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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  

       މާލެ، ދިވެހިރާޢްޖެ  

 10-C/10/2021/230(IUL) ނަންބަރ :   

 އިޢ ލާނ  
 

 ޑިރެކްޓަރ މަޤާމ :
 J-329979 މަޤާމ ގެ ނަންބަރ :
 )އެކެއް( 1 ބޭނ ންވާ އަދަދ :

  ދާއިމީ މަޤާމ ގެ ގިންތި:

 1އީ. އެކްސް.  މަޤާމ ގެ ރޭންކ :

 ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ކ. ހިންމަފ ށި/   ސެކްޝަން ސަޕޯޓ  އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް/  ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭަޝން ސެންޓަރ ވަޒީފާ އަދާކ ރަން ޖެހޭ ތަން:
 ރ ފިޔާ  0.53.88. މ ސާރަ:

 ރ ފިޔާ  00888.88މަހަކ   ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ނޑ ގެ އޮ ސަނަދ ތަކ ގެ ޤައ މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެއިން ދާއިރާއެޑިއ ކޭޝަން  ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް: .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް   ނިގަ
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެަލވަންސްގެ  ،)ަހތެއް( އިން ފެށިެގން މަތީ ސަނަެދއް އޮތް ނަމަ . ނ ވަތަ)ހަތެއް(  7 ލެވެލް

 )އަށާވީސް އިންސައްތަ( ހަމަޖެހޭނެއެވެ. .0ގޮތ ގައި އަސާސީ މ ސާރައިގެ %
 )މަހަކ ( 53މ ސާރައިގެ % ސްޕެޝަލް ޑިއ ޓީ އެލަވަންސް: .0
ނޑައެޅިފައިވާ އ ސޫލ ން އިތ ރ  ގަޑީގެ  އިތ ރ ގަޑީގެ ފައިސާ: .5 އިތ ރ ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކ ރާ ދ ވަސްތަކަށް ކަ

 ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
 އެލަވަންސް ރިސްކް އ ސޫލ ން ހަމަޖެހިފައިވާ މ ވައްޒަފ ންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް :އެލަވަންސް  ރިސްކް  .4

 .ދެވޭނެއެވެ
ކ. ހިންމަފ އްޓަށް ގެންދިއ މާއި މާލެ ގެނައ މ ގެ މި މަގާމަށް ހޮވޭ ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާ ކ ރ މަށް  .3

 ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ އިންތިޒާމް މި މިިނސްޓްރީގެ ފަރާތ ން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

 



މަޤާމ ގެ މައިގަނޑ  
މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި 

 :ވާޖިބ ތައް 

 ކޯޑިނޭޓްކ ރ ން ޕްރޮގ ރާމްތައް ގ ޅ ންހ ރި ދާއިރާތަކާއި ޓެކްނިކަލް އަދި ކެރިއަރ .1
 .ތައްޔާރ ކ ރ ން ޝެޑިއ ލް ޕްރޮގްރާމްތައް ވޮކޭޝަނަލް ހިންގޭ  ބައިވެރިންނަށް ސެންޓަރ ގެ .0
 .ކ ރ ން ތައްޔާރ  ޕްލޭންތައް ލެސަން ޕްރޮގ ރާމްތަކ ގެ ވޮކޭޝަންލް .5
 ގެންދާގޮތް ކ ރިއަށް ޕްރޮގ ރާމްތައް ،ހޯދ މާއި މެޓީރިއަލްސް ބޭނ ންވާ ޕްރޮގ ރާމްތަކަށް ވޮކޭޝަންލް .4

 .އެރ ވ ން އިރ ޝާދ  ލަފަޔާ އަރ ވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ންގާހި ޕްރޮގ ރާމް ،މޮނީޓަރކޮށް
 .އިންވިޖިލޭޓްކ ރ ން އެސެސްކ ރ މާއި އަދި ތައްޔާރ ކ ރ ން ރިވިއ ކ ރ މާއި އެސެސްމަންޓް ޕްރޮގ ރާމްތަކ ގެ .3
 އެކ ލަވާލ ން  ޕީސްތައް. އޯ. އެސް ބޭނ ންވާ މަސައްކަތްތަށް ސެކްޝަންގެ .6
 ކ ރ ން ތަމްޞީލ  ސެކްޝަން  ތަކ ގައި ބައްދަލ ވ ން .7
 ކ ރ ން އެޕްރެއިޒް މ ވައްޒަފ ން ސެކްޝަންގެ ..

 ަސނަދެއް ގެ . ނ ަވތަ 7 ލެވެލް ނިަގނޑ ގެއޮ ސަނަދ ތަކ ގެ ޤައ މީ ދިވެހިާރއްޖޭގެދާއިރާއިން  އެޑިއ ކޭޝަން .1 މަޤާމ ގެ ޝަރ ޠ ތައް:
. ލިިބފައިވ ން ތަޖ ރިބާ ދ ވަހ ގެ އަހަރ  4 މަދ ވެގެން ދާއިރާއެއްގައި އެޑިއ ކޭޝަން ،ޙާޞިލްކޮށްފައިވ މާއެކ 

 ނ ވަތަ،
ނޑ ގެއޮ  ސަނަދ ތަކ ގެ ޤައ މީދިވެިހރާއްޖޭގެ ދާއިރާއިން  އެޑިއ ކޭޝަން  .0 އިން ެފށިެގން މަތީގެ  9 ލެވެލް ނިގަ

އަހަރ  ދ ވަހ ގެ ތަޖ ރިބާ  0ދާއިރާއެއްގައި މަދ ވެގެން  އެޑިއ ކޭޝަންސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވ މާއެކ ، 
 ލިބިފައިވ ން.  

 :ތަޢ ލީމީ ރޮނގ ތައް  މަޤާމ ގެ 

 އެޑިއ ކޭޝަން .1
ރޑް ޑިސިޕްލިންތައް   :ޕްރިފަ

 ނެތް  .1
 :މަޤާމ ގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް 

 އެޑިއ ކޭޝަން .1

ޑިސިޕްލިންއާ ގ ޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިާލ ފަރާތ ން ހ ަށހަޅާފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކަށް  ކޯ :ނޯޓ  
ނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.  ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނ މަށް ކަ

 :މަޤާމ ގެ މަސައްކަތ  ދާއިރާތައް 
 އެޑިއ ކޭޝަން .1

 ލިޔ ންތައް: ހ ށަހަޅަންޖެހޭ 
 

ފ ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  )މި ފޯމ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ  .1
ވެބްސައިޓ ންނާއި  www.homeaffairs.gov.mvމި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓ ން އަދި 

 ލިބެންހ ންާނނެއެވެ.(ކައ ންޓަރ ން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކ ން 
 http://www.csc.gov.mv/downloads/15151 

 .ެމއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ވަނަވަރ  )ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންބަރާއި އީ .0

http://www.homeaffairs.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/downloads/15151


ހަމަވެފައިވީ ނަމަެވސް( ގެ )މ އްދަތ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ   .5
ނ ވަތަ އައި.ޑީ. ާކޑ  . ދެފ ށ ގެ ލިޔ ންތަްއ ފެންަނ، ލިެޔފައިވާ ލިޔ ންތައް ކިޔަން އެނޭގ ފަދަ ކޮޕީއެއް

  .ޕާސްޕޯޓް ނ ވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އ ފަންދ ވަހ ގެ  ގެއްލިފައިވާ

ކ ރިމަތިލާ  ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މެއް އޮތް މ ވައްޒަފ ންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރ ކާރަށް  .4
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކ ރަމ ންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލ މާމެދ  އިއ ތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ 

 އޮފީހ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމީ ސެޓ ފިެކޓ ތަކ ގެ ކޮޕީ؛  .3

ނޑައަޅައި ލެވަލް  ންއިއޮތޯރިޓީ ސްލިފިކޭޝަން ކޮ މޯލްޑިވްސް )ހ(  ނޑ  ކަ  މަތީ ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަ
 ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢ ލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރ ކަޒަކ ންބޭރ ގެ  ރާއްޖެއިން ތަޢ ލީމ ދޭ

 ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ކޯސް، ލަތްތަކ ގައި ޙާ ނެތް  ސެޓްފިކެޓ : ނ ވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓ ގެ ކޮޕީ
 ންޓްއެސެސްމަ ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް  ލިޔ މ ގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ޓްގެރިޕޯ

މަރ ކަޒަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ަތއ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި މަތީ ތައ ލީމ ދޭ ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ލިޔ މ ގެ ކޮޕީއާއި ނ ވަތަ ކޯސް ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

ނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރި .6  ިލޔ ންތަކ ގެ ކޮޕީ: ބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައ ލަތ ގެ މ އަްއސަސާއެއްގައި، ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ  )ހ(  
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި  ދާކޮށްފައިވާ ނަމަކ ންފ ންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަ

)އެއް އިދާރާއެއްގެ  ރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް)އަހަ
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިްނ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން  ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަާދކޮށްފައިވީ

 ޔ ން. ދޫކޮށްފައިވާ ލި

އިްނ  /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖ ރިބާގެ ތެރެއިން  )ށ(  
ވަޒީފާ، އަދި ފެންނަންެނތް ތަޖ ރިބާގެ މ އްަދތ ތައް ހާމަކޮށްދިމ ގެ ގޮތ ން ައދާކޮށްފައިވާ 

ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި 
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަާޤމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔ ން.

ވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިާވ (   އަމިއްލަ ކ ްނފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިނ)
ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާ

ނަމަވެސް(  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ގެ މ ވަްއޒަފ ންގެ އަދަދ  ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނ 

 އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. އެ

 ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނ ވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައ މީ ނ ވަތަ ބައިނަލްއަޤ ވާމީރ)
 ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(

https://myaccount.csc.gov.mv/


 ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
މ ގަިއ )މި ލިޔ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔ ން

އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މ ސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނ ވަަތ ނޫންކަން ބަޔާންކޮްށފައި 
އޮންނަންވާނެއެވެ. ނ ވަތަ ބަަދލ ގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 

 ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ަވތަ އ ވައިލަިއފައިވާ ތަ އިދާރާއެއްގައި، ނ ވައ ވައިލައިފައިވާ (  ދަޢ ލަތ ގެ ބ)
ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ޤައ މީ ނ އ ވައިލައިފައިވާ ނ ވަތަ ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

އަދި ވަޒީފާގެ  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަނ ވަތަ 
 )އެއް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް  ރާއި މަހާއި ދ ވަސްމ އްދަތާއި )އަހަ

ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
ގައިވާ  .ރެކްރޫޓްމަންޓް އ ޞޫލ ގެ ޖަދ ވަލ  އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން ލިބެންނެތް ނަަމ، 

 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތ ގެ 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ  
ފަރާތެއް ހޮވ މަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ާޤބިލ  ަފރާތެއް ހޮވ މަށް ބެލޭނެ ކަްނތަްއތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހ ްނ 
ނޑ ތަކާއި ވަނަ ނަންބަރ ގަިއ  10އިޞްލާޙ ( ގެ  ދެވަނަ) 0801އ ޞޫލ ތައް  ހޮވ މާއި އައްޔަންކ ރ މ ގެ މިންގަ

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސ ންގަޑި:

ރިން، ގެ ކ  15:88 ދ ވަހ ގެ އަންގާރަ ވާ  0801 ނޮެވންބަރ  58ނީ މަޤާމަށް އެދި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހ ށަހަޅާ
  މެއިލް -މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔ ންތައް އީ

 r@homeaffairs.gov.mvcaree  .ެމެދ ވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ 
ނޑައަޅައިފި ނަމަ އެ  ،އަދި އިޢ ލާނ ގެ ސ ންގަޑި ހަަމވ މ ގެ ކ ރިން ސަރ ކާރ ން އަލަށް ބަންދ  ދ ަވހެއް ކަ

ނޑައަޅާ ދ ވަހ ގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ.   ކަ
 

 ކ ރ ން:ޝޯޓްލިސްޓ  
 

ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ތަޢ ލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖ ރިބާއަށް ބަަލއި
 ކ ރެވޭނެެއވެ. ޝޯޓްލިސްޓ ލިޭބފަރާތްތައް ތަކ ގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓ  ކ ރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް

 
އިންޓަރވިއ  އާއި 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި 
އިމްތިޙާނ  އޮންނާނެ ތަނާއި، 

 މ އްދަތ :

 0801 ،އިމްތިހާނ  އޮންނާނީޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި މި މަޤާމަށް މީހަކ  ހޮވ މަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއ  އާއި 
  އާ ދެމެދ ، މިނިސްޓްރި އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  ގައެވެ. 13އާއި  87ޑިސެންބަރ  

 

mailto:career@homeaffairs.gov.mv


ކ ރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
ލިބ ނ   ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ  

(" ޝީޓ   A2ގޮތ ގެ ޝީޓް )
 އާންމ ކ ރ ން 

 ޕޮއިންޓ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  5ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދ  ނޫން  އިންޓަވިއ 
(" އާންމ ކޮށް ފެްނނާނެެހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި ީޝޓ  A2ލިބ ނ  ގޮތ ގެ ޝީޓް )

 A2ެދވިފައިވާ ގޮތާމެދ  ޝަކ ވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓ އާންމ ކ ރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކ ވާއެއް މި އިދާރާއަށް  5 ންދ  ނޫންއާންމ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަ ޝީޓ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މެއިލް ކ ރާނީ -އީނަންބަރ  ފޯނާއެވެ.  5851344ނ ވަތަ  5851346،5851345މި އިޢ ލާނާ ގ ޅިގެން މަޢ ލޫމާތ  ސާފ ކ ރ މަށް ގ ޅާނީ 
hr@homeaffairs.gov.mv  .ެއަށެވ 

ނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތަްއ އަދި އެމީހ ން ހޮވ މާއި އައްޔަންތަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  އ ޞޫލ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި  ކ ރ މ ގެ މިންގަ
ކ ރ މ ގެ އ ޞޫލާގ ޅޭ" އިޓްގެ ޑައ ންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔ ންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސަ

)usoolu-tp://www.csc.gov.mv/recruitmentht(  .ެއިން ލިބެން ހ ްނނާނެއެވ 
 1445 ރަބީޢ ލްއައްވަލް  .1

0801ނޮވެންބަރ   05  

http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu

