ނަންބަރIUL/2017/PRISCO/06 :

އި ޢުލާ ން
މި އޮފީހުގެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަ ޤާ މް

އެ ސި ސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފި ސަރ

ރޭ ންކ ް

GS-1

މު ސާ ރަ

 4100/-ރުފިޔާ

ސަރވ ިސ ް އެ ލަވަނ ްސ ް

 1200/-ރުފިޔާ

އެ ޓެ ންޑ ެނ ްސ ް އެ ލަވަނ ްސ ް 2200/-
ބޭ ނުންވ ާ އަ ދަ ދު

( 01ދޭއް)

ވަ ޒީ ފާ އަ ދާކުރަންޖެހ ޭ

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮ ސައިޓީ (ޕްރި ސްކޯ) ގެ އިދާރީ އޮފީ ސް

ސެ ކްޝަނ ް
ޝަ ރު ތު
 .1މަގާމުގެ މަ ސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
 3ގެ ސަނަދެއް ހާ ސިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ
 .2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު ،އޭގެ
އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގަ އި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން
' ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
.3

މަޤާމުގެ މަ ސައްކަތުގެ ދާޢިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  01އަހަރު ދުވަހުގެ މަ ސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން.

އެ ހެނިހެނ ް އި ނާޔަތްތައ ް

ޤަވާޢިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަ ސްތަކުގައި މަ ސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
އިތުރުގަޑީގެ ފައި ސާއާއި ބަންދު ދުވަ ސްތަކުގެ ފައި ސާ ލިބޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެ ސް
އެކިކަހަލަ އެލަވަން ސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ލިބޭނެއެވެ.

މަ ޤާ މުގ ެ މަ ސް ޢޫލިއްޔަތ ު
-

އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓުން .

-

ޑިޕޮ ސިޓް ސްލިޕްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

-

ޗެކްހެދުން .އަދި ޗެކްތައް ފޮތުގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވާ ޗެކުޙަވާލުކުރުން.

-

ފައި ސާގެ ހި ސާބުތައް އޯޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އޯޑިޓްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
ބެލެހެއްޓު ން.

-

ޓެކް ސްގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް

-

ފައި ސާ އާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި މަ ސައްކަތްތައް ކުރުން.

-

މިނޫނަ ސް އޮފީހުގެ އި ސްވެރިން ޙަވާލުކުރާ ރަ ސްމީ މަ ސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށްކޮށް
ނިންމުން .

ވަ ޒީ ފާއަށ ް އެ ންމ ެ ޤާބ ިލް ހ .ހާ ސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށްބަލައިގެން.
ފަ ރާ ތެއ ް ހޯ ދުމަށ ް ބަލާނ ެ ށ .މަ ސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
ކަ ންތައްތައ ް

ނ .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
ރ .މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު ބެލެވޭނެއެވެ.

އި ން ޓަރވިއ ު ކު ރުނ ް

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން ،އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ
މަ ސައްކަތު  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ .އަދި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10
އަކަށް ވުރެ ގިނަ ނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ޝޯޓްލި ސްޓް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ނޯ ޓް :ހު ށަހަޅަންޖެހ ޭ ލިޔުންތ ައް ފު ރިހ ަމ ަ ނު ކޮށ ް ހު ށަހަޅ ާ ފޯ މްތައ ް ބާ ތި ލް ކު ރެވޭނ ެ ވާ ހަކ ަ ދެންނެވީމެވ ެ.

އެ ޕް ލިކޭޝ ަނ ް ފޯ މާ އެކ ު ހު ށަހަޅުއްވ ާ ލި ޔުންތަކުގ ެ އަ ދަ ދު އެނގޭގޮތަށ ް ކޮ ންމ ެ ޞަ ފުޙާއެއްގައ ި ނަ ންބަރ ު ޖެ އް ސެވުނ ް އެ ދެ މެވ ެ.
ސު ން ގަ ޑި :މި މަޤާމްތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  04ޖެނުއަރީ  2018ވާ ބުރާ ސްފަތި ދުވަހުގެ  15:00ގެކުރިން މޯލްޑިވް ސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވި ސްއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ ( .ޣާޒީ ބިލްޑިންގ  1 /ވަނަ ފަންގިފިލާ)
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޕްރި ސްކޯގެ

ނަންބަރު  3306744އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހު ށަ ހަ ޅަ ން ޖެ ހޭ ލި ޔު ން ތަ އް:
މ ސަރވި ސްގެ  www.corrections.gov.mvވެބް ސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
މ ފޯމް ި
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ( ިއަދި މި ސަރވި ސްގެ ކައުންޓަރުންވެ ސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).
-

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

-

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ އަދި އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ.

-

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )

-

ސިވިލް ސަރވި ސް އަށް  /ސަރުކަރާށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަ ސްވުމެއް އޮތް މީހެއްނަމަ ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަ ސްމީ ލިޔުން.

-

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނުގެ ރަ ސްމީ ލިޔުން.
ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެކު ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަ ސްލު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
 07ރަބީޢުލް އައްވަލް 1439
25

ޑި ސެމްބަރ

2017

