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މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓ
Maldives Land & Survey Authority

އިޢުލާން
ނަންބަރު(IUL)431-AHP/1/2014/5 :

ތިރގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު

އެސިސްޓެންޓް ޖިއޮމެޓިކް ޓެކްނޝަން

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން

ޖ އެސް ( 4ޖެނެރަލް ސާރވިސް  / )4އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

ވަޒިފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ރަށް  /އޮފހާއި ،މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓ  /ސާރވެޔިންގ  ،ކ .މާލެ
ސެކްޝަން
މަޤާމް ނަމްބަރު

240940

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

މުސާރަ  4929/- :ރ
ސަރވިސް އެލަވަންސް5499/- :ރ
އެހެނިހެން ވަޒފާ އަދާކުރުން މަނާކުރާތ ދޭ އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 34%
(އިތުރު ގަޑގައި ކުރާމަސައް ކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެ).
މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު /ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:

ޝަރުތު



މަތ ސާނަވ އިމްތިހާނަކުން މެތްސް/ފިޒިކްސްއިން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އ'
ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު ،ސެކަންޑްރ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި'
މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުން،
ނުވަތަ



ޖިއޮމެޓިކް/ސާރވެޔިންގ ދާއިރާ އަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  0އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން
ނުވަތަ



ޖިއޮމެޓިކް/ސާރވެޔިންގ ދާއިރާ އަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުމާއިއެކު،
މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  6އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން
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Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/mhe.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.mhe.gov.mv

ނުވަތަ


ޖިއޮމެޓިކް/ސާރވެޔިންގ ދާއިރާ އަކުން ދަށްވެގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމ
ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުން

ކުރަންޖެހޭ

މަޤާމުގައި

މައިގަނޑު

މަސައްކަތްތައް

 -1ސަރވޭ ސެކްޝަނުން ކުރާ ފިޒިކަލް ސަރވޭ މަސައްކަތްތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން
 -2ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްޤގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ސަރވޭތަކުގެ
މަސައްކަތްތަކުގައި އެހތެރިވެދިނުން
 -3ޙާއްސާ ބޭނުންތަކަށް ތައްޔާރުކުރާ މެޕްތަކުގެ ސަރވޭތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި
އެހތެރިވެދިނުން
 -4ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބައުންޑަރތައް ޑމާކޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަތުގައި އެހތެރިވުން
 -5ސެކްޝަނުގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ރައްރަށުގައި ރިފަރަންސް ސްޓޭޝަން
ނެޓްވަރކްތައް ޖެހުން
 -6ސަރވޭ އިކްއިޕްމަންޓްތައް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 -7ޖިއޮޑެޓިކް ކޮންޓްރޯލް ޕޮއިންޓްތައް ބަލަހައްޓާ މެއިންޓެއިންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
އެހތެރިވުން
 -8އޮތޯރިޓގައި ހުރި ސަރވޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރގެ ނަންބަރު  3994264އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ވަޒފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 .1ވަޒފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.



ސުންގަޑި 10 :ޖޫން  4102ވާ އާދއްތަދުވަހުގެ މެންދުރު  04:11ގެ ކުރިން



އިންޓަރވިއު ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު:
ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  /މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓގައި
ބޭއްވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:


ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

ވަޒފާއަށް

އެދޭ

ފޯމް

)

ވަޒފާއަށް

އެދޭ

ފޯމް

ހައުސިންގ

މިނިސްޓްރގެ

ކައުންޓަރުން

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރގެ (  )http://www.housing.gov.mvވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ) .
 ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ ލިބިފައިވާ ތައުލމ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ( މޯލްޑވްސް
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ) ފޮޓޯކޮޕ
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Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/mhe.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

 މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައި ނުވާނަމަ ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ސެޓްފިކެޓްގެ ލެވެލް
އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން (ކޮލިފިކޭޝަން އެސެސްމަންޓް ރިޕޯރޓް )
 ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ސވ)
 ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

 ވަޒފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯހާއި ވާރކްޝޮޕް ،ސެމިނަރ ފަދަ ތަމްރނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ބައިވެރިވި
ކަމުގެ ލިޔުންތަކާއި އަދި ސވ ފިޔަވައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމްއާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ.
މިވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ތަޢުލމާއި ތަމްރނަށްބަލައި  10ފަރާތެއް ޝޯޓް
ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 56ރަޖަބް 5434
 54މެއި 2954
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Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 300 4 301
www.facebook.com/mhe.gov.mv

+(960) 300 4 300
www.housing.gov.mv

