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  އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 Admin/475/2019/199-(IUL)475 :ނަންބަރު         

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 
 

 (ވޭޖް)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  :މަޤާމް
  (ދޭއް) 20 :ބޭނުންވާ އަދަދު
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ( މަސް ދުވަސް 3) ވޭޖް އެމްޕްލޯއީ، ވަޤުތީ :މަޤާމުގެ ގިންތި

 .މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަުތ އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަން / އެޑްމިން ސެކްޝަން :ސެކްޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން :ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް
 ވަނަ ަފންގިފިާލ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 0 ފެންބިލްޑިންގ :ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ މިރޭޓުން އިތުރުވަގުތައް  6( ރަސްމީ ހަގަޑި އިރަށް )ރ 092/ -:މުސާރަ
 .އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ

 .ފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަ  -1 :އިތުރު އިނާޔަތްތައް
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝން -0 
  

 :މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 
 

 .މީރާ ލިންކް އަށް ޑޭޓާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް .1
 .ސައްކަތް ކުރުންފަސްޓް ޑިގްރީގެ މަ .2
 ލޯން އަދި ސްކޮލަޝިޕް ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .3
 .އާރ އާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.އެޗް .4

 :މާޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 
ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން ' ޑީ'މާއްދާއިން ދައްވެގެން  0ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .1

' ސީ'މިމާއްދާއިން ދައްވެގެން ' ދިވެހި'ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ' ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'ނުވަތަ ' ލްސެކެންޑަރީ ސްކޫ'
 . އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވުން 0ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ 
ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ ' އީ'މާއްދާއިން ދައްވެގެން  0ގެ އިމްތިހާނަކުން މަތީ ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރު .0

މިމާއްދާއިން ދައްވެގެން ' ދިވެހި'ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ' ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'ނުވަތަ ' ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް'އިތުރުން 
 .ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން' ސީ'
 



 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

މިޯފމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ިމ )ހަމަކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ފުރި -1
 (.މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިެބންހުންނާނެއެވެ

 (ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު   -0
އަިދ ، އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުްއދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެުފށުެގ ލިޔުންތައް ފެްނނަ ވަޒީފާއަށް -3

 .ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް
ަމްށ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަޤާ/ ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  -4

 .ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 :ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ -5

ނޑައަޅާފައިވާ، ރާއް/މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު( ހ) ޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުޭދ ލެވަލް ކަ
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ . މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީްނ 
 (އްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީދޫކުރަ

މަތީ ތަޢުލީމު ޭދ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ަތޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާްނސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ( ށ)
 .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 .ގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކު -6
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ -2
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ -8

ރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާ( ހ)
އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި

 .ލިޔުން
އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީާފ، ، މައެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަރާއަމިއްަލ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާ( ށ)

އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ޢަަދުދ  ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ަވޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 . ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ވާ ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަ، އުވާލާފައި( ނ)
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ 

 ފޯމް ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް
 

 :ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް 
 .ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށްބަލައިެގން . ހ
 .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިެގން. ށ
 ދީގެން އަދި އިމްތިޙާނެއް ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން  .ނ
 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ 
ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮްފ  13:32ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ  0219 ޑިސެމްބަރ 29 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

ީއމެއިލް  ވަޒީފާައށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް. އަށެވެ( ވަަނ ފަންިގފިލ0ާފެްނ ބިލްޑިންގ )ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
admin@mohe.gov.mv ެއަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަްށ . މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވ

ނޑައަޅާދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަ  .އިަގނެވޭނެއެވެބަލަބަންދު ދުވަހެއް ކަ

mailto:admin@mohe.gov.mv


 
 :ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން 

ތަުކގެ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެްނވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް
 . ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯުޓލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ

 
 

 :ނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު އިންޓަވިއު އޮން 
އާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީ  0202ޖަނަވަރީ  22 – 30 ޑިސެމްބަރ 0219މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވާ އިންޓަވިއު އޮންނާީނ 

ޚުގަިއ މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން، އެތާރީ ،ވުމާއެކު. ގައެވެ( ވަނަ ފަންގިފިލ0ާ ފެން ބިލްޑިންގ)އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
 .އިންޓަވިއު އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވުން އެދެމެވެ

 

 
 އާންމުކުރުން ( ފޯމް A2) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

ލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ީޝޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތި"ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 
(A2 ުފޯމ )ެވަޒީފާއަްށ . އާންމުކޮށް ފެްނނާނެހެން މިިމނިސްޓްރީގައި އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިްޓގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވ

ވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ފޯމު އާންމު ކުރާ ދA2ުކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމް 
 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 5ނޫން 
 

 
 

މެއިލް ކުރާނީ -އީ . އަށެވެ   3206915އަދި  3206966،3206955 ފުކުރުމަށް ގުޅާނީޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާމިއިޢުލާނާ ގު
min@mohe.gov.mvad ެއަށެވ. 

 1441  ރަބީއުލް އާޚިރު   22
 0219   ޑިސެމްބަރ  19                                 
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