c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
Ministry of Housing and Infrastructure

ނަންބަރު(IUL)138-AS4/1/2018/160 :

އިޢުލާން
މަޤާމް:

ސުޕަވައިޒަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-266903

ބޭނުންވާ އަދަދު:

) 1އެކެއް(

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ .އެސް3 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި ޑިޕާޓްމަންޓް/
މާލެ(

މުސާރަ:

މަހަކު  4465/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  1500/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 .1ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް :އަސާސީ މުސާރައިގެ ) 35%މަހަކު(
 .2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  700/- :2ރުފިޔާ )މަހަކު(
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
ސއޫލިއްޔަތުތަކާއި
މަ ް
ވާޖިބުތައް:

 .1އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ބަލަންޖެހޭ އެންމެހާ ސޭފްޓީއާއިގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމާއި އިސްލާހު
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިސްލާހު ކުރަން އަންގާ ރަގަޅު ކުރުވުން.
 .2އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ބިތްގަނޑު ޖަހަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބިތް ޖަހާފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްކޮށް
ބިއްގަޑު ޖަހަން އަންގާ މަސައްކަތް ނިމުމުން ބިއްގަޑު ނަގަން އެންގުން.
 .3ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވޭތޯ ބެލުން ،ތަކެތިވާނަމަ ނަގަން އަންގާ މަގު
ސާފު ކުރުވުން.
 .4އިމާރާތްކުރާ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ނަން ބޯޑު ހަރުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ ،ނަންބޯޑު
ނެތްނަމަ ބޯޑް ހަރުކުރަން އަންގާ ،ބޯޑް ހަރުކުރުވުން.
 .5ނެޓް ޖަހަން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި ނެޓް ރަގަޅަށް ޖަހާފައިވޭތޯ ،ލިފްޓް ގޮޅި ބަންދު

ކޮށްފައިވޭތޯ

އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގައި މަގުން ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތު ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ ޗެކްކޮށް،
ރަގަޅު ނޫންނަމަ ރަގަޅު ކުރަން އަންގާ ރަގަޅު ކުރުވުން.
 .6މަސައްކަތް ކުރާ އިމާރާތުގައި ޑީވޯޓާރ ހޮޅިއެއް އޮތްތޯ ޗެކްކުރުމާއި،ފުރަތަމަ ޝީޓަށްފަހު ޑީވޯޓާރ
ހޮޅި ނަގަން އެންގުން.
 .7މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަގު ބަންދު ކުރި ގަޑި ،އަދި މަގު ހުޅުވި ގަޑި ބެލުން.
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secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv

Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/housing.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

 .8އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 .1ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ’ޑީ’ ގްރޭޑް
ސކޫލް’
ް
ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އޭގެ އިތުރުން ’ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް’ ނުވަތަ ’ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ
ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ’ދިވެހި’ މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން ’ސީ’ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މިފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެފުށުގެ
ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް،
ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު  /ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު
ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
)ށ(

މަތީ

ތަޢުލީމުދޭ

ރާއްޖޭގެ

މަރުކަޒަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަޢުލީމީ

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ،
އެސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
)ހ( ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
)ށ(

އަމިއްލަ

ކުންފުންޏެއްގެ

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި

ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އެއޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
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secretariat@housing.gov.mv
www.twitter.com/HousingGovMv
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ދާއިރާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

މާކްސް

ތަފްޟީލް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ
ކަންތައްތައް:
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ލިބިފައިވާ ތާޢުލީމު
މަސައްކަތުގެ

ގުޅޭ

ދާއިރާއާ

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން
"ސިވިލް

އިމްތިޙާން

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއަށް

ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން"
މަސައްކަތުގެ

މާގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ތަޖުރިބާ

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ ހުނަރު

އިންޓަރވިއު  /ޕްރެކްޓިކަލްސް
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ނޯޓް :މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން
ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމްލަ ) 45%ސާޅީސް ފަހެއް( އިންސައްތައަށް ވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2018މޭ  21ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން،

ސުންގަޑި:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް
އީ-މެއިލް  hr@housing.gov.mvއަށް އަދި ފެކްސް  3004301ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށްވެސް
ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާން

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާން އޮންނާނީ 2018 ،މެއި  31އާއި

ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 2018ޖޫން  07އާއި ދެމެދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:

)އަމީނީމަގު ،މާފަންނު  /މާލެ( ގައެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރިއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3004342ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  3004379ނަންބަރު ފޯނަށެވެ .ފެކްސް
ކުރާނެ ނަންބަރަކީ 3004301 ،އެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  hr@housing.gov.mvއަށެވެ.
 23ޝަޢުބާން 1439
 09މޭ 2018
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