`

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ނަންބަރ:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)167-HR/167/2021/85

އިޢުލާން
ގމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
މިސަރވިސްގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެ ު
މަޤާމް:

އެސިސްޓެންޓް ސިވިލް އޮފިސަރ

ރޭންކް:

ސީ 2

ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސިވިލް އޮފިސަރސް  /ސަޕޯޓް ސަރވިސް

އަސާސީ މުސާރަ:

މަހަކު  5,400/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  3,500/-ރުފޔާ

ނޮން ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  2,430/-ރުފޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ހެޑް އޮފީސް ( ، )03މާފުށި ޖަލު ()01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް ،މާފުށި ޖަލު

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ކޮންޓްރެކްޓް (  06މަސްދުވަސް)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

މަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު،
 .1ސަނާވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު،
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' އަދި 'އިސްލާމް' މި މާއްދާތަކުން
ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ
 .2ސާނަވީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  02އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ
 .3މަޤާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ
ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް
އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' އަދި 'އިސްލާމް' މި މާއްދާތަކުން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން.
 .4މީލާދީ ގޮތުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރި( 40 ،ސާޅީސް) އަހަރު ނުވާ މީހަކު
ކަމުގައިވުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް (ހެޑް އޮފީސް)

ށ
ސއަ ް
ރކޮށް މިސަރވި ް
ޅ ނިޒާމް ( ބަނޑޭރި ޕޭ ) މެދުވެ ި
ސއާއި ގު ޭ
އން ފައި ާ
ތގެ އޮންލަ ި
 ދައުލަ ު
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ނމެހައި
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އސާގެ
ފަ ި

ތއް
ކއެސްޓް ަ
ރި ު

ޗެކްކޮށް

އުޞޫލުގެ

ވ
އ ާ
ހަމަޖެހިފަ ި

ނ
ތެރެއި ް

ނ.
ރ ް
އެކްސެޕްޓްކު ު
ށ
ސއަ ް
ވރިކޮށް މިސަރވި ް
ދ ެ
ޑރި ޕޭ ) މެ ު
ނޒާމް ( ބަނ ޭ
ސއާއި ގުޅޭ ި
ފއި ާ
އންލައިން ަ
ތގެ ޮ
 .2 ދައުލަ ު
މ އެކަން އެފަރާތްތަކަށް
ނ ަ
އއް އުޅޭ ަ
ލ ެ
ގއި މައްސަ ަ
އސްޓްތަކު ަ
ކ ެ
އސާގެ ރި ު
ނމެހައި ފަ ި
ހުށަހެޅޭ އެ ް
ނ.
ދނު ް
މށް މަގުފަހި ކޮށް ި
ހޅު ަ
ކއެސްޓް ހުށަ ެ
ފރާތްތަކަށް އަލުން ރި ު
އއެކު ރިޖެކްޓްކޮށް އެ ަ
ބ ި
ސބަ ާ
ނގައި ަ
އަ ް
ށ
ސއަ ް
ވރިކޮށް މިސަރވި ް
ދ ެ
ޑރި ޕޭ ) މެ ު
ނޒާމް ( ބަނ ޭ
ސއާއި ގުޅޭ ި
ފއި ާ
އންލައިން ަ
ތގެ ޮ
 .3 ދައުލަ ު
ހުށަހެޅޭ

ނނާއި
ގއިދީ ް
ަ

ނނާއި
ހ ް
ނދުމީ ު
ބަ ް

ޅންހުރި
ގު ު

ހއި
ނމެ ަ
އެ ް

ފައިސާގެ

ގ
ކ ެ
މުޢާމަލާތްތަ ު

ނ.
ލހެއްޓު ް
ތއް ބެ ެ
މސައްކަތް ަ
ޓވް ަ
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

އޮފެންޑަރ މެނޭޖްމަންޓް (ހެޑް އޮފީސް)


ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ފޯމް ތަކާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން ހުށަހަޅާ
ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ދިނުން.



އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނާބެހޭގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު
ދިނުމާއި އެކިފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީ ،މެސެޖް ފޮނުވުން.



ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ހޯދަން އެދޭ މަޢުލޫމާތު
ކަމާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަންތަކުންނާއި ޖަލުތަކުން ހޯދާ އެ މަޢުލޫމާތްތައް އެ އިދާރާތަކަށް
ފޮނުވުން.



ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ޢާއިލަތަކުންނާއި ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން ފޯނުންނާއި އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވަބު ދިނުން.



ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުންނާއި ޤައިދީންނާ ބަންދުމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން ޤައިދީންނާއި
ބަންދުމީހުންނަށް ފޮނުވާ ސިޓީތަކާއި ލިއުންތައް އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.



ޤައިދީންނާ ބަންދުމީހުންލައްވާ ސޮއިކުރުވުމަށް އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ލިޔެކިއުންތަކުގައި
ސޮއިކުރުވުމަށްފަހު އެފަދަ ލިޔެކިއުންތައް އެފަރާތްތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުން.



ސެކްޝަނުގެ އެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން (އީމެއިލް ،ޖެމްސް ބެލެހެއްޓުން)



ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންގެތެރެއިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެއިންބޭރަށް ދާންޖެހޭ
މީހުން

ފުރުވާލުމަށްޓަކައި

އިދާރީގޮތުން

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ހަމަޖެއްސުން.
މެޑިކަލް ސެކްޝަން (މާފުށި ޖަލު)

އ
ކރާ ޤައިދީންނާ ި
ލ ގެންދިއުމަށް ޑޮކްޓަރު ރިފަރ ު
 01 ސިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް މާ ެ
ގ ކަންތައް މާލެ މެޑިކަލްއާ ގުޅިގެން ހަމަޖެއްސުން؛
މންޓް ެ
ބަންދުމީހުންގެ އެޕޮއިންޓް ަ
ލތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް
މޑިކަލް ފައިލްތައް ހަދާ އެފައި ް
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ބންދުމީހުން ެ
 ޤައިދީންނާއި ަ
ބެލެހެއްޓުން؛
ހން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން
 03 ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީ ު
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުން؛
ނދާ ޤައިދީންނާއި
 04 ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެ ް

ގ
ބަންދުމީހުން ެ

ލތަކާއި
ފައި ް

މެޑިކަލް

މެޑިކަލް

ނ
އެހެނިހެ ް

ލިޔުންތައް

މާލެ

ނ؛
ނތައް އެންގު ް
އންގަންޖެހޭ އެންގު ް
ފޮނުވުމާއި އަދި އެމީހުންނަށް ަ
އ
ނނާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ޤައިދީންނާ ި
 05 ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހު ް
ބަންދުމީހުންގެ ސިއްޙީ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން؛
ޤައިދީންނާއި

06 

ޝަކުވާ

މހުންގެ
ބަންދު ީ

ޖަވާބުދިނުމާއި،

ށ
ފޯމްތަކަ ް

އދަލުކުރުން،
ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ބަ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ( ހެޑް އޮފީސް)

ވރިޔާގެ ލަފާގެމަތިން
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް އަންނަ އެންޓްރީތައް ބަލާ ެ
ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.
 އޮފީސް ހުޅުވާ ބަންދުކުރާ ތާވަލު ހެދުމާއި ،އޮފީސް ހުޅުވާ ބަންދުކުރާ ފޮތް
ބެލެހެއްޓުން.
 އެޑްމިން

ސެކްޝަންގެ

ޔައުމިއްޔާ

އަދި

މި

ސަރވިސްގެ

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުން.
 މި

ސަރވިސް

ޖަލުތަކުގައި

އާއި

ބޭނުންކުރާ

އ
އެންމެހަ ި

ވެހިކަލްތަކާއި،

އުޅަނދުފަހަރާގުޅޭ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ރިސެޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުން ޖެހިއްޖެ
ނަމަ ސެކްޝަންވެރިޔާގެ އިރުޝާދާއި އެކު މަސައްކަތްކުރުން.
 ހެޑް އޮފީހުގެ ކުނީގެގޮތުގައި އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު އުކާލުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުން.
 ހެޑްއޮފީހުގެ

ރޫމް

މީޓިންގ

ކުރަންޖެހޭ

ގތުން
ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ޮ

އ
އެންމެހަ ި

މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ށ
ތ ލިޔެ ފައިލްކޮ ް
 އެޑްމިން ސެކްޝަނުން ލިޔަންޖެހޭ ސިޓީ  ،މެމޯ ފަދަ ތަކެ ި
ބެލެހެއްޓުން.
ތކާއި ފައިލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ސެކްޝަންގައި ބޭނުންކުރާ ފޮތް ަ
 އޮފީހުން ޙަވާލުކުރާ އޮފީހާއިގުޅޭ އެހެނިހެން އޮފީސް މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
މީހުން

ހޮވުމުގައި

އިސްކަން

ކަންތައްތައް:
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ދެވޭ  ތަޢުލީމީ ފެންވަރު.
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި ތަޖުރިބާ.


ވަޒީފާއަށް

އެދޭ

ފޯމު

(މި

ފޯމު

މި

ސަރވިސްގެ

ވެބްސައިޓު

 www.corrections.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި ސަރވިސްގެ
ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).


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



ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )



ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ދައުލަތަށް

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މީހަކު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިއުތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ސުންގަޑި:



ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހަކުނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.



ނެގި ފަހުން ތިން މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ އިސްކޮޅު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް.



އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވާނަމަ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ.



ޕޮލިސް ރިޕޯޓް



މި މަޤާމުތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ވަނަވަރު އަދި ލިޔެކިއުންތަކާއި
އެކު

2021

ނޮވެންބަރު

އާދިއްތަ

28

ނިޔަލަށް

ދުވަހުގެ

 info@corrections.gov.mvއަށް މެޢިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.


ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.



ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ސައްޙަ ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.



ވަޒީފާއަށްއެދޭ

ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅާ

ލިޔުންތަކުގެ

އަސްލު

އިންޓަވިއުއަށް

ހާޒިރުވާއިރު

ގެންނަންވާނެ އެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:



ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:



މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން ،މި އިޢުލާނުގެ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ.
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ،
ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:

 ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3026115 ،ނަންބަރު ފޯނަށް ،ނުވަތަ
 3026114ނަންބަރު ފޯނަށެވެ އަދި އީމެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގުޅާނީ 3026143
ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  3312694ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

(ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާނީ ފޯމާއެކު ހީރަސްޖަހާ ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ).
 17ނޮވެމްބަރު 2021

