ނަންބަރު(IUL)220-HMS/1/2022/31 :

ވަޒީފާގ ފުރުޞަތު
މި އޮތޯރިޓީގ ތިރީގައި މިވާ މަގާމަށް މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވއވ.
ގމު:
މަ ާ

އސިސްޓަންޓް ޓކްސް އޮފިސަރ ،އޮޑިޓް (އޮފިސަރ)AO1 ،

ދދު:
އަ ަ

1

ރންޖހޭ
އދާކު ަ
ވަޒީފާ ަ
ޝން:
ޑވިޜަން/ސކް ަ
ޑިޕާޓްމަންޓްި /
ސރަ:
ސސީ މު ާ
އަ ާ

ޓ
އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަން ް
މަހަކު  4,000/-ރުފިޔާ
ކ  3,875/-ރުފިޔާ
ނސް :މަހަ ު
ލވަ ް
ނޮން-ޕްރކްޓިސިންގ އ ަ

ތއް:
އިތުރު އިނާޔަތް ަ

މހަކު  2,325/-ރުފިޔާ
ވންސްަ :
ލިވިންގ އލަ ަ
ދވާލަކަށް 110/-ރުފިޔާގ ރޭޓުން
އވާ ގޮތުގ މަތިން ު
ދގަ ި
ވއި ު
ގ ާ
ނސްަ :
ސަރވިސް އލަވަ ް
ނ
ދވާލަކަށް  50/-ރުފިޔާގ ރޭޓު ް
މތިން ު
ގތުގ ަ
އވާ ޮ
ދގަ ި
ވއި ު
ގ ާ
ނސްަ :
ލވަ ް
ޑޑް ޓައިމް އ ަ
އކްސްޓން ަ

އދާކުރަންޖހޭ
ގއި ަ
ގމު ަ
މަ ާ

ތ
އގޮތަށް ޯ
އދާ އ ް
ވ ި
ނއި ގަ ާ
ރނީ ޤާނޫ ާ
ކ ަ
ވރު ހިސާބު ު
ކން ޓކްސް ދައްކަންޖހޭ ަ
ޓކްސް ދައްކަންޖހޭ އންމހާ ފަރާތްތަ ު

ސއޫލިއްޔަތު:
މ ް
އގަނޑު ަ
މަ ި

ނ
ދދު ކަނޑައޅު ް
ށނާޅާ ފަރާތްތަކުން ޓކްސް ދައްކަންޖހޭ އަ ަ
ޔން ހު ަ
ރމާއި ޓކްސް ބަ ާ
ބަލައި ޗކުކު ު

ޝަރުޠު:
ސ
ދއިން 'ސީ' ފާ ް
އދާއާއކު  5މާއް ާ
ހނުގ 'ދިވހި' މި ދ މާ ް
އދި އސް.އސް.ސީ އިމްތި ާ
ގރޭސި' ަ
އދި އޯލވލް 'އިނ ި
ދއިން 'ސީ' ފާސް ަ
އޭލވލް  2މާއް ާ
އވުން (މި ފާސްތަކަކީ އކައުންޓިންގ ހިމނޭގޮތަށް ބިޒްނަސް ސްޓްރީމްގ މާއްދާތަކުން ލިބިފައިވާ ފާސްތަކއް ކަމުގައިވުން)
ލިބިފަ ި

އހނިހން ޝަރުތުތައް
 .1މި އޮތޯރިޓީގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފިޔަވާ އިތުރު އހން އއްވސް ވަޒީފާއއް އަދާނުކުރުމާއި އަދި މި އޮތޯރިޓީގައި އަދާކުރާ
ވަޒީފާއާއި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އއްވސް އަމިއްލަ މަސައްކަތއް ނުކުރުން.
 .2ސަރުކާރުގ ނުވަތަ އަމިއްލަ އއްވސް ކުންފުންޏއްގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތރިނުވުން އަދި އފަދަ ކުންފުންޏއްގ ބޯޑއްގ
ޑިރކްޓަރއް ކަމުގައި ނުވުން.
 .3ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ނުވަތަ އަމިއްލަ އއްވސް ކުންފުންޏއްގ މޖޯރިޓީ ޝއަރހޯލްޑަރއް ކަމުގައި ނުވުން.
 .4އަމިއްލަ ނަމުގައި އއްވސް ވިޔަފާރިއއްކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާ މި އޮތޯރިޓީގ އއްވސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީގޮތުން ގާތްގުޅުމއް ހުރި ފަރާތއް ކަމުގައި ނުވުން.

މި މަގާމުތަކަށް ޝައުގުވރިވ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އޕްލިކޭޝަން ފޯމާއކު ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވަންވާނއވ.
 .1މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އކްރޑިޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސޓްފިކޓްތަކުގ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއކު
 .2ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމް ނިންމި ކަމުގ ލިޔުންތަކުގ (ސްކޫލް ލީވިންގ ސޓްފިކޓް) ކޮޕީ
 .3ވަޒީފާއއްގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅފައިވާ މީހއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާގ މަސްއޫލިއްޔަތު އނގޭނ ރަސްމީ ލިޔުމއް
 .4ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)
 .5ދިވހި ރައްޔިތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ ކޮޕީ
 .6ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ މަސައްކަތް ބލހއްޓވި އިސްމުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ސުޕަވައިޒަރަކު ،އ ފަރާތއްގ މަސައްކަތާމދު
ދކޭގޮތުގ ލިޔުމއް (ރކަމންޑޭޝަން ލޓަރ (އޮޕްޝަނަލް))
ނޯޓް:
-

މަތީގައިވާ މަގާމުތަކުގ އިންޓަރވިއުއަށް ދައުވަތު ދވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން އންމ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވާ
ފަރާތްތަކުގ ތރއިން ހަމައކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރވޭ ފަރާތްތަކަށވ.

-

މި މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވޭނީ ތަޢުލީމީ ފންވަރަށާއި މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާއަށާއި އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލާ އންމ މަތިން
މާކްސް ލިބޭ ފަރާތއްގ މައްސަލަ ބަލާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ވޭތުވދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހު އއްވސް ކުށުގ ރިކޯޑއް ނުވާނަމައވ.

މި މަގާމުތަކަށް ޝައުގުވރިވ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  10އޕްރީލް  2022ގ  13:00ކުރިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރވނިއު
އޮތޯރިޓީގ ވަޒީފާއަށް އދޭ ފޯމާއކު ތިރީގައިވާ އީމއިލް އޑްރހަށް އޕްލިކޭޝަން ހުށަހޅުއްވުން އދމވ .ފޯމު މި އޮތޯރިޓީގ ވބްސައިޓުން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނއވ.
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރވނިއު އޮތޯރިޓީ ،އަމީނީ މަގު ،މާލ ،ދިވހިރާއްޖ
ހޮޓްލައިން1415 :
އީމއިލްhr@mira.gov.mv :

ވބްސައިޓްwww.mira.gov.mv :

ނޯޓް :އީމއިލް މދުވރިކޮށް އޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ،އޕްލިކޭޝަން މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އޕްލިކޭޝަން
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ ޒިންމާއކވ.
 24ޝަޢުބާން 1443
 27މާރިޗު 2022

