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  HR-(IUL)196//22/20231 ނަންަބރު:

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 
 )1ގްރޭޑް  (  ޕްރޮގްރާމަރ   ކޮމްޕިއުޓަރ           މަޤާމް:  

 )އެކެއް(  01    ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 
 ރުފިޔާ  11,158/-      މުސާރަ: 

 ރުފިޔާ  -/3,000   ލިވިންގ އެލަވަންސް: 
 ރުފިޔާ  2,000/-   އެލަވަންސް: ރިސްކް  

 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް / މާލެ  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: 
 

މި އޮފީހުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި ސިސްޓަމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނެސް  :   މަސްއޫލިއްޔަތު   މައިގަނޑު   މަޤާމުގެ 
 މަސައްކަތްކުރުން  ޑިވެލޮްޕކުރުމުގެ ސޮފްޓްވެއަރދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުން / 

 

    ޠު: ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރު 
ގެ    8ނުވަތަ    7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ދަށްވެގެން  މަ   ( ހ) 

 ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން 

 ފަދަ ްޕރޮގްރާމިންގ ލެންގުއޭޖަށް އަހުލުވެރިވުން   PHP. ނުވަތަ NET)ށ(  

 ފަދަ ވެބް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަހުލުވެރިވުން   JQuery, CSS3 ,HTML5, JavaScript)ނ(  

 އަށް އަހުލުވެރިވުން MYSQL ނުވަތަ   MSSQL)ރ(  

 )ބ(  ސިސްޓަމް އެނަލައިސިސް އެންޑް ޑިޒައިނިންގ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ލައިފް ސައިކަލްއަށް އަހުލުވެރިވުން 

 ފްރޭމްވޯރކަށް އަހުލުވެރިވުން  MVC   )ޅ( 

އެލަވަންސް:  މަ   އިތުރު  މުސާރައިގެ % ޤާމި  އަސާސީ  ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ލީގަލް ސަޯޕޓް  އެލަވަންސްގެ    ޙާޟިރީ  ،އާއި  55މަށް 
ދުވަހަކަށް   ކޮންމެ  ޙާޟިރުވާ  އޮފީހަށް  އިތުރުގަޑީގައި    150/-ގޮތުގައި  އަދި  ލިބޭނެއެވެ.  އެލަވަންސް  ރޭޓުން  ރުފިޔާގެ 

 މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  ލިބޭނެއެވެ. 
 

ދުވަހުގެ   2023  މާރިޗު   21  ކުންފަރާތްތަ   އެދިވަޑައިގަންނަވާ  މަށްޤާމަ  މި  ވީމާ،  ފޯމް    ގެ   12:00ވަނަ  ވަޒީފާއަށްއެދޭ  ކުރިން 
އޮފީހަށް    ،ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އިތުރު  ހުށަހެޅުއްވުން މި  މިއޮފީހުގެ  އެދެމެވެ.    3003289  :ނަންބަރު   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 

 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 
 
 
 
 
 

     1ގެ    2ޞަފްޙާ  



 

 
 

 

ންޓަރުން  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުާވ ފޯމްތަކާއި މަޤާމުެގ ޝަރުޠު ފުރިހަމަުނާވ ފޯމުތައް ބަލައިނުަގނެޭވނެ ާވހަކަ ދެންެނީވމެެވ. މިއޮފީހުެގ ކައު  -1  ނޯޓް: 
 އަށެެވ. 12:00އިން  11:00ފޯމު ބަލައިަގންާނނީ ރަސްމީ ބަްނދުނޫްނ ކޮންމެ ދުަވހެއްެގ 

މި އިޢުލާނާއި މެދުވެރިކޮށްެވސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިަގނެޭވނެއެެވ.    jobapplication@pgoffice.gov.mvމިއޮފީހުެގ އީމެއިލް    -2
ފޯމެޓްަގއި ފޮުނާވ ފޯމްތައް   (PDF) އެފް-އިަގެނޭވނީ އެއް ޑޮކިއުމަްނޓެއްެގ ޮގތުގައި ފީ.ޑީއް ބަލަގުޅިެގން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުާވ ފޯމްތަ

 .އެކަނި ކަމުގައި ދެންެނވީމެެވ
 މާލޭަގއެެވ. ދެމެދުއާ  2023 އެޕްރީލް 20 –މާރިޗު  26 މަޤާމަށް މީހަކު ހޮުވމަށް ބޭއްޭވ އިންޓަިވއު އޮންާނނީމި މި -3

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: ވަޒީފާއަށް އެދި  
ރުންނާއި  މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައިާވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )ަވޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިއޮފީހުެގ ކައުންޓަ -1

 އިން ލިބެންހުންނާެނއެެވ.(   www.pgoffice.gov.mv ވެބްސައިޓް 

އިްނ  ތަޢްލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުެގ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު )ރާއްޖެއިން ބޭރުެގ ޔުިނވަރސިޓީއަކުްނނަމަ މޯލްޑިްވސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ  -2
ކޮޕީ(އެކް ކުރެިވފައިާވ  މޯލްޑިްވސް   ރެޑިޓް  ކޮޕީއާއި،  ލިޔުމުެގ  ފުރިހަމަކުރިކަމުެގ  ކޯސް  ހާލަތްތަކުގައި،  ނެތް  ސެޓްފިކެޓު  ުނަވތަ: 

 ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިާވ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްެގ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްެގ ކޮޕީ 

މަ  -3 ރާއްޖޭެގ  ތައުލީމުދޭ  ސެޓުފިކެޓުތަމަތީ  ތައުލީމީ  ދޫކޮށްފައިާވ  ކޮޕީއާރުކަޒަކުްނ  ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް ކުެގ  ކޮޕީއި  ކޯސް ؛ ެގ  ނުަވތަ 
 ެގ ކޮޕީ.އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ެގ ކޮޕީއާފުރިހަމަކުރިކަމުެގ ލިޔުމު

 ަވަނވަރު  -4
 ކާޑުެގ ކޮޕީ  ދރއ. -5

   ންލިބިފައިާވ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިއު -6

 ވަނަވަރު  -7
 ކާޑުގެ ކޮީޕ    ދރއ. -8
   ންލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިއު -9

 
 

 

 1444 ޝަޢުބާން 22
 2023 މާރިޗު 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2ގެ    2ޞަފްޙާ  
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