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  ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް 
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

       457-HR/1/2021/44(IUL)ނަންބަރު:         

 އިޢުލާނު 
 

 ޑޭޓާ އެންޓްރީ )ވަގުތީ( :މަޤާމު 
 މަސް ދުވަސް  3 މުއްދަތު:

 އެކެއް() 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ވަގުތީ  ގިންތި: މަޤާމުގެ 
 3ޖީ.އެސް  :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މާލެ  މޯލްޑިވްސް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

  ރުފިޔާ 4465.00މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  1500.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
 :މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް 

އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގުތައް    އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް )އައި.ސީ.ޕީ( ގެ  .1
 ނެގުމަށްޓަކައި ފިހާރަތަކާއި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ދިއުން.

ކުލީގެ އަގު ނެގުމަށްޓަކައި ގޭގެއަށް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް )އައި.ސީ.ޕީ( ގެ  .2
  އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ދިއުން. 

އިމާރާތްކުރުމަށް  ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް )އައި.ސީ.ޕީ(  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން .3
 ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ނެގުން. 

 އެންޓަރކުރުން އަދި އަގުތައް ޗެކްކުރުން.އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް )އައި.ސީ.ޕީ( ގެ އަގުތައް  .4
ނެގުމަށް ރަށުންބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެ  އި.ސީ.ޕީ( ގެ އަގުތައްއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް )އަ .5

 ހާލަތެއްގައި ދިއުން. 
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(، ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް  .6

  ހަރަކާތްތެރިވުން. )ޕީ.ޕީ.އައި( އަދި ޔުނިޓުގެ އެހެނިހެން  މަސައްކަތްތަކުގައި
  ވަޒީފާއާއި ގުޅިގެން އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުން. .7

މާއްދާއުން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ  2ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި 

    މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 



 ނުވަތަ 
 
ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 'ސެކަންޑަރީ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  .2

ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' 
 ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

 ވެބްސައިޓުން  މިބިއުރޯގެ )މި ފޯމު .ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު .1
(statisticsmaldives.gov.mvhttp://www.) ).ެލިބެންހުންނާނެއެވ 

 .ހިމެނޭގޮތަށް( މެއިލް އެޑްރެސް-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ .2

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް  .3
، ޓްފިކެޓުސެނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ  ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ 

  .ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  .4
ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ  ހޮވިއްޖެ
 ލިޔުން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  .5

 ރާއްޖެއިން ،ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ބޭރުގެ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 އެސެސްމެންޓް އޭ.ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ 

އި ކުގެ ކޮޕީއާދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން  )ށ( 
ގެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 ކޮޕީ.

 ކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ .6

މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ  )ހ( 
 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް)އަހަ
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް ވީއަދާކޮށްފައި  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި

 ލިޔުން. 

ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ )ށ(  
ވަޒީފާގެ  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ އެއް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު
 އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން

 .އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ނަމަ ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ )ނ( 
ވަޒީފާގެ  ،)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް( ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

 (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ އެއް)ތައް މަސްއޫލިއްޔަތު



އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ )މި ލިޔުމުގައި  އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން 
މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި 

 އެވެ.(އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

އަމިއްލަ  ޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުން  އެއްގައި، ނުވަތަފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(  
 ސައްކަތްކޮށްފައިވާ އްގައި މަޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެ އެއްގައި، ނުވަތައިދާރާ
ރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، )އަހަ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ، ނަމަ

 އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް)ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
ވަޒީފާ ލިބެންނެތް ނަމަ،  ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް

 .ކް ފޯމުއަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 .ުވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިންވަރ 
 .ުމުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރ 
 .ުޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި ފަންނީ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރ 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ބިއުރޯ  މޯލްޑިވްސް ގެ ކުރިން،  12:00ގެ  2021 ޑިސެމްބަރ 12މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
  އަށެވެ. ( hr@stats.gov.mvމެއިލް )-އީ ގެއޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ  އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިއަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން 
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
އަކަށްވުރެ ގިނަނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ  10މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 

 .ކުރެވޭނެއެވެ  ފަރާތް ޝޯޓް ލިސްޓް 10ބެލުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ  ތަޖްރިބާއަށް ފެންވަރާއި

ނާއި )އިމްތިޙާވިއު ރއިންޓަ 
، ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ

  ވެސް ހިމެނުން( އެ ބައި
 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

ދެމެދު،  އާއި 2021 ޑިސެމްބަރ 16-13އޮންނާނީ، އިމްތިޙާންއަދި ކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު މަޤާމަށް މީހަމި
 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައެވެ.  މޯލްޑިވްސް

 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 އާންމުކުރުން 

ލިބުނު  ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  އިންޓަވިއު
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ދުވަހުން  ފޯމު އާންމުކުރާ A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  ޕޮއިންޓުވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ންދު ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

 އަށެވެ.  hr@stats.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ  3008408މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ލިޔުންތައް  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ

http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment)-ކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" އިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސަ

oolu)us ްލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިނ  

 1443 ޖުމާދަލްއޫލާ  05
2021 ޑިސެމްބަރ 05  
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