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 ތިރީގައި  މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމު

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި 

 ކްލެސިފިކޭޝަން

 ( 3) މެނެޖީރިއަލް ސަރވިސް  3އެމް. އެސް. 

 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
 ރ -/2,000ރ ، ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/7,035  :މުސާރަ

 ) އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ. (

ކުރަންޖެހޭ އަދާ ވަޒިފާ

 ސެކްޝަންސް،އޮފީ،ރަށް
 / މާލެ ރިޒާރވް އޮފީސްބ. އޭދަފުށި / މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ 

 91 ބޭނުންވާ އަދަދު

 ޝަރުތު

 4ގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން  .1

މަސައްކަތު އަހަރު ދުވަހުގެ  6އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި  ވުމާއެކު،ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލް ކޮށްފައި

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،

ގެ  5ގަނޑުގެ ލެވެލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނި .2

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  4ޓްރޭޝަން/މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި ސަނަދެއް ޙާސިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެޑްމިނިސް

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،

ގެ  6ގަނޑުގެ ލެވެލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނި .3

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު  2ނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި ސަނަދެއް ޙާސިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/މެ

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،

ގެ  4ގަނޑުގެ ލެވެލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނި .4

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާސިލް  6ލެވެލް  އިރާއަކުންދާ ގުޅުންހުރި އެހެންސަނަދެއް ޙާސިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު، 

  ކޮށްފައިވުން.
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މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ 

މައިގަނޑު 

 މަސައްކަތްތައް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހާ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް   .1

 ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރާވައި ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުން.

އް ގާއިމްކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ރައްކާތެރި މާޙައުލެ .2

 ދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްރާވައި ބެލެހެއްޓުން.

ދެކުނުބުރީ ބަޔޯސްފިއަރ  އޮފީހުގެ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް މާޅޮސްމަޑުލު .3

ރިޒާވް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމާއި، ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމާއި، އަދ ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުގެ ޤަވަޢިދުތަކާއި، 

 އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްތަކައި ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި، ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.

ބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު .4

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ، އެމަސައްކަތުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި، 

 މާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން.އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަ

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން. .5

ހިކުރުމަށްޓަކައި، އެކިއެކި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަގުފަ .6

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގެ 

ސްފިއަރ ރިޒާރވަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު އި، އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާއި، ބަޔޮޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާ

 މުކުރަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުން.  ޤާއި

ލަފާގެ ބޯޑުގެ  އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ގެބޯރޑް އެޑްވައިޒަރީގެ  ރިޒާރވް ބަޔޮސްފިއަރ ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު .7

 ނިންމާނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުން. ދަށުން ބޯރޑުން

ސްފިއަރ ރިޒާރވް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ގުޅިގެން ބަޔޮކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑާ  ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު .8

 މަޝްރޫއުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން  ސަރަޙައްދުތަކުގެ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާވާ ރިޒާރވްގައި ބަޔޮސްފިއަރ ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު .9

ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދި އެ ޕްލޭންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، މިސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޤަވާއިދުތައްޔާރުކޮށް، ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްސާކޮށް، އެޤަވާއިދުތައް 

 ކަތް ކުރުން.މަސައް

ކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއެކު އެމަޢުލޫމާތު ދެ މާޅޮސްމަޑުލު .11

 ހިއްސާކުރުމާއި، މި ރިޒާރވްގައި ކުރެވެންހުރި ދިރާސާތައްބަލައި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 މި އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކި ޒިޔާރަތްކުރާ ރިޒާރވްއަށް ބަޔޮސްފިއަރ ދެކުނުބުރީ މާޅޮސްމަޑުލު .11

  ސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، އަދި  އެމައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.ތަފާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ

 ރުން.ކަންތައްތައް ކު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އެންމެހާ .12

 

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  3994303، 3004345  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 
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 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް: 

 ނގޭ މިންވަރުބ.އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެ .1

 ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު އެނގޭ މިންވަރު.ބ.އަތޮޅު ޒޯނޭޝަން ޕްލޭން އަދި ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު  .2

 މިންވަރު.އަހުލުވެރި ވެފައިވާ  އަދި މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤަވާއިދަށް ޤަވާޢިދު ޤާނޫނާއި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ .3

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ  ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް .1

 ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. (

ފުން، މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ސިވިލް ސަރވިސް އަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަ .2

 ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

އިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ  އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް( ފޮޓޯކޮޕީ )މިކޮޕީ ތަކަކީ  އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ  )  .3

 އިތާރީޚާ ފަރާތުގެ ސޮއިއާއި އަދި އެޓެސްޓް ކުރި  ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން އެޓެސްޓްކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 ވެ.(އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެ

ާރުގެ ކަމާބެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް. ) އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކ  .4

ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ ފަރާތުގެ ސޮއިއާއި އަދި އެޓެސްޓް ކުރި އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު 

 މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.(

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ސާފު ކޮޕީ ) އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ  .5

ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ  ފަރާތުގެ ސޮއިއާއި އަދި އެޓެސްޓް ކުރި އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު

 މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.(

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.  .6

 ްލިސްޓް ޝޯޓް ފަރާތެއް 11 ތަމްރީނަށްބަލައި ތަޢުލީމާއި ގިނަނަމަ އަށްވުރެ 11 އަދަދު ފަރާތްތަކުގެ ހަމަވާ ޝަރުތު އެދިފައިވާ މިވަޒީފާއަށ 

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 ިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ގެ ކުރިން  12:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  2013 މެއި 00: ސުންގަޑ 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހަށް.

   ިރޭގައި މި މިނިސްޓްރީގައި އޮންނާނެއެވެ.ދޭތެ 2013 ޖޫން 20އާއި  2013މެއި  00އިމްތިހާން ކުރުން އިންޓަރވިއު އަދ  
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