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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،  

 10-C/10/2022/179(IUL) ނަންބަރު:     

 އިޢުލާނު 
 

 ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ : މަޤާމު 
 J-346451 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 ( އެކެއް) 1 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 3އެމް.އެސް. : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
 ކ. މާލެ  ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް /   ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން /  / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: 

 ރުފިޔާ   7,035.00 މަހަކު މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   2,000.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް    ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް މި މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިްޕލިން ކަމުގައިވާ  ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް:   .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި    ، )ހަތެއް( އިން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް އޮތް ނަމަ  7ނެޝަނަލް ފްރޭމްވަރކްގެ ލެވެލް  

 )އަށާވީސް އިންސައްތަ( ހަމަޖެހޭނެއެވެ.  28އަސާސީ މުސާރައިގެ %
ޠު ހަމަނުވާނަމަ، ސަޯޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  މަޤާމުގެ ޓެކަނިކަލް ކޯއަށް ޝަރު  : 2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް   .2

 ރުފިޔާ ހަމަޖެހޭނެއެވެ.  900.00މަހަކު 
 )ތިރީސްފަސް އިންސައްތަ(.  35މުސާރައިގެ %މަހަކު  ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް:  .3

ފައިސާ:  .4 އި  އިތުރުގަޑީގެ  އުސޫލުން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދުވަސްތަކަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ފައިސާ  އިތުރުގަޑީގައި  ގަޑީގެ  ތުރު 
 ދެވޭނެއެވެ. 

މައިގަނޑު   މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާ ހަރުދަނާކުރުން.  .1
ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ އަދި   .2

މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަބަދަލުތަކާއި އަދި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނަން  
ންޖެހޭ  ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުމަށް، ހަދަންޖެހޭ ސްޓަޑީޒް ހެދުމާއި، މަޝްވަރާކުރަ
 .ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ފަންނީ ލަފާދިނުމާއި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން

 



 .ޔުނިޓުގެ އެކްޝަން ްޕލޭން ފޮރޮގްރެސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން  .3
 .ކަތް ކުރުވައި ބެލެހެއްޓުންޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ހަދަންޖެހޭ އެސް.އޯ.ީޕ ތައް ހަދައި، އަދާ ހަމަކުރުމުގެ މަސައް .4
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ   .5

އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ތަކާގުޅިގެން ޑިާޕރޓްމަންޓް/ސެކްޝަން/ޔުނިޓު ތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އޮނިގަނޑަށް  
ސް( ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެ ބަދަލުތައް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް  )ފަންކްޝަން

 .ކުރުވުމާއި ފަންނީ ލަފާދިނުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ   .6

 .ނޑުގައިވާ މަގާމު ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަްޕޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން އިދާރީ އޮނިގަ
އޮފް   .7 މިނިސްޓްރީ  އުޞޫލާއެއްގޮތައް  ފެންވަރުބެލުމުގެ  މަސައްކަތު  މުވައްޒަފުންގެ  ގަވާއިދާއި  ސާރވިސް  ސިވިލް 

އޮފް ޑިާޕޓްމަންޓް  އަދި  ސެންޓަރ  ރީއިންޓަގްރޭޝަން  ނޭޝަނަލް  ދާއިމީ  ހޯމްއެފެއާޒް،  ޖަސްޓިސްގެ  ޖުވެނައިލް   
 .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި ބެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން

ކުރުމުއްދަތާއި، ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި، ތަމްރީނު ްޕރޮގުރާމުތަކާއި، ވޯކްޝޮްޕ، ސެމިނާތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ ތަކުގައި   .8
މިނިސްޓްރީ  ބޭރަށް  ފޮނުވުމަށް  ރާއްޖެއިން  މުވައްޒަފުން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފު  ލިބޭ  ފުރުސަތު  ދިއުމަށް  ފަރާތުން  ގެ 

 .މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، ނޭޝަނަލް ރީއިންޓަގްރޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ   .9

އަހުލުވެރި  ވަޒީފާތަކަށް އޮފީހަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސިވިލް ސަރވިސް  ވަންނަ  އަލަށް   
 .ކުރުމުގެ )އިންޑަކްޝަން( ްޕރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުމުގައި ފަންނީ ލަފާދީ މަސައްކަތް ކުރުވުން

ށް ބޭނުންވާ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް  ޖޫން މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންނަ .10
 .ތައްޔާރު ކުރުވުމާއި، ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ްޕލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި   .11
ކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފެންވަރު އަްޕޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ދަފްތަރެއް  ތަމްރީންގެ ރެ 

 .ހަދައި އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުން
ރޭނިންގ  ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ޓްރޭނިންގ ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ޓް  .12

 .ްޕލޭނާއި އެއްގޮތައް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން
މުވައްޒަފުން   .13 ްޕރޮގްރާމްތަކުގައި  އެކުލަވައިލުމާއި،  ްޕރޮގްރާމްތައް  ޓްރޭނިންގ  ޚާއްޞަ  ބޭނުންވާ  މިނިސްޓްރީއަށް 

ޢިދުތަކާއި އެނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް  ބައިވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާ 
އެނގެންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދު ތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެގޮތުން ްޕރޮގްރާމްތައް އިންތިޒާމް 

 .ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވައި ފަންނީ ލަފާދިނުން
ދުމަށް އެދުމުން ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  މުވައްޒަފުން ކިޔެވުމަށްޓަކައި ޭޕލީވް/ނޯޭޕލީވް ހޯ  .14

 .ކުރުވުން
އެކުލަވާލައި   .15 ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް  ތަޖުރިބާ  އާއި މަސައްކަތު  އިންޓަރންޝިްޕ  ފަރާތްތަކަށް  އާންމު  މިނިސްޓްރީގައި 

 .ތަންފީޒުކުރުވުން
އިވޭލުއޭޝަން ރޯިޕޓް ތައްޔާރުކުރުވައި، ރިޯޕޓުން ފާހަގަ ކުރެވޭ    ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޓްރެއިނިންގ .16

 .މުހިންމު ކަންކަން ވެރިންނާ ހިއްސާކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި ފަންނީ ލަފާއެރުވުން



 ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ޔުނިޓު ތަމްސީލް ކުރުން.  .17
ރީއަށް ދިމާވާ ކުއްލި އިމަރޖެންސީތަކާއި އެންމެން ޝާމިލުވާންޖެހޭ ޚާއްޞަ ކަންކަމުގައި  މީގެ އިތުރުން މުޅި މިނިސްޓް .18

 ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވެދިނުން. 

ަޕބްލިކް   .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:   / މެނޭޖްމެންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން   / މެނޭޖްމެންޓް  ބިޒްނަސް   / އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބިޒްނަސް 
ނުވަތަ    7ލެވެލް    އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ   ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން  ތަޢުލީމީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގެ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ    2ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ހިއުމަން ރިސޯސް ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން    8
 ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 

އެޑްމިނި .2 ަޕބްލިކް  ބިޒްނަސް   / މެނޭޖްމެންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން   / މެނޭޖްމެންޓް  ބިޒްނަސް   / ސްޓްރޭޝަން 
އިން    9ލެވެލް    އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ރޮނގަކުން  ތަޢުލީމީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާގެ

 ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 

 : ތައް ރޮނގު   ތަޢުލީމީ   މަޤާމުގެ 

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .1

 ބިޒްނަސް މެނޭޖްމެންޓް .2

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް  .3

 ަޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  .4

 

 : ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް   

  ނެތް 

 : ޑިސިޕްލިންގތައް   ކޯ   މަޤާމުގެ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  .1

 

 ކޯ ކްރައިޓީރިއާގައި އެފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ފަރާތުން ކުރިމަތިލާ ވަޒީފާއަށް ސަނަދެއް ގުޅޭ ކޯ ޑިސިްޕލިންއާ
 . ދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ޑިސިްޕލިންއަށް

 : ދާއިރާތައް   މަސައްކަތު   މަޤާމުގެ 

 އުމަން ރިސޯސްހި .1

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

އިދާރާގެ  ފުރިހަމަ   .1 ވެބްސައިޓުން އަދި  ކޮމިޝަނުގެ  ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް  )މި  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ކޮށްފައިވާ 
ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(  ލިންކުން  ތިރީގައިވާ  އަދި  ކައުންޓަރުން    ވެބްސައިޓުންނާއި 

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

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


 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(. -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް( ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ   .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ   ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ

 ގ ލައިސަންސް.  ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިން، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

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

 ؛ ލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮީޕލިބިފައިވާ ތަޢު  .5

 ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  
 ސެޓްފިކެޓު : ނުވަތަ ؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮީޕ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،  ޙާލަތްތަކުގައި ތްނެ
 ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮީޕ ރިޯޕޓްގެ  އެސެސްމަންޓް

؛  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ   )ށ(

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކީޮޕ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ:   .6

މު)ހ(   ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާއެއްގައި،  ކުންފުންޏެއްގައި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ  ހިއްސާވާ  އައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،   ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

އަދާކޮށްފައިވީ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން    ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

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

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް(  
 ވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ވަކި 

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ  ( )ނ
އް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެ،  އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ތަނުގެ   މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި 
 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ    ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ އަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ (  )ރ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

 ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ
ބަޔާންކޮށްފައި   ލިޔުން ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން  މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  )މި 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

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


އަމިއްލަ ދަޢުލަތުގެ  (  )ބ ނުވަތަ  ކުންފުންޏެއް  އަމިއްލަ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގައި،  އުވައިލައިފައިވާ 
ޖަމާއަތެއްގައި ،  އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ  ޖަމިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  ޤައުމީ  އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ 

ގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާ   ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން   މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

ޖަދުވަ  އުޞޫލުގެ  ރެކްރޫޓްމަންޓް  ނަމަ،  ލިބެންނެތް  ލިޔުން  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ  ގައިވާ    8ލު  ބަޔާންކޮށް 
 "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް". 

ޤާބިލު   އެންމެ  ވަޒީފާއަށް 
ބެލޭނެ   ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް 

 ކަންތައްތައް: 

ވަޒީފާއަށް މީހުން    ބެލޭނެ  ހޮވުމަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލު  އެންމެ  މި  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ހޮވުމާއި  ކަންތައްތައް 
 ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  12)ތިންވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ   2021އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

އެދެންވީގޮތާއި   މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި: 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގެ ކުރިން،    13:00ދުވަހު    ބުދަ  ވާ  2022ނޮވެންބަރު    30މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  
މެދުވެރިކޮށް ވެސް      career@homeaffairs.gov.mvމެއިލް  -އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީހޯމް އެފެއާޒް  

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ  ،   ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ 

 އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ    ،ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި  

 ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 

އާއި    ވިއު ރ އިންޓަ 
އަދި   ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

އޮންނާނެ ތަނާއި،  އިމްތިޙާނު  
 މުއްދަތު: 

 އާއި   04ޑިސެންބަރު    2022  އޮންނާނީ،   އަދި ްޕރެޒެންޓޭޝަން  އިންޓަރވިއު އާއި އިމްތިހާނުމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ  
 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒު ގައެވެ އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި،  15

ކުރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
ލިބުނު    ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 ( ޝީޓް   A2ގޮތުގެ 
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް    3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  
(A2    ީއާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލ ")ުޝީޓ

ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން    A2ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ފަރާތްތަކަށް  
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  3

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

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

 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.    )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51("ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލު"    އިޓްގެ އުޞޫލުތައްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ

  1444ރަބީޢުލްއާޚިރު  27

            2022ނޮވެންބަރު  21
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