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  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
  މާލެ،       

  .ދިވެހިރާއްޖެ             
  

  149- ހ/50/2008:ނަންބަރު          

 އިޢުލާން
  

  .މި މަރުކަޒުގެ މިދަންނަވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ
  

  ސެކްރެޓަރ1ީ              :މަޤާމު
ފާސް " ޑީ"މާއްދާ   އިން ދާށްވެގެން  2އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި .އީ.ސީ.ޖީ  :ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

މި " ދިވެހި"ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 
  .ފާސް ލިބިފައިވުން" ސީ"މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  

  ރުފިޔ3310ާ/-  :މުސާރަ
  ފައިސާއާބެހޭބައި/ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު  :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން

މީގެ އިތުރުން ޙަވާލުކުރެވޭ (އަށް  2:30އިން  7:30ހެނދުނު   :މަސަްއކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު
މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި، އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް 

  .)މަތީން  އޮފީހަށް ނުކުންނަންޖެހޭނެއެވެއޮފީހުން އަންގާ ގޮތުގެ 
 ތައްފޮތްފިހާރައިގެ ކަންތައްމާއި، މަރުކަޒުން ވިއްކާ ފޮތްތައް ވިއްކު  :ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް

  .އަދި ފައިސާ ސެކްޝަންގެ ބައެއް މަސައްކަތް ކުރުން.ބެލެހެއްޓުން

  )ޓްރޭނީ(ރިސާޗް އޮފިސަރ 1              :މަޤާމު
ފާސް " ޑީ"ށްވެގެން މާއްދާ   އިން ދަ 2މްތިޙާނުގައި އޯލެވެލް އި.އީ.ސީ.ޖީ  :ވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠުފެން

މި " ދިވެހި"ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 
  .ފާސް ލިބިފައިވުން" ސީ"މާއްދާއިން ދަށްވެގެން  

  ރުފިޔާ 3310/-  :މުސާރަ
  ތަރިކައާބެހޭބައި/ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު  :ހިފައިވާ ތަންމަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެ



މީގެ އިތުރުން ޙަވާލުކުރެވޭ (އަށް  2:30އިން  7:30ހެނދުނު   :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު
މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި، އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް 

  .)އަންގާ ގޮތުގެ މަތީން  އޮފީހަށް ނުކުންނަންޖެހޭެނއެވެ އޮފީހުން
ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި ކުރާ މަރާމާތުތަކުގައި   :ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް

އާސާރީ ތަންތަނުގެ އިންވެންޓްރީ . އިސްކޮްށ ޙަރަކާތްތެރިވުން
އި ހުރި އާސާރީ ތަންތަނާއި، ޘަޤާފީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގަ. ބެލެހެއްޓުން

ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަންތަނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 
  . މަސައްކަތް ކުރުްނ

  ޕިޔޯނ1ު              :މަޤާމު
އިން  5ނުވަތަ ގްރޭޑް . ޕިޔޯނުކަމުގެ ސަނަދު ލިބިފައިވުން  :ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

  .ފާސްވެފައިވުން
  ރުފިޔާ 2850/-  :މުސާރަ

  އިދާރީބައި/ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު  :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން
މީގެ އިތުރުން ޙަވާލުކުރެވޭ (އަށް  2:30އިން  7:30ހެނދުނު   :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

ތި މަސައްކްަތތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި، އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ބޮޑެ
  .)އޮފީހުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތީން  އޮފީހަށް ނުކުންނަންޖެހޭނެއެވެ

ފައިސާ ފަދަ ތަކެތި ބެހުން ، އޮފީހުން ބަހަންޖެހޭ ސިޓީއާއި ނޯޓް، ބިލް  :ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް
އޮފިހުން . އަދި ޕޯސްޓް ކުރަންޖެހޭ ފޮތް ފަދަ ތަކެތި ޕޯސްޓް ކުރުން

 ޙަވާލު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން

  ވޮޗަރ1             :މަޤާމު
އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި، މަޤާމުގައި ކުރަންޖެހޭ   :ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

މަސައްކަތްތައް ކުރަން އެނގުމާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭފަދަ ޢުމުރަކާއި، 
 .މީހަުކ ކަމުގައިވުން ޞިއްޙަތެއް ހުރި

  ރުފިޔާ 2850/-  :މުސާރަ
  ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު  :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން

ށް  7.30ން ހެނދުނު  00.30ށް ރޭގަނޑު  00.30ން  5.30ހަވީރު   :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު
މީގެ . (ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދަންފަޅީގެ އުޞޫލުންނެވެމަސައްކަތް ކުރަން 

އިތުރުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި، އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ 
ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް އޮފީހުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތީން  އޮފީހަށް 

  .)ނުކުންނަންޖެހޭނެއެވެ
  .މަރުކަޒު ހިެމނޭ ސަރަޙައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން، މަރުކަޒާއި  :ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް



  

  
  ދާރުލްއާސާރުބަލަހައްޓ1ާ              :މަޤާމު

އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން އެނގުމާއި، މަޤާމުގައި   :ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަން އެނގުމާއި، އެ މަސައްކަތްތައް 

  .ދަ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުންކުރެވޭފަ
  ރުފިޔާ 2800/-  :މުސާރަ

  ދާރުލްއާސާރު  :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން
އަށް  6:00އިން  1:00އަށް އަދި  2:00އިން  8:30ހެނދުނު   :މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު

މީގެ . (އުޞޫލުންނެވެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދަންފަޅީގެ
އޮފީހުން ކުރަންޖެހޭ ، އިތުރުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމުމަށާއި

ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކަށް އޮފީހުން އަންގާ ގޮތުގެ މަތީން  އޮފީހަށް 
  .)ނުކުންނަންޖެހޭނެއެވެ

ތާނގައި ހުންނަ ތަކެތީގައި އަތްލައި ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން އެ  :ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް
އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، ާދރުލްއާސާރުގެ އިމާރާތާއި 
އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި އެ ތަންތާނގައި ހުންނަ ތަކެތި އެއްވެސް ކަހަލަ 

  .ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުން

ވަނަ ދުވަހުގެ  24ށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ ނޮވެމްވަރު މަހުގެ މި މަޤާމުތަކަށް އެދޭ މީހުން މިކަމަ   
އިތުރު މަޢުލޫމާތު . ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް މި މަރުކަޒުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ގެ ކުރިންނެވެ 2:00

 :މޭލް އެޑްރެހަކީ.ގެ އީމަރުކަޒު. ފޯނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ 3340207ބޭނުންފުޅުނަމަ ނަންބަރު 
admin@qaumiyyath.gov.mv ެއެވެ 3326796އަދި ފެކްސް ނަމްބަރަކީ . އެވ.          

  1429ޛުލްޤަޢިދާ  19          
 2008ނޮވެމްބަރ  17          
         


