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  )HR-IUL)196//7/32201 ރު:ނަންަބ 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 
 )ވަގުތީ( އޮފިސަރ    ކޭސް ންޓް  އެސިސްޓަ    މް:  ޤާ މަ 

 ( އެކެއް ) 01   ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 މަސް 08  ބޭނުންވާ މުއްދަތު: 

 ރުފިޔާ  60/- ގަޑިއަކަށް    އުޖޫރަ:   
 ގަޑިއިރު   7ދުވާލަކު  ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: މަސައްކަތް 

 ވޭމަންޑޫ .  ތ. ގޮފި / ތ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: 
 

    :މުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާމަ
   .ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ކޯޓު އަމުރުތައް ސިސްޓަމަށް އަޅާ ކޯޓް ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުކުރުން -1
 ލިބުމުން ފޮތުން ކެނޑުމާއި ސިޓީ ނެގުމަށް ޙަވާލުކުރުން. މައްސަލަތައް އަނބުރާ ސެކްޝަނަށް  -2
 .މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ފޯމު އާއި ސިޓީ ނެގުމުށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ ކޯޓު / އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން -3
 . ސެކްޝަނަށް ލިބޭ އެންޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން -4
   . ންގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުންސަޯޕޓް ސެކްޝަ -5
އަންގަވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  ވެރިން މީގެ އިތުރުންވެސް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން   -6

 ކުރުން. 
 

ވުމާއެކު،  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި  3ނަކުން  ޙާއިމްތި ލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ    އޯ  .ޖީ.ސީ.އީ  ޠު: ޝަރު ފެންވަރު ނުވަތަ  
 ނުން "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ޙާއެސް.އެސް.ސީ އިމްތި

 
 

ދުވަހުގެ   2023  ޖަނަވަރީ  17  ފަރާތްތަކުން  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  މަޤާމަށް  މި  ވީމާ، ފޯމް    12:00ވަނަ  ވަޒީފާއަށްއެދޭ  ކުރިން  ގެ 
އޮފީހަށް    ، ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އިތުރު  ހުށަހެޅުއްވުން މި  މިއޮފީހުގެ   އެދެމެވެ.  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ފޯނާ    3003289  :ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު 
 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 
ފުރިހަމަނުވާ    - 1  ނޯޓް:  މިއޮފީހުގެ  މަޢުލޫމާތު  ދެންނެވީމެވެ.  ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ފޯމުތައް  ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠު  މަޤާމުގެ  ފޯމްތަކާއި 

 އަށެވެ.  12:00އިން  11:00ކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
މި އިޢުލާނާއި  މެދުވެރިކޮށްވެސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.    jobapplication@pgoffice.gov.mvމިއޮފީހުގެ އީމެއިލް    -2

ފޯމެޓްގައި ފޮނުވާ   (PDF) އެފް-އިގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފީ.ޑީގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމްތައް ބަލަ
 .އި ދެންނެވީމެވެފޯމްތައް އެކަނި ކަމުގަ

އިންޓަިވއު އޮންނާނީމި  މި  -3 ހޮުވމަށް ބޭއްޭވ  މީހަކު  /  ތ  ދެމެދުއާ    2023  ފެބުރުވަރީ  02  –  ޖަަނަވރީ  22  މަޤާމަށް  ގޮފި  .  ތ. 
 .އެެވވޭމަންޑޫގަ

 
 
 

 
 

     1ގެ    2ޞަފްޙާ  
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 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: ފޯމާ 
މިއޮފީހުގެ   -1 ފޯމު  އެދޭ  )ވަޒީފާއަށް  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މަޢުލޫމާތު 

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

ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،   އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ(
 ޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރި

ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ  -3 ދޫކޮށްފައިވާ  މަރުކަޒަކުން  ރާއްޖޭގެ  ތައުލީމުދޭ  ކޮޕީއާމަތީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްކުގެ  ކޮޕީއި  ކޯސް  ؛ ގެ  ނުވަތަ 
 ގެ ކޮޕީ.ޓްރާންސްކްރިޕްޓްއި ގެ ކޮޕީއާފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު

 ވަނަވަރު -4
 ކާޑުގެ ކޮޕީ   ދރއ. -5
   ންލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިއު -6

 

 1444 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 16
   2023  ޖަނަވަރީ 09                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     2ގެ    2ޞަފްޙާ  
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