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 ބޭނުންވ އ ވ .  ހޯދަން މީހުން ށް މަމިވާ މަގާ ތިރީގައި ގ  އޮތޯރިޓީ މި

 (M1 ، މ ނޭޖަރ)   ޑޭޓާ   އ ންޓަރޕްރައިސް   މ ނޭޖަރ،   ޑ ޕިއުޓީ  : މުގާ މަ

 1 އަދަދު: 

ަވޒީފާ އަދާކުރަންޖ ހޭ  
 ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަްނ/ސ ކްޝަން: 

 ސ ކްޝަން ޑޭޓާ އ ންޓަރޕްރައިސް/  ޑިޕާޓްމަންޓް ސިސްޓަމްސް އ ންޓަރޕްރައިސް

 ރުފިޔާ -/10,000މަހަކު  އަސާސީ މުސާރަ: 

 އިތުރު އިނާޔަތްތައް: 

 ރުފިޔާ  -/6,200 މަހަކު ޕްރ ކްޓިސިްނގ އ ލަަވްނސް: -ނޮން
 ރުފިޔާ -/4,650 މަހަކުލިިވންގ އ ލަަވންސް: 

 ރުފިޔާގ  ރޭޓުން -/175ސަރިވސް އ ލަަވްނސް: ަގާވއިދުގައިާވ ޮގތުގ  މަތިން ދުާވލަކަށް
 ރުފިޔާގ  ރޭޓުން  -/80އ ކްސްޓ ންޑަޑް ޓައިމް އ ލަަވްނސް: ަގާވއިދުގައިާވ ޮގތުގ  މަތިން ދުާވލަކަށް 

މަާގމުަގއި އަދާކުރަްނޖ ހޭ  
 ސްއޫލިއްޔަތު: މައިަގނޑު މަ 

 އިްނސައިޓް   މ ޓްރިކްސްއަށް  ހ ލްތް  އަދި  ޑޭޓާކޮލިޓީ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  އިތުބާރު   ޑޭޓާގ   ނ ޭގ  ސިސްޓަމްތަކުން
  ގ    އިންޓ ގްރިޓީ  އާއި  ޑޭޓާކޮލިޓީ  ހުރި   މާހައުލުގައި  ޕްރޮޑަކްޝަން.  ކުރުން  ކޮންޓްރޯލް  ކޮލިޓީ  ޑޭޓާ  ފޯރުކޮށްދީގ ން
  ގ ަނއުމަށް   ބަދަލުތަކ އް  ސިސްޓަމަށް  ކުރުމަށް  ރަނގަޅު  މަސްދަރު  ތަކުގ މައްސަލަ  ދ ނ ަގނ ިވ،  ކުރިއާލާ  މައްސަލަތައް

 އޭގ   ޓްރ ކްކޮށް މައްސަލަތައް ޑޭޓާގ   އ ޅ ންދ ން  ފިޔަަވޅުތައް ރައްކާތ ރިކަމުގ   އަދި. އ ްނުގން  ފަރާތްތަކަށް ކަމާބ ހޭ
  ނިްނމުމުގައި   ކަންކަން  އ ކި  ތައްޔާރުކޮށް،  މޮޑ ލްތައް  ޑޭޓާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ޑޭޓާގ   ލިބ ންހުރި  ހ ދުމާއި،  ފޮލޯއަޕް

  ހ ދުމާއި   އ ލްގޮރިދަމްތައް  ލަރނިންގ   މ ޝިން  ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  އިްނސައިޓްތައް  ރަނަގޅަށް  މިހާރަށްވުރ 
 އ ނަލިސިސް  ރމަންޓްރިކުއަ  ދ ނ ަގނ ،  އ ޕްލިކޭޝަންތައް  ތަފާތު  ބޭނުންާވ  އޯަގަނއިޒޭޝަނަށް  ތަންފީޒުކުރުމާއި،

 . ހ ދުން

 : ޠުރުޝަ

  ދުަވހުގ    އަހަރު  2  މަސައްކަތްކޮށް  ދާއިރާއ އްަގއި   ުގޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއ ކު  ޑިްގރީ  މާސްޓަރސް  ދާއިރާއަކުން  ގުޅުންހުރި  އާ  ޓީ.އައި  -
 ުނަވތަ،  ލިބިފައިުވން ތަޖުރިބާ

  ދުަވހުގ    އަހަރު  3  މަސައްކަތްކޮށް  ދާއިރާއ އްަގއި   ުގޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  ހާސިލްކޮށްފައިުވމާއ ކު  ޑިްގރީ  ބ ޗްލަރސް  ދާއިރާއަކުން  ގުޅުްނހުރި  އާ  ޓީ.އައި  -
 ުނަވތަ،  ލިބިފައިުވން ތަޖުރިބާ

    މަގާމުގައި ލ ވ ލް އޮފިސަރ  ސީނިއަރ  ޑިޕާޓްމަންޓްގ  ޓީ.މީރާގ  އައި ހާސިލްކޮށްފައިުވމާއ ކު އ ޑްާވންސް ޑިޕްލޮމާ  ދާއިރާއަކުން  ގުޅުންހުރި އާ ޓީ.އައި -
 ލިބިފައިުވން.  %75 ދަށްވ ގ ން އ ޕްރައިޒަލްއިން  ސްޕަރފޯމަން އ ްވރ ޖް   ކުއާޓަރުގ  4 ފާއިތުވ ދިޔަ މީރާގައި އަދި ޚިދުމަތްކޮށްފައިުވން އަހަރު 4

 

 ވަޒީފާގ  ފުރުޞަތު 



 
 
 

 

 

 
 

 އ ހ ނިހ ން ޝަރުތުތައް 

ަވޒީފާ   .1 އ ހ ންމި އޮތޯރިޓީަގއި އަދާކުރާ  ަވޒީފާއާއި    ފިޔަާވ އިތުރު  އޮތޯރިޓީަގއި އަދާކުރާ  އަދާނުކުރުމާއި އަދި މި  ަވޒީފާއ އް  އ އްވ ސް 

 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާފަދަ އ އްވ ސް އަމިއްލަ މަސައްކަތ އް ނުކުރުން. 

ންފުްނޏ އްގ  ބޯޑ އްގ  ޑިރ ކްޓަރ އް  ސަރުކާރުގ  ުނަވތަ އަމިއްލަ އ އްވ ސް ކުންފުންޏ އްަގއި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތ ރިނުުވން އަދި އ ފަދަ ކު .2
 ކަމުަގއި ނުުވން.

 ސަރުކާރު ޙިއްސާާވ ނުަވތަ އަމިއްލަ އ އްވ ސް ކުންފުންޏ އްގ  މ ޖޯރިޓީ ޝ އަރހޯލްޑަރ އް ކަމުަގއި ނުުވން. .3

 އަމިއްލަ ނަމުގައި އ އްވ ސް ިވޔަފާރިއ އްކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ުނުވން.  .4

 އޮތޯރިޓީގ  އ އްވ ސް މުވައްޒަފަކާ ޢާއިލީޮގތުން ާގތްުގޅުމ އް ހުރި ފަރާތ އް ކަމުަގއި ނުުވން.ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާއާ މި   .5

 

 މި މަާގމުތަކަށް ޝައުުގވ ރިވ  ަވޑައިަގްނނަާވ ފަރާތްތަކުން އ ޕްލިކޭޝަން ފޯމާއ ކު ތިރީަގއި މިާވ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްަވންާވނ އ ވ . 

 ކްރ ޑިޓްކޮށްފައިާވ ތަޢުލީމީ ސ ޓްފިކ ޓްތަކުގ  ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއ ކު މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އ   .1

 ސާނަީވ އަދި މަތީ ސާަނީވ ތަޢުލީމް ިނންމި ކަމުގ  ލިޔުންތަކުގ  )ސްކޫލް ލީިވންގ ސ ޓްފިކ ޓް( ކޮޕީ .2

 އްޔަތު އ ނޭގނ  ރަސްމީ ލިޔުމ އް ަވޒީފާއ އްގައި އުޅޭ ުނަވތަ އުޅ ފައިާވ މީހ އްަނމަ އަދާކުރާ ނުަވތަ އަދާކުރި ަވޒީފާގ  މަސްއޫލި .3

 ކަރިކިއުލަމް ިވޓާ )ސީީވ(  .4

 ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންަގއިދޭ ކާޑުގ  ކޮޕީ .5

ކޭޮގތުގ  ަވޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގ  މަސައްކަތް ބ ލ ހ އްޓ ިވ އިސްމުަވއްޒަފަކު ނުަވތަ ސުޕަވައިޒަރަކު، އ  ފަރާތ އްގ  މަސައްކަތާމ ދު ދ  .6
 ޝަން ލ ޓަރ )އޮޕްޝަނަލް((ލިޔުމ އް )ރ ކަމ ންޑޭ

 ނޯޓް: 
 . ބަޔާންކުރަންާވނ އ ވ   މަާގމުތައް  ކުރިމަތިލާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ ކުރިމަތިލާނަމަ މަާގމުތަކަށް  ިގނަ މަާގމަށްުވރ  އ އް -

ދައުަވތު ދ ޭވނީ ޝަރުތު ހަމަާވ އަދި ތައުލީމީ ޮގތުން އ ންމ  މަތިން މާކްސް ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކުގ    އިންޓަރވިއުއަށް  މުތަކުގ މަތީަގއިާވ މަާގ -
 ތ ރ އިން ހަމައ ކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރ ޭވ ފަރާތްތަކަށ ވ . 

ކްސް ލިބޭ މަތިން މާ  މީހުން ހޮޭވނީ ތަޢުލީމީ ފ ންވަރަށާއި މަސައްކަތާުގޅޭ ތަޖުރިބާއަށާއި އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލާ އ ްނމ   މި މަާގމުތަކަށް -
 އަހަރު ދުަވހު އ އްވ ސް ކުށުގ  ރިކޯޑ އް ުނާވނަމައ ވ . 5ފަރާތ އްގ  މައްސަލަ ބަލާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ޭވތުވ ދިޔަ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ކުރިން މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރ ވ ިނއު އޮތޯރިޓީގ    16:00ގ     2022  ބަރުޑިސ ން  08ޝައުުގވ ރިވ  ަވޑައިަގންނަާވ ފަރާތްތަކުން    މަާގމުތަކަށް  މި

 ވ ބްސައިޓުން ލިބިަވޑައިަގްނނަާވނ އ ވ .  އ ޑްރ ހަށް އ ޕްލިކޭޝަން ހުށަހ ޅުއްުވން އ ދ މ ވ . ފޯމު މި އޮތޯރިޓީގ އީމ އިލް  ަވޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމާއ ކު ތިރީަގއިާވ  

 މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ  ، މަގު އަމީނީ ، މޯލްޑިްވސް އިންލަްނޑް ރ ވ ނިއު އޮތޯރިޓީ

 www.mira.gov.mvވ ބްސައިޓް:    hr@mira.gov.mvއީމ އިލް:     1415ހޮޓްލައިން: 
ކީ އ ޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ނޯޓް: އީމ އިލް މ ދުވ ރިކޮށް އ ޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން، އ ޕްލިކޭޝަްނ މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބުނުކަން ކަށަަވރުކުރުމަ

 ފަރާތުގ  ޒިންމާއ ކ ވ . 
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