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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
 
 

 Admin/475/2019/222-(IUL)475: ނަންބަރު         
 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 
 

 (ވޭޖް)ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ  :މަޤާމް
 (އެކެއް) 1 :ބޭނުންވާ އަދަދު
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ( މަސް ދުވަސް 6)ވަޤުތީ، ވޭޖް އެމްޕްލޯއީ  :މަޤާމުގެ ގިންތި

ޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ފެްނވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު 
 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ވަނަ ަފންގިފިާލ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 2ފެންބިލްޑިންގ  :ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / ޔުނިޓް.އާރ.ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އައި : ސެކްޝަން

 ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ މިރޭޓުން އިތުރުވަގުތަްށ އުޖޫރަ  6( ރަސްމީ ހަގަޑި އިރަށް) 543/-       :(ގަޑިއިރަކަށް) މުސާރަ   
 .       ދެވޭނެއެވެ                         

 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް -1 :ތައްއިތުރު އިނާޔަތް
 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިލބިދެވޭ ޕެްނޝަން ކޮންޓްރިބިއުަޝން -2 

   
 :މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

 
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ  .1

ންވަރާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި މަރުކަޒުތަކާ މުޢާމަލާތްކޮށް، މަުރކަޒުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ އަދަދާއި ފެ
 ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބް ހޯދުން

ޕޯޓްތައް ނެރެވޭ ތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެއްކުރެވޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ޑޭޓާބޭސްއަށް އަޅާ ބޭނުންވާ ރިދިވެހިރާއްޖޭގައި މަ .2
 .ގޮތަށް ބަލަހަްއޓާ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދިއުން

ބޭނުންވެއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން އެއްކުރެވޭ ތަފާސްހިސާބް ބޭނުންާވ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން .5
 .ހިނދެއްގައި އެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށދިނުން

 
 :މާޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް 

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  .1
ނޑުގެ ލެވެލް   ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން  3ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ



 
 ހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަ 

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

 (ހިމެނޭގޮތަށް ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރާއި އީެމއިލް އެޑްރެސް)ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު   -2
އަިދ ، ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުްއދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެުފށުެގ ލިޔުންތައް ފެްނނަ -5

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

 .ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮީފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 :ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުިފކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ -3

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

ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީްނ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލް
 (ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންްސކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ، މަތީ ަތޢުލީމު ދޭ( ށ)
 .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

 .ރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ކު -6
 .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ -7
 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ -8

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

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

އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ 
 . 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 

 ފަރެންސް ޗެކް ފޯމްލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެ
 
 

 :ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައް 
   
 ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށްބަލައިެގން . ހ
 .ވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިެގންމަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައި. ށ
 ކޮށްގެން އަދި އިމްިތޙާނެއް ދީގެން ން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުޤާބިލުކަ .ނ
 

 
 
 



 
 މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑީ 

 
މިނިސްޓްީރ އޮފް  ގެ ކުރިން، 15:52ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ  2222ޖަނަވަރީ  12 މަޤާމަށް އެދި ުހށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ  

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް . އަށެވެ (ވަނަ ފަންގިިފލާ 2ފެން ބިލްޑިންގ ) ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
admin@mohe.gov.mv ެއަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުްނ . މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެެއވ

ނޑައަޅާދު ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަ  .ަބލައިގަނެވޭނެއެވެވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ
 

 :ޝޯޓު ލިސްޓްކުރުން 
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ަތޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަަލއި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިާވ 

 .ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެފަރާތްތައް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަިތން މާރކްސް ލިބޭ 
 

 :އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު 
ނިސްޓްރީ އާ ދެމެދު މި  2222 ފެބްރުއަރީ  10 – 2222ޖަނަވަރީ  15މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވާ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ  

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން،  ،ވުމާއެކު .ގައެވެ ( ވަނަ ފަންގިފިލ2ާފެން ބިލްޑިންގ )އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން 
 .އެތާރީޚުގައި 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  3ނޫން  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 3ނޫން 
 

 
 

މެއިލް ކުރާނީ -އީ . އަށެވެ  5226213އަދި  5226266،5226233މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
admin@mohe.gov.mv ެއަށެވ. 

 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަ

" އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ"ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ  އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
)usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment( ެއިން ލިބެން ހުްނނާނެއެވ. 
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