
` 
 

 

 އެކެޑަމ    ދިވެހިބަހުގެ 

       ދިވެހިރާއްޖ  ،މާލެ   

  I/430/2022/17-DBA-(IUL)430 ނަންބަރު:       

 އިޢުލާނު 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  : މަޤާމު 
 J-270177 މަޤާމުގެ ނަންބަރު: 
 01 ބޭނުންވާ އަދަދު: 

 ދާއިމ  މަޤާމުގެ ގިންތި: 
 3.  އެސް.  ޖ  : މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1  ގްރޭޑް  އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 
ވަޒ ފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ  

 ތަން: 
 . ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ.ކ  ،އެކެޑަމ   ދިވެހިބަހުގެ

 ރުފިޔާ   4,465.00މަހަކު   މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ   1500.00މަހަކު   ސަރވިސް އެލަވަންސް: 

 .ކޮންޓްރިބިއުޝަން   ޕެންޝަން  ލިބިދެވޭ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޕެންޝަނާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ :އެލަވަންސް އެހެނިހެން  
 .ފައިސާ  އިތުރުގަޑ ގެ  އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް

 ރުފިޔާ   700.00  :އެލަވަންސް  ކޯ  ސަޕޯޓިންގ
 ރުފިޔާ   1100.00މިނިމަމް ވޭޖް:  

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު  
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  

 :ވާޖިބުތައް 

ބަސް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުަމށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާްމތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ އިދާރ    .1
 .ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

އިންތިޒާމް  ބަހާ ބެހޭ ގޮތުން އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތުތައް އެފަރާތަށް ލިބޭނެ  .2
 .ހަަމެޖއްސުާމއެކު އެ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށް ދިނުން

 .އާންުމކުރުން އެކެޑަމ ގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ފޮޓޯ ވެބްސައިޓުގައި .3
މ ޑިއާ އާ ގުޅިގެން އެކެޑަމ ން ހިންގާ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުާމއި މ ސްމ ޑިއާގައި ަމޢުލޫާމތު އާންުމ   .4

 .ކުރުން
 .ދިނުުމގެ ޤާނޫނު ތަންފ ޒު ކުރުަމށް ޓަކައި އެހ ތެރިވެދިނުންދިވެހިބަހަށް އިސްކަން .5
ބަސް ހިާމޔަތްކޮށް، ރައްކައުތެރިކޮށް ތަރައްޤ ކުރުަމށް ޓަކައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާްމތަކަށް  .6

 



 .އެހ ތެރިވެދިނުން
އެކެޑަމ ން އާންުމކުރަން ބޭނުންވާ ަމޢުލޫާމތުތަކާއި ލިޔުންތައް އެކިއެކި މ ޑިއަްމތަކުގައި އާންުމ   .7

 .ރުންކު
 މަސްއޫލިއްޔަތާއި، އެކެޑަމ ގެ  ހައިސިއްޔަތުން އޮފިސަރެއްގެ އިންފޮރޭމޝަން ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމ ގެ .8

  އެ ހިނދެއްގައި، އެދިއްެޖ ބޭނުންވެގެން ަމޢުލޫާމތެއް އެހެން އަދި ބެހޭގޮތުން ޚިދުަމތްތަކާ
 .ދިނުން ަމޢުލޫާމތު އެފަރާތްތަކަށް ަމތ ން  އުސޫލުގެ އޮންނަ ދޭން ަމޢުލޫާމތެއް

އޮފ ހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުާމއި އޮފ ހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ   .9
 .ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން

ާމއްދާއިންދަށްވެގެން "ޑ " ގްރޭޑް ލިބިފައިވުާމއެކު،    2  ސާނަވ  ނުވަތަ އެ އާ އެއްފެންވަރުގެ އިްމތިޙާނަކުން .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: 
އޭގެ އިތުރުން، "ސެކެންޑްރ ސްކޫލް" ނުވަތަ "ހަޔަރ ސެކަންޑަރ  ސްކޫލް"  

 .ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން  ދިވެހި" މި ާމއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ ""އިްމތިޙާނުގައި  ސެޓްފިކެޓް
 

 ނުވަތަ 
ގެ ސަނަދެއް ހާޞިލްކޮށްފައިވުާމއެކު،  3ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމ   .2

"ސެކަންޑަރ  ސްކޫލް" ނުވަތަ "ހަޔަރ ސެކަންޑްރ  ސްކޫލް" ސެޓްފިކެޓް އިްމތިހާނުގައި "ދިވެހި" މި  
 ާމއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ " ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. 

 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަން، ެމނޭްޖެމންޓް މަޤާމުގެ ދާއިރާ: 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: 
 

އިދާރާ .1 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި  އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް  ވަޒ ފާއަށް  ކޮށްފައިވާ  ގެ  ފުރިހަމަ 
ކައުންޓަރުން ލިންކުން  ވެބްސައިޓުންނާއި  ތިރ ގައިވާ  އަދި    ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(  

-4150-bc04-https://www.csc.gov.mv/302download/2021/84/1e148c34
29309c104aa7.docx-9537 

 މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ފޯނު ނަންބަރާއި އ ވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ   .2

ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް   ގެވަޒ ފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .3
،  ހުގެ ސެޓްފިކެޓުނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަ ނުވަތަ އައި.ޑ . ކާޑު ގެއްލިފައިވާ .  ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕ އެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.  

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ   ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 ފ ހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒ ފާއިން ވ އްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒ ފާ އަދާކުރާ އޮ

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ  .5

 ތަޢުލ މުދޭ މަތ ،  ޖަހާފައިވާ  ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި  ލެވަލް އޮތޯރިޓ އިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  
؛  ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ އާއި ތަޢުލ މ  ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

ކޮޕ އާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް،  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ  މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ 
 ކޮޕ   ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕ  ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓ ން ކޮލިފިކޭޝަންސް

ތ  ތައުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ރާއްޖޭގެ މަ )ށ(  
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ . ؛ ކޮޕ 

https://www.csc.gov.mv/302download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/302download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx


 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރ ގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ :   .6

ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒ ފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި  )
ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  ދުވަސް  ވަޒ ފާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒ ފާގެ  އަދި  ވަޒ ފާ،  އަދާކޮށްފައިވާ 

އެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ  އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.  

ތެރެއިން      )ށ(   ތަޖުރިބާގެ  ފެންނަންނެތް    /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ  އިން 
ވަޒ ފާ، އަދި ވަޒ ފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ  

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ  
 އަދާކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ،  ނ)
އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  )އެއް  ،  ވަޒ ފާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒ ފާގެ 

އަދި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް(  އަދާކޮށްފައިވ   ވަޒ ފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އަދާކޮށްފައިވާ    ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ  ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނުވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ އަޤުވާމ (  ޤައުމ  ނުވަތަ ބައިނަލްރ)
އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  އަދާކުރި  ވަޒ ފާ  އަދި  ވަޒ ފާގެ    ،ވަޒ ފާ، 

މަވެސް( ވަކިވަކިން  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ  ނަ
ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  ތަނަކުން  އެ  މުސާރަދެވޭ   ބަޔާންކޮށް  މަޤާމަކ   އަދާކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި  )މި 

މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ  
 ހަޅަންވާނެއެވެ.(ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމ  ލިޔުމެއް ހުށަ

(  ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ  ބ)
ނު ،  އިދާރާއެއްގައި  ޤައުމ   އުވައިލައިފައިވާ  ޖަމިއްޔާނުވަތަ  ބައިނަލްއަޤްވާމ   ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ    ވަތަ 

ނަމަ ދުވަސް    ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  މަހާއި  )އަހަރާއި  މުއްދަތާއި  ވަޒ ފާގެ  އަދި  ވަޒ ފާ  އަދާކޮށްފައިވާ 
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒ ފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފައިވ  

ދޫކޮށްފަ އޮފ ހަކުން  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ނަމަ،  ނަމަވެސް(  ލިބެންނެތް  ލިޔުން  ރެކްރޫޓްމަންޓް  އިވާ 
 . ޗެކްފޯމް"  ރެފަރެންސް  އަންގައިދޭ  ތަޖުރިބާ  ތަންތަނުގެ   "އުވާލާފައިވާގައިވާ  8އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  

ވަޒ ފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު  
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

 ތަމްރ ން  ތަޢުލ މާއި  ހާސިލުކޮށްފައިވާ  ދާއިރާއިން  މަސައްކަތާގުޅޭ  މަޤާމުގެ •
 ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގެ •
 ސިފަތައް  އެހެނިހެން  ޤާބިލުކަމާއި  ފެންވަރާއި  ހުނަރާއި  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތަށް  މަޤާމުގެ •

މަޤާމަށް އެދެންވ ގޮތާއި  
 ސުންގަޑި: 

 

  13:00  ެމންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ  2022  ޓެންބަރުސެޕް  22  ހުށަހަޅާނ   ތަކެތި  ހުށަހަޅަންެޖހޭ   އެދި  ަމޤާަމށް
  ލިޔުންތައް   ފޯާމއި  އެދޭ  ވަޒ ފާއަށް.  އަށެވެ(  ސޯސަންަމގު  ، ސޯސަންގެ  ހެންވޭރު)  އެކެޑަމ   ދިވެހިބަހުގެ  ،ކުރިން  ގެ

 info@dhivehiacademy.edu.mv ،އެޑްރެހަކ   ެމއިލް-އ .  ގަނެވޭނެއެވެ  ބަލައި  ވެސް  ެމދުވެރިކޮށް  އ ެމއިލް
  އެޑްރެހެއް   އ ެމއިލް   އެނގޭނެ   ފަރާތްކަން  ހުށައަޅާ  އެދި  ަމޤާަމށް  ކުރައްވާއިރު  ެމއިލް އ   ިމގޮތުން.  އެވެ

  ހިެމނުއްވުަމށްފަހު   ހަަމއަށް  ެމއިލްއެއްގައި-އ   އެއް  ލިޔެކިޔުން  ހުރިހާ  ދެއްވައި  ސަމާލުކަން  ބޭނުންކުރެއްވުަމށް
  ހުށައަޅާފައި   ލިޔުންތައް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅަންެޖހޭ  ފޯމާއެކު  އަދި  ފޯާމއި  އެޕްލިކޭޝަން.  ދަންނަވަެމވެ  ވެސް  ފޮނުއްވުަމށް

https://myaccount.csc.gov.mv/


  އަދި .  ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ  އެޕްލިކޭޝަން  ނުވާނަަމ  ކުރެވިފައި  ފުރިހަަމ  ަމޢުލޫާމތު  އެޕްލިކޭޝަންގައިވާ  އަދި  ނުވާނަަމ
 ކުރިން  ހަަމވުުމގެ  ސުންގަޑި އިޢުލާނުގެ

  ފޯމު   އެދޭ  ވަޒ ފާއަށް  އަދަދަށް  ދުވަހުގެ  ކަނޑައަޅާ   އެ   ، ނަަމ  ކަނޑައަޅައިފި   ދުވަހެއް  ބަންދު  އަލަށް   ސަރުކާރުން 
 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

 ކުރުން: ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ބަލައި ތަުޖރިބާއަށް  ފެންވަރާއި  ތަޢުލ މ   ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަޒ ފާއަށް  ވަޒ ފާއަށް   ،މި 

 ކުރެވޭނެއެވެ.  ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަމތިން ކުރިަމތިލާފައިވާ ފަރާތް
 

ނާއި  )އިމްތިޙާވިއު ރ އިންޓަ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ  

ވެސް    އެ ބައި،  ނަމަ
އޮންނާނެ     ހިމެނުން( 

 ތަނާއި، މުއްދަތު: 

  ވަނަ   2022  ،އޮންނާނ (  މަސައްކަތް  އަަމލ  )  ޕްރެކްޓިކަލް  އިންޓަވިއުއާއި  ބޭއްވޭ   ހޮވުަމށް  މ ހަކު  ަމޤާަމށް  ިމ
 . ގައެވެ އެކެޑަމ  ދިވެހިބަހުގެ ،ދެެމދު އާ  2022އޮކްޓޫބަރު  06އާއި  2022ސެޕްޓެންބަރު  28 އަހަރުގެ

ކުރިމަތިލ   "ވަޒ ފާއަށް  
  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝ ޓް ) 
 (" އާންމުކުރުން ޝ ޓު

ލިބުނު   ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒ ފާއަށް ކުރިަމތިލ  ފަރާތްތަކަށް    3 ބާއްވާތާ ރަސްމ  ބަންދު ނޫން  އިންޓަވިއު
( ޝ ޓް  ވެބްސައިޓްގައި  ޝ ޓު  A2ގޮތުގެ  އިދާރާގެ  އަދި  އިދާރާގައި  މި  ފެންނާނެހެން  އާންުމކޮށް   ")

  ޝ ޓު   A2ދެވިފައިވާ ގޮތާެމދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ    ޕޮއިންޓުއާންުމކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒ ފާއަށް ކުރިަމތިލ  ފަރާތްތަކަށް  
ބަ  ކުރާންުމއާ ރަސްމ   ފެށިގެން  ނޫން  ދުވަހުން  އިދާރާއަށް   3ންދު  ިމ  ޝަކުވާއެއް  އެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 .އަށެވެ info@dhivehiacademy.edu.mv ކުރާނ  ެމއިލް-އ . އަށެވެ  3028000 ގުޅާނ   ސާފުކުރުަމށް ަމޢުލޫާމތު ގުޅިގެން އިޢުލާނާ ިމ
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