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ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމް:

ނަންބަރު(IUL)165/1/2019/4
ތާރީޚު 22 :ޖޫން 9102

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރުJ122277 :
ބޭނުންވާ އަދަދު10 :
މަޤާމުގެ ގިންތި :ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކްGS3 :
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން :ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
މުސާރަ:

6644/-ރ

ސަރވިސް އެލެވަންސް0411/- :ރ
އެހެނިހެން އެލަވަންސް011/- :ރ
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:
 .0މިއޮތޯރިޓީ އަށް އެކި އެކި ކަންކަމުގައި ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއި ތަކެތި ބަލައިގަނެ ސެކްޝަން ތަކާއި ޙަވާލުކުރުން.
 .9ލައިސަންސް ފީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަނެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަން އާއި ހަވާލު ކުރުން.
 .3އެކި އެކި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ ،ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ނަމަ ބަލައިގަތުން.
 .6ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ އިކްއިޕްމެންޓްގެ ސީރިއަލް އަދި މޮޑެލް ނަމްބަރު ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އެ
އިކްއިޕްމެންޓް ޓެކްނީޝަން އާއި ޙަވާލް ކުރުން.
އސަންސް އާއި ލައިސަންސް ހެދުމަށް ހުށަހެޅި އިކްއިޕްމެންޓް ލައިސަންސް
 .4ލައިސަންސް ހަދާނިމުމުން ލަ ި
އާއިއެކު ފޮތުގައިލިޔެ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކުރުން.
ލހެއްޓުން.
 .4މިއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދޫކުރާ އެކިއެކި ލައިސަންސް ތައްޔާރުކޮށް ފޮތްތަކަށް ނަގާ ބެ ެ
ނ
 .0މަތީގައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވަގުތީގޮތު ް
އ
މުވައްޒަފަކު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެމުވައްޒަފަކު ކުރާ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފި ހާލަތެއްގައި އެމަސައްކަތެ ް
ހަވާލުކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކުރުން.
 .8އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތާގުޅޭ ގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
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މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  9މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއިއެކު ،އޭގެ އިތުރުން
'ސެކެންޑްރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ'
ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 .0ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
ބންހުންނާނެއެވެ).
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލި ެ
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .9ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެ ި
ށގެ ލިޔުންތައް
ފ ު
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެ ު
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެ ި
ތއް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ަ
ށ
 .6ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަ ް
އދާކުރާ އޮފީހުން
ތރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ ަ
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއު ި
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ކޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
 .4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފި ެ
(ހ)

މދޭ
ރގެ މަތީ ތަޢުލީ ު
ފންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭ ު
ނ އޮތޯރިޓީން ެ
ޝ ް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭ ަ
ކރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛
ލމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސް ް
މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢު ީ

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ

ރއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް
ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަ ެ
ކށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫ ޮ
(ށ)

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 .4ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
ލބިފައިވާނަމަ ،އެ ސެޓުފިކެޓްގެ
ހމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ި
 .0ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރި ަ
ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،
ގ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާ ެ
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
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ވ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި
ވތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައި ާ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނު ަ
ފހަކުން
ދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮ ީ
ގ އަދަ ު
ވ ތަނުގެ މުވައްޒަފުން ެ
އޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައި ާ
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި ް
ޒފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،ނުވަތަ ވަ ީ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:
ހ -ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އަށް ބަލައިގެން.
ބލައިގެން.
ށ -މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އިން ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ އަށް ަ
ނ -ޤާބިލްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:
ކތި ހުށަހަޅާނީ  10އޮގަސްޓް
ޅންޖެހޭ ތަ ެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަ ަ

ކމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 9102ގެ  03:11ގެ ކުރިންޮ ،

އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް

 Secretariat@cam.gov.mvއަދި ފެކްސް

އޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ
 3320000މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ި

ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް

ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އެޕްލިކޭޝަން
ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
ދ،
ނނީ 16 ،އޮގަސްޓް  9102އާއި  18އޮގަސްޓް  9102އާ ދެމެ ު
ބއްވޭ އިންޓަވިއު އޮން ާ
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ޭ
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
ފންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތައުލީމީ ެ
ޓލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯ ް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަ ި
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3030300އަށެވެ .ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ 3320000 ،އެވެ.
އީ-މެއިލް ކުރާނީ  secretariat@cam.gov.mvއަށެވެ.
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Republic of Maldives

