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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 
 މާލެ،      

 ދިވެހިރާއްޖެ          
  K/IU/2020/ 7-57  :ނަންަބރު                                  

 ލާން އިޢު 
 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 

  
  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މީހަކު މަޤާމަށް މިދަންނަވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ތިރީގައި  

 އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ ންޓް އެސިސްޓަ ން: މުގެ ނަ ޤާ މަ 

 GS2/B ރޭންކް: 

 2ންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  އޮފިސަރ / އެސިސްޓަންޓް އެސިސްޓަ ކްލެސިފިކޭޝަން 

    އައި.ސީ.ޓީ ޑިާޕޓްމަންޓް ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް: 

 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 

  02މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން  .1 ތަޖްރިބާ: ލީމާއި  ތަޢު 
ންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި'  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަ

 ، ނުވަތަ   މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން

 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން   .2
 ސިލްކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ  ޙާގެ ސަނަދެއް    4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

 
މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން   .3

ސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ  ޙާގެ ސަނަދެއް  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 
  ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ 3މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 

 
އް ލިބެމުންދިޔުމާއެކު،  ފާގެ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާރކްސްއެމަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީ  .4

ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން    އިރޭންކުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ، އެރޭންކުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ   1ޖީ.އެސް  
 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ    3

 
ރޭންކް ނުވަތަ   2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ޖީ.އެސް  .5

  3އްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި، މަޤާމުގެ މަސަ އިއެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާ
އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  

 މީހެއްކަމުގައިވުން.  
 



 ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ، މެދުޒިޔާރަްތމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  
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ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް   ތަމްރީން  އިން  MCSA އާއCCNAި )މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި  •
 ދެވޭނެއެވެ.( އިސްކަން  

 މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އައި.ސީ.ޓީ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ކުރަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު: 

 ރުފިޔާ  -/6,550މަހަކު  އުޖޫރަ: 

 ނާޔަތްތައް: އެލަވަންސް/ޢި 
 ރުފިޔާ  100/-ދުވަހަކަށް ހާޒިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ  -
 ރުފިޔާ  -/3,500ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގަިއ މަހަކު  -

 އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ -
  

ގެ   14:00ށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  2020ފެބްރުވަރީ  17ން  2020ފެބްރުވަރީ  11ފޯމް ފޮނުވަންވީ ތާރީޚް: 

 ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް.

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް: 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ާޕލަމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް )ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް އިދާރާގެ   •

 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.(  www.majlis.gov.mvކައުންޓަރުންނާއި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  

 މެނޭގޮތަށް( ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހި •

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ  •

 ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮީޕ އާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ )އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައި(  •

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ  •

 

ލްވާނެއެވެ. އަދި  ކުގެ ތެރެއިން މިމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބާޠިފަރާތްތަ  ހުށަހަޅާއެދި ފޯމް  ޤާމަށްމިމަ ނޯޓް: 

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ހުށަހަޅާއިންޓަވިއުއަށް ކިޔާނީ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް  

 1441ޖުމާދަލްއާޚިރާ   16

 2020ފެބްރުވަރީ    10    

       

 
 
 


