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    IUL/2022/07/27  ނަންބަރު:

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 

 

  ޓީޗަރ އިސްލާމް ޕްރައިަމީރ ދިވެހި  ަމޤާމް 

 ( އެކެއް) 01 ަމޤާމް އަދަދު:

 ( ކޮންޓްރެކްޓް) ަމޤާުމގެ ގިންތި:

 ކޮޅުނބު/  ޯމލްޑިވިއަން ެއޑިއުކޭޝަނަލް އެްނޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ އަދާކުރަންެޖހޭ ތަން:ވަޒީފާ 

މުސާރަ ދޭނީ ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް  ( ދެެމދު އާއި ރުފިޔާ 9135.00  ރުފިޔާ އާއި 00.5135 މުސާރަ:

 ) އިންނެވެ.ބޭންކް ރޭޓް އިން ސްރީލަންކަން ރުޕީސް

އެލަވަންސް ދޭނީ ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް ގެ ރޭޓް އިން ސްރީލަންކަން  ( ރުފިޔާ 2500.00 އެލަވަންސް:ސަރވިސް 

   ) އިންނެވެ.ރުޕީސް

 އެކަޑަިމކް  ސެކްޝަން:

 ކޮޅުނބު/  ޯމލްޑިވިއަން ެއޑިއުކޭޝަނަލް އެްނޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ްމއޮތް އޮފީސް:ަމޤާ

އެލަވަންސް ދޭނީ ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް  ( ރުފިޔާ 500.00: ޓްރާންސްޕޯޓް އެލަވަންސް .1 ޢިނާޔަތްތައް: އިތުރު 

 ) އިންނެވެ.ބޭންކް ގެ ރޭޓް އިން ސްރީލަންކަން ރުޕީސް

ޙާސިލްވާގޮަތށް ކުލާހުގަޔާއި ގައުމީ ަމްނހަުޖގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް  .1 ަމޤާުމގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާިޖބުތައް:

ކުލާހުން ބޭރުގައި ކިޔަވައިދިނުާމއި ކިޔަވައިދިނުަމށް ކުރަންެޖޭހ އެްނެމހައި ަމސައްކަތް 

 ކުރުން.

ގައުމީ ަމްނހަުޖގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮަތށް ލެސަންޕްލޭން  .2

 ތައްޔާރުކުރުން.

ސްޓްތަކުގެ ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުާމއި ޓެސްޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ތަފާތު އެކިއެކި ޓެ  .3

 އެޑްިމނިސްޓަރ ކުރުން.

 ފެންވަރާއި ހުނަރުގެ ގޮތުން ތަފާތުކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުގަންނައިދިނުން.  .4

ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި އެސެސްެމންޓް ޕޭޕަރާއި،  .5

މް ޓެސްޓް ޕޭޕަރ އަދި ިމނޫންވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިޓްޓެސްޓް ޕޭޕަރުތަކާއި، ޓާ



ޙާސިލްވި މިންވަުރ ނުވަތަ ކުރިއެރުން ވަަޒންކުރުަމށް ބާއްވާ ޓެސްްޓތަކުގެ ޕޭޕަރުތައް 

 ާމކުކުރުން.

 ދަރިވަރުން ޙާސިލްކުރާ މިންވަރާއި ކުރިއެރުުމެގ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެްއޓުން. .6

 ކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.ދަރިވަރުންލައްވާ ކުރުވާ ޕްރެކްޓިކަލް މަސައް  .7

ގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު އެމް. އީ. ސީ. ސީހުގައާއި ކުލާހުންބޭރުގައި ކުލާ  .8

 ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާގީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

ޕޭރަންޓް ޓީޗަރ ީމޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުާމއި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުާމއި ގުޅޭގޮތުން   .9

 ބެލެނިވެރިންނަށް ަމޢުލޫާމތު ދިނުން.

ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުާމބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި، ސްކޫލްެގ ެވރިންނާއި ތައުލީީމ   .10

 ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނެ ަމއުލޫާމތު ހިއްާސ ކުރުން.

ެއްމ. ކުލާހުން ބޭރުގައި ހިންގާ، ކިޔަވައިދިނުާމއި ުގޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިންގުުމގައި   .11

 ށް އެހީތެރިވެ، އެއްބާރުލުްނ ދިނުން.އީ. ސީ. ސީ އަ

ދަރިވަރުން ގެންގުޅޭ ާމހައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަާމއި ައމާންކަން ލިބިގެންާވ   .12

 ާމހަޢުލެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

ވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ ލަނޑުދަނޑިތަށް ޙާސިލުވަުމންދާކަާމއި، ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ދަރި .13

 ދީނީ، އަދި ރަނގަޅު އަޚްލީޤީ އާދަތަށް ހަރުލެއްވެުމންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 ރިލީފް ގަޑި ނެގުން.  .14

އި ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ުމއްސަދިކަެމއް )ރިޯސސް( ބޭނުންވާ ޙާލަތުގަ .15

ވެރިންެގ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ަމތިން އެފަދަ ކަންތައްތައް އެމް. އީ. ސީ. ސީގެ 

 ކޯޑިނޭޓް ކުރުން.

ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުާރ ޕްރޮފެޝަނަލް ިޑވެލޮޕްަމންޓް  އެމް. އީ. ސީ. ސީ ގެ  .16

 ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން. 

ރީ އޮްފ އެޑިޔުކޭޝަނާއި ުމދައްރިސުންގެ ފަންނީ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުަމށް ިމނިސްޓް .17

ދާއިރާގެ ުމއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުަމށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގައި 

 ބައިވެރިވުން.

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުަމށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ެއޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ  .18

އެދިއްެޖނަމަ، މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުަމށް، ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

 އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ، އެއްބާރުލުން ދިނުން.
 

 

 ަމޤާުމގެ ޝަރުޠުތައް:

 އަސާސީ ޝަރުތު
 އަސާސީ 

 މުސާރަ 

 ސަރވިސް 

 އެލަވަންސް



 5ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުާމއިއެކު ތަުއލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ ސަނަދެއް 

ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުީމ 

ސަނަދެއް ހާިސލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު،  ގެ  9 އޮނިގަނޑު ލެވެލް   ސަނަދުތަކުގެ

 ސަނަދުތައް ޯމލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 

 
 

9135.00 2,500.00 

 5ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުާމއިއެކު ތަުއލީމީ ދާއިރާއިން 

ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުީމ 

ސަނަދެއް ާހސިލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު، ގެ  8 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ

 ސަނަދުތައް ޯމލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 
 

8310.00 2,500.00 

 5ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުާމއިއެކު ތަުއލީމީ ދާއިރާއިން 

ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުީމ 

ސަނަދެއް ާހސިލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު، ގެ  7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ

 ސަނަދުތައް ޯމލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 
 

8175.00 2,500.00 

 4ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުާމއިއެކު ތަުއލީމީ ދާއިރާއިން 

ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުީމ 

ސަނަދެއް ާހސިލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު، ގެ  7 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ

 ސަނަދުތައް ޯމލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 

 

7310.00 2500.00 

 4ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ަމތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުާމއިއެކު ތަުއލީމީ ދާއިރާއިން 

ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ާމއްދާއަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގައުީމ 

ސަނަދެއް ެގ  5ނުވަތަ  6 ލެވެލް އޮނިގަނޑު  ސަނަދުތަކުގެ

ހާސިލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު، ސަނަދުތައް ޯމލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން ޮއތޯރިޓީއިން 

 ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 

 

5470.00 2500.00 

 5ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު، ސަނަދުތައް ޯމލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން 

 އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 

 

5350.00 2500.00 



 4ކިޔަވައިދިނުުމގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގަުއމީ ަސނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުާމއިއެކު، ސަނަދުތައް ޯމލްޑިވްްސ ކޮލިފިކޭޝަން 

 އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން. 

 

5135.00 2500.00 

    

 :ހޮވުަމށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައްވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް  

 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީާމއި ތަްމރީނަށް ބަލައިގެން. -

 އައުމަންހަަޖށް ތަްމރީންވެފައިވާ ިމންވަރަށް ބަލައިގެން. -

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަުޖރިބާއަށް ބަލައިގެން. -

 އިންޓަވިއުކޮށްގެން.ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުަމށް  -

 ލައިގެން.ފައިވާ ިމންވަރަށް ބަކޮްމޕިޔުޓަރއަށް އަހުލުވެ -

   ވޭނެ.ރެސިޑެންޓް ވިސާ އޮތް ފަރާތްތަކަްށ އިސްކަންދެ   /ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ   -
  

 :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

އިަދ އޮފީހުން  އެމްބަސީ، މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގެމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު )މި ފޯރމް  .1

 .( ލިބެން ހުންނާނެއެވެއެމްބަސީގެ އެބްސައިޓުން  

 .( ލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށްވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއި .2

ވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައި .3

 .އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއެއް

މެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިާލ މަޤާަމށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީާފއިން  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަްށ ޚިދުމަތްކުުރމުގެ އެއްބަސްވު .4

 .ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން

 ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .5

ވާ ތަުޢލީީމ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުޭދ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައި  ހ()

ގައި ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމަްށ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއް

 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. 

ރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ  މަީތ ތަޢުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެްޓިފކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ: ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކު   ށ()

 ކޮޕީ. 

 .ކޮޕީ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަމްރީން  ކޯސްތަކާއި  މުއްދަތުގެ  ކުރު  ގުޅޭ  ދާއިރާއާ  ސައްކަތުގެމަ  ވަޒީފާ .6

 :ކޮޕީ  ލިޔުންތަކުގެ  ތަޖުރިބާގެ  މަސައްކަތުގެ .7

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި،  ހ( ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،  )

  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ވަީޒފާގެ  އްދަތާއި، ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މު)

ޒީާފ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، ނުވަތަ ވަ

 އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯރމް.   އަދާކުރިގޮތް

 

 :މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

 ހުށަހެޅުން.   ހައި ކޮމިޝަންއަށް ގެ ކުރިން،    14:00ދުވަހުގެ  (  ހުކުރު ވާ )   2022އޮގަސްޓް    26ތި   މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. 



ފޮނުއްވާނީ ހަމައެކަނި ދެންނެވިފައިވާ އީމެއިލްއަށެވެ. މިޝަންގެ  އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވަނަވަރު  )   hr@maldiveshighcom.lkމެއިލް އެޑްރެސް:  -އީ

ލިބުނުތޯ ޔަޤީން    މިޝަންއަށްއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް  އަދި    އެހެން އީމެއިލްއަކަށް ފޮނުއްވަވާ ވަނަނަރު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެވެ.(

 ވެ.( ކުރުމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. 

ރްމ  ފާއަށް އެދޭ ފޯޢިއުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީ

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

  

 

 

 

 

 . އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ 

 :އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު

އާއި  2022އޮގަސްޓް    31އާއި    އޮގަސްޓް  30ަފހުގައެވެ. އިންޓަވިޔު އޮންނާނީ،ހ( ިމ މަޤާަމށް މީހުން ހޮވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް  )

އަންގާ ދުވަހެއްގައި އިންޓަރވިޔު    ހައިކޮމިޝަންއިންއަދި މިމުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމަްށ    ހައި ކޮމިޝަންގައެވެ.   ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި

 އޮންނާނެއެވެ. 

 ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.    ގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށްގަޑިއެއްއަންގާ    ހައި ކޮމިޝަންއިންމި ވަޒީފާއަށް ުކރިމަތިލާ ަފރާތްތަކުން،   ށ(  )

 :ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން

އަްށވުރެ ގިނަނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަާރތްތަކުގެ ަތޢުލީމީ ފެންވަރާއި    10ހަމަވާ ފަރާްތތަކުގެ އަދަދު  މި ވަޒީފާއަށް އެިދ ހުށަހަޅާ، ޝަރުުޠ  

 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.   10ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  

 ރިޕޯރޓް:ޕޮލިސް  

ހަޅަްނ  މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ަފރާތުން މަގާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ސްރީލަންކާ ޕޮލިސް( ހުށަ

 ވާނެއެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ ފަރާްތތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

މެއިލް     ނަންބަރު ފޯނާއިއެވެ. އީ  0112580076   ނާ ގުޅިގެން އިތުުރ މަޢުލޫމާުތ ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ގުޅާނީމި އިޢުލާ މަޢުލޫމާތު: އިތުރު

 އަށެވެ.   hr@maldiveshighcom.lkކުރާނީ  
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