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ނަންބަރު27/IUL/2022/09 :

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
މަޤާމް

އިސްލާމް ޓީޗަރ )އެސް.އެސް.ސީ(

މަޤާމް އަދަދު:

) 01އެކެއް(

މަޤާމުގެ ގިންތި:

)ކޮންޓްރެކްޓް(

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ  /ކޮޅުނބު

މުސާރަ:

 5135.00ރުފިޔާ އާއި  9135.00ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު

)މުސާރަ ދޭނީ ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް

ބޭންކް ރޭޓް އިން ސްރީލަންކަން ރުޕީސް އިންނެވެ(.
 3000.00ރުފިޔާ )އެލަވަންސް ދޭނީ ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް ރޭޓް އިން ސްރީލަންކަން ރުޕީސް

އެލަވަންސް މަހަކަށް:

އިންނެވެ(.

ސެކްޝަން:

އެކަޑަމިކް

މަޤާމްއޮތް އޮފީސް:

މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ  /ކޮޅުނބު

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 .1ގައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށް ކުލާހުގަޔާއި ކުލާހުން
ބޭރުގައި ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔަވައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން.
 .2ގައުމީ މަންހަޖުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްވާގޮތަށް ލެސަންޕްލޭން
ތައްޔާރުކުރުން.
 .3ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ ތަފާތު އެކިއެކި ޓެސްޓްތަކުގެ ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޓެސްޓްތައް
އެޑްމިނިސްޓަރ ކުރުން.
 .4ފެންވަރާއި ހުނަރުގެ ގޮތުން ތަފާތުކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުގަންނައިދިނުން.
 .5ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކާއި އެސެސްމެންޓް ޕޭޕަރާއި،
ޔުނިޓްޓެސްޓް ޕޭޕަރުތަކާއި ،ޓާމް ޓެސްޓް ޕޭޕަރ އަދި މިނޫންވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޙާސިލްވި
މިންވަރު ނުވަތަ ކުރިއެރުން ވަޒަންކުރުމަށް ބާއްވާ ޓެސްޓްތަކުގެ ޕޭޕަރުތައް މާކުކުރުން.
 .6ދަރިވަރުން ޙާސިލްކުރާ މިންވަރާއި ކުރިއެރުމުގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .7ދަރިވަރުންލައްވާ ކުރުވާ ޕްރެކްޓިކަލް މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 .8ކުލާހުގައާއި ކުލާހުންބޭރުގައި އެމް .އީ .ސީ .ސީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ދަރިވަރުންގެ
އަޚްލާގީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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 .9ޕޭރަންޓް ޓީޗަރ މީޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން
ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
 .10ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި ،ސްކޫލްގެ ވެރިންނާއި ތައުލީމީ
ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން.
 .11ކުލާހުން ބޭރުގައި ހިންގާ ،ކިޔަވައިދިނުމާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި އެމް .އީ.
ސީ .ސީ އަށް އެހީތެރިވެ ،އެއްބާރުލުން ދިނުން.
 .12ދަރިވަރުން ގެންގުޅޭ މާހައުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަން ލިބިގެންވާ
މާހަޢުލެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .13ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމީ ލަނޑުދަނޑިތަށް ޙާސިލުވަމުންދާކަމާއި ،ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި
ދީނީ ،އަދި ރަނގަޅު އަޚްލާޤީ އާދަތަށް ހަރުލެއްވެމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުން.
 .14ރިލީފް ގަޑި ނެގުން.
 .15ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މުއްސަދިކަމެއް )ރިސޯސް( ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި
އެމް .އީ .ސީ .ސީގެ ވެރިންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން އެފަދަ ކަންތައްތައް ކޯޑިނޭޓް
ކުރުން.
 .16އެމް .އީ .ސީ .ސީ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.
 .17މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި
ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގައި
ބައިވެރިވުން.
 .18ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި
ބައިވެރިވުމަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެމަސައްކަތުގައި
ބައިވެރިވެ ،އެއްބާރުލުން ދިނުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

އަސާސީ ޝަރުތު
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
 5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ތައުލީމީ

އަސާސީ

ސަރވިސް

ޓްރާންސްޕޯޓް

މުސާރަ

އެލަވަންސް

އެލަވަންސް

9135.00

2,500.00

500.00

ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  9ގެ
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ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން.
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
 5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ތައުލީމީ

8310.00

ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  8ގެ

2,500.00

500.00

ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން.
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
 5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ތައުލީމީ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  7ގެ ސަނަދެއް 8175.00

2,500.00

500.00

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން.
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
 5ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ތައުލީމީ
ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް 7310.00

2,500.00

500.00

ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން.
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
5350.00

 5ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް

2,500.00

500.00

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން.
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް
 4ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ސަނަދުތައް މޯލްޑިވްސް

5135.00

2,500.00

500.00

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކޮށްފައިވުން.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:
 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން. އައުމަންހަޖަށް ތަމްރީންވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން. ،25މެލްބަން އެވެނިއު ,ބަމްބަލަޕިޓިޔަ ،ކޮލޮމްބޯ  | 4ފޯން | +9411280076 / 500943 :ފެކްސް:
އީމެއިލް | info@maldiveshighcom.lk :ވެބްސައިޓް:

www. maldiveshighcom.lk

+94112581200
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 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން. ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަވިއުކޮށްގެން. ކޮމްޕިޔުޓަރއަށް އަހުލުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން. ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ އަދި ރެސިޑެންޓް ވިސާ އޮތް ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭނެއެވެ.ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 .1މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު )މި ފޯރމް ހައިކޮމިޝަން ،މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރގެ
އޮފީހުން އަދި ހައިކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ(.
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު  /ސީ.ވީ )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް
ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ
ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި
ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
)ށ( މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ :ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
)ހ( ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާގެ
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،ނުވަތަ
ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯރމް.
މަގާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި:
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  31އޮގަސްޓް  2022ވާ

)ބުދަ( ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން،

ހައިކޮމިޝަން އަށް ހުށަހެޅުން.
 ،25މެލްބަން އެވެނިއު ,ބަމްބަލަޕިޓިޔަ ،ކޮލޮމްބޯ  | 4ފޯން | +9411280076 / 500943 :ފެކްސް:
އީމެއިލް | info@maldiveshighcom.lk :ވެބްސައިޓް:

www. maldiveshighcom.lk

+94112581200

a
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ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް) hr@maldiveshighcom.lk :އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވަނަވަރު ފޮނުއްވާނީ ހަމައެކަނި ދެންނެވިފައިވާ އީމެއިލްއަށެވެ.
މިޝަންގެ އެހެން އީމެއިލްއަކަށް ފޮނުއްވަވާ ވަނަވަރު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ (.އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް އޮފީހަށް
ލިބުނުތޯ ޔަޤީން ކުރުމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ހައިކޮމިޝަނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ޢިއުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް
އެދޭ ފޯރމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު:
)ހ( މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .އިންޓަވިޔު އޮންނާނީ 1 ،އަދި  2ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ވަނަ ދުވަހު ހައިކޮމިޝަންގައެވެ.
)ށ(

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ،ހައިކޮމިޝަން އިން އަންގާ ގަޑިއެއްގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން

އެދެމެވެ.
ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ
ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް
ކުރެވޭނެއެވެ.
ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް:
މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަގާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް )މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ސްރީލަންކާ ޕޮލިސް(
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު :މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ،ގުޅުއްވާނީ

 0112580076ނަންބަރު

ފޯނަށެވެ .އީ މެއިލް ކުރައްވާނީ  hr@maldiveshighcom.lkއަށެވެ.
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މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
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