ނަންބަރު(IUL)220-HMS/1/2021/54 :

ވަޒީފާގ ފުރުޞަތު
މި އޮތޯރިޓީގ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވއވ.
މަގާމު:
ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖހޭ
ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަން/ސކްޝަން:
އަސާސީ މުސާރަ:

ޑޕިއުޓީ ޑިރކްޓަރ ޖނރަލް ،ލާޖް ޓކްސްޕޭޔަރ އންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓކްސް އޮޑިޓް ()DG1
ލާޖް ޓކްސްޕޭޔަރ އންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓކްސް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
މަހަކު  15,250/-ރުފިޔާ
ނޮން-ޕްރކްޓިސިންގ އލަވަންސް :ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ދުވާލަކަށް  275/-ރުފިޔާގ ރޭޓުން

އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

ސަރވިސް އލަވަންސް :ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ދުވާލަކަށް 225/-ރުފިޔާގ ރޭޓުން
ލިވިންގ އލަވަންސް :ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ދުވާލަކަށް  200/-ރުފިޔާގ ރޭޓުން
އކްސްޓންޑަޑް ޓައިމް އލަވަންސް :ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ދުވާލަކަށް  110/-ރުފިޔާގ ރޭޓުން

މަގާމުގައި އަދާކުރަންޖހޭ
މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

ލާޖް ޓކްސްޕޭޔަރުންގ އޮޑިޓްތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓކްސް އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައޅޭ ފަރާތްތަކުގ
ޓކްސް އޮޑިޓްތައްކޮށް އ ފަރާތްތަކުން ޓކްސް ދައްކައިފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އއްގޮތަށްތޯ ބަލައި
ޔަގީންކުރުމާއި ކަމާގުޅޭ އންމހައި މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބލހއްޓުން

ޝަރުޠު:
އކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައިނޭންސް އާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ  /އޭ.ސީ.ސީ.އޭ މމްބަރޝިޕް ނުވަތަ ސީ.އައި.އމް.އޭ
ނިންމާފައިވުމާއކު ،މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއއްގައި މަސައްކަތްކޮށް  5އަހަރު ދުވަހުގ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން

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.

މިމަގާމުތަކަށް 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  12އޮގަސްޓު  2021ގ  16:00ކުރިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރވނިއު
އޮތޯރިޓީގ ވަޒީފާއަށް އދޭ ފޯމާއކު ތިރީގައިވާ އޑްރހަށް އޕްލިކޭޝަން ހުށަހޅުއްވުން އދމވ .ފޯމު މި އޮތޯރިޓީގ ކައުންޓަރުންނާއި
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.
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