
` 

 
  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   
                 

 8Admin/166/201-(IUL)166/ 32 ނަންބަރު:                   
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

  އޮފިސަރ ޕްރޮގްރާމް މަޤާމް:
 J-294904 ންބަރު:މާޤާމުގެ ނަ

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ދާއިމީ ޤާމުގެ ގިންތި:މަ

 2ސަރވިސް  މެނޭޖިރިއަލް – 2.އެސްއެމް ގެ ރޭންކް:މަޤާމު
  2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މާޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރއޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް / ސެކްޝަން  ސްކޮލަޝިޕްސް : ސެކްޝަން
 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރ އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފީސް:އޮތް ވަޒީފާ

 އެޑިޔުކޭޝަންހަޔަރ އޮފް  ވަނަ ފަންގިފިާލ، ޑިޕާރޓްމަންޓް 2ވެލާނާގެ  އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:ވަޒީފާ 
 ރ 6295/- މުސާރަ:

 ރ2000/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. -1 އިތުރު އިނާޔަތްތައް:

 ޕެންޝަނާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ  -2 
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. -3 
 ތައް:ޖިބު މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާ 

 

މަސައްކަތްކުރުން. )މިސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންެމާހ  ސްކޮލަރޝިޕްސްތަކުގެބައިލެޓަރަލް އެހީގެ ދަށުން ިލބޭ  -
 މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން(.

 ތަމްރީން ދިނުމާ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން. -
ށް ގެނެވޭބަދަލުތައް ނުވަތަ އާ ޤައުމް ތަކަށް ރޭޓްތައް ހަމަޖައްސާ ޤަވައިދުން ސްޓައިޕެންޑް ރޭޓްތައް ރިވައިޒް ކުރުމާއި އަލަ -

 އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 އަރމަންޓާއި ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްުޓން. ރު އޮފީސްތަކުގެ ޓްރެއިނިންގ ރިކުސަރުކާ -
 ސްކޮލަޝިޕްސް ތަކުގެ ކްރައިޓީރިޔާހަދާ ރިވައިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. -
 ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ޕޮލިސީ ކަރުދާސްތައް ތައްޔާރު ކުރުން. -
 
 
 



   ޝަރުތު:
ނޑުގެ  .1 މެނޭޖްމަންޓް/އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ނުވަތަ ހިއުަމންރިސޯސް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

  އިވުން.ނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަގެ ސަ 8ނުވަތަ  7ލެވެލް 
 

 :ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް 
 ލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށްބަލައިެގން ހާސިހ. 
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިެގން.ށ. 
 ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން. ނ.
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
ފޯމު )ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ކައުންޓަރުްނ  ވަޒީފާއަށް އެދޭފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  -1

 ލިބެންުހންނާނެއެވެ.
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  )ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( -2
އަިދ ، މަނުވާ ކާޑުގެ ދެުފށުެގ ލިޔުންތައް ފެްނނަވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުްއދަތު ހަ -3

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

 އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީާފ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު 
 ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ: -5

)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަްނ އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބަލާފަިއވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ. )ރާއްޖޭގައި 
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓް  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ

ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ 
ކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިޭބ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ނުަވތަ ކޯސް ފުރިހަމަ

ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ 
 ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ(

ން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭެގ )ށ( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ަމތީ ތަޢުލީުމ ދޭ މަރުކަޒަކު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ.( ނުވަތަ ކޯސް 

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
 ގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.)ނ( ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ިހންގާ ކޯސްތަކު

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ. -6
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް  -7

 ޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުުޓން ޫދކޮށްފައިވާ ސެ
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުަމށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާަތކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.  -8

)ހ( ސިވިލް ސަރވިސް އިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިާވނަމަ، އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުިރ 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ުނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިރާދާއެއްގައި އަދާކޮށްފައިވާނަަމ 
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް  އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަަދދު ބަޔާންކޮށް ެއ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  އޮފީހަކުން
 



 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ 
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ުހންނާނެއެވެ. އަިދ މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުްނ  

www.dhe.gov.mv  ްވާ  2018 އެޕްރީލް 03ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަަހޅާނީ އިނ
ެގ ކުިރން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮްފ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިްލ  13.30ދުވަހުގެ  ހޯމަ

އެވެ.  admin@dhe.gov.mvމެއިލް އެޑްރެހަކީ -މެދުވެރިކޮށްވެސް އަދި ފެކްސް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ
 ލިޔުންތައް ހުށަހަާޅފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާިޠލުކުރެވޭނެއެވެ. ހުރިހާއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 
 އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:

ދެމެދު ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ހަޔަރ  އާ 2018 އެޕްރީލް 15 - 04އިންޓަވިއު އޮންނާނީ  މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވާ މި
އަށް ން، އެތާރީޚުގައި އިންޓަވިއު ބޭފުޅު މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ  ،ވަނަ ފަންގިފިލާ( ގައެވެ. ވުމާއެކ2ުއެޑިއުކޭޝަން )ވެލާނާގެ 

 އެދެމެވެ. ތިއްބެވުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން
 

 ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން:
 ބޭފުޅުން 10އެންމެ މަތީން މާރކްސް ލިބޭ ގިނަ ބޭފުޅުން އެދިަވޑައިގެންފިނަމަ ބޭފުޅުްނނަށްވުރެ  10ޝަރުތު ހަމަވާ 

 އިންަޓވިއުއަށް ދަންނަވާނީ އެބޭފުޅުްނަނށެވެ. ޝޯޓުލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 އެންމެދައްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ:މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން 
- %30 

     އިތުރުމަޢުލޫމާތު:
 

މި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު  ބޭފުޅުން  ފުކުރައްވަން ބޭުނންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާ ވަޒީފާއާމި 
 އަށެވެ. admin@dhe.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަދި އީ . ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 3341303،3341307
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