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 ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
މާލެ،ދިެވހިރާއްޖެ         

(IUL)222-AH/INDIV/2021/73 :ުނަންބަރ  
 

 އިޢުލާން 
 
 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޤާމް:

 J-296447 ގެ ނަމްބަރު:މަޤާމު 

 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ ގެ ގިންތި:މަޤާމު 

 3ޖީ. އެސް.  :ގެ ރޭންކު މަޤާމު 

 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:މަޤާމު 

  ނެޝަނަލް މިއުޒިއަމް ސެކްޝަން / ސަރަޙައްދީ މިއުޒިއަމް ޔުނިޓް، ގދ. ތިނަދޫ  ސެކްޝަން / ޔުނިޓް 

 ސަރަޙައްދީ މިއުޒިއަމް ޔުނިޓް، ގދ. ތިނަދޫ  :ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން 

 ރުފިޔާ  -/4465މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  -/1500މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ރުފިޔާ  700/- މަހަކު ގޮތުގައި ގެ  2އެލަވަންސް  ކޯ ސަޕޯޓިންގ .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  .2
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަތް  .3
  ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .4

 މައިގަނޑު  ގެ މަޤާމު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:
 

 ސަރަޙައްދީ މިއުޒިއަމަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކުން. .1
ޚިދުމަތް ދީގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓައި، ފައިސާގެ  .2

މަހުން މަހަށް  ،މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ޔުނިޓަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ރިޕޯޓްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް
 ތައްޔާރުކޮށް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.

 ގެ ފްރަންޓް އޮފީހުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.ޔުނިޓު .3
ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި އޭގެ ހިސާބުތައް އެކައުންޓްސް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި  .4

 ހަވާލުކުރުން.
ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އަންނަ ޝަކުވާ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އެ  .5

 ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ގެ އެޗް.އާރް މުވައްޒަފުން މަރުކަޒު ގެ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ޔުނިޓުގެ  .6

ން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓައި އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އަންގާގޮތެއްގެ މަތީން ދުވަހު
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން ބްރޭކް ގަޑި ހޭދަކުރާގޮތުގެ ރެކޯޑް އަދި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާ  .7
 ވުން. ށް ފޮނު މަރުކަޒަގޮތުގެ ހާޟިރީ ބަލަހައްޓައި ކޮންމެ މަހަކު ޝީޓްތައް ޗެކްކުރުމަށްފަހު 
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މިމަރުކަޒުން މިއުޒިއަމްއަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ  .8
 ކަންތައްތައް ކުރުން.

ޔުނިޓަށް ލިބޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ  .9
 ލިޔުންތައް ޖަވާބުދީ ނިމުމުން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ފައިލްކުރުން. 

 އެހިނދަކަށް  އެހީތެރިވުމާއި، މަސައްކަތްތަކުގައި އެހެނިހެން ކުރާ ޔުނިޓުން/ން ސެކްޝަ .10
  ގައި އެހީތެރިވެދިނުން.މަސައްކަތްތަކު  އޮފީހުގެ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމަށް 

 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް  2'ސާނަވީ' ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  .1 :ތައް ގެ ޝަރުޠު މު ޤާ މަ 
އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ، ލިބިފައި ވުމާއެކު

 ން.ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވު
 

 ނުވަތަ 
 

ދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައި ސަނަގެ  3ނިގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮ .2
'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި ވުމާއެކު، 

 ން.'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވު

 ގެ ދާއިރާ:މަސައްކަތު 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 މެނޭޖްމެންޓް

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން   ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުންވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ

  http://www.csc.gov.mv/dv/downloads/15151ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

)މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ  ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .3
. ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް، ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަނަމަވެސް( 

ޕާސްޕޯޓް ، ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
 ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. 

 ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4
ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު 

 އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 ތައްގަނޑު  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ  ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ

 ނެތް ސެޓްފިކެޓު : ނުވަތަ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
 މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި

 އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ ޓީން އޮތޯރި ކޮލިފިކޭޝަންސް
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  )ށ( 

http://www.csc.gov.mv/downloads/15151
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ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ؛ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ކޮޕީއާއި 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު 
ފާ، އަދި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީ  ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

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

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުން.

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

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު ، އެނގޭގޮތަށް(
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 

 އޮފީހަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ނުވަތަ  ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 
މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި 

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

(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ބ)
އިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ އުވައިލައިފަ، ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނު
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ،ނަމަ

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
ދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަ

ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުއަށް އެދޭފަރާތުގެ ވަޒީފާގައިވާ " 8ޖަދުވަލު 

ބިލު ޤާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ީ30                               ހަމަވުން  ޝަރުޠު  އަސާސ  
 ު5                އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމ 
  ާ5                އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބ 
 )ް25                  އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލ 
 ު35                                        އިންޓަރވިއ 

https://myaccount.csc.gov.mv/
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ޖުމުލަ ރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކު 

  ބިފައިވާ ނަމައެވެ.ޕޮއިންޓު ލި އިން ފެށިގެން މަތިން  60
 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 :ސުންގަޑި 

ގެ  13:30ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  13ޑިސެންބަރު  2021މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
. އަށެވެ( ޤައުމީ ދާރުލްއަސާރު، ޗާންދަނީމަގު )ކުރިން، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 

މެދުވެރިކޮށް ވެސް  hr@heritage.gov.mvމެއިލް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ
  .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، 
 .ވޭނެއެވެއެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެ

 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:
 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް 
 .ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

 
ޕްރެކްޓިކަލް  ،ވިއުއިންޓަ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު: އޮންނާނެ 
އާއި  16ޑިސެންބަރު  2021 އޮންނާނީ، އިމްތިޙާނު  ،މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު

  .އާ ދެމެދު، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގައެވެ 09ޖަނަވަރީ  2022

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ޕޮއިންޓު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

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

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު . މުކުރެވޭނެއެވެވެބްސައިޓްގައި އާން
ދުވަހުގެ  3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ޝީޓު އާންމުކުރާ A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 .ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މެއިލް ކުރާީނ -އަށެވެ. އީ 3323206ނުވަތަ  3340206މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

hr@heritage.gov.mv .ެައށެވ 
 އުޞޫލުތަކާ އުޞޫލުތައް އަދި އެ ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

ކުރުމުގެ އިޓްގެ ޑައުންޯލޑްސްގެ "އައްޔަންލިޔުންަތއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
 ން ހުްނނާނެއެެވ. ލިބެއިން )usoolu-http://www.csc.gov.mv/recruitment(އުޞޫލާގުޅޭ" 
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 ޙުއްދަދެއްވީ:
 

 ސޮއި: 
 ނަން: ޙައްވާ ނަޒްލާ 

 މަޤާމް: ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

mailto:hr@heritage.gov.mv
mailto:hr@heritage.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu

