
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

(IUL)474-HR/474/2019/11 :ުނަންބަރ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1404

ސުންގަޑި: 26 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1330

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ޑިރެކްޓަރދިވެހިރާއްޖެ

ޑިރެކްޓަރމަޤާމް:

J-302872މަޤާމުގެ ނަންބަރ:

01ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީމަޤާމުގެ ގިންތި:

އީ.އެކްސް 1މަޤާމުގެ ރޭންކް:

މަޤާމުގެ

ކްލެސިފިކޭޝަން:
ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާއަދާ ކުރަންޖެހޭ

ތަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ، މާލެ

-/8,835 ރުފިޔާމުސާރަ:

-/2,000 ރުފިޔާސަރވިސް އެލަވަންސް:

  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %35އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 

 ސަޕޯޓިންގް ކޯ އެލަވަންސް ގޮތުގައި މަހަކު -/1,100 ރުފިޔާ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް ކޯ

އެލަވަންސް   ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 28%

(ޓެކްނިކަލް ކޯ   އެލަވަންސްގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންއަކީ އެކައުންޓިންގ / ފައިނޭންސް)

 

ނޑު 1. ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސްމަޤާމުގެ މައިގަ



މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް:

ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ޑިވިޝަންގެ މަސައްކަތް، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު އަދި ކަ

އެއްގޮތަށް ރަވާ، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

2. މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް މޮނިޓަރކޮށް ސެކްޝަންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް އަދާކުރެވެމުންދާކަން ޔަގީންކުރުން. އަދި

ސެކްޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުވައްޒަފުންނާ ހަވާކުރެވިފައިވާގޮތް ރިވިއުކޮށް

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެނައުން

3. ބަޖެޓްއާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި، ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ޤާނޫނާއި

ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮސީޖަރއާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ގަވާއިދު، އަދި ކަ

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން

ނިންމުން

4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮފީހުގެ އަހަރީ ބަޖެޓު

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމުމާއި، މާލީހިސާބުތައް ކަ

ތައްޔާރުކުރުން

5. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮފީހުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓާއި

ތިޖޫރީ ރިޕޯޓާއި އާމްދަނީ ރިޕޯޓުތަކާއި މާލީ ހިސާބުތައް އަދި އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް

ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ނިންމައި، ފޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ ބަލައި ކަ

ޗެކްކުރުން

6. ފައިސާއާއި ގުޅުންހުންނަ ހުއްދަތައް (ދަތުރު ހުއްދަ، ކެޕިޓަލް ހުއްދަ) ތައްޔާރުކޮށް

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރު

7. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އޮފީހުގެ ޕެޓީކޭޝްއިން

ފައިސާދޫކުރުމާއި، ޕެޓީކޭޝްގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ބަލައި

ޗެކްކުރުން

8. މިނިސްޓްރީއިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސެޕް

ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް، ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ޕޯސްޓް ކުރުން

9. މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް އަދި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްކުރުމުގެ އެންމެހައި

މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން

ދެއްވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ހަރުދަނާކުރަންހުރި ކަންކަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

އިސްވެރިޔާގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން

10. އެކައުންޓްތަކަށް އަނބުރާ ޖަމާކުރާ ފައިސާއާއި، އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭ

ސިޓީތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވޭތޯއާއި އެ ސިޓީތަކަށް

ޖަވާބުލިބިފައިވޭތީ ބަލައި ޗެކްކުރުން



11. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް، އަތޮޅުތަކަށް ކުރަންޖެހޭ

ދަތުރުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމާއި، ދޫކުރާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރި ގޮތުގެ

ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން

12. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސްކޮލަރޝިޕް، ޓްރޭނިންގ

ފަދަ ކަންކަމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްބަލައި

ޗެކްކުރުން

13. ބަޖެޓް ތަކުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބާކީކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެކައުޓްތައް

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ރީކޮންސައިލްކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކަ

ފޮނުވާފައިވޭތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުން

14. މެންޑޭޓްގައިވާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ޙާސިލް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ

މުވައްޒަފުންނާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން

 

1. މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީމަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

ނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 4

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

   ނުވަތަ

1. މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ

ނޑުގެ ލެވެލް 9 އިން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު، އޮނިގަ

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވުން

 ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

1. ފައިނޭންސް

2. އެކައުންޓިންގ

 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް

1. ފައިނޭންސް

2. އެކައުންޓިންގ

1. ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މިފޯމްހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:



www.mcst.gov.mv ްމިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުނ

http://www.mcst.gov.mv)/)  އަދި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް

ހިމެނޭގޮތަށް)

3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ

ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ

ކޮޕީއެއް

  4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް

މުވައްޒަފުން      ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން

ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް،    ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 5. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ؛

ނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން  (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވެލް ކަ

ބޭރުގެ މަތީ   ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ   ކޯސް  ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއިއެކު ކޯހުން ލިބޭ

ސެޓްފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު   ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 (ށ) މަތީތަޢުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި 

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

 7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒިފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް 

 ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

 8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

 (ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި

ވަޒީފާ   އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު   ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

އަދާކޮށްފައިވާ   ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ   މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް   އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

http://www.mcst.gov.mv/


 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

ކަންތައްތައް:

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން

ނެރެ   ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަން

ނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް 2018 (ފުރަތަމަ އިސްލާހު)ގައިވާ  ގޮތުމުގެ ކުރުމުގެ   މިންގަ

މަތިން، އެންމެ ގިނަ   ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކީ ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތްކަމުގައި

ނޑައަޅާ ގޮތަށެވެ. އަދި   މިމަޤާމަށް  އައްޔަންކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކަ

ކްރައިޓީރިއާގެ (އީ.އެކްސް 1 އިން   އީ- އެކްސް 5އަށް) ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު

ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ %55 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވާން   ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން:

 

 ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން: 25%

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ: 25%

 ލިބިފައިވާ ހުނަރު: 50%

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ސުންގަޑި:

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 26 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (ބުރާސްފަތި)

ދުވަހުގެ  13:30 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް

info@mcst.gov.mv ްޓެކްނޯލޮޖީއަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމްއާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލ

mailto:info@mcst.gov.mv)) މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި

އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަ ކަ

ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

 

 

 

އިމްތިހާނު، އިންޓަވިއު

އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން

އޮންނާނެ ތަނާއި،

މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިމްތިހާނު، އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން

އޮންނާނީ، 03 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 އާ ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ

އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގައެވެ.

 

mailto:info@mcst.gov.mv


މިވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށްޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ

ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

2019-09-17


