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ތު ޞަ ވަޒީފާގެ ފުރު 

 އޮގަސްޓް ތާރީޚް: 

36HR/1/2022/-(IUL)486 ނަންބަރު:

އިޢުލާނު 

ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަމެވެ. ޝައުުޤވެރިވާ ފަރާތްތަކަށްޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އޮފީހުގެ ތިރީގައިވާ މަ އޮމްބަްޑސްޕަރސަންގެ އިންސާފުގެ އިންތިޤާލީ
 އިންވެސްޓިގޭޓަރ :މަޤާމު

3އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   ކްލެސިފިކޭޝަން އަދި ގްރޭޑް 

11އޯޓީޖޭ ޕީ ރޭންކް 

 އެކެއް() 1 :އަދަދު ބޭނުންވާ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ވަޒީފާ 
ރުފިޔާ( ފަސްސަތޭކަ ރ )ފަނަރަހާސް-/15,500 :މުސާރަ

 ރުފިޔާ(ފަސްސަތޭކަ  )ހަހާސް ރ -/6500 :އެލަވަންސް ސަރވިސް 
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:
 އިންތިޤާލީ އިންާސފުގެ  ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު އިންސާފުގެ އިންތިޤާލީ) 28/2020 ޤާނޫނު ނަންބަރު:       .1

 ސީނިއަރ  އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހާ މައްސަލާތައް ޑިރެކްޓަރާއި
.ކުރުން ތަޙްޤީޤު މަތިން އިރުޝާދު ޓަރގެއިންވެސްޓިގޭ

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލާތަކާއި ގުޅޭގޮުތން        .2
 އި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ިޒޔާރަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުންނަގަންޖެހޭ ބަޔާންތައް ނެގުމާ

 އޮމްބަޑްސްޕަރސަނުންނަށް  ހަވާލު ކުރެވޭ ތަޙްޤީޤުތައް ނިންމުމަްށފަހު ރިޕޯޓު އެކުކަވާލާ       .3
 .ފޮނުވުން މަތިން އިރުޝާދުގެ ޑިރެކްޓަރގެ

ގުޭޅ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރެކޯޑް ރަގަޅަށް  ތަޙްޤީޤު ކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ރިޕޯޓާއި ތަޙުޤީޤާއި       .4
 ބެލެހެއްޓުން.

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ޤާނޫނު ލާޒިމް ކުރާ ތަޙްޤީުޤތައް        .5
ކުރުމަށްފަހު، އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އަސާސީ މިނިވަން ކަމެއް ނިގުޅައިގަނެފައިވާނަމަ، އެ 

ންމާވާ ދަުއލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި ފަރާްތތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަމަލުތަކަށް ޒި
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށް ޖަވާބުދާރީ  ދެނެގަނެ  ގޮތުގެ މަތިން

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

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ަމސައްކަތް ކުރުން
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މް ކުރާ އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުގެއޮފީހުން ހިންގާ ާޤނޫނު ލާޒި       .7
ތަޙްޤީޤުތައް ކުރުމަށްފަހު، އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާިއ 
ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ެދނެގަނެ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދީ ފަރުވާ 

 .ކުރުން މަސައްކަތް  ހޯދުމަށް ފޮނުވަން ޖެހޭފަާރތްތަކަްށ ފޮނުވުމުގެ
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަށްފަހު މަދަނީ ދަޢުވާ        .8

އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުާވ ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހަިއ 
 މަސައްކަތް ކުރުން.

 އަސާސީ މިިނވަން ނިގުޅައިގަތުމުގެ މައްސަލަަތއް، ތަޙުޤީޤަށްފަހު އިންސާނީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ       .9
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުހިނގާޭނކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމާއި 
އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙްތައް ެގނައުމުގެ އެންމެހާ މައްސަކަތްތައް ކުރުން.

.މަސައްކަތްކުރުން އެހެނިހެން ޙަވާލުކުރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތާއި އޮފީހުގެ އިތުރުންވެސް މީގެ     .10

 ދުވަހުގެ އަހަރު  5މާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިގްރީ އެއް ހާސިލްކޮށްފައިވު ބެޗްލަރސް މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
ލިބިފައިވުން މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ 

، ލީގަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާ: 
 އަށް 14:00 މެންދުރުފަހު އިން 8:00 ހެނދުނު ރަސްމީ ގަޑި:
ފޯމު )ފޯމު ނުހިމަނާ ހުްނނަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާތިލްާވނެއެވެ.( އެދޭ ވަޒީފާއަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .1 ލިޔުންތައް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ތަުޢލީމީ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ތެރޭގައި ޝަރުޠުތަކުގެ މަޤާމުގެ .2
.ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ

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

.ކޮޕީއެކެވެ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ދޫކޮށްަފއިވާ 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

 )ރިފަރެންސް ލެޓަރ(.
14:00ގެ  2022 އޮގަސްޓް 22   ސުންގަޑި:

ފަރާތެވެ. 10މަތީގައިވާ މަޤާމަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނީ ގިނަ ވެގެން  .1:އެހެނިހެން 
 އެއްވެސް ދުވަހަށް އަންގާ ންހުވަޑައިގަތުމަށް މި އޮފީ އިންޓަވިުއއަށް މަތީގައިވާ މަޤާމުތަކުގެ .2

 ނުދެޭވނެ އިންޓަވިއު ނުވަތަ ޓެްސޓް ފަހުން ނުވެވިއްޖެނަމަ، ޙާޒިރު ޑިޑޭޓަކަށްކެން ސަބަބަކާހުރެ
.އެވެ
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 55 ފުރި އަހަރު( އަށާރަ) 18 ޢުމުރުން ގޮތުން މީލާދީ ކުރިމަތިލެޭވނީ ވަޒީފާތަކަށް އޮފީހުގެ .3
.ދިވެހިންނަށެވެ ނުުފރޭ އަހަރު( ފަހެއް ފަންސާސް)

 އަނބިމީާހ، ފިރިމީހާ، ދަރި، ބައްޕަ، މަންމަ، އެއްގެއޮމްބަޑްސްޕާސަން  ވަޒީފާއަކަށް އޮފީހުގެ .4
.ނުލެވޭނެއެވެ ކުރިމަތި މީހަކަށް އެއްަބނޑު ނުވަތަ އެއްަބފާމީހެއް، އެއްބަފާމީހެއް، އެއްބަނޑު

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

މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ފޯމު އެޕްލިކޭޝަން .6
ނަންބަރއަށެވެ.  3039907 ގުޅުއްވާނީ ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރު .7
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