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 Admin/475/2020/22-(IUL)475 :ނަންބަރު         
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 
 

 އޮފިސަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް :މަޤާމް
 J-304681 :މާޤާމުގެ ނަންބަރު
 ( އެކެއް) 1 :ބޭނުންވާ އަދަދު
 ދާއިމީ :މަޤާމުގެ ގިންތި

  2 އެސް.އެމް :ރޭންކް މަޤާމުގެ
  2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ޓެކްނިކަލް :މާޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރއެޑިޔުކޭޝަން / ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް :ސެކްޝަން 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން :ވަޒީފާއޮތް އޮފީސް

 ވަނަ ފަންިގިފލާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 2 ފެން ބިލްޑިންގ :ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން
 ރުފިޔާ  ...5226 :މަޤާމުގެ މުސާރަ

 ރުފިޔާ  ......2 :ސަރވިސް އެލަވަންސް
 ރުފިޔާ  .1652.5 :  2ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް

 .ވާގެ ޚިދުމަތްސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރު -1 :އިތުރު އިނާޔަތްތައް
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝން -2 
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ -3 
 
 :ޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާ  މައިގަޑު  މަޤާމުގެ 

 .އެންމެހާ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެއްސުން ވެންޓް ތަކާގުޅޭވަތު ފޮނުވައި އިބްރީފިންގ ތަކަށް ދައުމިނިސްޓްރީން ރާވާ ނިއުސް  -
މާތު މީޑިއާތަކާއި ހިއްސާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޓްރީގެ ޑިޕާޓްމެންޓް ތަކުްނ ރާވައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ މަޢުލޫމިނިސް -

 .މަސައްކަތް ކުރުން
 .ރީން ބާއްވާ އިވެންޓް ަތކުގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާއަށް ދިނުމާއި އިވެންޓްތަކުގެ ފޮޓޯނެުގންމިނިސްޓް -
 .މިނިސްޓްރީން ހިންގަމުންދާ އިެވންޓް ތަކުގެ ޚަބަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ވެބްސައިޓްގައި އެމަޢުލޫމާތު އަޕްޓޭޑް ކުރުން -
 .ސުވާުލތަކަށް ޖަވާބުދިުނންމިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކް އަދި ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަށް އަންނަ  -
މިނިސްޓްރީން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ މައްސަލަތައް ަބލައި ހައްލުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްވެރިންނާ ގުޅުގެން  -

 .މައްސަލަ ހައްލުކުރުން



 .ކުރުން މިނިސްޓްރީން އާންމުންނަށް ދެޭވ ޚިދުމަތްތައް ކުރުއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް -
 .ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އާއްމު ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ތައްޔާރުކުުރމާއި އާއްމު ކުރުން -
 

 :ޝަރުޠުތައް މާޤާމުގެ 
ނޑުގެ ލެވެލް  ޖަރނަލިޒަމް ގެ/ޑިއާމީ .1 ގެ ސަނަދެްއ  8ނުވަތަ  6ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 . ހާސިލްކޮށްފައިވުން
 

 ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހު
ިމ އަދި  މިޯފމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން)ފޯމު  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  -1

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

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

 .ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 :ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ -6

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

ފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީްނ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލި
 (ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

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

 .ގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތު -5
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ -6
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ -8

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

 .ލިޔުން
 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ ، އަދާކޮށްފައިވާނަމައަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާއެއްގައި ވަޒީފާ ( ށ)

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

 
އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަ، ( ނ)

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިާވ 
 ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ

 
 



 :ބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާ 
   
 .ލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށްބަލައިެގން ހާސި. ހ
 .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިެގން. ށ
 . ގެ އިތުރުން އިމްތިާހނެއް ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެވޭނެއެވެން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުޤާބިލުކަ .ނ
 

 
 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގެ ކުރިން، .13:3ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  .2.2 ފެބްރުއަރީ  4.މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި  admin@mohe.gov.mvވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް . ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އަށެވެ

ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ . ގަނެވޭނެއެވެ އަދި އިޢުލާުނެގ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންުދ ދުވަހެއް ކަ
ނޑައަޅާދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ުމއްދަތު އިތުރުވާނެއެވެ  .ކަ

 
 :ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން 

އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެްނވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ  ށްމި ވަޒީފާއަ
 . ތެރެއިން އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯުޓލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ

 
 :އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު 

ދެމެދު މިނިސްޓްީރ  އާ .2.2 ފެބްރުއަރީ  26 – .2.2 ފެބްރުއަރީ  .6ށް ބޭއްވާ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަ
މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން، އެތާރީޚުގަިއ  ،ވުމާއެކު. ގައެވެ( ވަނަ ފަންގިފިލ2ާފެން ބިލްޑިންގ )އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 .އިންޓަވިއު އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވުން އެދެމެވެ
 

 އާންމުކުރުން ( ފޯމް A2) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ީޝޓް "ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ނޫން އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު 

(A2 ުފޯމ )ެވަޒީފާއަްށ . އާންމުކޮށް ފެްނނާނެހެން މިިމނިސްޓްރީގައި އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިްޓގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވ
ފޯމު އާންމު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު A2ދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެ

 .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 6ނޫން 
 

 
     :އިތުރުމަޢުލޫމާތު 

 

މެއިލް ކުރާނީ -އީ. އަށެވެ  3.25216އަދި  3.25255،3.25266މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
admin@mohe.gov.mv ެއަށެވ. 

ނޑުތަކާއި އުޞޫލުަތއް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަ
" އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ"ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވި

(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu) ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ. 
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