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  އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 Admin/475/2019/169-(IUL)475 :ނަންބަރު         

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް :މަޤާމް
 J-304693 :މާޤާމުގެ ނަންބަރު
 (އްއެކެ) 1 :ބޭނުންވާ އަދަދު
 ދާއިމީ :މަޤާމުގެ ގިންތި

  3އެސް .ޖީ :ރޭންކްމަޤާމުގެ 
  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  :މާޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރއޮފް މިނިސްޓްރީ  / ސެކްޝަން  ސްކޮލަރޝިޕް : ސެކްޝަން
 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރ އޮފް  މިނިސްޓްރީ :އޮފީސްއޮތް ވަޒީފާ

 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރ އޮފް  ވަނަ ފަންިގިފލާ، މިނިސްޓްރީ 2 ފެން ބިލްޑިންގ :ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން
 ރުފިޔާ  ...6644 :މަޤާމުގެ މުސާރަ

 ރުފިޔާ  .....14 :ސަރވިސް އެލަވަންސް
 ރުފިޔާ  .....0 : 2ކޯ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގ

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް -1 :އިތުރު އިނާޔަތްތައް
 .ޕެންޝަނާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝން ދިވެހިރާއްޖޭގެ -2 
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫުލން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  -3 
  

 :ތައް މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބު 

 . ރޝިޕްސްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުންބައިލެޓްރަލް އެހީގެ ދަށުން ިލބޭ ދިގުމުއްދަތުގެ ސްކޮލަ .1
 . ބަޖެޓަށް ޭބނުންވާ މައުލޫމާތު ިދުނން .2
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ދަރިވަރުން ކިޔެވުން ނިންމައި އާދޭތޯ ބަލަމުން ދިއުން .3  . ކަ
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނާ ގުޅޭގޮުތން އެހީތެރިކަން ހޯދަން އެދޭ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖެއިން  .6

 . ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ކަންކަުމގައި ވެރިންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެހީތެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން
 
  
 :ޝަރުޠުތައް ޤާމުގެ މަ 

ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން ' ޑީ'މާއްދާއިން ދައްވެގެން  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  .1
' ސީ'މިމާއްދާއިން ދައްވެގެން ' ދިވެހި'ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި ' ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'ނުވަތަ ' ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް'

  .ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން



 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ިމ އަދި  މިޯފމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން)ފޯމު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  -1
 .(ގެ ކައުންޓަރުން ލިެބންހުންނާނެއެވެ މިނިސްޓްރީ

 .(އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށްގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީެމއިލް )ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު   -2
އަިދ ، ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުްއދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެުފށުެގ ލިޔުންތައް ފެްނނަ -3

 .ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް
އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަޤާަމްށ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް / ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  -6

 .ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 :ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ -4

ނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުޭދ /ވަރުމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެން( ހ) ލެވަލް ކަ
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ . މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

ސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީްނ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވް
 .ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

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

 .މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރު  -4
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ -0
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ -8

ތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަ( ހ)
އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި

 .ލިޔުން
އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، ، ފައިވާނަމައަދާކޮށްއެއްގައި ވަޒީފާ ރާ އަމިއްލަ ުކންފުންޏެއްގެ ުނވަތަ 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

 
 :ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް 

 .ތަމްރީނަށްބަލައިެގން ، ލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއިހާސި. ހ
 .ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ަބލައިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ. ށ
 .ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން .ނ
 

 އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ މަޤާމަށް 
ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް  .13:3ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2.12 ނޮވެމްބަރ 6.މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ  

މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި  admin@mohe.gov.mvވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް . ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އަށެވެ
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ . ގަނެވޭނެއެވެ އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ

ނޑައަޅާދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ުމއްދަތު އިތުރުވާނެއެވެ  .ކަ
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 :އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު އިންޓަވިއު 
ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ  އާ 22 - 4 ނޮވެމްބަރ 2.12މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވާ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން، އެތާރީޚުގައި  ،ވުާމއެކު. ގައެވެ( ވަނަ ފަންގިފިލ2ާ ފެން ބިލްޑިންގ)އެޑިއުކޭޝަން 
 .ޓަވިއު އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވުން އެދެމެވެއިން

 
 :ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަތޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަަލއި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިާވ 
 . ސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓުލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަިތން މާރކް

 
 

 :މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެދައްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ 
- %64 
 

     :އިތުރުމަޢުލޫމާތު 
 

ގެ ނަްނބަުރ މިނިސްޓްރީމި  ބޭފުުޅން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާފުކުރައްވަން ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާ ވަޒީފާއާމި 
 .އަށެވެ admin@mohe.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަދި އީ . ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 242443،3.24244.
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