށް އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.

އ -އަންދާސީހިސާބާއި އެއްކޮށް ސާރވިސް ވޮރެންޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕާޓްސްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 -3ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް:
ހ -އަގަށް (އެންމެ ކުޑަ އަގަށް)  40ޕޮއިންޓް.
ށ -ސާރވިސް ވޮރެންޓީގެ ތެރޭގައި ކަވަރކުރާ ޕާޓްސް (އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް) އަށް  20ޕޮއިންޓް.
ނ -ސާރވިސް (އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ސާރވިސްދޭ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް) އަށް  20ޕޮއިންޓް.
ރ -ތަޖުރިބާ (މިފަދަ ޚިދުމަތް ވޭތުވެދިޔަ  02އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ފޯރުކޮށް ދެއްވާފައިވާ ގޮތާބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ
		

ލިޔުންތަކަށް) އަށް  20ޕޮއިންޓް.

 -4ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:
ހ -ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީއާއި ،އިންޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގް
		

ހުއްދައިގެ ކޮޕީ.
ށ -ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް.

ނ -އަމިއްލަ ފަރުދަކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނަމަ އައި .ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީ.
ރ -ފާއިތުވި  02އަހަރުތެރޭ މިބާވަތުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،އެޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތައް
		

ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

15

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ބ -ފާއިތުވި  02އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިބާވަތުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،އެޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ
ލިޔުންތައް (މި ލިޔުންތައް ބޭނުންވަނީ ތަޖުރިބާ އަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށެވެ).

		

 -5ބާޠިލުވުން:
ހ -މިކަރުދާހުގެ  04ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ ،ށ ،ނ ،ރ ،ބ) ގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ .މިއިން
		

ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އައިޑާކްރެޑިޓް ނަންބަރު4427-MAL :
ނަންބަރު(IUL) 438/PRIV/2013/2 :

ގ ދަޢުވަތު
ނ ފާޅުކުރުމު ެ
ޝައުޤުވެރިކަ ް
ލ އިންޖިނިއަރ
ސިވި ް
ދިވެހި ސަރުކާރުން ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
(އެމް.އީ.އެމް.ޕީ) އަދި މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު (ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސޮލިޑް ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އިންޖިނިއަރެއް ހޯދުމަށްވަނީ ބޭނުންފައެވެ.
އިންޖިނިއަރެއް ހޯދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެމް.އީ.އެމް.ޕީ އަދި ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް.ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ކުނި
ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ފަންނީ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމެވެ.
މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
( )iއެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޖިނިއަރިންގ ،ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އިންޖިނިއަރިންގ
ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛
( )iiމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއިންގ ،އެސްޓިމޭޓިންގ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ސުޕަރވިޝަނުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމަކީ
އެދެވިގެންވާކަމެވެ.
( )iiiޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ސުޕަރވިޝަނުގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިފައިވުން ،މީގެ ތެރެއިން
 1އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖެތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން
( )ivއަމިއްލައަށް އިސްނެގުމާއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން؛ އަދި
( )vއިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގުމާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުން ކުރަން އެނގުން.
ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހަކަށްވުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް" ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލަމެވެ .ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މިދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ،މިފަދަ މާހައުލުތަކުގައި މަސައްކަތް
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.ެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ހުނަރު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ،ާކުރުމުގެ ތަޖުރިބ
ާއިންޖިނިއަރ ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޮވުމަށާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވ
ެ" އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގ2011 ީ "ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ސެލެކްޝަން އެންޑް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ޖެނުއަރ:ްއުސޫލުތައ
.ެމަތިންނެވ
ި ރުފިޔާއާއ25000 ިމަސައްކަތަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށްބަލައ
.ެހަމަޖެހިފައެވ

ީދިނުމަށްވަނ

ްއުޖޫރައެއ

ެދެމެދުގ

ާރުފިޔާއ

30000

ު އަދި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތ.ެ މަސްދުވަހެވ12 ީމި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ
.ެ ގައި މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވ2013 ިމެއ/ް މިމަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތެއް އޭޕްރީލ.ެއިތުރުކުރެވިދާނެއެވ
ް "އެކްސްޕްރެޝަނ،ްގެ ކުރިނ11:00 ެ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ11 ް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
.ެ އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވ،ްއޮފް އިންޓްރަސްޓް" ރެގިއުލަރ މެއިލ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ
ްމޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ
ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،20392 ،ެ މާލ،ު މާފަންނ،ުއަމީނީ މަގ
+ 960 3004301 :ް ފެކްސ،+ 960 3004300 :ުފޯނ
memp@environment.gov.mv :ްއީމެއިލ
2013 ް މާޗ28

Ministry of Environment and Energy
Republic of Maldives
Maldives Environmental Management Project
IDA Credit No.: 4427-MAL
Reference No.: (IUL)438/1 /2013/2

Request for Expressions of Interest
Civil Engineer
The Government of the Republic of Maldives has received Credit from International Development Agency (IDA)
towards the cost of Maldives Environmental Management Project (MEMP) and intends to apply part of the proceeds
of this Credit to payments under the contract for the Services of an Civil Engineer.
The objective of the assignment is to provide technical/engineering input and advice about Solid Waste Management
activities undertaken under MEMP and CCTF funded projects.
The Engineer must meet the following minimum qualification requirements:
(i) Minimum Undergraduate Degree pass or above in Environmental Engineering, Civil Engineering or an equivalent
related engineering specialty;
(ii) Minimum 2 Years experience in construction contract management with at least one year in related projects in the
islands;
(iii)Related experience in quantity surveying, estimating, project supervision will be highly valued and experience in
writing progress reports;
(iv)Demonstrated ability to work for extended periods without direct supervision; and
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(v) Fluent English/Dhivehi and a high level of computer literacy is required.
The candidate must be willing to work for extended periods and may be expected to travel to islands within the
catchment.
The Ministry of Environment and Energy, now invites interested eligible individuals to submit their Expressions of
Interest (EoI). Interested Candidates must provide (a) a CV including information that demonstrates that they are
qualified to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of
appropriate skills, etc.)
The Engineer will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January
2011.
All inclusive monthly remuneration for the position will be MVR 25,000-30,000 based on qualification and experience.
Candidates for this position will be initially hired for a period of twelve (12) months and may be extended for a further
period based on a successful performance appraisal at the end of the first year. The successful candidate must be
available to commence the position in April/May 2013.
The expressions of interests must be delivered to the address below by 1100hours local time on April 11, 2013. Mode
of delivery may be regular mail, e-mail or facsimile of the choice of the Candidate.
Project Manager
Maldives Environmental Management Project
Ministry of Environment and Energy
Ameenee Magu, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
Tel: +960 3004300 Fax: +960 3004301
email: memp@environment.gov.mv

ާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަދި ޝަރުޠު ހަމަވ،ާވީމ

		މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދ،ްފަރާތްތަކުނ
ްވަނަވަރާއި އެހެނިހެން ތަފުސީލާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށ
.ެއެދެމެވ

.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
)IUL)138-ES1/138/2013/14 :ުނަންބަރ

ްހުށަހެޅުއްވުނ

ްއިޢުލާނ

ްކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނ
ްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
،ު އަމީނީމަގ،ުމާފަންނ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

ެޢިމާރާތްތަކުގ

ާހުށަހަޅ

ްމިމިނިސްޓްރީއަށ

،ާ ވީމ.ެކުރެހުންތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކްކުރަން ބޭނުންވެއެވ
ާ ވ2013 ް އޭޕްރީލ11 ްމިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުނ
ް ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުނ11:00 ެބުރާސްފަތި ދުވަހުގ
.ެއެދެމެވ

1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ16
2013

ްޢިމާރާތްތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ ޗެކް ކުރުނ

"ްރިފަރެންސ

ް މާޗ28

ްއޮފ

ް"ޓާރމްސ

ެމިމަސައްކަތުގ

ް އިނwww.housing.gov.mv ްމިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓ
.ެލިބެން ހުންނާނެއެވ
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އަދަދު50 :

ބ .އަތޮޅުމަދަރުސާ
ބ.ދަރަވަންދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުGS 33/2013/37 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިމަދަރުސާގެ  3ކްލާސްރޫމްގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 02އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  13:30ގެ  07އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  13:30ގައި ސްކޫލްކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގައެވެ
ކުރިން

ސްކޫލަށް

ވަޑައިގެން

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުން.
02

އޭޕްރީލް

2013

ދުވަހު

 07އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  13:30ގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވެވޭނެ

 13:30ގެ ކުރިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވެވޭ ފަރާތްތައްކަމަށް

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ

ފަރާތްތަކުން

އަންދާސީހިސާބު

ފަރާތްތަކުން މިދުވަހުގެ  12:00ން  13:15އާ ހުށަހަޅުއްވާނީ އެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  13:15އާއި  13:30އާ ދެމެދު އީމެއިލްގެ
ދެމެދު ސްކޫލްފޯނު  6600034އާ ގުޅުއްވާ ޒަރީޢާއިން ސްކޫލް މެއިލް އެޑްރެހަށާއި ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ .މެއިލް އެޑްރެހަކީ
ރަޖިސްޓަރީކުރެއްވުމުން މަޢުލޫމާތު އީމެއިލް  baaatollshool@gmail.comއެވެ .ފެކްސް ނަންބަރަކީ  6600035އެވެ.
ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު

މެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ފޯމުގައިވާ

މަޢުލޫމާތުގެ

އެގަޑީގެފަހުން ނުވަތަ ކުރިން ލިބިފައިވާ މެއިލެއް ނުވަތަ ފެކްސެއް

އިތުރުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަންބޭނުން ބަ ލަ އެ އް ނު ގަ ނެ ވޭ ނެ އެ ވެ.
ފުޅުވެލައްވާނަމަ

6600034

9900120

އިން

ސާފުވާނެއެވެ.

ނުވަތަ

އަންދާސީހިސާބުތައްކެޑުމުގައި ފުރަތަމަ ކަނޑާނީ ހާޒިރުވެތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ

މަޢުލޫމާތު އަންދާސީހިސާބުތަކެވެ .އެއަށްފަހު މެއިލް އަދި ފެކްސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
މެއިލް އަދި ފެކްސް ހުޅުވޭނެއެވެ .އެއީ ހާޒިރުވެތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެކަމަށް

މިސްކޫލުން ދޫކުރާ ފޯމެއްގައެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމުގައި އެކަންޏެވެ.
އެހެން ނަމެއްގައި ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބު އިވެއުލޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
-

އަގު  50ޕޮއިންޓް މުއްދަތު  30ޕޮއިންޓް ތަޖުރިބާއާއި ފަންނީ ޤާބިލުކަމަށް  15ޕޮއިންޓް މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް  5ޕޮއިންޓް
 25މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުTCL/IUL/13/1014 :

އިޢުލާން
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ .މި މަސައްކަތާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހެޑް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ތަފުސީލު
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ތަން
ޓީސީއެލް ހެޑް އޮފީސް

ދުވަސް

ގަޑި

ތާރީޚު

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން

 28މާޗް  2013އިން  9:00އިން  15:00އަށް

ފެށިގެން ބުދަ ދުވަހަށް

 3އޭޕްރީލް 2013

ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން

ޓީސީއެލް ހެޑް އޮފީސް

ބުދަ

 3އޭޕްރީލް 2013

 13:30ގައި

ބީލަން ހުށަހެޅުން އަދި

ޓީސީއެލް ހެޑް އޮފީސް

އަންގާރަ

 9އޭޕްރީލް 2013

 10:30ގައި

ދޫކުރުން

ބީލަން ހުޅުވުން
މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .މި މަސައްކަތަށް ބީލަން
ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ .ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި
ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކާ އެކުގައެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
y yޖީއެސްޓީ އަށް ވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމުލަ އަގު ހުށަހެޅުން
y yހިމަނަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު :ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ،ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ،
އަދި މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ފޯނު ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.
y yހުށަހަޅައިފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  15ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
y yމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yބީލަން ހުށަހަޅަން ވާނީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ.
މި ބީލަމަށް މާކްސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން
އެދެމެވެ.
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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މާޗް
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފެން ބިލްޑިންގ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

ފެން ބިލްޑިންގ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ، 3323209 :ފެކްސް3324306 :

ފޯނު ، 3323209 :ފެކްސް3324306 :

MWSC-61/ADV/2013/033

MWSC-61/ADV/2013/032

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ ފެން ބިލްޑިންގ އާއި އެހެނިހެން

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ ވިލިމާލެ ސައިޓް އަދި

އިމާރާތްތަކާއި އެތަންތަން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި

އޮޕަރޭޝަންސެންޓަރު ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން

ސާފުކުރުން
މިކުންފުނީގެ
އެހެނިހެން

އިމާރާތްތަކާއި

މިކުންފުނީގެ

ކުނިކަހައި

ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ .ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް

ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ .ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

އިމާރާތްތަކާއި

ފެންބިލްޑިންގ

އެތަންތަން

ހިމެނޭ

އާއި

ފެންބިލްޑިންގ

ސަރަޙައްދު

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ
އެންމެހައި

ފަރާތްތަކަށް

ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .ބީލަން ފޮތް ވިއްކުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އަގަކީ 100.00ރ އެވެ.
ބީލަންފޮތްތަކަށް

ފައިސާ

އޮންނާނީ

ބަލައިގަތުން

 02އޭޕްރީލް  2013އިން  10އޭޕްރީލް  2013އަށް،
ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:00އިން ހަވީރު
 04:00އަށް އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ (ނިކަގަސް ހިނގުން)
އިންނެވެ .ބީލަންފޮތް ދޫކުރުން އޮންނާނީ  14އޭޕްރީލް  2013ގެ
ރަސްމީގަޑީގައި ފެން ބިލްޑިންގގެ  5ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ.
ހމަޖެހިފައިވަނީ  16އޭޕްރީލް  2013ވާ
ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ަ
ދުވަހުގެ  11:00ގައެވެ .އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ތާރީޚަކީ  24އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00އެވެ.
އިތުރު

އެންމެހައި

މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ

ވެބްސައިޓް

 www.mwsc.com.mvއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

އެތަންތަން

ފަރާތްތަކަށް

ހިމެނޭ

އާއި

އެހެނިހެން
ކުނިކަހައި

ސަރަޙައްދު

ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .ބީލަން ފޮތް ވިއްކުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ އަގަކީ 100.00ރ އެވެ.
ބީލަންފޮތްތަކަށް

ފައިސާ

އޮންނާނީ

ބަލައިގަތުން

 02އޭޕްރީލް  2013އިން  10އޭޕްރީލް  2013އަށް،
ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:00އިން ހަވީރު
 04:00އަށް އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ (ނިކަގަސް ހިނގުން)
އިންނެވެ .ބީލަންފޮތް ދޫކުރުން އޮންނާނީ  14އޭޕްރީލް  2013ގެ
ރަސްމީގަޑީގައި ފެން ބިލްޑިންގ  5ވަނަ ފަންގިފިލާ އިންނެވެ .ޕްރީބިޑް
މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  16އޭޕްރީލް  2013ވަނަ
ދުވަހުގެ  11:30ގައެވެ .އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ތާރީޚަކީ  24އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  11:30އެވެ.
އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ

ވެބްސައިޓް

 www.mwsc.com.mvއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

 28މާޗް 2013

 28މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފެން ބިލްޑިންގ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

ނަންބަރުADM-MPL/2013/28 :

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ، 3323209 :ފެކްސް3324306 :

އިޢުލާން

MWSC-61/ADV/2013/031

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ވޭން (އަމިއްލަ ތަކެތީގައި) މަރާމާތު

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

ކޮއްދޭނެ

ފަރާތެއް
ވީމާ،

ބޭނުންވެއެވެ.
ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

މިކަމަށް

ފަރާތްތަކުން

ރ.ދުވާފަރު އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ ބިލްޑިންގ އާއި

 03އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް ޕޯސްޓް

އެހެނިހެން އިމާރާތްތަކާއި އެތަންތަން ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު

ބިލްޑިންގގެ  3ވަނަ ފަންގިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު

ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ،އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ
10:00އަށް ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގގެ  3ވަނަ ފަންގިލާއަށް ވަޑައިގެން

މިކުންފުނީގެ
އިމާރާތްތަކާއި

ފެންބިލްޑިންގ

އެތަންތަން

ހިމެނޭ

އާއި

އެހެނިހެން

ސަރަޙައްދު

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް

ކުނިކަހައި

ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ .ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް

ބީލަމުގައި

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ .

އެންމެހައި

ފަރާތްތަކަށް

ނުގެންނެވޭނެ

ބައިވެރިވެވަޑައި

ކަމުގައިވެސް

 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

ހުޅުވާލަމެވެ.
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ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް

މާޗް

2013

ފައިސާ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .ބީލަން ފޮތް ވިއްކުމަށް
ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް

ހަމަޖެހިފައިވާ އަގަކީ 100.00ރ އެވެ.
ބީލަންފޮތްތަކަށް

ފައިސާ

އޮންނާނީ

ބަލައިގަތުން

ލ.ގަން ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުGS52/IUL/2013/007 :

 02އޭޕްރީލް  2013އިން  10އޭޕްރީލް  2013އަށް،

އިޢުލާން

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:00އިން ހަވީރު
 04:00އަށް އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ (ނިކަގަސް ހިނގުން)
އިންނެވެ .ބީލަންފޮތް ދޫކުރުން އޮންނާނީ  14އޭޕްރީލް  2013ގެ
ރަސްމީގަޑީގައި ފެން ބިލްޑިންގ  5ވަނަ ފަންގިފިލާ އިންނެވެ .ޕްރީބިޑް
މީޓިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  16އޭޕްރީލް  2013ވަނަ
ދުވަހުގެ  10:30ގައެވެ .އަދި ބިޑް ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ތާރީޚަކީ  24އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:30އެވެ.
އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ

ވެބްސައިޓް

 www.mwsc.com.mvއިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ވަށާފާރު މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ
މި ސްކޫލްގެ ވަށާފާރު އުސްކޮށް ،ސިމެންތިޖަހައި
މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން
 01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އަށް
މިސްކޫލަށް

ވަޑައިގެން

މަސައްކަތާ

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން
(މި ސްކޫލަށް) ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 28މާޗް 2013

 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
					
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)23-AP/1/2013/52 :

އިޢުލާން
ގދ .ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ލޯންޗާއި ގދ .ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލޯންޗްގެ  2އިންޖީނު ފުލްސަރވިސްކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  05( )IUL) 23-AP/1/2013/39މާޗް  )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ބިޑް ސަބުމިޓްކުރަން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ގދ .ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ލޯންޗާއި
ގދ .ގައްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލޯންޗްގެ  2އިންޖީނު ފުލްސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  09ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:00އަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2013އޭޕްރީލް  18ވަނަ
ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  13:00އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
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2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/032 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ ވޭމަންޑޫ ބްރާންޗާއި އެ ބްރާންޗްގެ އޭ.ޓީ.އެމް .ރޫމްގެ ސެކިއުރިޓީ  24ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދަން

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް

މިބޭންކުގެ ވޭމަންޑޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) ވޭމަންޑޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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މާޗް

23

2013

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/033 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗާއި އެ ބްރާންޗްގެ އޭ.ޓީ.އެމް .ރޫމްގެ ސެކިއުރިޓީ  24ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދަން

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް

މިބޭންކުގެ ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) ކުޅުދުއްފުށި ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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މާޗް

2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/034 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ މުލީ ބްރާންޗާއި އެ ބްރާންޗްގެ އޭ.ޓީ.އެމް .ރޫމްގެ ސެކިއުރިޓީ  24ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ބޭ ނު ން ވެ އް ޖެ އެ ވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިބޭންކުގެ މުލީ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) މުލީ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެ ދެ މެ ވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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މާޗް

24

2013

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/035 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗާއި އެ ބްރާންޗްގެ އޭ.ޓީ.އެމް .ރޫމްގެ ސެކިއުރިޓީ  24ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ބޭ ނު ން ވެ އް ޖެ އެ ވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:30އަށް
މިބޭންކުގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:30އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ
ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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މާޗް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/037 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ

ދިއްދޫ

ބްރާންޗާއި

ދިއްދޫ

އޭ.ޓީ.އެމް.

ސައިޓް

ފޮޅާސާފުކޮށް

ބަލަހައްޓައިދޭނެ

ފަރާތެއް

ހޯދަން

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިބޭންކުގެ ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) ދިއްދޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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މާޗް

25

2013

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/040 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ ފޮނަދޫ ބްރާންޗް ،ފޮނަދޫ ބްރާންޗް އޭ.ޓީ.އެމް .އަދި ގަން ބޫތު ސައިޓް ފޮޅާސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދަން

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް

މިބޭންކުގެ ފޮނަދޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) ފޮނަދޫ ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ
ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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މާޗް

2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުBML/PD-BID/2013/038 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކުގެ ވިލިނގިލި ބްރާންޗާއި ވިލިނގިލި އޭ.ޓީ.އެމް .ސައިޓް ފޮޅާސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:30އަށް
މިބޭންކުގެ ވިލިނގިލި ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:30އަށް
އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) ވިލިނގިލި ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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26

2013

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/66 :
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުTEB/2012/33:

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
 .1މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސްގެ ބޭނުމަށް ،ގދ .ރަތަފަންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރިން ކުރެވުނެ އިޢުލާނު ނަންބަރު )IUL)13-K/13/2013/13 :އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑުހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ޝަރުޠު ހަމަވާ
ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ .ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ،މި މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން
ސެކްޝަނުގައާއި ،ގދ .ރަތަފަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި  9އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  15:00ކުރިން ނަން ނޯޓު
ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 .2މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  10އޭޕްރީލް 2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމާއި ،ގދ .ރަތަފަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައެވެ .ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  17އޭޕްރީލް
2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމާއި ގދ .ރަތަފަންދޫ
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން،
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .3މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބީލަންފޮތްތައް  31މާޗް 2013އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.finance.gov.mvއިން
ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
 .4މިޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު ކުރަންޖެހޭނީ ގދ .ރަތަފަންދޫގައެވެ .ރަށުން
ބޭރުން ކައްކައިގެން ގެންދިއުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 .5ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެގްރީމަންޓް ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ އެގްރީމަންޓް
ބާޠިލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  1އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން އެކްސްޕީރިއަންސަށް މާކްސް ނުދެވޭނެއެވެ.
 .6އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދެވޭގޮތް:
 މާލީ ތަނަވަސްކަން (ދެވޭ ޖުމުލަ މާކްސް  ،30ފާސްވާ މާކްސް )15
 ތަޖުރިބާ (ދެވޭ މާކްސް  ،20ފާސްވާ މާކްސް )10
 ޓެކްނިކަލް (ދެވޭ މާކްސް )15


މެނުތަކަށް ހުށަހަޅާ އަގު (ދެވޭ މާކްސް )35
 25މާޗް 2013

27

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/67 :

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކަޝަނުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން 2 ،ރަށެއްގައި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މި މަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް
ހުޅުވާލަމެވެ.
ޕްރޮޖެކެޓުގެ ނަން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ

 .1ގދ .ނަޑެއްލާ ސްކޫލް  5ކްލާސް ރޫމް

TEB/2013/40

25,000ރ

 .2ގދ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  12ކްލާސް ރޫމް  3ބުރި އިމާރާތާއި ހޯލް ބިލްޑިންގ TEB/2013/41

30,000ރ

 .2ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން  118ދުވަހެވެ .ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ
ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  5%އެވެ .އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  15%އެޑްވާންސް ޕޭމްންޓް ގެރެންޓީއެއް
ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.
 .3ބީލަންފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ  7އޭޕްރީލް  2013އިން  15އޭޕްރީލް  2013އަށް ،ބަންދުނޫން
ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:30އިން  14:30އަށް މި މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ .ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ ( 500/-ފައްސަތޭކަ)
ރުފިޔާއެވެ .ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަން ފޮތްތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯމެޓުގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުން
ލި ބި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ ނެ އެ ވެ.
 .4މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  18އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ
 25އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޓެންޑަރ
އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.
ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި
އޮ ން ނަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
 26މާޗް 2013
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ް
ސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އިޢުލާން

ނަންބަރު)IUL)448/1/2013/7 :

ށ އޮޕަރޭޓް
އ ޤާއިމުކޮ ް
ކ އެއަރޕޯޓެ ް
އ ޑޮމެސްޓި ް
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ނ .މާފަރުގަ ި
ށ ފެންނާތީ
ރ މަދުކަމަ ް
ނވާ ވަރަށްވު ެ
އ އެކަށީގެ ް
ށހެޅި ފަރާތްތަ ް
ކުރުމަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީ.އޯ.އައި) ހު ަ
މި އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
2013
 24މާޗް

28

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރުIL-BPM/2013/23 :

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިއޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއަރކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމާއި ވެންޓިލޭޝަން ސިސްޓަމް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ތަފުސީލު

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 1އެޕްރިލް 2013

ހޯމަ

10:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

 4އެޕްރިލް 2013

ބުރާސްފަތި

14:30

 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
25

މާޗް

2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު (IUL)138-ES2/138/2013/35 :
ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013
ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ރިކްލަމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް
ބ.އޭދަފުށި ،މ .މުލި ،ތ .މަޑިފުށި އެންޑް ގދ .މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ބ.އޭދަފުށި،
މ .މުލި ،ތ .މަޑިފުށި އެންޑް ގދ .މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ގައި ބިން ހިންކަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާ
ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުޅަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ،މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު  http://www.housing.gov.mv/ގެ އިޢުލާން
ސެކްޝަނުން

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް  4އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ
އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.
އަމީނީ މަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު 3004300 :ފެކްސް3004301:
އީ-މެއިލްengineering@housing.gov.mv :
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)141-P/1/2013/99 :

ނަންބަރު60-ADM/2013/81 :

އިޢުލާން
މިނިސްޓްރީއިން

ދޭ

އިޢުލާން
މަޢުލޫމާތާ

އެއްގޮތަށް

 2014ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އޭ.އެފް.ސީ ޗެލެންޖް ކަޕް ފެށުމުގެ ކުރިން ގަލޮޅު ރަސްމީ

މިކުންފުނީގެ ވިލިނގިލީ ފިހާރައިގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާ

ދަގަނޑު ހަރުތަކެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް

ގުޅޭ ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު

ހޯ ދަ ން ބޭ ނު ން ވެ އެ ވެ.

ނަންބަރު:

އިޢުލާން

ވީމާ،

)IUL)141-P/1/2013/84

މިކަމަށް

ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

ފަރާތްތަކުން

( 12މާޗް  )2013އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް

 03އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް މިކުންފުނީގެ

ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ،އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު އަލުން

ހެޑްއޮފީހަށް

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހު  11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު،

ހާޒިރުވެ

މަޢުލޫމާތު

ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފުސީލު

ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  02ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ

ޕްރޮފައިލަކާއެކު މިކުންފުނީގެ ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 14:00އަށް ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑަށް ( 2ނަންބަރު ގޭޓަށް)

މަޢުލޫމާތު

ފަރާތްތަކަށް

ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2013 ،އޭޕްރީލް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ

 09ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް
(ވެލާނާގޭ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް
 2013އޭޕްރީލް  02ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު
ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަގު
ހުށަހެޅުމުގެ

ފުރުޞަތު

ނޯންނާނެ

ވާހަކަ

ވާހަކަ

25

ސާފުކުރުމަށް

ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
ފޯނު:

3344270 ،3344321

ފެކްސް3344336 :
އީމެއިލްmailto:contracting@stomaldives.net :

ދެންނެވީމެވެ.

 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
މާޗް

ވަޑައިނުގަންނަވާ

28

2013

މާޗް

2013
Regional Airports

Ministry of Transport and Communication
							No: (IUL)448 /1/2013/7
Date: 24th March 2013
NOTICE FOR CANCELLATION OF E.O.I
With reference to our notice no. (IUL)448-ASS/1/2013/2 for Submission of Expression of Interest for Development
and Operation of a Domestic Airport at Noonu Maafaru has been cancelled.

30

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

Ministry of Housing and Infrastructure
Male’, Republic of Maldives.

42 :ްވޮލިއުމ

ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

Ref No.: (IUL)138-ES2/138/2013/35
Date: 26th March 2013

)IUL)120/1/2013/19 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ

CONTRACTOR FINANCED RECLAMATION
PROJECT AT B.EYDHAFUSHI, M. MULI,
TH. MADIFUSHI AND G.DH. MADAVELIHOADHEHDHOO

ްކާރާއި ޕިކަޕްގެ ޚިދުމަތްދިނުނ
ްގުޅިގެނ

ާއިމްތިޙާންތަކ

ާބާއްވ

ްމިޑިޕާޓްމަންޓުނ

،ްކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށާއި އުފުލަންޖެހޭ ތަކެތި އުފުލުމަށ

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

ެއެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކާރާއި ޕިކަޕްގެ ޚިދުމަތްދޭނ
ު ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނ12 ް މާޗ2013 ްފަރާތެއް ހޯދުމަށ

Ministry of Housing and Infrastructure hereby invites
local and foreign companies to express their interest
for the Contractor Financed Reclamation Project at
B.Eydhafushi, M. Muli, Th.Madifushi and G.Dh.
Madaveli-Hoadhehdhoo.

ްގުޅިގެނ

ާއިޢުލާނ

)IUL)120/1/2013/15

ުނަންބަރ

ީ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތ2 ީމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުވެފައިވަނ
.ެއެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވ
2013 ް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ

The Invitation of Expression of Interest (EOI) documents
can be downloaded from our website: http://www.
housing.gov.mv/ under announcements section.

ް އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށ11:00 ެ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގ1 ްއޭޕްރީލ
ާ ވ3 ް އޭޕްރީލ2013 ުވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހ
ު އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބ11:00 ެބުދަ ދުވަހުގ

The EOI must be submitted to the following address by
1400 hours (local time) before 4th April 2013 by regular
mail.

.ެހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
ުއަންދާސީހިސާބ

Engineering Section
Ministry of Housing of Infrastructure
Ameenee Magu, Maafannu
Male’, Republic of Maldives
Tel: +960 3004300 Fax: +960 3004301
E-mail: engineering@housing.gov.mv

ިސާފުކޮށްދިނުމާއ

ުމަޢުލޫމާތ

ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ
.ެ ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވ3 ެ ގ2
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ14
2013

ްމާޗ
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ްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސ
ް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
(IUL)141-MNIS-A/1/2013/102 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ
ް އަށް އައްޑޫގައި ހިންގުމަށ2013 ޭ މ15 ް މޭ އިނ05 ްމިއިންސްޓިޓިއުޓާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެނ
.ެ ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނެ އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ބޭނުންވެއެވ1 ްހަމަޖެހިފައިވާ ސްވިމިންގ ލެވެލ
ް ގެ ކުރިނ14:00 ެ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ4 ް މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
3328278 ީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ.ެއަންދާސީހިސާބު އަދި ސީވީ މިއިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
.ެމިނަންބަރުަށެވ
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ14
2013

ްމާޗ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ރ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ޅ އުތުރުބު ީ
ހުވަދުއަތޮ ު
ގެމަނަފުށި ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު2013/28 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

ނަންބަރު)IUL)120/1/2013/14 :

އިޢުލާން
ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތްދިނުން
މިޑިޕާޓްމަންޓުން

އިމްތިޙާންތަކާ

ބާއްވާ

ގުޅިގެން

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަރުދާސްތަކާއި ،އިމްތިޙާންތަކާ
ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި
ސެކިއުރިޓީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  2013މާޗް
 12ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު )IUL)120/1/2013/14
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2ފަރާތުން
ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ،

މިކަމަށް

ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

ފަރާތްތަކުން

 2013އޭޕްރީލް  2ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު
 2013އޭޕްރީލް  4ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް

އަންދާސީހިސާބު

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅުއްވުން

ސާފުކޮށްދިނުމާއި

އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު

ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ
 2ގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.
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ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަ ު
ތ
ގއ .ގެމަނަފުށީގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް
އެޅުމަށް ބީލަންހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ދެމެވެ .ބީލަމާބެހޭ ލިޔުންތައް
ގއ .ގެމަނަފުށީ ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ރަސްމީ ގަޑީގައި
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .ގއ .ގެމަނަފުށީ ރަށުކައުންސިލް
އިދާރާގައި  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ
 14:00ގައި ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނެއެވެ .ބީލަމުގައި
ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިބައްދަލުވުމުގައި
ބައިވެރިވުމަށް އެދެމެވެ.
ބީލަން ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސިޓީ އުރައެއްގައި
ބަންދުކޮށް ގއ .ގެމަނަފުށީ ރަށުކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް
 11އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00ގެކުރިން
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ބީލަމާބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ
ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްނުވާނަމަ ބީލަން ޤަބޫލެއް
ނު ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ .
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ
ރަސްމީ ގަޑީގައި  6820024ނުވަތަ  7916609ނަންބަރު
ފޯ ނަ ށެ ވެ .
މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
 25މާޗް 2013

ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާލް ޘާނީ ސްކޫލް
ލ.ގަން ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުGS52/IUL/2013/008 :

އިޢުލާން
މި ސްކޫލްގެ ވޭން ( )G1954މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ
މިސްކޫލްގެ ވޭން ( )G1954އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އަށް
މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 10:30އަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން (މިސްކޫލަށް) ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގް ފޮރ އެޑަޕްޓޭޝަން ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ގްރާންޓް ނަންބަރުTF011853 :
މޯލްޑިވްސް ކޮލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް
ނަންބަރު(IUL) 438/PRIV/2013/4 :

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޓްރޭނިންގް މޮޑިއުލްސް އެންޑް މެޓީރިއަލްސް ޓު ސްޓްރެންތަން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ކެޕޭސިޓީ އޮން
މެއިންސްޓްރީމިންގް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންސިޑަރޭޝަންސް
ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން އާއި ވާރލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ މަލްޓިޑޯނަރ
ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް) އިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަރވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް
މޮނިޓަރިންގ ފޮރ އެޑަޕްޓޭޝަން ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޓްރޭނިންގ
މޮޑިޔުލްސް އެންޑް މެޓީރިއަލްސް ޓު ސްޓްރެންތެން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ކެޕޭސިޓީ އޮން މެއިންސްޓްރީމިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
ކޮންސިޑަރޭޝަނަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި މަސައްކަތަށް ހޯދާ ފަރާތުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ،ކްލައިމެޓް
ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް ޓްރޭނިންގ މޮޑިއުލް
އަދި ޓްރޭނިންގ މެޓީރިއަލްސް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް
ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު މަ ށެ ވެ.
 .1ކޯސް ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޓީމް ބިލްޑިންގ
 .2އިކޯ ސިސްޓަމް ބޭސްޑް އެޑަޕްޓޭޝަން އެންޑް ކަލްއިމެޓް ޗޭންޖް
 .3އެނަރޖީ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 .4ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 .5ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 .6ވޯޓަރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (އިންޓަރގްރޭޓަޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް –އައި.ޑަބްލިއު.އާރް.އެމް)
 .7ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 .8ފުޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
 .9ހެލްތު އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
ހ) އެޑިއުކޭޝަން ނުވަތަ ލާރނިންގ އެންޑް ޓީޗިންގ އިން އެޑްވާންސް ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛
ށ) ރާއްޖޭގައި ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަދުވެގެން  7އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ރާއްޖޭގެ
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ޓްރޭނިންގް މޮޑިއުލްސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް" ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލަމެވެ .މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން
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ެމިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގ
ޭ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ހުނަރު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނ،ާ މިފަދަ މާހައުލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބ،ުތަފުސީލ
.ެވަނަވަރު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ
ާމި މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޮވުމަށާއި ވަޒީފ
.ެގޮތުގެމަތިންނެވ

ާއެއްގޮތްވ

ާއ

2011

ީޖެނުއަރ

:ްގައިޑްލައިންތައ

ާކަނޑައަޅާފައިވ

ްހަމަޖެއްސުމަށ

.ެ ގައި މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވ2013 ް މިމަސައްކަތަށް ހޮވޭފަރާތް އޭޕްރީލ.ެ ހަފުތާއެވ12 ީމި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކ
ް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފ،ް ގެ ކުރިނ11:00 ެ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ11 ް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
.ެ އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވ،ްއިންޓްރަސްޓް" މެއިލ
.ެއިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުއްވުން އެދެމެވ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ
ްވެޓްލޭންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ ފޮރ އެޑަޕްޓޭޝަން ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ
ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،20392 ،ެ މާލ،ު މާފަންނ،ުއަމީނީ މަގ
960+ 3004301 :ް ފެކްސ،960+ 3004300 :ުފޯނ
cctf@environment.gov.mv :ްއީމެއިލ
2013 ް މާޗ28
Ministry of Environment and Energy
Republic of Maldives
Wetland Conservation and Coral Reef Monitoring for Adaptation to Climate Change
Grant No.: TF011853
Maldives Climate Change Trust Fund
Reference No.: (IUL)438/1/2013/4

Invitation for Individual Consultants
Developing Training Modules and Materials to Strengthen Local Government Capacity on Mainstreaming
Climate Change Considerations
The Government of the Republic of Maldives has received grant funds from multi-donor Climate Change Trust Fund,
administered by the World Bank, towards the cost of Wetland Conservation and Coral Reef Monitoring for Adaptation
to Climate Change (WCCM) Project and intends to apply part of the proceeds of this grant to payments under the
contract for Developing Training Modules and Materials to Strengthen Local Government Capacity on Mainstreaming
Climate Change Considerations for the Wetland Conservation and Water Resources Management Component and
Coral Reef Monitoring Component of WCCM Project.
The objective of this assignment is to assist the MEE (Climate Change Department, CCD), LGA (Local Government
Authority), Environmental Protection Agency (EPA) to develop training modules and training materials in the context
of local governance and climate change considerations in the following areas and/or as otherwise agreed with MEE
(CCD), LGA and EPA:
1. Course structure and team building
2. Ecosystem based adaptation and climate change
3. Energy security and climate change
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4. Critical infrastructure and climate change
5. Land use planning and climate change
6.Water security and climate change (Integrated Water Management - IWRM)
7.Solid waste management and climate change
8. Food security and climate change
9. Health and climate change
The key qualification of the consultants are:a) Minimum University Degree in Education, Learning and Teaching or a related field;
b) Minimum seven (7) years of work experience in developing training materials; with at least two (2) years in
developing training materials in environmental management in Maldives;
The Ministry of Environment and Energy, now invites interested eligible individual consultants to submit their
Expressions of Interest (EoI). Interested individual consultant must provide their CV with information demonstrating
that they are qualified to perform the services (description of similar assignments, experience in similar conditions and
availability of appropriate skills, etc). covering the key qualifications listed above. References (project name, individual
name, title, organization, email, telephone) that could be contacted for comparable projects completed within the past
seven years should be provided.
A consultant will be selected based on the qualifications, in accordance with the procedures set out in the World Bank’s
Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” dated January 2011: Selection and
Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated January
2011.
This consultancy is for a period of 12 weeks and the successful candidate must be available to commence the services
no later than April/May 2013.
Interested individual may obtain outline terms of reference and further information on request by writing to the address
below.
The expressions of interest must be submitted to the address by (regular mail, emails or fax) not later than 1100 on
April 11, 2013.
Project Manager
WCCM Project
Ministry of Environment and Energy
Ameenee Magu, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
Tel: +960 3004300 Fax: +960 3004301
email: cctf@environment.gov.mv

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްވިމިންގ އޮފިޝަލް ޓްރޭނިންގ
.ެބޭނުންވެއެވ

ްއިންސްޓަކްޓަރެއ

ެކިޔަވައިދޭނ

ެކޯހުގ

ްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސ
ް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސ،ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސ

ް މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

ް ގެ ކުރިނ14:00 ެ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ4

(IUL)141-MNIS-A/1/2013/101 :ުނަންބަރ

ްއަންދާސީހިސާބު އަދި ސީވީ މިއިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހެޅުނ

ްއިޢުލާނ

3328278 ީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ.ެއެދެމެވ
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ14
2013

ްމާޗ

.ެމިނަންބަރުަށެވ

ްއެސޯސިއޭޝަނ

ސްވިމިންގ

ިމިއިންސްޓިޓިއުޓާއ

ި އަށް މާލޭގައ2013 ް އޭޕްރީލ25 ް އޭޕްރީލް އިނ15 ްގުޅިގެނ
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އަދަދު50 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A)AA-2013/115 :

އިޢުލާން

 04މެއި  2013ގައި ބޭއްވޭ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ މީހުން ހޯދުމާ ބެހޭ
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 10/2010 :ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ،މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ
ބައި އިލެކްޝަނުގައި 04 ،މެއި  2013ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލޭގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ އޮފިޝަލުން ބޭނުންވާތީ،
މިދަންނަވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީ
ކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު 07 ،އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ ކުރިން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އުޖޫރަ:

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔަކަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ( 1,500/-އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމައެކަނި ވޯޓުލާދުވަހު.
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވެރިޔާގެ އެހީތެރިޔަކަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ( 1,200/-އެއްހާސް ދުއިސައްތަރުފިޔާ) ހަމައެކަނި
ވޯޓުލާދުވަހު.
އޮފިޝަލުންގެގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެނޫންފަރާތްތަކަށް ( 1,000/-އެއް ހަސް ރުފިޔާ) ހަމައެކަނި ވޯޓުލާދުވަހު.

ޝަރުޠު:

 -1ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވުން
 -2އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އިސްމަޤާމެއް ފުރަމުން ގެންދާ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ޢަމަލީ
ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހަކަށް ނުވުން.
 -3ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މަންމައެއް ،ބައްޕައެއް ،ދަރިއެއް ،އަނތްބެއް ،ފިރިއެއް ،އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް
ނު ވު ން.
މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
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24

މާޗް

ލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު198-L/2013/ :

އިޢުލާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ ތާރީޚު ،ޢިލްމީ
ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ދިރާސާކޮށްގެން ،ޢިލްމީ ގޮތުން ޤަބޫލު
ކުރެވޭ ފެންވަރަށް ،ތަފުސީލީ ގޮތެއްގައި ހިމެނޭ ފޮތެއް
އެކުލަވައިލައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރި އިޢުލާނާ
ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ،އަންދާސީހިސާބު

2013
ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ޕްރޮޕޯޒަލް،
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ފަރާތްތަކުން
 02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު
 11އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މަސައްކަތް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯޒަލް،
އަންދާސީހިސާބާ މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A)AA-2013/116 :

އިޢުލާން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދިނުމާއި ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
ފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ
ދ ކައުންސިލް ގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ނ.ކެނދިކުޅުދޫއަށް ގޮސް އޮފިޝަލުންނަށް
 04މެއި  2013ގައި ބާއްވާ ނ.ކެނދިކުޅު ޫ
އ ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
މއި ވޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގަ ި
ޓްރޭނިންގ ދިނު ާ
މުއްދަތު:

 5ދުވަހާއި  7ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް

އުޖޫރަ:

ވޯޓުނަގާ ދުވަސް ފިޔަވައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 700/-ހަތްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ،ވޯޓު ނަގާ
ދުވަހު ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަނަމަ އެދުވަހަށް ( 1500/-ފަނަރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ،ވޯޓުފޮށީގެ ވެރިޔާގެ
އެހީތެރިޔަކަށް ހުންނަނަމަ ( 1200/-ބާރަސަތޭކަ) ރުފިޔާ އަދި އޮފިޝަލަކަށް ހުންނަނަމަ 1000/-
(އެއްހާސް) ރުފިޔާ ދެވޭނެއެވެ.

މަސައްކަތް

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ

ކުރަން ޖެހޭތަން:
ފެންވަރު /

-

ޝަރުޠު:

-

މައިގަނޑު

-

އުމުރުން  18އަހަރުން މަތީގެ މީހަކަށްވުން،
ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .އަދި ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި
ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

މަސައްކަތް:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ނ.ކެނދިކުޅުދޫގެ ވޯޓުނަގާ މަރުކަޒަށް ފޮނުވާ ތަކެތި ގެންދިއުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދިނުމާއި ،ޥޯޓުނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭމަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
މި ކަމަށް ހޮވޭފަރާތްތަކަށް ހުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ތ ދުވަހުގެ  16:00ގެ ކުރިން
މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއް ަ
އޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ކޕީ އަދި އަ ި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ،ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ޮ
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް
 www.elections.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
							No: (IUL) 69-A/1/2013/3
ތާރީހް 21 :މާޗް 2013

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް-ވެންޗަރ އުސޫލުން "ޝިޕިންގ ލައިން" އެއްެއުފައްދާ ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

.1

ފަރާތްތަކުން

ޝައުޤުވެރިކަން (އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް  /އީ.އޯ.އައި) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް

ހުޅުވާލަމެވެ.
 .2އީ.އޯ.އައި ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުއްވުން އެދެމެވެ.
ހ .ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލާ މިހާރު ހިންގަމުންދާ މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ކުރު ތަޢާރުފެއް.
ށ .ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ ޓާރން އޯވަރ ،ނެޓްވޯތު ،ކޭޝްފްލޯ ތަފުސީލު އަދި ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގެ އޮޑިޓެޑް
		

ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް.
ނ .ޤާބިލުކަން އަންގައިދޭ އެހެނިހެން ލިޔުން.

 .3އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 .4މިކަމަށް އެދި ޝަޤުވެރިކަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި "ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުސޫލުން ދިވެހި
ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ ލައިނެއް އުފައްދާ ހިންގުން" މިގޮތަށްޖައްސަވާފައެވެ .އީ.އޯ.އައި ހުށަހަޅުއްވާނީ
މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވާ  30އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން
ވެލާނާގެ 11ވަނަ ފަންގިފިލާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު 3305808 :ފެކްސް3307674 :
އީމެއިލްadmin@motc.gov.mv :
ހުށަހެޅޭ އީ.އޯ.އައި ނުވަތަ އީ.އޯ.އައިތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ކޮމިޔުނިކޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އީ.އޯ.އައި ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެފަހުން ހުށަހަޅާ އީ.އޯ.އައި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ފޯސްޓު ނުވަތަ އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ އީ.އޯ.އައި ލިބުމުގައި ދިމާވާ ލަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް
އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިން ޒިންމާނުވާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

42 :ްވޮލިއުމ

Ministry of Transport and Communication
Male’, Republic of Maldives,
No: (IUL) 69-A/1/2013/3								Date:

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
1. Ministry of Transport and Communication (“The Ministry”) invites Expression of Interest from local and
international firms in forming, managing and operating a shipping line as a joint venture business with the
government of Maldives
2. Interested firms or consortia of firms with relevant experience and operational capacity with prior experience of
carrying out such operations are requested to submit the EOI to undertake the project.
3. The EOI shall consist the following:
a. Brief introduction of the applicant, including current management of similar services, and a profile of the firm
or consortia.
b. Furnish details of Turnover, Net worth, Profit and Cash flows for the last three years. Enclose Annual Audited
Financial statements for the last three years.
c. Any other information the bidder desires to submit to emphasize his strength on the project.
4. Interested parties may obtain further clarification from The Ministry of Transport and Communication.
5. The EOI shall be submitted in a sealed envelope superscripted “Expression of Interest for forming, managing and
operating a shipping line as a joint venture business with the government of Maldives”.
6. The complete EOI indicating firm’s interest in taking up the work, with all relevant information as requested above
along with supporting documents shall be submitted in two copies on or before 30th April 2013 (Tuesday) 1400
hours to:
Ministry of Transport and Communication
Velaanaage, 11th Floor,
Male’ Republic of Maldives
Tel: +960 3305808 Fax: +960 3307674
Email: admin@motc.gov.mv
7. Ministry of Transport and Communication reserves the right to accept or reject any or all EOIs without assigning any
reason thereto. Applications received after the deadline shall not be considered. Ministry shall take no responsibility
for any postal or other delays that may be caused in receiving theEOI.

ު މިކަމަށް އެދޭ ފޯމ.ެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ބޭފުޅުން ބޭނުންވެއެވ
،ް ގެ ނިޔަލަށ11 ް އޭޕްރީލ2013 ް ނ28 ް މާޗ2013
ް ފޯމުދޫކުރުމަށ.ެމިޑިޕާޓްމަންޓުން ދޫކުރަމުން ގެންދާނެއެވ
ުހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނ
.ެ އަށެވ14:30 ް ނ8:30
ް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުނ،ާވީމ
ްމިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ނެންގެވުމަށ
ްގެ ކުރިނ14:30 ެ ވަނަ ދުވަހުގ11 ް އޭޕްރީލ2013 ުފަހ
.ެމިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ14
2013
ް މާޗ26
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ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސ
)IUL)120/2013/18 :ުނަންބަރ

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

ްއިޢުލާނ
ާޖޫން ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ/ި ވަނަ އަހަރުގެ މޭއ2013
ް އޭސީސީއޭ އިމްތިޙާނަށ،ު ޢާންމު އިމްތިޙާނ،ްލެވެލ.ޭއ
:ޭއިންވިޖިލޭޓަރުން ހޯދުމާ ބެހ
ްޖޫން މަހުގައި ބޭއްވުމަށ/ި ވަނަ އަހަރުގެ މޭއ2013
،ު ޢާންމު އިމްތިޙާނ،ްލެވެލ.ޭހަމަޖެހިފައިވާ އެޑެކްސެލް އ
ިއޭސީސީއޭ އިމްތިޙާނުތަކުގައި ޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރުންނާއ
ް އެކަމަށ،ެއިންވިޖިލޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނ

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުIS/2013/10 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މި ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
ދެ ން ނެ ވީ މެ ވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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މާޗް

2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު)IUL) 138-ES2/138/2012/16 :

އިޢުލާން
މާލޭގައި އައު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސައިޓެއް ހެދުމަށް މާލެ ދެކުނު ފަޅުން ސަރަޙައްދެއް ހިއްކުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު ()4/93ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް
އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ 'އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓެ އެސެސްމަންޓް' ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
މިއީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނެއް ކަމުން ،މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް
 2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީންދޭ މަޢުލޫމާތާ
އެއްގޮތަށް  02އޭޕްރީލް  2012ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ފައިނޭންޝަލް އަދި ޓެކްނިކަލް
ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.
އަމީނީ މަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު 3004300 :ފެކްސް3004301:
އީ-މެއިލްengineering@housing.gov.mv :
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު)IUL) 138-ES2/138/2012/16 :

އިޢުލާން
ހދ .ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
()4/93ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދަންޖެހޭ
'އެންވަޔަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓެ އެސެސްމަންޓް އެޑެންޑަމް' ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި
މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް  04އޭޕްރީލް  2013ވާ
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން ފައިނޭންޝަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
އިންޖިނިއަރިންގ ސެކްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ.
އަމީނީ މަގު،
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު 3004300 :ފެކްސް3004301:
އީ-މެއިލްengineering@housing.gov.mv :
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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މާޗް
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ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް

ނަންބަރުFFML/I/2013/52 :

އިޢުލާން
މެޑިކަލް ސްކްރީނެއް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
ށ
މި ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މަހުގެމަސައްކަތާއި ،އެމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުއައްޒަފުން ،މި ކުންފުނިން ކަނޑައާޅާ ކްރައިޓީރިއާތަކާ އެއްގޮތަށް މެޑިކަލް ސްކްރީނެއް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ބޭ ނު ން ވެ އް ޖެ އެ ވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ނަންބަރު  6620376އާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،
 31މާޗް  2013އާދީއްތަދުވަހުގެ  16:00ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި
ފެކްސް ،ސިޓީ އަދި އީ.މެއިލްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
ފެކްސް6620375 :
އީ.މެއިލްjawad@felivaru.com.mv :
sajid@felivaru.com.mv
ކޮޕީ:
mubthada@felivaru.com.mv
wahid@felivaru.com.mv
hussein@felivaru.com.mv
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
				
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)23-AP/1/2013/50 :

އިޢުލާން
ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އަދި ލެބޯރޓްރީ ތަކެތި ބަންދު ކުރުމަށްޓަކައި ކަރުދާސް ފޮށި
ހޯ ދު މަ ށް ބޭ ނު ން ވެ އެ ވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  01ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  13:00އަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

 2013އޭޕްރީލް  08ވަނަ

ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11:00އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)23-AP/1/2013/49 :

އިޢުލާން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް  13ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  01ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11:00އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2013އޭޕްރީލް  08ވަނަ ދުވަހުގެ
ހެނދުނު  10:30އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
21

މާޗް

42
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/31 :
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުTEB/2013/15 :

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
 .1ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި
ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ (އެމް.އީ.އެމް.ޕީ) ދަށުން ރ .އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް
ހިންގޭ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބޭނުމަށް ކުނިއުފުލާ ( 3ތިނެއް) އުޅަނދު ހޯދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 .2ވީމާ ،ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ބޭނުމަށް ކުނިއުފުލާ ( 3ތިނެއް) އުޅަނދު ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ،
އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ހުރި ،އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ހުޅުވާލަމެވެ.
 .3މިމަސަތްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވާދަވެރި ބީލަމުގައި ،ވޯލްޑްބޭންކު ގައިޑްލައިންސް IBRD :ލޯނު،
 IDAކްރެޑިޓް އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޤައުމުތަކުން ތަކެތިހޯދުމާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން -ޖެނުއަރީ 2011
ގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެންނެވެ.
 .4ބީލަންފޮތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ  21ފެބްރުއަރީ 2013އިން  17އޭޕްރީލް  2013އަށް ،ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު
 08:30އިން 14:30އަށް މި މިނިސްޓްރީ އިންނެވެ .ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ ( 1,500/-އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އެވެ.
ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަން ފޮތްތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯމެޓުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 .5ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ( 1,000/-އެއްހާސް) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ
މުއްދަތަކީ ބިޑްހުށަހަޅާ ތާރީޚުންފެށިގެން  119ދުވަހެވެ.
 .6ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  18އޭޕްރީލް 2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް
ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .7މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިދަޢުވަތުގައި
ރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުކޮށް އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް ވަކި ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އިތުރު ތަފުސީލު ބީލަން ފޮތުގައިގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 .8އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،
އަމީނީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ޓެލެފޯނު،9603349266، 9603349106 :
ފެކްސް،9603324432، 9603320706 :
އީމެއިލްtender@finance.gov.mv:
 .9މި އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www. finance.gov.mvގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 5މާޗް 2013
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

Ref.No: (IUL) 13-K/13/2013/31
Project Number: TEB/2013/15		

42 :ްވޮލިއުމ

Ministry of Finance and Treasury
Male’, Republic of Maldives

INVITATION FOR BIDS
Maldives Environmental Management Project
IDA Credit No.: 4427-MAL
Manufacture & Supply of Three (3) Waste Transfer Vessels
IFB No.: 013/4427-MAL
1. The Government of the Republic of Maldives has received credit from the International Development Association
(IDA) towards the cost of Maldives Environmental Management Project (MEMP), and it intends to apply part of
the proceeds of this credit to eligible payments under the Contract for the Manufacture & Supply of Three (3) Waste
Transfer Vessels.
2. The Ministry of Finance and Treasury, on behalf of Ministry of Environment and Energy (the Employer), invites
bids from eligible and qualified bidders to the Manufacture & Supply of Three (3) Waste Transfer Vessels.
3. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World
Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated
January 2011, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines.
4. A complete set of the Bidding Documents in electronic format may be obtained from Tender Evaluation Section
of Ministry of Finance and Treasury, from February 21, 2013 to April 17, 2013 between 0830 hrs and 1430 hrs on
all working days, upon payment of a non-refundable fee of MVR 1,500.00 (Maldivian Rufiyaa One Thousand Five
Hundred).
5. All bids shall be accompanied by a bid security equivalent to USD 1,000.00 (One Thousand US Dollars) which shall
be valid for 28 days beyond the validity of the Bid.
6. Bids shall be valid for a period of 91 days from the date of bid opening and shall be delivered to the Ministry of
Finance and Treasury at the address specified below for Bids, on or before 11:00 hrs Maldivian time on April 18, 2013,
and will be opened at 1105 hrs in the presence of the Bidders who wish to attend the bid opening.
7. Qualification requirements are stated in the Bidding Document. Margin of preference shall not be applicable.
8. Interested eligible bidders may obtain further information from Ministry of Finance and Treasury and Treasury and
inspect the Bidding Documents at the address given below,
Mr. Abbas Adil Riza
State Minister
Tender Evaluation Section
Ministry of Finance and Treasury,
Ameenee Magu,
Malé, Maldives,
Tel: (960) 3349266, (960) 3349106
Fax: (960) 3320706, (960) 3324432
E-Mail: tender@finance.gov.mv
9. This Invitation for Bid is also published in the Ministry of Finance and Treasury website www.finance.gov.mv
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑްރަގް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)435-A4/2013/07 :

އިޢުލާން
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.
މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 12( )IUL)435-A4/2013/05 :މާޗް  )2013ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް
ލިބިފައިނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޓޭޝަނަރީސް މިކޯޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ނަންބަރު

ތަފުސީލު

އަދަދު

1

02

Envelope A4 Box

2

10

(Paper File Fastener(Box

3

07

(Double Tape( Medium

4

07

(Masking Tape (Medium

5

12

(Glue Stick( Small

6

20

A4 Box

7

20

ID Card Holder

8

30

Lever Arch Box File 3inch

9

10

Paper File

10

7

Stapler No.10

މާކްސް ދޭނެ ގޮތް:
އަގަށް  ( 60% :އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓް )
ޑެލިވަރީ މުއްދަތު ( 15% :އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
ތަޖުރިބާ  2010( 15% :ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން  2012ގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް
މިފަދަތަކެތި އެންމެގިނައިން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް 5% :
މާލީ ފެންވަރު 5% :
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅޭނީ ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ އައިޓަމްތަކަށް އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.
y yޖީ.އެސް.ޓީ .އަށްވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމުލަ އަގު ހުށަހެޅުން
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
y yކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން.
y yއަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
y yޖީ.އެސް.ޓީ .އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ.
y yހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  30ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
y yއިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން.
y yތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އެއޮފީސްތަކުން
ދީފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ ފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
y yކުންފުންޏެއް ނަމަ އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން
އަންދާސީހިސާބު  31މާޗް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ .ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި
ލިޔެވިފައި

އިޢުލާން

ނަންބަރު އަދި "ސްޓޭޝަނަރީސް ވިއްކުމަށް އެދި"

އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓު
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔުނިޓް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާނީ  31މާޗް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ
މީޓިންގ ރޫމުގައި ،ހުށަހެޅި
ހާޒިރީއެއްގައެވެ .މިކަމާ
ކުރެއްވުން

ފަރާތްތަކުގެ
ބެހޭގޮތުން

އިތުރު

އެފަރާތުން

ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް

އެދެމެވެ .ނުވަތަ  3018556އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013
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ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފަރާތްތަކާ

 siyadh@drugcourt.gov.mvއަށް

އެއް
މެއިލް

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑްރަގް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)435-A4/2013/08 :

އިޢުލާން
ޑްރަގް ކޯޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.
މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 12( )IUL)435-A4/2013/06 :މާޗް  )2013ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް
ލިބިފައިނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތި މިކޯޓަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ނަންބަރު

އަދަދު

ތަފުސީލު

1

20

ޓޯނާ )Brother (TN-2260

މާކްސް ދޭނެ ގޮތް:
 އަގަށް  ( 60% :އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓް ) ޑެލިވަރީ މުއްދަތު ( 15% :އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް) ތަޖުރިބާ  2010( 15% :ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން  2012ގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށްމިފަދަތަކެތި އެންމެގިނައިން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް 5% : މާލީ ފެންވަރު 5% :އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅޭނީ ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ އައިޓަމްތަކަށް އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.
y yޖީ.އެސް.ޓީ .އަށްވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމުލަ އަގު ހުށަހެޅުން
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
y yކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން.
y yއަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
y yޖީ.އެސް.ޓީ .އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ.
y yހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  30ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
y yއިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން.
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y yތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އެއޮފީސްތަކުން
ދީފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަން ލެޓަރ ފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
y yކުންފުންޏެއް ނަމަ އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ އޮޑިޓް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން
އަންދާސީހިސާބު 31މާޗް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ .ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި
ލިޔެވިފައި

އިޢުލާން

ނަންބަރު އަދި "ސްޓޭޝަނަރީސް ވިއްކުމަށް އެދި"

އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައިވާގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޑްރަގް ކޯޓު
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔުނިޓް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން
އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާނީ  31މާޗް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ
މީޓިންގ ރޫމުގައި ،ހުށަހެޅި
ހާޒިރީއެއްގައެވެ .މިކަމާ
ކުރެއްވުން

ފަރާތްތަކުގެ
ބެހޭގޮތުން

އިތުރު

އެފަރާތުން

ނުވަތަ

މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފަރާތްތަކާ

 siyadh@drugcourt.gov.mvއަށް

އެއް
މެއިލް

އެދެމެވެ .ނުވަތަ  3018556އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
BML/PD-BID/2013/029-1
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަކަށް  07ސިސްކޯ ސްވިޗް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން  14މާޗް  2013ގައި ކުރެވުނު
އިޢުލާން  BML/PD-BID/2013/029ނަންބަރުާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް
އަލުން މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މިބޭންކަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ސިސްކޯ ސްވިޗް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

Specification

03 Cisco Catalyst 2960S series Switch

Quantity required

WS-C2960S-24PD-L
Rack-mountable – 1U

Part Number:
Enclosure Type:  

24 x 10/100/1000 ports - Managed

Ethernet Interfaces:      

2 x 10 Gigabit SFP+

Uplink Interfaces:           
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Flash Memory:                 

64MB

DRAM:                                 

128MB

Features:                    

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol
(MSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support,
Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support,
Quality of Service (QoS), PoE+, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port
Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)

Cisco IOS Software:        

LAN Base

PoE Power:                        

Yes, 370W

Quantity required

04 Cisco Catalyst 3750X series Switch

Product Number:

WS-C3750X-48T-E

Product Type:  

Managed, Stackable 48 ports L3 Switch

Form Factor:      

Fixed, Rack Mountable 1U, Stackable/Clustering

Stack Wise cables:           

CAB-STACK-50CM=

Powercable:                 

C3KX-PWR-350WAC=

Console Cable:

CAB-CONSOLE-USB

DRAM

256 MB

Flash:                    

128MB

Smartnet:

Smartnet 8x5xNBD

Features:

Layer 3 switching, Layer 2 switching, dynamic IP address assignment , DHCP
support, auto-negotiation, ARP support, trunking, VLAN support, auto-uplink
(auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, Broadcast
Storm Control, High Availability, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control,
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, DHCP snooping, Dynamic
Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support,
Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames
support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning
Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing

Interfaces:        

48 X 10/100/1000 ports – Managed

CiscoIOSSoftware:                        

IP Service

With redundant power supply

ެ ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގ2013 ް މާޗ31 ް މިތަކެތި މި ބޭންކަށް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
ާ އަށް މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވ11:30
ް ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިބޭންކުގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުނ7 ެމަޢުލޫމާތާއެކު) ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގ
.ެއެދެމެވ
www.bankofmaldives. ްއަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓ
.ެ އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވcom.mv
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ09
2013 ް މާޗ21
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ްވިލުފުށީ ސްކޫލ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ި ވިލުފުށ.ތ
GS-65 -A/2013/12 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ
ިމިސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން ސްކޫލްގެ ސައިންސް ލެބްތަކަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތ
.ެހޯދުމަށްޓަކައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވ
) ި ( ބުރާސްފަތ2013 ް އޭޕްރީލ04 ް ދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
ް ވަނަ ފަންގިފިލާ ( އޮފީސް ) އަށ06 ެ އަށް އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ( މާލެ ) އާ އިމާރާތުގ10:00 ެދުވަހުގ
ު ގައި އަންދާސީހިސާބ10:00 ެ ( ބުރާސްފަތި ) ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ11 ުވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހ
.ެހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
:ިބޭނުންވާ ތަކެތ
CHEMISTRY
No

Name of the materials

Quantity

Metals and non metals (Elements)
1

Sodium metal

500 g

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Magnesium metal (ribbon)
Calcium
Zinc granules
Potassium metal
Copper metal
Lead metal
Silver metal
Mercury
Aluminium metal
Sulphur
Iodine crystals
Carbon
Phosphorous

500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g

Compounds
1
2
3
4
5
6
7

Aluminum chloride
Aluminium Sulphate
Ammonia
Ammonium chloride
Ammonium thiocynate
Ammonium carbonate
Ammonium nitrate

500 g
500 g
2.5 lit
500 g
50 g
500 g
500 g

50
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

50 :ުއަދަދ
Ammonium sulphate
Ammonium hydroxide
Acetic acid
Acetone (propane)
Barium hydroxide
Bleaching powder
Barium chloride
Barium sulphate
Butanol
Benzene
Calcium chloride
Calciumoxide
Calcium carbonate
Calcium hydroxide
Calcium nitrate
Cobalt chloride
Cobalt nitrate
Copper nitrate
Copper carbonate
Copper sulphate crystals
Citric acid
Calcium sulphate
Chlorine water
Ethanol
Ferrous sulphae
Ferric chloride
Ferric nitrate
Formic acid ( methanoic acid)
Ferric sulphate
Glucose
Glycerine
Hydrochloric acid concentrated
Hydrochloric acid dillute
Hydrogen peroxide
Iodine solution
Iodine crystals
Iron (II) chromate
Iron (II) chloride
iron (II) Nitrate
Iron (III) Nitrate
Iron (III) chloride
Iron fillings
Lead carbonate
Lead nitrate
lead sulphate
Lead iodide

500 g
500 g
500 ml
500 ml
500 ml
500 g
500 ml
500 g
5 lit
500 ml
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 ml
500 g
500 ml
5 lits.
500 g
500 g
500 g
1 lit
500 g
500 g
500 ml
3 litres
5 litres
500 ml
500 ml
500 g
50 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

50 :ުއަދަދ
Lead (II) bromide
Lime water
Lithium hydroxide
Lead dioxide
Megnesium chloride
Magnesium nitrate
Magnesium carbonate
Magnesium sulphate
Mercuric oxide
Mercuric chloride
Mercuric Iodide
Methanol
Manganese dioxide
Nickel chloride
Niric acid dilute
Nitric acid concentrated
Potassium dichromate
Potassium chloride
Potassium nitrate
Potassium iodide
Potassium nitrate
Potassium hydroxide
Potassium sulphate
Potassium bromide
Potassium permanganate
Pentanol
Silver nitrate
silver chloride
Sodium carbonate
Sodium chloride
Sodium bicarbonate
Sodium hydroxide
Sodium nitrate
Sodium sulphate
Sodium thiosulphate
Sulphuric acid dilute
Sulphuric acid concentrated
Starch
Tin (II) chloride
Tin (IV) oxide
Urea
Zinc carbonate
Zinc chloride
Zinc sulphate
Zinc nitrate

100 g
1 lit
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
1 lit
500 g
500 g
3 litres
3 litres
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
1 lit
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
5 lit
5 litres
500 g
100 g
100 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
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50 :ުއަދަދ
Indicators

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Litmus paper blue
Litmus paper red
Cobalt chloride paper
Litmus solution blue
Litmus solution red
PH paper
PH Indicator
Methyl orange
Biurette solution
Feling's solution 1
Feling's solution 2
Bicarbonate indicator
Phenolphtahlein
Benedic reagent
Nessler's reagent
Pyrogallol
Starch iodie paper
Tollent's reagent

12 boxes
12 boxes
6 boxes
200 ml
200 ml
12 boxes
1 bottle
200 ml
500 ml
1 lit
1 lit
250 g
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
6 boxes
200 ml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Name of the Apparatus
Atomic Model set (plaastic)
Beaker - 1000 ml ( glass)
Beaker - 500 ml
Beaker - 250 ml
Beaker - 200 ml
Beaker - 100 ml
Beaker - 50 ml
Beaker - 100 ml (plastic)
Boiling tube
Brush ( for washing test tube)
Brush ( for washing sink)
Brush ( for washing burette)
Bureete with pinch clip 25 ml
Bell jar (glass) with stopper 20 x 10 cm
Bubsen burner
Density bottle gravity borosilicate glass 25 ml
Delivery tube (glass) mixed pack of 6
Deflagrating spoon
Electrolysis with carbon electrodes
Electrolysis with copper electrodes
Electronic balance 600g x 1 gm with adaptor
Eye shield / eye goggles
Filter paper
Gloves
Glass tubes pack

60 balls
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
2
12
100 pack
12 pair
1 kg

53

42 :ްވޮލިއުމ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Hydrometer
Indicator strips / PH
Measuring cylinder 250 ml polylab
Measuring cylinder 250 ml borosilicate glass
Periodic table PVC 100 x 135 cm
Reagent bottle 250 ml
Reagent bottle 500 ml
Petri dishes polypropylene 100 mm
Petri dishes borosilicate 100 mm
Pipette 25 ml
Pipette 20 ml
Test tube holder
Test tube pack 100 small
Tongs - beaker, stainless steel 300mm
Stopper (rubber) assorted pack of 50
Student organic set
separating funnel
Spirit lamp
Test tube stand
Dropper
Watch glass
Thermometer
Test tube holder
Glass rod
Rubber cork
Spatula
Burette stand
Wire gauze

5
12
12
12
2
12
12
12
12
12
12
12
100
12
15
120 balls
3
6
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12

No

Biology Apparatus

Quantity

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

bungs
bunsen burner/spirit lamp/similar
coverslips
dropper
filter paper
glass slides
bench lamp
mounted needle
paint brush
respiration apparatus set
test tube holder
test tube rack
tripod stand
visking tube

20
10
5 pkts
10
10 pkts
2 pkts
2
5
5
2
10
10
5
2 meters

BIOLOGY
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50 :ުއަދަދ

15
16
17
18
19
20
21

waterbath(1 ltr)
Cork borer set of 6
Calorimeter Copper Size 3"X2" in wooden case
Respirometer Borosilicate Glass with stand
Practical CD(biology)available for class 8-12
Dissection board size 12"X 18" wooden polished
wire gauze
Biology chemicals

2 nos
set of 6
1
1
1
5
5
Quantity

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

iodine solution
Benedict's solution
Biuret reagent
Ethanol
Amylase
protease
lipase
Sodium hydroxide(pellets)
Potassium Hydroxide (pellets)
Blue litmus paper
Red litmus paper
sodium hydrogen carbonate(bicarbonate)
pH solution
pepsin
methylene blue
methylated spirit
iodine crystals
Hydrogen peroxide
Hydrogen carbonate indicator(bicarbonate indicator)
cobalt chloride paper
black paper
Aluminium foil
glycerine
safrarine(stain)
pyrogalic acid
Hydrochloric acid
formalin
potassium permanganate
Eosin bottle
Fehling's solution1
Fehling's solution 2
Creystal violet stain
Diphenyl tetrazolium chloride
Agar powder
Sucrose
Nessler's reagent
Ether

2litre
2 ltr
2 ltr
2 ltr
250 ml
250ml
250ml
100gm
100grams
5 pkts
5 pkts
500gm
500ml
100gm
10gm
2litre
100 gm
1 litre
500ml
10 pkts
5 sheets
1 roll
500 ml
150mlx4
500ml
1 ltr
500mlx4
500ml
250gm
1 ltr
1 ltr
100gm
5 gm
500gm
250 gm
500ml
250ml
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55
56
57
58
59
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Peptose
Mycological peptose
Malt extract
Enzyme trypsin
DCPIP(Dichlorophenolindol phenol)
Methanol

500ml
50gm
250gm
50gm
5gm
1 ltr

Physics Apparatus

Quantity

Aluminium wire, bare
Anemometer
amplifier
Atomic model with different colours
Battery holder
Barometer - mercury
ball bearing
barometer - aneroid
Boyle's law apparatus
beam balance
Brass wire, bare
Bimetallic strip
Capillary tubes (assorted size)
clamp & stand
cathod ray tube
clinical thermometer
Charles' law apparatus
bulb holder
constantan wire, bare
convection apparatus
copper wire, bare
D C power supply variable up to 15V
D C motor (model)
Diode
displacement can
EHT power supply
electric motor
electromagnet
electroscope (gold foil)
energy conversion kit
Fuse wire , 5A & 15A
free fall apparatus
G clamp
Glass block, rectangular
Glass block, semi-circular
Galvanometer (zero centered)

1 reel
1
1
1 set
5
2
10
2
2
2
1 reel
5
2 pks
5
2
5
2
5
1 reel
2
1 reel
2
2
2
5
1
5
5
2
5
2 pks
2
5
5
5
3

PHYSICS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

56
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Hydrometer
Hook's law apparatus
iron wire, bare
joule meter
concave Mirror, various foci
concave lens, various foci
convex Mirror, various foci
convex lens, various foci
constant pressure air thermometer
constant volume air thermometer
Current sensor (PH E8L11320) GB 34.95 P347)
LED ( various colours)
linear expansion apparatus
latent heat of steam apparatus
longitudinal wave machine
low voltage filament bulb (2.5V)
Magnanin wire, bare
Magnetic kit
Manometer (mounted Boroscilicate tube)
Marble & tray or kinetic model apparatus
Maximum minimum thermometer
microphone & cathod-ray oscilloscope
microscope slides (light experiment)
Mirror, plane (for reflection experiment)
Multimeter
Newton meter
Nichrome wire, bare
Newton's colour disc
Parallelogram of forces apparatus
P N junction diode
Periscope
photo electric cells
Pin-hole camera model
Pin board
pivot (to fix hole in meter rule)
potentiometer
Pulleys, single & double
Radioactive absorbers set
Radioactive detectors set
Radioactive sources set
resistors, fixed (colour codes)
Radiation of heat apparatus
Ray-box
Relay model mounted on a base
Retort stand, boss & clamp

57

2
5
1 reel
3
10
10
10
10
2
2
2
50
2
2
1
10
1 reel
2
2
1
2
1
10
5
5
2
1 reel
2
5
5
2
2
2
5
5
3
5
1
1
1
5 pks
2
5
2
5
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1
2

50 :ުއަދަދ
Ripple tank
Runways
Screw gauge
Screw driver with tester
Screw clip (Hoffman clip with screws)
Soldering iron
Soldering lead
Soldering paste
Soft iron bar
solar system model
solar panel
strobe lamp
Signal generator 100kHz
Teltron tubes
Thermistors
Thermometer, alcohol ( -10 -110 )
thermometer - digital
Ticker timer
tracing paper
Transformer kit
Trolleys
oscillator 1MHz
ultraviolet lamp 125W, 220V
Vernier calipers
vacuum tube (to show free fall)
Vacuum tube
Voltage sensor (PH E8L11332) GB 34.95 P347)
Wooden board (drawing)
white screen
Wind vane
Wind mill (model-wood)
Wet & dry bulb thermometer
zinc plate with terminal

10
2
1
2
5
5
2
2
2
2

Physics chemicals

Quantity

Iron filings
Mercury

500gm
500gm

42 :ްވޮލިއުމ

2
1
5
2 sets
10
1
1 reel
1 pks
2
2
2
2
2
5
2
2
5
2
5 pks
2
2
2

:ުމިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލ
ް ޕޮއިންޓ85 :ްއަގަށ
85  ު ހުށަހެޅި އަގ/ ުހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮއަގ
ް ޕޮއިންޓ10 ުމުއްދަތ
10  ު ހުށަހެޅި މުއްދަތ/ ުހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތ
ް ޕޮއިންޓ05 :ާތަޖުރިބ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫންދުވަސް ދުވަހުގެ ހެނދުނު
 6:45ން މެންދުރު ފަހު  13:45އަށް  7940633ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 24މާޗް 2013

އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރުAI/IUL/2013/017 :
ބިޑް ނަންބަރުAI/BID/2013/012 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިއޮފީހަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕީ.ވީ.ސީ ކާޑު ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.
 .1ސްޕެސިފިކޭޝަން

 Item : HiCO PVC White Cards
 Quantity : 18,000 Piece
 Specification : back side pre-printed full color, front side blank and printable Magstripe - 2750 OE

 .2ޕޮއިންޓް ދޭނޭ ގޮތް:
ހ -އަގު  80 :ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
ށ -މުއްދަތު  20 :ފޮއިންޓް (އޯޑަރުދިނުމުން ސަޕްލައިކޮށްދެވޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 .3ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ހ .ކުންފުނީ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ
ށ .ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް
ނ .އަގާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން (އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ  GSTހިމަނައިގެން)
ވީމާ ،މިތަކެތި މިއޮފީހަށް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  4އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:30އަށް
އަންދާސީހިސާބު މިކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 25މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރުTCL/IUL/13/1018 :
މި ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުވައިދެމުންގެންދާ އައި.ޓީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ތިރީގައި
މ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
މިދަންނަވާ ތަކެތި ި
ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ޓަވަރ ސަރވާރ 2 
 42Uސަރވާރ ރެކް 1 
އަން-އިންޓަރަޕްޓިބަލް ޕަވަރ ސަޕްލައި (ޔޫ.ޕީ.އެސް) 1 
ތަފުސީލު

ދުވަސް

ތަން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުމާއި ޕްރީބިޑް ޓީސީއެލް ހެޑް އޮފީސް

ބުދަ

ތާރީޚު
 3އޭޕްރީލް 2013

ގަޑި
 11:00ގައި

ބައްދަލުވުން
ބީލަން ހުށަހެޅުން އަދި ބީލަން ހުޅުވުން

ޓީސީއެލް ހެޑް އޮފީސް

ބުރާސްފަތި

 9އޭޕްރީލް 2013

 11:30ގައި

މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .މި މަސައްކަތަށް ބީލަން
ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައެވެ .ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި
ބީލަން ހުޅުވުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކާ އެކުގައެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
y yޖީއެސްޓީ އަށް ވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމުލަ އަގު ހުށަހެޅުން
y yހިމަނަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު :ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ،ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ،އަދި
މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ފޯނު ނަންބަރު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.
y yހުށަހަޅައިފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  15ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
y yމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yބީލަން ހުށަހަޅަން ވާނީ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ.
މި ބީލަމަށް މާކްސް ދެވޭނެ މިންގަނޑު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން
އެދެމެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 25މާޗް 2013
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

42 :ްވޮލިއުމ

Felivaru Fisheries Maldives Limited
No: FFML/I/2013/51
24thMarch, 2013
Cancellation of RFQ
Felivaru Fisheries Maldives Limited announced to supply the below given item on 05th March, 2013.
Cold Storage Roof replacement
Our Ref No: FFC/FFCOLD/2013/O019460
S/No:

Description

Unit

Qtty

1

Flange Head Lag Screw for Wood Hot-Dipped Galv.Steel ¼"Øx2"L No.95526A150
(50 Pcs/Package)

Pkg

140

But due to the high cost of the quotations we received, we here by announce that the above mentioned request for
quotation (announcement No: FFML/I/2013/37) has been cancelled.

ްފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
FFML/I/2013/51 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ
ު ގައި ކުރެވުނ2013 ް މާޗ05 ްފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަށް ތިރީގައިދެންނެވިފައިވާ ތަކެތި ގަންނަނ
.ެ) އާ ގުޅިގެން ލިބިފައިހުރި އަގުތައް ބޮޑެތިކަމުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވFFML/I/2013/37( ްއިޢުލާނ
Cold Storage Roof replacement
Our Ref No: FFC/FFCOLD/2013/O019460
S/No:

Description

Unit

Qtty

1

Flange Head Lag Screw for Wood Hot-Dipped Galv.Steel ¼"Øx2"L No.95526A150
(50 Pcs/Package)

Pkg

140

.ެ މިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވ،ާވީމ

2013 ް މާޗ24

61

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)94-A/94/2013/22 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ލެމިނޭޝަން ކާޑު 06 ،މަސްދުވަހަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން
ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
(FARGO ULTRA LAMINATION CARD (UC /30MIL/ WOCO/ CR-80
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  03އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓް
(ހ .ވެލާނާގޭ  01ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  09އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ
 11:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެއްޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީ މެވެ.
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 24މާޗް 2013

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުIUL-123(A)2013/08 :

އިޢުލާން
މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 14( IUL-123(A)2013/05 :މާޗް  )2013ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
މިކޮމިޝަނަށް ނެޓްވާރކް ފަޔަރވޯލް ވިއްކެވުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން
ބާޠިލުކޮށް ،އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މިކޮމިޝަނަށް ނެޓްވާރކް ފަޔަރވޯލް އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.
ވީމާ ،ނެޓްވޯކް ފަޔަރވޯލް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ
 10:00އަށް މިކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 07 ،އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ
ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 25މާޗް 2013
ނަންބަރުMNU-FET /2013/01 :

އިޢުލާން
މިފެކަލްޓީއަށް ޕޯޓަބަލް އެޕްލަޔަންސް ޓެސްޓަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،ޕޯޓަބަލް އެޕްލަޔަންސް ޓެސްޓަރ ވިއްކަވަން
ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  03އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  9:00އަށް މިފެކަލްޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  9:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނޭރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ
 3345402ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL) 95-PM/1/2013/18 :

					

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ލައިސަންސް ރިނިއު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
 .1މަސައްކަތް:
މި ކޯޓަށް ތިރީގައިމިވާ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުން ވެއެވެ.
Specification

Detail

Qty

ESET Smart Security Business Edition license renewal for 1
)year with 95 licenses (1 server and 94 clients

Antivirus software License

1

 .2އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް :
ހ -އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީއަށްވާ އަދަދު އެނގޭނެހެންނެވެ.
ށ -މި މަސައްކަތަށް ފައިސާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ލިބުމުންނެވެ.
ނ -އެގްރީމަންޓުގައިވާ މުއްދަތަށް އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ގެނެސްނުދެވިއްޖެނަމަ ،ޖުމުލަ އަގުން ދުވާލަކަށް 0.75%
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެނޑޭނެއެވެ.
ރ -ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  15%ހަމަވަންދެންނެވެ .އޭގެފަހުން މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތް
ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބ -އަންދާސީހިސާބުހުށަހެޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާގަޑީގެފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 .3ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް:
		
ހ -އަގަށް:

 65ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕްއިންޓް)

		
ށ -މުއްދަތަށް:

 10ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)

ނ -ތަޖުރިބާއަށް:

 10ޕޮއިންޓް ( 1އޮކްޓޯވަރ  2010އިން ފެށިގެން  31އޮކްޓޯވަރ  2012ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ

މުއައްސަކާތަކަށް މިފަދަތަކެތި އެންމެގިނައިން ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމާއި ވޮރަންޓީގެ މުއްދަތުގައި އެންމެރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް
އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް) މިކަން ބަލާނީ މި މަސައްކަތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.
		
ރ -ވޮރަންޓީ:

 10ޕޮއިންޓް

ބ -ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް:

 05ޕޮއިންޓް

 .4ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.
ހ -ތިރީގައި މިވާ ލިޔުންތައް:
 -1ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ
 -2އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
ށ -ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް (ފަންނީ ފެންވަރު ،ޓެކްނީޝަނުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފެންވަރު ،ޝަރުއީ
ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ،ސަރުކާރުގެ ތަނަކަށް ދަރަންޏެއް ދައްކަން ޖެހިފަވާނަމަ އެކަން)
ނ -އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފާއިތުވި  02އަހަރު ވިއްކާފައިވާ،އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލިސްޓެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަދި މިލިސްޓުގައި ވިއްކި ތަކެތީގެ އަދަދާއި ބާވަތާއި އަގު އަދި އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކާފައިވާ
ތަނެއްވެސް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މަޢުލޫމާތުތަކަށެވެ.
ރ -ފާއިތުވި  02އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިބާވަތުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީވައިވާ ފަރާތްތަކުން ،އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މި ލިޔުންތަކަށް ބެލޭނެއެވެ.
ބ -ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ޑޮކިޔުމެންޓެއްގައިވެސް އެތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވުން.
 .5ބިޑްބާޠިލުވުން
ހ -ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓަށްވުރެ ދަށްވުން.
ށ 4 -ވަނަ ނަންބަރު ހ ،ށ ،ނ ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނެތުން އަދި މި ލިޔުންތަކުގައި ކޮންޕެނީގެ
ތައްގަނޑު ޖަހާފައި ނެތުން.
ނ -ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފައިވުން.
ވީމާ ،އެންޓިވައިރެސް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  14އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަދުވަހު
14:00އަށް މި ކޯޓުގެ މީޓީންގރޫމް  1އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
				
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)23-AP/1/2013/51 :

އިޢުލާން
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ( 50,000ފަންސާސްހާސް) ޒެންޓަލް ސިރަޕް ފުޅި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު
 05( )IUL) 23-AP/1/2013/40މާޗް  )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ސަބުމިޓްކުރަން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ،
އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ( 50,000ފަންސާސްހާސް) ޒެންޓަލް ސިރަޕް ފުޅި ހޯދުމަށް އަލުން
އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  08ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11:30އަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2013އޭޕްރީލް  15ވަނަ
ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:00އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަދި ދަންނަވަމެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ
އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)120/1/2013/20 :

އިޢުލާން
މިޑިޕާޓްމަންޓުން ބާއްވާ އިމްތިޙާންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމްތަކެއް ގަތުމަށް  2013މާޗް  12ވަނަ
ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު  )IUL)120/1/2013/13އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވެފައިވަނީ  2ފަރާތުން
ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2013އޭޕްރީލް  1ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް
ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2013އޭޕްރީލް  3ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދާ ފިލާބިލްޑިންގ  2ގެ
 3ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުMTCC-PD/IU/2013/55 :

އިޢުލާން
އެމްޓީސީސީ އަށް ސްމާރޓް ބޯޑާއި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:
އެމްޓީސީސީ އަށް ސްމާރޓް ބޯޑާއި އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
ކުރި އިޢުލާން

ނަންބަރު MTCC-PD/IU/2013/42 :އަށް ކުރި މަތިލެއްވި ފަރާތްތައް މަދު ކަމަށް ފެންނާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ

އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން

ކުރަމެވެ.

ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް

 2013ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00އަށް ،އެމްޓީސީސީ

ސޯމިލްގެ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް) އަށް ވަޑައިގެން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  31މާޗް  2013އަދި  01އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހު ގެ  8:00އިން  16:00އަށް އެމްޓީސީސީ
ސޯމިލްގެ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް) އިން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުMTCC-PD/IU/2013/56 :

އިޢުލާން
އެމްޓީސީސީ އަށް ބޭނުންވާ އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:
އެމްޓީސީސީ އަށް ބޭނުންވާ އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން
ނަންބަރު MTCC-PD/IU/2013/40 :އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް މަދުކަމަށް ފެންނާތީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް
ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވަނަދުވަހުގެ  11:00އަށް ،އެމްޓީސީސީ
ސޯމިލްގެ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް) އަށް ވަޑައިގެން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  31މާޗް  2013އަދި  01އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  8:00އިން  16:00އަށް އެމްޓީސީސީ
ސޯމިލްގެ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ (ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް) އިން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)220-HRA/01/2013/36 :

އިޢުލާން
މި އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދެ ޕްރިންޓަރަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓޮކް (ތިންމަހުން
ތިންމަހުން) ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިތަކެތި ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  7އޭޕްރީލް ( 2013އާދީއްތަ ދުވަހު) ގެ  14:00އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް
(ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
Printer
Xerox
Phaser 7800

Printer
Xerox
Phaser 7760

Qty.

Qty.

Items

12

10

Cyan-Toner Cartridge

12

10

Black- Toner Cartridge

15

10

Magenta -Toner Cartridge

12

10

Yellow- Toner Cartridge

8

10

Imaging Unit

2

4

Fuser

2

2

Belt Cleaner Assembly

2

2

Transfer Roller

10

10

Waste Cartridge

މާކްސް ދޭނެގޮތް:
y yއަގަށް( %100 :އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާކްސް)
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
y yއަގު ވަކިން ހުށަހެޅުން (ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވަކިން)
y yޖީ.އެސް.ޓީ އަށްވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމުލަ އަގު ހުށަހެޅުއްވުން.
އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން:
y yމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުވައިދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
y yމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ މި އޮތޯރިޓީ އަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާނަމަ އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް
ކުރުމުންނެވެ( .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު07/2011 :
( 27އޭޕްރީލް )2011
y yމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް
ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ( .ސަރކިއުލަ ނަންބަރު )2012/4
y yއެގްރީމެންޓުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ޖުމުލަ އަގުން ދުވާލަކަށް ( 0.75%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ފަހެއް
އިންސައްތަ) ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެނޑޭނެއެވެ.
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އަދަދު50 :

y yޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމުލަ އަގުގެ  15%ހަމަވަންދެންނެވެ .އޭގެ ފަހުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން
މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފުލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހެޅުން.
y yމީގެ ކުރިން ކުރެއްވި މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް
y yކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ހުށަހެޅުއްވުން
y yކުންފުނީގެ ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ
y yއަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެކޮޕީ
y yއިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން
y yމޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ކަމުގެ ލިޔުން
ހުށަހެޅުން ( ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު )2012/4
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 y yޓެލްފޯނު ނަންބަރު 3339521 :އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު:

 26މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)IM-TS/1/2013/16 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ކުލާހަށް  10ޕްލަގް ޕީސީ ،މޮޑެލްނަންބަރު ) LXP 2310( :ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11.30އަށް މިސްކޫލަށް
ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11.30އަށް މިސްކޫލަށް
ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 26މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
								
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުH-2013/045A :

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
މިކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު H-2013/045
އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ ،އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވަހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
Qty

Description:

Item

NOS

01

)Air Conditioner 24000 BTU (Inverter Type

1

NOS

01

)Air Conditioner 18000 BTU (Inverter Type

2

NOS

01

)Air Conditioner 18000 BTU (Inverter Type

3

ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:
y yސްޓެލްކޯ ހެޑް އޮފީސް ސައިޓަށް މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު (ވޮރެންޓީ އާއި އިންސްޓަލޭޝަން ފީ ހިމަނާފައި)
y yހުރިހާ އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
y yސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
y yޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން:
y yހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  45ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
y yކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން
މުޢާމަލާތް ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން ،މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު) :
y yމިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން :
މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:
y yއަގަށް 85 :ޕޮއިންޓް
y yހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށަހެޅި އަގު 85 
y yމުއްދަތު 10 :ޕޮއިންޓް
y yހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު 10 
y yތަޖުރިބާ 5 :ޕޮއިންޓް
y yމިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އިޢުލާން ނަންބަރުH-2013/045A :
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:ްބިޑް ހުޅުވުނ
ަ ގައި ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީހުގެ ދެވަނ12:00 ެ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ08 ީބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ
.ެފަންގިފިލާގެ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވ
ް އަށ12:00 ެ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ08 ް މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
.ެއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
:ުނޯޓ
ެ އަދި ބިޑް ކޮންމ.ެމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވy y
.ެވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވ
.ެ ނަންބަރު ފޯނާއެވ3338122 / 3338154 ީމި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނy y
.procurement@stelco.com.mv ީއީމެއިލް ކުރައްވާނy y
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ16
2013 ް މާޗ28

State Electric Company Limited
Ref No:  H-2013/045A		
28-03-2013		

			

			

Request for Quotations

State Electric Company Limited (STELCO) wishes to re-tender the Supply of Air Conditioners, Ref no: H-2013/45
dated 14/03/2013 as only one quotation was received. Interested and eligible parties shall submit their quotations in
compliance with the following specification(s).
This request for Quotation is open for both local and international bidders.
Item

Description:

Qty

1

Air Conditioner 24000 BTU (Inverter Type)

01

NOS

2

Air Conditioner 18000 BTU (Inverter Type)

01

NOS

3

Air Conditioner 18000 BTU (Inverter Type)

01

NOS

Remarks: Quotation shall include the installation fee and warranty as well.
Quotation shall indicate the following:
- Price (Warranty and installation included):
* Bidder shall quote for all items
* Door Step Delivery Price
OR
* CIF Male’ Price
The following charges shall be applied for CIF Male’ Prices:
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1. for custom duty (25% of CIF price)
2. for clearing, handling & delivery to STELCO site (2% of the highest quoted CIF price)
* Quotation shall indicate the unit price, total price for each item and total price of the quotation.
- Currency (If not stated, shall be assumed as Maldivian Rufiyaa).
- Delivery period (In days). For CIF quoted quotations, additional 07 days shall be included for the clearing, handling
and delivery to STELCO site. Delivery indicated as ‘ex-stock’ and a particular duration not specified shall be taken
same as the party offering the longest delivery period.
- Technical specification(s): All the relevant information(s) shall be complete to enable technical evaluation of the
item(s) quoted.
- Payment: 100% upon delivery within 30 working days.
- Payment terms: Payment shall be made in Maldivian rufiyaa
- Quotation validity: Quotation validity shall be minimum 45 days from the date of quotation opening.
- Company details: Shall submit company profile, registration copy and contact details.
- Important Note: It is in STELCO’s discretion to reject/cancel any quotation which does not fulfil or comply the above
terms, at anytime during the quotation evaluation process. Also it is in STELCO’s discretion to cancel this request for
quotation at anytime.
 Quotation Evaluation Criteria:
All Quotations shall be evaluated on the following basis. Points (pts) shall be given according to the formula below.
- Price = 		
85 pts [(Minimum Quoted Price) / (Quoted Price) x 85].
- Delivery period =
10 pts [(Shortest delivery period) / (Quoted delivery period) x 10].
- Experience = 		
05 pts (Shall submit reference letters of previous supplies for similar work).
* Additional (US$25.00 plus 4% of quotation amount shall be included to the price of quotation as financial costs for
overseas payments).
 The quotations shall be submitted in sealed envelope and addressed as follows:
Head of Procurement Department
State Electric Company Limited.
Ref. no: H-2013/045A
- All sealed quotations shall reach STELCO head office on or before Monday, 08th April 2013, 12:00hrs. Any
quotation(s) received after this deadline shall be disqualified.
- STELCO shall not be liable for the misplacement or premature opening for the unlabeled sealed quotations.
 Quotation Opening:
Quotation shall be opened on Monday, 08th April 2013, 12:00hrs, in STELCO Head Office / 2nd Floor meeting room,
in the presence of those parties or their representatives who wish to attend the session.
 Further information:
Interested parties may obtain further information from the following address:
Procurement Department
State Electric Company Limited.
Ameenee Magu, Male’, 20349
Republic of Maldives
Tel: (960) 333 8122
Fax: (960) 332 7036
E-mail: procurement@stelco.com.mv.
- This request for quotation is also published in STELCO website www.stelco.com.mv
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

42 :ްވޮލިއުމ

ީމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
)IUL)220-HRA/01/2013/37 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ
)ް (ދިހައެއ10 ،ް (ފަނަރަ) ލެޕްޓޮޕ15 ްމި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާ އެއްގޮތަށ
.ެއެސް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވ.ީޕ.ޫ (ބާވިސް) ޔ22 ިކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދ
ް އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށ15:00 ެ (އާދީއްތަ ދުވަހު) ގ2013 ް އޭޕްރީލ7 ް މިތަކެތި ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
.ެ(ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވ
Specification:
Item no:1- Laptop
Processor

Intel® Core™ i3 Series or later

Motherboard

Input / Output Ports
Operating System

RAM upgradeable to minimum 4GB
Integrated sound capabilities
Minimum 2 GB RAM
Minimum 120 GB
10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Integrated 802.11b/g/n
Minimum Two USB 2.0
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit (Original License)

Drivers

All drivers for the supplied operating system

LCD Display

Wide Screen

Battery

Minimum 3 hours continuous use ( provide benchmark evidence)

RAM
Storage
Network Interface

Item no:2- Desktop PC
Quantity

10

Processor

Intel® Core™ i3 or i5 or Equivalent
2.5 GHz, 3M Cache
SATA 3 support
RAM upgradeable to 16GB

Motherboard
RAM

8 GB RAM - DDR 3

Hard Disk Drive

500GB SATA II

Optical Drive

Internal 16x DVD Writer / Rewriter

Video Interface

Dedicated 1GB Graphics, Must support Dual Monitor

Network Interface

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

Input / Output Ports

Minimum 2 USB 3 ports

Keyboard
Mouse

USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard
USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad

Drivers

All drivers for the supplied operating system

Monitor

24” LCD TFT

Operating System

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit (Original license)

UPS

650 VA
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

Item no:3
UPS 650 VA
Evaluation Criteria
Price			60%
Technical		 30%
		Delivery Period
10%

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
y yއަގު ވަކިން ހުށަހެޅުން (ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވަކިން)
ޓ އަށްވާ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން ޖުމުލަ އަގު ހުށަހެޅުއްވުން.
y yޖީ.އެސްީ .
ސބާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން:
އަންދާސީހި ާ
y yމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުވައިދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
y yމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ މި އޮތޯރިޓީ އަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާނަމަ އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް
ކުރުމުންނެވެ( .މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު07/2011 :
( 27އޭޕްރީލް )2011
y yމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް
ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ( .ސަރކިއުލަ ނަންބަރު )2012/4
y yއެގްރީމެންޓުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ޖުމުލަ އަގުން ދުވާލަކަށް ( 0.75%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ފަހެއް
އިންސައްތަ) ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެނޑޭނެއެވެ.
y yޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމުލަ އަގުގެ  15%ހަމަވަންދެންނެވެ .އޭގެ ފަހުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން
މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފުލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހެޅުން.
y yމީގެ ކުރިން ކުރެއްވި މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް
y yކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ހުށަހެޅުއްވުން
y yކުންފުނީގެ ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ
y yއަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެކޮޕީ
y yއިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން
y yމޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ކަމުގެ ލިޔުން
ހުށަހެޅުން ( ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު )4/2012
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
y yޓެލްފޯނު ނަންބަރު 3339544 :އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އުސޫލުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .4މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކުގެ

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ތެރޭގައި ފާއިތުވި ( )3ތިންއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ
ކުރެޑިޓް ނަންބަރު4427-MAL :

ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް

ނަންބަރު)IUL) 438/PRIV/2013/2 :

މިފަދަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތެއްކުރުމުގެ

މާލީ

ހުރި

ތަނަވަސްކަން

ފަރާތަކަށްވުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިތަކެތި

ފޯރުވައިދެވޭނެ

ފަރާތަކަށްވުން

ހިމެނެއެވެ.

މިދަޢުވަތުގައި ރާއްޖޭގައި ތައްޔާރުކޮށް އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް

އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ވަކި ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އިތުރު ތަފުސީލު

އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުން

ބީލަން

 .1ދިވެހިސަރުކާރުން ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ހިންގާ

ފޮތުގައިގައި

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 .5މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ބީލަން

(މެމްޕް) ގެ ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓުގެ

ފޮތްތަކުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮޕީއެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދަށުން ،އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުތަކަށް ،ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް

 .6ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބީލަންތައް  25އޭޕްރީލް  2013ވާ

ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
 .2ވީމާ ،މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ

ފަރާތެއްކަމުގައިވުމާއެކު

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00އަށް ނުވަތަ އޭގެކުރިން
ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ .އިލެކްޓްރޯނިކް

މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހުރި،

އުސޫލަކުން ހުށަހެޅޭ ބީލަން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި

މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވިދާނޭ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފޮތުގައިވާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ބީލަންތައްވެސް

ތަފުސީލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތިރީގައިވާ ބައިތަކަށް ވަކިވަކިން

ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ބީލަންތައް

ހުޅުވާނީ

މަތީގައި

ދެންނެވުނު ގަޑީގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހާޒިރުވެ
ވަޑައިގަންނަވާ ބީލަންހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ

ލޮޓް  :1ވީލްޑް ވޭސްޓް ބިންސް ( 120ލީޓަރު 240 ،ލީޓަރު)

ހާ ޒި ރު ގަ އެ ވެ.

ލޮޓް  :2ޕްލާސްޓިކް (ޕެޓް) ބޮޓްލް ޝްރެޑަރ
ލޮޓް  :3ވެޖިޓޭޝަން ޝްރެޑަރ /ޗިޕަރ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ

ލޮޓް  :4މެޓަލް ކޭން/ޓިން ޕްރެސް (ދަޅުފިއްތާ މެޝިން)

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ލޮޓް  :5ގްލާސް ބޮޓްލް ކްރަޝަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އަމީނީ މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 .3ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ފޯނު ، +960 3004300 :ފެކްސް+960 3004301 :

ވޯލްޑް ބޭންކު ގައިޑްލައިންސް" :ޕްރޮކިއުމަންޓް އަންޑަރ

އީމެއިލްmemp@environment.gov.mv :

އައިބީއާރުޑީ ލޯންސް އެންޑް އައިޑާ ކްރެޑިޓްސް އެންޑް

ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :

ގްރާންޓްސް ފޮރ ވާރލްޑް ބޭންކު ބޮރޮވަރސް ޖެނުއަރީ
 "2011ގައިވާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވާދަވެރި ބީލަމުގެ
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Ministry of Environment and Energy
Republic of Maldives
Maldives Environmental Management Project
IDA Credit No.: 4427-MAL
Reference No.: (IUL)438/1/2013/2
Invitation to Bidders
Procurement of Waste Management Equipment for North Region IWMCs
IFB No.: 017/04427-MAL
1. The Government of the Republic of Maldives has received credit from the International Development Association
(IDA) towards the cost of Maldives Environmental Management Project (MEMP), and it intends to apply part of the
proceeds of this credit to eligible payments under the Contract for the Procurement of Waste Management Equipments
to North Region Island Waste Management Centers.
2. The Ministry of Environment and Energy now invites sealed bids from eligible and qualified bidders to supply
the Waste Management Equipment as per the following Lots in accordance with the specifications in the Bidding
Document.
Lot 1: Wheeled waste bins (120L, 240L)
Lot 2: PET bottle shredders
Lot 3: Vegetation shredder/chipper
Lot 4: Metal can/tin press
Lot 5: Bottle crusher
3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedures specified in the World
Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers dated
January 2011, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines.
4. Qualifications requirements include: During the last three (3) years the bidder must have successfully completed the
supply of at least the supply of at least the size comparable to the requirements. Bidder must have the financial capacity
to perform the contract and complete the supplies within the stipulated delivery period. Margin of preference for goods
manufactured domestically shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Document.
5. A complete set of Bidding Documents in electronic format may be obtained by interested bidders on submission of
a written application to the address below.
6. Bids must be delivered to the address below at or before April 25, 2013 at 1100 hours local time. Electronic bidding
will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives,
who choose to attend in person at the address below at 1100 hours local time, April 25, 2013.
Project Manager
Maldives Environmental Management Project
Ministry of Environment and Energy
Ameenee Magu,
Male’, Republic of Maldives
Tel: +960 3004300 Fax: +960 3004301
E-mail: memp@environment.gov.mv
Web site: www.environment.gov.mv
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
BML/PD-BID/2013/029-1

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަކަށް  EPSON TM-U220Bޕްރިންޓަރއަށް ބޭނުންކުރާ ކަރުދާސް ރޯލް
 BML/PD-BID/2013/072ނަންބަރާ ގުޅިގެން

ގަންނަން ބޭނުންވެގެން  08ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އުޒުރުވެރި ވެފައިވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިފުރުޞަތު
ހު ޅު ވާ ލަ މެ ވެ.
ވީމާ ،މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް
މިބޭންކުގެ ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގގެ  7ވަނަފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް
 2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  10:30އަށް އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު)
ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގގެ  7ވަނަފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:30އަށް
(ބިޑިންގ

އަންދާސީހިސާބު
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

BML/PD-BID/2013/036

ޑޮކިއުމަންޓްސް

މަޢުލޫމާތާއެކު)

ސީޓްރެކް

ގައި

ބިލްޑިންގގެ

 7ވަނަފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން
އެދެމެވެ.

އިޢުލާން

މަޢުލޫމާތު
ފަރާތްތަކަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު

ވަޑައިނުގަންނަވާ

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ފުރުޞަތު

ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް
ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ކާޕެޓް ޓައިލްސް
އަދި

ސީލިންގ

ބޯޑް

ގަންނަން

ވެބްސައިޓް

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ ،މި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ

 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:30އަށް
މިބޭންކުގެ

ސީޓްރެކް

ބިލްޑިންގގެ

7

www.bankofmaldives.com.mv

އިން

 28މާޗް 2013

ވަނަފަންގިފިލާގެ
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Maldives Post Limited
Ref No: ADMN-MPL/2013/29
28thMarch 2013
Invitation for expression of Interest to supply an X-ray scan machine
Due to a technical issue in publishing the advertisement no. ADMN-MPL/2013/27 (21st March 2013) in our website
this advertisement is being re-advertised.
Maldives Post Limited, the designated operator of postal service for Maldives, is looking for a supplier who can supply
an X-ray scan machine to the below specification:
Specification:
FEATURE:
1. Alarm by sounds & light: Alarm by sounds and light when conform to condition.
2. Network interface: Shouldconnecttolocal area network and support multi-terminal check baggage at same times.
3. Safety ray: Transmit ray under automatic control, avoids the miss.
4. Turn off by a key control: Turn off the machine only need one step: revolves the key. The equipmentautomatic
security close-down, does not need complex many steps, is simpler.
5. Eagle-eye: Couldbe expediently observing enlargement area.
6. Estimate malfunction by self: Automatic estimate malfunction and prompt message, helpful for the maintenance.
TECHNICAL DATA:
Tunnel Size:
		
1000 (W) ×1000 (H) mm
Conveyor Speed:
0.22 m/s
Conveyor Max Load:
200 kg
Conveyor height :		
≤30CM
Single inspection dosage
< 1.5µGy
Wire Resolution:
0.1mm metal line
Steel Penetration:
30MM armor plate
Film Safety:
For ISO 1600
Maximum leakage radiation
<0.3µGY/H
Computer Specification: (Minimum Requirement)
Operation system: windows XP
CPU:Intel 2 Core Duo(3HZ)
RAM :3GB
Video :1G
Hard ware :380G
LCD Display ,UPS protection
Two operation platform
X-RAY GENERATOR:
Orientation:
Vertically Upward
Tube Current:
0.4~1.2MA (adjustable)
Anode Voltage:
100~160 KV (adjustable)
Angle:
80°
Generator cooling/working periods :
Sealed oil bath with forced air/100%
IMAGE PERFORMANCE SYSTEM:
X-ray Sensor:
		
L Type Photo-Diode array detector 12bit.
Monitor:
		
High resolution 17inch color LCD display.
Color Quality:
24 Bit real colors.
Edge Enhancement:
Object contour edge is more distinct.
Super Image Enhancement:
Image detail is more distinct.
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High penetrate strength display:
Increase brightness of dark area in image to display object which is behind high
absorptivity mass distinctly.
Low Penetrate strength Display: increase contrast of low absorptivity mass (easy to penetrate) to display it distinctly.
Magnifier:
		
Function of partial enlargement
Brightness/Dimming:
Increase brightness of image/decrease brightness of image.
Image recurrence:
Display previous twenty image and process any one of them.
Image restoration:
Restore image to initial status at the time of stopping conveyor
Image storing:
Real Time store any image and process it in operation status.
MULTI-ENERGY FUNCTION:
Multi-energy color: Display organic material for orange, display inorganic material for blue, and display mixture for
green.
High energy / low energy: switch to display two energy type, high energy stands for metal etc. low energy stands for
nonmetallic.
Auxiliary function for drugs & explosives: Help to detect such dangerous material as drugs& explosives etc.
Audible & visible alarm: Give sound and visible signal when conforming to condition.
Quantity:
01X-ray machine.
Quotation Validity:
Quotation Validity shall be until 30th May2013.
Company details:
Shall submit company profile, attested registration copy and contact details.
Important Notice:
It is in Maldives Post discretion to reject/cancel any bid which does not fulfill or comply the above terms, at anytime
during the bid evaluation process. Also it is in Maldives Posts discretion to cancel this request for quotation at any time.
Quotation Evaluation Criteria:
All Quotations shall be evaluated on the following basis.
- Price - 40% ( lowest / current X % )								
- Delivery Period - 15% ( Shortest delivery / current delivery X 15 )
- Warranty - 30% Minimum warranty period should be not less than 03 years (longest warranty / current warranty X
30)		
- Company Experience - 15% ( Reference letters of related work & company profile )		
The quotations shall be submitted to info@maldivespost.com / admin@maldivespost.com
- Maldives Post will not be liable for the misrouted quotations.
Deadline:
All quotations regarding X-Ray Scan Machine should be submitted by11th April 2013 before 16:00hrs.Any quotation(s)
received after this deadline shall be disqualified.
Further Information:
Interested parties may obtain further information from +960 968 66 86 / + 960 778 22 55
Quotations shall be addressed as follows:
Maldives Post Limited
Procument Department
Post Building
BoduthakurufaanuMagu
Male, 20026 / Rep of Maldives
** This request for quotation is also published in Maldives Post website www.maldivespost.com
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ްމޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑ
ADM-MPL/2013/29 :ުނަންބަރ

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

ްއިޢުލާނ

ެއަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖ

ެ ޓެކްނިކަލް އިޝޫއެއްގADM-MPL/2013/27 ުގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ2013 ް މާޗ21 ްމި މަސައްކަތާ ގުޅިގެނ
.ެސަބަބުން ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވ
.ެ ބޭނުންވެއެވX-ray scan machine )ް (އެކެއ01 ެމިކުންފުންޏަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގ
Specification:
FEATURE:
1. Alarm by sounds & light: Alarm by sounds and light when conform to condition.
2. Network interface: Shouldconnecttolocal area network and support multi-terminal check baggage at same times.
3. Safety ray: Transmit ray under automatic control, avoids the miss.
4. Turn off by a key control: Turn off the machine only need one step: revolves the key. The equipmentautomatic
security close-down, does not need complex many steps, is simpler.
5. Eagle-eye: Couldbe expediently observing enlargement area.
6. Estimate malfunction by self: Automatic estimate malfunction and prompt message, helpful for the maintenance.
TECHNICAL DATA:
Tunnel Size:
		
1000 (W) ×1000 (H) mm
Conveyor Speed:
0.22 m/s
Conveyor Max Load:
200 kg
Conveyor height :		
≤30CM
Single inspection dosage
< 1.5µGy
Wire Resolution:
0.1mm metal line
Steel Penetration:
30MM armor plate
Film Safety:
For ISO 1600
Maximum leakage radiation
<0.3µGY/H
Computer Specification: (Minimum Requirement)
Operation system: windows XP
CPU:Intel 2 Core Duo(3HZ)
RAM :3GB
Video :1G
Hard ware :380G
LCD Display ,UPS protection
Two operation platform
X-RAY GENERATOR:
Orientation:
Vertically Upward
Tube Current:
0.4~1.2MA (adjustable)
Anode Voltage:
100~160 KV (adjustable)
Angle:
80°
Generator cooling/working periods :
Sealed oil bath with forced air/100%
IMAGE PERFORMANCE SYSTEM:
X-ray Sensor:
		
L Type Photo-Diode array detector 12bit.
Monitor:
		
High resolution 17inch color LCD display.
Color Quality:
24 Bit real colors.
Edge Enhancement:
Object contour edge is more distinct.
Super Image Enhancement:
Image detail is more distinct.
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High penetrate strength display:
Increase brightness of dark area in image to display object which is behind high
absorptivity mass distinctly.
Low Penetrate strength Display: increase contrast of low absorptivity mass (easy to penetrate) to display it distinctly.
Magnifier:
		
Function of partial enlargement
Brightness/Dimming:
Increase brightness of image/decrease brightness of image.
Image recurrence:
Display previous twenty image and process any one of them.
Image restoration:
Restore image to initial status at the time of stopping conveyor
Image storing:
Real Time store any image and process it in operation status.
MULTI-ENERGY FUNCTION:
Multi-energy color: Display organic material for orange, display inorganic material for blue, and display mixture for
green.
High energy / low energy: switch to display two energy type, high energy stands for metal etc. low energy stands for
nonmetallic.
Auxiliary function for drugs & explosives: Help to detect such dangerous material as drugs& explosives etc.
Audible & visible alarm: Give sound and visible signal when conforming to condition.

.ެ އާ ހަމައަށް އޮންނަންވާނެއެވ2013 ި މެއ30 ްކޯޓޭޝަންތަކުގެ މުއްދަތު އެންމެ މަދުވެގެނ
ްގެ ކުރިނ16:00 ެ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ11 ް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުނ،ާވީމ
ެވަނަ ދުވަހުގ2013 ް އޭޕްރީލ11 .ެމޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑަށް އެޑްރެސްކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވ
.ެގެ ފަހުން ލިބޭ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނޭކަމުގައި ދަންނަވަމެވ16:00
ްއ ބަލާނެ ކަންތައްތަކަށް ދެވޭނެ ޕޮއިންޓ
ި ަބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގ
40% :ުތަކެތީގެ އަގy y
)40  ު ހުށަހެޅި އަގ/ ު(ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގy y
15% :ުމުއްދަތy y
)15  ު ހުށަހެޅި މުއްދަތ/ ު(ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތy y
.ް އަހަރުގެ މުއްދަތު ދިނުނ03 ް – ވޮރެންޓީއަށް އެންމެ މަދުވެގެނ30% :ީވޮރެންޓy y
)30  ު ހުށަހެޅި މުއްދަތ/ ު(ހުށަހެޅޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތy y
ެ ކޮމްޕެނީއެއްނަމަ ކޮމްޕެނީގ،ު ކޮމްޕެނީއެއް ނަމަ އުފެދުން ތާރީޚ،ު (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރ15% :ްކޮންޕެނީ ޕްރޮފައިލy y
).ެ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައިއެވ،ީރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ
:ުނޯޓ
ެ އަދި ބިޑް ކޮންމ.ެމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވy y
.ެވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވ
.ެ ނަންބަރު ފޯނާއެވ3009211 / 3009257 ީމިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނy y
admin@maldivespost.com ި އާއinfo@maldivespost.com ީއީމެއިލް ކުރައްވާނy y
.ެ ނަންބަރު ފޯނާއެވ7782255 / 9686686 ީބިޑާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނy y
:ްއަންދާސީހިސާބުތައް އެޑްރެސް ކުރާނެގޮތ
ްމޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓަޑy y
ްޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓy y
ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގy y
ުބޮޑުތަކުރުފާނުމަގy y
ެ ދިވެހިރާއްޖ/ 20026 -ެމާލy y
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ16
2013 ް މާޗ28
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އިދާރީ މަރުކަޒު
މާލެ ( ،)20_03ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު)960( 3345101:
ފެކްސް)960( 3344091 :
ނަންބަރުMNU-CA-FNP/2013/83 :

އިޢުލާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރ ތަކަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ ،މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ  11:00އަށް ހާޒިރުވެ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ  11:00އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ
އިދާރީ މަރުކަޒަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ
ދެންނެވީމެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

ކުއްޔަށް ދިނުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)22-TF/1/2013/33 :

އިޢުލާން
ގުދަން  /އޮފިސްބައި ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ:
ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަންތަން ތިރީގައިމިވާ އަހަރުތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
1

			(  525އަކަފޫޓް ) ( 5އަހަރުދުވަހަށް)
ފިލާބިލްޑިންގ  1ގެ  8ވަނަބުރި އުތުރުބައި

2

			(  435އަކަފޫޓް ) ( 5އަހަރުދުވަހަށް)
ފިލާބިލްޑިންގ  1ގެ  8ވަނަބުރި ދެކުނުބައި

3

 1ނަންބަރު ފިހާރަ (އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ދެކުނު ފިހާރަ)	(  176އަކަފޫޓް ) ( 5އަހަރުދުވަހަށް)
ވީމާ ،މިދެންނެވި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން " ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމު " ފުރިހަމަ

ކުރެއްވުމަށް ފަހު  2013މާޗް  31ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް ވެލާނާގެ  8ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މިމިނިސްޓްރީ ގެ
ކައުންޓަރަށް ވަޑައިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .މިކަމަށް ބޭނުން ފުޅުވާ ފޯމު ވެލާނާގެ  8ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މިމިނިސްޓްރީން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3341192 ،3341188ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ފޮނަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)240-ADS/240/2013/11 :

އިޢުލާން
އަތޮޅުވެހި  2ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.
ޕަބްލިކް ވާރކްސް ފޮނަދޫ ސައިޓާ އިންވެގެންހުރި މިއިދާރާގެ ގެސްޓްހައުސް  2ދިގުމުއްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް
މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު  12( )IUL)240-ADS/240/2013/06މާޗް  )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  03އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް މިއިދާރާއަށް
ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ،އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު
ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
މިއިޢުލާނާގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
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ކުއްޔަށް ހިފުން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
BML/PD-BID/2013/030

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިބޭންކްގެ ބޭނުމަކަށް  03ކޮޓަރީގެ  02ސަރވިސް އެޕާޓްމަންޓް  01އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފަންބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިފަދަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
މިބޭންކުގެ ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގގެ  7ވަނަފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  07އޭޕްރީލް
 2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު)
ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގގެ  7ވަނަފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން
ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އަދި މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
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އަދަދު50 :

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
					
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރުH-2013/43A :

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
މިކުންފުނީގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ވެހިކަލް (ކްރޭން ،ކްރޭންލޮރީ ،ލޮރީ،
ފޯކްލިފްޓް) ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު  H-2013/43އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ،
އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  07އޭޕްރީލް ( 2013އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ  12:00އަށް
މިކުންފުންޏަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުން އެދެމެވެ.
 މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:އަގަށް 90 :ޕޮއިންޓް
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށަހެޅި އަގު 90 
ތަޖުރިބާ 10 :ޕޮއިންޓް
މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.
 ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  45ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން :ބިލް ހުށަހަޅާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އިޢުލާން ނަންބަރުH-2013/43A :
ބިޑް ހުޅުވުން:
y yބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  11އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގައި ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީހުގެ ދެވަނަ
ފަންގިފިލާގެ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
y yވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  11އޭޕްރީލް  2013ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ  12:00އަށް
y yއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ނޯޓު:
y yމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑް ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yމި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3338122 / 3338124ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
y yއީމެއިލް ކުރައްވާނީ:
.procurement@stelco.com.mvy y
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އަދަދު50 :

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
					
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރުH-2013/62 :

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
މިކުންފުނީގެ ކ.ގާފަރު އިންޖީނުގެއަށް އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެއްއަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިފަދަ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  03އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ
ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން ކ.ގާފަރު އިންޖީނުގެއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުނެ އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

އިތުރު ތަފުސީލު

އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،އައިޑީ
ކާޑު ނަންބަރު:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

(މޮބައިލް ނަންބަރު)

ކުއްޔަށް ދޭން ހުށަހަޅާ އިމާރާތުގެ އެޑްރެސް:
ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން) :

މަދުވެގެން  150އަކަފޫޓާއި  500އަކަ ފޫޓާއި ދެމެދުގެ ޖާގައެއް ޢިމާރާތުގައި
ހުންނަން ވާނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގެ ކުލި (މަހަކަށް):
ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ތާރީޚު :
އެހެނިހެން ޝަރުޠު:

ޢިމާރާތަކީ މަގަށް ދޮރުކެނޑިފައިވާ ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށް
ހުރިތަނަކަށް

ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ޢިމާރާތުގައި ފާޚާނާއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ޢިމާރާތަކީ ،އޮފީސް ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ސާފުތާހިރު ކުރެވި ،ފާރުތަކުގައި ކުލަލެވިފައިވާ
ޢި މާ ރާ ތަ ކަ ށް ވާ ން ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ.
ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު
 .1އިމާރާތުގެ ކުލި –  85ޕޮއިންޓް ( ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށަހެޅި އަގު ) 85 
 .2އިންޖީނުގެއާ ގުޅުންހުރި އިދާރީ ޙިދުމަތްތަށް ދިނުމަށް ހުރި ފަސޭހަކަން  15 -ޕޮއިންޓް
ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ،ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ތަނަކީ ސްޓެލްކޯއިން ކ.ގާފަރަށް ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޯރުވައިދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވެން ނެތް ފަދަ ތަނެއް ކަމަށް މިކުންފުންޏަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
އެފަދަ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .އަދި ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި "އޮފީސް އިމާރާތް
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެދި" ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވެމެވެ.
ވީމާ ،މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  11އޭޕްރީލް ( 2013ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ
 13:00އަށް މިކުންފުނީގެ ކ.ގާފަރު އިންޖީނުގެއަށް އަންދާސީހިސާބު އަދި ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ( .އެސްޓިމޭޓް ފޯމު އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކ.ގާފަރު އިންޖީނުގެއިން ލިބޭނެއެވެ).
ނޯޓު:
y yމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑް ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yމި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3338122 / 3338124ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
y yއީމެއިލް ކުރައްވާނީ.procurement@stelco.com.mv :
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު60-ADM/2013/82 :
ނަންބަރު)IUL)10-F/1/2013/32 :

އިޢުލާން

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ޏ.ފުވަމުލަކުން  1ރޫމްގެ
އެޕާރޓްމެންޓެއް
ވީމާ،

ކުއްޔަށް
މިކަމަށް

ހިފުމަށް

މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ ޖުވަނައިލް

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ބޭރުން ގެންނަ

ފަރާތްތަކުން

ވޮލްންޓިއަރުގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަ ޖެއްސުމަށްޓަކައި  1ކޮޓަރީގެ

 02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް
ޏ.ފުވައްމުލަކު

އެއަރޕޯޓް

ހާޒިރުވެ

އޮފީހަށް

އެޕާޓްމެންޓެއް މި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،އެޕާޓްމެންޓް

މަޢުލޫމާތު

ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  07އޭޕްރީލް  2013ވާ

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން

ދުވަހުގެ  11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ،އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ
މަޢުލޫމާތާއި
ޏ.ފުވައްމުލަކު

ޚިދުމަތްތަކުގެ
އެއަރޕޯޓް

ތަފުސީލު
އޮފީހަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  14އޭޕްރީލް  2013ވާ

ޕްރޮފައިލަކާއެކު

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ދެންނެވީމެވެ .މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
ފޯނު:

3344391 ،6868688 ،7785181

ފަރާތްތަކާއި،

ގަޑިއަށް

އަންދާސީހިސާބު

ބަލައި

ވަޑައިނުގަންނަވާ
ނުގަނެވޭނެކަމުގައި

ފެކްސް6868687،3344336 :
އީމެއިލްcontracting@stomaldives.net:
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

 26މާޗް 2013

 25މާޗް 2013
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ބޭފުޅުންގެ
ދެންނެވީމެވެ.

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯޒަލް

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
BML/PD-BID/2012/084-3

 .1ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު 5 :އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތެއް
 .2ކުއްޔަށްދޫކުރާތަނުގެ ފްލޯރ ޕްލޭންތައް (އިމާރާތްކުރުމުގެ
ހުއްދަ

އިޢުލާން

ކުއްޔަށްދޫކުރާ

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ)

ފްލޯރ

އެނ ގޭ ގޮ ތަ ށް
 .3ކުއްޔަށް ދޫކުރާތަނުގެ އޭރިއާ ( -ފާރުތަކާއި ވައިގޮޅިތައް އަދި

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ބެލްކަނިފަދަ ތަންތަން ކެޑުމަށްފަހު ބޭނުންހިފޭނެ ބޮޑުމިން
މިބޭންކުގެ

ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި

 -އަކަފޫޓުން ނުވަތަ އަކަމީޓަރުން)

ދިގުމުއްދަތަށް

ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފަންބޭނުންވެގެން  21ޖެނުއަރީ  2013ގައި

 .4ފްލޯއެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގު :އަކަފޫޓަކަށްޖެހޭ ރޭޓް (މަހުކުލި)
އެނގޭގޮތަށް .ހުރިހާ ޓެކްސްއެއް ހިމަނައިގެން

ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު BML/PD-BID/2012/084-2
އަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ

 .5އިމާރާތަށް ކަރަންޓާއި ފެންފަދަ ސާވިސަސް ގުޅާއިފައިވާގޮތުގެ

އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު

ތަފުސީލު (ޕެނަލްއެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.

ހު ޅު ވާ ލަ މެ ވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކޮންމެފްލޯއަކަށް ވަކިމީޓަރެއް ހުރިކަން

މިބޭންކުގެ

ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ ނޫންކަން)

ތިރީގައި

ލިސްޓްކޮށްފައިވާ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން މަގަކަށްވާގޮތަށް ހަދާފައިވާ

 .6ކުއްޔަށްދޫކުރާފަރާތަކީ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ޙައްޤުވެރިފަރާތްކަން
އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.

އިމާރާތްތަކަކުން ގްރައުންޑް އަދި ފަސްޓްފްލޯ (ކޮންމެފްލޯއެއްގައި
2000

އަކަފޫޓަށްވުރެން

ކުޑަނޫން

އޭރިއާއެއް،

ނުވަތަ

 .7ކުއްޔަށްދޫކުރާފަރާތުން އިތުރު ކަމެއްކޮށްދޭނަމަ އެކަމަކާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު.

އެއްފްލޯއިންއެކަނިނަމަ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން  2000އަކަފޫޓަށްވުރެ
ކުޑަނޫން އޭރިއާއެއް) ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްހިފަންބޭނުންވާ
ކަމަށް

ދަންނަވަމެވެ.

މާކްސްދޭނެގޮތް:
 .1ކުލީގެ އެންމެ ކުޑަރޭޓެއްހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  40%މާކްސް

 .1އަމީރު އަޙްމަދުމަގު

 .2އިމާރާތް ހުރިމަގާއި ވަދެނިކުމެވުމަށް ފަސޭހަވުމާއި އިމާރާތުގެ

 .2އަމީނީ މަގު

ފެންވަރު 30%

 .3މަޖީދީ މަގު

 .3އިމާރާތް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭތަން ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުގައި

 .4ޗާންދަނީ މަގު

 3މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ހަވާލުކުރާފަރާތަކަށް  30%މާކްސް

 .5ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތަކަށް މާކްސްދޭނީ ބޭންކުގެ

 .6ސޯސަން މަގު

ފަރާތުން

 .7ފަރީދީ މަގު

ހުޅުވުން އޮންނާނީ ކަޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ

 .8މެދުޒިޔާރަތް މަގު

ހާޒިރުގައެވެ.

 .9އޯކިޑް މަގު

ގަޑިއަށް

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ ،މިފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ
ފަރާތްތަކުން  1އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  14:00އަށް ސީޓްރެކް
ބިލްޑިންގގެ  4ވަނަފަންގިފިލާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން
ކުއްޔަށްދޫކުރައްވަން ގަސްތުކުރައްވާ އަގު ބަޔާންކޮށް

ކުއްޔަށްދޭތަނަށްގޮސް

ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ބިޑްތައް

ހާޒިރުނުވާފަރާތްތަކުގެ
އަދި

މިކަމަށް

ހުށަހެޅުން
ބިޑްކުރައްވަން

ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް
 www.bankofmaldives.com.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެ
ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

ތިރީގައި

 28މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)7-HRCE/1/2013/16 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު:

މަޤާމު

އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް (އޮފިސަރ ގްރޭޑް )2

ބޭނުންވާ އަދަދު

1

 7ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 19މާޗް

2013

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މުސާރަ

( 7000/ހަތް ހާސް) ރުފިޔާ .1ސަރވިސް އެލަވަންސް :ހާޒިރުވާ ދުވަހަކަށް ( 203/33ދުއިސައްތަ ތިންރުފިޔާ ތެއްތިރީސް ލާރި)

ޢިނާޔަތް

 .2ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް :ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާނަމަ ( 1000/-އެއް ހާސް ރުފިޔާ)
އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމަ ހާސިލުކޮށްފައިވާނަމަ ( 750/-ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
 .1މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،

އަސާސީ ޝަރުޠު

 .2މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު މި ދާއިރާއިން
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
 .3އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޓަރވިއުގައި މި މަސައްކަތަށް ޤާބިލުމީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން
 .1މިއޮފީހުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފިޔަވައި އިތުރު އެހެންއެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުމާއި އަދި
މި އޮފީހުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް

އެހެނިހެން ޝަރުޠު

ނުކުރުން.
 .2ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން ،އަދި
އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
 .1އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ސިޓީތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
 .2އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުން.
 .3އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބިއުރޯގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން.
 .4އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބިއުރޯގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އޮފީހުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް
ބެލެހެއްޓުން.
 .5އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބިއުރޯގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ކައުންޓަރުންނާއި ،އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.audit.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
 .2ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް
ރަސްމީފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު).
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 .3ވަކި ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައި ހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ
ވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެ ހިނދެއްގައި މި އޮފީހަށް ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
 .4ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ،އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 .5ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު).

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ
ތާރީޚާއި ގަޑި

 04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު  15:00ގެ ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް
(ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ)
 .1މި މަޤާމަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފު ހުންނާނީ  1އަހަރުދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ .އަދި މަސައްކަތަށް
ރަނގަޅުނަމަ (މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހު) ވަޒީފާ ދާއިމީކުރެވޭނެއެވެ.
 .2މި މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސްއަށް ޝޯޓް ލިސްޓުކުރެވޭނީ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،އެންމެގިނަ
ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކެވެ.
އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓުކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ޝޯޓް ލިސްޓުކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް
އެކަންޏެވެ .އެނޫން ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލިޔުމަކުންނެއް ނާންގާނެއެވެ .އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް
ލިސްޓްކޮށް ނިމުމުން އެކަން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
 .3އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާނެގޮތަކީ )2( ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން ޓެސްޓެއް ދިނުމެވެ .މި ޓެސްޓުން އެންމެ
މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކަށް
ޑައިރެކްޓް އިންޓަރވިއުއެއް ދިނުމެވެ .އަދި މި އިންޓަރވިއު އިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް
ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނޭ
ފޯނު ނަންބަރު3323939 ،3348200 :
ފެކްސް ނަންބަރު3316430 :
އީމެއިލް އެޑްރެސްinfo@audit.gov.mv :
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އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު)IUL)438-HRU/438/2013/46 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ .އެސް4 .

ކްލެސިފިކޭޝަން

އެސިސްޓަންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުސާރަ 5020/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ).
ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ބ .އޭދަފުށި  /މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

އެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނިޝަނުގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން
ސާ ބި ތު ކޮ ށް ދި ނު މާ އެ ކު:
1 .1މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ
ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
2 .2އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތާގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

4 .4އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5ވަކި ވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެ ދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
6 .6މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުންދިއުމާއެކު،
ޖީ.އެސް  3ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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އަދަދު50 :

7 .7ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،އިންފޮރމޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

1 .1އޮފީހުގެ ސަރވާތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

މައިގަނޑު

2 .2އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރވިއުގަ ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް މި ޚިދުމަތް

މަސައްކަތްތައް

މުވައްޒަފުންނަށް

ފޯރުވައިދިނުން.

3 .3އޮފީހުގެ އައި.ޓީ .އާ ބެހޭ ތަކެއްޗަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް އޮފީސްތެރެއިން ރަނގަޅުކުރެވެން
ހުރި މިންވަރަކުން ރަނގަޅުކޮށް ،ނުކުރެވޭ ތަކެތި ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގުޅިގެން އެކަމާ ބެހޭ
މީހުން ލައްވާ ރަނގަޅުކުރުވުން.
4 .4އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އެއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން.
5 .5އޮފީހުގެ އީ-މެއިލް ސިސްޓަމާއި އެއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން.
6 .6ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބަލަހައްޓަވާ ޤައުމީ ވިއުގަޔާ ބެހޭގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
7 .7އޮފީހުގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް .ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން.
8 .8އޮފީސް އޮޓޮމޭޝަނަށް ލަފާދީ އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
9 .9އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ ސޮފްޓްވެއަރއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ ބަލަހައްޓާ
ބަޔަކާގުޅައިގެން އެ މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
1010އޮފީހުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ،ޔޫޓިއުބް އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން.
1111އޮފީސް ހިންގުމުގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި
އެހީތެރިވެ ދިނުން.
1212އޮފީހުގެ އައި.ސީ.ޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޛު ކުރުން.
1313އަދި މިނޫނަސް އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ކޮމްޕިޔުޓަރ ނެޓްވާރކް އެޅުމާއި ޑިޒައިން ކުރުމާއި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
2 .2ސަރވަރ ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
3 .3ޓެލެފޯނު ނެޓްވަރކް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
4 .4ޑޭޓާބޭސްތައް ޑިޒައިން ކުރަން އެނގުމާއި ،ޑޭޓާބޭސްތައް ބެލެހެއްޓުން.
5 .5އޮފީހުގެ އީމެއިލް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
6 .6ކޯޕަރޭޓް ނެޓްވަރކް ސިސްޓަމްތަކާ އެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
7 .7ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ބައިވެރިވި
ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށް
ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރިތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
y yސުންގަޑި 02 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީސް ( ބ .އޭދަފުށި ) އަށް.
y yއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް  03އޭޕްރީލް  2013އާއި  30އޭޕްރީލް  2013އާ ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި
އޮ ން ނާ ނެ އެ ވެ.
y yދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް
ދެވޭނެއެވެ.
y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް
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އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)10-C/10/2013/2 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު :ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

އެމް.އެސް 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މުސާރަ :މަހަކު  5,610/-ރުފިޔާ
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  /ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓް  /މާލެ

އޮފީސް /ސެކްޝަން  /ތަން
އަސާސީ ޝަރުޠު:

y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ހިއުމަން ރިސޯސް
އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި ހިއުމަންރިސޯސް،
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ).
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ހިއުމަން ރިސޯސް
އޮފިސަރގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި ހިއުމަންރިސޯސް،
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ).
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
y yވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން އެމް.އެސް  1ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 4
ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ
މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

1 .1މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުން

ވާޖިބުތައް:

y yމަސައްކަތު އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ސިވިލް ސަރވިސް
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް ފޮނުވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ޓާގެޓް ސެޓްކުރުމަށް ދެންނެވުން .އަދި މަސައްކަތު އަހަރުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުގައި ދެންނެވުން.
y yމިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކަށް ފޯމުތައް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ސެކްޝަން  1ގައިވާ "މަސައްކަތު
ފެންވަރުބެލޭ މުވައްޒަފާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފައިލުގެ އަސްލު
ރެކޯޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުން.
y yމަސައްކަތު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އަހަރު

ޓާގެޓް

ސެޓްކޮށް

މުވައްޒަފުންނާއި

މުޢާމަލާތު

ކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ،ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމުތައް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ

ބެލުން.

2 .2މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭ ފޯމުތައް ދިރާސާ ކުރުން
y yދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި ،ޓާގެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ،ފޯމުތައް
ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން.
y yފޯމުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ،އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ތަފާތުގޮތަކަށް ކަމަށް ފެންނަނަމަ ،ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ
ލަފާގެ މަތިން އެދާއިރާއަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަންތައްތައް ބަލައި ޙައްލުކުރުން.
y yޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ ދާއިރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދިނުމަށް ފޯމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތަކުގެ
ތެރެއިންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން .އަދި ބައެއް ބައިތަކަށް މާމަތިން ނުވަތަ މާދަށުން
ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،މިކަން ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
y yފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،އެއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭގޮތުން
ފާހަގަކުރެވޭ ރަނގަޅުކަންތަކާއި ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ،އުސޫލީ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް،
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި
އޮފީހުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށް ހުށަހެޅުން.
y yމުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ބޭނުންވާ ރޮނގުތައް ފާހަގަކޮށް ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާއަށާއި
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްއަށް ހުށަހެޅުން.
3 .3މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން
y yމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ދާގޮތް "ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތު
ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުސޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށް އެންގުން.
y yމަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ނިމުމުން އެމަސައްކަތަކާ ބެހޭ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕާމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަން ފޮނުވުން.
4 .4އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް
y yމަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ
ހިއުމަން ރިސޯސް ޕެނަލްގެ ލަފާގެ މަތިން އެމައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
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y yދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބަލާ ފޯމުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓޭތޯއާއި
ފެންވަރު ބެލުނު ގޮތުގެ ފޯމުތައް ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
y yމިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީއާއި އެކޮމެޓީތަކުގެ ޕެނަލްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމު ކުރުމާއި
ކޮމެޓީއާއި ޕެނަލްތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،އަހަރު ނިމުމުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ފޮނުވުމާއި ،ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
y yމިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
މަސައްކަތް ކުރުން.
y yސެކްޝަނުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
y yސެކްޝަނުގެ ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
y yސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިންވިދާޅުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމުވައްޒަފެއްގެ
މަސައްކަތް ކުރުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yމައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

ކަންތައްތައް:

y yގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް

 03އޭޕްރީލް  2013ން  11އޭޕްރީލް  2013ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި (ވެލާނާގޭ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި

 10ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތަން:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވޭނީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު
ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ
އޮފީހަކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން

ތާރީޚާއެކު ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ

އަސްލު ކޮޕީއެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3323820ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

y yފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ
ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  www.homeaffairs.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހާ ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޟެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
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y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު".
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ސުންގަޑި:

ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރުMNU-HR/2013/76 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު:

ލެކްޗަރަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  12687/50ރ

އޮފީސް:

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ދާއިރާ

ލޯ

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013
ބޭނުންވާ އަދަދު:
ޔުނިވަރސިޓީ އެލަވަންސް:
ރޭންކް
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މަހަކު  5437/50ރ
2

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސަނަދަތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7ގެ ސަނަދާއި ލެވެލް  9ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން  10އަހަރު ދުވަހު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yޓޭބަލްކުރެވޭ ގަޑިއާއި ބަދަލުގައި ނަގަންޖެހޭ ގަޑިތަކަށް ކިލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން .ޓިއުޓޯރިއަލް
އާއި ޢަމަލީ ކްލާސްތަކާއި ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން ތަކާއި ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފީލްޑް
ވިޒިޓްތަކާއި ކްލިނިކަލް ސެޝަންތައް ހިންގުން.
y yކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުގައްރަރާ އެއްގޮތަށް ތަފާތު ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކަށް ކިޔަވައިދީ ކޯސް
ނިމުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު މެނޭޖްމަންޓަށް ދިނުން .އެސައިންމަންޓް އާއި އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް
ހަދާ މާކްސްތައް ތައްޔާރުކުރުން .ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ޕްރޮގްރެސް އާއި ޕަރފޯމަންސް މޮނިޓަރކޮށް
މެނޭޖްމަންޓަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
y yކިޔަވައިދިނުމާއި ފިލާވަޅު ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ރަސްމީގަޑީގެ ވަގުތު އެކަމަށް ހޭދަކުރުމާއި ތިރީގައިވާ
މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ކުރުން.
(ހ) އާ މުޤައްރަރުތައް ފަރުމާކުރުމާއި ބޭނުންކުރެވޭ މުޤައްރަރުތައް އިޞްލާޚް ކުރުން.
(ށ) ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

(ނ) މާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާން ކަރުދާސްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ތައްޔާރުކޮށް އިމްތިޙާނު ދިނުމާއި
ޕޭޕަރުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ސާފުކޮށް ނިންމުން.
(ބ) ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ކިޔަވައިދެއްވާ މާއްދާތަކާއި އިމްތިޙާނު ދިނުމާއި ޕޭޕަރުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތުގައި ސާފުކޮށް ނިންމުން.
(ޅ) ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެވޭ ފެންވަރު މަތިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިސްނައި އެކަމަށް މަސައްކަތް
ކުރުން.
(ކ) ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައާއި މާއްދާތަކުގެ ޕެނަލްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހަވާލުކުރެވޭ
މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ކުރުމާއި ،ޖޫނިއަރ ސްޓާފުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
މެނޭޖްމަންޓަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
(އ) ފެކަލްޓީގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގާ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލައި އަމިއްލަގޮތުންވެސް
މަސައްކަތް ކުރުން.
y yފަންނީ އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތަށް ފަސްނުޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނަލް
ރޫހެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން
y yއަމިއްލަގޮތުންނާއި ފަންނީ އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން ޢިލްމު ދިރާސާތައްކޮށް ޝާއިރުކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން.
y yކޯސް ކޯޑިނޭޓް ކުރުމާއި މާއްދާ ކޯޑިނޭޓްކުރުން .ފެކަލްޓީ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި
ބައިވެރިވުމާ ކޮމިޓީ ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
y yމިނޫންވެސް މަޤާމާއި ގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީއިން ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
ލެކްޗަރަރގެ މަޤަމަށް މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ،އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރގެ މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  11374.40ރ

އޮފީސް:

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ދާއިރާ

ލޯ

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ބޭނުންވާ އަދަދު:
ޔުނިވަރސިޓީ އެލަވަންސް:
ރޭންކް:
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y yމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ،
y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއްނެތި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއިން 8

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،

y yސީނިއަރ ޓިއުޓަރ  /ޕްރިންސިޕަލް އިންސްޓްރަކްޓަރގެ މަޤާމުގައި  6އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ

y yފެކަލްޓީއިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން.

މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yޓިއުޓޯރިއަލް އާއި ޢަމަލީ ކްލާސްތަކާއި ،ޑެމޮންސްޓްރޭޝަންތަކާއި ދަރިވަރުންގެ ފީލްޑް ވިޒިޓްތައް
ހި ން ގު ން.
y yރިސާޗް މަސައްކަތްކުރުން.
y yފަންނީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނު

ތައްޔާރު ކުރުމާއި ސާފުކުރުމާއި އެސެސްކުރުމާއި އިންވިޖިލޭޓް

ކުރުން.
y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން
y yދަރިވަރުންނާއިއެކު މަޝްވަރާ ބޭއްވުން.
y yކިޔަވައިދޭ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުން.
y yމާއްދާ ކޯޑިނޭޓްކުރުން.
y yމަރުކަޒު އަދި ޑިޕާޓްމެންޓް ތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި
ރޭވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުން.
އުޖޫރައާއި

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދެވޭނެއެވެ.

ޢިނާޔަތްތައް:
ސިޓީއާއެކު

 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 .2ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރިޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ

ލިޔުންތައް:

އަސްލު)
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
ނޯޓު :މިމަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާނީ  31ޑިސެމްބަރ  2013ގެ ނިޔަލަށް
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ.
ސިޓީ ފޮނުވަންވީ

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/

ތާރީޚު:

އިދާރީ މަރުކަޒަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3345409ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު)IUL)160-A/1/2013/16 :

އިޢުލާން

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ކުރިއަށްގެންދާ  500ޙާފިޡުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާނެ ރިސޯސް
މުދައްރިސުން ބޭނުންވެއެވެ.
ބޭނުންވާ އަދަދު:

04

		
މުސާރަ:

ނަގައިދޭ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200/-ރުފިޔާ

		
ޝަރުޠު:

ޤުރްއާން ތަޖުވީދުމަގުން ކިޔަވަން ދަންނަ ޤުރްއާން ހިތުދަސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ވީމާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން ސިޓީއަކާއެކު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ) ކޮޕީއާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ
މަރުކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު(IUL)160-A/1/2013/13 :

އިޢުލާން
މި މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންދާ ޤުރްއާން މުދައްރިސް ކަމުގެ އެޑްވާންސް ކޯހުގެ ޓީޕީ

މިމަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ

މިންގަޑެއްގެ ދަށުން ސްޕަވައިޒަރ ކޮށްދެއްވާނޭ ސްޕަވައިޒަރުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ބޭނުންވާ އަދަދު4 :
ޝަރުޠު:
1 .1ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި މަދުވެގެން  8އަހަރު އުޅެފައިވުމާއެކު ސްޕަވައިޒަރ ލެވެލްގައި މަދުވެގެން  5އަހަރު
އުޅެފައިވުން.
2 .2ދިވެހި ،އިސްލާމް ،ޤުރްއާންފަދަ މާއްދާއެއް ކިޔަވައިދެއްވާ ސްޕަވައިޒަރެއްނަމަ އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
އެލަވަންސް :އޮބްޒަރވް ކުރައްވާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200/-ރުފިޔާ
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ) ކޮޕީއާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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މާޗް

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރު( IUL)177-A1/1/2013/16 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޙު 18 :މާޗް 2013

މަޤާމު:

މާކެޓިންގ އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ރޭންކް:

އެމް.އެސް ( 1މެނެޖީރިއަލް ސަރވިސް )1

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޜަން:

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް

ޔުނިޓް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

98

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މުސާރަ:
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 5610/ރުފިޔާ 2000/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް :އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ
ވިލިނގިލި ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަތުރު އެލަވަންސް
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ( 5ޑިޕްލޮމާ) ނުވަތަ
( 6ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓުފިކެޓު/އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ/އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ/ފައުންޑޭޝަން ޑިގްރީ)ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ( 4ސެޓުފިކެޓު  )4ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން އެމް.އެސް  1ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 4 .ރޭންކުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް 1 .ރޭންކު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްޢުލިއްޔަތުy y :މާކެޓީން މެޓީރިއަލްސް އަދި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.
y yއެން.ސީ.އޭ.ގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެން.ސީ.އޭ .އިން އިންތިޒާމު ކުރާ ޙަރަކާތްތަކާއި
މަސައްކަތްތައް ޢާންމުކޮށް ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެހެން ފޯރުވައިދިނުން.
y yއިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކޮށް އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުން.
y yއެން.ސީ.އޭ އިން ޢާންމުންނަށް ފޯރުވައިދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޢާންމުންނަށް
ފޯ ރު ވަ އި ދި ނު ން.
y yއޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުން.

މަޤާމު:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ރޭންކް:

ޖީ.އެސް )GS3( 3
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އަދަދު50 :

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޜަން:

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް

ޔުނިޓް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މުސާރަ:

 4465/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ
ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ޚިދުމަތްތައް
ވިލިނގިލި ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަތުރު
އެލަވަންސް

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.ސީ.
އީ އެޑްވާންސް ސަބްސިޑިއަރީ އިމްތިޙާނުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން
ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ސާނަވީ
އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް
ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ( 3ސެޓުފިކެޓު
 )3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 3
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ( 2ސެޓުފިކެޓު
 )2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 6
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  3ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
6 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު،
ޖީ.އެސް 2 .ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނު ވަ ތަ
7 .7މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް.
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އަދަދު50 :

 3ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާއި އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
އެފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ މަސްޢުލިއްޔަތު:

y yއޮފީހުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް އޮވަރރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
y yއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުގެ ސިޓީ އާއި އިޢުލާން ފަދަ ތަކެތި ލިޔުން.
y yއަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުން.
y yއޮފީހުގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓް ވެރީންގެ ލަފާގެ މަތީން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލްތައް
ގެ ނަ އު ން.
y yއިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
y yއޮފީހުގެ ތަޅުދަނޑި ބަންޑާރަކޮށިން ގެނެސް އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ މަސައްކަތް
ކު ރު ން.
y yއޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައް ކުރުން.

ހުށަހެޅުންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯ ކޮޕީ އަދި
އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒިފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
y yދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް
ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ
ފޯމު" .މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ސުންގަޑި:

 01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި
އާޓްސް އަށް

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚު:

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް  15ގެ ކުރިން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރުަކީ  3310729 / 3313456އެވެ .ވަޒީފާއަށް
އެދޭ ފޯމު މި ސެންޓަރުގެ  www.nca.gov.mvވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ.

އަދި މިސެންޓްރުގެ ރިސެޕްޝަނުންވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރުMNU-HR/2013/81 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ބޭނުންވާ އަދަދު:

މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  7,035/-ރ

އޮފީސް:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/އިދާރީ މަރުކަޒު ޔުނިވަރސިޓީ އެލަވަންސް:

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

01

މަހަކު  2,000/-ރ
މަހަކު  1,807/-ރ
އެމް.އެސް 3

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި y yފައިނޭންސް/އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހައްދަވާފައިވުން.
އިސްކަން ދެވޭނެ

y yމަޤާމާ ގުޅޭ ދައިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން.

ކަންތައްތައް:
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ބޭނުންވާ އަދަދު:

މަޤާމު:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  6,295/-ރ

އޮފީސް:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/އިދާރީ މަރުކަޒު ޔުނިވަރސިޓީ އެލަވަންސް:

ސަރވިސް އެލަވަންސް:
ރޭންކް:

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2
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01

މަހަކު  2,000/-ރ
މަހަކު  1,659/-ރ
އެމް.އެސް 2

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް 8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ނުވަތަ

 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުތަވަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސއްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ/ޤާބިލުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ،
އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިފުން ،ނުވަތަ
 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި y yފައިނޭންސް/އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހައްދަވާފައިވުން.
އިސްކަން ދެވޭނެ

y yމަޤާމާ ގުޅޭ ދައިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން.

ކަންތައްތައް:
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރު)IUL)160-A/1/2013/19 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013
ބޭނުންވާ އަދަދު1 :

މަޤާމު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

މުސާރަ:

މަހަކު 7035/-

އޮފީސް

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓީ .އެސް .އޯ 4

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު 2500/-

ސެކްޝަން :އެޑްމިން
ރޭންކް:

އެމް .އެސް 3

( ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
( ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ( ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް )
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،އެމް .އެސް 2
ރޭންކްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް .އެސް  3ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ

 .1މަރުކަޒުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން

މަސައްކަތް:

 .2ކިޔަވައިދިނުމާއިގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
 .3މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގާ ޤުރްއާން ކްލާސްތައް
ހިންގުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
 .4މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ހިންގަންޖެހޭ އިމްތިޙާންތަކާއި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވަމީ އިމްތިޙާނުތަކާއި
މުބާރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
 .5މަރުކަޒުގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ،ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.

އުޖޫރައާއި

y yއިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

ޢިނާޔަތްތައް:

y yޓެނުއަރޝިޕް އެލަވަންސް
y yސަރވިސް އެލަވަންސް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ލިޔުންތައް:

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .3ލިބިފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ

(އެކްރެޑިޓް

ކުރެވިފައިވާ)

ފޮޓޯކޮޕީ

(އެޓެސްޓްކޮށް

އަސްލު)

 .4ސިވިލްސާރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން
ދޫކުރާ " މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި
އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު.
 .5ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރުން ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް
 .6ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)
 .7ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
ވަޒީފާއަށް އެދޭ

މި މަޤާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދޭންޖެހެއެވެ .ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދޭންޖެހޭނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ.

ފަރާތްތަކުން

ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ ދިގުމިނަކީ  15މިނިޓެވެ .ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ކޮންޓެންޓާއި ،މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި

ހުށަހެޅުން

ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .1ޕާރސަނަލް ޕްރޮފައިލް ( ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކުރުތަޢާރުފެއް )
 .2ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އޭގެ ނަތީޖާތައް.
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިދާރާގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރާނެގޮތުގެ ތަޞައްވަރު.
 .4ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރާނެގޮތުގެ
ތަ ޞަ އް ވަ ރު.
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ތަޞައްވަރު.
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ފެންނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތްތައް.
 .7ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލުވާކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބު.

ސުންގަޑި:

މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު  02އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ
ދުވަހުގެ  15:00ގެ ކުރިން ،މި މަރުކަޒަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

އިންޓަވިއުއާއި

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގައި

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ނޯޓު :މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި

އޮންނާނެ ތާރީޚު

ތަޖުރިބާއަށް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު  15ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

y yސިވިލް

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއަށް

އެދޭފޯމު

މި

މަރުކަޒުގެ

ކައުންޓަރުންނާއި،

ވެބްސައިޓް

 www.chq.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
y yއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3335084ނަންބަރު ފޯނާއެވެ .ފެކްސް ނަންބަރުަކީ
 3335086އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  7,035/-ރ

ނަންބަރުMNU-HR/2013/79 :
ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ބޭނުންވާ އަދަދު:
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރ
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01

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

އޮފީސް:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ޔުނިވަރސިޓީ

މަހަކު  1,807/-ރ

އެލަވަންސް:

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

އެމް.އެސް 3

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނުވަތަ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  6,295/-ރ

އޮފީސް:

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ޔުނިވަރސިޓީ

މަހަކު  1,659/-ރ

އެލަވަންސް:
ރޭންކް:

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

އެމް.އެސް 2

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް 8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުތަވަ  6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުތަވަ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 .3މަޤާމުގެ މަސއްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ/ޤާބިލުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ،
އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިފުން ،ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާ

މީހެއްކަމުގައިވުން.

y yތާވަލާ އެއްގޮތަށް ފެކަލްޓީ ހުޅުވާލެއްޕުން .ބަންދު ދުވަސްތަކާއި އިތުރުގަޑީގައި ކަމެއް މެދުވެރިވުމުން
ފެކަލްޓީ ހުޅުވުމާއި ލެއްޕުން .އަދި މަސައްކަތާގުޅޭ ލިޔުންތައް އެންޓްރީން ހަވާލުވުން.
y yސްޓޮކަށާއި ޕްރެކްޓިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ދަތިނުވާނޭހެން ހޯދުން .ތަކެތިބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ތަކެތި ދޫކުރުން .މިކަންކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން
y yފެކަލްޓީން ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައްލިޔެ ފޮނުވުމާއި ލިބޭ ލިޔުންތަކާއި ފޮނުވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން .މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް ،މުސާރައާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް
މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު:

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހިނގާމަހުގެ  16ވަނަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް
ފޮ ނު ވު ން.
y yޕެޓީކޭޝް ފައިސާއާއި އެފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން ،މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ނުވަތަ
ޗުއްޓީގައި ހުރިނަމަ ވެރިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
y yފެކަލްޓީގެ އިދާރީ ،އެކަޑެމިކް ޙަރަކާތްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން ،މަސައްކަތު
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބެހުން ،ވޮޗަރުންގެ ޑިއުޓީ ޓޭބަލްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރީ
ތައްޔާރުކުރުން ސަރުދާރަށް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކޮށް އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ބެލުން.
y yމުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ލިޔުން ،ސަލާމުގެ ފޯމުތައް ކޮންމެ  7ދުވަހަކުން  1ފަހަރު
މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން.

އުޖޫރައާއި

އިތުރުގަޑީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދެވޭނެއެވެ.

ޢިނާޔަތްތައް:
ވަޒީފާއަށް އެންމެ

y yތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

ޤާބިލު ފަރާތެއް

y yމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަމާއި ސިފަތައް

ކަންތައްތައް:
 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
 .2ވަޒީފާގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރެއްވި ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ސިޓީއާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔެކިޔުންތައް:

ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި ސުޕަވައިޒަރަކު އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތާ މެދު
ދެކޭ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް.
 .4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރިޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ
އަސްލު)
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ނޯޓު :މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  07( MNU-HR/2013/31ފެބްރުއަރީ )2013
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ސިޓީ ފޮނުވަންވީ

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/

ތާރީޚު:

އިދާރީ މަރުކަޒަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3345157ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރުMNU-HR/2013/80 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  7,035/-ރ

އޮފީސް:

ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރ

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ

ޔުނިވަރސިޓީ

މަހަކު  1,807/-ރ

އެލަވަންސް:

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

އެމް.އެސް 3

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނުވަތަ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤަމަށް މީހަކު ނުލިބިއްޖެނަމަ ،ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މުސާރަ:

މަހަކު  6,295/-ރ

އޮފީސް:

ބޭނުންވާ އަދަދު:
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރ

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ

ޔުނިވަރސިޓީ

މަހަކު  1,659/-ރ

އެލަވަންސް:
ރޭންކް:

ކްލެސިފިކޭޝަން :ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

109
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އަދަދު50 :

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް 8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުތަވަ  6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުތަވަ
 .3މަޤާމުގެ މަސއްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ/ޤާބިލުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ،
އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިފުން ،ނުވަތަ
 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 3
އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
ކމުގައިވުން.
މީހެއް ަ
y yމަޤާމުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން
y yސިޓީ ނޯޓު ފަދަ ލިއުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ވަޒީފާ ޗިޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ފޮނުވުން.
y yމުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހޭ ލިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އެންގުން
y yއޮފީހުގެ ޑިއުޓީތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާއި ސުޕަރވައިޒް ކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން

މުވައްޒަފުންނަށް

މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރުމާއި

މޮނިޓަރކޮށް

ބެލުން.

y yމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
y yއަހަރު ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
y yކޮންޓްރެކްޓް ގެ ދަށުން ގެންގުޅޭ މީހުންނާއި ޕާޓްޓައިމް ޓީޗަރުންގެ އެގްރީމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް
ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން
y yބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްއިޢްޔާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ހަރަކާތްތަކަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ޗަންދާ ކޮލެޖް ފައިނޭންސް މެދުވަރިކޮށް ބަރާބަރަށް ދެއްކުން
y yފެކަލްޓީއާ ގުޅިފައިވާ ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އެކިއެކި ޖަމްއިޢްޔާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް
ފެކަލްޓީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރަމުން ގެންދިއުން
y yފެކަލްޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓީގެ އިސްވެރިޔާއަށް މަޝްވަރާ ދިނުން
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yފެކަލްޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާދެއްވާ ޕާޓް ޓައިމް މުދައްރިސުން އަދި ކޮލެޖްގެ
އެހެނިހެން ކެމްޕަސްތަކުގައި ހިންގާ އެފް.އެމް.ސީ .ގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާދެއްވާ މުދައްރިސުންގެ
މުސާރަ ދިނުމަށްބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދާ ތައްޔާރުކޮށް ކޮލެޖް ފައިނޭންސްއަށް ފޮނުވުން
y yހުރިހާ ސްޓާފް ރޫމް ،ކްލާސްރޫމް ،މީޓިންގ ރޫމް ތަކުގައި ހުންނަ އަދި ގެނެވޭ ފަރުނީޗަރާއި
އެހެނިހެން ތަކެތި އިންވެންޓްރީ ކޮށް ނަންބަރުޖަހާ ބެލެހެއްޓުން.
y yމުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
y yފެކަލްޓީގެ އިމްތިޙާނުތައް ހިންގުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ކުރުމާއި އެކަންތައްތައް
ހިންގުން.
y yމީގެ އިތުރުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާ ގުޅޭގޮތުން އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ ހަވާލުކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
އުޖޫރައާއި

އިތުރުގަޑީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދެވޭނެއެވެ.

ޢިނާޔަތްތައް:
ވަޒީފާއަށް އެންމެ

y yތަޢުލީމާއި ތަމްރީން

ޤާބިލު ފަރާތެއް

y yމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަމާއި ސިފަތައް

ކަންތައްތައް:
 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
 .2ވަޒީފާގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރެއްވި ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
ސިޓީއާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔެކިޔުންތައް:

 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި ސުޕަވައިޒަރަކު އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތާ މެދު
ދެކޭ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް.
 .4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރިޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ
އަސްލު)
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
ނޯޓު :މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  07( MNU-HR/2013/61މާޗް  )2013އިޢުލާން
ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ސިޓީ ފޮނުވަންވީ

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/

ތާރީޚު:

އިދާރީ މަރުކަޒަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3345157ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)151-PMDS/151/2013/1 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

ޓެކްނީޝަން

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ.އެސް4 .

ކްލެސިފިކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 5,020/- :ރުފިޔާ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ ،އެހެން ވަޒީފާއެއް
އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 35%
( އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ) .

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

މާލެ  /މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ /ރެގިއުލޭޝަންސް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

ޓެކްނީޝަނުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު :
1 .1އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން
'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި

ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާ އެކު ،އިލެކްޓްރިކަލް
ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
3 .3އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،އިލެކްޓްރިކަލް
ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
4 .4އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ
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އަދަދު50 :

5 .5ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
6 .6އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ

މާކުހެއް ލިބެމުން ދިއުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 3 .ރޭންކްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި
އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
7 .7އިލެކްޓްރިކަލް ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،ހަކަތައާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

އިލެކްޓްރިކަލް

ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

1 .1އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ހިންގާ އެކިއެކި ޓެކްނިކަލް އިންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް 2 .2ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.
3 .3ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އަދި އިޞްލާޙުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
4 .4މި ނޫނަސް އޮފީހުން ރާވައި ހިންގައި އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  3004216އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1އިލެކްޓްރިކަލް ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
2 .2ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު
3 .3ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ނުވަތަ ހަކަތައާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
4 .4މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އިތުރު ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން އެނގުން
5 .5ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސިބަހުންފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.
6 .6ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
7 .7ފީލްޑްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލުކަން ހުރުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި އޮތޯރިޓީން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީގެ
ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
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އަދި

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ސުންގަޑި 16 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށް.
y yއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލް  17އޭޕްރީލް  2013އާއި  16މެއި  2013އާ ދޭތެރޭގައި މި އޮތޯރިޓީގައި އޮންނާނެއެވެ.
y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 25މާޗް

2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)438-HRU/438/2013/48 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެމް.އެސް1.

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 5,610/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,000/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ).
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބ .އޭދަފުށި  /މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
1 .1އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާ އަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު އެކައުންޓްސް ގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2އެކައުންޓްސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެކައުންޓްސްގެ
ދާއިރާ އަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑު ތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން އެމް.އެސް 1.ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4އެކައުންޓްސް ގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުން ދިއުމާއެކު  ،ޖީ.އެސް
 4ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި އެކައުންޓްސްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5އެކައުންޓްސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަންސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،އެކައުންޓްސްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ އެކައުންޓްސް ގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

1 .1ބަޖެޓުގެ އައިޓަމްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާކީކޮށް ،ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މަހަކު އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށާއި އޯޑިޓް އޮފީހަށް
ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.
2 .2އޮފީހުން

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކޮށް

ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ގަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
3 .3އޮފީހުގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.
4 .4އޮފީހުގެ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ސެކްޝަންތަކުގެ
މަޝްވަރާއާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް ،ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.
5 .5ބޭރުގެ އެހީ ލިބިގެން ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
6 .6އައުޓް ސްޓޭޑިންގ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން.
7 .7ބ .އަތޮޅު ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
8 .8ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުން.
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އަދަދު50 :

9 .9ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުން.
1010އަދި މިނޫނަސް އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި،ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.
2 .2މައިކްރޯ ސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވުން.
3 .3ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގުން.
4 .4ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި

އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު.
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ސުންގަޑި 04 :އޭޕްރީލް  2012ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީސް ( ބ .އޭދަފުށި ) އަށް.
y yއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް  07އޭޕްރީލް  2013އާއި  06މެއި  2013ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.
y yދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް
ދެވޭނެއެވެ.
y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 25މާޗް

2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)10-C/10/2013/5 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު :އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ރޭންކް:

އެމް.އެސް3 .

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރުފިޔާ

މުސާރަ :މަހަކު  7,035/-ރުފިޔާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  /ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އާރު.ޑީ.އެމް.އޯ ޢިމާރާތާއި
 /ސެކްޝަން  /ތަން

މަރިޔާދުގެ  /ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަސާސީ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
1 .1މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ޤާނޫނީ

އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ހިމެނޭނެއެވެ).

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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2 .2މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ޤާނޫނީ

އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ހިމެނޭނެއެވެ).

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ޤާނޫނީ

އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ހިމެނޭނެއެވެ).

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނުވަތަ
4 .4މަސައްކަތުގެ

ފެންވަރު

ބެލުމުގެ

ނިޒާމުން

ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން

ޙައްޤުވާ

މާކުހެއް

ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން،

ނުވަތަ

5 .5އެމް.އެސް  3ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި ،ކުރިން މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާ ހިންގި ޢިމާރާތް

ވާޖިބުތައް:

ބެލެހެއްޓުމާއި މަރިޔާދުގޭގެ އެންމެހައި ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން .މީގެ ތެރޭގައި؛
1 .1މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމާއި ސުޕަވައިޒްކުރުން.
2 .2މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ހަ މަ ޖެ އް ސު ން.
3 .3ޢިމާރާތުގެ އެކަމޮޑޭޝަނާއި އޮފީސް ސްޕޭސް އަދި ކޮންފަރެންސް ހޯލްފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށް
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކުއްޔަށް ދިނުން.
4 .4މިނިސްޓްރީގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޢިމާރާތާއި ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން.
5 .5މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ފޯމުތައް ފުރުން.
6 .6އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.
7 .7މަރިޔާދުގޭގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންލައްވާ ކުރުވައި ބެލެހެއްޓުން.
8 .8މަރިޔާދުގޭގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ،ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން.
9 .9މަރިޔާދުގެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާނަމަ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތާ ގުޅައިގެން އެމަސައްކަތް
ކުރުން.
1010މަރިޔާދުގޭގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yމައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

ކަންތައްތައް:

y yގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް

 03އޭޕްރީލް  2013ން  18އޭޕްރީލް  2013އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި (ވެލާނާގޭ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި

 10ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތަން:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވޭނީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު
ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ
އޮފީހަކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން

ތާރީޚާއެކު ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ

އަސްލު ކޮޕީއެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3323820ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

y yފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ
ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  www.homeaffairs.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު".

ސުންގަޑި:

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:45އަށް

ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)10-C/10/2013/3 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު :އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

ޖީ.އެސް 3

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މުސާރަ އާއި ސަރވިސް

މުސާރަ މަހަކު  4,465/-ރުފިޔާ

އެލަވަންސް:

ސަރވިސް އެލަވަންސް މަހަކު  1,500/-ރުފިޔާ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފީސް /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  /އެން.ޖީ.އޯ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
ސެކްޝަން  /ތަން

 /މާލެ

އަސާސީ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު؛
1 .1ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑްރީ
ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
2 .2މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ޤާނޫނީ

އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ހިމެނޭނެއެވެ).

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
3 .3މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ
ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ޤާނޫނީ

އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ހިމެނޭނެއެވެ).

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
4 .4ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  3ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު،
ޖީ.އެސް  2ރޭންކްގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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6 .6ޖީ.އެސް  3ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ވާޖިބުތައް:

1 .1ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅޭ ހިންގާ ގަވާއިދުތައް ހެދިފައިވަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލާ ޗެކް ކުރުން .އަދި ،ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު އަލުން ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ ކްލަބް  /ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ޗެކްކޮށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
2 .2ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު ވަންދެން ކްލަބް /ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނު ،ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ނުހިންގާ
ޖަމްޢިއްޔާތައް ފާހަގަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
3 .3މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ސިވިކް އެންގޭޖްމަންޓް ހިންގާ ފަރާތަށް
އެހީތެރިވުން.
4 .4ކްލަބް  /ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް ޗެކްކޮށް ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުން.
5 .5ކްލަބް  /ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޤައުމީ ފޯރަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތް
ކުރުން.
6 .6ދުވަހުން ދުވަހަށް ސެކްޝަނުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

y yމައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ބޭނުންކުރަން އެނގޭ މިންވަރު

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

ކަންތައްތައް:

y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން

އިންޓަރވިއު

ބޭއްވުމަށް  4އޭޕްރީލް  2013ން  11އޭޕްރީލް  2013އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ވެލާނާގޭ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި ތަން 10 :ވަނަ ފަންގިފިލާ)
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވޭނީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު
ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ
އޮފީހަކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން

ތާރީޚާއެކު ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ

އަސްލު ކޮޕީއެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3323820ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

y yފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ
ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  www.homeaffairs.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
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y yމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް،
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު".
ސުންގަޑި:

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:45ގެ ކުރިން
ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)10-C/10/2013/6 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު :ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ
ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

އެމް.އެސް1 .

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މުސާރަ :މަހަކު  5,610/-ރުފިޔާ
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރުފިޔާ

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު  /މާލެ

އޮފީސް /ސެކްޝަން  /ތަން
އަސާސީ ޝަރުޠު:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

3 .3ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން އެމް.އެސް  1ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 4
ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ވާޖިބުތައް:

1 .1ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ޢުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުން
އެކުދިންނާބެހޭ އެސެސްމަންޓް ހެދުން.
2 .2ޤާނޫނުން ބޭރުވާ ކުދިންގެ އުޅުން ބަދަލުކޮށް ،އެކުދިންނަށް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި
އެކުދިންނަށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމާއި ،އެކުދިންގެ ޢާއިލާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،އެކުދިން
މޮނިޓަރ ކުރުން( .ހޯމް ވިޒިޓް ހެދުން)
3 .3އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި މުޖްތަމަޢުން އެކަހެރިކުރެވޭ ކުދިންނަށް (ކ .ފޭދޫ ފިނޮޅަށް ފޮނުވޭ
ކުދިން) ކައުންސެލިންގ ދިނުމާއި ،ޕުރޮގުރާމްތައް ހިންގުން.
4 .4މައްސަލަތަކުގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބެލެނިވެރިން ހާޒިރުނުވާ ނުވަތަ
ބެލެނިވެރިންނެތް ކުދިންގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ހާޒިރުވުން.
5 .5މައްސަލަތަކުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ގެނެވޭ ކުދިންގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ހާޒިރުވުން.
6 .6ކުށްކުރާ ކުދިންނަށް ކައުންސެލިންގ ސެކްޝަންތައް ހިންގުން.
7 .7ކުށްކުރުން މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕުރޮގުރާމްތައް ހިންގުން.
8 .8ކުށްކުރާ ކުދިންނާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ އެކިއެކި ސަރވޭތައް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން.
9 .9ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޑޭޓާ ބޭސްއަށް އެޅުމާއި މައްސަލަތަކާބެހޭ
ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުން.
1010ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުން ހިންގާ
ޕުރޮގުރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yމައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

ކަންތައްތައް:

y yގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް

 03އޭޕްރީލް  2013ން  11އޭޕްރީލް  2013އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި (ވެލާނާގޭ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި

 10ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތަން:
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވޭނީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު
ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ
އޮފީހަކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން

ތާރީޚާއެކު ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ

އަސްލު ކޮޕީއެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3323820ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

y yފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ
ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  www.homeaffairs.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު".

ސުންގަޑި:

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:45އަށް
ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)10-C/10/2013/4 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު :ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ރޭންކް:

އެމް.އެސް 2

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

މުސާރަ :މަހަކު  6,295/-ރުފިޔާ
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  2,000/-ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  /ލީގަލް އެފެއާޒް ޔުނިޓް  /މާލެ

އޮފީސް /ސެކްޝަން  /ތަން
އަސާސީ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
1 .1މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރުދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5
ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7
ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު،
އެމް.އެސް  1ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

1 .1އަހަރު ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ކަމާ ބެހޭ ސެކްޝަނަށް ދިނުން.

ވާޖިބުތައް:

2 .2އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެސިސްޓްކުރުން.
3 .3ލީވް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.
4 .4ބަޖެޓް އަދި ކޭޝް ފްލޯ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެސިސްޓްކުރުން.
5 .5ކޮންވެންޝަންތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ލީގަލް އޮފިސަރުންނަށް އެސިސްޓްކޮށްދިނުން.
6 .6ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަސައްކަތުގައި ލީގަލް
އޮފިސަރުންނަށް އެސިސްޓްކޮށްދިނުން.
7 .7ސެކްޝަނުގައި ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ޓެބިއުލޭޓްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް
ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން.
8 .8ބަޔާން ނެގުމުން އެކަމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.
9 .9އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
1010މީގެއިތުރުން މުޅި މިނިސްޓްރީއަށް ދިމާވާ ކުއްލި އިމަރޖެންސީތަކާއި ،ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
ޝާމިލުވާންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން.
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އަދަދު50 :

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

y yމައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ބޭނުންކުރަން އެނގުން

ކަންތައްތައް:

y yގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން

އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް

 03އޭޕްރީލް  2013ން  11އޭޕްރީލް  2013ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގައި (ވެލާނާގޭ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި

 10ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ތަން:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މި މަޤާމުތަކަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވޭނީ މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދި
ހުށަހަޅާއިރު ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުގެ ވަނަވަރު
ފިޔަވައި އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ "އަސްލާ އެއްގޮތް" ކަން ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ
އޮފީހަކުން ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން

ތާރީޚާއެކު ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ

އަސްލު ކޮޕީއެވެ .މި މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ އެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3323820ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

y yފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު (މި ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ
ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  www.homeaffairs.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށް ،އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑުޖަހައި ސޮއިކޮށް ތާރީޚު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު".

ސުންގަޑި:

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:45އަށް
ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) AA-2013/111 :

އިޢުލާން
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  04( )A) AA-2013/16ފެބްރުއަރީ  )2013އިޢުލާނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ،އަލުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް )2

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

ސެކްޝަން:

ލީގަލް އެފެއާޒް ސެކްޝަން

ބޭސިކް މުސާރަ:

މަހަކު ( 6295.00ހަހާސް ދުވިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަސް ރުފިޔާ)

ސާރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 2000.00ދެހާސް ރުފިޔާ)

ލިވިންގ އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 3000.00ތިންހާސް ރުފިޔާ)

ޚާއްޞަ އެލަވަންސް:

މުސާރައިގެ 45%

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް ( 5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑި އާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން ( 01އެކެއް)
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ؛
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 6ނުވަތަ ލެވެލް  5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން ( 02ދޭއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ؛
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ
ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން ( 03ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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އަދަދު50 :

4 .4ޢުމުރުން  45އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
5 .5ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން
ޕާޓީން ވަކިވުން.
6 .6ސިޔާސީ/ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެއުޅޭ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yކޮމިޝަނަށާއި ސެކްޝަންތަކުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް
ކުރުން.
y yތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
y yކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ ،ތަހުޤީޤުކުރަން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލްތަކާއި އެ
މައްސަލަތަކުގެ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
y yވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،
ކޮމިޝަނުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ވަކާލާތުކުރުން.
y yއިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން.
y yޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށް އެ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.
y yޤާނޫނު ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދުގައި ހިމަނައި އެ
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
y yދާއިރާގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
ކޮޕީ.
y yއެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް
އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ތަޖުރިބާއަށެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
ސުންގަޑި:

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ
ކުރިން

ނޯޓު

y yމަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކަށްވުރެ މަތީ
ސެޓުފިކެޓެއް

ހުށަހަޅާފައިވީ

ނަމަވެސް،

ޝަރުޠުތަކުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ސެޓުފިކެޓު

ހުށަނާޅާނަމަ ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
y yމަޤާމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ނެގުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
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އަދަދު50 :

y yމި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި

ފަރާތްތަކުން،

ޝޯޓްލިސްޓުވާ

އިންޓަރވިޔުއަށް

ވަޑައިގަންނަވާއިރު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.
y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި
މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް

2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/31 :

އިޢުލާން
މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/21 :

( 27ފެބްރުއަރީ  )2013އިޢުލާނުން ޝަރުޠު ހަމަވާ

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވާފައިނުވާތީ ،މިމަޤާމު އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕުރޮގުރާމަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެމް .އެސް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުސާރަ 7,035/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,000/- :ރ
( އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ) .
ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

މާލެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ /އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
1 .1އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5
ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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2 .2އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7
ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިއުމާއެކު،
އެމް.އެސް  2ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
އެމް .އެސް  3ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

1 .1އޮފީހުގެ ސަރވާތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން.

މައިގަނޑު

2 .2އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ބަލެހެއްޓުމާއި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް މި ޙިދުމަތް

މަސައްކަތްތައް

މުވައްޒަފުންނަށް

ފޯރުވައިދިނުން.

3 .3އޮފީހުގެ އައި.ޓީ .އާ ބެހޭ ތަކެއްޗަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް އޮފީސްތެރެއިން ރަނގަޅުކުރެވެން
ހުރި މިންވަރަކުން ރަނގަޅުކޮށް ،ނުކުރެވޭ ތަކެތި ފައިނޭންސް ސެކްޝަން ގުޅިގެން އެކަމާ ބެހޭ
މީހުން ލައްވާ ރަނގަޅުކުރުވުން.
4 .4އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އެއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން.
5 .5އޮފީހުގެ އީ-މެއިލް ސިސްޓަމާއި އެއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން.
6 .6ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބަލަހައްޓަވާ ޤައުމީ ވިއުގަޔާ ބެހޭގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
7 .7އޮފީހުގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް .ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މި ޙިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުން.
8 .8އޮފީސް އޮޓޮމޭޝަނަށް ލަފާދީ އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
9 .9އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރއަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ ބަލަހައްޓާ
ބަޔަކާގުޅައިގެން އެ މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
1010އައި.ޓީ .ދާއިރާއިން އޮފީހުގައި މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.
1111އޮފީހުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި ،ޔޫޓިއުބް އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން.
1212އޮފީސް ހިންގުމުގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި
އެހީތެރިވެ ދިނުން.

130

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

1313އޮފީހުގެ އައި.ސީ.ޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޛު ކުރުން.
1414ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލެމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  300340 ،3004341އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ކޮމްޕިޔުޓަރ ނެޓްވާރކް އެޅުމާއި ޑިޒައިން ކުރުމާއި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
2 .2ސަރވަރ ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
3 .3ޓެލެފޯނު ނެޓްވަރކް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
4 .4ޑޭޓާބޭސްތައް ޑިޒައިން ކުރަން އެނގުމާއި ،ޑޭޓާބޭސްތައް ބެލެހެއްޓުން.
5 .5އޮފީހުގެ އީމޭލް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
6 .6ކޯޕަރޭޓް ނެޓްވަރކް ސިސްޓަމްތަކާ އެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
7 .7ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި ،އެނޫންވެސް އެޕްލިކޭޝަން އާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް
ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް
ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން
ވާނެއެވެ.
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު.
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y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ

އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ

ފޮޓޯކޮޕީ ތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް
ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ސުންގަޑި 07 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް.
އިންޓަރވިއު އަދި އިމްތިޙާން ކުރުން އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) AA-2013/19 :

އިޢުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު:

ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް (އީ.އެކްސް )3

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

ބޭސިކް މުސާރަ:

މަހަކު ( 11065.00އެގާރަހާސް ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުފިޔާ)

ސާރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 2000.00ދެހާސް ރުފިޔާ)

ލިވިންގ އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 4000.00ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ)

ޚާއްޞަ އެލަވަންސް:

މުސާރައިގެ 45%

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް ( 5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑި އާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ
ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 01އެކެއް) އަހަރާއި
( 06ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ؛
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 03ތިނެއް)
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
3 .3ޢުމުރުން  50އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
4 .4ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން
ޕާޓީން ވަކިވުން.
5 .5ސިޔާސީ/ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެއުޅޭ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ މިންވަރާއި ފެންވަރު ބެލުން.
y yއިންތިޚާބާބެހޭ ކަންކަން ކުރެވެމުންދަނީ އެކަމާގުޅޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ހޯދޭ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ޕްރޮކިޔު ކުރެވެނީ މާލިއްޔަތުގެ
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
y yސަރަޙައްދީ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެ
ތަންތަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
y yދާއިރާގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
ކޮޕީ.
y yއެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް
އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން( .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ތަޖުރިބާއަށެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)

ސުންގަޑި:

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ
ކުރިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކުން ،އިންޓަރވިޔުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
އަސްލު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) AA-2013/108 :

އިޢުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  04( )A) AA-2013/20ފެބްރުއަރީ  )2013އިޢުލާނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ،އަލުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (އީ.އެކްސް )5

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

ސެކްޝަން:

ކޮމިޝަނަރސް ބިޔުރޯ

ބޭސިކް މުސާރަ:

މަހަކު ( 13890.00ތޭރަހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ)

ސާރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 2000.00ދެހާސް ރުފިޔާ)

ލިވިންގ އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 5000.00ފަސްހާސް ރުފިޔާ)

ޚާއްޞަ އެލަވަންސް:

މުސާރައިގެ 45%

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް ( 5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް)
ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑި އާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުވާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ
ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ؛

2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 4ހަތަރެއް)
އަހަރު ދުވަހުގެ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
3 .3ޢުމުރުން  50އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
4 .4އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި ދިވެހިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން.
5 .5ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން
ޕާޓީން ވަކިވުން.
6 .6ސިޔާސީ/ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެއުޅޭ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މަސްއޫލިއްޔަތު:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުން.
y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން
އިންތިޒާމުކުރުން.
y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމް ކުރާ އިންތިޚާބުތައް މިނިވަންކަމާއި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހިންގައި
ބެލެހެއްޓުމުގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
y yއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގައި ސެކްރެޓަރީ
ޖެނެރަލަށް އެހީތެރިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
y yދާއިރާގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
ކޮޕީ.
y yއެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް
އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން( .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ތަޖުރިބާއަށެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)

ސުންގަޑި:

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ
ކުރިން

ނޯޓު:

 04( )A) AA-2013/20ފެބްރުއަރީ  )2013ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

y yމި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔު
ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި

ޝޯޓްލިސްޓުވާ

ފަރާތްތަކުން،

އިންޓަރވިޔުއަށް

ވަޑައިގަންނަވާއިރު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.
y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި
މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) AA-2013/109 :

އިޢުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  04( )A) AA-2013/18ފެބްރުއަރީ  )2013އިޢުލާނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ،އަލުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް )1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

ސެކްޝަން:

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ބޭސިކް މުސާރަ:

މަހަކު ( 8835.00އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)

ސާރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު ( 2000.00ދެހާސް ރުފިޔާ)
ލިވިންގ އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 4000.00ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ)

ޚާއްޞަ އެލަވަންސް:

މުސާރައިގެ 45%

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް ( 5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑި އާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ
ޝަރުޠު:

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުވާއެކު،

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ

ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ؛
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
3 .3ޢުމުރުން  50އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
4 .4ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން ޕާޓީން
ވަކިވުން.
5 .5ސިޔާސީ/ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެއުޅޭ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
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އަދަދު50 :

y yލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ،ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.
y yސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް
ފޮނުވުން.
y yއެކި ކަންކަމާއި ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާ ގުޅިގެން އެކި ތަންތަނަށް އެކި މުއްދަތުތަކަށް މި ކޮމިޝަނުން
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ދެއްކޭން އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އެކަން
ކަށަވަރުކުރުން.
y yފައިސާ އާއިބެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތަކާއި ،އިދާރީ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އެކަން ކަށްވަރު ކުރުން.
y yވަގުތީ ގޮތުން ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.
y yޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.
y yއެކައުންޓް ތަކުގެ ހިސާބު ދިމާވޭތޯބެލުމަށް މަހުންމަހަށް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންޓް
ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު ން.
y yލަފާކުރާބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.
y yއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައާއި
އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީ އަދި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާދިނުން.
y yއިންތިޚާބު ތަކާއި ޢާންމު ވޯޓް ނެގުން ފަދަ ކަންކަމަށް ގެންނަ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ
ދިނުމާއި ،އެކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
y yއިންތިޚާބީ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
y yކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ރައްދުކުރުމާ ބެހޭ
އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
y yސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން.
y yކޮމިޝަނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
y yމި ނޫންވެސް ބަޖެޓަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ލިޔުންތައް:

y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
y yދާއިރާގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
y yއެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް
އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ތަޖުރިބާއަށެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
ސުންގަޑި:

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ ކުރިން

ނޯޓު

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކަށްވުރެ މަތީ ސެޓުފިކެޓެއް
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އަދަދު50 :

ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ،ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަނާޅާނަމަ ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ
ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 04( )A) AA-2013/18ފެބްރުއަރީ  )2013ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކުން ،އިންޓަރވިޔުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
އަސްލު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް

2013

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) AA-2013/110 :

އިޢުލާނު
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު  04( )A) AA-2013/17ފެބްރުއަރީ  )2013އިޢުލާނު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ،އަލުން
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު:

ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް )1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

ސެކްޝަން:

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަނަށް

ބޭސިކް މުސާރަ:

މަހަކު ( 8835.00އަށްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)

ސާރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 2000.00ދެހާސް ރުފިޔާ)

ލިވިންގ އެލަވަންސް:

މަހަކު ( 4000.00ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ)

ޚާއްޞަ އެލަވަންސް:

މުސާރައިގެ 45%

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް ( 5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ރަސްމީގަޑި އާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ
ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުވާއެކު،

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ

ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ؛
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 8ނުވަތަ ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޖަމާޢަތެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
3 .3ޢުމުރުން  50އަހަރު ނުފުރޭ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
4 .4ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެމީހެއްގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުން
ޕާޓީން ވަކިވުން.
5 .5ސިޔާސީ/ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެއުޅޭ މީހަކުކަމުގައި ނުވުން.

މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yއައިޓީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ،ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު
ކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯބަލައި ،އެކަންކަން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ
ހިއްސާކުރުން.
y yމަސައްކަތަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ ޑިވިޜަންގެ
މަސައްކަތުގައި ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން.
y yއިންތިޚާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.
y yކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައާއި ސާރވަރތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނީޓަރކުރުމުގެ ކަންކަން
ރާވައި ހިންގުން.
y yކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ވައިރަސް ފަދަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ސަލާމަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި
ނެޓްވަރކް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.
y yކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޤާއިމުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
y yކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް ހޯދުމަށް
ނުވަތަ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުދީ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުން.
y yކޮމިޝަނުގެ ޑޭޓާބޭސްތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓައި ބެކަޕް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް
ހަ މަ ޖަ އް ސު ން.
y yސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިޞްލާޙު ފާހަގަކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
y yކޮމިޝަނުގެ ކޮންޕިއުޓަރުތަކާއި އެހެނިހެން އައި.ޓީ .ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
y yކޮމިޝަނަށް އައި.ޓީ އިކުއިޕްމެންޓް ހޯދުމުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
y yދާއިރާގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ތަމްރީނުތަކުގެ އެޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
ކޮޕީ.
y yއެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް
އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން( .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާކަމުގައި ބަލާނީ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ތަޖުރިބާއަށެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)

ސުންގަޑި:

މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ
ކުރިން

ނޯޓު

y yމަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކަށްވުރެ މަތީ ސެޓުފިކެޓެއް
ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ،ޝަރުޠުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަނާޅާނަމަ ،ޝަރުޠު
ފުރިހަމަވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 04( )A) AA-2013/17ފެބްރުއަރީ  )2013ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

y yމި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިޔު ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި ޝޯޓްލިސްޓުވާ ފަރާތްތަކުން ،އިންޓަރވިޔުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.
y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި
މިކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  www.elections.gov.mvއިންވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް

2013

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުI - 2013/60 :
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު:

އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ދާއިރާ:

ކ.ތިލަފުށި އިންޖީނުގެ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

140

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 4,500/-ރ .އާއި  9,000/-ރ .އާ ދެމެދު.

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ފާސް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އެސް.
އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން ދިވެހިން ދަށްވެގެން " ސީ " ފާސް ލިބިފައިވުން .އަދި މައިކްރޮސްފްޓް
އޮފީސް ޕެކޭޖްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.

ދާއިރާގެ މައިގަނޑު

ކ.ތިލަފިށި އިންޖީނުގޭގެ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މަސައްކަތް:
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ދާއިރާ:

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

02

މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި

 4,100/-ރ .އާއި  8,000/-ރ .އާ ދެމެދު.

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ:
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އެސް.
އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން ދިވެހިން ދަށްވެގެން " ސީ " ފާސް ލިބިފައިވުން.

ދާއިރާގެ މައިގަނޑު

މިކުންފުނީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި މިކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ އަތޮޅުތަކުގެ އިންޖީނުގެތައް އޮޑިޓްކޮށް

މަސައްކަތް:

ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

ވަޒީފާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ

 03އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  15:00ގެ ކުރިން

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު:
މިވަޒީފާތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަޒީފާތަކެކެވެ .ނަމަވެސް ވަޒީފާތަކަށް
ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރީއާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި ،އެފަރާތެއްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ބެނުންވާނަމަ ވަޒީފާ ދާއިމީ
ކުރެވޭނެއެވެ.
މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކުންފުނީގެ އިންފޮމޭޝަން ކައުންޓަރުން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ނެންގެވުމަށްފަހު،
ފުރިހަމަކުރައްވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ،އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ކަމުގެ
ލިޔުން އަދި އައި.ޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއެކު މިކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް  03އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ
 15:00ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމު މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.stelco.com.mvއިންވެސް
ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އިންޓަރވިއުކުރެވޭނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެވެ .އަދި
މިކުންފުނިން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިއިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/32 :

އިޢުލާން
މިމނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު 05( )IUL)138-AS4/1/2013/25 :މާޗް  )2013އިޢުލާނުން ޝަރުޠު ހަމަވާ
އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައި ނުވާތީ އަލުން މިމަޤާމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓަންޓް ސިވިލް އިންޖީނިއަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެމް.އެސް ( 2މެނޭޖީރިއަލް ސާރވިސް  / )2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

02

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް އިންޖީނިއަރިންގ ސެކްޝަން  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،
 /އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން

ކ .މާލެ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 6295/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް3500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެ).

ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
y yމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
y yމަޤާމަށް ބޭނުންވާ

ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް

 5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
y yމަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާ އަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7
ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
y yމަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުން
ދިއުމާއެކު  ،އެމް .އެސް  1ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
y yއެމް.އެސް  2ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ
ކަމުގައިވުން.
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މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

y yސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް
ފަންނީ ލަފާދިނުމާއި ޓެކްނިކަލް ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުން.
y yސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގެ އިސް ފަރާތެއްގެ (ޓީމު ލީޑަރެއްގެ) ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން.
މިގޮތުން މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ރާވާ ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދުތައް
ބަލަހައްޓައި މޮނިޓަރ ކުރުން.
y yމަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރަކްޗަރތައް ޑިޒައިން ކުރުން އަދި އެކި
ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފަދަ ކަންކަމުގައި ހުށަހަޅާ ސްޓްރަކްޗަރތައް ޗެކްކޮށް ހުއްދަ ދިނުން.
y yޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ
ގޮތުން މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާ ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުން.
y yޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ޓާރގެޓް ކަނޑައަޅާ ފެންވަރުބަލާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފެންވަރުބަލާ ޔުނިޓް ހެޑަށް ރިޕޯޓްކުރުން.
y yހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް
ކު ރު ން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004341 ,3004339އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ލީޑަރ ޝިޕް ހުނަރާއި ،ގިނައިރު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
2 .2ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ،ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
3 .3އާރކިޓެކްޓުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން
ސުންގަޑި 07 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
އިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު:
އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.
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އަދަދު50 :

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ

އަސްލު)

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސީވީ)
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/33 :

އިޢުލާން
މިމިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު 20( )IUL)138-AS4/138/2012/113 :ޑިސެމްބަރ  )2012ބާޠިލުކޮށް އަލުން
އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

ޑްރައިވަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެސް.އެސް  / 2ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް /ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،ކ .މާލެ
އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 3,470/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,000/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެ).

ޝަރުޠު

1 .1ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު
ކޮށްދިނުމާއެކު ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް  /ލައިސަންސެއް /
ހުއްދައެއް  /ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،އެސް.
އެސް 1.ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެސް.އެސް 2
ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

1 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބޭނުމަށް ކުރާ އެކިއެކި
ދަތުރުތައް އޮފީހުން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

2 .2މިމިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ މަރާމާތެއް
ކުރަން ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެއުޅަނދު މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންކަން
ކަމާބެހޭ އިސްމުވައްޒަފަކާ ގުޅިގެން ކުރުން.
3 .3ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އުޅަނދު ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
4 .4ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްގެ މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓުން.
5 .5އޮފީހުގެ ދަތުރު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ގަޑިއަކަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ކުރުން ،އަދި ބަލިވުމުގެ
ސަބަބުން އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ ،ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ވެރިއަކަށް ދަންނަވައިގެން
މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރޭވުން.
6 .6ވެހިކަލް ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުން ވެހިކަލް ދުއްވުމާއި ،ޕާރކް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004341 ,3004339އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
2 .2ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
3 .3ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.
y yސުންގަޑި 07 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
y yއިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު:
އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ

އަސްލު)

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސީވީ)
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y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"  /ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2012
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)438-HRU/438/2013/47 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެމް .އެސް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 6,295/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,000/- :ރ
( އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ) .

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

މާލެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ /އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
1 .1ސައިންސާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖް ކުރުމާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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2 .2ސައިންސާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓްމެނޭޖްމަންޓާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ސައިންސް އާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް
 7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުން
ދިއުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5އެމް.އެސް  2ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި،
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް

ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

1 .1މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ތިރީގައިމިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
2 .2އެވެއަރނަސް ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނަރތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ކުރުން.
3 .3އެވެއަރނަސް މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.
4 .4ވަރކްޝޮޕް ސެމިނަރތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
5 .5ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.
6 .6އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
7 .7އޯ.ޑީ.އެސް .ޑޭޓާބޭސް އިން މަހުންމަހަށް ރިޕޯޓް ޖެނެރޭޓް ކުރުން.
8 .8ޕްރޮޖެޖްޓާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކުޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.
9 .9އޯޑީއެސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޓާގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް
ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
1010ތިމާވެށްޓާ ގުޅުންހުރި ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން
1111އޯޒޯން ޔުނިޓުން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ދަތުރު އިންތިޒާމު
ކުރުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
2 .2މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
3 .3ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސިބަހުންފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.
4 .4ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ

( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
އެކަމަކު މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ
މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
y yވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.

އެޓެސްޓް ކޮށް

ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ އަސްލު .މި ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް
ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ސުންގަޑި 04 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އަށް.
އިންޓަރވިއު އަދި އިމްތިޙާން ކުރުން  07އޭޕްރީލް  2013އާއި  15މެއި  2013އާއި ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި
އޮ ން ނާ ނެ އެ ވެ.

 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 25މާޗް
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 21 :މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)MQA/1/2013/1 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
			
މަޤާމު:
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:
			
ރޭންކް:
		
ކްލެސިފިކޭޝަން:
			
މުސާރަ :
ސަރވިސް އެލަވަންސް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
01
އެމް.އެސް 2
ސީނިޔަ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2
 6295/ރުފިޔާ 2000/-ރުފިޔާ

ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް:
			
ގިންތި:

ދާއިމީ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން  :ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސާރވިސް ސެކްޝަން  /މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރީޓީ
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
1 .1ކޯސް އެޕްރޫވް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި އެންޓްރީ ނެގުމާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުން އަދި
އެލިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.
2 .2ކޯސް އެޕްރޫވް ކުރުމަށްޓަކައި ކޯސް ޑޮކިއުމެންޓުގެ "އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިވިއު" ކުރުން.
3 .3ކޯސް އެޕްރޫވް ކުރުމަށްޓަކައި ސަބްޖެކްޓް ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމުކޮށް އެބައްދަލުވުންތަކުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް
ބެލެހެއްޓުން .އަދި "އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިވިއު" ގެ ނިންމުންތަކާއި ސަބްޖެކްޓް ޕެނަލްގެ ނިންމުންތައް ކޯސް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެންގުމާއި ކޯސް ޑޮކިއުމަންޓް އެޕްރޫވްކޮށް ދިނުން.
4 .4ކޯސް އެކްރެޑިޓް ކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުން.
5 .5އެޕްރޫވްކޮށްދޭ ކޯސްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުން.
6 .6އެޕްރޫވްކޮށްދީފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ޑޮކިއުމަންޓާއި މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.
7 .7ކޯސް އެޕްރޫވްކުރުމާއި ކޯސް އެޕްރޫވްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި އެމަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދީ
އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.
8 .8އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސުޕަރވިޝަން އާއި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓާގުޅޭ މަސައްކަތުގައި ފަންނީ އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް
ބައިވެރިވުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

ޝަރުޠު:
1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑު ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްއެއްގައި
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަރު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ގެ ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގެ މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ
އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
ޢިނާޔަތްތައް:
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް
ހ .ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
ށ -މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެން.
ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
އިންޓަރވިއު ކުރުން.
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  14އަދި  18އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
މިހެންވެ މިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހ -ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު) މި އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން
ލި ބި ވަ ޑަ އި ގަ ން ނަ ވާ ނެ އެ ވެ.
ށ -ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސެޓުފިކެޓުތައް އެކްރެޑިޓް ކުރައްވާ

އަދި އަސްލާ

އެއްގޮތް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހައިފައިވާ)
ނ -ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
ރ -ސިވިލް ސރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދެންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުންކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ބ -ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއް ނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭ
ލިޔުމެއް
ޅ -ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ( އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލެއް)
ކ -ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)
ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ،ހ.ވެލާނާގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ،
ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ 14:00
ނޯޓު:
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެންމެ
މަތީ މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރީޓީގެ ނަންބަރު  3344077އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

151

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/36 :

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ.އެސް ( 3ޖެނަރަލް ސާރވިސް  / )3އެސިސްޓަންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ކްލެސިފިކޭޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ރިސެޕްޝަން)  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،
 /އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން

ކ .މާލެ

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ4465/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެ).

ޝަރުޠު

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން
 2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު
އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ،ޞިއްޙީދާއިރާ،
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ،ޞިއްޙީދާއިރާ،
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .4ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  3ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 2
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ރޭންކްގައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  3ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .7މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

y yއެކިފަރާތްތަކުން އޮފީހަށް އަންނަ ސިޓީ ،ފެކްސްމެސެޖް ،ނޯޓު ،ރިޕޯޓްފަދަ އެންމެހައި
ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމާއި ،ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކަށް ހަވާލުކުރުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

y yއޮފީހަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ،އެކޯލްތައް ޕާސްކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް
ޕާސްކުރުން.
y yއެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އޮފީހަށް އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސަރވިސް ދިނުމުގައި ،އަދި
މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އެމީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
y yސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު އޮފީހަށް ހާޒިރު ނުވުމެ ސަބަބުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
y yއީ-ގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ލިޔެކިޔުންތައް ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީއަށް ނުވަތަ އެވަގުތަކު އޮފީސް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއަކަށް ފޮނުވުން.
y yސެކްޝަނުގެ ވެރިއަކު އަންގަވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި މިނޫނަސް އޮފީހުން ރާވައި،
ހިންގައި ،އެންމެހައި ކަންތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެކަންތައް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004341 ,3004339އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 .1ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 .2ގިނަވަގުތު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
 .3ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
 .4ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް
 .5މައިކްރޯސޮފްޓް ޕެކޭޖްގެ އަހުލުވެރިއެއް ކަމުގައިވުން.
y yސުންގަޑި 10 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
y yއިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު:
އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ

އަސްލު)
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y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސީވީ)
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"  /ސިވިލް ސަރވިސްގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
އެކަމަކު މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި އަދި ސީވީ ފިޔަވައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއަކީ އަސްލާ
އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު
ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/38 :
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓަންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ.އެސް ( 4ޖެނަރަލް ސާރވިސް  / )4އެސިސްޓަންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް  /ސީއައިޑީއެސް  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ،ކ .މާލެ
އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މުސާރަ 5020/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައް ކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެ).

ޝަރުޠު

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަތީ ސާނަވީ
އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "އީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް
ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން
ނު ވަ ތަ،
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މަޤާމުގެ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މަޤާމުގެ

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .5ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  4ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް
 3ރޭންކްގައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .7މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  4ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .8މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

y yދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑެކްސްތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި މިމިނިސްޓްރީއިން
އެއްކުރަންޖެހޭ ޑޭޓާތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވުން.
y yކޮންސްޓްރަކްޝަން އެސްޓިމޭޝަނުގެ މަސައްކަތަށް ރަނގަޅު އަންދާސީ ނެޝަނަލް
ރޭޓްތަކާއި އިންޑެކްސްތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވުން.
y yރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑޭޓާ އެއްކޮށް އެމަޢުލޫމާތުތައް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގައި
އެ ހީ ތެ ރި ވު ން.
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

y yއެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅޭ ކުރެހުންތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަވާލުކޮށް ބިލްޑިންގ އެޕްރޫވަލްސްގެ
މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

y yއިންކުއަރީ

އިންވެސްޓިގޭޝަން

ކޮމިޓީގެ

މަސައްކަތްތައް،

ސެކްޝަނުގެ

ވެރިޔާގެ

އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓައި ރިޕޯޓްކުރުން.
y yމެޓީރިއަލް އެޕްރޫވަލްއާއި ކޮމްޕްލަޔަންސް ޗެކިން އާބެހޭ މަސައްކަތްތައް މޮނީޓަރ
ކުރުމުގައި

އެހީތެރިވުން.

y yސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި ކޯޑުތަކާއި އަދި އެހެންވެސް އެފަދަ
އެއްޗެހި ރިވިއު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
y yދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑެކްސް އާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާ ވާރކްޝޮޕް
އަދި ސެމިނަރތަކުގައި ޕްރެސެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްތައް
ތައްޔާރުކުރުން .އެގޮތުން:
y yމާލޭގައި ހިންގޭ ވާރކްޝޮޕްތައް ،ރާއްޖެތެރޭގައި ހިންގޭ ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ސީ.ޕީ.ޑީ
ޕު ރޮ ގު ރާ މު ސް.
y yސެކްޝަނުން ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް
ކުރުން.
y yސްޕެޝަލް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގޮތުގައި:
y yގްރީން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް
y yޕްރޮފެޝަނަލް އިންޖީނިއަރިންގެ އަދި ޑިޒައިނަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ މަސައްކަތް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004341 ,3004339އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
y yވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
y yގިނަވަގުތު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
y yތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް
y yމައިކްރޯސޮފްޓް ޕެކޭޖްގެ އަހުލުވެރިއެއް ކަމުގައިވުން.
y yސުންގަޑި 11 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
y yއިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު:
އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ( ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ

އަސްލު)

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )
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އަދަދު50 :

y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސީވީ)
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"  /ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި އަދި ސީވީ ފިޔަވައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުއާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއަކީ އަސްލާ
އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު
ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)196-C/1/2013/11 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
			
މަޤާމު:
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ (ގްރޭޑް )1
02

			
މުއްދަތު:

 05މަސް ދުވަސް

			
މުސާރަ:

 8860/-ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވެންސް:

 3000/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

ޤާނޫނީ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން( .ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ސެޓުފިކެޓު ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ).
އިތުރު އެލަވެންސް :މި މަޤާމަށް ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ  30%އާއި މަތީ ތަޢުލީމު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

މުސާރައިގެ  40%ލިބޭނެއެވެ .އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ލިބޭނެއެވެ.
ނޯޓު :އެސިސްޓެންޓް ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ގްރޭޑް  1ގެ ދާއިމީ މަޤާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އުފައްދައިފިނަމަ ،މިވަޒީފާއަށް
ހޮވޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރެވޭނެއެވެ.
ވީމާ ،މި މަޤާމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  04އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  15:00ގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ސިޓީ
ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ .ސިޓީ ފޮނުއްވާއިރު ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ވަނަވަރަކާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީ ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ( .ފެކްސް ނަންބަރު  ،3000644އީމެއިލް @pgoffice
)pgoffice.gov.mv
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)IM/1/2013/15 :

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ
މަޤާމު

މަސައްކަތު

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އޮފީސް

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ރަށް

ކ .މާލެ

މަޤާމުގެ މުސާރަ

3100/-

ސަރވިސް އެލަވަންސް

1000/-

މަޤާމުގެ ރޭންކް

ސަޕޯރޓް ސަރވިސް ( އެސް .އެސް ) 1

ކްލެސިފިކޭޝަން

ސަޕޯރޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 .1ލިޔަންކިޔަންދަތުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން ،ނުވަތަ
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެސް.އެސް  1ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
މަތީރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

158

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ވަޒީފާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް:
y yސްކޫލްގެ ކުލާސްރޫމްތަކާއި އަދި އިމާރާތުގެ ތެރޭގައިވާ އެހެނިހެންތަންތަން ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
y yސްކޫލްގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އެހެނިހެން :އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލުފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެކަންތައްތައް
y yމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން
y yޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން
އިންޓަރވިއުކުރުން
y yމިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއުކުރުން އޮންނާނީ  09އޭޕްރީލް  2013އާއި  15އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ
ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އެ ވެ.
y yއަދި މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ވަޒިފާއަށްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ
ތަޖުރިބާއަށް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހިއުމަން ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިޔާއެއްގެދަށުން ،ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އިންޓަރވިއުކުރެވޭނީ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭއިރު
ހޮވޭފަރާތްތަކާއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
y yފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު މިސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
y yސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ މިވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ބަދަލުވުމުގެ
އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން.
y yދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައިއޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު
އެނ ގޭ ލި ޔު މެ އް.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމުހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިދޭންޖެހޭ
ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ ( ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު )
ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް :މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މިސްކޫލްގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމާއި ތަކެތި
ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  15.00ގެ ކުރިންނެވެ.
ނޯޓު :މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީ
މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށްފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު 3315759 :އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

							
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ			.

ނަންބަރުIL - HSS / 2013 /24 :

އިޢުލާން
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ހުނަރުވެރި ޤާބިލު އަދި އިޚުލާޞްތެރިކަމާ
ތެދުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ބޭފުޅުން ބޭނުންވެއެވެ.
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ

ސެކްޝަން:

އިކޮނޮމިކް ރިސަރޗް އެންޑް އެނެލިސިސް ސެކްޝަން /މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ އެންޑް ރިސާރޗް ޑިވިޜަން

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

އިކޮނޮމިކްސް ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.

ހުނަރުވެރިކަން:

y yއިޤްތިޞާދީ ދިރާސާކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން އިކޮނޮމިކް ރިޕޯޓް އަދި އިކޮނޮމިކް ކަރުދާސް ލިޔެ
ތައްޔާރުކޮށް ޕްރެޒެންޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން.
y yއިޤްތިޞާދީ ،ބޭންކިން އަދި ފައިނޭންޝަލް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ،
މިފަދަ ހިސާބުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރުން.
y yމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް ބޭނުން ކޮށްގެން އެނަލިސިސް ހަދަން އެނގުން.
y yއީ-ވިއުޒް ފަދަ އިކޮނޮމެޓްރިކް އަދި ފޯރކާސްޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރ އަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން.
y yއަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުން.
y yއަމިއްލައަށް ރާވައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން.
y yދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަންލިބިފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު)

ލިޔުންތައް:

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
y yވަޒިފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
y yދިވެހިރައްޔިތެއް ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި
ތަނުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
y yދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ޖެހިފައިވާނަމަ ،އެ އިދާރާއަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ
ވަޒީފާއަށް ދޫކޮށްދޭނެކަމުގެ ލިޔުމެއް.
y yއިކޮނޮމިކް މަޒުމޫނެއް ނުވަތަ ރިސާރޗް ޕޭޕަރެއް ތަޢުލީމީ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ އޭގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

ސުންގަޑި

 07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00އަށް

ނޯޓު :ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި އޮތޯރިޓީން އަދި މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mma.gov.mv

އިން ލިބެން ހުންނާއެވެ.

އަދި މި ވަޒީފާ އަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  07ދުވަހު (ރަސްމީ ބަންދު ނޫން) ގެ
ތެރޭގައި އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

*
ނަންބަރު60-ADM/2013/80 :

އިޢުލާން

ގްރޭޑް  7ގެ ފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ އިގިރޭސި އަދި
ދިވެހި ބަސް ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.

*

އުމުރުން  45އަހަރަށް ވުރެއް ދަށްމީހެއް ކަމުގައިވުން.

*

މިދާއިރާގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަދި
ގިނަވަގުތު

މަސައްކަތުގައި

އުޅެވޭނެ

ފަރާތްތަކަށް

އި ސް ކަ ން ދެ ވޭ ނެ .

މިކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން
ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން
 04އޭޕްރީލް  2013ގެ 12:30ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް

މަޤާމު :ލޭބަރަރ ގރ1 .

އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން

އަދަދު1 :

އެދެމެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އެސްޓީއޯ  137ނަންބަރު ފިހާރަ

މުސާރަ3240.00 :ރ

(ސ .ހިތަދޫ) ފިހާރައިންނާއި އެސްޓިއޯގެ ހެޑް އޮފީހުގެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން :އެސްޓީއޯ ( 137ސ .ހިތަދޫ)

ކައުންޓަރުން އަދި ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފި ހާ ރަ

އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް:
/http://www.stomaldives.com/downloads

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:
ނޯޓު:
*
*

*

އިތުރު އެލަވަންސް1700.00 :ރ އާއި 2400.00ރ އާ
ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއުއަށް

އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް

ފަ ރާ ތް ތަ ކަ ށެ ވެ.

ކޮށްފިނަމަ

ވަޒީފާއާ

އުސޫލުން

އިތުރުގަޑީގެ

ހަމަޖެހިފައިވާ

ބެހޭ

ޤާނޫނުގައި

ހަމަޖެހިފައިވާ

އުސޫލުން

މިމަޤާމަށް ހޮވޭނީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ

ފައިސާލިބޭނެއެވެ
އެޓެންޑެންސް

ކިޔޭނީ

ހަމައެކަނި

ޝޯޓްލިސްޓް

ކުރެވޭ

އެލަވަންސް

ފަރާތެކެވެ.
ވަޒީފާ

ލި ބޭ ނެ އެ ވެ .

ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު  /ކުށުގެ ރިކޯޑަށް

ބަ ލާ ނެ އެ ވެ.

* ޕެންޝަން
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

އެޑްރެސް:

* ކަސްޓަމަރުންނަށް މުދާ ޑެލިވަރ ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން
* ޑެލިވަރ ކުރެވޭ މުދާތަކުގެ އަދަދު ޗެކްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އެސްޓީއޯ

* ވޮޗަރަކުނެތް ވަގުތެއްގައި ވޮޗަރެއްގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރުން

(ސ .ހިތަދޫ) ފިހާރަ ،ޒިޔާރަތްމަގު ،ކޮރަވަލު ،ސ .ހިތަދޫ،

* ފިހާރަ އަދި ގުދަނުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ފޮޅައި ސާފުކުރުން
* ފިހާރައަށްއަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވުން އަދި
މީގެއިތުރުންވެސް

ފިހާރައިގައި

ކުރަންޖެހޭ

ހެޑް

އޮފީސް

ނުވަތަ

އެސްޓީއޯ

137

ފޯނު 3344273 ،6885954 :ފެކްސް

އެހެނިހެން

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރުMNU-HR/2013/84 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 28 :މާޗް 2013

މަޤާމު:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މުސާރަ:

މަހަކު  4,465/-ރ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  1,500/-ރ

އޮފީސް:

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ

ޔުނިވަރސިޓީ އެލަވަންސް:

މަހަކު  1,193/-ރ

ކްލެސިފޭކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

ޖީ.އެސް 3

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން
 2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި
'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
 .4ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެ ދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް 3 .ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 2
ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކްގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  3ރޭންކް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
 3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ
އެފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު .1 :އޮފީހަށް ހޯދޭ މެޝިނަރީ އިކްއިޕްމަންޓްސް ބެލެހެއްޓުން.
 .2މައްސަލަ ދިމާވެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމާއި ،މަރާމާތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ
ބަލާ އެމަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 .3ކޯސްތައް ހިންގުމުގައި ޕްރެކްޓިކަލް މަސައްކަތްތަކަށް ސްޓޯރު ތަކުން ނަގަންޖެހޭ ތަކެތި ނަގައި
ޕްރެކްޓިކަލް ގަޑިތަކަށް ތަކެތި ހަމަކުރުން.
 .4ކޯސްތައް ހިންގުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ސާމާނު ލިބެންހުރި ތަންތަން ބަލައި ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އޯޑަރުފޯމުތައް
ތައްޔާރުކޮށް މަރުކަޒީ އިދާރައަށް ފޮނުވުން.
 .5ދަރިވަރުންނަށް ޕްރިންޓްކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެތި ޕްރިންޓްކުރުމާއި ،ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުން.
 .6އޮފީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތެއްގެ މަތީން އިތުރުގަޑީގެ ޑިއުޓީތަކަށް ނިކުތުމާއި ،ޑިއުޓީ ތާވަލުގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުން.
 .7ފެކަލްޓީން ހިންގާ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެހީތެރިވުން.
 .8މީގެއިތުރުންވެސް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައްy y :އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި

y yމަސައްކަތްތެރި ކަމުގެ ދާއިރާއިން ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

އިސްކަންދެވޭނެ

y yމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ކަންތައްތައް

y yމަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ،ޤާބިލުކަމާއި ސިފަތައް

ސިޓީއާއެކު

 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 .2ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރިޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި

ލިޔުންތައް:

އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު
ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)

ސިޓީ ފޮނުވަންވީ

 08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/

ތާރީޚު:

އިދާރީ މަރުކަޒަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3345131ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)100-CAI/1/2013/9 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއިން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެއްކުރަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
ޏ .އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރުގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ ،މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަން
ބޭނުންވެއެވެ .މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް މަސައްކަތްކުރައްވަންޖެހޭނީ ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލު އިދާރާގައެވެ .އަދި މިމަޤާމަކީ ލިވިންގ
އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމަކަށް ނުވާތީ މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ
ފަރާތްތަކެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

ރޭންކް:

GS3

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ،ޏ.ފުވައްމުލައް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ

ދާއިމީ

މުއްދަތު
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތު

 .1ސީ.ޕީ.އައި އެކުލަވާލުމުގައި އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި އެއްކުރަންޖެހޭ ބާޒާރުގެ އަގުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ގަވާއިދުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް
ޕްލޭނިންގގެ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ޑިވިޝަނަށް ފޮނުވުން
 .2ސަރުކާރުގެ އެކިއޮފީސްތަކުން އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގެ އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރުން
 .3އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ތަފާސްހިސާބުގެ ތަމްރީން ޕުރޮގުރާމުތައް ވިލަރެސްކުރުން
 .4އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގޭ އެކިއެކި ސަރވޭތަކުގެ ލިސްޓާއި ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓުން
ސހިސާބާބެހޭ ޑިވިޝަނުން އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ
 .5ޑީ.އެން.ޕީ ގެ ތަފާ ް
އަހަރީފޮތަށް

ތަފާސްހިސާބުގެ

ރަށުފެންވަރުގެ

ބޭނުންވާ

ފޯރުވައިދިނުން

ތަފާސްހިސާބު

 .6އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދެވޭ މިންވަރު
އިތުރުކުރުމާއި

ކަމާބެހޭގޮތުން

އިތުރުކުރުން

ހޭލުންތެރިކަން

 .7އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ހިންގާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް ބެލެހެއްޓުން
 .8ބޯހިމެނުމާއި ސަރވޭތަކަށް ބޭނުންވާ ލިސްޓިންގ ރަށުފެންވަރުގައި ނެގުމާއި މިމަޢުލޫމާތު
އަޕްޑޭޓްކުރަން

މިންވަރަކުން

ބޭނުންވާ

އެމަސައްކަތްކުރުން

 .9ބޯހިމެނުމާއި ސަރވޭތަކަށް ބޭނުންވާ ރަށުގެ ޗާޓުތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 .10ބޯހިމެނުމާއި ސަރވޭތަކުގައި އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިނިއުމަރޭޓަރުންނާއި
ސުޕަވައިޒަރުން ތަމްރީންކުރުން
 .11އަތޮޅާއި

ރަށުފެންވަރުގައި

ތަފާސްހިސާބު

އެއްކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ސުޕަވައިސްކޮށް

ވި ލަ ރެ ސް ކު ރު ން
 .12އަތޮޅާއި

ރަށުފެންވަރުގައި

ސުޕަވައިސްކުރުމަށްޓަކައި

ތަފާސްހިސާބު
އަތޮޅުގެ

އެއްކުރުމުގެ

ރަށްރަށަށް

މަސައްކަތް

ޢަމަލީގޮތުން

ދަތުރުކުރުން

 .13ޑީ.އެން.ޕީ ގެ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ ޑިވިޝަނަށް މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުދީ ގަވާއިދުން
ރިޕޯޓްކުރުމާއި ކަމާބެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
 .14ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން ވަގުތަށް އަތޮޅާއި ރަށުފެންވަރުގައި އެއްކުރަންޖެހޭ އިމަރޖެންސީ
އިންފޯ ހަލުވިކަމާއެކު ނެގުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވުން
 .15ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން
 2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު

164

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިމްތިޙާންގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ،
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .4ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  3ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް 2
ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  3ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާއެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ މުސާރަ އަދި

-

މުސާރަ  4,465.00ރ

އިތުރު ޢިނާޔަތް

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500.00ރ

-

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީދޭ އެލަވަންސް 1,562.75ރ

-

މިމަޤާމުގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ
އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ

-

ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރު

ކަންތައްތައް

-

މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ފީލްޑުގައި ޑޭޓާއެއްކޮށް ސަރވޭކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް
ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި އެފަދަ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު

އިންޓަރވިއުކުރުމާއި ،އަދި
އިމްތިޙާން ކުރުން

-

ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކުރަން އެނގޭ މިންވަރު

-

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު

-

މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު

-

ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާނީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު

-

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ،މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ،ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި އިމްތިޙާންކުރުން
ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި އޮންނާނީ 9 ،އޭޕްރީލް އިން  18އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދު އަދި މާލެއިން
ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  7އޭޕްރީލް އިން  18އޭޕްރީލް  2013އާ
ދެމެދުގައެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 -1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 -2ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 -4ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)
 -5ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
 -6ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ " މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު".

ސުންގަޑި:

 4އޭޕްރީލް 2013ގެ  14:30ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޏ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
އިދާރާއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގގެ  hrm@planning.gov.mvއަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލާމާތު:



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކައުންޓަރުން އަދި
މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް ( )www.planning.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ
ފޯމު ޏ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3349395ނުވަތަ  3349388ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.
 21މާޗް 2013

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ހިތަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުO11C/2013/06 :

އިޢުލާން
މިކޯޓުގެ މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު:

ކޯޓު އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމުގެ ރޭންކް

ޖީ.އެސް 3

މުސާރަ:

 4,465/-ރުފިޔާ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1,500/-ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އެކެއް)

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަނާއި ލ .ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ޔުނިޓް:
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

 -1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން
 2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި
'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 -2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާ އަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
 -3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކުGS2 ،
ރޭންކުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު
މަސައްކަތް:

 .1ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދާއިރު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިދާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގާތޯ ބަލައި އެފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް މީހަކު
ހިންގަން އުޅެފިނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުން
 .2ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ކޯޓުތެރޭގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިންގާތޯ ބެލުމާއި ،ކޯޓުގެ
ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް އަޑުގަދަކޮށް ހަދާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވުން
 .3ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އަމުރު (ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު) ތައްޔާރުކުރުމާއި،
ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމުރު ރައްދުވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ
ހަވާލުނުވާ މީހުންނާ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުންގެ ގޭގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ތަތްކުރުން
 .4ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލިސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް
މީހުން ވެއްދުން (މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ހުއްދައާއެކު)
 .5ކޯޓުތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިނގާ ދެބަސްވުންތައް ހުއްޓުވައި ،ތަނުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑޭފަދަ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވައި ،މަޞްލަޙަތު
ޤާއިމުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން އަދި މިކަން މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
 .6ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ ޗިޓު ތައްޔާރުކޮށް
ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން.
 .7ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ލިޔުމާއި ޓައިޕްކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި،
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 .8ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ވަރިކައިވެންޏާ ބެހޭ މައްސަލަތަކާއި އެގްރިމެންޓް ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމުގެ ފޯމު ބަލައިގަނެ ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
 .9މީގެ އިތުރުންވެސް ކޯޓުގެ ވެރިން ހަވާލުކުރައްވާ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތާއި

 2013އޭޕްރީލް  07ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން' ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު'

ސުންގަޑި:

ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

y yޖުޑީޝަލް އެލަވަންސާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދުދުވަހުގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ
އުސޫލުން ދެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މިފޯމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ތަކުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓް  www.justice.gov.mvއިން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ).
 .2ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
 .3ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
 .4ސްކޫލެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ ލީވިންގ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ
 .5ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ އެވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް އެތަނުގެ
ލިޔުން

ތައްގަނޑުޖެހި

y yމިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މީލާދީގޮތުން ޢުމުރުން  55އަހަރު ހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި

އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތަޢުލީމީ ނަތީޖާއާއި
އިންޓަރވިއުގައި ހޯދާ މާކްސްގެ ޖުމުލައަށް ބަލައިގެންނެވެ .މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުން އޮންނަ ތާރީޚާއި
ގަޑި އެފަރާތްތަކަށް މިކޯޓުން އަންގާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .އިންޓަވިއު އޮންނާނީ މިކޯޓުގައެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 6800533 :ފޯނަށް
ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ .ފެކްސް ނަންބަރުަކީ  6800533އެވެ .އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ  l.hithadhoo@judiciary.gov.mvއެވެ.
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މާޗް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ނަންބަރު)IUL)23-ES/1/2013/38 :
ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ
ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ޤާބިލު މީހުންނެވެ.
މަޤާމު
ބޭނުންވާ އަދަދު

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
01

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން :އެގްޒެކެޓިވް
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ރޭންކްEX7 :

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މުސާރަ

މަހަކު  45,000/-ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވަންސް

މަހަކު  20,000/-ރުފިޔާ

ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު  05އަހަރު ދުވަސް (މިމަޤާމަށް ނެގޭ ފަރާތެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ޕްރޮބޭޝަނުގެ
މުއްދަތު ކަމުގައިވާ ފުރަތަމަ  3މަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމެންސަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ).
ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ

 .1ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޕޯސްޓުގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ޓާރޝަރީ ފެންވަރުގެ
ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންގުމުގެ ފަންތީގައި (ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި) ނުވަތަ ޓާރޝިއަރީ
ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކްލިނިކަލް ޑިޕާޓްމެންޓެއް އިސްވެ ހިންގުމުގެމަދުވެގެން  5އަހަރުގެ ޢަމަލީ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު މުޅި ޖުމުލަ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި  10އަހަރާއި  15އަހަރާ ދެމެދުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ނުވަތަ

 .2ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޕޯސްޓުގްރެޖުއޭޓް ޑިގްރީއެއް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑްރީ ލެވެލް
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހިންގުމުގެ ފަންތީގައި(ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި) މަދުވެގެން  10އަހަރުގެ
ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން.
y yވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު
ގަވާއިދުތަކާއި ޢާންމު އުސޫލުތައް އެނގިފައިވާ މިންވަރު.
y yޒަމާނީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމު ކުރުމުގައި ފަހުގެ ހޯދުންތަކާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާއާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް
އެނގިފައިވާ މިންވަރު.
y yތަފާތު ގިންތިތަކުގެ (އިދާރީ އަދި ފަންނީ އެކި ރޮނގު ރޮނގުގެ) މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ
ނެރުމުގެ ތަޖުރިބާ ،އަދި މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ދާއިރާ ހިންގުމުގެ
ލީޑަރޝިޕް ދައުރު
y yމެޑިކަލް ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ލަފާދިނުމާއި ،ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަކުގައި ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރުން.
y yހޮސްޕިޓަލް ސަރވިސަސް އަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިންގުން

މަސައްކަތްތައް

ފަރުމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށް އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމުގައި ހިމެނިފައިވާ
ޓަރޝިއަރީ ފެންވަރުގެ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދިނުމުގެ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ވަޒީފާ އަށް އެންމެ

މައިގަނޑު ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ޕަބްލިކް

ޤާބިލުފަރާތެއް ހޮވުމަށް ސެކްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
ބެލެވޭނެ އިތުރު
ކަންތައްތައް
ޢިނާޔަތްތައް

 .1ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ލިޔުންތައް

 .2ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސްލު)
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އަދަދު50 :

 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ރެފްރީންގެ މަޢުލޫމާތުދީފައިވާނަމަ ރެފްރީންގެ ލިޔުން
ވަނަވަރާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ވަނަވަރުގައި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އޮންނަންވާނެއެވެ).
 .4ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 .5ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،
އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 .6މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު
ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާފޯމު .މި ފޯމު
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މިމިނިސްޓްރީ
އާއި މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކު ކުރިމަތިލާނަމަ ،މިފޯމު
ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .7ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަމްރީން (ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނާ) ފަދަ ތަކެތީގެ
ލިޔުން .މިލިޔުމުގައި ފުރިހަމަކުރި ތަމްރީނާއި ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި
ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސްލު)
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުން (މިލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކާއި އެމަޤާމުތައް އަދާކޮށްފައިވާ
ތާރީޚުތައް އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ( .އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައިވާ އަސްލު)
ވަޒީފާއަށް އެދޭ

މިމަޤާމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން ޕްރެޒެންޓޭޝަންދޭންޖެހެއެވެ .ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދޭންޖެހޭނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ.

ފަރާތްތަކުން

ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގެ ކޮންޓެންޓާއި ،މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުން

ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ތިރީގައިވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދިގުމިނަކީ

15

މިނެޓެވެ.

ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް

ފޮއިންޓްދިނުމުގައި

ބަލާނީ

 .1ޕަރސަނަލް ޕްރޮފައިލް (ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ކުރު ތަޢާރުފެއް)
 .2ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އޭގެ ނަތީޖާތައް
 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިދާރާގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރާނެ ގޮތުގެ ތަޞައްވުރު
 .4ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކުރާނެ ގޮތުގެ
ތަ ޞަ އް ވު ރު
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ އިދާރާ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ
ތަ ޞަ އް ވު ރު
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރާނެ
ގޮތްތައް
 .7ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލުވާ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ސަބަބު
ސުންގަޑި

 04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް
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އަދަދު50 :

އިންޓަރވިއުއާއި

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެތެރޭގައި  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ގައި)

ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ނޯޓު :މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމީ

އޮންނާނެ ތާރީޚު:

ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު  15ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް
ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރުަކީ  3014439އެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
މިމިނިސްޓްރީގެ  www.health.gov.mvވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވޭނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީގެ
ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމުގެ ކްރައިޓީރިއާ މިމިނިސްޓްރީގެ
ވެބްސައިޓުގައި

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު)IUL)IM/1/2013/11 :
ނަން ަ

ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013

މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ
މަޤާމު

ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އޮފީސް

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ރަށް

ކ .މާލެ

މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އެބޭފުޅަކަށް ލިބިލައްވާފައިވާ
ސެޓުފިކެޓެއްގެ ލެވެލްއަށް ބަލައިގެންނެވެ.
މަޤާމުގެ
ރޭންކް

ޝަރުޠު

ކްލެސިފިކޭޝަން

އަސާސީ
މުސާރަ

-

ސަރވިސް
އެލަވަންސް

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 2ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

MS1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 2

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 2ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ސްކޫލް 5610/-

2500/-

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން  2އަހަރު
ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

MS2

ޓީޗިންގ ސަރވިސް -

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 3ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ

އޮފިސަރ 3

ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
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6295/-

2500/-

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 3ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު
ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 4ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބ

MS3

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 4

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 4ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 7035/-

2500/-

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 5ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

MS4

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 5

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 5ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 7875/-

2500/-

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 6ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2

EX1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 6

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 6ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 8835/-

2500/-

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 7ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

EX2

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 7

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 7ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 9890/-

2500/-

ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

EX3

ޓީޗިންގ ސަރވިސް -

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 8ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ

އޮފިސަރ 8

ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
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2500/- 11,065/-

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 8ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު
ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 9ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ލީޑިންގ
ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

EX4

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 9

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  9ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 2500/- 12,400/-
ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 10ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު
ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ

EX5

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 10

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  10ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 2500/- 13890/-
ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 11ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު
ލީޑިންގ ޓީޗަރުގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ

EX6

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 11

ތަޖުރިބާ
-

ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  11ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު 2500/- 15,560/-
ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް:
-

ޕްރިންސިޕަލުގެ ލަފާގެދަށުން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުން.

-

ސްކޫލްގެ ވަސީލަތްތައް ފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް  ،ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

-

މުޖުތަމަޢާއި ސްކޫލާ އޮންނަގުޅުން ބަދަހިގުޅުމަކަށް ހެދުން.

މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނަމަ ،ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ލިބޭނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފޯނު އެލަވަންސް އަދި ޓެނުއަރޝިފް އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލުފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެކަންތައްތައް
-

ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

-

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން

-

ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން

ނޯޓު :މިމަޤާމަށް މީހުންހޮވުމުގައި ސްކޫލްހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއުކުރުން
*

މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއުކުރުން އޮންނާނީ  09އޭޕްރީލް  2013އާއި  15އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ
ތާ ރީ ޚެ އް ގަ އެ ވެ.

*

އަދި މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހިއުމަން ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް
އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިޔާއެއްގެދަށުން ،ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އިންޓަރވިއުކުރެވޭނީ
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭއިރު ހޮވޭފަރާތްތަކާއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
*

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު މިސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

*

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ( އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )

*

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ މިވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ
ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ލިޔުން.

*

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )

*

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައިއޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު
އެނ ގޭ ލި ޔު މެ އް.

*

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައި
ދޭންޖެހޭ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

*

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ ( ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު )

ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މިސްކޫލްގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ
 08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  15.00ގެ ކުރިންނެވެ.
ނޯޓު:
މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެންމެމަތީ
މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު 3315759 :އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ނަންބަރުMMS-A/2013/04 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް ފޯމަން

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

 .1ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު
ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަނެއް/ހުއްދައެއް/ސަނަދެއް
ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިއުމާއެކު ،އެސް.
އެސް 1.ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެސް.އެސް 2.ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް /މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް /ސ .ގަން ރީޖަނަލް ވެދަރ ސަރވިސް
އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން
މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެސް.އެސް /2.ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް2

ކްލެސިފިކޭޝަން
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 3,470/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,000/- :ރ
އަދި ވަޒީފައަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  100/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކޮއްތު ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
އަދި (އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
ދެ ވޭ ނެ އެ ވެ).

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ

1

އޮފީހާއި އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތައް ފޮޅައި ސާފު ކުރުމާއި މޮޕްލުން.

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

2

އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ވިނަކޮށައި ބެލެހެއްޓުން.

3

ހެޑް އޮފީހަށާއި އެއޮފީހުގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި ފޮނުވުމަށްޓަކައި
އުޅަނދުތަކާ

ހަވާލުކުރުން.

4

ބަދިގެ އާއި ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމާނުތަކާއި ފާޚާނާތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

5

އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރތަކާއި އިކުއިޕްމެންޓްތައް ޓެކްނީޝަނުންގެ
ލަފާގެ މަތިން ސާފުކުރުން.

175

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

6

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ގެންގޮސް ގެނެސް ހަދަންޖެހޭތަކެތި ގެންގޮސް ގެނައުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  3340975އަށް
ގުޅުއްވުން

އެދެމެވެ( .މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު މެއި  2013ގައި ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް

މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި އޮންނާނެއެވެ).
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 .1ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައިހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 .2ޢުމުރުން  45އަހަރުން ދަށުގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 .3ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:


ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ
ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ވެބްސައިޓުން

ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ

އަސްލު)

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ ( ސީވީ )
 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"  /ސިވިލް ސަރވިސްގައި
ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
އެކަމަކު މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި،ވާރކްޝޮޕް،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވިކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.


ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް .އެޓެސްޓް ކޮށް
ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.

 މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
y yސުންގަޑި 22 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަށް.
y yއިންޓަރވިއު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި އޮންނާނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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އަދަދު50 :

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު :ކހ2013/04/
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު
މުސާރަ:

ކުދިން ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތު (ސަރުކާރު ކޮންޓްރެކްޓް)
 3100/-ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

8

ސާރވިސް އެލަވަންސް1000/- :ރުފިޔާ

އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑިގެ ފައިސާ އާއި ޝިފްޓް
ޑިއުޓީ އެލަވަންސާއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިސްކް އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.
ޝަރުޠު:

y yއަސާސީ ފެންވަރަށް ތަކެތި ދަތުން.
y yރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުދިންބަލާ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ފަދަ
ޞިއްޙީޤާބިލުކަން ހުރި މީހަކަށްވުން.
y yއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ކުޑަކުއްޖަކަށް ކޮށްފައިވާކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ
މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން.
y yކުރާ އިންޓަވިއުގައި އެމީހަކީ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ،ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކުދިންބެލުމުގެ
ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ،ހިތްހެޔޮ ސާފުތާހިރު ،ބަސްމޮށުންތެރިކަން ރަނގަޅު ތެދުވެރިކަމާއި ،އަމާނާތްތެރިކަން
ހުރި މީހެއްކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.

ލިޔުންތައް:

y yދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ (އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯ ކޮޕީ
y yސްކޫލް ލީވިންގް ސެޓްފިކެޓުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
y yވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ ލިޔުން

ސުންގަޑި:

 31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  15:00ގެ ކުރިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން
އެދެމެވެ.

މި މަޤާމުތަކަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާތަކެކެވެ .އަދި މިވަޒީފާގައި މަސައްކަތްކުރަން
ޖެހެނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ހިޔާއާއި އިންވެގެން ހުންނަ އަމާން ހިޔާގައި ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އުސޫލުންނެވެ.
މިއީ އިޢުލާން ނަންބަރު ކހ2013/03/ގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  8މުވައްޒަފުންގެ އިތުރަށް ނަގާ  8މުވައްޒަފުންނެވެ.
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އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުMTCC-HR/IU/2013/53 :

އިޢުލާން
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ:
މިކުންފުނީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް ހީވާގި ،މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.
މަޤާމު:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

				
			
ޑިޕާޓްމަންޓް:

ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

			
އަސާސީ މުސާރަ:

4400.00ރ .އިން  5370.00ރ.

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1000.00ރ.

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  /އެޑިއުކޭޝަނަލް އެލަވަންސް /ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

ޝަރުޠު:
y yޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން
ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެފަދަ ދާއިރާއެއްގައި  03އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
y yއިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފުރިހަމައަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް (އެޑްވާންސް) އަދި އޮފިސް ޕެކޭޖްތަކަށް ފަރިތަވުން.
y yއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އަދި ޓީމެއްގައި
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :

ސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން މިކަންކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއި
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

					
މަޤާމު:

އެސިސްޓަންޓް އެޗް.އާރު އޮފިސަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

			
ޑިޕާޓްމަންޓް:

ހިއުމަން ރިސޯރސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް

			
އަސާސީ މުސާރަ:

4400.00ރ.

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1000.00ރ .
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އަދަދު50 :

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ހިއުމަން ރިސޯރސަސް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  /އެޑިއުކޭޝަނަލް އެލަވަންސް /ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

ޝަރުޠު
y yޖީ.ސީ.އީ އޯ.ލެވެލް ( 03މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން) ނުވަތަ ސެޓުފިކެޓު  1އިން ހިއުމަން ރިސޯރސަސް މެނޭޖްމަންޓް
y yއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ.
y yމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް (އެޑްވާންސް) އަދި އޮފިސް ޕެކޭޖްތަކަށް ފަރިތަވުން.
y yއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އަދި ޓީމެއްގައި
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ސެކްޝަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން މިކަންކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއި ރިޕޯޓު 		

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

ތައްޔާރުކުރުން.

				
މަޤާމު:

އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

				
			
ސެކްޝަން:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

			
އަސާސީ މުސާރަ:

004400.ރ.
 1000.00ރ.

ސަރވިސް އެލަވަންސް:
އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  /ހުރުމާއި ކެޔުން

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޝަރުޠު:
y yޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވްލް ( އިނގިރޭސި ،ހިސާބު އަދި ދިވެހިން ފާސްވެފައިވުން)
y yމި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ އަދި ޤާބިލުހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.
y yއިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފުރިހަމައަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް (އެޑްވާންސް) އަދި އޮފިސް ޕެކޭޖްތަކަށް ފަރިތަވުން.
y yއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް

ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އަދި ޓީމެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

ސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން މިކަންކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއި
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

					
މަޤާމު:

އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				
			
ސެކްޝަން:

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)
ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

179

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

			
އަސާސީ މުސާރަ:

004400.ރ5050 – .ރ.

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ރ . 1000.00

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  /ހުރުމާއި ކެޔުން

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް/ތިލަފުށި (މި ވަޒީފާއަކީ ތިލަފުށީގައި 			

			

ޤާއިމުވެ ހުރެގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒިފާއެކެވެ).

ޝަރުޠު:
y yޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވްލް ( އިނގިރޭސި ،ހިސާބު އަދި ދިވެހިން ފާސްވެފައިވުން)
y yމި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ އަދި ޤާބިލުހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.
y yއިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފުރިހަމައަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް (އެޑްވާންސް) އަދި އޮފިސް ޕެކޭޖްތަކަށް ފަރިތަވުން.
y yއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އަދި ޓީމެއްގައި
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

ސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުން މިކަންކަމުގެ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމާއި
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން.

					
މަޤާމު:

މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

ސެކްޝަން:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަސާސީ މުސާރަ ރޭންޖް:

5220.00ރ .އާއި  5910.00ރ .ދެމެދު

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500.00ރ.

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

ކުންފުނީގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުގައި މި މަޤާމަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ފައިނޭންޝަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް/އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސޯމިލް

ޝަރުޠު:
y yޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވްލް ( އެކައުންޓްސް އަދި އިނގިރޭސިން ފާސްވެފައިވުން)
y yމަދުވެގެން މިފަދަ ދާއިރާއެއްގައި  3-2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ޤާބިލުކަން ހުރުން.
y yއިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފުރިހަމައަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް (އެޑްވާންސް) އަދި އޮފިސް ޕެކޭޖްތަކަށް ފަރިތަވުން.
y yއޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އަދި ޓީމެއްގައި
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:
				

ކުންފުނީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލައިއަށް ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދުމުގައި 		
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންތައް ކުރުމާއި މިކަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި
ދައްކައި މިކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

					
ވާހަކަ
މަޤާމު:

ސީނިއަރ ބިޒްންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

180

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:
				

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

ސެކްޝަން:

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަސާސީ މުސާރަ:

6600.00ރ .އިން  8470.00ރ.

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500.00ރ.

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  /އެޑިއުކޭޝަނަލް އެލަވަންސް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ޝަރުޠު:
y yބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  /މާރކެޓިންގ ނުވަތަ މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަދަ
ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެފަދަ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން އަދި ޤާބިލުކަން ހުރުން.
y yމަދުވެގެން  5-2އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ މި ދާއިރާއިން ނުވަތަ މިފަދަ ދާއިރާއެއް މެނޭޖްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ރެފަރެންސެއް އޮތުން.
y yމާރކެޓިންގ ސްޓްރެޓެޖީސް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލުކަންހުރުން.
y yބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ގެ އުސޫލުތައް އެނގުމާއެކު ލީޑަރޝިޕް ހުނަރާއި މީހުންނާއ ިތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ކޯރޑިނޭޓް ކުރުމުގެ
ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yއިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ފުރިހަމައަށް މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
y yމި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ އަދި ޤާބިލުކަންހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

ޑިޕާޓްމަންޓް ގެ ބިޒްނަސް ކުރިއެރުވުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްލޭނާއި ސްޓްރެޓެޖީސްއާ			

				

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ ކަންކަމުގައި އުޅުން އަދި އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން

				

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓުކުރުން.

		

މަޤާމު:

މެކޭނިކް (އޮޓޯމޮބައިލް/ހައިޑްރޯލިކް)

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

06

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				
			
ޑިޕާޓްމަންޓް:
				
މުސާރަ:

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖަމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
4400.00ރ .އިން  5370.00ރ.

		
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ރ . 1000.00

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް:

ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް ،އޯފް ރެސިޑެންޝަލް އެލަވަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ،

				
		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

އެޑިއުކޭޝަނަލް އެލަވަންސް ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް
ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި.

ޝަރުޠު:
y yޑިޕްލޮމާ /އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު އިން އޮޓޯމޮބައިލް ނުވަތަ ހައިޑްރޯލިކް އިންޖިނިއަރިންގ.
y yއޮޓޯމޮބައިލް/ހައިޑްރޯލިކް އިންޖީން މަރާމާތުކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.

181

		

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކުންފުނީގެ އެކި ސައިޓްތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ މެކޭނިކަލް މަރާމާތުގެ އެންމެހައި 		

				

ކަންތައް ހިންގައި ،ރާވައި އަދި ދުވަހުން ދުވަހަށް މި މަސައްކަތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި

				

މި މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ކުރުން.

މަޤާމު:

އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

07

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

			
ޑިޕާޓްމަންޓް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖަމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

		
އަސާސީ މުސާރަ ރޭންޖް:

4400.00ރ .އިން  5370.00ރ.

		
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1000.00ރ.

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އޯފް ރެސިޑެންޝަލް އެލަވަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން

ސްކީމް
		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި.

ޝަރުޠު:
y yއެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
y yކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :
				

އޮޕަރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން އެކްސްކަވޭޓަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި އަދި 			
ޓްރާސްޕޯރޓުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮޕަރޭޓްކުރުން.

މަޤާމު:

ލޯޑާރ އޮޕަރޭޓަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

04

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

			
ޑިޕާޓްމަންޓް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖަމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

		
އަސާސީ މުސާރަ ރޭންޖް:

 4400.00ރ .އިން  5370.00ރ.

		
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1000.00ރ.

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް:

އޯފް ރެސިޑެންޝަލް އެލަވަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި.

ޝަރުޠު:
y yލޯޑާރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
y yކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :
				

އޮޕަރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯޑާރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި އަދި ޓްރާސްޕޯރޓުގެ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮޕަރޭޓްކުރުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މަޤާމު:

ވެލްޑަރ

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

03

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

			
ސެކްޝަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖަމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

		
އަސާސީ މުސާރަ ރޭންޖް:

4400.00ރ.އިން  5370.00ރ.

		
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1000.00ރ.

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް:

އޯފް ރެސިޑެންޝަލް އެލަވަންސް ،ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ،

				
		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

		

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް
ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި.

ޝަރުޠު:
y yއެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު އިން ވެލްޑިންގ ނުވަތަ ދާއިރާ އާ ގުޅޭގޮތުން  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
y yއާރކް ވެލްޑިންގ އަދި ޓިގް މިގް ވެލްޑިން ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މީހަކުކަމުގައިވުން.
y yވެލްޑިންގ ކުރުމުގެ ހުނަރު އަދި ގިނަ ކަންތައްތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން އަދި ޓީމެއްގައި މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :
				

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ވެލްޑިންގގެ މަސައްކަތްކޮށް ،ދެވިފައިވާ ގަޑިއަށް އެ 			
މަސައްކަތްތަށް ނިންމުން.

މަޤާމު:

ޑްރައިވަރ (ލޮރީ)

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

10

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		

				

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

			
ސެކްޝަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

		
އަސާސީ މުސާރަ ރޭންޖް:

4400.00ރ.

		
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ރ . 1000.00

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އޯފް ރެސިޑެންޝަލް އެލަވަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން

ސްކީމް
		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި.

ޝަރުޠު:
y yލޮރީ ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވުން ( 15 – 10ޓަން)
y yގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :

އޮޕަރޭޝަނުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތިން ލޮރީ ދަތުރުކުރުމާއި އަދި ޓްރާސްޕޯރޓުގެ ގަވާއިދާ

				

އެއްގޮތަށްދުއްވުން.

				
މަޤާމު:

ކައްކާ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

05

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		
			
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

				
			
ސެކްޝަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

			
އަސާސީ މުސާރަ:

 4400.00ރުފިޔާ

		
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ރ . 1000.00

		
އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

އޯފް ރެސިޑެންޝަލް އެލަވަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން:

ކުންފުނިން ހިންގާ އެކި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓްތަކުގައި.

ޝަރުޠު:
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާނާ ތައްޔާރު ކުރަން އެނގުން
ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި ސިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކަށްވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް :
		

ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ކާއްކައި އަދި ގަޑިންގަޑިއައް

		

ޝެޑިއުލާއި އެއްގޮތަށްކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއެކު ސާފުތާހިރުކޮށް ތަން ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމު:

މެޝިނިސްޓް

			
ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

			
ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ކޮންޓްރެކްޓް –  1އަހަރު (ކޮންޓްރެކްޓް ގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 		
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު)

				
			
ޑިޕާޓްމަންޓް:

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

		
އަސާސީ މުސާރަ ރޭންޖް:

4400.00ރ.އިން  5370.00ރ.

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1000.00ރ.

އެހެނިހެން އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތް :

އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ،ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް

		
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް/ތިލަފުށި އަދި އެކި މަސައްކަތު ސައިޓް

ޝަރުޠު:
y yވޮކޭޝަނަލް ކޯސް ހަދާފައިވުން ނުވަތަ މި މަސައްކަތުގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
y yމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމާއި ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް މަސައްކަތް ކޮށް ،ދެވިފައިވާ

				

ގަޑިއަށް މަސައްކަތްތަށް ނިންމުން.

ވީމާ ،މިމަޤާމުތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  04އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  16:00ގެ ކުރިން އެމް.
ޓީ.ސީ.ސީ ހެޑް އޮފީހަށް "ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ،ފޯމާއެކު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ
އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.މި
މިތަކެތި ފެކްސް އަދި އީމެއިލް އިންވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ .މި ފޯމު ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯރސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ފެކްސް ނަންބަރު332 3221 :
އީމެއިލް:

careers@mtcc.com.mv
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އެޗް.އާރް ޑިޕާޓްމަންޓް
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުTCL/IUL/13/1019 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިކުންފުންޏަށް ބިން ސަރވޭ ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ދެއްވާނެ
ފަރާތެއްބޭނުންވެއެވެ.
ބިން ސަރވޭ ކުރުމާ ބެހޭ ކޮންސަލްޓަންޓް:
މަޤްޞަދު:
ބިން ސަރވޭ ކުރުމާ ބެހޭ ކޮންސަލްޓަންޓުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިލަފުށީގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު ސަރވޭކުރުމާއި،އެސަރަޙައްދުގެ
ޗާޓު ކުރެހުމާއި ،މިސަރވޭ އާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ ،ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުހިއްމު އަދި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްތެރިވާ
މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމެވެ.
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނަށް ޓެކްނިކަލް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯރުވައިދިނުމާއި ،ޗާޓު ކުރެހުމާއި ،އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން.
މަސްއޫލިއްޔަތު:
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިވަނީ މިކަމަށް ޤާބިލު(އެކަށޭނަ) ކޮންސަލްޓަންޓެއް ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކެވެ.
1 .1ބިން ސަރވޭ ކުރާ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓު ފޯރުވައިދިނުން
2 .2އަދި ހަމަ ސަރވޭގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި ،ސަރވޭ ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އުކުޅުތަކާއި،
ޗާޓުކުރެހުމާއި ،އެ މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ،އަދި ބޭނުން ކުރެވޭ 'އޮޓޯކެޑް' ފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރާނެ
ގޮތް ކިޔައިދިނުމާއި ،އުނގަންނައިދިނުން؛
3 .3ސަރވޭގެ ކަންތައްތަކުގައި ،ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނަށް ،އެންމެ ރަނގަޅުހެން ހީވާނޭ ކަންކަމަށް ،ޚިޔާލާއި ،ލަފާއެރުވުން
4 .4ތިލަފުށިކޯޕަރޭޝަނުގެ ކަމާ ގުޅޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރާނެ ތަމްރީން ޕުރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުން؛4.
5 .5ސަރވޭ ދާއިރާއާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ޕުރޮޖެކްޓްތަކަށް މިދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުވައިދިނުމާއި ކޮންސަލްޓެންސީ
ދިނުން؛
ޝަރުޠުތައް:
 .1ބިން ސަރވޭ ކުރުމާބެހޭ ،ނޫންނަމަ ،މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި،އަދި ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސަނަދެއް އޮތުން؛
 .2އެންމެ މަދުވެގެންވެސް މިދާއިރާއިން ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:
y yއަސާސީ މުސާރަ14,000 :ރ.
y yމި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  03އޭޕްރީލް  2013ގެ  14:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
y yވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
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y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ޓީ.ސީ.އެލްގެ މައި އޮފީހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ).
y yސީ.ވީ
y yލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީ
y yޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯއެއް
y yދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރައްވަންވާނީ؛
އެޗް.އާރް ޑިޕާޓްމަންޓް
ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
 4ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ފެން ބިލްޑިންގ ،އަމީނީ މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ، 3307513 :ފެކްސް3307514 :
admin@tcl.com.mv

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު(IUL)438-HRU/438/2013/52 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ .އެސް 4

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 5,020/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ
( އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ) .

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

މާލެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  /އެގްޒެކަޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު :
1 .1މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ
ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
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2 .2މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ
ސެޓުފިކެޓު ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ
ސެޓުފިކެޓު ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ
ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ) :
1 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
2 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،

ނުވަތަ
3 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނުވަތަ
3 .3މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިއުމާއެކު،
ޖީ.އެސް  3ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

1 .1އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭކަހަލަ
ލިޔުންތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.
 2 .2އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުގެ ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ފޮނުވުން.
 3 .3އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ހަދަންޖެހޭ ފައިލްތައް
ފައިލިންގ ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުން.

ހެދުމާއި ފައިލްކޮށް

4 .4އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ހަދަންޖެހޭ ބަޖެޓް ހެދުން.
5 .5އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ޔުނިޓުން އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
 6 .6މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީއަށް

ފޯރުވައިދިނުން.

 7 .7ސެކްޝަނުން ހަދަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތައް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
8 .8ޔުނިޓުން ބާއްވާ މީޓިންގތަކުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ނިންމުން.
9 .9އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
1010ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ނުވަތަ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ،
އެމުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި ގަޑިއަކަށް ނިންމަން ހަވާލުކުރާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1މިނިސްޓަރ /ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓް ފަދަ ތަނެއްގައި ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
2 .2މައިކްރޯ ސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
3 .3ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ މިންވަރު.
4 .4ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
y yސުންގަޑި 10 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އަށް.
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y yއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް  11އޭޕްރީލް  2013އާއި  14މެއި  2013ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.
y yދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް
ދެވޭނެއެވެ.
y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް

2013

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)195-A/1/2013/04 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 25:މާޗް 2013

މި ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ ،ތިރާގައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ރޭންކް

ޖީ.އެސް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް  / 1އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން  /ޔުނިޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

ބޭނުންވާ އަދަދު

1

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 6,611/-ރުފިޔާ

އެލަވަންސާއި އިތުރު ގަޑި

 -ލިވިންގ އެލަވަންސް

 3,000/-ރުފިޔާ

ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް (އަސާސީ މުސާރައިގެ 3,305/50 )50%

ރުފިޔާ

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް އުޖޫރަ
ދެވޭނެއެވެ.
އަސާސީ ޝަރުޠު

1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން
 2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު
އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  3ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް
 2ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
6 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  3ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ކޮމިޝަނުގެ ސްޓޮކަށް ހޯދަންޖެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި ހޯދައި އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމާއި
ސެކްޝަންތަކުން ފޮނުވާ ރިކްއެސްޓްތަކަށް ސްޓޮކުން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ސްޓޮކް ބާކީ ގަވާއިދުން
ބަލަހައްޓައި ސްޓޮކަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން.
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ސެކްޝަނަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން.
 ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން.
 ކޮމިޝަން ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމު ކުރުން.
 ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ ދުވަހު ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.
 ކޮމިޝަނުގެ ލިޔުންތައް އާރކައިވްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
މަސައްކަތްތައް އޮމާންކަމާއެކު އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖެއްސުން.

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

1 .1މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެޑިޔުކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ލޯފާމަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު)
2 .2ވަނަވަރު (ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި އަދާކުރި
ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތާ އަދި އެ ވަޒީފާ ތަކުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ހިމެނޭގޮތަށް)
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3 .3ވަނަވަރުގައި ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
ތަންތަނާއި އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާ އެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރި މުއްދަތާ އަދި އެ ވަޒީފާ ތަކުގެ
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އޮފީހުގެ ލިޔުން
4 .4މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
5 .5ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

ސުންގަޑި

 08އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
(ތީމުގެ ،އާބުރުޒުހިނގުން) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

1 .1ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.
2 .2މިމަޤާމަށް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ މަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައި އެންމެމަތީ މާކްސް
ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ޕެނަލުން އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ޝޯޓްލިސްޓުކުރާ
އަދަދަކަށެވެ .އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް
ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވެ .އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށް ނިމުމުން އެކަން މި ކޮމިޝަނުގެ
ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.
3 .3އިންޓަވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ،ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށް
ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތަށް ،އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހިބަހުން ސިޓީލިޔުން
މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް) ބެލުމަށްޓަކައި ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ހޮވޭ ފަރާތައް ،ވަޒީފާއަށް ހޮވުނުކަން ލިޔުމަކުން އަންގާނެއެވެ .އިންޓަވިއުއަށް
ޝޯޓްލިސްޓުވި ބޭފުޅުންގެތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯނުން އެކަން އަންގާނެއެވެ.
4 .4ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހެއްގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތުރު ޝަރުޠުތައް،
 www.jsc.gov.mvވެބްސައިޓުގެ "ހިންގާ ގަވާއިދު" ގައި ހުންނާނެއެވެ.
5 .5މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރުަކީ  3303501އެވެ .ފެކްސް ނަންބަރުަކީ
 3303504އެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު www.jsc.gov.mv ،ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް
ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ކޮމިޝަނުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
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އަމީނިއްޔާސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުAS-A/IU/2013/20 :
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މަޤާމުތައް
			
މަޤާމު:
ކްލެސިފިކޭޝަން:
			
ރޭންކް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެމް.އެސް3 .

މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން :އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:
			
މުސާރަ:
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

01
 7035/ރ. 2000/-ރ.

ޝަރުޠު:
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތިކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތިކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތިކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތިކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާކްސް ލިބެމުން ދިއުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
 މަޤާމުގެމަސައްކަތް ކުރުމުގެހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތިކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  3ރޭންކް ނުވަތަ އެއައްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް
ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެމަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:
 އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން
 އަލައް ރާއްޖެއަންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ބޭތިއްބުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ސްކޫލަށް

ހިފާފައިވާ އިމާރާތް /އެޕާޓްމަންޓް

ބެލެހެއްޓުން
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔުއްވުމާއި ފައިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން އެކަން ކުރާގޮތް ބެލުން
 ފައިސާއާބެހޭ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން
 އިމާރާތާ ފަރުނީޗަރު އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ހަމަޖެހިފައިވާ
ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރުގެ ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުވުން ނުވަތަ ނައްތާލުން
 ސްކޫލްގެ ބަޖެޓާއި މެއިންޓަނަންސާއި އިދާރީ ކަންކަމާބެހޭގޮތުން އަންނަ ސިޓީ އާއި ނޯޓުފަދަ ތަކެއްޗަށް ޕްރިންސިޕަލްގެ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެއްވުން
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 ސްކޫލްގެ ބަޖެޓާ ނުބެހޭ އެކައުންޓަތަކާއި އާމްދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އާ ބެހޭ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް ،މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓެވުން.
 ސްކޫލުން އެކި ފަރާތްތަކާ ކުރާ އެގްރީމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރެއްވުން
 ސްކޫލްގެ ބަޖެޓާބެހޭ އެއްވެސްކަމެއް އޯޑިޓުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާނަމަ އެކަން ސްކޫލްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ވަގުތުން
އެންގުން
 ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން
 އެސް.އޭ.ޕީ ބޭނުންކޮށްގެން މުސާރައާއި ބިލްތައް ޕޯސްޓް ކުރުން
 ސަރުދާރުންނާއި މަސައްކަތު މީހުންނާއި ވޮޗަރުން އަދި ބަގީޗާ ބަލަހައްޓާ މީހުންގެ ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް
ރަނގަޅަށް ކުރޭތޯ ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން .އަދި މަސައްކަތަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ޢާންމު ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް
ނުހިތާނަމަ ގަވާއިދުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
 ސްކޫލްގައި އާދަވެގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު
އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ކުރުވުން
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:
 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މިންވަރު
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު
 މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި،ޤާބިލު ކަމާއި ސިފަތައް.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީގެއެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ އަސްލު
 މުއްދަތު ހަމަނުވާއައި.ޑީ ކާޑުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ
 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަށްވާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް
 ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރެއްވި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުން،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި
މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާން ކުރާ ފޯމު"
ސުންގަޑި :މަޤާމުތަކަށް އެދިލައްވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން  9އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14.00ގެ ކުރިން
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ފޯނު:

ފެކްސް3313726 :

3008736

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
ނޯޓު:މިމަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައެވެ.
 12ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރުIUL)438-HRU/438/2013/49( :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ .އެސް 4

ކްލެސިފިކޭޝަން

އެސިސްޓަންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 5020/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 1500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ).

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

މާލެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ /އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު :
1 .1މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ
ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ
2 .2ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ

ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު

ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

4 .4ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
6 .6މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިއުމާއެކު،
ޖީ.އެސް  3ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ
ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ނުވަތަ
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އަދަދު50 :

7 .7ޖީ .އެސް 4 .ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި،
ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ

ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

1 .1މޮންޓްރިއަލް ޕްރިޓޮކޯލްގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ތިރީގައިމިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
2 .2އެވެއަރނަސް ވަރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނަރތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ކުރުން.
3 .3އެވެއަރނަސް މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން.
4 .4ވަރކްޝޮޕް ސެމިނަރތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން.
5 .5އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް އެތެރެކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުއްދަ ފޯމު ތައްޔާރުކޮށް
ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.
6 .6ޕްރޮޖެކްޓްތަކުންކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.
7 .7އޯ.ޑީ.އެސް .ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
8 .8ޕްރޮޖެޖްޓާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
9 .9އޯޒޯން ޔުނިޓުން ހިންގާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ލޮޖިސްޓިކްސް
ބެލެހެއްޓުން( .ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންސަލްޓަންޓުގެ އެކަމޮޑޭޝަން
ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ރެފްރިޖަރޭޝަނުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
2 .2އެކައުންޓްސްގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ
މިންވަރު.
3 .3ފަރިތަކަމާއެކު ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސިބަހުން ވާހަކަ ދައްކަން އެނގޭ މިންވަރު.
4 .4މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށް ޕްރޮޕޯޒަލް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.
5 .5މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
6 .6ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ މިންވަރު.
7 .7ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
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y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

y yސުންގަޑި 09 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އަށް.
 y yއިންޓަރވިއު އަދި އިމްތިޙާން ކުރުން  10އޭޕްރީލް

 2013އާއި  30މެއި  2013އާ ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި

އޮންނާނެއެވެ.
y yދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް
ދެވޭނެއެވެ.
y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
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އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ނަންބަރު/IUL)22-D/22/2013( 16 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
(މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 05 ( )D-22 (IUL/10/2012/22

މާޗް  )2013އިޢުލާނާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ހަވާލާދެވިފައިވާ އިޢުލާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ
ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ).
			
މަޤާމު:
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:
			
ރޭންކް:
		
ކްލެސިފިކޭޝަން:
			
މުސާރަ :

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
01
އެމް .އެސް 4
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
 7875/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 2000/-ރުފިޔާ

		
ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

			
ގިންތި:

ދާއިމީ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން :ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  /މާލެ
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
y yމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރައިޒަލް ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
y yމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
y yމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާ އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރަބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
y yމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކާއި އަދި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ބަލައި ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
ޝަރުޠު:
1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  9ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްސެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  3ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  4ރޭންކުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް
ހ .ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
ށ -މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
އިންޓަރވިއު ކުރުން.
y yމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  23 - 15އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައެވެ.
y yއިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހ -ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ،މި
މިނިސްޓްރިގެ ވެބްސައިޓް

www.moe.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ށ -ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސެޓުފިކެޓުތައް އެކްރެޑިޓް ކުރައްވާފައި ،އަދި އަސްލާ
އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
ނ -ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
ރ -ސިވިލް ސރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" (ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދެންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ).
ބ -ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން.
ޅ -ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ( އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލެއް)
ކ -ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)
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ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  /ހ .ވެލާނާގެ ( 8ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ކައުންޓަރަށް.
ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން.
ނޯޓު:
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު
އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3341152ފޯނަށް ގުޅުއްވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013
ނަންބަރު/IUL)22-D/22/2013( 17 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
			
މަޤާމު:
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:
			
ރޭންކް:
		
ކްލެސިފިކޭޝަން:
			
މުސާރަ :

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
01
ޖީ .އެސް 4
އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2
 5020/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500/-ރުފިޔާ

		
ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

			
ގިންތި:

ދާއިމީ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން:

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  /މާލެ

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
 އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ދިނުން/ބަދަލު ކުރުން/ވަކިކުރުމަށް ސީ.އެސް .ވިއުގައިން ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
 އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވަޒީފާ ދެއްވި/ބަދަލުކުރި/ވަވިކުރި ޗިޓް ލިބުމުން ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވުން.
 އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅޭ އަދަދު ،ވަޒީފާގައި ތިބި އަދަދު އަދި ބާކީ ހުރި
މަޤާމުތަކުގެ އަދަދުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން
 އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ރިލީފް ޓީޗަރ ދެއްވި /ވަކިކުރި މެސެޖްތައް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓްކުރުން
 އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ގެންގުޅޭ ދިވެހި  /ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނަށް އަދި ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.
ޝަރުޠު:
1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން
'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މ މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  4ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
6 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްސެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  3ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
7 .7މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  4ރޭންކުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް
ހ .ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
ށ .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
ރ .މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބެލެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއު ކުރުން.
ހ .މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  23 - 15އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައެވެ.
ށ .އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހ -ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި،
މި މިނިސްޓްރިގެ ވެބްސައިޓް www.moe.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިނަވާނެއެވެ.
ށ -ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސެޓުފިކެޓުތައް އެކްރެޑިޓް ކުރައްވާފައި ،އަދި އަސްލާ
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އަދަދު50 :

އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
ނ -ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
ރ -ސިވިލް ސރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" (ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދެންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ).
ބ -ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން.
ޅ -ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ( އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލެއް)
ކ -ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)
ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
y yމިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  /ހ .ވެލާނާގެ ( 8ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ކައުންޓަރަށް.
y yތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން.
ނޯޓު:
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު
އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3341152ފޯނަށް ގުޅުއްވުން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL) 164/1/2013/12 :
އީ-ސަރވިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވަލޮޕަރސް ބޭނުންވެއްޖެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ސޮފްޓްވެއަރތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރާނެ ހީވާގި ،ޤާބިލު ،މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 1އެކެއް)

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:

( 1އެކެއް) އަހަރު ( މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ފަހު މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެ)

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  08:00ހަވީރު ( 03:00އޮފީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ހަވީރު  05:00ޖަހަންދެން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ).
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އުޖޫރަ:

މަހަކު  12,000 /-ރުފިޔާ

ފެންވަރު/ޝަރުޠު

1 .1އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާ ނުލައި ޕްރޮޑަކްޝަން ލެވެލްގެ ސިސްޓަމް
ޑިޒައިންކޮށް ކޯޑުކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރުން.
2 .2އަމިއްލައަށް

ޕްރޮޖެކްޓް

މެނޭޖްކުރަން

އެނގުމާއި،

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކުރަން އެނގުން.
3 .3ރަނގަޅުގޮތުގައި މީހުންނާއި މުޢާމަލާތްކޮށް ،މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް
އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރަން އެނގުން.
(މިމަސަތްކަތަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރާއި ޝަރުޠުގެ އިތުރު ތަފުސީލު އަދި "ޓާރމްސް އޮފް
ރިފަރެންސް" މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ( )www.ncit.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
1 .1ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވުމާއި އަދި ޚިދްމަތާ ގުޅިގެން

މައިގަނޑު

ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތަށް ސިސްޓަމްތައް ތައްޔާރު ކުރުން.

މަސައްކަތްތައް:

2 .2އެ އިދާރާއަކުން އެއިދާރާއެއްގެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅައިފައިވާ ރިކުއެސްޓްތައް ޓްރެކްކޮށް،
ބަލައި ،ޕްރޮސެސްކޮށް އެރިކުއެސްޓްތަކުގެ ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ސިސްޓަމްތައް
ޑިވެލޮޕް ކުރުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

1 .1ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުން

ލިޔެކިއުންތައް:

2 .2ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
3 .3ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ނުވަތަ އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ)
4 .4ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
5 .5ކުރިން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ރިފަރެންސް ލެޓަރ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު:

މިމަސަތްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން  07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގެ

ކުރިން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކާއި އެކު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ނުވަތަ މިއޮފީހުގެ
އީމެއިލަށް ()secretariat@ncit.gov.mv

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އީމޭލް ކުރައްވާނީ  secretariat@ncit.gov.mvއެޑްރެހަށެވެ.
އޮފީހުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ،
 ،64ކަލާފާނު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ނަންބަރު:

، )960( 334 4000ފެކްސް ނަންބަރު)960( 334 4004 :

އީމެއިލް އެޑްރެސްsecretariat@ncit.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.ncit.gov.mv :
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

202

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)22-D/22/2013/12 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
			
މަޤާމު:
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:
			
ރޭންކް:
		
ކްލެސިފިކޭޝަން :
			
މުސާރަ :

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
01
އެމް .އެސް 1
ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1
 5610/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 2000/-ރުފިޔާ

		
ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

			
ގިންތި:

ދާއިމީ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  /މާލެ

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
 މިނިސްޓްރީން އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ފޮނުވުން.
 ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ސިޓީ ،މެސެޖް އަދި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ
ސެކްޝަންތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަވާލުކުރުން.
 މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރަށް އަންނަ ސިޓީ ،ބިލް އަދި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ ،އެންޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ހަވާލުކުރުން
އަދި ބިލްތައް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ދުވަހުން ދުވަހަށް ސެކްޝަންތަކަށް ހަވާލުކުރުން.
 ރިސެޕްޝަނަށް އަންނަ ސިޓީތައް ހަވާލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ މީހުންގެ ބޭނުންތައް
ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވުން އަދި އޯވަރއޯލްކޮށް ރިސެޕްޝަން ބެލެހެއްޓުން.
 މިނިސްޓްރީން އެކި ތަންތަނަށް ޕޯސްޓް ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ރަސީދު ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ޝަރުޠު:
1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން އެމް.އެސް  1ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނުވަތަ
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކްސެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  4ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
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5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ
މީހެއްކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް
ހ .ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
ށ .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
ރ .މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބެލެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއު ކުރުން.
ހ .މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  23 - 15އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައެވެ.
ށ .އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހ -ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ،މި
މިނިސްޓްރިގެ ވެބްސައިޓް

www.moe.gov.mvއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ށ -ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސެޓުފިކެޓުތައް އެކްރެޑިޓް ކުރައްވާފައި ،އަދި އަސްލާ
އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
ނ -ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
ރ -ސިވިލް ސރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" (ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ
މުވައްޒަފަކުވެސް މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދެންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ).
ބ -ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނޭ
ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން.
ޅ -ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ( އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލެއް)
ކ -ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)
ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
y yމިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  /ހ .ވެލާނާގެ ( 8ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ކައުންޓަރަށް.
y yތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން.
ނޯޓު:
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު އެންމެ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މަތީ މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3341152ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ހއ.ދިއްދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުGS08/05/2013 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު :ލީޑިންގ ޓީޗަރ
މަޤާމު ނަންބަރު188-A/22/2012/623 :
މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން :ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  /ހއ.ދިއްދޫ
ބޭނުންވާ އަދަދު 1
ޝަރުޠު
މަޤާމު

މަޤާމުގެ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޝަރުޠު

ރޭންކް
ޓްރެއިންޑް

MS1

ލީޑީންގ ޓީޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 2

ހާސިލު

ރޮނގުން

ކޮށްފައިވުމާއެކު

މަޤާމުގެ

ސަރވިސް

އަސާސީ

އެލަވަންސް

މުސާ ަ
ރ
ޑިޕްލޮމާއެއް 5610/-

-/2500

ޓީޗަރެއްގެ

މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރުއުޅެ ތަގުރިބާ
ލި ބި ފަ އި ވު ން.
ގްރެޖުއޭޓް

MS2

ލީޑީންގ ޓީޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 6295/-
އޮފިސަރ 3

2500/-

ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ކޮލިފައިޑް
ލީޑީންގ ޓީޗަރ

MS3

ޓީޗިންގ ސަރވިސް  ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން ބެޗްލަރސް 7035/-
އޮފިސަރ 4

ޑިގްރީއެއް

ހާސިލު

ކޮށްފައި

ވުމާއެކު

ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،
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2500/-
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން

ޑިގްރީއެއް

ބެޗްލަރސް

އޮތުމާއެކު ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން
އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި
މަދުވެގެން

2

ލިބިފައިވުން.

އަހަރު

ތަޖުރިބާ

އުޅެ

ނުވަތަ،

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  3ގެ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން

3

އަހަރު

ތަޖުރިބާ

އުޅެ

ލި ބި ފަ އި ވު ން.
MS4

ޓީޗިންގ ސަރވިސް  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ 7875/-
އޮފިސަރ 5

ނުވަތަ

ދާއިރާއަކުން

2500/-

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލު
ކޮށްފައިވުމާއެކު
އިތުރު

ތަޢުލީމީ

ބެޗްލަރސް

ޕޯސްޓް

ދާއިރާއިން

ޑިގްރީއެއް

ގްރެޖުއޭޓް

ނުވަތަ

ސެޓްފިކެޓެއް

ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް
ޓީޗަރެއްގެ

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު އުޅެ
ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ،

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
މާސްޓަރސް

ދާއިރާއަކުން

ޑިގްރީއެއް

(ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނެތި) އޮތުމާއެކު
ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސް
ސެޓުފިކެޓު

ޑިޕްލޮމާއެއް

ނުވަތަ

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި
މަދުވެގެން

2

ލިބިފައިވުން.

އަހަރު

އުޅެ

ތަޖުރިބާ

ނުވަތަ،

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  4ގެ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން

3

އަހަރު

އުޅެ

ތަޖުރިބާ

ލި ބި ފަ އި ވު ން.
EX1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް  ކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 6

ޑިގްރީއެއް
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ރޮނގުން
އޮތުމާއެކު

ބެޗްލަރސް 8835/-
ތަޢުލީމީ

2500/-

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ނުވަތަ

ދާއިރާއިން
މާއްދާއަށް

ކިޔަވައިދޭ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
މާސްޓަރސް

ދާއިރާއަކުން

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

ޑިގްރީއެއް
ޓީޗަރެއްގެ

2

މަޤާމުގައި

މަދުވެގެން

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވުން.

އަހަރުއުޅެ
ނުވަތަ،

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އަދި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ސެޓުފިކެޓު

ރޮނގުން

ނުވަތަ

ފާހެއް
ތަޢުލީމީ

އެޑްވާންސް

އެއަށްވުރެ

މަތީ

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،
ނުވަތަ

ދާއިރާއިން

މާއްދާއަށް

ކިޔަވައިދޭ

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ދާއިރާއަކުން

މާސްޓަރސް

ޑިގްރީއެއް

ޙާބިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި
ލބިފަ
މަދުވެގެން  2އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާ ި
އި ވު ން .
 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  5ގެ
ޝަރުޠު

ފުރިހަމަ

ވުމާއެކު

ޓީޗަރެއްގެ

މަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެ
ތަޖުރިބާ
EX2

ލިބިފައިވުން.

ޓީޗިންގ ސަރވިސް  ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 9890/-
އޮފިސަރ 7

2500/-

ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ޑޮކްޓޯރަލް

ޑިގްރިއާއި

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
ޓީޗަރެއްގެ

މަޤާމުގައި

މަދުވެގެން

2

އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،
 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  6ގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 ޕްރިންސިޕަލްގެ އިރުޝާދު ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންގެ ލެސަންޕްލޭންތައް ޗެކެކުރުމާއި ޓީޗަރުން ކްލާސްރޫމުގައި
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ކިޔަވައިދެއްވާގޮތް ބެލުމާއި ،ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި ،އެކަމާގުޅޭ ފީޑްބެކްދިނުން.
 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުން ތައްޔާރުކުރާ އެސެސްމެންޓް ތަކާއި ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް
ޗެކުކޮށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނެސް ޓެސްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭ ކްލާސްތަކަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ފޯމުތައް ސިވިލްސަރވިސްއިން
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރިވިއުކުރަމުން ގެންދިއުން.
 ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި އެކަންކަމުގެ ރެކޯޑްސްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ދެމެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަންކަމުގައި
ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރީންނަށާއި މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވުން.
 ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ،ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 ލީޑިން ޓީޗަރު ބަލަހައްޓަވާ ގްރޭޑްތަކަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އިސްވެރީންނާ ހިއްޞާކުރުމާއި
ސީނިއަރ މެނޭޖުމެންޓް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން
 މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރުން.
އިތުރުގަޑީ ފައިސާ
 އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލެއްގެ
މަތީންދެވޭނެއެވެ.
y yމިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ފަރާތަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ
މުވައްޒަފެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެމުވައްސަސާއަކުން އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ މިސްކޫލަށް ބަދަލުވުމާއިމެދު އިއުތިރާޒު ނުކުރައްވާ ކަމުގެ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
y yސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުން އެމުވައްޒަފު މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކުރާ "
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ހުށަހަޅުއްވާ
ނނަށް ،ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
މުވައްޒަފު ް
y yމިމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަދި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ،ފެންވަރާއި
ޤާބިލުކަމަށެވެ.
ސުންގަޑި :މަޤާމުތަކަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން  08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ  15:00ގެ ކުރީން
ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއިއެކު ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ،6500014 :ފެކްސް  ،6500560އީމެއިލްgmail.com@6500014 :
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ތަކެތި
 ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމު ( ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި
ސިވިލްސަރވިސް ސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވެން ހުންނާނެއެވެ).
 ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް
ސަރުކާރު އޮފީހަކުން އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީގެ އަސްލު )
 ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީއެއް
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ)
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިމަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރިމިންވަރު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ
އިންޓަވިއުއަށްފަހުއެވެ .މިމަޤާމުގެ އިންޓަވިއުކުރުން

އޮންނާނީ

 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުގައެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
26

މާޗް

2013

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)220-HRA/1/2013/35:
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިއޮތޯރިޓީ އަށް ތިރީގައިމިވާ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
މަޤާމު:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ،ނޮން-ޓެކްސް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް (ލެވެލް )1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް /ނޮން-ޓެކްސް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:
އަސާސީ މުސާރަ:

 7,000/-ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,500/- :ރުފިޔާ
ނޮންޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ 40%
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  175/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

 އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަ ނޮން-ޓެކްސް ރެވެނިއު ކޯޑުތަކުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި ރިޓަރން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކޭސްތައް ލީގަލް އެފެއާޒާ
ގުޅިގެން ،ތައްޔާރުކޮށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ލީގަލް ސަރވިސް ޔުނިޓްއާއި ހަވާލުކުރުން.
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނޮން-ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި މިފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ނޮން-ޓެކްސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން.
 އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރީފަންޑް ޕްރޮސެސްކުރުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޝަރުޠު:
އެކައުންޓިންގ ،ފައިނޭންސް ،ނުވަތަ ބިޒްނަސްއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އޭ.ސީ.ސީ.އޭ އެފްލިއޭޓް
ލެވެލް ނުވަތަ ސީ.އައި.އެމް.އޭ ސްޓްރެޓެޖިކް ލެވެލް ނިންމާފައިވުން.
މަޤާމު:

އެސިސްޓަންޓް އޮފިސަރ ،ނޮން-ޓެކްސް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް (ލެވެލް )1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް /ނޮން-ޓެކްސް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:
އަސާސީ މުސާރަ:

 4,000/-ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,000/- :ރުފިޔާ
ނޮންޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ 40%
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  150/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

 އޮތޯރިޓީން ބަލައިގަންނަ ނޮން-ޓެކްސް ރެވެނިއު ކޯޑުތަކުގެ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް
އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި ރިޓަރން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކޭސްތައް ލީގަލް އެފެއާޒާ
ގުޅިގެން ،ތައްޔާރުކޮށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ލީގަލް ސަރވިސް ޔުނިޓްއާއި ހަވާލުކުރުން.
 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނޮން-ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި މިފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ނޮން-ޓެކްސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން.
 އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރީފަންޑް ޕްރޮސެސްކުރުން.

ޝަރުޠު:
އެކައުންޓިންގ ހިމެނޭގޮތަށް ބިޒްނަސް ސްޓްރީމްގެ އޭ ލެވެލް  2މާއްދާއިން 'ސީ' ފާސް އަދި އޯ ލެވެލް 'އިނގިރޭސި' އަދި
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ 'ދިވެހި' މި ދެ މާއްދާއާއެކު  5މާއްދާއިން 'ސީ' ފާސްލިބިފައިވުން.
މަޤާމު:

އެސިސްޓަންޓް އޮފިސަރ ،ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ (ލެވެލް )1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ރިޓަރން އެންޑް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިން ޑިޕާޓްމަންޓް  /ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ ޔުނިޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:
އަސާސީ މުސާރަ:

 4,000/-ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,000/- :ރުފިޔާ
ނޮންޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ 40%
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  150/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ

ކައުންޓަރުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު :ނޯޓު :މި މަޤާމުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރުގައެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޝަރުޠު:
އޭ ލެވެލް  2މާއްދާއިން 'ސީ' ފާސް އަދި އޯ ލެވެލް 'އިނގިރޭސި' އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ 'ދިވެހި' މި ދެ މާއްދާއާއެކު
 5މާއްދާއިން 'ސީ' ފާސްލިބިފައިވުން
މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ،އެކައުންޓިންގ ހިމެނޭގޮތަށް ބިޒްނަސް ސްޓްރީމްގެ މާއްދާތައް ހަދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
މަޤާމު:

އެސިސްޓަންޓް އޮފިސަރ ،ރީޖަނަލް ސަރވިސް (ލެވެލް )1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ރިޓަރން އެންޑް ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިން ޑިޕާޓްމަންޓް  /ރީޖަނަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް

ޑިޕާޓްމަންޓް/ޔުނިޓް:
އަސާސީ މުސާރަ:

 4,000/-ރުފިޔާ

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

ލިވިންގ އެލަވަންސް 2,000/- :ރުފިޔާ
ނޮންޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ 40%
ސަރވިސް އެލަވަންސް :މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު  150/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ

y yބްރާންޗް އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން.

މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުy y :އަތޮޅުތަކުން ފޮނުވަންޖެހޭ ޓެކްސް ބަޔާނާއި ފައިސާއާއި ފައިސާއާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވާތޯ
ބެލުމާއި ނުފޮނުވާ އަތޮޅުތަކަށް ގުޅައިގެން ރިޕޯޓުތަކާއި ފައިސާ ހޯދުން.
y yއަތޮޅުތަކުން ފޮނުވާ ރިޓާންތަކާއި ފައިސާ އަދި އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް ކަމާބެހޭ ޔުނިޓްތަކަށް
ފޮ ނު ވު ން.
ޝަރުޠު:
އޭ ލެވެލް  2މާއްދާއިން 'ސީ' ފާސް އަދި އޯ ލެވެލް 'އިނގިރޭސި' އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ 'ދިވެހި' މި ދެ މާއްދާއާއެކު
 5މާއްދާއިން 'ސީ' ފާސްލިބިފައިވުން.
އެހެނިހެން ޝަރުޠުތައް
y yމިއޮތޯރިޓީގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފިޔަވާ އިތުރު އެހެންއެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާނުކުރުމާއި އަދި މިއޮތޯރިޓީގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާއާއި
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އެއްވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ނުކުރުން.
y yސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިނުވުން އަދި އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑެއްގެ
ޑިރެކްޓަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
y yއަމިއްލަ ނަމުގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
y yސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ނުވަތަ އަމިއްލަ އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރހޯލްޑަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާ މިއޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގާތްގުޅުމެއް ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
y yމިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
y yމޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީން

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ

ކޮޕީ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު

( އެ ޓެ ސް ޓް ކޮ ށް ފަ އި ވާ).
y yވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
y yކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ).
y yދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި އިސްމުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކު ،އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތާމެދު
ދެކޭގޮތުގެ ލިޔުމެއް (ރެކަމެންޑޭޝަން ލެޓަރ (އޮޕްޝަނަލް)).
y yސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރިވިސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފެއްނަމަ ،އެމް.އައި.އާރ.އޭ ގެ ވަޒީފާއަށް
ބަދަލުވުމުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް އެތަނަކުން ދޭ ލިޔުން.
ނޯޓު:
މަތީގައިވާމަޤާމުތަކުގެއިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
މި މަޤާމުތަކުގެ އިންޓަރވިއު އަށް ދަންނަވާލެވޭނީ ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ (ގިނަވެގެން
 10ފަރާތް).
މިމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވޭނީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިފިކޭޝަން އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލާ
އެންމެމަތިން މާރކްސްލިބޭ މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލާފޯމު ފުރުމަށްފަހު ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހު އެއްވެސް ކުށުގެ ރިކޯޑެއް
ނުވާނަމައެވެ.
މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  09އޭޕްރީލް  2013ގެ  16:00ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ފޯމު
މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (އެމް.އައި.އާރ.އޭ) ،އަމީނީ މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ،3322261 :ފެކްސް3316577 :
އީމެއިލްinfo@mira.gov.mv :

ވެބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
26

2013

މާޗް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރުMNU-HR/2013/85 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 28 :މާޗް 2013

މަޤާމު:

މަސައްކަތު

ބޭނުންވާ އަދަދު:

03

މުސާރަ:

މަހަކު  3,100/-ރ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  1,000/-ރ
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

އޮފީސް:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮންޕިއުޓިންގ ޔުނިވަރސިޓީ އެލަވަންސް:
ރޭންކް:

މަހަކު  820ރ
އެސް.އެސް 1

ކްލެސިފޭކޭޝަން:

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

1 .1ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުން ،ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެސް.އެސް  1ރޭންކް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yއިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި ،ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނާއި ،މަސައްކަތްކުރާ ޖަގަހަތައް ފަދަ
އިމާރާތުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނާއި އަދި އިމާރާތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފަންކާއައި ،ބިއްލޫރި
އަދި ފަރނީޗަރ ފަދަ ތަކެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިރަފުސް ފޮޅައި ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ
މިންވަރަށް ސާފުކުރުން.
y yހަވާލު ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް ކޮޓަރިތަށް ސާފުކޮށް ވަށިގަނޑުތަށް އުކާލުން.
y yފާޚާނާތަށް ސާފުކޮށް ދޮވުން.
y yސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަންތަން ހަފުތާއަކު ތިން ފަހަރު މޮޕްލައިގެންސާފު ކުރުން.
y yސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައި ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުރި ކަމެއް
ނުވަތަ އެއޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން.
y yސައިކޮޓަރީގެ ތެރެއާއި މޭޒާއި ގޮނޑި ސިންކު ކަބަޑު ފަދަ ތަންތަން ރީތިކޮށް ސާފު ކުރުން.
y yފާޚާނާތަކުގައި ހުން ނަންޖެހޭ ކަރުދާހާއި ސައިބޯނި ފަދަތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރޭތޯ ކަށަވަރުކޮށް ނެތް
އެއްޗެއްނަމަ ހަމަކުރުން.
y yޢާންމުކޮށް މީހުން ނުވަންނަ ތަންތަން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ސާފުކުރުން.
y yކްލާސްތަކާއި ،އިމްތިޙާންތަކާއި އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންކަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަންތަން
ތަ އް ޔާ ރު ކު ރު ން.
y yއެންމެން

ގުޅިގެން

ކުރަންޖެހޭ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ފުރިހަމައަށް

ބައިވެރިވެ

އެއްބާރުލުމާއެކު

މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.
y yމިނޫންވެސް މަޤާމާ ގުޅޭގޮތުން ފެކަލްޓީން ހަވާލުކުރާ ކަނަތައްތައް ކުރުން.
އުޖޫރައާއި

އިތުރުގަޑީ ގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދެވޭނެއެވެ.

ޢިނާޔަތްތައް:
ސިޓީއާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔެކިޔުންތައް:

1 .1މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
2 .2ވަޒީފާގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރެއްވި ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
3 .3ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވި ސްޕަވައިޒަރަކު އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތާ މެދު
ދެކޭ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް.
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އަދަދު50 :

4 .4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރިޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސަނަދާއި
އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ
އަސްލު)
5 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
ސިޓީ ފޮނުވަންވީ

 08އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/

ތާރީޚު:

އިދާރީ މަރުކަޒަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3345131ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އައިޑާކްރެޑިޓް ނަންބަރު4427-MAL :
ނަންބަރުIUL) 438/PRIV/2013/2( :

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ
ދިވެހި ސަރުކާރުން ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
(އެމް.އީ.އެމް.ޕީ) އަދި މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓްޗޭންޖް ޓްރަސްޓް ފަންޑު (ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސޮލިޑް ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އިންޖިނިއަރެއް ހޯދުމަށްވަނީ ބޭނުންފައެވެ.
އިންޖިނިއަރެއް ހޯދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެމް.އީ.އެމް.ޕީ އަދި ސީ.ސީ.ޓީ.އެފް.ގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ކުނި ނައްތާލުމުގެ
ނިޒާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ފަންނީ ލަފަޔާއި
އިރުޝާދު ދިނުމެވެ.
މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.
1 .1އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޖިނިއަރިންގ ،ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އިންޖިނިއަރިންގ
ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން؛
2 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ކުއަންޓިޓީ ސަރވެއިންގ ،އެސްޓިމޭޓިންގ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ސުޕަރވިޝަނުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމަކީ
އެދެވިގެންވާކަމެވެ.
3 .3ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ސުޕަރވިޝަނުގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިފައިވުން ،މީގެ ތެރެއިން
 1އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖެތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން
4 .4އަމިއްލައަށް އިސްނެގުމާއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން ،އަދި
5 .5އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގުމާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުން ކުރަން އެނގުން.
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ހީވާގި މީހަކަށްވުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް" ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލަމެވެ .ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ ،ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ،މިފަދަ މާހައުލުތަކުގައި މަސައްކަތް
ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ހުނަރު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
އިންޖިނިއަރ ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޮވުމަށާއި ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އުސޫލުތައް" :ގައިޑްލައިންސް ފޮރ ސެލެކްޝަން އެންޑް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓްސް ޖެނުއަރީ  "2011އާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.
މަސައްކަތަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށްބަލައި  25000/-ރުފިޔާއާއި
 30000/ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އުޖޫރައެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ  12މަސްދުވަހެވެ .އަދި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފެންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ .މިމަސައްކަތަށް ހޮވޭފަރާތެއް އޭޕްރީލް/މެއި  2013ގައި މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.
ވީމާ ،ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  8އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން" ،އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް
އިންޓްރަސްޓް" ރެގިއުލަރ މެއިލް ،އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އަމީނީ މަގު ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ،960+ 3004300 :ފެކްސް960+ 3004301 :
އީމެއިލްmemp@environment.gov.mv :
 25މާޗް 2013

Ministry of Environment and Energy
Republic of Maldives
Maldives Environmental Management Project
IDA Credit No.: 4427-MAL
Reference No.: (IUL)438/1 /2013/2
Request for Expressions of Interest
Civil Engineer
The Government of the Republic of Maldives has received Credit from International Development Agency
(IDA) towards the cost of Maldives Environmental Management Project (MEMP) and intends to apply part
of the proceeds of this Credit to payments under the contract for the Services of an Civil Engineer.

215

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ

42 :ްވޮލިއުމ

The objective of the assignment is to provide technical/engineering input and advice about Solid Waste
Management activities undertaken under MEMP and CCTF funded projects.
The Engineer must meet the following minimum qualification requirements:

1. Minimum Undergraduate Degree pass or above in Environmental Engineering, Civil Engineering or an equivalent
related engineering specialty;
2. Minimum 2 Years experience in construction contract management with at least one year in related projects in the
islands;
3. Related experience in quantity surveying, estimating, project supervision will be highly valued and experience in
writing progress reports;
4. Demonstrated ability to work for extended periods without direct supervision; and
5. Fluent English/Dhivehi and a high level of computer literacy is required.

The candidate must be willing to work for extended periods and may be expected to travel to islands within
the catchment.
The Ministry of Environment and Energy, now invites interested eligible individuals to submit their
Expressions of Interest (EoI). Interested Candidates must provide (a) a CV including information that
demonstrates that they are qualified to perform the services (description of similar assignments, experience
in similar conditions, availability of appropriate skills, etc.)
The Engineer will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank
Borrowers dated January 2011.
All inclusive monthly remuneration for the position will be MVR 25,000-30,000 based on qualification and
experience.
Candidates for this position will be initially hired for a period of twelve (12) months and may be extended
for a further period based on a successful performance appraisal at the end of the first year. The successful
candidate must be available to commence the position in April/May 2013.
The expressions of interests must be delivered to the address below by 1100hours local time on April 8,
2013. Mode of delivery may be regular mail, e-mail or facsimile of the choice of the Candidate.
Project Manager
Maldives Environmental Management Project
Ministry of Environment and Energy
Ameenee Magu, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
Tel: +960 3004300 Fax: +960 3004301
email: memp@environment.gov.mv

216

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)438-HRU/438/2013/51 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

ރޭންޖަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ .އެސް 3

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 4,465/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ).

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ބ .އޭދަފުށި  /މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް  /މާލެ

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
1 .1ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް
ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
2 .2ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

1 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު  4/93ގެ ދަށުން
ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު މޮނިޓަރކުރުމާއި ޗެކްކުރުން.
2 .2ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ހެދިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި އަދި
ބ.އަތޮޅުގެ ޒޯނޭޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މި ސަރަޙައްދުތައް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން
ބޭނުންކުރަމުން ދޭތޯބަލާ މޮނީޓަރ ކުރުން.
3 .3ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް

ބޭނުންކުރާ ސަފާރީތަކާއި  ،ޓުއަރިސްޓް

ރިސޯޓުތަކާއ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
4 .4ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ
އެއްގޮތަށް މިސަރަޙައްދުތައް ބޭނުންކުރޭތޯ ބެލުން.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

5 .5މިސަރަޙައްދުތަކަށް އައިސް ގޮސްވާ އުޅަނދު ފަހަރުފަހަރާއި މީހުންގެ އަދަދު މެނޭޖްމަންޓް
ޕްލޭން ތަކުގައި އަދި ބ.އަތޮޅު ޒޯނޭޝަން ޕްލޭނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް
ބެލެހެއްޓުމާއި މެނޭޖްކުރުން.
6 .6ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބ.އަތޮޅުގައި ކުރެވޭ މަސްވެރިކަމާއި އެންވެރިކަމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން
ހެދިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި ޒޯނޭޝަން ޕްލޭނާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމާއި
ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުރާކަންކަން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ރިޕޯޓްކުރުން.
7 .7ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާ
އެއްގޮތަށް

މިސަރަޙައްދުތަކަށް

ޒިޔާރަތްކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ދުވާލަކު

އެއްފަހަރު

އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ހުށަހެޅުން.
8 .8ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި
އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.
9 .9މީގެ އިތުރުން ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ދާއިރާތަކާއި އަދި އަތޮޅުގެ ހިންގާ އެކި އެކި ޞިނާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ކަނޑުމަތީގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ މީހަކަށްވުމާއި ސްނޯކްލިންގ ،ޑައިވިންގ ފަދަ މޫދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅެވޭ
ސިއްހަތެއްހުރި މީހެއް ކަމުގައިވުން.
2 .2ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކާއި  ،ފަސްޓް އެއިޑް  ،ސީ.ޕީ.އާރ އަދި ލައިފް
ސޭވިންގ ތަމްރީން ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް.
3 .3ބ.އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގުން.
4 .4ބ.އަތޮޅު ޒޯނޭޝަން ޕްލޭން އަދި ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު އެނގުން.
5 .5މައިކްރޯ ސޮފޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
6 .6ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން
7 .7ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
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y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ސުންގަޑި 10 :އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހަށް.
އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް  11އޭޕްރީލް  2013އާއި  02މެއި  2013ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.
ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް
ދެވޭނެއެވެ.
ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 28މާޗް 2013

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)MQA/1/2013/2 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
			
މަޤާމު:
		
ބޭނުންވާ އަދަދު:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
01
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ރޭންކް:
		
ކްލެސިފިކޭޝަން :
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އެމް.އެސް 2
ސީނިޔަ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2
 6295/ރުފިޔާ 2000/-ރުފިޔާ

ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް:
			
ގިންތި:

ދާއިމީ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ސެކްޝަނާއި ތަން  :ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސާރވިސް ސެކްޝަން  /މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރީޓީ
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
1 .1މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމް .ކިޔޫ .އޭ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު (އެމް .އެން.
ކިޔޫ .އެފް) ޢާންމު ކުރުމާއި އެމް .އެން .ކިޔޫ .އެފް އާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
2 .2އެމް .ކިޔޫ .އޭ ޤަބޫލުކުރާ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުން.
3 .3ވެބްސައިޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން( .އެމް .ކިޔޫ .އޭ ޤަބޫލުކުރާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކޯސްތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރުން).
4 .4ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒުތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ފެއަރ ފަދަ މި އޮތޯރިޓީ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ހަރަކާތްތަކުގައި
ބައިވެރިވުން.
5 .5ސެޓުފިކެޓު ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
6 .6އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ،ކަމާބެހޭ ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކުރުން.
7 .7އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓުގެ ކަންތައްތަކުގައި ކިޔު.އޭ.އެސް ޔުނިޓުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން.
8 .8އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ސަލާމުގައި ހުރެއްޖެނަމަ ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުން އެކަމެއް ބެލެހެއްޓުން.
9 .9ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މީޓިންގ ތަކަށް ތައްޔާރުކުރުވުމާއި ޔައުމިއްޔާ ބެލެހެއްޓުން.
ޝަރުޠު:
1 .1މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސްޓްފިކެޓް ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްއެއްގައި  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަރު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން (މީގެ ތެރޭގައި
މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާގެ ސްޓްފިކެޓް ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު،
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ހިމެނޭނެއެވެ ).ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން ނުވަތަ،
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ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ
ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ގެ ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގެ މަޤާމުގެ
މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ
އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
ޢިނާޔަތްތައް:
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް
ހ .ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
ށ -މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެން.
ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
އިންޓަރވިއު ކުރުން.
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  14އަދި  18އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައެވެ.
އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހ -ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު) މި އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިނަވާނެއެވެ.
ށ -ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސެޓުފިކެޓުތައް އެކްރެޑިޓް ކުރައްވާ

އަދި އަސްލާ

އެއްގޮތް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
ނ -ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.
ރ -ސިވިލް ސރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ
މުވައްޒަފަކުވެސް މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދެންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު މުވައްޒަފު
ވަޒީފާއަދާކުރާ އޮފީހުންކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ބ -ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއް ނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭ
ލިޔުމެއް
ޅ -ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ( އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލެއް)
ކ -ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)
ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ ،ހ.ވެލާނާގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ،
ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ 14:00
ނޯޓު:
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު
އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރީޓީގެ ނަންބަރު  3344077އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތުރާކުނު މަދަރުސާ
ހއ .ތުރާކުނު ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013

ނަންބަރުGS-86/2013/10 :
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން :ތުރާކުނު މަދަރުސާ

މިމަދަރުސާގެ ނަންބަރު 17( GS-86/2013/07 :މާޗް  )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމަޤާމަށް
ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާތީ ،އަލުން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ބޭނުންވާ އަދަދު1 :

މަޤާމު :ދިވެހި ޓީޗަރ ( ސެކަންޑަރީ)
މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު
މަޤާމު

ރޭންކް

ކްލެސިފިކޭޝަން

މަޤާމުގެ

ޝަރުޠު

ސަރވިސް

އަސާސީ މުސާރާ
ޓްރެއިންޑް GS4
ޓީޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 1

ސެޓުފިކެޓެއް

ރޮނގުން

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 MS1ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 2

އެޑްވާންސްޑް  5020/-ރ

ރޮނގުން

ޑިޕްލޮމާއެއް  5610/-ރ

ޓީޗަރ

 2500/-ރ

ހާ ސި ލު ކޮ ށް ފަ އި ވު ން .

ގްރިޖުއޭޓް  MS2ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  6295/-ރ
އޮފިސަރ 3

 2500/-ރ

 2500/-ރ

ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ކޮލިފައިޑް  MS3ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދިނުމުގެރޮނގުންބެޗްލަރސްޑިގްރީއެއް
ޓީޗަރ

އޮފިސަރ 4

y yހާސިލުކޮށްފައިވުން،ނުވަތަ
y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު
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 7035/-ރ

 2500/-ރ

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
ސެޓްފިކެޓު

ރޮނގުން

ނުވަތަ

އެޑްވާންސްޑް
ހާސިލު

ޑިޕްލޮމާއެއް

ކޮ ށް ފަ އި ވު ން .
y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ3ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 MS4ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  7875/-ރ
އޮފިސަރ 5

 2500/-ރ

ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ރޮނގުން
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު ތަޢުލީމީ
އިތުރު

ދާއިރާއިން

ޑިގްރީއެއް

ބެޗްލަރސް

ނުވަތަ

ޕޯސްޓް

ގްރިޖުއޭޓް

ސެޓިފިކެޓެއް

ނުވަތަ

ޕޯސްޓް

ގްރިޖުއޭޓް

ޑިޕްލޮމާއެއް

ނުވަތަ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން

ޑިގްރީއެއް

މާސްޓަރ

(

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއްނެތި) އޮތުމާއެކު ކިޔަވައި
ދިނުމުގެ ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު
ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.ނުވަތަ،
y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  4ގެ ޝަރުޠު
ފުރިހަމަވެ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
EX1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައި
އޮފިސަރ 6

ދިނުމުގެ

ބެޗްލަރސް  8835/-ރ

ރޮނގުން

ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން

މާސްޓަރސް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ޑިގްރީއެއް

ނުވަތަ

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން

ބެޗްލަރސް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ޑިގްރީއެއް

ރޮނގުން

އަދި

އެޑްވާންސްޑް

ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެމަޓީ ފާހެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ނުވަތަ

ކިޔަވައިދޭ

ކުރެވިފައިވާ
ޑިގްރީއެއް

ދާއިރާ

މާއްދާއަށް

ޚާއްޞަ

އަކުން

މާސްޓަރސް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

،
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ނުވަތަ

 2500/-ރ

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  5ގެ ޝަރުޠު
ފުރިހަމަވެ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
EX2

ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  9890/-ރ
އޮފިސަރ 7

ދާއިރާއަކުން
ޑޮކްޓޯރަލް

ނުވަތަ
ޑިގްރީއާއި

ތަޢުލީމީ
ކިޔަވައި

 2500/-ރ

ދާއިރާއިން
ދިނުމުގެ

ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ

ފާހެއް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  6ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު
* ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ދިވެހި މިމާއްދާ ކިޔަވައިދިނުން އަދި ކިޔަވައި ދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.
* ދަރިވަރުންނަށް ހިންގޭ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
*

ސްކޫލުގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ،ދަރިވަރުންގެ ދިވެހި ބަސް މިމާއްދާގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު
މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

* މުޖުތަމަޢާއި ސްކޫލާ އޮންނަ ގުޅުމަކީ ބަދަހި ގުޅުމެއްކަމަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނަމަ
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ

ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
*

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

*

އެކުރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީގެ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ އަސްލު

*

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ

*

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަށްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެމުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް

* ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް
*

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާ އާއި ،ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާ އާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"

ސުންގަޑި :މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ޝަރުޠުހަވާ ފަރާތްތަކުން  28އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން މަތީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ތުރާކުނު މަދަރުސާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް :ފޯނު 6500547 :ފެކްސް6500547 :
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ތުރާކުނު މަދަރުސާއިންނާއި ސިވިލްސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
ނޯޓު :މިމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ސިވިލް ސަރިވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޓަރވިއުއަށާއި ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި
އަދި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި،ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންވާ ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލަށެވެ .އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ
 07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތުރާކުނު މަދަރުސާ
ހއ .ތުރާކުނު ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013

ނަންބަރުGS-86/2013/11:
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން :ތުރާކުނު މަދަރުސާ

މިމަދަރުސާގެ ނަންބަރު 17( GS-86/2013/08 :މާޗް  )2013އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމަޤާމަށް
ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާތީ ،އަލުން އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މަޤާމު :އިސްލާމް ޓީޗަރ ( ސެކަންޑަރީ)
		
މަޤާމު

މަޤާމުގެ މަޢުލޫމާތު
ރޭންކް

ޓްރެއިންޑް GS4
ޓީޗަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު1 :

ކްލެސިފިކޭޝަން

މަޤާމުގެ އަސާސީ ސަރވިސް

ޝަރުޠު

ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 1

ސެޓުފިކެޓެއް

ރޮނގުން

ގްރިޖުއޭޓް
ޓީޗަރ

ޑިޕްލޮމާއެއް  5610/-ރ

ރޮނގުން

 2500/-ރ

ހާ ސި ލު ކޮ ށް ފަ އި ވު ން .

 MS2ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  6295/-ރ
އޮފިސަރ 3

 2500/-ރ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 MS1ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 2

މުސާ ާ
ރ
އެޑްވާންސްޑް  5020/-ރ

 2500/-ރ

ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެ މަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ކޮލިފައިޑް
ޓީޗަރ

 MS3ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
އޮފިސަރ 4

ޑިގްރީއެއް

ބެޗްލަރސް  7035/-ރ

ރޮނގުން

ހާސިލުކޮށްފައިވުން،

ނުވަތަ

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު
y yކިޔަވައިދިނުމުގެ
ސެޓްފިކެޓު

ރޮނގުން

ނުވަތަ

ކޮ ށް ފަ އި ވު ން.
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އެޑްވާންސްޑް

ޑިޕްލޮމާއެއް

ހާސިލު

 2500/-ރ

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ3ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 MS4ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  7875/-ރ
އޮފިސަރ 5

ދާއިރާއަކުން

ކިޔަވައި

ނުވަތަ

 2500/-ރ

ދިނުމުގެ

ރޮނގުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު
ތަޢުލީމީ

ދާއިރާއިން

އިތުރު

ބެޗްލަރސް

ނުވަތަ

ޕޯސްޓް

ގްރިޖުއޭޓް

ޕޯސްޓް

ގްރިޖުއޭޓް

ޑިގްރީއެއް
ސެޓިފިކެޓެއް

ނުވަތަ

ޑިޕްލޮމާއެއް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ނުވަތަ

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރ ޑިގްރީއެއް ( ބެޗްލަރސް
ޑިގްރީއެއްނެތި) އޮތުމާއެކު ކިޔަވައި ދިނުމުގެ
ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.ނުވަތަ،
y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  4ގެ ޝަރުޠު
ފުރިހަމަވެ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
EX1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް y yކިޔަވައި
އޮފިސަރ 6

ދިނުމުގެ

ބެޗްލަރސް  8835/-ރ

ރޮނގުން

ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ
މާއްދާއަށް

ކިޔަވައިދޭ
ދާއިރާއަކުން

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

މާސްޓަރސް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ޑިގްރީއެއް

ނުވަތަ

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އަދި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން

އެޑްވާންސްޑް

ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެމަޓީ ފާހެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ނުވަތަ

ކިޔަވައިދޭ

ކުރެވިފައިވާ

ދާއިރާ

މާއްދާއަށް
އަކުން

ޚާއްޞަ

މާސްޓަރސް

ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ،
y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  5ގެ ޝަރުޠު
ފުރިހަމަވެ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު
އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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 2500/-ރ

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

EX2

ޓީޗިންގ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

y yކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  9890/-ރ

ސަރވިސް

ދާއިރާއަކުން

އޮފިސަރ 7

ޑޮކްޓޯރަލް

ނުވަތަ
ޑިގްރީއާއި

ތަޢުލީމީ
ކިޔަވައި

 2500/-ރ

ދާއިރާއިން
ދިނުމުގެ

ރޮނގުން އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓެއް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ

ފާހެއް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

y yޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  6ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު
* ސެކަންޑަރީ ގްރޭޑްތަކަށް އިސްލާމް މިމާއްދާ ކިޔަވައިދިނުން އަދި ކިޔަވައި ދިނުމާގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.
*

ދަރިވަރުންނަށް ހިންގޭ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ،ދަރިވަރުންނަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

*

ސްކޫލުގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ،ދަރިވަރުންގެ އިސްލާމް މިމާއްދާގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު
މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

* މުޖުތަމަޢާއި ސްކޫލާ އޮންނަ ގުޅުމަކީ ބަދަހި ގުޅުމެއްކަމަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނަމަ
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ

ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި
* ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
* އެކުރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީގެ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ އަސްލު
* މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާދުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ
*

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަށްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެމުވައްޒަފެއް ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް

* ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް
* ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާ އާއި ،ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާ އާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"
ސުންގަޑި :މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ޝަރުޠުހަވާ ފަރާތްތަކުން  28އޭޕްރީލް  2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ތުރާކުނު މަދަރުސާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް :ފޯނު 6500547 :ފެކްސް6500547 :
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ތުރާކުނު މަދަރުސާއިންނާއި ސިވިލްސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
ނޯޓު :މިމަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ސިވިލް ސަރިވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން ކުރުމުގެ
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންޓަރވިއުއަށާއި ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށާއި
އަދި މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި،ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންވާ ސިފަތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލަށެވެ .އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ
 07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަވިއު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)438-HRU/438/2013/53 :

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

އެމް .އެސް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުސާރަ 6,295/- :ރ  ،ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,000/- :ރ
( އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ) .

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

މާލެ  /މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ /ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

ރަށް،އޮފީސް،ސެކްޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ޝަރުޠު

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު :
1 .1އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު

އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި

 6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ
ގުޅުންހުރިދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްގުވާ މާރކްސް އެއް ލިބެމުން
ދިއުމާއެކު ،އެމް.އެސް  1ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެ ރޭންކުގައި

އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ

ގުޅުންހުރިދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5އެމް.އެސް  2ރޭންކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއްފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި،
އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރިދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ

އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

228

އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

1 .1ބަޖެޓުގެ އައިޓަމްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާކީކޮށް ،ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މަހަކު އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށާއި އޯޑިޓް އޮފީހަށް
ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުވުން.
2 .2މިނިސްޓްރީއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ގަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ކުރުވުން.
3 .3މިނިސްޓްރީގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ
ކަންތައްތައް

ކުރުވުން.

4 .4މިނިސްޓްރީއިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ސެކްޝަންތަކުގެ
މަޝްވަރާއާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް ،ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.
5 .5ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާޗް  31ގެ ކުރިން ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓް އޯޑިޓް އޮފީހަށާއި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުން.
6 .6ބޭރުގެ އެހީ ލިބިގެން ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން.
7 .7އައުޓް ސްޓޭޑިންގ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން.
8 .8ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް
ބެލެހެއްޓުން.
9 .9އަދި މިނޫނަސް އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
1010މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ސެކްޝަނުގެ ވެރިމީހާ ނުވަތަ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަންގަވާ

ކަންކަމުގައި ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ ،މިނިސްޓްރީގެ

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004373 ،3004345 ,3004344އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
y yސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.
y yވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު.
y yދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދަށް އަޙްލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މި ކޮޕީއަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ) .
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ (މިކޮޕީ ތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެޓެސްޓް
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު" .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.
އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
 y yސުންގަޑި 11 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ އަށް
 y yއިންޓަރވިއު އަދި އިމްތިޙާން ކުރުން

 14އޭޕްރީލް  2013އާއި  30މެއި  2013ދޭތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި

އޮ ން ނާ ނެ އެ ވެ.
 y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި 15
ފަރާތެއް ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
28

މާޗް

2013

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)101-AF/1/2013/23 :

އިޢުލާން
މި މިނިސްޓްރީގައި ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ
ފަރާތްތަކުން ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ވަނަވަރު ،ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު މި މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މަޤާމު

ސީނިއަރ އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީ އޮފިސަރ
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ބޭނުންވާ ސެކްޝަން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ފެއަރ ޓްރޭޑް ސެކްޝަން  /އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީ ޔުނިޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1

މުސާރަ

 6295/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2000/-ރުފިޔާ

އަސާސީ ޝަރުޠު

1

މަޤާމުގެ

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ގްރޭޑް 2

ރޭންކް

110851

އެމް.އެސް  2މަޤާމު
ނަންބަރު

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް
ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

2

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް 6
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

3

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ

4

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުންދިއުމާއެކު ،އެމް.
އެސް  1ރޭންކުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ

5

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،އެމް.އެސް  2ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ

މަސައްކަތާގުޅޭ

ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ

.1

އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީ އާ ގުޅޭގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ

މައިގަނޑު

މަސައްކަތް ރޭވުމާއެކު އެމަސައްކަތް ކުރުމާއި މި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގަޔާއި

މަސައްކަތް:

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން.
.2

ޢާންމު ފަރުދުންނާއި ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީއާ ބެހޭގޮތުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕުރޮގުރާމުތައް ބޭއްވުން.
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

.3

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ލޯގޯ ،ޓްރޭޑް މާރކް ،ބިޒްނަސް ނޭމް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ
ހުރިހާކަމެއް ސުޕަރވައިޒްކުރުމާއި އުފެދޭ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްލުހޯދުން.

.4

ކޮޕީރައިޓް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ސުޕަރވައިޒްކުރުމާއި އުފެދޭ އެންމެހައި
މައްސަލަތައް ބަލައި ހައްލުހޯދުން

.5

ވަރލްޑް އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީ އޯގަނައިޒޭޝަނުގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ބެލެހެއްޓުން.

.6

އިންޓަރލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕަރޓީ ޔުނިޓުގެ އެސް.އޯ.ޕީތައް ތައްޔާރުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ
އިސްލާޙްތައް ގެނައުން.

.7
މެޑިކަލް

މިނިސްޓްރީއިން ވަގުތީގޮތުން ކަމެއް ހަވާލުކޮށްފިނަމަ އެކަމެއްކުރުން.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ.

އިންޝުއަރެންސް:
އިތުރު ގަޑި:

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

ލިޔުންތައް:

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައި އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް
ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި)
y yވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
y yދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ މުވައްޒަފުގެ ޕަރފޯމަންސް
އަންގައިދޭ ފޯމު
y yވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު
އެފަރާތުގެ

ސުންގަޑި:

އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ

ލިއުން.

 07އޭޕްރީލް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ނުވަތަ  hr@trade.gov.mvއީމެއިލަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން
އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ބަންދު ނޫން ކޮންމެ
ދުވަހަކު  08:00ން  15:00އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމު ސިވިލް ސާރވިސްގެ
ވެބްސައިޓުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 25މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުJS-A/2013 :
 17ރަބީޢުލްޢޫލާ 1434
 28މާޗް 2013
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމު

ކޮންޓްރެކްޓް ރިސޯސް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ

ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށް މަސައްކަތް

 06މަސް ދުވަސް

ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އޮފީސް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

މަޤާމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ

ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ކިލާސްތަކަށް ކިޔަވައި ދެއްވުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް

މަސްއޫލިއްޔަތު
މަޤާމުގެ މުސާރަ

 5020/-ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 7035/-ރުފިޔާ އާ ދެމެދު

މަޤާމުގެ ކުލެސިފިކޭޝަން

ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގ ސެޓުފިކެޓު ހާޟިލްކޮށްފައިވުން.

މިމަޤާމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ފައިސާ އަދި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ސުންގަޑި 03 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 1500ގެ ކުރިން .
މިމަޤާމުތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ،
ވަނަވަރު އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

ސްކޫލުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިޢުލާން
ނަންބަރު)IUL)88-AS/88/2013/14 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޤާމު:

ތާރީޚު 25 :މާޗް 2013
ބޭނުންވާ އަދަދު:

ސީނިއަރ ރެވަނިއު އޮފިސަރ
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ސަރވިސް

މުސާރަ:

މަހަކު  6295/-ރ.

އޮފީސް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް ،އެންޑް

މަހަކު  2000/-ރ.

އެލަވަންސް:
ޑިވިޜަން :ކޯޕަރޭޓް ،ލީގަލް  /މީޑިއާ އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަން

ކަލްޗަރ
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

ޓޫރިޒަމް ބައި ،ވެލާނާގެ 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ

ޔުނިޓް:

ފައިނޭންސް

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ރޭންކް:

އެމް.އެސް 2

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
1 .1ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގއާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން:
1 .1ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަކުން ސެޓުފިކެޓު  4ނުވަތަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4އަށް ފެތޭ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގއާ ގުޅޭދާއިރާއަކުން  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ ލެވެލް  6އަށް ފެތޭ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު
ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގއާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަކުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8އަށް ފެތޭ ސަނަދެއް ހާސިލު
ކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2އެމް .އެސް  1ރޭންކުގެ ޝަރުޡު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކްގެ ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ
އާ ގުޅުންހުރި މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3އެމް.އެސް  2ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،ފައިނޭންސް
ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ އާ ގުޅުންހުރި މަޤާމެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން،
ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓާއި ފައިސާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ،މިމިނިސްޓްރީއަށް ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި
ހޯދުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ،މިމިނިސްޓްރީގެ ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަސައްކަތްތައް.

އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

y yއިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ
y yރަށުން ބޭރަށްދާނަމަ އެދުވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އެލަވަންސް
y yހެލްތު އިންޝޫރަންސް ސްކީމްގެ ޚިދުމަތާއި
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާއަދި މުސާރައިގެ
ކުރިއެރުން
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މީހުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ

1 .1ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ކަންތައްތައް:

2 .2ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަން ދަންނަ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
3 .3ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
4 .4ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މާލެއިން ބޭރަށްދެވޭ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
5 .5އިނގިރޭސި ފެންވަރު ރަނގަޅު މީހެއް ކަމުގައިވުން.
6 .6ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއި ،ވިސްނުންތެރިކަމާ ކެތްތެރިކަމާއެކު ކަންތައްތައް
ކުރުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

1 .1ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ލިޔުންތައް:

2 .2ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު
ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
3 .3ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ (ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މީހުންނާއި،
 GS3ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން)
4 .4ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)
5 .5ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން،
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ
އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް
6 .6ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ
އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ ''މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު'' ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުކުވެސް މި ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު މުވައްޒަފު އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ،
މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ސުންގަޑީ:

މިމަޤާމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މިމިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެ) ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ،ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއިއެކު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ،ދުވަހު  15:00ގެ ކުރިން
މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން އެދެން( .ވެލާނާގެ5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

y yމިއިޢުލާނަކީ މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު )IUL)88-AS/88/2013/13
ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ލިބިފައިނުވާތީ ،އެއިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު
( 14މާޗް )2013

އަލުން ކުރެވޭ އިޢުލާނެކެވެ.
y yމިމަޤާމަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ  09އޭޕްރީލް
 2013ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ،މިމިނިސްޓްރީގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.
y yމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ނަންބަރު  3323224ފޯނާއެވެ .ފެކްސް ނަންބަރުަކީ
 3322512އެވެ.
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y yއިންޓަރވިއުއަށް ހޮވޭފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން
އިންޓަރވިއުއަށް އަންނަންވީ ވަގުތު އެންގޭނޭ ކަމުގައިވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ބ .ތުޅާދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު - 0132/321/ 33 :އޭ

އިޢުލާން
މިއިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
މަޤާމު :މަސައްކަތު
ރޭންކް :އެސް.އެސް 1
		
ބޭނުންވާ އަދަދު1 :
މުސާރަ :މަހަކު  3100/-ރުފިޔާ
ސާރވިސް އެލަވަންސް :މަހަކު  1000/-ރުފިޔާ
ކްލެސިފިކޭޝަން :ސަފޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 1
ޢިނާޔަތްތައް:
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބަންދު ދުވަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ  /މަސްޖިދުއްޣިޔާޘުއްދީން
ޝަރުޠު:
 ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުން ،ނުވަތަ
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،އެސް.އެސް  1ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ
އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:
 މަސްޖިދުއްޣިޔާޘުއްދީންގެ އެތެރެއާ ،ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާ ފޮޅައި ސާފުކުރުން.
 ފާޚާނާ ބަރިއާ ،އިސްކުރުބަރި ދޮވެ ،ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މިސްކިތަށްގޮސް ބިއްލޫރިލެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ،ހޮޅިބުރި ފަންކާ،ކަބަޑު،ފޮޅާ ސާފުކުރުން،އަދި ހޮޅިބުރިއާ
ފަންކާ ދިއްލާ ނިއްވުން.
 މިސްކިތުގެގޯތިތެރެއިން ވިނަކޮށުމާއި،ގަސްއިންދާ ފެންދީ ބެލެހެއްޓުން،
 ސިވިލްސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޓަކްޓުގައިވާ އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން.
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
y yއައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ޖައްސަވާފައިވާ) އަސްލު.
y yސްކޫލް ލީވިންގް ސެޓުފިކެޓު ކޮޕީ.
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސީވީ)
y yވަޒީފާގައި އުޅެފައިވާނަމަ އެވަޒީފާއެއްގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔުން.
y yސަރުކާރު މުވައްޒަފެއްނަމަ ،ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްމުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލްސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ޙާޟިރީ އަދި
މަސައްކަތު އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރާއޮފީހުން ދޫކުރުރާފޯމު.
ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިދާރާ:
y yމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
y yނޯޓު :މިމަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެންމެ
ޤާބިލުފަރާތެއް ހޮވާނީ އިޢުލާނުގައިވާ އަސާސީ ސަރުތުތައް ފުރިހަމަވެ (ތަޢުލީމާ ،ތަޖުރިބާ ޤާބިލުކަން) "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓުން އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތެވެ.
ވިމާ ،މިވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން "ވަޒިފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު"  02އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުގެ
 14:00ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމު މިއިދާރާއިން ލިބެންހުންނާނެ ވާހަކަ
ދެންނެވީމެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް  6600006ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް

2013

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
އއ.ރަސްދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރުU2MC-A/2013/03 :

އިޢުލާން
މިކޯޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއެވެ.
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ރޭންކް:

ޖީ.އެސް3 .

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 1އެކެއް)
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއި އަދި ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 2
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި
"ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއި އަދި މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ނުވަތަ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން،

y yމަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ
އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް 3 .ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތު:

y yމި އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރަން
ޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
y yމި އަތޮޅު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ ނެޓްވޯރކް ،އެޅުމާ ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މުސާރަ:

 4465/-ރ( .ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްފަސް ރުފިޔާ)

އެލަވަންސްތަކާއި

ސަރވިސް އެލަވަންސްގެގޮތުގައި މަހަކު  1500/-ރުފިޔާ.

ޢިނާޔަތްތައް:

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ . 20%
އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހެލްތު އިންޝުއަރަންސާއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ) ފޮޓޯކޮޕީ (އެޓެސްޓްކޮށް ތަތްގަނޑު
ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
y yވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން
y yސްކޫލް ލީވިން ސެޓުފިކެޓުގެ ފޮޓޯކޮޕީ (ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މީހުންނާއި3 GS ،
ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން)
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)
y yވަޒީފާ އަދާކުރައްވާނަމަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅުނު ކަމުގެ ލިޔުން (ވަޒީފާގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި
މުސާރަ އެނގޭގޮތަށް)
y yބޮންޑެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ އޮފީހަކުން ވަޒީފާއިން ދޫކުރައްވާނެކަމުގެ
ލިޔުން

ސުންގަޑި:

 04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  15:00ގެ ކުރިން.

ވީމާ ،މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ (ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ) ފަރާތްތަކުން ޝަރްޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާ
މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިކޯޓުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
 6660035ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)160-A/1/2013/152 :

އިޢުލާން
ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން ހިންގާ އިމާމް ކޯހަށް "ފިޤްޙު" މި މާއްދާ ކިޔަވައި ދެއްވާނެ (ރިސޯސް) ލެކްޗަރާއެއް
ބޭ ނު ން ވެ އެ ވެ.
1

		
ބޭނުންވާ އަދަދު:
		
މުސާރަ:

ނަގައިދޭ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  200 /-ރުފިޔާ

		
ޝަރުޠު:

މާއްދާއާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
ވީމާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން  01އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން ސިޓީއަކާއެކު

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ) ކޮޕީއާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ
މަރްކަޒަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)138-AS4/1/2013/37 :

އިޢުލާން
މިމިނިސްޓްރިން ކުރި ނަންބަރު ) IUL)138-AS4/1/2013/29 :އިޢުލާން އިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައްވާ
ފައި ނުވާތީ އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި

ޖީ.އެސް ( 4ޖެނަރަލް ސާރވިސް  / )4އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ކްލެސިފިކޭޝަން
ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓް  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،

ރަށް  /އޮފީހާއި،

ކ .މާލެ

ސެކްޝަން
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ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މުސާރަ 5020/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1,500/- :ރ
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައް ކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެ).

ޝަރުޠު

1 .1މަޤާމުގެ

މަސައްކަތް

ހުނަރު/ޤާބިލުކަން

ކުރުމުގެ

ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މަތީ

ސާނަވީ

އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "އީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު ،ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް
ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
2 .2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ،ޞިއްޙީދާއިރާ،
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 9
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ،ޞިއްޙީދާއިރާ،
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 6
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
4 .4މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،

މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ،ޞިއްޙީދާއިރާ،
ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަދަ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
5 .5ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުގެ އޮނިގަނޑުތަކުގައި އެދާއިރާއަކުން ޖީ.އެސް  4ރޭންކަށް ކަނޑައަޅާ
ތަމްރީނެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
6 .6މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުހެއް ލިބެމުން ދިޔުމާއެކު ،ޖީ.އެސް
 3ރޭންކްގައި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެރޭންކުގައި މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
7 .7މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމާއެކު ،ޖީ.އެސް  4ރޭންކް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ
ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
8 .8މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހެއް
ކަމުގައިވުން.
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ
މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައް

1 .1ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ ލިޔެކިއުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް

ޕަރމަނަންޓް

ސެކްރެޓަރީއާއި ހަވާލު ކުރުން.
2 .2ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއާއި ބައްދަލުކުރަން އަންނަ މީހުންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުތައް ނޯޓުކޮށް
އެދުވަހެއްގެ

ޝެޑިއުލްއާއެކު

ކުރިއަށް

240

އޮތް

2

ދުވަހުގެ

އެޕޮއިންޓްމަންޓް

ޝެޑިއުލް

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ހުށަހެޅުން އަދި

އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ

މަޢުލޫމާތު ކައުންޓަރުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއެކު ،އެބޭފުޅުން ރިސީވް ކުރުން .އަދި
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ދުވަހު ޝެޑިއުލް އަޕްޑޭޓްކޮށް ޖެހިގެން އަންނަ
ދުވަހުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތައް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ
ހަފުތާގެ ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކޮށް ޖެހިގެން އަންނަ ހަފުތާގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރީގެ އަތްޕުޅަށް އެރުވުން .މީގެއިތުރުން ޝެޑިއުލްގައިވާ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔަތޯ
ބެލުން.
3 .3ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓުގެ ޔައުމިއްޔާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިޔެ ކަމާއިބެހޭ ސެކްޝަނާއި
ހަވާލުކުރުން.
4 .4ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އޮފީހުގައި ބާއްވާ މީޓިންގތަކާއި ،އޮފީހުން
ބޭރުގައި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލަސްވެގެން
އެބައްދަލުވުމެއް ފެށުމުގެ  1ގަޑިއިރު ކުރިން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް ދަންނަވައި،
ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުން .އަދި އޮފީހުގައި ބާއްވާ މިފަދަ މީޓިންގ ތަކަށްވަނުމާއި ޔައުމިއްޔާ
ލިޔެ ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއެކު ،އެޑްމިން ސެކްޝަނަށް ކޮޕީ ހަވާލުކުރުން.
5 .5ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓަށް އަންނަ ފޯނު ކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއެކު ،އެ މަޢުލޫމާތު
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް އެރުވުން.
6 .6ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމު
ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅުތަކުގައި ،އަތްމަތީގައި ގެންގުޅުއްވާ ބައެއް ލިޔުންތައް އެކުލެވޭ ދަތުރު
ފައިލް

ތައްޔާރުކޮށް

ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ

ކުރިން

ހަވާލުކުރުން.

މީގެއިތުރުން

ދަތުރުފުޅު

ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ،މާލެ ވަޑައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން
ހަ މަ ޖެ އް ސު ން.
7 .7ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ރިޕޯޓް ،ދަތުރުފުޅު
ނިންމަވާ ވަޑައިގަތުމުން ،އިންސިޑެންޓަލް ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް
ސުޕަވައިޒަރ އާއި ހަވާލުކުރުމާއެކު ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
8 .8މިނިސްޓްރީގެ އެކިސެކްޝަންތަކުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަރިހަށް ސޮއިކުރުމަށް ގެންދެވޭ
ލިޔުންތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ސޮއިކުރުވުމާއެކު ކަމާއިބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް ލަސްނުކޮށް
ހަ ވާ ލު ކު ރު ން.
9 .9ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ބޭނުންކުރައްވާ އެންމެހައިލިޔުންތައް ފައިލްކުރުމަށް ،ފައިލްތައްޔާރުކޮށް
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ލަފާފުޅުގެ ދަށުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ
ޔުނިޓުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
1010ކޮންމެ

އަހަރަކުވެސް

މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ

އެއަހަރެއްގެޑިސެމްބަރ
ރިޕޯޓެއް

ތައްޔާރުކޮށް

15ގެ
އެޑްމިން

ކުރިން

އަހަރުތެރޭގައި

ސެކްޝަނަށް

ކުރެވުނު

ފޮނުވުން.

1111މިނޫނަސް އޮފީހުން ރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި މަސައްކަތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއެކު ،އޮފީހުގެ
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ހަވާލުކުރައްވާ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  3004341 ,3004339އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
1 .1ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
2 .2ގިނަވަގުތު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
3 .3ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގޭ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
4 .4ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް
5 .5މައިކްރޯސޮފްޓް ޕެކޭޖްގެ އަހުލުވެރިއެއް ކަމުގައިވުން.
ސުންގަޑި 10 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
އިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު:
އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އަދި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ

އަސްލު)

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އަސްލާ
އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސީވީ)
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"  /ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި އަދި ސީވީ ފިޔަވައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުއާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީތަކަކީ އަސްލާ
އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު
ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު 26 :މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)IM/1/2013/12 :
މަޤާމު

ޓީޗަރ ( އިންގްލިޝް  /ސެކަންޑަރީ )

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އޮފީސް

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ރަށް

ކ .މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދަންފަޅި

ހެނދުނު

މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމު ހަމަޖައްސާނީ ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އެބޭފުޅަކަށް
ލިބިލައްވާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއްގެ ލެވެލްއަށް ބަލައިގެންނެވެ.
މަޤާމު

ރޭންކް

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޝަރުޠު

ޓްރެއިންޑް

GS4

ޓީޗިންގ ސަރވިސް

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ

މަޤާމުގެ

ސަރވިސް

އަސާސީ

އެލަވަންސް

މުސާރަ
ޓީޗަރ
ޓްރެއިންޑް

އޮފިސަރ 1
MS1

ޓީޗަރ
ގްރެޖުއޭޓް

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 2

MS2

ޓީޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 3

ސެޓްފިކެޓެއް

ރޮނގުން

އެޑްވާންސް 5020/-

2500/-

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން

ޑިޕްލޮމާއެއް 5610/-

2500/-

ހާ ސި ލު ކޮ ށް ފަ އި ވު ން.
 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 6295/-

2500/-

ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ކޮލިފައިޑް
ޓީޗަރ

MS3

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 4

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ޑިގްރީއެއް

ރޮނގުން

ބެޗްލަރސް 7035/-
ނުވަތަ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން،

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން
އޮތުމާއެކު

ބެޗިލާރސް

ޑިގްރީއެއް

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން

އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއެއް
ހާ ސި ލު ކޮ ށް ފަ އި ވު ން،
 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  3ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
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MS4

ޓީޗަރ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 5

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 7875/-
ނުވަތަ

ދާއިރާއަކުން

2500/-

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން ބެޗިލާރސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން އިތުރު ބެޗިލާރސް
ޑިގްރީއެއް

ނުވަތަ

ގްރެޖުއޭޓް

ޕޯސްޓް

ސެޓްފިކެޓެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓް ގުރެޖުއޭޓް
ޑިޕްލޮމާއެއް

ހާސިލުކޮށްފައިވުން

ނުވަތަ

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން

ޑިގްރީއެއް

މާސްޓަރސް

(ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއްނެތި ) އޮތުމާއެކު
ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ސެޓުފިކެޓު

އެޑްވާންސް

ރޮނގުން
ނުވަތަ

ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ޑިޕްލޮމާއެއް
ނުވަތަ

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  4ގެ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން  3އަހަރު އުޅެފައިވުން.

ކޮލިފައިޑް
ޓީޗަރ

EX1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް
އޮފިސަރ 6

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ޑިގްރީއެއް

ބެޗިލާރސް 8835/-

ރޮނގުން

ތަޢުލީމީ

އޮތުމާއެކު

ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް
ދާއިރާއަކުން

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނު ވަ ތަ
 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީއެއް އަދި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން

އެޑްވާންސްޑް

ސެޓްފިކެޓެއް

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެމަތީ

ފާހެއް

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،

ތަޢުލީމީ

ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ދާއިރާއަކުން

މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން،
ނު ވަ ތަ
 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  5ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.
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2500/-

ވޮލިއުމް42 :

ކޮލިފައިޑް

އަދަދު50 :

EX2

ޓީޗަރ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޓީޗިންގ ސަރވިސް

 ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 9890/-

އޮފިސަރ 7

2500/-

ދާއިރާއަކުން ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން
ޑޮކްޓޯރަލް

ޑިގްރީއާއި

ކިޔަވައިދިނުމުގެ

ރޮނގުން އެޑްވާންސް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
އެއަށްވުރެމަތީ ފާހެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  6ގެ މަޤާމުގެ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި މަދުވެގެން
 3އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ސީނިއަރ

EX3

ޓީޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  7ގެ 11,065/-

އޮފިސަރ 8

2500/-

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.

ސީނިއަރ

EX4

ޓިޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  8ގެ 12,400/-

އޮފިސަރ 9

2500/-

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.

ސީނިއަރ

EX5

ޓިޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  9ގެ 13890/-

އޮފިސަރ 10

2500/-

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.

ސީނިއަރ

EX6

ޓިޗަރ

ޓީޗިންގ ސަރވިސް

 ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ  10ގެ 15,560/-

އޮފިސަރ 11

2500/-

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުފުރިހަމަވެ ،އެމަޤާމުގައި
މަދުވެގެން އަހަރުއުޅެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް:
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓައިމްޓޭބަލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ސެކަންޑަރީ ކުލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން.
ލީޑިންގ ޓީޗަރ ،ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ޕްރިންސިޕަލްގެ އިރުޝާދުގެދަށުން ކިޔަވައިދިނުމާއި އަދި ކުދިންނާއިގުޅޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
އެހެނިހެން :އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާލިބޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލުފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެކަންތައްތައް
 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން
 ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިންޓަރވިއުކުރުން
* މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އިންޓަރވިއުކުރުން އޮންނާނީ  09އޭޕްރީލް  2013އާއި  15އޭޕްރީލް  2013އާ ދެމެދުގެ
ތާރީޚެއްގައެވެ.އަދި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުލާހުގައި  01ގަޑި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.
* އަދި މިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ވަޒިފާއަށްކުރިމަތިލާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށްބަލެމަށްފަހު ،ހިއުމަން ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް
އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓީރިޔާއެއްގެދަށުން ،ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އިންޓަރވިއުކުރެވޭނީ
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭއިރު ހޮވޭފަރާތްތަކާއިއެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
*

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު މިސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

*

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ ( އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަދި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )

*

ސަރުކާރުހގެ ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއްގައިހުރި މުވައްޒަފެއްނަމަ މިވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ
ބަދަލުވުމުގެ

*

އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ

ލިޔުން.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑުގެ ކޮޕީއެއް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލު )

*

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ވަޒީފާގައިއޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު
އެނ ގޭ ލި ޔު މެ އް.

*

ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ،ޙާޟިރީ
އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމުހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިދޭންޖެހޭ
ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

*

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ ( ގުޅޭނެ ނަންބަރާއިއެކު )

ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް
މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅުއްވާނީ މިސްކޫލްގެ އޮފީހަށެވެ .ފޯމާއި ތަކެތި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ  08އޭޕްރީލް
 2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  15.00ގެ ކުރިންނެވެ.
ނޯޓު:
މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތައް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު
އެންމެމަތީމާރކްސްލިބޭ ،އަދި އެންމެ ޤާބިލުކަމަށްފެންނަ ފަރާތަކަށް މިވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ .މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު 3315759 :އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުMMS-A/2013/05 :

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ.
		
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޓެކްނީޝަން

ބޭނުންވާ އަދަދު:
ޝަރުޠު:
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
1 .1މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން މެތްސް/ފިޒިކްސް/ކެމިސްޓްރީ ގެ ތެރެއިން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު،
ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މީޓިއޮރޮލޮޖީ/ސީޒްމޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
3 .3މީޓިއޮރޮލޮޖީ /ސީޒްމޮލޮޖީ ގެދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ،
 44 .4މީޓިއޮރޮލޮޖީ /ސީޒްމޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް
ހާ ސި ލު ކޮ ށް ފަ އި ވު ން،
ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް  /އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް  /މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ވޮޗް އޮފީސް
މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން
ޖީ.އެސް / 4
ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް1
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
މުސާރަ 5,020/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް 1500/- :ރ
އަދި ވަޒީފައަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  100/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކޮއްތު ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޑިއުޓީ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައް ކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ).
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
1 .1ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓެފް ،އެންރޫޓް ވެދަރ،ސިގްމެޓް އަދި ފްލައިޓް ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ ފޯލްޑަރ ތައްޔާރުކޮށް
ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
2 .2ކަނޑައެޅޭ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިޔަށްލަފާކުރާގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޗެކް ލިސްޓާއި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މަތިން ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވައި ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢް ކުރުން.
3 .3ޓީވީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނަން ބޭނުންވާ ސެޓަލައިޓް ފޮޓޯގެ އެނިމޭޝަން ތައްޔާރުކޮށް ،ގްރެފިކްސްހެދުމަށްބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުދީ
ސްކްރިޕްޓް ލިޔެ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި ،ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިމުމުން ޗެކްކޮށް ޓީވީ އަށް ޓޭޕްގެންދިއުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރުން .އަދި ޕްރެޒެންޓް ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގައި ޕްރެޒެންޓްކުރުން.
4 .4ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެގެން ނެރެންޖެހޭ އިންޒާރު އެސް،އޯ،ޕީ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެމަތިންނެރެ ،މޫސުމާބެހޭ ޚަބަރު
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން .އަދި ބިންހެލުމާއި ،ސުނާމީ ފަދަޤުދުރަތީ
ޙާދިޘާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެސް.އޯ.ޕީ ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ކުރުން.
5 .5މީގެ އިތުރުންވެސް ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
		
މަޤާމު:

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:
ޝަރުޠު:
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
1 .1ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން މެތްސް/ފިޒިކްސް/ކެމިސްޓްރީ ގެ ތެރެއިން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު،
ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާ އިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
2 .2މީޓއޮރޮލޮޖީ ގެ ދާއިރާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު،
މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  ،ނުވަތަ
3 .3މީޓއޮރޮލޮޖީ ގެ ދާއިރާ އިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުމާއެކު،
މީޓިއޮރޮލޮޖީގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  3އަހަރު ދުވަހުގެމަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް  /އޮފީހާއި ،ސެކްޝަން
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް /ކްލައިމެޓް
މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން
ޖީ.އެސް /3.އޮފިސަރ ގްރޭޑް1
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
			
މުސާރަ:
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 4,465/ރ 1500/-ރ

އަދި ވަޒީފައަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  100/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކޮއްތު ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
އަދި
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(އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައް ކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭ ނެއެވެ).
މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
4 .4ނިއުމެރިކަލް މޮޑަލިންގް އަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ފައިލް ތައްޔާރު ކުރުން.
5 .5ތަފާތު މޮޑަލް (ވެދަރ ،ސުނާމީ އަދި ވޭވް) ބޭނުން ކޮށްގެން އެކިއެކި ސިނާރިއޯ ތަކަށް ޕްރަޑަކްޓްސް ތައް ޖެނެރޭޓް ކުރުން
6 .6އެކްސްޓްރީމް ވެދަރ އިވެންޓް ތަކަށް ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި އެ އިވެންޓް ގެ އޮބްޒާވްޑް ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށް ރިޕޯޓް
ތައްޔާރު ކުރުން
7 .7ރާއްޖެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސްޓޭޝަންތަކުން ލިބޭ ޑޭޓާ ކްލައިމެޓް ޑޭޓާބޭސްއަށް އެންޓަރ
ކުރުމާއި އަދި ޑޭޓާގެ ބެކަޕް ތައްޔާރުކުރުން
8 .8މޫސުމާއިބެހޭ ޑޭޓާ ބޭނުންވެގެން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމާއި ،އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ މޫސުމާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ
އުސޫލުގެމަތިން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.
9 .9ޓައިޑް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން އަދި ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޯކާސްޓް ފޮނުވުން.
1010ނެޗްރަލް ހަޒާޑްގެ ސަބަބުންެ ދިމާވާ ގެއްލުންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
1111މީގެ އިތުރުންވެސް ވަޒީފާގެ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  3340975އަށް
ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ( .މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު މެއި  2013ގައި ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ގައި އޮންނާނެއެވެ) .
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
މައިކްރޯ ސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުން.
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y yސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ) ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ކ މިނިސްޓްރީ
ގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ވެބްސައިޓުން

ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ) .
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ

އަސްލު)

y yލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ( އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕީ ( އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު )
y yވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ ( ސީވީ )
y yސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
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y yސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ،އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި،
ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކުރާ "މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު
ބެލުމުގެ ނަތީޖާއާއި ހާޒިރީ އަދި މަސައްކަތުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކުރާ ފޯމު"  /ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކުވެސް މިފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ފޯމުގައިވާ ބައިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެކަމަކު
މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ކުރާ އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ ،މި ފޯމު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ
ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތަކަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓް
ކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
y yވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަނަކުން އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މުއްދަތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއް.

އެޓެސްޓް ކޮށް

ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު.
y yމިވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  15އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައި  15ފަރާތެއް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
y yސުންގަޑި 22 :އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަށް.
y yއިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލް މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި

ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް ގައި

އޮ ން ނާ ނެ އެ ވެ.
y yދިވެހި ބަހާއި ،އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އަހުލުވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް
ދެވޭނެއެވެ.
y yދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
 16ޖުމާދަލްއައްވަލް 1434
28

މާޗް

2013

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) AA-2013/120 :

އިޢުލާނު
A) AA-2013/19, (A) AA-2013/108, (A) AA-2013/109,
ނ ކޮށްފައިވާ ()(A
މި ކޮމިޝަނު ް
 21 ( ,AA-2013/111, (A) AA-2013/110މާޗް  )2013ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  07އޭޕްރީލް  2013ގެ  16:00ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.
ވީމާ ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
 14ރަބީޢުލްއޫލާ 1434
 26މާޗް

2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ތަމްރީނު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރުު)IUL)166-Schol/166/2013/15 :

ތާރީޚު 26 :ފެބްރުއަރީ 2013

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ދެއްވާ ސްކޮލަރޝިޕްތައް
ކޯހުގެ އަދަދު:

10

ޤައުމު:

ނޮން-އޯއީސީޑީ

ލެވެލް:

ބެޗްލަރޒް ޑިގްރީ

ކޯހުގެ ދާއިރާ:

ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކޯހެއް

ޝަރުޠު:

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  05މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް

ޤައުމެއް
ކޯހުގެ މުއްދަތު:

 3އަހަރު

ހާސިލުކޮށްފައިވުން .އަދި
ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވްލް އިމްތިޙާނުގެ  03މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ
ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން .އަދި
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ އިނގިރޭސިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ސީ.އޭ.އީ/ސީ.ޕީ.އީ އިމްތިޙާނުން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ  TOEFLއިން  550އިން ފެށިގެން މަތި ލިބިފައިވުން ނުވަތަ IELTS
އިން  6.0އިން ފެށިގެން މަތީ ސްކޯރއެއް ލިބިފައިވުން.
އިތުރު

މިޕުރޮގުރާމުގެ ދަށުން މެޑިސިން (އެމް.ބީ.ބީ.އެސް) އަދި އިންޖިނިއަރިންގ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު:

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެފައިވާނަމަ ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ
މާއްދާތަކަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
މިޕުރޮގުރާމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީ ޕްލޭސްމަންޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
އި ސް ކަ ން ދެ ވޭ ނެ އެ ވެ.
ކޯހަށް ހޮވުމަށް ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭގޮތުގެ ތަފުސީލު މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް
 www.dhe.gov.mvއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި.

ތަކެތި:

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެމީހަކު
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަނުން ތައްގަނޑުޖެހި
އަސްލު.
އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑާއި އަދި ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ
ނަން ،މަޤާމު ،ސޮއި އަދި ތާރީޚު އޮންނަންވާނެއެވެ .އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޔުނިވަރސިޓީ ޕްލޭސްމަންޓް ލެޓަރގެ ކޮޕީ
ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
ސުންގަޑި 31 :މާޗް ( 2013އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރ (ވެލާނާގެ 8 /ވަނަ
ފަންގިފިލާ) އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ކޯހަށްއެދޭ ފޯމު އަދި ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް ،ހެނދުނު  8:30އިން މެންދުރުފަހުގެ  14:30އަށް ވެލާނާގޭ  8ވަނަ
ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓުން ( )www.dhe.gov.mvލިބެން
ހުންނާނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު  3341380އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރުު:

ތާރީޚު 25 :ފެބްރުއަރީ 2013

)IUL)166-schol/166/2013/14

2013/2014 Australia Awards Scholarships

އޮސްޓްރޭލިއަން އެވޯޑްސް ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައިއެވެ .މިސްކޮލަރޝިޕްގެ
ދަށުން ކުރިމަތިލެވޭ ކޯސްތަކާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ސައިޓްތަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ކޯހުގެ ޢާންމު ޝަރުޠުތައްhttp://www.ausaid.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.aspx :

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައްhttp://www.southasiascholarships.org/maldives :
އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންhttps://oasis.ausaid.gov.au :
އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހޯއްދެވުމަށް:
ވެބްސައިޓް:
އީމެއިލް:

/www.southasiascholarships.org//
maldives@southasiascholarships.org

ފޯނު ނަންބަރުު 7999465 ، 3004650 :އަދި 7977465
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރުު(IUL)166-Schol/166/2013/16 :

ތާރީޚު 26 :ފެބްރުއަރީ 2013

(OIC) Azerbaijan Diplomatic Academy Scholarship 2013/2014

ލެވެލް:

މާސްޓަރ ޑިގްރީ

ޤައުމު:

އަޒަރްބައިޖާން

މަރުކަޒު :އަޒަރބައިޖާން ޑިޕްލޮމެޓިކް އެކަޑަމީ
Graduate Programs

ކޯހުގެ ދާއިރާ:

)Master of Arts in Diplomacy and International Affairs (MADIA
)Master of Public Policy (MPP
)Executive Master of Business of Administration (EMBA

ކޯހުގެ
ޝަރުޠުތައް:

y yގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން .ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޑިގްރީ ސެޓުފިކެޓަކީ
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

އަދި

 TOEFLy yއިން  570އިން މަތި ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  IELTSއިން އޯވަރއޯލް ސްކޯ މަދުވެގެން 6.5
ލިބިފައިވުން .އަދި
y yބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 09 ،މެއި  2013ގެ ނިޔަލަށް
 01y yއަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވުން .އަދި
y yމަތީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އިތުރުން އަޒަރުބައިޖާނު ޑިޕްލޮމެޓިކް އެކަޑަމީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ ކުރިމަތިލާ ކޯހާ
ގުޅޭ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.
http://www.ada.edu.az/en-US/Pages/admission_fellowships.aspx
އިތުރު
މަޢުލޫމާތު:

y yމިޕުރޮގުރާމުގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަޒަރުބައިޖާން ޑިޕްލޮމެޓިކް އެކަޑަމީގެ
ފަރާތުންނެވެ.
y yމިކޯހުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދުތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޯއައިސީގެ ފަރާތުންނެވެ.
ދެކޮޅު ޓިކެޓް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.
y yކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސެޓުފިކެޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ
ސެޓުފިކެޓަކަށްވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޑިގްރީ ސެޓުފިކެޓު ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓުފިކެޓު
y yހުށަހަޅާނަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ
y yޔުނިވަރސިޓީއަކުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އަދި އެއޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .އަދި އެސެޓުފިކެޓާއެކު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރި ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

y yކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި.

ތަކެތި:

y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް،
އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަނުން ތައްގަނޑުޖެހި
އަސްލުގެ ކޮޕީ( .އެޓެސްޓްކުރުން)
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yއެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑާއި ،ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ
ނަން ،މަޤާމު ،ސޮއި އަދި ތާރީޚު އޮންނަންވާނެއެވެ .އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ވަނަވަރުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ ސޮޔާއި ތާރީޚު އޮންނަންވާނެއެވެ).
 02y yރެފަރެންސް ލެޓަރ.
y yމުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ.
y yބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ނިންމައި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ  31މެއި  2012އަށް  1އަހަރުވެފައިވާ ކަމުގެ
ލިޔުމެއް.
y yސަރުކާރު ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކުނަމަ ،އެތަނުން އެ މީހަކު
ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ސުންގަޑި 09 :މެއި ( 2013ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ
ކައުންޓަރ (ވެލާނާގެ 8 /ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ކޯހަށް އެދޭ ފޯމު ހެނދުނު  8:30އިން މެންދުރުފަހުގެ  15:00އަށް ވެލާނާގޭ  8ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ
މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓުން ( )www.dhe.gov.mvލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އިތުރު
މަޢުލޫމާތު  3341380އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން

ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު)IUL)166-schol/166/2013/17 :

ތާރީޚު 05 :މާޗް 2013

ކިއުބާ ސްކޮލަރޝިޕްސް 2013
ކޯހުގެ ދާއިރާ :މެޑިސިން
ލެވެލް:

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ކޯހުގެ އަދަދު 2 :ފުރުޞަތު

ޤައުމު :ކިއުބާ
ޔުނިވަރސިޓީ :ލެޓިން އެމެރިކަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެޑިސިން (އީ.
އެލް.އޭ.އެމް)
ކިޔަވައިދޭ ބަސް :ސްޕެނިޝް ބަސް

y yޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ  05މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް
ޝަރުޠު:

ހާސިލުކޮށްފައިވުން އަދި
y yޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ސައިންސްގެ  03މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން އަދި
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ  3ފާހުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ ،އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ
އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ސީ.އޭ.އީ/
ސީ.ޕީ.އީ އިމްތިޙާނުން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ  TOEFLއިން
 550އިން ފެށިގެން މަތި ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  IELTSއިން  6.0އިން ފެށިގެން މަތީ ސްކޯރއެއް
ލިބިފައިވުން.
 30y yމެއި  2013ގެ ނިޔަލަށް ޢުމުރުން  25އަހަރު ފުރިފައި ނުވުން.
އިތުރު

y yމިދެފުރުޞަތަށް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންހެން ކެންޑިޑޭޓަކާއި ފިރިހެން ކެންޑިޑޭޓެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު:

y yމިދެފުރުޞަތަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން ކިއުބާއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2013ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް
މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
y yކޯސް ފެށުމުގެކުރިން ސްޕެނިޝް ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހު ށަ ހަ ޅަ ން ޖެ ހޭ y yކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި.
ތަ ކެ ތި:

y yތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީގައި އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް،
އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަނުން
ތައްގަނޑުޖެހި އަސްލު (އެޓެސްޓްކުރުން).
y yއެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑާއި އަދި ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ
ނަން ،މަޤާމު ،ސޮއި އަދި ތާރީޚު އޮންނަންވާނެއެވެ .އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
y yކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ސުންގަޑި 25 :އޭޕްރީލް ( 2013ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ  14:30ގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ކައުންޓަރ
(ވެލާނާގެ  8 /ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ކޯހަށްއެދޭ ފޯމު ހެނދުނު  8:30އިން މެންދުރުފަހު  15:00އަށް ވެލާނާގޭ  8ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ،މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓުން ()http://www.dhe.gov.mv
ހުންނާނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު  3341373ނަންބަރު ފޯނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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އަދަދު50 :

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)160-A/1/2013/18 :

އިޢުލާން
ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޯސްތައް ފެށުމަށްވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.
ޤާރީކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 1
ޤާރީކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 2
ޤާރީކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3
ޤާރީކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 1
ޝަރުޠު:
 .1ފަށާތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން ( ގްރޭޑް  7ނިންމާފައިވުން ) ނުވަތަ
 .2ކާތިބުކަމުގެ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
 .3ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުންދޭ ޓެސްޓާއި އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުން.
މުއްދަތު 2 :މަސް
ޤާރީކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 2
ޝަރުޠު:
 .1ޤާރީ ކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  1ން ދަށްވެގެން ( CRކްރެޑިޓް) ލިބިފައިވުން،
 .2ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުންދޭ ޓެސްޓާއި އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުން.
މުއްދަތު4 :

މަސް

ޤާރީ ކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3
ޝަރުޠު:
 .1ޤާރީ ކޯސް ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް  2ން ދަށްވެގެން ( CRކްރެޑިޓް) ލިބިފައިވުން،
 .2ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުންދޭ ޓެސްޓާއި އިންޓަވިއުއިން ފާސްވުން.
މުއްދަތު:

 7މަހާއި  15ދުވަސް

ވީމާ ،މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމު  25މާޗް  2013ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިމަރުކަޒުން ދޫކުރަމުން
ގެންދާނެއެވެ .ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން  11އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން
ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ތަކުގެ (އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ) ކޮޕީއާއެކު މިމަރުކަޒަށް
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓް ް
ސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު)IUL)141-MNIS-A/1/2013/100 :

އިޢުލާން
 .1ސްވިމިން އޮފިޝަލް ޓްރޭނިންގ ކޯސް
ކޯހަށްވަނުމުގެ ޝަރުޠު:

ގުރޭޑް  7ނިންމާފައިވުން.

ކޯހުގެ މުއްދަތު:

 30ގަޑިއިރު

ރަށް:

ކ .މާލެ

ކޯސް ފަށާ ތާރީޚު:

 15އޭޕްރީލް 2013

ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚު:

 07އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން

ވީމާ ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ފުރިހަމަކުރައްވައި ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު ރަސްމީގަޑިގައި
މިއިންސްޓިޓިއުޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ މިއިންސްޓިޓިއުޓުގެ  3326986ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓް ް
ސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު)IUL)141-MNIS-A/1/2013/104 :

އިޢުލާން
 .1ވޮލީބޯލް ރެފްރީސް ޓްރޭނިންގ ކޯސް
ކޯހަށްވަނުމުގެ ޝަރުޠު:

ގުރޭޑް  7ނިންމާފައިވުން.

ކޯހުގެ މުއްދަތު:

 56ގަޑިއިރު

ރަށް:

މާލެ

ކޯސް ފަށާ ތާރީޚު:

 17އޭޕްރީލް 2013

ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚު 04 :އޭޕްރީލް  2013ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން
ވީމާ ،މަތީގައިދެންނެވިފައިވާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު
ފުރިހަމަކުރައްވައި ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިންސްޓިޓިއުޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު ރަސްމީ ގަޑީގައި
މިއިންސްޓިޓިއުޓުންނާއި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ މިއިންސްޓިޓިއުޓުގެ  3326986ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މުބާރާތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)141-YA/1/2013/82 :

އިޢުލާން
އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޭ ކޮންޓެސްޓް ފޮރ ޔަންގް ޕީޕަލް 2013
ޖަޕާންގެ ދަ ގޮއިޕީސް ފައުންޑޭޝަން އަދި ޔުނެސްކޯ އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުރުޚީގައި
ދަންނަވާފައިވާ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ .މިގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޢުމުރުން
 15އަހަރާއި  25އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ .ތިރީގައި މިވަނީ މިމުބާރާތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ.
ތީމް/މައުޟޫޢު

“”The Power of Culture to Create a Better Future
ސުރުޚީގެ ދަށުން ޖަވާބުދެއްވަން ވާ ސުވާލުތަކަކީ ،ތިމާ އެންމެ ފަޚުރުވެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮން އާދަކާދަ
އަކަށް ތޯ؟ އަދި ކިހިނެއްތޯ އެކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރިމަގު އުޖާލާކުރެވޭނީ؟

މިންގަނޑު

 30 .1ޖޫން  2013އަށް  25އަހަރުން މަތިނުވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މަޒުމޫނު ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި
 14އަހަރުން ދަށަށްވެސް މަޒުމޫން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ 15 .އަހަރާއި  25އަހާރާ
ދެމެދުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭނީ ޒުވާނުންގެ ކެޓަގަރީގައެވެ 14 .އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ހިމެނޭނީ ކުޑަކުދިންގެ
ކެޓަގަރީގައެވެ.
 .2އިނގިރޭސި ،ފަރަންސޭސި ،ސްޕެނިޝް އަދި ޖަރުމަނު ބަހުން ލިއުއްވާނަމަ  700ބަހަށްވުރެން
އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .ޖަޕާން ބަހުން ލިޔުއްވާނަމަ  1600ކެރެކްޓަރަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3މަޒުމޫނު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ،ކެޓަގަރީ (ޒުވާނެއް ނުވަދަ ކުޑަކުއްޖެއް) ،މަޒުމޫނުގެ މައުޟޫޢު ،ނަން،
އެޑްރެސް ،ފޯނުނަންބަރު ،އީ-މެއިލް ،ޢުމުރު ( 30ޖޫން  2013އާ ހަމައަށް) ،ޖިންސް ،ސްކޫލު
(ސްކޫލެއްގައިނަމަ) އަދި ބަހުގެ އަދަދު އެނގޭނެގޮތަށް ބޭރު ކަވަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
 .4މަޒުމޫނު ވާންވާނީ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ އަދި އެހެން މުބާރާތެއް ނުވަތަ ކަމަކަށް ޝާއިޢުކޮށްފައިނުވާ
ލިޔުމަކަށެވެ.
 .5މަޒުމޫނު ލިޔުއްވަންވާނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ .ދެ ލިޔުންތެރިން (ކޯ -އޯތަރ)ގެ މަޒުމޫނެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ  20ޖޫން  2013ގެ  14:00ގެ ކުރިން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު (އެމް.ސީ.އެސް.އީ ބިލްޑިންގ) ގެ
ތާރީޚު

ކައުންޓަރަށް.

އީމެއިލުގެ

ޒަރީޢާއިން

ހުށަހަޅުއްވަން

 info@mhrys.gov.mvއަށެވެ.
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ބޭނުންފުޅުވާ

ފަރާތްތައް

އީމެއިލް

ކުރައްވާނީ

ވޮލިއުމް42 :

އަދަދު50 :

ވަނަތައް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 1ވަނަ އިނާމު ( 1ފަރާތަކަށް) --------ސެޓުފިކެޓުގެ އިތުރުން  100,000ޔެން (ގާތްގަނޑަކަށް
) US$1,140
 2ވަނަ އިނާމު ( 2ފަރާތަކަށް) ------ސެޓުފިކެޓުގެ އިތުރުން  50,000ޔެން (ގާތްގަނޑަކަށް )US$570
 3ވަނަ އިނާމު ( 5ފަރާތަކަށް) ----------------ސެޓުފިކެޓުގެ އިތުރުން ހަދިޔާ
ޝަރަފުވެރި ފާހަގަކޮށްލުން ( 25ފަރާތަކަށް ) -----ސެޓުފިކެޓުގެ އިތުރުން ހަދިޔާ

ޚާއްޞަ

 1ވަނަ އިނާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް  2013ނޮވެމްބަރުގައި ޖަޕާންގެ ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވޭ އިނާމު ދިނުމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ރަސްމިއްޔާތަށް ،މިމުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރައްވާ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ގެންދެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ނަންބަރު  3323860އަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ .އަދި

ސާފުކުރެއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.mhrys.gov.mvއިން އިޢުލާން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

މި އިޢުލާން ތިރީގައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.
 2ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 14މާޗް 2013
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ކުރިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ހުށަހަޅާ ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި " ބޯހިމެނުން 2014ގެ ލޯގޯ

ނަންބަރު)IUL)100-CA1/1/2013/7 :

މިޑިޕާޓްމަންޓްއަށް

ފަރުމާކުރުމުގެ

އިޢުލާން

މުބާރާތް"

މިމުބާރާތަށް
މިންގަނޑުތައް

ފޮނުވުން

ޖައްސަވަންވާނެއެވެ.
ލޯގޯ

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ
ތިރީގައި

މިދަންނަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން
2014ގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތް

އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އާބާދީއާއި

ދިރިއުޅޭ

ތަންތަނުގެ

ބޯހިމެނުން  2014ވަނައަހަރު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިގޮތުން ބޯހިމެނުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބޯހިމެނުމުގައި
ބޭނުންކުރެވޭ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ފަރާތުން މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭ ލޯގޯތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނައަށްދާ
ލޯގޯއަކަށް ،އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ( 5000.00ފަސްހާސް) ރުފިޔާ
ދިނުމަށްވަނީ

ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހުށަހެޅުމުގެ
ވެބްސައިޓުންނާއި،

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

(ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް)

އެދެމެވެ.

މިގޮތުން

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޑިވިޝަން /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް
ޕް ލޭ ނި ންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
އަމީނީ މަގު
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު334 9481 / 334 9480 :
އީމެއިލްcensus@planning.gov.mv :
ވެބްސައިޓުwww.planning.gov.mv :

މިމުބާރާތަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއަކަށް ހުޅުވައިލެވިގެން
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މުބާރާތެކެވެ .ވީމާ ،މިމުބާރާތަށް ހުށަހަޅާ ލޯގޯ،
ސޮފްޓް ކޮޕީ  15މެއި  2013ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ

259

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

50 :ުއަދަދ
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Census 2014 logo competition
(Open only to Maldivian Nationals)
Terms & Conditions

Please read these competition rules carefully. If you enter the competition, we will assume you have read these rules
and agree to them.
This competition is being run by Department of National Planning.
What are we looking for?
1. Census is a complete enumeration of each and every housing unit, household and individual person in the country
during the reference period. It is important for everyone to participate in completing the census.
The census logo should therefore be designed in a way that it represents these important aspects and nature of a
population and housing census. We are looking for a logo to be used for the Census 2014, of Maldives that is a symbol
of:
- Socioeconomic characteristics
- National development
- Population dynamics
- Housing
- Nationalistic and inclusiveness
2. Remember that this is a logo representing Population and Housing Census 2014 of Maldives – so we are looking
for something special. The logo can be of any shape and colour. The logo should be attractive and comprehended
easily.
3. The logo should display the census 2014 slogan

‘Count me in’ (in English)
ް ެ ( 'އަހަރެނ ްވin Dhivehi)
‘ް ސ ބ ައވ ެރި ވާނަނ
ި
And
‘Census 2014 ް ’ބޯހމެނުނ
ި

4. The logo concept should work well on white and colored backgrounds and be easily adaptable for use on the
website and in social media platforms as well as for animation purpose.
5. The logo should have either 2 colours or 3 colours.
6. The logo should be two-dimensional (2D).
Who can participate?
7. Any Maldivian individual of any age can participate in the competition. We will only accept three entries per person.
(design/creative agencies cannot enter the competition)
8. The contact person for the submission needs to be over 18 years old, even if the submission is from someone
younger.
9. If the entrant is from someone under the age of 18, they must have the permission of a parent/guardian to enter the
competition.
What to consider?
10. Submissions must not have been published or shown publicly prior to entry in the competition.
11. They must be original and not be contrary to, infringe or breach any law or any person’s right under any law
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(including copyright, trademark, nor qualify as, passing off, defamation, contempt of court, privacy or confidence;
or be subject to a legal dispute.)
12. Submissions should use only original or royalty-free images; the entrant should not use any commercial material
When should it be submitted?
13. All submissions should be received at Department of National Planning (DNP) by 1430 hours of 15 May 2013.
What to include in your submission?
14. Submission should be in soft format in a Scalable Vector Graphic format.
15. The submission should include the following detail:
• Full name
• Age
• Current Address
• Permanent Address
• Contact person (for entrants below 18 years)
• Contact number
• Email address
• Logo design
• Details of the colors as per CMYK colour model and the fonts used should be submitted.
• Explanation of your design (not more than 300 words)
• Please confirm that you have parental permission to enter the competition (for entrants below 18 years)
• Copy of the National Identity Card (both sides)
• The logo concept should be in line with the previous census logos and nationally representative. It should not be
visually similar to previous logos in the past censuses.
• Entries must confirm to the considerations given above. Entries which fail to do so will be disqualified.
How to send your submission?
16. Submission could be made through:
• Email:
Send to: census@planning.gov.mv
Subject: census 2014 logo competition
Or
• Sent in a sealed envelope labeled “census 2014 logo competition”, with entry details to the address:
Statistics Division,
Department of National Planning,
Ministry of Finance and Treasury,
Ameenee Magu,
Male’ / Maldives
• We will acknowledge all entries within 3 days of receipt. If not, please contact us.
How will the submissions be judged?
17. The submissions will be shortlisted and then be reviewed by a panel of judges comprising of prominent Maldivian
artists and technical staff of DNP.
18. The winners will be notified by email and announced on a special ceremony convened for the event via the website
of DNP and other social media platforms used for promoting census 2014
19. All judgments are final and no correspondence will be entered into regarding the judges’ decisions.
20. Works submitted to the competition will not be returned to the entrant and therefore the entrant should not send
their master copy. DNP will not accept any responsibility for an entrant’s failure to make and retain copies of their
work.
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What are the prizes?
21. Only Shortlisted and winning participants would be contacted by DNP
22. The three shortlisted logos by the panel of judges will be displayed on the DNP website and other official social
media platforms used for census promotions from June 2013
23. The winner will be announced in September 2013.
24. The winner will receive a cash prize of MVR 5,000 (MVR five thousand) and a certificate of achievement
25. The winning logo will be used in all census 2014 documents and promotion materials.
How can DNP use your submission?
26. Please note that DNP will retain the copy right of any art work selected for use as the Census 2014 logo.
27. If required, DNP reserve the right to alter the design of the logo in consultation with the logo designer.
Reference:
28. For reference on past Maldives Population and Housing Census logos, please visit www.planning.gov.mv
29. For reference on Population and Housing Census logos used in other countries, please visit http://unstats.un.org/
unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/Census_Posters/Posters.htm
For further information/ clarifications:
30. Please contact 3349 480/481 during official working hours. For further details email us at
census@planning.gov.mv

ުކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒ
ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒ
.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ
)IUL)160-A/1/2013/20 :ުނަންބަރ

ްއިޢުލާނ
ޭޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތާބެހ
ީ މެއި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށްވަނ30 ު ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތ28
ް މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މާލެއާއި މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ އަވަށްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށ.ެހަމަޖެހިފައެވ
ް ޖޫނ07 ީ އަތޮޅުތެރޭގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ.ެ މެއި ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރުއެވ31 ީހަމަޖެހިފައިވަނ
ި ޤައުމީ މުބާރާތުގައ.ެ ޖޫން ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވ14 ީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ.ެގައެވ
.ެ ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން ދޫކުރަމުން ގެންދާނެއެވ2013 ް އޭޕްރީލ07 ުބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމ
ް އިނwww.chq.gov.mv ްޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދާއި މުބާރާތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުގެ ވެބްސައިޓ
.ެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވ،ާ ވީމ.ެލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވ
1434 ާ ޖުމާދަލްއޫލ14
2013 ް މާޗ26
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އަދަދު50 :

ނީލަން
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ހިރިލަންދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުB-1/389/2013/15 :

އިޢުލާނު
 2ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
މިރަށުގައި ހުރި  2ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއކާލަން ގަސްދުކޮށްފީމެވެ.
ނީލަން ކިޔާނީ ކޮންމެ ޖަނަރޭޓަރެއް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅާ ގޮތަށެވެ . .ޖަނަރޭޓަރ ތައް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން
ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބެއްލެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ނީލަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
މަދުވެގެން ފަހަރަކު

ޖަނަރޭޓަރގެ ބާވަތް

ފެށޭ އަގު

 1ޖަނަރޭޓަރ ޑޮއިޝް  80ކިލޯވޯޓުގެ ( ރޭޑިއޭޓަރ މައްސަލަ ޖެހިފައި)

50000.00ރ

 500.00ރ

 1ޖަނަރޭޓަރ ޑޮއިޝް 112ކިލޯވޯޓް ( ކަންޑިޝަން ރަނގަޅު )

75000.00ރ

 1000.00ރ

އިތުރުކުރެވޭނެއަގު

ނީލަމަށް ހުށަހެޅޭ އަގު ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ނީލަމުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ހިސާބަށް އެރުމަށްފަހު ބަންދުދުވަސް ފިއަވައި  48ގަޑިއިރު ވަންދެން އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެ އަގު
ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ .ނީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީގައި ޖަނަރޭޓަރ ގެ ނަމާއި ކިލޯވޯޓް ޖައްސަވަން
ވާނެއެވެ .ނީލަމުން ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން  10ދުވަހުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަވައި އެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ޖަނަރޭޓަރ ގެންދަން
ވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިސްމާޢީލް ( ) 9830038އަށް
ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 08ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 20މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ހިރިލަންދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރުB-1/389/2013/16 :

އިޢުލާނު
 2ޗިލް ކޮންޓެއިނަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
މިރަށުގައި ހުރި  2ޗިލް ކޮންޓެއިނަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއކާލަން ގަސްދުކޮށްފީމެވެ .މި ދެކޮންޓެއިނަރަކީ ރިފްރިޖަރޭޝަން
ސިސްޓަމަކާއެކު ހުރި ދެ ކޮންޓެއިނަރެވެ.
ނީލަން ކިޔާނީ ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރެއް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅާ ގޮތަށެވެ .ކޮންޓެއިނަރުތައް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ
ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ބެއްލެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރެއްގެ
ނީލަންވެސް ފެށޭ އަގަކީ 20000.00ރ ( ވިހި ހާސް ރުފިޔާ ) އެވެ .މިއަގަށް މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނީ  500.00ރ
( ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ ) އެވެ .ނީލަމަށް ހުށަހެޅޭ އަގު ރަސްމީގަޑީގައި މި އިދާރާއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި
ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ .ނީލަމުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ހިސާބަށް އެރުމަށްފަހު  48ގަޑިއިރު ވަންދެއް އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެ އަގު
ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ .ނީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީގައި ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު ނުވަތަ މެނުފެކްޗަރސް
ނަންބަރު ޖައްސަވަން ވާނެއެވެ .ކޮންޓެއިނަރުތައް ނީލަމުން ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން  10ދުވަހުގެތެރޭ ފައިސާ ދައްކަވައި އެފަރާތުގެ
ބެލުމުގެދަށަށް ކޮންޓެއިނަރ ގެންދަން ވާނެއެވެ .ކޮންޓެއިނަރ ތަކާބެހޭ އެހެނިހެން ބައެއް މަޢުލޫމާތު:
 -1ދިގު ' 20ފުޅާ ' 8އުސް '8
 -2ޓައިޕްSS2 WN3A :
 -3އުފެއްދި ތާރީޚު4/2006 :
 -4މެނުފެކްޗަރސް ނަންބަރު :

ކޮންޓެއިނަރ SR109463 1

ކޮންޓެއިނަރ SR109453 2

މި ދެ ކޮންޓެއިނަރަކީވެސް ތްރީފޭސް ދެ ކޮންޓެއިނަރެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި އިދާރާގެއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިސްމާޢީލް ( ) 9830038އަށް ގުޅުއްވުން
އެދެމެވެ.
 08ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 20މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

މާލެ އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ކ .ގާފަރު ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު331/2013/15 :

އިޢުލާން
ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
މިކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޕާރކިންސް  25ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރ އެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް
ގަ ސް ދު ކޮ ށް ފީ މެ ވެ.
ވީމާ ،ނީލަމުގައި މިޖަނެރޭޓަރ ބައްލައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  04އޭޕްރީލް  2013ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
ބައްލަވައި ގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ އަގު ބަޔާން ކުރައްވައި ސިޓީ އަކުން ގާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަގު ބަޔާން ކުރައްވައި މިކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީ އާއި ފެކްސް އަދި މެއިލްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ .މިޖަނެރޭޓަރގެ ނީލަން
ފެށޭ އަގަކީ ( 100،000/-އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އެވެ .ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށް މަދުވެގެން އިތުރު ކުރެވޭނީ ( 5،000/-ފަސްހާސް
ރުފިޔާ) އެވެ .ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ އަގު މިކައުންސިލުގެ ނޯޓިސްބޯޑް ގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިޖަނެރޭޓަރާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެމަތީ އަގު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރު  6641941ފޯނު
އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މިނީލަމުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ އަގަށް އެރުމަށްފަހު ޖެހިޖެހިގެން  3ދުވަހު އެއް އަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެންމެ މަތީ އަގެއް
ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ.
ފޯނު ނަންބަރު:

6641941

ފެކްސް ނަންބަރު6641941 :
މެއިލްgaafarucouncil2011@hotmail.com :
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

10:00ގައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ

ސ.ގަން

ނީލަން ކިއުމުގެ މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ.
ނަންބަރުAIA-D2/IL/2013/0007 :

ބައުތަކެތި،

ވީމާ ،މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ
ފަރާތްތަކުން 2013 ،އޭޕްރީލް  10,11ވާ ބުދަ،ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ 15:30ގެ ކުރިން މިކުންފުންޏަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން

އިޢުލާން

ހމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ތަކެތި ބެލޭނެ އިމްތިޒާމު ަ
އަދި  13އޭޕްރީލް  2013ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ  10:00ގައި

ގ ނަންބަރު AIA-D2/IL/2013/0005 14މާޗް
މިކުންފުނީ ެ
ގ އިޢުލާނާގުޅޭ-:
ެ )2013

ނީލަން ފެށޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

މަތީގައި އެވާ އިޢުލާނުން  30މާޗް  2013ވަނަދުވަހުގެ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު(IUL)425-I/425/2013/4 :

އިޢުލާން
މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުން ފާސްކޮށް ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި،
އެ ކުރެހުންތައް ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކަށާއި ،އާކިޓެކްޗަރގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭތޯ ޗެކްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އާކިޓެކްޓުންނަށް ހުޅުވައިލަމެވެ.
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް މިކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،މި އިދާރާ އާ އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ .އެގޮތުން
ހުއްދަދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ތަޢުލީމީ މުއައްސަސާއަކުން
އާކިޓެކްޗަރގެ ރޮނގުން ދަށްވެގެން ފަރސްޓް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
 .2ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން ދޫކުރާ ޢިމާރާތް
ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދަ ނަގާފައިވުން.
 .3ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށްފަހު ،މާލޭ ސިޓީގައި އާކިޓެކްޗަރ އާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއް ގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ދެ އަހަރު
ފު ރި ހަ މަ ވެ ފަ އި ވު ން.
 .4ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށާއި ،މާލޭ ޕްލޭނިންގ ގަވާއިދަށާއި ،އިޤުތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ
ތަންތަން ހެދުމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން
ކުރާ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން.
ވީމާ ،މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުންތައް ޗެކްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އާކިޓެކްޓުން އެކަން
ބަޔާންކޮށް ،ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓާއި ،ޢިމާރާތް ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ،ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ
ލިއުމާއި ،ސީވީ އާއި ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާ އެކު ،މި އިޢުލާނުގެ ނަންބަރުަށް ޙަވާލާދެވިފައިވާ ސިޓިއަކުން
މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.
 5ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 17މާޗް 2013
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A)CA-2013/101 :

އިޢުލާން
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަން
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2010ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން،
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން،
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

 4ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މި ދަންނަވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ
ފަރާތްތަކުންކުރެ ،މި ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުންނަށް 2013 ،މާޗް  21ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00
ން ފެށިގެން  2013އޭޕްރީލް  3ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:00އާ ހަމަޔަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.
 .1ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ
ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
(ހ) ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން.
(ށ) ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ނުވުން.
(ނ) މުސްލިމަކު ކަމުގައި ވުމާއި ،ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
(ރ) އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
(ބ) ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން.
(ޅ) ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
(ކ) ފުލްޓައިމް ދަރިވަރެއް ކަމުގައި ނުވުން.
(އ) ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެފައިވާ ނަމަ ،އެމީހަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލެއްގެ މެންބަރުކަމަށް
ކުރިމަތިލެވޭނީ ،އެމީހަކު ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވީތާ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ފުރި،

އަދި އެ މީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކު

ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
 .2އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހަކަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.
(ހ) އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ ،ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ދަރަނި އަދާކުރަމުންނުދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
(ށ) އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
(ނ) މިބައިގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ 12
(ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއްކުރެވިފައިވާ މީހަކު ނަމަ އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން
ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފްކުރެވުނުތާ ( 3ތިނެއް) އަހަރު ނުވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
(ރ) އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ،ނުވަތަ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް
ކަމުގައިވުން.
(ބ) ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލެއް ހިންގިކަން ނުވަތަ މީހެއްގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތްކަން ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
(ޅ) އެއްވެސް ސްކޫލެއް ،މަދަރުސާއެއް ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒެއްގެ ފުލްޓައިމް ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުން.
 .3ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭމީހާ ،އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި
ތަކެތި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
(ހ) ފުރިހަމަ ނަން.
(ށ) އުފަން ތާރީޚު.
(ނ) ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު(.ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ސާފު ފޮޓޯކޮޕީއަކާ އެކު)
(ރ) ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް)
(ބ) މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް)
(ޅ) އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކައުންސިލް.
(ކ) ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނުގެ
ނަމާއި ،މަޤާމުތަކުގެ ނަން.
(އ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުމާއި އެންގުންތައް
ފޮނުވާނެ ރަސްމީ އެޑްރެހާއި ،ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު (ލިޔެކިއުމާއި އެންގުންތައް ފޮނުވަންވީ އީމެއިލުންނަމަ ،އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަދި ޕޯސްޓުންނަމަ ،ޕޯސްޓަލް އެޑްރެސް)
(ވ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރާނަމަ އެކަން.
(މ) ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން.
(ފ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން ދައްކަންޖެހޭ ( 1500/-އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ
ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ(ނަގުދު ފައިސާއިން)
(ދ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ފިޔަވައި ،އަމިއްލަގޮތުންނަމަ ،އެމީހަކު
ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކައުންސިލެއްގެ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންކުރެ މަދުވެގެން
( 50ފަންސާސް) މީހުން އެމީހަކަށް ތާއީދުކުރާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ސޮއި ،ހިމެނޭ ލިޔުން.
(ތ) ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނަމަ ،އެމީހަކު ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެ
ޕާޓީއެއްގެ ޤަރާރު.
(ލ) އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ މީހެއްނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް (އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ) އެ
މީހާ ހުށަހަޅާ އިޤްރާރު.
(ގ) އެމީހަކު އެ އިންތިޚާބުގައި ޚާއްޞަ ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުމަށް ޤަސްދުކުރާނަމަ ،އެ ނިޝާން.
(ޏ) ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެއްޗަކީ
ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ކަމަށާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2010ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހެއްކަމަށް (އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ) އިޤްރާރުވެ ،އެ
ޤރާރު.
އި ް
(ސ) މި އިޢުލާނުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ހ ،ށ ،ނ ،ރ ،ބ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައިވާ މީހެއް ނޫންކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ދަރަނީގެ
ރިކޯޑާއި ކުށުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމު.
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނަށް
ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2013މާޗް  21ވާ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ ހެނދުނު  8:00ން ފެށިގެން  2013އޭޕްރީލް  3ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:00އާ ހަމަޔަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ
 5ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ .ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ފިޔަވައި ،އެހެން ދުވަސް ދުވަހު ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00އާ ހަމަޔަށެވެ .ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް ދުވަހު ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރު ފަހު  2:30ން ހަވީރު  4:30އަށެވެ .ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަނީ ކުރިމަތިލާ މީހާ ނޫން އެހެން މީހެއްނަމަ،
ފޯމު ހިފައިގެން އަންނަ މީހެއްގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ގެންނަން ވާނެއެވެ.
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓު
ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  2013މެއި  4ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00އަށެވެ .އަދި ވޯޓު ގުނަން
ފަށާނީ ހަމަ އެދުވަހު ވޯޓު ނަގާ ނިމޭތާ ( 30ތިރީސް) މިނިޓުގެ ތެރޭގައެވެ .މި ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2013މެއި  7ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  3:00ގައެވެ.
ވީމާ ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ،އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
 8ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 20މާޗް 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)13-K/13/2013/56 :

ޢާންމު އިޢުލާން
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމާބެހޭ
1 .1ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކައްކައި ކާންދިނުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދެވޭގޮތް
(އާބާދީ  1000މީހުންހަމަވާ ނުވަތަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށަށް):
މާލީ ތަނަވަސްކަން (ދެވޭ ޖުމުލަ މާކްސް  ،30ފާސްވާ މާކްސް )15
y yބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް (އެންމެ ފަހު  3މަހުގެ) 15( :ދުވަހަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ
 50%މަދުވެގެން ރޯލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރިކަން ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީއަކުން ނުވަތަ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކުން އެނގެން
އޮވެއްޖެނަމަ  15މާކްސް ލިބޭނެ.

ފައިސާގެ މިންވަރު ހަމަނުވާނަމަ މަދުވާ ނިސްބަތުން މާކްސް ދެވޭނެ .އަދި މިންވަރު

އިތުރުވިޔަސް އިތުރުވާ ނިސްބަތުން މާކްސް ދެވޭނެ .މި ބަޔަށް ގިނަވެގެން ލިބޭނީ  21މާކްސް.
y yކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް( :ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ/ހިންގަމުންދާ ކުންފުންޏެއްގެ) މިބައިންވެސް ފައިސާގެ ކަންތައް
ބަލާނީ ކުރީ ޕޮއިންޓާ އެއްގޮތަށް .މިންގަނޑަކަށް ބަލާނީ ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ހުރެއްޖެނަމަ  9މާކްސް އަދި
މަދުވާނަމަވެސް ނިސްބަތުން މާކްސް ދެވޭނެ އެވެ.

ދެބައިން ޖުމުލަ  15މާކްސް ލިބޭނަމަ ފާސްވާނެ.

ތަޖުރިބާ (ދެވޭ މާކްސް  ،20ފާސްވާ މާކްސް )10
 18y yމާޗް 2013އާ ހަމައަށް ފާއިތުވި 24މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ކާންދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް
ޕަރފޯމު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އުވާލެވިފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވިގެން ދޫކޮށްލާފައިވާ
ފަރާތެއްގެ ތަޖުރިބާޔަށް  18މާޗް 2014އާހަމައަށް އެއްވެސް

މާރކުހެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި  18މާޗް 2013އިންފެށިގެން

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެގްރީމެންޓް ބާޠިލު
ކުރެވިއްޖެނަމަ އެގްރީމެންޓް ބާޠިލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަޖުރިބާއަށް އެއްވެސް މާކްހެއް
ނުލިބޭނެއެވެ.
y yޕްރޮޖެކްޓުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތެއް މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހު ކޮށްދީފައިވާކަމުގެ
ލިޔުން އޮތުން( .ރެސްޓޯރަންޓް ،ހޮޓާ ،ޕާޓީއަށް ކައްކައިދިނުން) 6 .މަސް ހަމަވުމުން ލިބޭނީ  10މާކްސް .މުއްދަތު އިތުރުވާ
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ނިސްބަތުން މާކްސް އިތުރުކޮށްދީ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ  20މާކްސް .ފާސްވާނީ  10މާކްސް ލިބިގެން.
ޓެކްނިކަލް ( ދެވޭ މާކްސް )15
y yމުވައްޒަފުންނަށް (ކައްކާ  ،ހެޑް ވެއިޓަރ ،ސުޕަރވައިޒަރ) މަސައްކަތު ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ޢިލްމީ ސެޓުފިކެޓު (ތަޖުރިބާގެ
ލިޔުން އޮތުން (މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ) .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނަމަ
އެ ލިޔުމެއްގައި ދެ ހެކިންގެ ސޮއި އޮންނަންވާނެ އެވެ .މިކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ މާކުހެއް ނުލިބޭނެ.
މެނޫތަކަށް ހުށަހަޅާ އަގު (ދެވޭ މާކްސް )35
y yޢާންމު މަސްމަހުގެ މެސްމެނޫ –  28މާކްސް (ރަމަޟާން މަހުގެ މެނޫ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެނޫއެއް)
y yރަމަޟާން މަހުގެ މެސްމެނޫ –  07މާކްސް
2 .2އާބާދީގައި  1000މީހުން ހަމަނުވާ ރަށްރަށުގައިތިބޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގައި މާކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައި
މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ.
މާލީތަނަވަސްކަން (ދެވޭ ޖުމުލަ މާކްސް  ،30ފާސްވާ މާކްސް )15
y yމިބަޔަށް މާކްސް ދެވޭނީ ކައްކައި ކާންދެވޭނެ ވަރުގެ މާލީ ފެންފަރު ހުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދެހެކިން ލައްވައި ސޮއިކޮށް ހުށަހެޅުމުން
 15މާކްސް އެވެ .އަދި އެ ލިޔުމާއެކު ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ ނުވަތަ އެންމެ ފަހު  3މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުމުން
 15މާކްސްއެވެ.
ތަޖުރިބާ (ދެވޭ ޖުމުލަ މާކްސް  ،40ފާސްވާ މާކްސް )20
y yޕްރޮޖެކްޓުގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ މަސައްކަތެއް މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހު ކޮށްދީފައިވާކަމުގެ
ލިޔުން އޮތުން( .ރެސްޓޯރަންޓް ،ހޮޓާ ،ޕާޓީއަށް ކައްކައިދިނުން) 6 .މަސް ހަމަވުމުން ލިބޭނީ  20މާކްސް .މުއްދަތު އިތުރުވާ
ނިސްބަތުން މާކްސް އިތުރުކޮށްދީ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ  40މާކްސް .ފާސްވާނީ  20މާކްސް ލިބިގެން.
y yރަށެއްގެނަމަ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މަރުކަޒަކަށް ކުރިން ކައްކާ ކާންދީފައިވާނަމަ
އެމަސައްކަތް ކުރިގޮތުގެ ލިޔުމެއް އެމަރުކަޒަކުން ހޯދައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއްތޯ އެ މަރުކަޒަކާ
ގުޅައިގެން ބެލޭނެއެވެ.
ޓެކްނިކަލް ( ދެވޭ މާކްސް )10
y yމުވައްޒަފުންނަށް (ކައްކާ  ،ހެޑް ވެއިޓަރ ،ސުޕަރވައިޒަރ) މަސައްކަތު ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ޢިލްމީ ސެޓުފިކެޓު (ތަޖުރިބާގެ
ލިޔުން އޮތުން (މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ) .މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ މިހާރު ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނަމަ
އެ ލިޔުމެއްގައި ދެ ހެކިންގެ ސޮއި އޮންނަންވާނެ އެވެ .މިކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ މާކުހެއް ނުލިބޭނެ.
މެނޫތަކަށް ހުށަހަޅާ އަގު (ދެވޭ މާކްސް )20
y yޢާންމު މަސްމަހުގެ މެސްމެނޫ –  28މާކްސް (ރަމަޟާން މަހުގެ މެނޫ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެނޫއެއް)
y yރަމަޟާން މަހުގެ މެސްމެނޫ –  07މާކްސް
ކައްކައި ކާންދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ
އެ ކެޓަގަރީއެއްގެ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
ޕްރީ-ކޮލިފައި ކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މަތީގައިވާ ކެޓަގަރީތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 14މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ތަފާތާއި،

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި ތަކައްފުލް އަދި އިސްލާމިކް

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)179-4.3/1/2013/14 :

އަދި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށް ހުރި
ގޮންޖެހުމުގެ މައްޗަށެވެ.

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަސް މަންތްލީ
ވާރކްޝަޕްސް 2013

މި ވާރކްޝަޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ މި އޮތޯރިޓީގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއާއި މި އޮތޯރިޓީ
ގުޅިގެން މި ހިނގާ  2013ވަނަ އަހަރު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު
"އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް އެވެއަރނަސް ވާރކްޝޮޕް"
ނަމުގައި ވާރކްޝަޕްތަކެއް ސިލްސިލާކޮށް ހިންގުމަށް ވަނީ
ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ވާރކްޝަޕް
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  11އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ ހެނދުނު  8:45ން ހަވީރު  4:15އަށް އިސްލާމީ
މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ދިވެހި ބަހުން ކުރިއަށް
ގެންދާ މި ވާރކްޝަޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފީ އެއް ނެގުމަށް
ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.
މި

ވާރކްޝަޕުގައި

ކެޕިޓަލް މާރކެޓުގެ މައްޗަށާއި ،އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓް
ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށާއި ،ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ހާލަތަށާއި

އިޢުލާން

އަލިއަޅުވާލެވޭނެ

އިސްލާމިކް

ފައިނޭންސްގެ

ބައިތައް

ކަމުގައިވާ

މައިގަނޑު

ހެޑް އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަދި ކެޕިޓަލް މާރކެޓް
ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްއުސްތާޒާ
ޢާއިޝަތު މުނީޒާއެވެ.
ވީމާ،

ވާރކްޝަޕްގައި

ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް

ފަރާތްތަކުން،

10

އޭޕްރީލް

 2013ވަނަދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް
އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ،ސީވީ އާއެކު ސިޓީއަކުން ނުވަތަ
 mail@cmda.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
މި ވާރކްޝޮޕާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  3014124 ، 3014114ފޯނަށް
ގުޅުއްވުން

ބައިތަކަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި،
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސާއި ކޮންވެންޝަނަލް ފައިނޭންސާ ހުރި

އެދެމެވެ.
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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)425-C/1/2013/35 :

އިޢުލާން
މ.ކުޑަނެވިގެ އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ ނާޞިރާ މުޙައްމަދު ދީދީ އަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު ބ 14317.ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެ ތިންވަނަ އަސްލު ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށްޓަކައި މި އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ ،މ.ކުޑަނެވިގެ
އަޖްވަދު ،އަޝްރަފް ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު ،ޢަބްދުއްސައްތާރު ،ޢާރިފާ ،ޖަމީލާ މި ހަފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ މ.ކުޑަނެވިގެ އެވެ ކިޔާ ގޯތީގެ
ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ބ 14317.ގެ ފުރަތަމަ އަސްލު މި އިދާރާ އަށް މި އިޢުލާން ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ
ހުށަހެޅުއްވުމަށް މ.ކުޑަނެވިގެ އަޖްވަދު ،އަޝްރަފް ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު ،ޢަބްދުއްސައްތާރު ،ޢާރިފާ ،ޖަމީލާ މި ހަފަރާތަށް ދަންނަވަމެވެ.
އަދި މި ދެންނެވި ރަޖިސްޓަރީ މި މުއްދަތުތެރޭ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށް އަލުން މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެވޭނެ
ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ވީމާ ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

y yސްކައުޓް

ދަ ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަށް

ގެންނަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުށަހެޅުމާއި

ނަންބަރުSAM/GZT-01/MED/2013/001 :

އިޞްލާޙްތައް

ފާސްކުރުން

y yއިތުރު ޚިޔާލުތައް
y yނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ  2012ނިންމުން

އިޢުލާން
 .2ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަށް ގެންނަންފެންނަ އިޞްލާޙް
ހުށަހެޅުން:

ނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ 2012 -

y yސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަށް ގެންނަން
މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ 25 ،މާޗް

ފެންނަ އިޞްލާޙްތައް މި އެސެމްބްލީއަށް ހުށަހެޅުމަށް

 2013ވަނަ ދުވަހު ނުބާއްވާގޮތަށް  18މާޗް  2013ދުވަހުގެރޭ

ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚަކީ 22

އޭޕްރީލް ވަނަ

ބޭއްވި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ސްކައުޓް ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއިން

ދުވަހުގެ  15:00އަށެވެ .އިޞްލާޙްތައް ބަލައިގަންނާނީ

ނިންމަވައިފިއެވެ .އެތާރީޚުގައި ޢާންމު ޖަލްސާ ނުބާއްވާ ގޮތަށް

ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުންނެވެ .އިޞްލާޙްތައް ފޮނުވުމަށް

ހަމަޖެއްސެވީ ޢާންމު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ އަދަދަށް

އެދޭ ފޯމު ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

ގްރޫޕްތަކުން ނަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީއެވެ.
ދެވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ސްކައުޓް ކައުންސިލުގެ
ޖަލްސާއިން މިހާރު ނިންމަވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 13
ވަނަ ދުވަހުއެވެ .އަދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން އުއްމީދު ކުރަނީ
އަލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި އެޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ

 .3ނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބަލީ ބާއްވާ ތާރީޚު:
y yނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ ބާއްވާ ތާރީޚަކީ  13ޖޫން
 2013ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

އަދަދަށް ގްރޫޕްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިންގަންނަވާނޭ ކަމުގައެވެ.

y yނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

 .1ނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީގެ އެޖެންޑާ:

މިދުވަހުގެ  09:00އިން  17:00އާ ދެމެދު އެވެ.
y yނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ  2012ބޭއްވުމަށް

y yމަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ސެމިނަރ ރޫމް

 2012y yވަނަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ހިއްސާ ކުރުން

ގަ އެ ވެ.

 2011y yވަނަ އަހަރުގެ ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ޔައުމިއްޔާ
ހިއްސާ ކުރުން
y yސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާއި
ފާ ސް ކު ރު ން
y yސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަނުގެ  2012ވަނައަހަރުގެ މާލީ

 .4ނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީގެ ޑްރެސްކޯޑް:
y yނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ  2012ގައި ސްކައުޓް
ގުރޫޕްތައް ތަމްސީލު ކުރައްވާ މަންދޫބުންނާއި ގުރޫޕްތަކުން

ރިޕޯޓު އިއްވުމާއި މާލީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުން އަދި 2013

ބައިވެރިވާ އޮބްޒާވަރުން އަދި އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވާ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމާއި ފާސްކުރުން.
y yއޮޑިޓަރެއް އައްޔަން ކުރުން
y yސްކައުޓް ކައުންސިލާއި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން

ސްކައުޓް ލީޑަރުން ބައިވެރިވާނީ ސްކައުޓް ޔުނިފޯމު ގައެވެ.
y yނޭޝަނަލް ސްކައުޓް އެސެމްބްލީ އަށް ދަޢުވަތުދެވޭ އެހެނިހެން

ހޮވުން (މަޤާމު ހުސްވެފައިވާނަމަ)

272

ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ރަސްމީ ހެދުންކޮޅުގައެވެ.

ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)94/A/94/2013/21 :

އިޢުލާން
ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު
ގިނަވެ ،އެފަދަ މީހުންގެ ސަބަބުން މުޅިރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަވުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސަބަބުތަކަށް
ބަލާއިރު އެފަދަ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން ދިޔުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ގިނަ އަދަދަކަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު އޮޑި
ދޯނިފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ބިދޭސީންނާއި ،ފިހާރަތަކާއި ،ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ބިދޭސީންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ  1ގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވަނީ
ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަނެތް

 ،ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަނެތް ބިދޭސީއަކު ލައްވާ ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

ކުރުވުމަކީ ކުށެއްކަމުގައެވެ .އަދި އެޤާނޫނުގެ  30ވަނަ މާއްދާގެ  2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ

ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަނެތް

ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ ކުށެއްކަމުގައެވެ .އަދި އެކުށުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި އިމިގްރޭޝަނުގެ
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާ ދިންފަރާތް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެފަދަ މީހަކު ބެހެއްޓި ފަރާތް 50000.00
(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.
ވީމާ ،ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް
ހަރުދަނާކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންގެންދާނެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރަމެވެ.
 17މާޗް 2013މ
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
Ref: SAM / 2013 / IUL / 06

އިޢުލާން
ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ 2013
މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ 2013ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ  11 ،އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހަށް މިހާރުވަނީ
ފަސްކުރެވިފައެވެ .ވީމާ ،މިކަން މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ,

ވޯޓު ދެވޭނީ މިއެސޯސިއެޝަނުގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށްވާތީ 4 ،އޭޕްރީލް 2013

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން މެމްބަރޝިޕް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ .އެނޫން ފަރާތްތަކަށް،
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
 25މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)120/1/2013/17 :

އިޢުލާން
 2012ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ/ނޮވެމްބަރ ގައި ބޭއްވުނު ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އާއި އައިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ
އިމްތިޙާނުގެ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން:
 2012ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ/ނޮވެމްބަރގައި ބޭއްވުނު ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އާއި އައިޖީސީއެސްއީ އަދި އެސްއެސްސީ
އިމްތިޙާނުގެ ސެޓުފިކެޓު  2013މާޗް  28ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2013އެޕްރީލް  25ގެ ނިޔަލަށް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ދޫކުރާނެއެވެ.
ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  8:30ން  14:30އަށެވެ .ސެންޓަރުތަކުން
ދޫކުރައްވާ ދުވަހެއް ކަނޑައަޅުއްވާނީ އެސެންޓަރަކުންނެވެ.
މިޑިޕާޓްމަންޓް

މެދުވެރިކޮށް

އަމިއްލަ

ގޮތުން

އިމްތިޙާނުގައި

ބައިވެރިވި

ކެންޑިޑޭޓުންގެ

ސެޓުފިކެޓު

ނަންގަވަން

ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނެވުން އެދެމެވެ .ބަދަލުގައި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވާނަމަ ،ކެންޑިޑޭޓުގެ
އައި.ޑީ.ކާޑާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އައިޑީކާޑު ގެންނެވުން އެދެމެވެ .ސެންޓަރުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތައް ނަންގަވަން
ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ،ސެންޓަރުގެ ލިޔުމަކާއި އައި.ޑީ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

								

ނަންބަރު)C3(2013/ :

އިޢުލާން
މެލޭޝިއާ ސްޓޫޑަންޓް ވިސާއާ ގުޅޭ
 01ފެބްރުއަރީ  2013އިން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގައި ޢަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެލޭޝިއާ ގައި ކިޔަވަން
ގަސްދުކުރާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން "ސްޓޫޑަންޓް ޕާސް" ހޯދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ މެލޭޝިއާ މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "އެޑިއުކޭޝަން މެލޭޝިއާ ގްލޯބަލް ސަރވިސް"
(އީ .އެމް .ޖީ .އެސް) މެދުވެރިކޮށެވެ .މެލޭޝިއާ ސްޓޫޑަންޓް ޕާސްއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލު އީ .އެމް .ޖީ .އެސްގެ ވެބްސައިޓް:
 http://www.educationmalaysia.gov.myލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އެހެންކަމުން 1 ،ފެބްރުއަރީ  2013އިން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ އިދާރާއެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ "ސްޓޫޑަންޓް
ޕާސް"

އޮވެގެންނެވެ.
މިހެންވެ މިވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
21 މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު50 :

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)A) EA-2013/107 :

އިޢުލާން
ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކުރުން
2013

މެއި  04ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު2013

މާޗް  21ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެޒެޓް ކޮށްފީމެވެ .މި ލިސްޓު ދިވެހި

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގެ ވެބްސައިޓް ( )http://www.gazette.gov.mvގައްޔާއި ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް:
( )www.elections.gov.mvގައްޔާއި ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ .އަދި  1414އަށް
އެސް.އެމް.އެސް .ފޮނުވައިގެން ވެސް ލިސްޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.
މި ލިސްޓަށް ޢާންމު ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ
މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ
އިދާރާއަށެވެ .މި ފޯމު މި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓް އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ 2013މާޗް  21ން ފެށިގެން
2013މާޗް  29ގެ ނިޔަލަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން ހަވީރު  4:00އަށެވެ .އަދި  2013މާޗް  30ވާ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު  2:30ން ހަވީރު  4:30އަށެވެ.
މިހެންވެ ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.
 09ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 21މާޗް 2013
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
								
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)23-OAA/1/2013/53 :

އިޢުލާން
“ ”National Standards on Clinical Laboratoriesމި މިންގަނޑަށް ލެބޯޓްރީތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރަންފެށުން
“ ”National Standards on Clinical Laboratoriesތައްޔާރުކޮށް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބް ސައިޓަށް
( )www.health.gov.mvވަނީ އަޕްލޯޑް ކޮށްފައެވެ .މި މިންގަނޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ލެބޯޓްރީތަކެއް ޢަމަލު
ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑެވެ.
ވީމާ 01 ،އޮކްޓޯބަރ  2013ން ފެށިގެން ލެބޯޓްރީތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރާނީ މި މިންގަނޑަށް ބަލައިގެންނެވެ .އެގޮތުން
އިންސްޕެކްޓް ކުރާއިރު މި މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ލެބޯޓްރީ ތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
								
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު182-FCD/2013/ :

އިޢުލާން
މިއޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ މަސް ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާތަކުން ތައްޔާރުކޮށް ބަންދުކުރާ ރީދޫ އުރަހަ ކަންނެލި އަދި
ކަޅުބިލަމަހުގެ ބާވަތްތައް ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން ޗައިނާއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ
ޝިޕްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ހެލްތު ސެޓުފިކެޓު ފަދަ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުގެމަތިން  ،އިބްރާހިމް ނާސިރު
އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މިއޮތޯރިޓީގެ އެކްސްޕޯޓް ހެލްތު ސެޓްފިކޭޝަން ޔުނިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ވީމާ 01 ،އޭޕްރީލް  2013އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަހުގެ ބާވަތްތައް
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެމަތިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013

ޤައުމީކުތުބުޚާނާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު)IUL)56-AD/1/2013/11:

އިޢުލާން
ޤައުމީކުތުބުޚާނާގެ މެމްބަރޝިޕް ކާޑު
ޤައުމީކުތުބުޚާނާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ސްމާރޓް ކާޑަކަށް
ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެން ،މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ހެދުމަށް ،ނަގާ ފީ އަށް  10އޭޕްރީލް  2013ން
ފެށިގެން ،ތިރީގައިވާ އުސޫލުން ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ވާހަކަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
މެމްބަރުންނަށް ވުމަށް އަލަށް އެދޭ ފަރާތްތައް:
މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ލައިބްރަރީ ފީގެ އިތުރުން ،މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ހެދުމަށް  35/-ރުފިޔާ.
ކާޑު އާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް:
މެމްބަރޝިޕް ކާޑު ހެދުމަށް  35/-ރުފިޔާ.
 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434
 26މާޗް 2013
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ވޮލިއުމް42 :
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އަދަދު50 :

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހިތަދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު 426-DI/LH/IUL/2013/25:

ނަންބަރު426-DI/LH/IUL/2013/26:

އިޢުލާން

އިޢުލާން
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދެވިފައިވާ ގޯތީގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވެއެވެ.
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ

ވީމާ ،މިރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ
ފަރާތެއް

10

ވާނަމަ

އަންގަވައިދެއްވުން

ދުވަހުގެތެރޭގައި

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް

ޖާދޫގެ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

 )561ގޭގެ ނަން 25 ،މާޗް  2013ގައި '' އައިލިޝް ''
މިނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ވަނީ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާދެވިފައެވެ.

އެދެމެވެ.

މިގޮތަށް ނަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން މިޑިޕާޓްމަންޓުން '' ޖާދޫގެ
 .1އައްޑޫސިޓީ /ހިތަދޫ " ޒިޔާ '' ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

'' މިނަމުގައި ހަދާދެވިފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ
ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން
ކު ރީ މެ ވެ.

 14ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

 13ޖުމާދަލްއޫލާ 1434

 26މާޗް 2013

 25މާޗް 2013

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ތާރީޚު:

 26މާޗް 2013
ނަންބަރު)IUL)IM-B/1/2013/13 :

އިޢުލާން
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން އިސްނަންގަވައިގެން  12 ،11އަދި  13އޭޕްރީލް  2013މިތިން ދުވަހުގެރޭ ނައިޓް
މާރކެޓެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިނައިޓް މާރކެޓުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން މޭޒު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިކަމަށް
ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތުވަނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް 2013

ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އަށް މިސްކޫލަށް

ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  04އޭޕްރީލް  2013ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އަށް މިސްކޫލަށް
ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 26މާޗް 2013
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އަދަދު50 :

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)IUL)138-DS1/138/2013/12 :

އިޢުލާން
މާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަނަވަސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި
ސަރުކާރުން އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ
މިންގަނޑުތަކެއް އެކަށަ އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އަދި ޢާންމު ފަރުދަކު ހިމެނޭގޮތަށް "ސޯޝަލް
ހައުސިންގ ކޮމިޓީއެއް" އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީން މިހާރު ވަނީ އެމިންގަނޑުތަކުގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައިފައެވެ.
ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަތިކަމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކަށްވުމާއެކު އެކަން
ޙައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް މި މިނިސްޓްރީން
ދެކޭތީ "ސޯޝަލް ހައުސިންގ ކޮމިޓީން" އެކުލަވާލައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ޑްރާފްޓަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
މި ޑްރާފްޓަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  31މާޗް  2013ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޚިޔާލު ފޮނުއްވުން
އެދެމެވެ.
ސިޓީއަކުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
އީ-މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ނަމަ  hiyaavahi@housing.gov.mvއަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން ނަމަ  3329315އަށް ފެކްސް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  http://www.housing.gov.mvއިން ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
މި ކަމުގައި ޢާންމު ފަރުދުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކުން އަދި މިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ޚިޔާލު ފޮނުއްވުމަކީ
މި މިނިސްޓްރީގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.
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މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ ޕިންކްހައުސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

2010
2013

ފާއިޒް ،ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ .އަޙްމަދު ފާއިޒް މި މަޤާމަށް

ނަންބަރު2010/1 :

ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ،މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ފެންވަރުގައެވެ.

ނަންބަރ ުު2013/14 :

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމު
ގ
ޔޫރަޕިއަން ކޮމިއުނިޓީޒަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރު ކަމު ެ

ރާޖުމްހޫ
ސުލް
ޑްން،އި ރަ
ންސަ
ްގދަމްއެ ޙަ
އ
ސިޖްނ ާ
ޝަންލޮ
އޮވޭރު
ޓްށްރީ ެހން
ސްމަ
މިނި މަގާ
ސްރިޓްއްޔާރަކްޢަޗއްޔަަރ ްނގެ
ންއީފް
ފް އޭހައު
ކުރައްވައިފިއެވެ.
ޕްރޮޖެކްޓް އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
މުޙަންމަދު ޒު ަހއިރު

ެރ
ޕްރެސް ސެކްރެޓ ީ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ

ޕްރޮޖެކްޓް

އެޑްވައިޒަރުގެ
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އަދަދު50 :

ނޫސްބަޔާން
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު)PR)151/151/2013/1 :

ނޫސް ބަޔާން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން
ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކަރަންޓު އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ
ހުއްދަތައް ނުނަގައި ،އެފަދަ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބައެއް
ފަރާތްތަކުން ޕްލޭން ކުރަމުން ގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރީއަށް ލިބިފައިވުމާއެކު ދަންނަވަމެވެ.
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/96ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި މި އޮތޯރިޓީގެ މެންޑޭޓުން ބާރުލިބިގެން
މި އޮތޯރިޓީން ހަދާފައިވާ "މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވިޔަސް ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުވައިދޭ ނިޒާމެއް
ގާއިމުކުރަން ނުވަތަ އެފަދަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަކާއި ބެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެކުރިން
އެ ނިޒާމެއްގެ ޑިޒައިން ފާސްކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި ޢާންމުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމެއް ނަމަ ޑިޒައިންގެ އިތުރުން އެ ފަދަ
ނިޒާމަކުން ފޯރުވައިދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގަން ގަސްދުކުރާ އަގާއި ޢާންމުކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ގަވާއިދުވެސް ފާސްކުރަން
ޖެހެއެވެ .މިދެންނެވި އުސޫލުން ދޭންޖެހޭ ހުއްދަތައް ދިނުމުގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ،އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލު
ކުރައްވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަކީ މި އޮތޯރިޓީން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުވައިދޭ ނިޒާމުތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން ގަވާއިދެއް ހަދައި މިންގަނޑުތަކެއް
ކަނޑައަޅައި ،އެ ގަވާއިދާއި މިންގަނޑުތަކަށް މި ނިޒާމުތައް ފެއްތުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ،
އެ ނިޒާމުތަކާއި އެނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްލިބޭ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ .އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި އެނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ ،އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތުގެ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައެވެ.
މިދެންނެވި ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ހުރުމާއެކު ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމެއްވިއަސް ނުވަތަ
ޢާންމުކޮށް ކަރަންޓު ދޫކުރާ ނިޒާމެއްވިއަސް ،ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަހު އެ ނިޒާމުތަކާ ބެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ
ފަހުން ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަކުން ބަރީއަވެ ،އެ ކަމަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް
ކަމަށް މިއޮތޯރިޓީން ދެކޭތީ ،މިވާހަކަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ދެންނެވީމެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

