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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
 

  :   2021 ޖުލައި 5ތާރީޚް

   486/1/2021/1009(IUL)   :ނަންބަރު 

 އިޢުލާނު 

.އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އިންސާފުގެއިންތިޤާލީ   އޮފީހުގެ ތިރީގައިވާ މަގާމްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ
 އިންވެސްޓިގޭޓަރ  :މަޤާމު

  3އެގްެޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ގްރޭޑް 
 11އޯޓީޖޭ ޕީ ރޭންކް

  (އެކެއް)  1  :އަދަދު   ބޭނުންވާ
 ޑިޕާރޓްމަންޓްޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓްޑިޕާޓްމަންޓް  އަދާކުރަންޖެހޭ   ވަޒާީފ 

) ފަސްސަތޭކަ ރ (ފަނަރަހާސް‐/15,500  :މުސާރަ   ރުފިޔާ
)ފަސްސަތޭކަ(ހަހާސްރ‐/6500  :އެލަވަންސް ަސރވިސް  ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
: މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި     ވާޖިބުތައް

ނަންބަރު:.  1 އިންތިޤާލީ  ދަށުން  ގެ )  ޤާނޫނު  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ ( 28/2020 ޤާނޫނު 
ހެޑް އޮފް ޓެކްނިކަލްއިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ އެންްމެހާ މައްސަލާތައް  

 . ކުރުން ތަޙްޤީޤު  މަތިން އިރުޝާދު އޮފިސަރގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ސީނިއަރ  ސަޕޯޓްއާއި،
ގުޅޭގޮތްުނ  .2 މައްސަލާތަކާއި  ހުށަހެޅޭ  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ 

. ނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނެގުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޒިޔާރަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
ހެޑް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންނަށް  ވާލާލަކުހަވާލު ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުތައް ނިންމުމަށްފަހު ރިޕޯޓު އެ   .3

  . ފޮނުވުން  މަތިން އިރުޝާދުގެ ގެއޮފް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް
ރަގަޅަްށ   .4 ރެކޯޑް  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ  ގުޅޭ  ތަޙުޤީޤާއި  ރިޕޯޓާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ކުރާ  ތަޙްޤީޤު 

  .ބެލެހެއްޓުން
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ޤާނޫނު ލާޒިމް ކުރާ ތަޙްޤީޤުތައް   .5

ކުރުމަށްފަހު، އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަން ކަމެއް ނިގުޅައިގަނެފައިވާނަމަ، އެ
ޤާނޫނުގަ ފަރާތްތައް  މުއައްސަސާތަކާއި  އެންމެހާ  ދައުލަތުގެ  ޒިންމާވާ  އިއަމަލުތަކަށް 

c 
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މަސައްކަތްތައް  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ޖަވާބުދާރީ  ދެނެގަނެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
  . ކުރުން

ޖިނާއީ   .6 ތަޙްޤީޤަށްފަހު  ހިންގާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ 
ޖިނާއީ މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގި  ޢަމަލުތައް  އުފުލުމަށްޓަކައި  ކުށެއްކަމުގައިވާ  ދަޢުވާ 

     ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުން
އޮފީހުން ހިންގާ ޤާނޫނު ލާޒިމް ކުރާ ތަޙްޤީޤުތައް  އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  .7

ގާ ފަރާތްތަކާއި ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭކުރުމަށްފަހު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިން
ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފޮނުވަން

  . ކުރުން މަސައްކަތް  ޖެހޭފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުމުގެ
ނީ ދަޢުވާއިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަށްފަހު މަދަ  .8

އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާ ކުުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި
 .   މަސައްކަތް ކުރުން

ތަޙުޤީޤަށްފަހު އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަން ނިގުޅައިގަތުމުގެ މައްސަލަތައް،  .9
ވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމާއިކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުހިނގާނޭކަން ކަށަ

މައްސަކަތްތައް އެންމެހާ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙްތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  އެފަދަ 
 .   ކުރުން

  .މަސައްކަތްކުރުން   އެހެނިހެން ޙަވާލުކުރާ ގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި އޮފީހުގެ އިތުރުންވެސް މީގެ.10
  

 : މާއެކު މަޤާމުގެޑިގްރީ އެއް ހާސިލްކޮށްފައިވު  ބެޗްލަރސްގުޅޭ ދާއިރާއަކުން    މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް
  ލިބިފައިވުންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ އަހަރު 5މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 

 :   އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާ
 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   :މަޤާމު
  1އޮފިސަރ ގރ.  ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ގްރޭޑް 

  3 އޯޓީޖޭ އެސް  ރޭންކް
 1  :އަދަުދ  ބޭނުންވާ
 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްޑިޕާޓްމަންޓް  އަދާކުރަންޖެހޭ   ވަޒާީފ 

)  ދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަރ (‐/10,700  :މުސާރަ   ރުފިޔާ
)ރ‐/5,500  :އެލަވަންސް ަސރވިސް  (ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
:   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

ރާވާ -1 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތްތައް 
 ހިންގުން
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އިދާރީ   -2 އޮފީހުގެެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  ކުރުމަށްއިންތިޤާލީ  ހަރުދަނާ  ހިންގުން 
ހަދަންޖޭހޭ އިދާރީ އުސޫލުތައް ދެނެގަނެ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު ޑިރެކްޓަރަށް

  ދިނުމާއި، އަދި އިދާރީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަަސައްކަތްތައް ކުރުްނ 

ކުރަންޖެހޭ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ށްއަތޮޅުތެރެއަ   އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެމަގުން -3
ގުޅިގެްނ  އިންތިޒާމުތަކާއި  އިދާރީ  ހަމަޖެއްސުމާއި  ރާވާ   ދަތުރުތައް   ކުރަންޖެހޭ   ބޭރަށް  ރާއްޖޭއިން   އަދި

  ކުރުން  މުޢާމަލާތްތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ

އެ  -4 މެއިންޓަނަންސްގެ  އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  ންމެހާއިންތިޤާލީ 
  މަސައްކަތްތައް ކުރުްނ 

އެންމެހާ -5 ފޮނުވާ  އަދި  އަންނަ  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ 
  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފަރާތް -6 މަސައްކަތްތަކަށް އެކި  އޮފީހުގެެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  ތަކާއެކުއިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ 
  ހަދަންޖެހޭ އެގްރީމަންޓް ތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރުްނ 

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ހެދުމުގައި އެހީތެރިކަން -7
   ފޯރުކޮށް ދިނުން

ތައްޔާރުކުރުމުގަ -8 ބަޔާން  މާލީ  އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިއިންތިޤާލީ 
  އެހީތެރިވެދިނުްނ 

ބަޖެޓާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަަސައްކަތްތައް -9
 ކުރުްނ 

ޑިޕާރޓްމަންތަކަށް -10 ކަމާބެހޭ  ބަލަހަށްޓައި  ލިޔެކިޔުންތައް  ކޯލްތަކާއި  އަންނަ  ރިސެޕްޝަނަށް 
  އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ

ހެދުމަށް -11 އޯޑިޓް  އިންޓާރނަލް  އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ 
  އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުްނ 

އަދި މިނޫންވެސް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރާ އެހެނިހްެނ -12
  ތަކުގައި ބައިވެރިވުންމަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާްތ 

 : މާއެކު މަޤާމުގެޑިގްރީ އެއް ހާސިލްކޮށްފައިވު  ބެޗްލަރސްގުޅޭ ދާއިރާއަކުން    މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް
  ލިބިފައިވުންމަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ދުވަހުގެ އަހަރު 2މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 

 
 : ފައިނޭންސް، އެކައުންޓިންގ، ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާ

  ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
 އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް :މަޤާމު

  1އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް ގރ.  ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ގްރޭޑް 
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Ombudsperson’s Office for Transitional Justice | H. Keleethia | Hakura Goalhi | 20097 | Male’ | Republic of Maldives 
Hotline: +960 7337486

 1އޯޓީޖޭ އެސް ރޭންކް
  1  :އަދަދު   ބޭނުންވާ
  ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓްޑިޕާޓްމަންޓް   އަދާކުރަންޖެހޭ   ވަޒާީފ 

)ހަހާސް ފަސްސަތޭކަރ (‐/6,500 :މުސާރަ  ރުފިޔާ
)  ތިންހާސް( ރ‐/3500  :އެލަވަންސް  ަސރވިސް   ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
:   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

އިންސާފުގެ   -1 ސާފުކޮށްއިންތިޤާލީ  ފޮޅާ  ކުނިކަހާ  އެތެރެ  އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 
 ބެލެހެއްޓުމާ ފާހަނާ ސާފުކޮށް ބެލެއްހެއްޓުން

އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަންގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ރިސެޕްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުން -2

  އެހެނިހެން ތަކެތި ބެހުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވަން ޖެހޭ ސިޓީއާ  -3

މީހުން -4 ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާއި  ބައެއް  އޮފީހުގެ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ 
  ހާޟިރުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޗިޓް ހަވާލުކުރުްނ 

  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މީޓިންގްތަކަށް ތަން ތައްޔާރުކޮށް ދިނުން  -5

އޮ  -6 އެތަންތަނުންއޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އެތަކެތި  އަގުބެލުމާއި  ތަކެތީގެ  ހޯދަންޖެހޭ  ފީހަށް 
  ދިނުން  ގެނެސް އޮފީހަށް   ނަގައި

ހިންގުމަށް  އިވެންޓްތައް   އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގައި ހިންގާ މުހިއްމު -7
  ފޯރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން

މިނޫންވެސް   -8 އެހެނިހެްނއަދި  ކުރާ  އޮފީހުން  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ  އިންސާފުގެ  އިންތިޤާލީ 
  މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

 :  ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ  އަހަރުގެ 2  ގެ ފެންވަރު ހުރުމާއެކު 7ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް

: ޖެނެރަލް    އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާ
 :   އަށް 14:00 މެންދުރުފަހު އިން 8:00 ހެނދުނު  ރަސްމީ ގަޑި
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Ombudsperson’s Office for Transitional Justice | H. Keleethia | Hakura Goalhi | 20097 | Male’ | Republic of Maldives 
Hotline: +960 7337486

:  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެޕްލިކޭޝަންތައް  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ . 1  ލިޔުންތައް ހުންނަ  ނުހިމަނާ  (ފޯމު  ފޯމު 
 ބާތިލްވާނެއެވެ.) 

ސެޓްފިކެޓްތަކާއި   ތަޢުލީމީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ތެރޭގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ   މަޤާމުގެ . 2
 . ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ

،ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ  ކޯހެއްގެ  ހަދާފައިވާ  މަރުކަޒަކުން   ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ސެޓްފިކެޓަކީ  ހުށަހަޅާ  . 3
ކޮށްފައިވާ   އެޓެސްޓް  ކޮށް،  އެކްރެޑިޓް   އޮތޯރިޓީން   ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ހުށަހަޅަންވާނީ

 .ކޮޕީއެކެވެ

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް  ދޫކޮށްފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން   ނުވަތަ   ކޮލެޖް   ވާނަމަ   ނުލިބި  ސެޓްފިކެޓް . 4
ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމެންޓް  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމާއެކު

 .ކޮޕީ ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު  ކަމުގެ  އަސްލާއެއްގޮތް

 .ވަނަވަރު ފަރާތުގެ ރިމަތިލާކު  ވަޒީފާއަށް . 5

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން . 6

ފަރާތެއްނަމަ   އަދާކުރަމުންދާ   ވަޒީފާއެއް   މިހާރުވެސް  ނުވަތަ   އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާއެއް   ކުރިން . 7
  .ލިޔުން އެނގޭނެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާތަކުގެ އެ މުއްދަތާއި ހޭދަވީ ވަޒީފާތަކުގައި  އެ

:  14:00ގ2021ެ ޖުލައި 31  ުސންގަޑި
10ގިނަ ވެގެން  ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި  މަތީގައިވާ މަޤާމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ   . 1  : އެހެނިހެްނ 

 .  ފަރާތެވެ

އެއްވެސް   ދުވަހަށް  އަންގާ  ންހުވަޑައިގަތުމަށް މި އޮފީ  އިންޓަވިއުއަށް  މަތީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ . 2
އިންޓަވިއު  ނުވަތަ   ޓެސްޓް  ފަހުން   ނުވެވިއްޖެނަމަ،  ޙާޒިރު   ޑިޑޭޓަކަށްކެން  ސަބަބަކާހުރެ

 .އެވެ  ނުދެވޭނެ

ފުރި   އަހަރު)  އަށާރަ (  18  ޢުމުރުން  ގޮތުން  މީލާދީ  ކުރިމަތިލެވޭނީ  ވަޒީފާތަކަށް  އޮފީހުގެ . 3
 .ދިވެހިންނަށެވެ  ނުފުރޭ އަހަރު ) ފަހެއް ފަންސާސް( 55

އެއްގެ  އަކަށްވަޒީފާ  އޮފީހުގެ . 4 ފިރިމީހާ،  ދަރި،  ބައްޕަ،  މަންމަ،  އޮމްބަޑްސްޕާސަން 
ކުރިމަތި  މީހަކަށް   އެއްބަނޑު  ނުވަތަ   އެއްބަފާމީހެއް،  އެއްބަފާމީހެއް،  އެއްބަނޑު  އަނބިމީހާ،

 .ނުލެވޭނެއެވެ

ފަރާތެއްނަމަ   ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ޕާޓީއެއްގައި  ސިޔާސީ  ފަރާތަކީ  ހޮވޭ  މަޤާމަށް  މި . 5
 .ވަކިވާންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓްރީއިން  ޕާޓީގެ ހޮވުމުން މަޤާމަށް

 މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން . 6

 7223473 ގުޅުއްވާނީ  ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  އިތުރު . 7
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