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މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ   ، ިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މ

 ދިވެހރާއްޖެ މާލެ،          

 

 އިޢުލާން 
     44A4/30/2020/-(IUL)30  ނަންބަރ:         

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

     އޮފިސަރ ކޮމްޕްލަޔަންސްއެސިސްޓެންޓް    މަޤާމް: 
 320276 މަޤާމުގެ ނަންަބރު:  

 1  ބޭނުންވާ ޢަދަދު:   
 ދާއިމީ  ގިންތި:   

 4ޖީ.އެސް    ރޭންކް:
 2އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  މެރިން ރިސޯސަސް ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް   އޮފީސް:
   ފިޝަރީޒް ޑިޕާޓްމަންޓް )ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން( ޑިވިޜަން/ ސެކްޝަން: 

 މިނިސްޓްރީ/މާލެ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:ވަޒީފާ 
 ރުފިޔާ 5020/-  މުސާރ:    

 ރުފިޔާ 1500/- ސަރވިސް އެލަވަންސް: 
   35މުސާރައިގެ %ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް:  

  ރުފިޔާ 700/- ކޯ އެލަވަންސް:  ސަޕޯޓިންގ
 

 :އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް 
 . ކޮންޓްރިިބއުޝަން  ޕެންޝަން ލިިބދެވޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާެބހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1
 . އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރާނަމަ އިތުރުގަޑީގެ .2

 
 ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް 

ދަށުން   • ސިސްޓަމްގެ  މޮނިޓަރިންގ  ލޮކޭޓިންވެސަލް  ހަރުކުރާ  އުޅަނދުތަކުގައި  ޑިވައިސް    ގމަސްވެރި 
ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ފުރިހަމަކޮށްދީ  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  ފަރާތުން  މިނިސްޓްރީގެ  މި  ހަރުކޮށްދިނުމުގައި 

ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް  ފޯރުކޮށްދޭ  ސަރވިސް  މޮނިޓަރިންގ  ވެސަލް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  އުޞޫލުން    އަންނަ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން. 
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އެމަޢުލޫމާ • އަދި  ބެލެހެއްޓުން  އަޕްޑޭޓްކޮށް   މަޢުލޫމާތު  އުޅަނދުފަހުގެ  ހަރުކުރެވޭ  ޑިވައިސް  ލޮކޭޓިންގ  ތު ވެސަލް 
 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހިއްސާކުރަމުން ގެންދިއުން. ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

އު • މެދުވެރިކޮށް  ސިސްޓަމް  މޮނިޓަރިންގ  ސިސޓަމް  ވެސަލް  މޮނިޓަރިންގ  ވެސަލް  ހަރަކާތްތައް  ޅަނދުތަކުގެ 
 މެދުވެރިކޮށް ވެރިފައިކުރުން އަދި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސްޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯރޓް ކުރުން.

ސިގްނަލް • އުޅަނދެއްގެ  އެއްވެސް  ނުވަތަ  އުޅޭނަމަ  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ސިސްޓަމް  މޮނިޓަރިންގ    ވެސަލް 
ރިޕޯރޓްކޮށް  ސްޕަވައިޒަރަށް  މައްސަލަ  އަދި  ެބލުން  އެކަން  ގުޅައިގެން  ފަރާތާއި  ޚިދުމަތްދޭ  ނުފެންނަނަމަ 

 ސްޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން. 
ޑޮކިއުމެންޓަތައް  • ކޮމްޕަލަޔަންސް  ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  ފޮނުވަންޖެހޭ  އަށް  ކޮމިޝަން  ޓޫނާ  އޯޝަން  އިންޑިއަން 

 ރުން ތައްޔާރުކު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މޮނިޓަރިންގ ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސަވާއިލަންސް )އެމް.ސީ.އެސް( ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުމަށް   •

 ސެކްޝަނުން ރާވާ ހިންގާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 
 

   ޝަރުތު   މަޤާމުގެ 
" ގްރޭޑް ލިިބފައި ވުމާއެކު، ޑީމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "  2  ނުވަތަ އެ އާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  ސާނަވީ   .1

'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް'އޭގެ އިތުރުން   "ދިވެހި" މި   ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި  ' ނުވަތަ 
އަހަރުގެ   2ގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  މާއެކު މަމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިިބފައިވު

 ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވުން. 
 ނުވަތަ 

އިމްތިޙާނަކުން  ސާނަވީ  މަތީ   .2 އެއްފެންވަރުގެ  އާ  އެ  "  2  ނުވަތަ  ދަށްވެގެން  ލިިބފައި  އީ މާއްދާއިން  ގްރޭޑް   "
އިތުރުން   އޭގެ  ސްކޫލް'ވުމާއެކު،  'ހަޔަރ  ސެކެންޑަރީ  ނުވަތަ  ސްކޫލް''  އިމްތިޙާނުގައި   ސެކަންޑަރީ   ސެޓްފިކެޓް 

  "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިިބފައިވުން.
 ނުވަތަ 

ލެވެލް   .3 އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން  ތަޢުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ  ގެ   4މަޤާމުގެ 
  ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 

  
 ގުޅޭވަޒީފާ ދާއިރާތައް 

 ފިޝަރީޒް •
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 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތަށް 
 ފިޝަރީޒް •
 މެރިން ސައިންސް  •
 

  ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:ވަޒީފާ އަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް  
 ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީން  -
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބ -
   ވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް ޓަޤާބިލްކަން ދެނެގަތުމަށް ކުރާ އިން  -
 ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރި މިންވަރު، -
 

 :  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 
މެރިން ،  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް )މިފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ   -1

   އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ވެްބސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.(ރިސޯސް 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރާއި  -2
މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،  ،  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ -3

 އަދި  ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް: 
އެއްަބސް  -4 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ސަރުކާރަށް  އަށް/  ސަރވިސް  މަގާމަށް ސިވިލް  ކުރިމަތިލާ  މުވައްޒަފުން  އޮތް  ވުމެއް 

އޮފީހު އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ނެތްކަމަށް،  އިއުތިރާޒެއް  ވީއްލުމާމެދު  ވަޒީފާއިން  އަދާކުރަމުންދާ  ން ހޮވިއްޖެނަމަ، 
  ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ކޮޕީ:ިބފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ލި -5
ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ މަތީ ތަޢުލީމްދޭ /ން ފެންވަރުމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ )ހ(  

ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ    ،މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނުވަތަ ކޯސް 
ސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ކޯހުން ލިޭބ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަޫބލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވް  ޔުމާއެކުލި

 ން އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު
ނުވަތަ    މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް )ށ(  

 ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ 
  ގެ ކޮޕީ. ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކުވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ  -6
ސެޓްފިކެޓް    -7 ފުރިހަމަކޮށް  އިމްތިޙާނު  ދެވޭ  ވަނުމަށް  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސްގެ  ލިިބފައިވާނަމަ،  ސިވިލް   

 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުންތަކުގެ     -8
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ވަޒީފާއެއްގައި،   )ހ(  ކުންފުންޏެއްގައި ،  ދައުލަތު މުވައްސަސާއެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ    ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 
 ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާޢަތެއްގައި 

 ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ )ށ(  ވަޒީފާ  އިދާރާއެއްގައި  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  ވަޒީފާ،   ،އަމިއްލަ  އަދާކޮށްފައިވާ 

މަސްއޫލި ވަޒީފާގެ  މުއްދަތާއި،  އަދާކުރި  މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ  ތަނުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އަދި  އްޔަތު 
ރެފަރެންސް  އަންގައިދޭ  އަދާކުރިގޮތް  ވަޒީފާ  ލިޔުން، ނުވަތަ  ދޫކޮށްފައިވާ  އެއޮފީހަކުން  ަބޔާންކޮށް  އަދަދު 

 ޗެކް ފޯމް.
ސަރުކާރު   )ނ(  އިދާރާތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ކޮށްފައިވާނަމަ،  އުވާލާފައިވާ  މަސައްކަތް  ޙިއްޞާވާކުންފުންޏެއްގައި 

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތު  ވަޒީފާގެ  މުއްދަތާއި،  އަދާކުރި  ވަޒީފާ  ވަޒީފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 
އަދާކުރިގޮތް  ވަޒީފާ  ނުވަތަ  ލިޔުން،  ދޫކޮށްފައިވާ  އެއޮފީހަކުން  ަބޔާންކޮށް  އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ތަނުގެ 

 ންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް. އަ
 

 :  ތާއި ސުންގަޑި އެދެންވީގޮ  މަޤާމަށް 
ލިެބން ހުންނާނެއެވެ.    www.fishagri.gov.mvމި މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ވެްބސައިޓް    މި  ފޯމް  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް

އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައިޓުން މި ފޯމް ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
އަށެވެ.   ވަނަ ފަންގިފިލާ(  7)ހ. ވެލާނާގެ    ކުރިން މިނިސްޓްރީ  ގެ  13:30  ދުވަހުގެ  ުބރާސްފަތިވާ    12  މާރޗް  2020

މެދުވެރިކޮށްވެސް އީމެއިލް  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  އެޑްރެހަކީ    ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ވަޒީފާއަށް  އީމެއިލް 
hr@fishagri.gov.mv  .ެއެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން   އެވ

 ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 
 

 :ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން 
ހުށަހަ އެދި  ވަޒީފާއަށް  ފަރާތްތަކުގެމި  ހަމަވާ  ޝަރުތު  ތަޖު   ޅާ،  ފެންވަރާއި  ތަޢުލީމީ  ވަޒީފާއަށް  ރިާބއަށް  ތެރެއިން  ބަލައި، 

  ކުރެވޭނެއެވެ.ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިޭބ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް 
 

 :  ބާއްވާ އިންޓަރވިއު   ށް ހޮވުމަ   ކު މީހަ   މުތަކަށް ގާ މަމި 
ހަމަވުމަށްފަހު  ،  އިންޓަރވިއުއާއި  ާބއްވާ  ހޮވުމަށް  މީހަކު  މަޤާމަށް  މި ސުންގަޑި  އެދުމުގެ  ވަޒީފާއަށް  ކުރުން  އިމްތިހާނު 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާތަނެއްގައި އޮންނާނެއެވެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި ނުވަތަ މި  15މަސައްކަތު 
 

 ފޯމް( ޢާއްމުކުރުން.    A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ) 
ބަންދުނޫން   ރަސްމީ  ާބއްވާތާ  ]  5އިންޓަރވިއު  ތެރޭގައި  ޕޮއިންޓް  ދުވަހުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލީ  ލިބުނުގޮތުގެ ވަޒީފާއަށް 

( ޢާއްމުކުރެވޭނެއެވެ.   A2ޝީޓް  ވެްބސައިޓްގައި  މިމިނިސްޓްރީގެ  އަދި  މިނިސްޓްރީގައި  މި  ފެންނާނެހެން  ޢާއްމުކޮށް  ފޯމް([ 

http://www.fishagri.gov.mv/
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ފޯމް ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން    A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ  
 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި 5ދު ނޫން ރަސްމީ ަބން

 
 :އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ސާފުކުރުމަށް،   މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާ  ހެނދުނު  މި  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  ދެމެދު   14:00އާއި    08:00ަބންދުނޫން 
 އަށެވެ.   hr@fishagri.gov.mvއީމެއިލް ކުރާނީ  ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3339244 /3339241 ނަމްަބރު 

ހޮވުމާއި   މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސާރވިސްގެ  އެންމެހައި  ސިވިލް  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ  މިންގަނޑުތަކާއި  ކުރުމުގެ  އައްޔަން 
ލިންކް   އުޞޫލާގުޅޭ[  ކުރުމުގެ  ]އައްޔަން  ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވެްބސައިޓުގެ  ކޮމިޝަންގެ  ސާރވިސް  ސިވިލް  ލިޔެކިޔުންތައް 

(usoolu-dv/recruitment/http://www.csc.gov.mv.ެއިން ލިެބން ހުންނާނެއެވ )   

 

 1441  ރަޖަްބ  09                         
    2020  މާރޗް  04                  
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