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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: ގާރޑްނަރ (މާލީ)

                                        އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  ގާޑްނަރ (މާލީ)މަޤާމުގެ ނަން:

  SS4/Bރޭންކް:

  މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ސަޯޕޓް ސަރވިސަސްސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް:

  1ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
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1. ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު،ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ:
ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް/ ސަނަދެއް

ހާސިލްޮކށްފައިވުން، ނުވަތަ
2. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު، މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަނޑު ލެވެލް 2 ގެ ސަނަދެއް

ހާސިލްޮކށްފައިވުން، ނުވަތަ
3. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު، މަޤާމަށް ބޭނުންވާ
ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަނޑު ލެވެލް 1 ގެ ސަނަދެއް

ހާސިލްޮކށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

4. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމާއެކު، އެސް.އެސް 4 ރޭންކު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ

ދާއިރާއެއްގައި 3 އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި
މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ގާރޑްނިންގެ މަސައްކަތްތައްކުރުން.  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 - މަހަކު -/7,000 ރުފިޔާއުޖޫރަ:

 - ހާޒިރީ އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާ ޮކންމެ ދުވަހަކަށް -/100 ރުފިޔާއެލަވަންސް/ޢިނާޔަތްތައް:

 - ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި މަހަކު -/3500 ރުފިޔާ

 - އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ

 

ޯފމް ޮފނުވަންވީ ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2020 އިން 28 ޖޫން 2020 އަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ޮކންމެ ދުވަހެއްގެ 14:00 ގެ
admin@majlis.gov.mv ްކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް، ނުވަތަ 28 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިނ

mailto:admin@majlis.gov.mv)) އަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް:   

ފުރިހަމަޮކށްފައިވާ ޕާލަމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމް (އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް
https://majlis.gov.mv/storage/downloads/eJguMaaKKXXRxmsBjlrPPcYwp0VWt5jScKM1UhgO.pdf

((https://majlis.gov.mv/storage/downloads/eJguMaaKKXXRxmsBjlrPPcYwp0VWt5jScKM1UhgO.pdf
އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭޮގތަށް)
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޮކޕީ
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ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮކޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓްޮކށްފައި (ހުށަހަޅާފައިވާ ޮކޕީ
އެޓެސްޓްޮކށްފައިނުވާނަމަ، އިންޓަވިއު އަށް ހާޒިރުވާއިރު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ).

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޮޭގތުން ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ޮކޕީ

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އެޗް.އާރު ޮހޓްލައިން: 7995753 އަށެވެ.

 

ޯނޓް: މިމަޤާމަށް އެދި ޯފމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޯފމް ބާޠިލްވާނެއެވެ. އަދި
އިންޓަވިއުއަށް ކިޔާނީ ވަޒީފާއަށް އެދި ޯފމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޯޝޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

21 ޖޫން 2020
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ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު: 21 ޖޫން 2020

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0843
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