`

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ނަންބަރ:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)167-HR/167/2020/50

އިޢުލާން
ވތީ ،މި
ފއިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ާ
މި ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  (IUL)167-HR/167/2020/49އިޢުލާނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާ ަ
ނ ކުރަމެވެ.
މވައްޒަފަކު ނެގުމަށްޓަކައި އިޢުލާ ް
މޤާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ު
ކށް އަލުން މި ަ
އިޢުލާން ބާތިލް ޮ
މަޤާމް:

ކައުންސިލަރ

ރޭންކް:

ސީ 4

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސިވިލް ސްޓާފް

މުސާރަ:

މަހަކު  6,720/-ރުފިޔާ

މި މަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް:

މަހަކު  3,500/-ރުފިޔާ

ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  3,024/-ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

މަޤާމުގެ ޤިންތި:

ކޮންޓްރެކްޓް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

ނމާއެކު،
ށދި ު
މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮ ް
 .1ކައުސިލިންގެ

ދާއިރާއިން

ޑިޕްލޮމާ

ނުވަތަ

އެއަށްވުރެ

މަތީ

ސަނަދެއް

ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
ށފައި ވުމާއި އެކު ގުޅޭ
ލ  04ގެ ޝަނަދެއް ހާސިލްކޮ ް
 .2ކައުސިލިންގެ ދާއިރާއިން ލެވެ ް
ދާއިރާ އެއްގައި  02އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހުރުން.
މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

 .1ޤައިދީންގެ

ނ
ތެރެއި ް

ކައުންސެލިންގ

ހ
ދޭންޖެ ޭ

ހންނަށް
މީ ު

ލންދީ،
ކައުންސެ ި

ނ.
އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓު ް
ޖރުންނާއި ހިއްސާކުރުން.
މނޭ ަ
 .2ކައުންސިލިންގ ދެވޭ މީހުންނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޔުނިޓް ެ
 .3މި ސަރވިސް އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ކައުސިލިންގ ދިނުމާއި އެސެސްމަންޓް
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން

 .4މި ސަރވިސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،އޮފީހުގެ
ތއް ކުރުން.
އ ަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތަ ް
ހލުވެރިވުމާއި ،އަމިއްލަ
އށް އަ ު
ހދުންތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ަ
 .5ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ފަހުގެ ޯ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 .6މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޒިޔާރަތް
ކުރުން.
މީހުން ހޮވުމުގައި އިސްކަން ދެވޭ 
ކަންތައްތައް:
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު.

 ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ.


ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

މ
ފޯ ު

(މި

ފޯމު

މި

ސަރވިސްގެ

ވެބްސައިޓު

 www.corrections.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ސަރވިސްގެ
ނނެއެވެ).
ނ ާ
ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހު ް


ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ތއް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް.
ފެންނަންއޮތް ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ަ



ކގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
ކޓުތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )



ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކަރާށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މީހަކު
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ފ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީ ާ



ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ
ކޮޕީ.

ސުންގަޑި:



ހމަނުވާ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް.
ނެގި ފަހުން ތިން މަސްދުވަސް ަ



އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވާނަމަ ލައިލަންސްގެ ކޮޕީ.



ޕޮލިސް ރިޕޯޓް



މި މަޤާމުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ވަނަވަރު އަދި ހުށައަޅަންޖެހޭ
ދވަހުގެ (އޮފީސް ރަސްމީ
ލިޔެކިއުންތަކާއި އެކު  2020އޮކްޓޯބަރ  92ވާ ބުރާސްފަތި ު
ދުވަހުގެ)  410::ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ( ޣާޒީ ބިލްޑިންގ/
ގްރައުންޑް ފްލޯރ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.



ކން
ޠ ހަމަނުވާ ފަރާތްތަ ު
ރ ު
މ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ޝަ ު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ރވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކު ެ



ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ސައްހަ ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފޯމް ބާޠިލް
ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.



ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު
ގެންނަންވާނެ އެވެ.

އިންޓަރވިއު

އޮންނާނެ

ތަނާއި ،

މުއްދަތު:

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން ،މި އިޢުލާނުގެ
ނ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ.
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް



ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

ގ އަދަދު  20އަށްވުރެ
ތތަކު ެ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާ ް
ތަޢުލީމީ

ގިނަނަމަ،

ތެރެއިން

ފަރާތްތަކުގެ

އ
ފެންވަރާ ި
މ
އެން ެ

ތަޖުރިބާއަށް
މަތިން

މާކްސް

ބަލައި،
ލިބޭ

ވަޒީފާއަށް
20

ފަރާތް

ކުރިމަތިލާފައިވާ
ޝޯޓްލިސްޓް

ކުރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ

 ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ)

ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:
މި

އިޢުލާނާ

ގުޅިގެން

އިތުރު

މި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3026115 ،ނަންބަރު ފޯނަށް،
ވ.
ފނަށެ ެ
ނުވަތަ  3026114ނަންބަރު ޯ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް:

އީ މެއިލްemployment@corrections.gov.mv :

(ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާނީ ފޯމާއެކު ހީރަސްޖަހާ ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ).
 20އޮކްޓޯބަރ 2020

