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 ތިރީގައި  މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.  

 އޮފިސަރއެކައުންޓްސް  މަޤާމު

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި 

 ކްލެސިފިކޭޝަން

    1އެމް.އެސް.

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
 ރ -/2,000ސަރވިސް އެލަވަންސް: ،  ރ -/5,610  :މުސާރަ

 . (އެވެނެފައިސާ ދެވޭކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން މަސައް) އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާ

ކުރަންޖެހޭ އަދާ ވަޒިފާ

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

 91 ބޭނުންވާ އަދަދު

 ޝަރުތު

 

ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް  4ދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް އެކައުންޓްސްގެ ދާއިރާ އަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަ .1

 ން.އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު 2އެކައުންޓްސް ގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި  ،ކޮށްފައިވުމާއެކު

 ނުވަތަ

ސަނަދެއް  5ގަނޑުގެ ލެވެލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިއެކައުންޓްސްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާ އަކުން  .2

 ޙާޞިލް ކޮށްފައިވުން.

 ނުވަތަ  

ގެ ސަނދެއް  4އެކައުންޓްސް މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނގަނޑުގެ ލެވެލް  .3

ދެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަ 4ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، ގުޅުންހުރި އެހެން ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 

 ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 



 

 
 

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، 

 އްޖެ.ދިވެހިރާ

 

 

  

 

މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ 

މައިގަނޑު 

 މަސައްކަތްތައް

 ދުވަހަށް ބާކީކޮށް، ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުރާ ޚަރަދުތައް ދުވަހުންބަޖެޓްގެ އައިޓަމްތަކުން  .1

މުގެ ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ޤަވާއިދުން ފޮނުވު އޮފީހަށް މަހަކު އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށާއި އޯޑިޓް

 ން.ކަންތައްތައް ކުރު

އެންމެހާ  މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާބެހޭ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް އޮފީހުން  .2

 ން.ކަތްތައް ކުރުޓުމުގެ މަސައްލިޔުންތައް ޤަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއް

 ން.މުގެ ކަންތައްތައް ކުރުއެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް ޤަވާއިދުން ފޮނުވު ގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއިއޮފީހު .3

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ސެކްޝަންތަކުގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށް،  ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އޮފީހުގެ .4

  ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުން.މުއްދަތު ހަމަޖެހިފައިވާ

 ން. މަސައްކަތްތައް ކުރު ގެ އެހީ ލިބިގެން ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހެދުމުގެބޭރު .5

 އައުޓް ސްޓޭޑިންގ ސްޓޭޓްމަންޓް ތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުން. .6

 ވޭޝަން ފަންޑުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަ .7

 ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. .8

 ތައް ބެލެހެއްޓުން.ދަށުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައް .0

 އަދި މިނޫނަސް އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. .19

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.   3918320، 3918328،3918339 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު

 ގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް: ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމު

  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި،ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން. .1

 ވުން.މައިކްރޯ ސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކެޖަށް އަހުލުވެރި ވެފައި .2

 ން.އިޕްކުރަން އެނގުދިވެހި ބަހާއި، އިނގިރޭސި ބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓަ .3

 ވެރި ވެފައިވާ މިންވަރު.އަހުލު އަދި މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤަވާއިދަށް ޤަވާޢިދުޤާނޫނާއި  ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ .4

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

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

 ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. (

 ުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ސިވިލް ސަރވިސް އަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާއިރު، އަދާކ

 ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުން.

  (  ެއިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ( ފޮޓޯކޮޕީ )މިކޮޕީ ތަކަކީ  އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގ

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

 އެޓެސްޓް ކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ރަނގަޅަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.(
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