ނަންބަރIUL/2017/PRISCO/05 :

އިޢުލާން
ޖއެވެ.
ނންވެއް ެ
މި އޮފީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ބޭ ު
މަޤާމް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

ރޭންކް

GS-1

މުސާރަ

 4100/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 1200/-ރުފިޔާ

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް

2200/-

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 02ދޭއް)

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ) ގެ އިދާރީ އޮފީސް

ސެކްޝަން
ޝަރުތު
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  3ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް
ތރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި
އ ު
ލިބިފައިވުމާއި އެކު ،އޭގެ ި
ގ މަސައްކަތުގެ ދާޢިރާއެއްގައި 1
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ މަޤާމު ެ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ނ އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
ޤަވައިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތި ް
ސ
ނއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެ ް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭ ެ
ބނެއެވެ.
އެކިކަހަލަ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ލި ޭ

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
-

ކޯޕަރޭޓިވްގެ ސްޓޮކުން މަދުވާ ތަކެތި ހޯދައި އެތަކެތި ސްޓޮކަށް ވެއްދުމާއި މޮނިޓަރކޮށް
ބެލެހެއްޓުން.

-

ހދުމުގެ މަސައްކަތްތައް
 25000ރުފިޔާއިން މަތީ އަގުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި/ޙިދުމަތް ޯ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރުން.

-

މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ،އިއުލާން ކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ބިޑްތައް ބަލައިގަތުން.

-

ބއްދަލުވުންތައް
އިވެލުއޭޓްކުރުވޭ ބިޑްތައް ޗެކްކުރުމާއި ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ަ
ށއަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަށް ހުށައެޅުމުގެ އިންތިޒާމްތައްކުރުމާއި،
އިންތިޒާމުކުރުމާއި ،ކޮމިޓީއަށް ހު ަ
ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން.

-

އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ޗެކްކުރުން.

-

ފޔަވަޅުއަޅައި ބެލެހެއްޓުން.
އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަކަށް ި

-

ސކްޝަނުން ދޭންޖެހޭ
ކޮންމެ މަހެއްގެ 12ގެ ކުރިން އަންނަ މަހުގެ ކޭޝް ފްލޯއަށްެ ،
މަޢުލޫމާތު ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

-

މހައި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަށާއި ،ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަނަށް ދޭންޖެހޭ އެން ެ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރުން.

މަޤާމް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ރޭންކް

GS-1

މުސާރަ

 4100/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 1200/-ރުފިޔާ

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް

2200/-

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ) ގެ އިދާރީ އޮފީސް

ސެކްޝަން

ލ
 .1މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެ ް
ނ
ގ ް
މތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެ ެ
ވން ނުވަތަ ސާނަވީ އި ް
 3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ު
'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު ،އޭގެ އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި
ގ
ގން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތު ެ
ދށްވެ ެ
'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ަ
ވން.
ދާޢިރާއެއްގައި  1އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

މ
ނ އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަ ަ
ޤަވާޢިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތި ް
ސ
ނއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެ ް
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭ ެ
ބނެއެވެ.
އެކިކަހަލަ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ލި ޭ

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
-

ލހެއްޓުން .
އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ބެ ެ

-

ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

-

ޗެކްހެދުން .އަދި ޗެކްތައް ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވާ ޗެކުޙަވާލުކުރުން.

-

ނ.
ގއި އެހީތެރިވެދިނު ް
ފައިސާގެ ހިސާބުތައް އޯޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އޯޑިޓްކުރުމު ަ
ބެލެހެއްޓުން.

-

އ
ޓެކްސްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަ ް

-

ފައިސާ އާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

-

މިނޫނަސް އޮފީހުގެ އިސްވެރިން ޙަވާލުކުރާ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށްކޮށް
ނ.
ނިންމު ް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

ގން.
ހ .ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށްބަލައި ެ

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބަލާނެ

ގން.
ބފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ެ
ށ .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލި ި

ކަންތައްތައް

ކށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
ނ .ޤާބިލުކަން ަ
ވނެއެވެ.
ރ .މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބެލެ ޭ

އިންޓަރވިއު ކުރުން

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން ،އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ
އދަދު 10
ވ .އަދި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
ގއި އެންގޭނެއެ ެ
މަސައްކަތު  15ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
ޓ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
ޓލިސް ް
އ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ޝޯ ް
އަކަށް ވުރެ ގިނަ ނަމަ ތަޢުލީމާ ި

ނޯޓް :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ކޮންމެ ޞަފުޙާއެއްގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.
ސުންގަޑި :މި މަޤާމްތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  14ޑިސެމްބަރ  2017ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  15:00ގެކުރިން މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ ( .ޣާޒީ ބިލްޑިންގ  1 /ވަނަ ފަންގިފިލާ)
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރިސްކޯގެ ނަންބަރު  3306744އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
މ ސަރވިސްގެ  www.corrections.gov.mvވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
މ ފޯމް ި
މ ( ި
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ ްއަދި މިސަރވިސްގެ ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
-

ނނޭހެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް.
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެން ާ

-

ކގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ އަދި އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ.
ކޓްތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފި ެ

-

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )

-

ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކަރާށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މީހެއްނަމަ ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުން.

-

ގ ރަސްމީ ލިޔުން.
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނު ެ
ށ ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެކު ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަވިއުއަ ް
ލ 1439
 19ރަބީޢުލް އައްވަ ް
 07ޑިސެމްބަރ

2017

ސްޕރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕްރިޒަން އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީ
ވައިސްޗެއަރމަން

