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  އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 
 

  Admin/475/2019/205-(IUL)475:ނަންބަރު         

 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 
 

 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް  :މަޤާމް
 J-310190 :މާޤާމުގެ ނަންބަރު
 (އެކެއް) 1 :ބޭނުންވާ އަދަދު
 ދާއިމީ :މަޤާމުގެ ގިންތި

  3. ސްއެ.އެމް :ރޭންކްމަޤާމުގެ 
  1ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  :މާޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް  / ސެކްޝަން ޖިސްޓްރޭޝަން އަދި އިންޓަޭނޝަނަލް ރިލޭޝަންސްރަ :ސެކްޝަން 
 ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަން 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން :ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް
 ވަނަ ަފންގިފިާލ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 2 ފެންބިލްޑިންގ :ޖެހޭ ތަންވަޒީފާ އަދާކުރަން
 ރުފިޔާ  5337.33 :މަޤާމުގެ މުސާރަ

 ރުފިޔާ  2333.33 :ސަރވިސް އެލަވަންސް
 ރުފިޔާ  19.9.93 : 2ކޯ އެލަވަންސް ޓެކްނިކަލް

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

 :ޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާ  މައިގަޑު  މަޤާމުގެ 

 ސެކްޝަންގެ ހަވާލުކޮށް މުވައްޒަފުންނާ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންގެ  ރިލޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އަދި ޖިސްޓްރޭޝަންރަ -
 .ސުޕަވައިޒްކުރުން މަސައްކަތްތައް

 މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ މަރުކަޒުތައް އުފައްދާ ދިުނމަށް މަތީތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި -
 .ބެލެހެއްޓުން

 ޖެހޭ ކުރަން ގުޅިގެން މަރުކަޒުތަކާ ތަޢުލީމުދޭ މަތީ  ބޭރުގެ  ަހރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ނިޒާމު މަތީތަޢުލީމުގެ ރާއްޖޭގެ -
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް



 ބެހޭ ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓްތައް ކުރުމާއި ދިރާސާތައް  ހަދަންޖެހޭ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މަތީތަޢުލީމު ރާއްޖޭގައި -
 .މަސައްކަތްކުރުން

 .ތައްޔާރުކުރުން އުސޫލުތައް ގަވާއިދުތަކާއި އާ އިސްލާހުކުރުމާއި އުސޫލުތައް ގަވާއިދުތަކާއި ެބހޭ މަތީތަޢުލީމާ -
 .ތައްޔާރުކުރުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުރި ގުޅުން މަތީތަޢުލީމާ -
 .ބެލެހެްއޓުން މަސައްކަތްތައް ކޮމްޕައިލްކުރުމުގެ ހޯދާ ހިސާބުތައް  ތަފާސް މަތީތަޢުލީމުގެ -

 
 :ޝަރުޠުތައް މާޤާމުގެ 

ނުޑގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަ އިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސް ގެ ދާއިރާއަކުން .1 ގެ  .ނުަވތަ  7އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ  4ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  ގެ އިންަޓނޭޝަނަްލ ރިލޭޝަންސް ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެުކ، 

 . ލިބިފައިވުން
 ނުވަތަ 

ނުޑގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަ ގެ ދާއިރާއަކުން އިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސް .2 ގެ  9ނުަވތަ  5އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުިރބާ  2ގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  އިންަޓނޭޝަނަްލ ރިލޭޝަންސް ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެުކ، 

 .ލިބިފައިވުން
 ނުވަތަ 

ނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަ ގެ ދާއިރާއަކުން އިންޓަނޭޝަަނލް ރިލޭޝަންސް .3 އިން ފެށިގެން  9އުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 . މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

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

 (ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު   -2
އަިދ ، ށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުްއދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެުފށުެގ ލިޔުންތައް ފެްނނަވަޒީފާއަ -3

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

 .ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 :ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ -7

ނޑައަޅާފައިވާ، ރާ/މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު( ހ) އްޖެއިން 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 
 (ރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީދޫކު
މަތީ ތަޢުލީމު ޭދ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ަތޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާްނސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ( ށ)

 .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
 .ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި  -.
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ -5
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ -9



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

 .ލިޔުން
އިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކޮށްފަ، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ( ށ)

އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ  އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 . އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

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

 ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
 
 

 :އަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް ވަޒީފާ 
 .ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށްބަލައިެގން . ހ
 .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިެގން. ށ
  .ދެވޭނެއެވެ ޓޭޝަނެއްޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ގެ އިތުރުން އިމްތިާހނެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެން .ނ
 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ 
ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ  13:33ދުވަހުގެ ދީއްތަ އާ ވާ  2319 ޑިސެމްބަރ 29މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  

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

ނޑައަޅާދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މު   .އްދަތު އިތުރުވާނެއެވެކަ
 

 :އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު 
އާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީ  3232ޖަނަވަރީ  23 – 33 ޑިސެމްބަރ 2319މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭްއވާ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭުފޅުން،  ،ވުމާއެކު ،ވުމާއެކު. ގައެވެ ( ވަނަ ފަންގިފިލާ 2 ފެންބިލްޑިންގ)އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
 .އެތާރީޚުގައި އިންޓަވިއު އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވުން އެދެމެވެ

 
 

 :ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން 
ތަުކގެ މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެްނވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް

 . ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯުޓލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ
 

 އާންމުކުރުން ( ފޯމް A2) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ީޝޓް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 

(A2 ުފޯމ )ީވަޒީފާއަްށ . ގައި އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިްޓގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެއާންމުކޮށް ފެްނނާނެހެން މިިމނިސްޓްރ
ފޯމު އާންމު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު A2ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމް 

 .ޅަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ 7ނޫން 
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މެއިލް ކުރާނީ -އީ . އަށެވެ  332.917އަދި  332.977،..332.9މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
admin@mohe.gov.mv ެއަށެވ. 
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