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  އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 26Admin/475/2019/-(IUL)475 ނަންބަރު:         
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 
 

 )ވޭޖް( ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް:
 - މާޤާމުެގ ަނންބަރު:
 (ެއެކއް) 01 ބޭނުްނާވ އަދަދު:
ަމސް ުދވަސް( ެއްއަބްސވުުމގެ މުްއދަުތ އިތުުރކުރަްނ  12) އެްމޕްލޯއީ ވޭްޖ ، ވަުޤތީ މަޤާމުެގ ގިްނތި:

ޖެހިއްޖެނަަމ، މަަސްއކަުތެގ ެފްނވަުރ ވަޒަްނކުރުމަށްފަުހ، ެއްއަބްސވުުމގެ ުމއްަދުތ އިތުުރ 
 ކުެރވޭެނެއވެ.

 - މަޤާމުެގ ރޭްނކް:
  - މާޤާމުެގ ކްލެސިިފކޭޝަން:

 އެޑިުޔކޭޝަން ހަޔަރއޮްފ މިނިސްޓްރީ  / ްސކޮލަޝިޕް  : ެސކްޝަން 
 އެޑިޔުޭކޝަންހަޔަރ އޮްފ  މިނިސްޓްރީ އޮީފސް:އޮްތ ވަޒީފާ 

 އެޑިޔުޭކޝަންހަޔަރ އޮްފ  ަވނަ ފަްނގިފިލާ، ިމނިސްޓްރީ 2ވެލާާނގެ  ވަޒީާފ އަާދކުރަންެޖހޭ ަތން:
ތަްއ އިތުުރަވގު އިތުުރވާަނމަ މިރޭޓުން ގަިޑއިރަްށވުެރ  6ރ )ރަސްީމ ަހގަިޑ އިރަްށ( 68/410 :)ގަޑިއިަރކަްށ( މުސާރަ

 އުޖޫަރ ެދވޭެނެއވެ.
 - ސަރިވްސ އެލަވަްނސް:

 ިސވިލް ސަރިވްސެގ ުމަވއްޒަފުންނަްށ ހަމަޖެިހފަިއާވ ުއސޫލުން ޭބސްފަުރާވގެ ޚިދުަމތް. -1 އިތުުރ އިނާޔަތްަތއް:
 ިދވެހިާރއްޭޖެގ ޕެންޝަާނބެޭހ ޤާޫނުނގެ ދަށުން ލިބިެދޭވ ެޕްނޝަން ޮކންޓްރިބިއުަޝން. -2 
  

 ތައް:ޖިބު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާ  މައިގަޑު  މަޤާމުގެ 

ނުޑ ަމަސއްކަްތތަްއ ިއްސ ެވރިއެއްެގ ަހއިސިްއޔަުތްނ .1 ފުރަތަމަ ިޑގްީރ ހިޭލ ކިޔަަވއިިދނުމުެގ ޕްޮރގްރާްމެގ ިތރީަގިއާވ ަމިއގަ
 ވިލަރެްސކޮްށ ާރވާ ހިންގުން: 

  
  ްެއޕްލިކޭޝަްނ ފޯްމ ަތްއ އެންޓަރކޮްށ، ަޑބަލް ޗެްކކުރުނ. 
  ާފަރާްތަތކަްށ ެއވޯޑް ލެޓަރ ދިނުން  ކޮލިފަިއވ. 
 .ްއިްނޮވިއސްަތކަށ ޕޭމަންޓަްށ ރިުކެއސްޓްކުރުމަްށ ޭބނުްނާވ ހުރިާހ ލިޔެކިޔުންަތްއ ހަމަޯތ ކަަށވަުރކުުރނ 
  ްއިްނޮވިއސްަތކަްށ ަފިއާސ ދިނުަމށް ބަޖެޓް ސެްކޝަނަްށ ޮފނުުވނ. 
  ާުގިޅގެްނ ބެލުން  ޕޭމަންޓްތަްއ މަުރަކޒުތަކަްށ ަޤާވިއދުން ލިބޭޯތ ބަޖެޓް ެސކްަޝނ. 



   .ްކުިރއަްށ ޮއންނަ ސެމެސްޓަރަްށ ޕޭމަންޓަށް ިރުކެއސްޓްކުރުުމެގ ުކރިން ދަިރވަުރ ކިަޔވަމުންޭދޯތ ަކށަވަުރކުރުނ 
  ްމި ްސކީާމ ުގިޅގެްނ ދަިރވަރުންާނ، މަުރކަޒުަތާކ ގުިޅެގްނ ކުރަްނ ޖެހޭ އެހެިނހެްނ ހުރިާހ މަަސްއަކތްަތއް ކުރުނ. 

 
 :ޝަރުޠުތައް މާޤާމުގެ 

ނުޑެގ ލެވެްލ  މަޤާމުެގ ަމަސްއކަާތުގޭޅ ަތޢުލީމީ ރޮނަގުކން  .1 ެގ  6ުނަވަތ  5ިދވެހިާރއްޭޖެގ ަޤުއމީ ސަނަުދަތުކެގ އޮިނގަ
ައހަުރ ުދވަުހގެ  4މަުދެވގެްނ ާދއިާރެއްއގަިއ  މަޤާުމެގ ަމަސއްަކުތގެ ، ސަނަެދްއ ާހސިލްކޮްށފަިއވުާމިއެއކު، ެއަކއުންޓިްނގ

 ،ތަޖުރިބާ ލިބިަފިއުވން
 ނުަވތަ 

ނުޑެގ ލެވެްލ  މަޤާމުެގ ަމަސްއކަާތުގޭޅ ަތޢުލީމީ ރޮނަގުކން  .2 ެގ  8ުނަވަތ  7ިދވެހިާރއްޭޖެގ ަޤުއމީ ސަނަުދަތުކެގ އޮިނގަ
ައހަުރ ުދވަުހގެ  2މަުދެވގެްނ ާދއިާރެއްއގަިއ  މަޤާުމެގ ަމަސއްަކުތގެ ، ސަނަެދްއ ާހސިލްކޮްށފަިއވުާމިއެއކު، ެއަކއުންޓިްނގ

 ،ތަޖުރިބާ ލިބިަފިއުވން

 ތަ ނުވަ 
ނުޑެގ ލެވެލް  މަޤާމުެގ ަމަސްއކަާތުގޭޅ ތަޢުލީމީ ރޮނަގކުން  .3  ިއްނ ެފިށގެްނ މަީތގެ  9ިދވެހިާރއްޭޖެގ ަޤއުީމ ސަނަދުަތުކެގ ޮއިނގަ

  ނަެދްއ ާހސިލްކޮށްަފއިވުން.ސަ
 

 :ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް 
   

 ތަމްރީނަށްބަލަިއެގން ލްކޮށްަފިއވާ ތަޢުލީމާއި، ހާސިހ. 
 މަސަްއކަުތެގ ާދއިާރއިްނ ލިބިފައިާވ ތަޖުިރބާައްށ ބަލަިއެގން.ށ. 
 ޤާބިލުކަްނ ކަަށވަުރކުރުމަްށ އިންޓަރިވުއ ކޮްށެގން. ނ.
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
ިމ އަިދ  ެވބްަސއިޓުން މިޯފމް ިސވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިަޝްނެގ ފޯުމ ) ސިވިްލ ސަރިވްސެގ ވަޒީާފއަްށ އެދޭ ފުރިހަމަކޮްށަފިއާވ  -1

 ެގ ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާެނެއވެ.މިނިސްޓްރީ
 ވަޒީާފއަްށ އެޭދ ފަރާުތެގ ވަނަވަުރ  )ުގޅޭެނ ފޯން ަނންބަާރިއ އީެމއިލް އެޑްރެްސ ހިމެޭނޮގތަށް( -2
އަިދ ، ަތްއ ފެްނނަވަޒީާފއަްށ އެޭދފަރާުތެގ ދިވެިހ ރައްޔިެތްއކަްނ އަްނަގއިޭދ، ުމްއދަުތ ހަމަުނާވ ކާުޑެގ ދެުފުށެގ ލިޔުން -3

 ލިޔެފައިާވ ލިޔުންތައް ކިަޔން އެނޭގ ފަަދ ކޮީޕެއއް.
ިސވިލް ސަރިވސް އަްށ / ސަރުކާަރށް ޚިދުމަްތ ކުރުުމެގ ެއްއަބްސވުމެްއ އޮްތ ުމަވއްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަޤާަމްށ  -4

 ވަޒީާފ އަާދކުރާ ޮއީފހުން ޫދޮކށްަފިއާވ ލިޔުން.ހޮިވއްޖެނަަމ، އަާދކުރަމުންާދ ވަޒީފާއިްނ ީވއްލުމާމެދު އިުޢތިރާޒެްއ ނެްތކަމަށް، 
 ލިބިފަިއާވ ހުރިާހ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަުކެގ ޮކޕީ: -5

ނޑައަޅާފަިއާވ، ރާްއޖެިއން ބޭުރެގ މަތީ ތަޢުލީމުޭދ  )ހ( މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީން ފެްނވަރު/ލެވަލް ކަ
ރާންްސްކރިޕްޓްގެ ޮކޕީ. ުނވަަތ ކޯްސ ުފރިހަމަކުރި ކަުމެގ މަރުކަޒަުކން ދޫޮކްށަފިއވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްިފކެޓްތަާކިއ ޓް

ުކރެވޭެނކަމަްށ މޯލްޑިވްްސ ކޮލިފިޭކޝަން އޮތޯރިޓީްނ  ޓްފިެކޓް ަވކި ފެްނވަެރްއަގއި ަގބޫލުލިޔުމާއެކު ކޯުހން ލިބޭ ސެ
 ދޫކުަރްއވާަފިއާވ ލިޔުމުގެ ޮކޕީ(

ޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްަތާކިއ ޓްރާންްސކްރިޕްޓްެގ ޮކޕީ؛ )ށ( މަީތ ތަޢުލީމު ޭދ، ރާއްޭޖެގ މަުރކަޒަުކްނ ޫދކޮށްަފިއާވ ތަ 
 ނުަވތަ ޯކްސ ފުރިހަަމކުިރކަުމެގ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 ވަޒީާފެގ މަަސްއަކުތގެ ދާއިާރާއިއ ުގޅޭ ކުުރ ުމއްދަުތެގ ޯކސްަތާކިއ ތަމްރީުނަތކުގެ ސެޓްފިކެޓްަތުކެގ ކޮޕީ. -6



 ހަަމކޮްށ ސެޓްފިކެޓް ލިބިަފއިވާނަަމ ެއ ސެޓްިފކެޓްެގ ކޮޕީ.ިސވިލް ސަރިވްސެގ ވަޒީާފއަްށ ވަނުަމށް ެދވޭ އިްމތިޙާުނ ފުރި -7
 މަަސއްަކުތެގ ތަޖުރިާބ ެގ ލިޔުންތަުކެގ ޮކޕީ.  -8

)ހ( ަދއުލަތުެގ ުމައއްަސާސެއްއަގިއ ުނވަަތ ސަރުކާުރ ިހްއާސާވ ކުންފުންެޏްއަގިއ ވަޒީފާ ައދާކޮްށފަިއާވނަމަ، 
ެއ އޮފީަހކުްނ ދޫކޮށްަފިއާވ  ޒީާފެގ މަްސއޫލިއްޔަތު ބަޔާްނކޮށްވަ، އަާދކޮށްަފިއާވ ވަޒީފާ، އަިދ ވަޒީާފެގ މުްއދަާތއި

 ލިޔުން.
އަާދކޮށްަފިއާވ ވަޒީފާ، ވަޒީާފ ، )ށ( އަމިއްލަ ކުްނފުންޏެްއެގ ުނވަަތ އަިމއްލަ ިއދާެއްއަގިއ ވަޒީާފ ައދާޮކށްަފިއވާނަމަ

ެގ ުމވައްޒަުފްނގެ ޢަަދދު ބަޔާްނކޮްށ ެއ އަދި ަމަސްއކަްތކޮްށފަިއާވ ތަނު  އަާދކުރި ުމއްދަާތިއ، ވަޒީާފެގ ަމްސއޫލިއްޔަތު
 އޮފީަހުކން ޫދޮކށްަފިއާވ ލިޔުން؛ ނުަވތަ ވަޒީާފ އަާދކުިރގޮްތ އަްނަގއިޭދ ރެފަރެްނސް ެޗްކ ފޯމް. 

 
 

 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ 
ެގ ކުރިން، ިމނިސްޓްރީ އޮްފ  13:30ުދަވުހެގ  ބުރާްސފަތި ާވ  2019 މާރިޗު 14މަޤާމަށް އެިދ ހުށަަހޅަންޖެޭހ ަތެކތި ުހށަަހޅާީނ  

( 3341385އަިދ ެފްކސް ) admin@dhe.gov.mvހަޔަރ އެިޑުއކޭޝަްނ އަެށވެ. ަވޒީާފއަްށ އެދޭ ފޯާމިއ ލިޔުންތަްއ އީެމއިލް 
ަމވުުމގެ ކުރިްނ ސަުރާކރުން އަލަށް ބަންުދ ދުވަެހްއ މެދުވެރިކޮްށެވްސ ބަލަިއ ގަެނޭވނެެއވެ. އަިދ އިޢުލާނުެގ ސުްނގަޑި ހަ

ނޑައަާޅދުަވހުގެ ަޢދަަދްށ ވަޒީފާއަްށ އެދޭ ޯފމް ަބލައިގަުތމުގެ މުއްަދުތ ިއތުރުވާނެއެވެ. ނަޑއަަޅއިފިަނމަ، ެއ ކަ  ކަ
 

 އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:
ދެމެދު މިިނސްޓްރީ އޮްފ ހަޔަރ  އާ 2019 މާރިޗު 28 - 18ްއާވ އިންޓަިވުއ އޮންާނީނ މި މަޤާމަްށ މީަހުކ ޮހވުމަްށ ބާ 
ިމ ވަޒީާފައްށ ކުރިމަތިލަްއާވ ބޭުފުޅން، އެތާީރުޚަގިއ އިންޓަިވުއ  ،ަވަނ ފަންގިފިލާ( ގަެއވެ. ުވާމެއކ2ުއެިޑއުޭކޝަްނ )ވެލާނާެގ 

 އަްށ ހާޒިުރެވވަަޑިއގަތުމަްށ ަތއްާޔރުެވވަޑަިއެގން ިތއްެބުވން އެދެެމެވ.
 ލިސްޓްކުރުން:ޝޯޓު 

އަްށ ބަލައި، ވަޒީާފައްށ ކުރިމަތިލާފަިއާވ ްނ ަތޢުލީމީ ެފްނވަރާިއ ތަޖުރިބާ މި ވަޒީާފއަްށ އެިދ ހުށަަހާޅ ފަރާތްަތުކެގ ތެެރއި
ބޭުފޅުްނނަްށވުެރ ގިަނ ބޭުފޅުްނ އެިދވަަޑއިގެންިފނަަމ  10ރާތްަތުކގެ ތެރެިއްނ ެއންމެމަިތން މާރކްްސ ލިޭބ ޝަރުުތ ަހމަާވ ފަ

 ބޭުފޅުްނ ޝޯޓުލިސްޓް ކުެރޭވނެެއވެ. އިންަޓިވއުައްށ ދަންަނާވީނ އެބޭުފޅުްނނަެށވެ. 10މަީތްނ މާރްކްސ ލިބޭ  އެންމެ 
 

 މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެދައްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:
- %55 

 
     އިތުރުމަޢުލޫމާތު:

 

ގެ ނަްނބަުރ މިިނސްޓްރީ ިމ  ބޭުފުޅން ުފކުރަްއަވްނ ބޭނުންުފުޅެވވަަޑއިގަންަނވާ ުގިޅގެްނ ިއތުރު މަޢުލޫމާުތ ސާ ވަޒީާފއާ މި 
 އަެށވެ. admin@dhe.gov.mvމެިއލް ކުރާީނ -އަދި އީ ފޯނަށް ުގުޅްއވުްނ އެދެެމވެ.  3341303،3341307
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