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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  

 10-C/10/2022/185(IUL) ނަންބަރު:     

 އިޢުލާނު 
 

 މަސައްކަތު : މަޤާމު 
 J-329997 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 ( އެކެއް) 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 1އެސް.އެސް. : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ސަޯޕޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
 ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް / ސަޯޕޓު ޔުނިޓު / ކ.ހިންމަފުށި  ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 

 ރުފިޔާ   3,100.00 މަހަކު މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   1,000.00މަހަކު  އެލަވަންސް: ސަރވިސް  

 ރުފިޔާ   1,200.00މަހަކު :   1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 ރުފިޔާ  832.00މަހަކު  މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް:  .2
 ( 35މުސާރައިގެ % (ރުފިޔާ   1,085.00މަހަކު  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް:  .3
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ    އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: .4

 ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިސްކް އެލަވަންސް ދެވޭނެއެވެ. .5

މައިގަނޑު   މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

 .ނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން އަދި ލޯންޑްރީގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުންސެންޓަރުގެ ސީ .1
ކަންކަން   .2 އެންމެހާ  ބުއިމުގެ  ކެއިން  މީހުންގެ  ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ  ތަނުގައި  މުވައްޒަފުންނާއި  އެންމެހާ  ސެންޓަރުގެ 

 .އިންތިޒާމްކުރުން
 .ޓުމާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުރިހާ ޑަސްޓްބިންތައް ހުސްކުރުންސެންޓަރު ސާފުކޮށް ބެލެހެއް  .3
 .ތައްޔާރުކޮށްދިނުން އް ޓިންގ ތަކަށް ބޭނުންވާ ބުއިންތަމީ .4
 .ސެންޓަރުގެ އިމާރާތާއި ގޯތިތެރެ އަދި އިމާރާތުގެ ބޭރު ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން .5

 



ތަކާއި އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެތެރޭގެ ކޮޓަރިތައް  ނާޚާފާ  މުވައްޒަފުންގެ ފެންޑާ އަދި ީޕ އަދި ސީނިއަރ  .އައި.ީޕ އާއި ވީ.އައި.ވީ.ވީ .6
 .ބެލެހެއްޓުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް

 . ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .7

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
 ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ: ނޯޓު: ލިޔަން 
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ވަޒީފާއޮތް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް   •

 ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، 
 ،ނުވަތަ  ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. •

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ.   5ގްރޭޑް  

 : ތައް ރޮނގު   ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގެ 

 ނެތް 

 : ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް   

  ނެތް

 : ޑިސިޕްލިންގތައް   ކޯ   މަޤާމުގެ 

 ނެތް

 : ދާއިރާތައް   މަސައްކަތު   މަޤާމުގެ 

 ފޮޅާ ސާފުކުރުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

އަދި   .1 ވެްބސައިޓުން  ކޮމިޝަނުގެ  ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަ 
ކައުންޓަރުން ވެްބސައިޓުންނާއި  ލިންކުން  އިދާރާގެ  ތިރީގައިވާ  އަދި    ލިެބންހުންނާނެއެވެ.( 

-9537-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34
29309c104aa7.docx 

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާ .2

ދެފުށުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(    ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ .3
 އި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާނުވަތަ އަ.  ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް   ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްަބސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ވަޒީފާއިން   އަދާކުރަމުންދާ  ނަމަ،  އޮފީހުން ހޮވިއްޖެ  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް،  ވީއްލުމާމެދު 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx


 ؛ ލިިބފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

 ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  
؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުންޭބރުގެ   ރާއްޖެއިން

ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ 
 ކޮޕީ ސްކްރިޕްޓްގެޓްރާން އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

ކޮޕީއާއި   )ށ( ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ތައުލީމުދޭ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިާބ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:   .6

ހިއްސާވާ    )ހ( ސަރުކާރު  މުއައްސަސާއެއްގައި،  ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
އި )އަހަރާއި މަހާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާ   މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  )އެއް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  އެނގޭގޮތަށް(،  ދުވަސް 
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް    /https://myaccount.csc.gov.mv)ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރާިބގެ ތެރެއިން  
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި ތަޖުރިާބގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  

އޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސް
 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  (  ނ)
އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  )އެއް ،  ވަޒީފާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ 

އަދި   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ 
 ޒަފުންގެ އަދަދު ަބޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައް

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ  (ރ) ނުވަތަ  މަސައްކަތްނުވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ  ނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި   ، ކޮށްފައިވާ 
ގެ ވަޒީފާ  ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން  ަބޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

އޮންނަންވާނެ ަބޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ތަނަކުން  ނުވަތަ  އެ  ަބޔާންކޮށް  އެކަން  ަބދަލުގައި  ނުވަތަ  އެވެ. 
 ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

ނުވަތަ (  ބ ) ކުންފުންޏެއް  އަމިއްލަ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި،  އުވައިލައިފައިވާ  ދަޢުލަތުގެ 
ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ    އުމީ ނުވަތަ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤަ،  އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ނަމަ ދުވަސް   ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ވަޒީފާ  އަދާކޮށްފައިވާ 

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


ފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް
ނަމަ،   ލިބެންނެތް  ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ަބޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( 

 . ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިާބ  ތަންތަނުގެ ގައިވާ "އުވާލާފައިވާ 8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 

ޤާބިލު   އެންމެ  ވަޒީފާއަށް 
ބެލޭނެ   ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް: 

ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި   ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާިބލު  އެންމެ  މި ވަޒީފާއަށް
އުޞޫލުތައް   މިންގަނޑުތަކާއި  ގެ    2021އައްޔަންކުރުމުގެ  އިޞްލާޙު(  ނަންަބރުގައި   12)ތިންވަނަ  ވަނަ 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އެދެންވީގޮތާއި  މަޤާމަށް  
 ސުންގަޑި: 

މިނިސްޓްރީ ގެ ކުރިން،    13:00ދުވަހު  ުބދަ    ވާ  2022ނޮވެންަބރު    30މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
އެފެއާޒް   ހޯމް  އީއޮފް  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް    career@homeaffairs.gov.mvމެއިލް  -އަށެވެ. 

 މެދުވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ. 
އެ ކަނޑައަޅާ  ،  ލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަ
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ   ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިާބއަށް ަބލައި
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 

އޮންނާނެ    ވިއު ރ އިންޓަ 
 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

 އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި،   15އާއި    04  ޑިސެންަބރު  2022  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ،
 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ގައެވެ

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
ލިބުނު    ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 ( ޝީޓް   A2ގޮތުގެ 
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިުބނު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ    3އިންޓަވިއު ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދު ނޫން  
ޝީޓު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.   A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން   A2ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ން ރަސްމީ ަބންދު ނޫން ފެށިގެ

  career@homeaffairs.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ  -އަށެވެ. އީ  3031542ނުވަތަ   6303154 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  

 އަށެވެ.  
 ސިވިލް  ހައި ލިޔުންތައްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެ

 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.    )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51(ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ އުޞޫލުތައް "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު"  
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