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މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ނަންބަރ:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)167-HR/167/2022/22

އިޢުލާން
ގ ތެރެއިން އިސްކަންދެވޭނީ
މޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކު ެ
ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަގާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ .މި ަ
ނށެވެ.
ދިވެހިބޭފުޅުން ަ

މަޤާމް:

ނ
ޝ ް
ލެބް ޓެކްނީ ަ

ރޭންކް:

އެމް.އެސް ( 3މެޑިކަލް ސަރވިސް )3

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޖޫނިއަރ ޕްރޮފެޝަނަލް ސިވިލް އޮފިސަރސް

މުސާރަ:

މަހަކު  5,610/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވެންސް:

މަހަކު  3,500/-ރުފޔާ

ނޮންޕްރެކްޓިކްސް އެލަވްންސް:

މަހަކު 1,963/50ރުފޔާ

ފުޑް އެލަވަންސް:

މަހަކު 1,800/-ރުފިޔާ

އެކޮމޮޑޭޝަން އެލަވަންސް:

މަހަކު 2,500/-ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

މާފުށި ޖަލު

މަޤާމުގެ ޤިންތި:

ދާއިމީ  /ކޮންޓްރެކްޓް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

މެޑިކަލް ސައިންސް ނުވަތަ މެޑިކަލް ލެބޯޓަރީން؛
 ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ އިންސްޓިއުޓެއްގައި ލެވެލް  06ނުވަތަ ލެވެލް  05ގެ
ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުން.
 މީލާދީ ގޮތުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރި( 45 ،ސާޅީސް ފަހެއް) އަހަރު ނުވާ މީހަކު
ކަމުގައިވުން،
ނވުމާއި،އެއްވެސް އިރެއްގައި
ު
ށ
 ޖިނާއީ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހަކަ ް
މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށް އެކަހެރިވުމަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

 .1އޯޕީޑީއާއި

އައިޕީޑީއަށް

އަންނަ

ތއް
ސާމްޕަލް ަ

ބަލިމީހުންގެ

ބަލައިގަތުމާއި

އައިޑެންޓިފިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުން.
.2

ކުރަންޖެހޭ ތަޙްލީލުތަކުގައި ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން ލަފާހޯދާ ،
ތ
ވ މަޢުލޫމާ ު
ށ ބޭނުން ާ
ޚދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީ ބަލިމީހާއަ ް
އންމެ ފުރިހަމަ ި
ބަލިމީހާއަށް ެ
ނ.
ސާފުކޮށްދިނު ް

ޓސްޓުތައް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ އާއި
 .3ޑިއުޓީ ތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ެ
އެއްގޮތަށް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު  ،ރިޕޯޓްތައް ނިންމުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކުރުން.
 .4ރެޖިސްޓްރީތަކުގައި ލިޔަންޖެހޭ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެ ޗެކްކޮށް ފުރިހަމައަށް
ޓ
ބެލެހެއްޓުމާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޓެސް ް
ނ.
ނ ް
ތން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދި ު
ނަތީޖާއާއި ބެހޭގޮ ު
ކރުމާއި ކުރެވޭ ޓެސްޓުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް
 .5ޚާއްޞަ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތައް ު
މަސައްކަތް ކުރުން.
 .6ޓެސްޓުތަކުގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޗެކްކުރުމާއި  ،ރެކޯޑްސްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .7ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

ސެކްޝަނުގައި

ކުރާ

ޓެސްޓުތައް

ކުރުމަށް

ބޭނުންކުރެވޭ

ކޮންސިއުމަބްލްސް ،ރިއެޖެންޓްސްއާއި ކެމިކަލްސްގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއެކު އެއްވެސް
އެއްޗެއް

ހުސްވުމުގެ

ކުރިންނާއި

އެކްސްޕަޔާރ

ވުމުގެ

ކުރިން

ދުވަސްއޮއްވާ

ނ.
އިސްފަރާތަށް އެންގު ް
 .8ލެބޯޓްރީގެ މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލު އެކުވެރިކޮށް ބޭއްވުމާއެކު ލެބޯޓްރީ ސާފުތާހިރުކޮށް
ބޭއްވުން.
ވ މެޝިންތަކާއި އިކްއިޕްމަންޓްތައް
ގއި ބެހެއްޓިފައި ާ
 .9ލެބޯޓްރީގެ އެކި ސެކްޝަންތަކު ަ
ނޖެހޭ މެއިންޓެނަންސް
މއި،ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހަދަ ް
ޑެއިލީ މެއިންޓެނަންސް ހެއްދު ާ
އލުމެއް ވެފައިވާނަމަ
ލއްޓުމާއި މިއިން އެއްޗަކަށް ގެ ް
ހަދާ އޭގެ ރެކޯޑްސްތައް ބެހެ ެ
އިސްފަރާތަކަށް އެންގުން.
ތކުން ފަސޭހަކަމާއެކު
ޔއިންނާއި އެހެނިހެން ސާމްޕަލް ަ
 .10ލެޔާއި ހަށިގަނޑުގެ ތަފާތު ދި ަ
މސައްކަތްކުރާ އެހެން
ަ
ދނެގެން ތިމާއާއި އެކުގައި
ަ
ބަލިޖެހިދާނެ މާޙައުލެއްކަން

މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ސަމާލުވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދެއްގެ މަތިން
މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމާއެކު އެހެން މުވައްޒަފުން މިކަމުގައި ސްޕަވައިޒްކުރުން.
 .11ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ ފަރާތް (ތައް) ފިޔަވާ އެހެން
ފަރާތަކަށް އަންގާ އާއްމު ނުކުރުން.
އ އިމަރޖެންސީ ޑިއުޓީއަށް ނިކުތުން .މީގެ އިތުރުން
 .12ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި ޑިއުޓީއާ ި
ނ.
ލެބޯޓްރީގެ ދާއިރާގައި ހަވާލު ކުރައްވާ އިތުރު ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު ް

މީހުން

ހޮވުމުގައި

އިސްކަން 

ދެވޭ ކަންތައްތައް:

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު.

 ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ.

-

ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފޯމު.

(މި

www.corrections.gov.mv

ފޯމު
އިން

މި

ސަރވިސްގެ

ޑައުންލޯޑް

ނނެއެވެ.
ސަރވިސްގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުން ާ

ކުރެވޭނެއެވެ.

ވެބްސައިޓު
އަދި

މި

ބިދޭސީ ނަމަ ފުރާނީ

ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެވެ.
-

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިޝަންސްގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރާ)

-

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ
ކާޑުގެ ކޮޕީ.

-

ކގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ތައްގަނޑުޖެހި ކޮޕީ.
ކޓުތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ

-

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( .ސީވީ )

-

ވ
ނ ދީފައި ާ
ތންތަނު ް
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ަ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

-

ހމަނުވާ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް.
ނެގި ފަހުން ތިން މަސްދުވަސް ަ

-

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވާނަމަ ލައިލަންސްގެ ކޮޕީ.

-

ޕޮލިސް ރިޕޯޓް.

-

ބިދޭސީ އެއްނަމަ ފުރާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ފޯމު.

-

ބިދޭސީއެއްނަމަ މި އިޢުލާންގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް
ކައުންސިލްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމްގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް.

-

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



ސުންގަޑި:

މި މަޤާމުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން
ލިޔެކިޔުންތަކާ

އެކު

2022

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ވަނަވަރު އަދި

މާރޗް

info@corrections.gov.mv
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ވާ

އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ނިޔަލަށް

އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ .ނުވަތަ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރަށް ފޯމް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


ޝރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ
ަ
ށހަޅާ ފޯމުތަކާއި
މ ނުކޮށް ހު ަ
ނތައް ފުރިހަ ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔު ް
ވމެވެ.
އ ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަ ަ
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުތަ ް



ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ސައްޙަ ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،ފޯމް ބާޠިލް
ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.



ވއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު
ޅ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަ ި
ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަ ާ
ގެންނަންވާނެ އެވެ.

އިންޓަރވިއު

އޮންނާނެ

ތަނާއި ،

މުއްދަތު:

މި މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން ،މި
ތރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ާ
އެންގޭނެއެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:



އދަދު  10އަށްވުރެ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ަ
އ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ޢލީމީ ފެންވަރާ ި
ގިނަނަމަ ،ތަ ު
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް
ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް

މީހުން

ހޮވުމަށް

 ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ
ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ
ޖުމްލަ އިންސައްތަ:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް:

ޢލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3026115 ،ނަންބަރު
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަ ު
ފޯނަށް ،ނުވަތަ  3026114ނަންބަރު ފޯނަށެވެ .އަދި އެޕްލިކޭޝަން ލިބުނުކަން
ޔަގީން ކުރުމަށް ގުޅާނީ  3026143އަދި  3026142އަށެވެ.

(ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާނީ ފޯމާއެކު ހީރަސްޖަހައި ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ .އަދި މެއިލް އިން
ފޮނުވާނަމަ ،މެއިލް ލިބުނުތޯ ޗެކް ކުރުމަކީ ފޯމް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މެއިލް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ނުކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ މެއިލް އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ރިސީވް ނުވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފަހުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ).
 24ފެބުރުވަރީ 2022

