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  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  
 މާލ         

      ދިވ ހިރާއްޖ       
 
 

 458/458/2019/9(IUL)ނަންބަރު: 

 އިޢުލާނު 
 :މް ޤާ މަ  ވ ސްޓިގޭޝަންސް އޮފިސަރން އ ސިސްޓ ންޓް އި

150029-J :ުމަޤާމުގ  ނަންބަރ 

 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ  ()އ ކ އް  01

 މަޤާމުގ  ގިންތި: ދާއިމ 

 :ރޭންކް މަޤާމުގ   3ޖ .އ ސް 

 މަޤާމުގ  ކްލ ސިފިކޭޝަން: 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 

 ވަޒ ފާ އަދާކުރަން ޖ ހޭ ތަން: ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ، މާލ  

 މުސާރަ:  ރުފިޔާ  4,465.00

 ވަންސް:އ ލަ ސަރވިސް  ރުފިޔާ  1,500.00

 :2ކޯ އ ލަވަންސް  ޕޯޓިންގސަ  ރުފިޔާ  700.00

 35އަސާސ  މުސާރައިގ  %
އ އް އަދާކުރުން އ ހ ން ވަޒ ފާ 
 ލަވަންސް:މަނާކުރާތ  ދޭ އ  

 ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޕ ންޝަނާބ ހޭ ޤާނޫނުގ  ދަށުން ލިބިދ ވޭ ޕ ންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .1
 ރވިސްގ  މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑ ގ  ފައިސާ.ސިވިލް ސަ  .2

 އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 .ބ ލުން އްސަލަތައްމަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އ ކިއ ކި  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ ދިމާވާ ވަޒ ފާއަދާކުރާއިރު  .1
 މުން ލިޔު ތްތަކަށްފަރާ ކަމާބ ހޭ އ ންގުން އ ކިއ ކި އަންގަންޖ ހޭ ދަށުން ނޫނުގ ޤާ ގުޅިގ ން މައްސަލަތަކާ .2

 .އ ންގުން
 ގަޔާއިއްސަލަތަކުމަ ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން އ ކިއ ކި ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލަތަކާ  ދިމާވާ  ވަޒ ފާއަދާކުރާއިރު  .3

 .ކުރުން މ ޑިއޭޓް މައްސަލަތަކުގައި ކުރުމުގ  ހަޅުތާލު
 ވަތުގ  އ ބާ ތަކާއިފަރާތް ހުށަހަޅާ  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތު  އޮތޯރިޓ އަށްމި ގުޅިގ ން  ޤާނޫނާ  ވަޒ ފާއާއިބ ހޭ .4

 ޖަވާބުދިނުން. ފޯނުކޯލުތަކަށް އަންނަ  ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ
 ފައިވާ ކަނޑައ ޅި ކަންތައްތައް އ ންގިފައިވާ ކުރުމަށް އިޞްލާޙް  ގުޅިގ ން މައްސަލަތަކާއި ހުށަހ ޅިފައިވާ .5

 ޔަވަޅުފި ތްތަކަށްއ ފަރާ ންމަތި އުޞޫލ އްގ  ކަނޑައ ޅިފައިވާ ،ނުކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙު ތ ރޭގައި މުއްދަތުގ 
 .އ ޅުން

 ،މާއިތައްޔާރުކުރު ރިޕޯރޓް ކުރުމާއި އިންސްޕ ކްޝަންތައް ކުރަންޖ ހޭ ގުޅިގ ން މައްސަލަތަކާ .6
 ލިޔުމުން ށްއ ފަރާތްތަކަ ކަންކަން އަންގަންޖ ހޭ  ކުރުމަށް އިޞްލާޙު ގުޅިގ ން  އިންސްޕ ކްޝަންތަކާއި

 .ބ ލ ހ އްޓުން ފައިލުކޮށް ރިޕޯރޓުތައް އ ންގުމާއި
 .ބ ލ ހ އްޓުން ފައިލްކޮށް ލިޔުންތައް އ ންމ ހާ ނިމުމުން މައްސަލަތައް .7

މައިގަނޑު  ގ  މު ޤާ މަ 
 :ތަކާއި ވާޖިބުތައް މަސްއޫލިއްޔަތު 
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ގ   ލިބިފައިވުމާއ ކު، އޭވ ގ ން 'ޑ ' ގްރޭޑް މާއްދާއިން ދަށް  2އިމްތިޙާނަކުން ސާނަވ  ނުވަތަ އ އާ އ އް ފ ންވަރުގ  
 ވ ހި' މިއި 'ދިސްކޫލް' ސ ޓްފިކ ޓް އިމްތިޙާނުގައިތުރުން 'ސ ކަންޑަރ  ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސ ކަންޑަރ  

 މާއްދާއިން ދަށްވ ގ ން 'ސ ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގ  ޝަރުޠުތައް:

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލ މާއި، ތަމްރ ނަށް ބަލައިގ ން.-
އިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގ ން. " ލޯ " ވަޒ ފާއާގުޅޭ ދާއިރާ -
ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގ ން.ޤާބިލްކަން -

ބިލު ފަރާތ އް ޤާ ވަޒ ފާއަށް އ ންމ  
 ހޮވުމަށް ބ ލޭނ  ކަންތައްތައް:

ނާއި ސައިޓުންމު މިއޮތޯރިޓ ގ  ވ ބް)މިފޯ ފޯމު ވަޒ ފާއަށް އ ދޭ ސިވިލް ސަރވިސްގ   ކޮށްފައިވާފުރިހަމަ .1
.ލިބ ންހުންނާނ އ ވ ( ނުގ  ވ ބްސައިޓުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ކައުންޓަރުން އަދި

 (ގޮތަށް ވަޒ ފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )ގުޅޭނ  ފޯނު ނަންބަރާއި އ މ އިލް އ ޑްރ ސް ހިމ ނޭ .2
ޔުންތައް ށުގ  ލި ގ  ދ ފުކާޑު  ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ވަޒ ފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ .3

 ން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕ އ އް. ފ ންނަ، އަދި ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަ
މަށް ޤާތިލާ މަމަކުރި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

ން ފ ހުދާކުރާ އޮފާ އަ ހޮވިއްޖ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒ ފާއިން ވ އްލުމާމ ދު އިއުތިރާޒ އް ނ ތްކަމަށް، ވަޒ 
ލިޔުން. ދޫކޮށްފައިވާ 

؛ތަކުގ  ކޮޕ ފިކ ޓުލ މ  ސ ޓްޢު ލިބިފައިވާ ތަ .5

ގ  މަތ  ން ބޭރުރާއްޖ އި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ފ ންވަރު/ލ ވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހ( )
ވަތަ ނު ؛ ކޮޕ  ޕްޓްގ އި ޓްރާންސްކްރިފިކ ޓުތަކާއިވާ ތަޢުލ މ  ސ ޓް ތަޢުލ މުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފަ

 އި ޤަބޫލު ފިކ ޓު ވަކި ފ ންވަރ އްގަމުގ  ލިޔުމާއ ކު ކޯހުން ލިބޭ ސ ޓްކުރިކަ ކޯސް ފުރިހަމަ 
ދ ފުށުގ  ) .ޕ ކުރ ވޭނ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގ  ކޮ

(.ލިޔުންތައް ފ ންނަ، އަދި ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕ އ އް

ޕްޓްގ  ންސްކްރި ޓްރާއިފިކ ޓުތަކާސ ޓްލ މ  ޢު މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަ ޖޭގ ރާއްލ މު ދޭ، މަތ  ތަޢު ()ށ
ދި ންނަ، އަދ ފުށުގ  ލިޔުންތައް ފ ) ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ކޮޕ . ނުވަތަ؛ ކޮޕ 

(.ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕ އ އް

ޕ .ކޮތަކުގ  ފިކ ޓު ސ ޓް ކާއި ތަމްރ ނުމުއްދަތުގ  ކޯސްތަކުރު ވަޒ ފާގ  މަސައްކަތުގ  ދާއިރާއާ ގުޅޭ  .6

 ނަމަ، އ ފައިވާއަށް ވަނުމަށް ދ ވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސ ޓްފިކ ޓް ލިބި ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒ ފާ .7
ގ  ކޮޕ .ސ ޓުފިކ ޓް

: ޔުންތަކުގ  ކޮޕ ގ  ލިތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގ  .8

ނަމަ، ށްފައިވާ އަދާކޮސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏ އްގައި ވަޒ ފާ ދައުލަތުގ  މުވައްސަސާއ އްގައި ނުވަތަ  )ހ(
ކުން  އޮފ ހައ ންކޮށް ބަޔާ ވަޒ ފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ވަޒ ފާގ  މުއްދަތާއި، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒ ފާ،
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ވަޒ ފާ،  ށްފައިވާ އަދާކޮއިވާނަމަނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި ވަޒ ފާ އަދާކޮށްފަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އް  )ށ(
ޒަފުންގ   މުވައް ތަނުގ ވަޒ ފާގ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ، ވަޒ ފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި
ގައިދޭ ތް އަން ނުވަތަ ވަޒ ފާ އަދާކުރިގޮ؛ އޮފ ހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދަދު ބަޔާންކޮށް އ 
)މިފޯމު މިއޮތޯރިޓ ގ  ވ ބްސައިޓުން ލިބ ންހުންނާނ އ ވ (.  ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް:

ލޭބަރ  ،ގ  ކުރިން 13:30ގ   2019 ނޮވ ންބަރު 21  ހުށަހަޅާނ މަޤާމަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި
 ދުވ ރިކޮށް މ    lra.gov.mvhr@ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  އަށ ވ . ވަޒ ފާއަށް އ ދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އ މ އިލް 

މަޤާމަށް އ ދ ންވ ގޮތާއި ސުންގަޑި:



 info@lra.gov.mvއީމެއިލް:  ،3328282،3328227ދިވެހިރާއްޖެ. ޓެލެފޯން:   ،މާލެ  ،މއ. ކަނޑުބަލާގެ، ބުރުޒުމަގު

Ma. Kandubalaage, Buruzumagu, Male’, Maldives, Phone:3328227,3328282, E-mail: info@lra.gov.mv 
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އަދި އިޢުލާނުގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހ އް ބަލައި ގަނ ވޭނ އ ވ . 
 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އ  ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގ  އަދަދަށް ވަޒ ފާއަށް އ ދޭ ފޯމު ބަލައިގަނ ވޭނ އ ވ . 

 2019 ވ ންބަރުނޮ  28އާއި  2019 ނޮވ ންބަރު 24 ނ ،އޮންނާއިންޓަވިއު މ ހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ  ށްމަޤާމަމި 
  ގައ ވ . ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓ  ،އާ ދ މ ދު

ތަނާއި،  އޮންނާނ   އިންޓަވިއު 
 މުއްދަތު:

ޒ ފާއަށް ވަ ،ލައިތަޖުރިބާއަށް ބަފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން ތަޢުލ މ  ފ ންވަރާއި  އ ދި ހުށަހަޅާ އަށްވަޒ ފާމި 
ވޭނ އ ވ . ކުރ   ޝޯޓްލިސްޓް ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން މާކްސް ލިބޭ

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

ށ ވ . އަ lra.gov.mvhr@މ އިލް ކުރާނ  -އ  .އަށ ވ  7333282 / 7233282ނ  މަށް ގުޅާއިޢުލާނާ ގުޅިގ ން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު މި


