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     IUL/2022/08/27   ނަންބަރު:

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
 

 

 ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ މަޤާމް

 އެކެއް() 01 މަޤާމް އަދަދު:

 ކޮންޓްރެކްޓް() މަޤާމުގެ ގިންތި:

 މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ / ކޮޅުނބު  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މުސާރަ ދޭނީ ސްރީލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް ރޭޓް އިން ސްރީލަންކަން  (  ދިވެހި ރުފިޔާ  6000/- މުސާރަ:

 ) އިންނެވެ.ރުޕީސް

 ޔޫތް ސެންޓަރ ސެކްޝަން:

 މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ / ކޮޅުނބު  މަޤާމްއޮތް އޮފީސް:

ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތު  .1 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް: މަޤާމުގެ  

 ފޯރުކޮށްދިނުން

ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖިމްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ   .2

 ގުން މެމްބަރުންނަށް ގަވައިދުން ފިޓްނަސް ކުލާސްތައް ރާވާ ހިން

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޖިމްގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ   .3

 އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން 

ހައިކޮމިޝަން އާއި އެމް.އީ.ސީ.ސީ އިން ބާއްވާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި   .4

 އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  
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 ޝަރުޠުތައް:މަޤާމުގެ  

 އަސާސީ ޝަރުތު

   ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ ނުވަތަ ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮއްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން. •

 މިދާއިރާއިން ތަމްރީނުތަކާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ  •

    

 :ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައްވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް   

 ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.  -

 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.  -

 ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަވިއުކޮށްގެން.  -

 : ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

 ުފރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު )މި ފޯރމްހައިކޮމިޝަން، ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.( މަޢުލޫމާތު   .1

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް.(  .2

ގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް  ޕާސްޕޯޓް/ކާޑު ހަމަނުވާ މުއްދަތުއައި.ޑީ ކާޑް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ެގ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތު .3

 .ކިޔަން އެނގޭފަދަ ސާފު ކޮޕީއެއް

 .ވަޒީފާ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީން ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .4

 . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  .5

ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ  އަދާކޮށްފައިވާ އެއްވަޒީފާކުރިން( ހ)

  ލިޔުން.
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އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ  ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ )

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

 އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯރމް.   އަދާކުރިގޮތް

 :ގޮތާއި ސުންގަޑިމަގާމަށް އެދެންވީ  

 ގެ ކުރިން، ހައިކޮމިޝަން އަށް ހުށަހެޅުން.   14:00ގެ  )ހުކުރު( ދުވަހު    ވާ   2022އޮގަސްޓް    26މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި  

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. 

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

ްށ ލިބުނޯުތ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް އޮފީހަ މިޝަންގެ އެހެން އީމެއިލްއަކަށް ފޮނުއްވަވާ ވަނަވަރު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.(

 . ޔަޤީން ކުރުމަކީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

މުގެ އިޚްތިޔާރު މި ހައިކޮމިޝަނަށް  އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރު ،އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފަިއ ނުވާނަމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

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

 ފޯރމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

  

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލު

 :އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި މުއްދަތު

އި  އާ އޮގަސްޓް  31އާއި  އޮގަސްޓް 30ހ( މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަވިޔު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. އިންޓަވިޔު އޮންނާނީ، )

ހައިކޮމިޝަންގައެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ މަޤާމަށް ހައިކޮމިޝަން އިން އަންގާ ދުވަހެއްގައި އިންޓަރވިޔު     ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި

ހު  އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަށް ބަދަލެއްއައިސްފިނަމަ އެކަންއަންގާނެއެވެ. އަދި އެދުވަ  އޮންނާނެއެވެ.

 އިންޓަރވިޔުއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. 

 ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.    މި ވަޒީފާއަށް ކުިރމަތިލާ ަފރާތްތަކުން، ހައިކޮމިޝަން އިން އަންގާ ގަޑިއެއްގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ށ( )
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 :ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން

އަްށވުރެ ގިނަނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީީމ ފެންވަރާިއ    10ފަާރތްތަކުގެ އަދަދު  މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުުޠ ހަމަވާ  

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

 ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް:

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ސްރީލަންކާ  ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނަމަ މަށް ހޮވޭ ަފރާތުން މަގާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް )މިމަޤާ

 ޕޮލިސް( ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީާފ ހަމަނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

ނަންބަރު ފޯނާއިއެވެ.   0112580076  މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ގުޅާނީ މަޢުލޫމާުތ: އިތުރު

 އަށެވެ.   hr@maldiveshighcom.lkމެއިލް ކުރާނީ     އީ
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