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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
 

 2021 އޮގަސްޓް 10ތާރީޚް:  

 486/1/2021/1019(IUL)   :ނަންބަރު 

  

 އިޢުލާނު 

އިޢްލާނާ ގުޅިގެން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ   486/1/2021/1009(IUL)މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 
ޤާމަށް  ތެރެއިން ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ނެތުމާއެކު މި އޮފީހުގެ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓުގެ މަ

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަލުން 
 އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް  :މަޤާމު 

 1އޮފީސް އެސިސްޓަންޓް ގރ. ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ގްރޭޑް 
 1އޯޓީޖޭ އެސް ރޭންކް 

 1 :އަދަދު   ބޭނުންވާ 
 ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް   އަދާކުރަންޖެހޭ   ވަޒީފާ 
 ރުފިޔާ)  ހަހާސް ފަސްސަތޭކަރ (-/6,500 :މުސާރަ

 ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)  ތިންހާސް( ރ -/3500 :އެލަވަންސް  ސަރވިސް 

c                                                                                      
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މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް: 

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

 ރިސެޕްޝަންގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ރިސެޕްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުންއޮފީހުގެ  -2

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ފޮނުވަން ޖެހޭ ސިޓީއާ އެހެނިހެން ތަކެތި ބެހުން  -3

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހުން   -4
 ރުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޗިޓް ހަވާލުކުރުން ހާޟި

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެ މީޓިންގްތަކަށް ތަން ތައްޔާރުކޮށް ދިނުން  -5

  އޮފީހަށް  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަގުބެލުމާއި އެތަކެތި އެތަންތަނުން ނަގައި -6
 ދިނުން  ގެނެސް

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

އަދި މިނޫންވެސް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ކުރާ އެހެނިހެން   -8
 ވުންމަސައްކަތްތަކާއި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި 

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

 މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާ: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 އަށް 14:00 މެންދުރުފަހު އިން 8:00 ހެނދުނު ރަސްމީ ގަޑި: 
 ފޯމު (ފޯމު ނުހިމަނާ ހުންނަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ.) އެދޭ  ވަޒީފާއަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .1 ލިޔުންތައް:  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

  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 ކުރިމަތިލާ 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

 14:00ގެ  2021 އޮގަސްޓް  16   ސުންގަޑި: 
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 ފަރާތެވެ.  10ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ގިނަ ވެގެން މަތީގައިވާ މަޤާމަށް  .1 : އެހެނިހެން 

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

 .އެވެ

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

އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މައިންބަފައިންނަށް، ދަރިންނަށް،    ވަޒީފާއަކަށް އޮފީހުގެ .4
އްބަނޑު މީހުންނަށް، އެއްބަފާ މީހުންނަށް، އެއްބަނޑު  ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނަށް، އެ

   އެއްބަފާ މީހުންނަށް، ދޮންދަރިންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.
  މަޤާމަށް ފަރާތެއްނަމަ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ  ޕާޓީއެއްގައި  ސިޔާސީ ފަރާތަކީ ހޮވޭ މަޤާމަށް މި .5

 .ވަކިވާންވާނެއެވެ   ރަޖިސްޓްރީއިން   ޕާޓީގެ ހޮވުމުން

 ފޯމު މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  އެޕްލިކޭޝަން .6

 7223473 ގުޅުއްވާނީ  ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  އިތުރު .7

 އަށެވެ.   admin@otj.gov.mvކުރައްވާނީ  އީމެއިލް  އީމެއިލް ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން
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