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  14C/1/2017/-(IUL)196 :ނަންބަރު

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 
 ރެކްޓަރޑ     މް: ޤާ މަ 

 (އެކެއް ) 01   ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ރުފ ޔާ  13,684/-   މުސާރަ: 

 ރުފ ޔާ  -/3,000  ލ ވ ންގ އެލަވަންސް:
 ރުފ ޔާ  1,000/-  ރ ސްކް އެލަވަންސް:

 މާލެ ކުރަންޖެހޭ ތަން:މަސައްކަތް 
 
ޕްރޮސ ކ އުޝަން ސަޕޯޓް ސަރވ ސްގެ އެންމެހައ  ކަންކަން ހ ންގައ  ބަލަހައްޓައ  ސަޕޯޓް   :މުގެ މައ ގަނޑު މަސްއޫލ އްޔަތު ޤާ މަ 

 ސަރވ ސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ވ ލަރެސްކުރުން.
 
 

   ޠު:ޝަރު ފެންވަރު ނުވަތަ 
ގެ ސަނަދެއް  9ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނ ގަނޑުގެ ލެވެލް މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއ ރާއަކުން  .1

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރ ބާ  1ޙާޞ ލްކޮށްފައ ވުމާއެކު ހ ންގުމުގެ ދާއ ރާގެ  އ ސްމަޤާމެއްގައ  މަދުވެގެން 
 ލ ބ ފައ ވުން؛ ނުވަތަ 

ގެ ސަނަދެއް  8ދުތަކުގެ އޮނ ގަނޑުގެ ލެވެލް މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއ ރާއަކުން ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަ .2
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރ ބާ  2ޙާޞ ލްކޮށްފައ ވުމާއެކު، ހ ންގުމުގެ ދާއ ރާގެ  އ ސްމަޤާމެއްގައ  މަދުވެގެން 

 ލ ބ ފައ ވުން؛ ނުވަތަ 
ގެ ސަނަދެއް  7ލް މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއ ރާއަކުން ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނ ގަނޑުގެ ލެވެ  .3

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރ ބާ  3ޙާޞ ލްކޮށްފައ ވުމާއެކު، ހ ންގުމުގެ ދާއ ރާގެ އ ސްމަޤާމެއްގައ  މަދުވެގެން 
 ލ ބ ފައ ވުން.

 
 

އެލަވަންސްގެ  ޙާޟ ރީ ،އާއ  35މަށް ލީގަލް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައ  އަސާސީ މުސާރައ ގެ %ޤާމ  މަ  އ ތުރު އެލަވަންސް:
ލ ބޭނެއެވެ. އަދ  އ ތުރުގަޑީގައ  ރުފ ޔާގެ ރޭޓުން އެލަވަންސް  120/-ގޮތުގައ  އޮފީހަށް ޙާޟ ރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

 މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ހަމަޖެހ ފައ ވާ އުޞޫލުން އ ތުރުގަޑީގެ ފައ ސާ  ލ ބޭނެއެވެ.
 
ގެ ކުރ ން ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް  14:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2017އޮގަސްޓު  07 ފަރާތްތަކުން  އެދ ވަޑައ ގަންނަވާ މަށްޤާމަ  މ  ވީމާ،

 3003289 :ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މ އޮފީހުގެ އެދެމެވެ. އ ތުރު ހުށަހެޅުއްވުން މ  އޮފީހަށް  ،ފުރ ހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު
 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 
 
 
 

    1ގެ  2ޞަފްޙާ 



 
 
 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައ  ދެންނެވީމެވެ.މަޢުލޫމާތު ފުރ ހަމަނުވާ ފޯމްތަކާއ  މަޤާމުގެ ޝަރުތުފުރ ހަމަނުވާ ފޯމްތައް ބަލައ ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ  ނޯޓް:

 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ :ފޯމާ 
)ރާއްޖެއ ން ބޭރުގެ ޔުނ ވަރސ ޓީއަކުންނަމަ މޯލްޑ ވްސް ކޮލ ފ ކޭޝަން އޮތޯރ ޓީއ ން  ކޮޕީ ސެޓްފ ކެޓްތަކުގެ ތަޢްލީމީ -1

 އެކްރެޑ ޓް ކުރެވ ފައ ވާ ކޮޕީ(
 ވަނަވަރު  -2
 ކާޑުގެ ކޮޕީ  ދރއ. -3
  ންލ ބ ފައ ވާ މަސައްކަތު ތަޖުރ ބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލ އު -4
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    2ގެ  2ޞަފްޙާ 


