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ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ
މާލ
ދިވހިރާއްޖ

ނަންބަރު(IUL)458/458/2019/9 :

އިޢުލާނު
މަޤާމް:

އސިސްޓންޓް އިންވސްޓިގޭޝަންސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގ ނަންބަރު:

J-150029

ބޭނުންވާ އަދަދު:

( 01އކއް)

މަޤާމުގ ގިންތި:

ދާއިމ

މަޤާމުގ ރޭންކް:

ޖ.އސް 3

މަޤާމުގ ކްލސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒފާ އަދާކުރަން ޖހޭ ތަން:

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ،މާލ

މުސާރަ:

 4,465.00ރުފިޔާ

ސަރވިސް އލަވަންސް:

 1,500.00ރުފިޔާ

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އލަވަންސް :2

 700.00ރުފިޔާ

އހން

ވަޒފާއއް

އަދާކުރުން

މަނާކުރާތ ދޭ އލަވަންސް:

އަސާސ މުސާރައިގ 35%
 .1ދިވހިރާއްޖޭގ ޕންޝަނާބހޭ ޤާނޫނުގ ދަށުން ލިބިދވޭ ޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 .2ސިވިލް ސަރވިސްގ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑގ ފައިސާ.
 .1ވަޒފާއަދާކުރާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އކިއކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބލުން.
 .2މައްސަލަތަކާ ގުޅިގން ޤާނޫނުގ ދަށުން އަންގަންޖހޭ އކިއކި އންގުން ކަމާބހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން
އންގުން.
 .3ވަޒފާއަދާކުރާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އކިއކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގަޔާއި
ހަޅުތާލު ކުރުމުގ މައްސަލަތަކުގައި މޑިއޭޓް ކުރުން.
 .4ވަޒފާއާއިބހޭ ޤާނޫނާ ގުޅިގން މިއޮތޯރިޓއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި އބާވަތުގ

މަޤާމުގ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ފޯނުކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.
 .5ހުށަހޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގން އިޞްލާޙް ކުރުމަށް އންގިފައިވާ ކަންތައްތައް ކަނޑައޅިފައިވާ
މުއްދަތުގ ތރޭގައި އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ ،ކަނޑައޅިފައިވާ އުޞޫލއްގ މަތިން އފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު
އޅުން.
 .6މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގން

ކުރަންޖހޭ

އިންސްޕކްޝަންތައް

ކުރުމާއި

ރިޕޯރޓް

ތައްޔާރުކުރުމާއި،

އިންސްޕކްޝަންތަކާއި ގުޅިގން އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަންގަންޖހޭ ކަންކަން އފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން
އންގުމާއި ރިޕޯރޓުތައް ފައިލުކޮށް ބލހއްޓުން.
 .7މައްސަލަތައް ނިމުމުން އންމހާ ލިޔުންތައް ފައިލްކޮށް ބލހއްޓުން.
މއ .ކަނޑުބަލާގެ ،ބުރުޒުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ޓެލެފޯން ،3328227،3328282 :އީމެއިލްinfo@lra.gov.mv :
Ma. Kandubalaage, Buruzumagu, Male’, Maldives, Phone:3328227,3328282, E-mail: info@lra.gov.mv

މަޤާމުގ ޝަރުޠުތައް:

ސާނަވ ނުވަތަ އއާ އއް ފންވަރުގ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވގން 'ޑ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއކު ،އޭގ
އިތުރުން 'ސކަންޑަރ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސކަންޑަރ ސްކޫލް' ސޓްފިކޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވހި' މި
މާއްދާއިން ދަށްވގން 'ސ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ވަޒފާއަށް އންމ ޤާބިލު ފަރާތއް

-

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލމާއި ،ތަމްރނަށް ބަލައިގން.

ހޮވުމަށް ބލޭނ ކަންތައްތައް:

-

ވަޒފާއާގުޅޭ ދާއިރާ " ލޯ " އިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގން.

-

ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގން.

 .1ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގ ވަޒފާއަށް އދޭ ފޯމު (މިފޯމު މިއޮތޯރިޓގ ވބްސައިޓުންނާއި
ކައުންޓަރުން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގ ވބްސައިޓުން ލިބންހުންނާނއވ).
 .2ވަޒފާއަށް އދޭ ފަރާތުގ ވަނަވަރު (ގުޅޭނ ފޯނު ނަންބަރާއި އމއިލް އޑްރސް ހިމނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒފާއަށް އދޭ ފަރާތުގ ދިވހި ރައްޔިތއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގ ދފުށުގ ލިޔުންތައް
ފންނަ ،އަދި ލިޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އނގޭ ފަދަ ކޮޕއއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ އއްބަސްވުމއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒފާއިން ވއްލުމާމދު އިއުތިރާޒއް ނތްކަމަށް ،ވަޒފާ އަދާކުރާ އޮފހުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލމ ސޓްފިކޓުތަކުގ ކޮޕ؛
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ފންވަރު/ލވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖއިން ބޭރުގ މަތ
ތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލމ ސޓްފިކޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ ކޮޕ؛ ނުވަތަ
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގ ލިޔުމާއކު ކޯހުން ލިބޭ ސޓްފިކޓު ވަކި ފންވަރއްގައި ޤަބޫލު
ކުރވޭނކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގ ކޮޕ( .ދފުށުގ

ހުށަހަޅަންޖހޭ ލިޔުންތައް:

ލިޔުންތައް ފންނަ ،އަދި ލިޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އނގޭ ފަދަ ކޮޕއއް).
(ށ) މަތ ތަޢުލމު ދޭ ،ރާއްޖޭގ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލމ ސޓްފިކޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ
ކޮޕ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ ލިޔުމުގ ކޮޕ( .ދފުށުގ ލިޔުންތައް ފންނަ ،އަދި
ލިޔފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އނގޭ ފަދަ ކޮޕއއް).
 .6ވަޒފާގ މަސައްކަތުގ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގ ކޯސްތަކާއި ތަމްރނު ސޓްފިކޓުތަކުގ ކޮޕ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގ ވަޒފާއަށް ވަނުމަށް ދވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސޓްފިކޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އ
ސޓުފިކޓްގ ކޮޕ.
 .8މަސައްކަތުގ ތަޖުރިބާގ ލިޔުންތަކުގ ކޮޕ:
(ހ) ދައުލަތުގ މުވައްސަސާއއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏއްގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒފާ ،އަދި ވަޒފާގ މުއްދަތާއި ،ވަޒފާގ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އ އޮފހަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއއްގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒފާ،
ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒފާގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގ މުވައްޒަފުންގ
އަދަދު ބަޔާންކޮށް އ އޮފހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ
ރފަރންސް ޗކް ފޯމް (މިފޯމު މިއޮތޯރިޓގ ވބްސައިޓުން ލިބންހުންނާނއވ).

މަޤާމަށް އދންވގޮތާއި ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އދި ހުށަހަޅަންޖހޭ ތަކތި ހުށަހަޅާނ  21ނޮވންބަރު  2019ގ  13:30ގ ކުރިން ،ލޭބަރ
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ އަށވ .ވަޒފާއަށް އދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އމއިލް hr@lra.gov.mv
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މދުވރިކޮށް

ބަލައި ގަނވޭނއވ .އަދި އިޢުލާނުގ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހއް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގ އަދަދަށް ވަޒފާއަށް އދޭ ފޯމު ބަލައިގަނވޭނއވ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނ ތަނާއި،

މި މަޤާމަށް މހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނ 24 ،ނޮވންބަރު  2019އާއި  28ނޮވންބަރު 2019

މުއްދަތު:

އާ ދމދު ،ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ގައވ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

މި ވަޒފާއަށް އދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގ ތރއިން ތަޢުލމ ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒފާއަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގ ތރއިން އންމ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރވޭނއވ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނ  3328237 / 3328227އަށވ .އ-މއިލް ކުރާނ  hr@lra.gov.mvއަށވ.
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