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 ތިރީގައި  މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.  

 ރޭންޖަރ މަޤާމު

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި 

 ކްލެސިފިކޭޝަން

  3ޖީ. އެސް 

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
 ރ -/1,500ސަރވިސް އެލަވަންސް: ،  ރ -/4,465  :މުސާރަ

 . (އެވެނެފައިސާ ދެވޭއިވާ އުޞޫލުން ކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފަ) އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާމަސައް

ކުރަންޖެހޭ އަދާ ވަޒިފާ

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

 92 ބޭނުންވާ އަދަދު

 ޝަރުތު

 މަގާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ގާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، 

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް  2އިމްތިޙާނަކުން  ސާނަވީ .1

 ،އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު  2ލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން، .2

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ 6މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 

ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން، .3

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 3ގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަ

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ 

މައިގަނޑު 

 މަސައްކަތްތައް

 މާޔަތްގެ ދަށުން ބ.އަތޮޅުން ހި 03/4ގާނޫނު، ގާނޫނު ނަމްބަރ  ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއިބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި .1

 .ފައިވާ ސަރަހައްދު މޮނިޓަރކުރުމާއި ޗެކްކުރުންކުރެވި

މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި އަދި ބ.އަތޮޅުގެ ޒޯނޭޝަން ޕްލޭން  ހެދިފައިވާ ތަކަށް މާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުބ.އަތޮޅުން ހި .2

 މޮނީޓަރ ކުރުން.ބަލާ ދޭތޯ ރަމުންބޭނުންކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުއާއި އެއްގޮތަށް މި ސަރަހައްދުތައް 

މިނޫންވެސް ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއ ، ބޭނުންކުރާ ސަފާރީތަކާއި  ތައް މާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުބ.އަތޮޅުން ހި .3

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

 އްޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް މިސަރަހައްދުތައެކުލަވާލެވިފައިވާ މެނޭ ތަކަށް މާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުބ.އަތޮޅުން ހި .4

 ބޭނުންކުރޭތޯ ބެލުން.

އަދި ބ.އަތޮޅު  ފަހަރުފަހަރާއި މީހުންގެ އަދަދު މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތަކުގައި މިސަރަހައްދުތަކަށް އައިސް ގޮސްވާ އުޅަނދު   .5
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 .މެނޭޖްކުރުން މާއިގަޑުތަކާއެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުކަނޑައަޅާފައިވާ މިންޒޯނޭޝަން ޕްލޭނުގައި 

އަދި މީގެ އިތުރުން ހެދިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް  މަސްވެރިކަމާއި އެންވެރިކަމާއި ކުރެވޭބ.އަތޮޅުގައި އިދާ ހިލާފަށް ވާގަ .6

ށް ކުރާކަންކަން ފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމާއި ޤަވާއިދާއި ހިލާފަ ލާފުވާޕްލޭންތަކާއި ޒޯނޭޝަން ޕްލޭނާއި ޚި

 .ރިޕޯޓްކުރުން އަށްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީޕް އެންވަޔަރަމަންޓަލް

ތަކަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް މިސަރަހައްދުތަކަށް މާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުބ.އަތޮޅުން ހި .7

 .ޅުންހެހުށައަށް ންސީޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ އެއްފަހަރު އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދުވާލަކު 

 ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ތަކަށް ޒިޔާރަތްމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުބ.އަތޮޅުން ހި .8

 

އަތޮޅުގެ މީގެ އިތުރުން ބ.އަތޮޅުން ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި އަދި  .0

 ކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ހިންގާ އެކި އެކި ސިނާއަތްތަ

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  3994373، 3004345 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

 ތައްތައް: ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަން

 

ގައި އުޅެވޭ ސިއްހަތެއްހުރި މީހެއް އިވިންގ ފަދަ މޫދުގެ ހަރަކާތްތަކުކަނޑުމަތީގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ މީހަކަށްވުމާއި ސްނޯކްލިންގ، ޑަ .1

 ކަމުގައިވުން.

.އާރ އަދި ލައިފް ސޭވިންގ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮންނަ ފަރާތްތަކާއި ، ފަސްޓް އެއިޑް ، ސީ.ޕީ .2

 ތަމްރީން ހަދާފައިވާ ފަރާތްތައް.

 ނގުން.ރ ރިޒާވްއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެބ.އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިއަ .3

 ބ.އަތޮޅު ޒޯނޭޝަން ޕްލޭން އަދި ބ.އަތޮޅު ހަނިފަރު ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުމުގެ ގަވާއިދު އިނގުން. .4

 ހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަ އިކްރޯ ސޮފޓްމަ .5

 ދިވެހި ބަހާއި، އިނގިރޭސި ބަހުން ޓައިޕްކުރަން އެނގޭ ފަރާތަކަށްވުނ .6

 ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. .7

 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ  ( ފާއަށް އެދޭ ފޯމްސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީ .1

 ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. (

ރިމަތިލާއިރު، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ސިވިލް ސަރވިސް އަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، މި މަގާމަށް ކު .2

 ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

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



 

 
 

Ameenee Magu, 

Maafannu, 

Male’, 20392, 

Republic of Maldives. 

Tel:  +(960) 300 4 300  :ުފޯނ 

Fax:  +(960) 300 4 301  ެކްސްފ:  

Email:  secretariat@mhte.gov.mv ްއީމެއިލ:  

Website:  www.mhte.gov.mv  ްވެބްސައިޓ:  

 އަމީނީމަގު،

 މާފަންނު،

 ،29302މާލެ، 

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 

  

 

 

 

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

 އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.(

ޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް. ) އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަ  .4

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

 ރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.(އެޓެސްޓް ކު

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

ތާރީޚާއި އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ  ފަރާތުގެ ސޮއިއާއި އަދި އެޓެސްޓް ކުރި ގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލުއިދާރާއަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް

 މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.(

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.  .6

 ްޝޯޓް ފަރާތެއް 01 ތަމްރީނަށްބަލައި ތަޢުލީމާއި ގިނަނަމަ އަށްވުރެ 01 އަދަދު ގެފަރާތްތަކު ހަމަވާ ޝަރުތު އެދިފައިވާ މިވަޒީފާއަށ 
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