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  HR-(IUL)196//52/22021  ންބަރު:  ނަ         
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 

   ( 1ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ގްރޭޑް      :  ޤާމު މަ 
 ( އެކެއް ) 01      ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 

 ރުފިޔާ  11,158/-      މުސާރަ: 
 ރުފިޔާ  -/3,000   ންސް: ލިވިންގ އެލަވަ 

 ރުފިޔާ  2,000/-   ރިސްކް އެލަވަންސް: 
 ގދ. ގޮފި / ގދ. ތިނަދ    މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: 

 
 

 .ކުރުން  ތައްމައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ޤާނ ނީ މަސައްކަތް ހުށަހަޅާ  މިއޮފީހަށް  މަސްއ ލިއްޔަތު: މައިގަނޑު  މުގެ  ޤާ މަ 
 
 

)ފުރަތަމަ ޑިްގރީ( ެގ ސަަނދެއް    8ުނަވތަ    7ސަަނދުތަކުެގ އޮނިަގނޑުެގ ލެެވލް  ޤާނ ނީ ދާއިރާއިްނ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ    :ޠު ޝަރު ފެންވަރު ނުވަތަ 
 އަހަރު ެވފައިުނުވން.   60ޢުމުރުން  ، ޙާޞިލްކޮށްފައިުވމާއެކު 

 
 
 

ޙާޟިރީ އެލަަވންސްެގ ޮގތުަގއި    ، އާއިއިންސައްތަ    55މުސާރައިެގ  އަސާސީ  ޕްރެކްޓިސް އެލަަވްނސްެގ ޮގތުަގއި    ށްމަޤާމަ  މި  ންސް:އިތުރު އެލަވަ 
ހަމަޖެހިފައިާވ އުޞ ލުްނ    ނަމަލިބޭނެއެެވ. އަދި އިތުރުަގޑީގައި މަސައްކަތްކުރާރުފިޔާެގ ރޭޓުން އެލަަވްނސް    150/ -އޮފީހަށް ޙާޟިރުާވ ކޮންމެ ދުަވހަކަށް  

 އިތުރުަގޑީެގ ފައިސާ  ލިބޭނެއެެވ. 
 
 
 

ދުަވހުެގ   2022  ސެޕްޓެންބަރު  11  ފަރާތްތަކުން  އެދިަވޑައިަގްނނަވާ   މަޤާމަށް  މި  ވީމާ، ފޯމް    12:00ަވނަ  ަވޒީފާއަށްއެދޭ  ކުރިން  ެގ 
ފޯނާ ގުޅުއްުވން    3003289  : ނަންބަރު  މަޢުލ މާތު ސާފުކުރެއްުވމަށް މިއޮފީހުެގ  އެދެމެެވ. އިތުރު  ހުށަހެޅުއްުވންމި އޮފީހަށް    ، ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު

 އެދެމެެވ. 
 

 

 މިމަޤާމަށް ހޮޭވ މުވައްޒަފަކު މިއޮފީހުެގ ޮގފިތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭެނއެެވ.  -1 ނޯޓް:
ބަލައިަގންނާީނ  ފޯމު    މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަުނާވ ފޯމްތަކާއި މަޤާމުެގ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުާވ ފޯމުތައް ބަލައިުނަގނެޭވނެ ާވހަކަ ދެންނެީވމެެވ.  -2

 އަށެެވ. 12:00އިން  11:00ރަސްމީ ބަްނދުނ ން ކޮްނމެ ދުަވހަކު 
މި އިޢުލާނާއި މެދުވެރިކޮށްެވސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިަގނެޭވނެއެެވ.    pgoffice.gov.mvjobapplication@މިއޮފީހުެގ އީމެއިލް    -3

ފޯމެޓްަގއި ފޮުނާވ ފޯމްތައް   (PDF) އެފް- އިަގެނޭވނީ އެއް ޑޮކިއުމަްނޓެއްެގ ޮގތުގައި ފީ.ޑީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުާވ ފޯމްތައް ބަލަގުޅިެގން އީ
 .އެކަނި ކަމުގައި ދެންެނވީމެެވ

އާ   2022ސެޕްޓެންބަރު    27-13  އިންޓަވިއު އޮންނާނީމަޤާމަށް މީހަކު ހޮުވމަށް ބޭއްޭވ  މި  . މިމަޤާމުެގ އިންޓަރިވއު އޮްނނާނީ މާލޭަގއެެވ.4
 އެެވ. ދެމެދު
 
 
 
 
 
 
     1ގެ    2ޞަފްޙާ   
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 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ   -1 ޖެނެރަލް މަޢުލ މާތު  މިއޮފީހުގެ  ްޕރޮސިކިއުޓަރ  ފޯމު  އެދޭ  )ވަޒީފާއަށް  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އޮފީހުގެ  ގެ 

 އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(   www.pgoffice.gov.mv ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް 
ބޭރުގެ  -2 )ރާއްޖެއިން  ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު  ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ  ކޮލިފިކޭޝަން    ތަޢްލީމީ  މޯލްޑިވްސް  ޔުނިވަރސިޓީއަކުންނަމަ 

ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،   އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ(
 ގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދ ކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓް

ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ  -3 ދ ކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖޭގެ  ތައުލީމުދޭ  ކޮޕީއާމަތީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްކުގެ  ކޮޕީއި  ކޯސް  ؛ ގެ  ނުވަތަ 
 ގެ ކޮޕީ.އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީއާފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު

 ވަނަވަރު  -4
 ކާޑުގެ ކޮީޕ    ދރއ. -5
   ންލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިއު -6
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     2ގެ    2ޞަފްޙާ  
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