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 ތިރީގައި  މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ.

 ޝަންއެސިސްޓަންޓް ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީ މަޤާމު

މަޤާމުގެ ރޭންކާއި 

 ކްލެސިފިކޭޝަން

      4ޖީ. އެސް. 

 2ގްރޭޑް  އޮފިސަރޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންޓް 

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
 ރ -/1,500ސަރވިސް އެލަވަންސް: ،  ރ -/5,020  :މުސާރަ

 . (އެވެނެފައިސާ ދެވޭކަތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ) އިތުރު ގަޑީގައި ކުރާމަސައް

ކުރަންޖެހޭ އަދާ ވަޒިފާ

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

 90 ބޭނުންވާ އަދަދު

 ޝަރުތު

 

 

 

ގެ ސަނަދެއް  4ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ .0

 ން.ޙާސިލްކޮށްފައިވު

 

 ނުވަތަ

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން ހަޔަރ ސެކެންޑަރީ  2މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .2

 ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި '

 

 ނުވަތ

މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި، އޭގެ އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް  2ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .3

މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި ވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ދަށްއިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2
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މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ 

މައިގަނޑު 

 މަސައްކަތްތައް

 އޮފީހުގެ ސަރވާތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން. .0

ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް މި ޙިދުމަތް މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ބަލެހެއްޓުމާއި  .2

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

އޮފީހުގެ އައި.ޓީ. އާ ބެހޭ ތަކެއްޗަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް އޮފީސްތެރެއިން ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި މިންވަރަކުން  .3

 ހޭ މީހުން ލައްވާ ރަނގަޅުކުރުވުން.ރަނގަޅުކޮށް، ނުކުރެވޭ ތަކެތި ފައިނޭންސް ސެކްޝަން ގުޅިގެން އެކަމާ ބެ

 އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓާއި އެއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން. .4

 މެއިލް ސިސްޓަމާއި އެއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުން.-އޮފީހުގެ އީ .5

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބަލަހައްޓަވާ ޤައުމީ ވިއުގަޔާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  .6

 އްކަތްތައްކުރުން.މަސަ

 އޮފީހުގެ ޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް. ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މި ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. .7

 އޮފީސް އޮޓޮމޭޝަނަށް ލަފާދީ އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. .8

ސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ ބަލަހައްޓާ ބަޔަކާގުޅައިގެން އެ އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރއަށް މައް .0

 މައްސަލައެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 އޮފީހުގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި، ޔޫޓިއުބް އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން. .09

 ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން. އޮފީސް ހިންގުމުގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްތައް .00

 އޮފީހުގެ އައި.ސީ.ޓީ ޕޮލިސީ ތަންފީޛް ކުރުން. .02

 އަދި މިނޫނަސް އޮފީހުން ހަވާލުކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. .03

 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަށް   3908328،3908339،3908320 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު

 

 ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް: 

 މިންވަރު.  ކޮމްޕިޔުޓަރ ނެޓްވާރކް އެޅުމާއި ޑިޒައިން ކުރުމާއި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ .1

 ރު.ސަރވަރ ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަ .2

 ޓެލެފޯނު ނެޓްވަރކް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު. .3

 ޑޭޓާބޭސްތައް ޑިޒައިން ކުރަން އެނގުމާއި، ޑޭޓާބޭސްތައް ބެލެހެއްޓުން. .4

 އޮފީހުގެ އީމޭލް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. .5

 ހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މިންވަރު.ކޯޕަރޭޓް ނެޓްވަރކް ސިސްޓަމްތަކާ އެކު ބެލެ .6

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