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އެހެނިހެން އެލަވަންސ ް

 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމގެ މައިގ ަނޑ
މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި
ވާޖިބތައ ް:

ށ އެންމެ ބޭނންތެރި ނވަތަ ބޭނންވާ ކަސްރަތ ތަކަކީ ކޮބާކަން ދެނެގަނެ
 .0އެކި އމރ ފރާތަކަ ް
ކަސްރަތތައް ކރިއަށް ގެންދާނެ ޕްލޭން ހެދން.
 .2އެކި އމރފރައަށް އަމާޒކޮށް ކަސްރަތގެ ސެޝަންތައް ނަގައި ދިނން.
 .3ކަސްރަތ ކރމަށް މީހން ނެރމަށް ބާރ އެޅމާއި ،ކަސްރަތަކީ ދިރިއޅމަށް ކިހާ ބޭނންތެރި ކަމެއް ކަމާއި
ޢާއްމ ދިރިއޅމގައި ކެއން ބަހަށްޓަންވީ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތން ޢާއްމން ހޭލންތެރި ކރމަށް އެވެއަރނަސް
ސެޝަންތައް ބޭއްވން.
 .4ހިންގޭ ކޅިވަރ މބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގމގައި ފަންނީ ލަފާ ދިނމާއި އިސްކޮށް އެމަސައްކަތގައި
ޙަރަކާތްތެރިވން

 .0ކޅިވަރ އިވެންޓްތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްކަށް އެހީތެރިވމާއި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވން.
 .6ދޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބމަށްޓަކައި ކޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހލވެރިކރމގެ ގޮތން މޖތަމގައި ހިމެނޭ
ހރިހާ އމފރާ އަކަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް (އިންކްލޫސިވް) އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ރާއްވައި ކރިއަށް
ގެންދިއމާއިއެކ  ،އެމަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓން.
 .0ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓން (އަންހެން  /ފިރިހެން އަދި އމރ އެނގޭނެހެން) ހިންގާ އަދި
ހިންގަމނަދާ ޙަރަކާތްތަކގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރކރން.
 .8ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ހިފެހެއްޓމަށް ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތެއްކރން ,ހިންގަ
ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް  ،ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލތައް ސޕަރވައިޒަރާއި ޙިއްސާކރން.
 .9ޕްރޮގްރާމެ އް ފެށމގެ ކރިން އެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގމަށްޓަކައި ފޮނވަންޖެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ލިޔެކިޔމެއް
ވާނަމަ މަދވެގެން  2ހަފްތާކރިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނވާ މަޢލޫމާތ ޙިއްސާކރން.
 .01ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ގޅިގެން ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކރމާއިއެކ އެމަސައްކަތަކގެ
ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓން.
 .00ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި  ،ޤަވާއިދާއި  ،ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތގެ މަތިން ވަޒީފާ
އަދާކރން.
 .11ވަޒީފާއާ ގޅިގެން އޮފީހން ކރަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވން.

މަޤާމގެ ޝަރޠތައް:

 .0ސާނަވީ ނވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރގެ އިމްތިޙާނަކން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި
ވމާއެކ ،އޭގެ އިތރން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް
އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވން.

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައ ް:

ލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ
މ ފޯމް ސިވި ް
ށ އެދޭ ފޯމ ( ި
ގ ވަޒީފާއަ ް
ވ ސިވިލް ސަރވިސް ެ
 .0ފރިހަމަ ކޮށްފައި ާ
ެގ
ނޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ޓސް އެންޑް ކޮމިއ ި
އފް ޔޫތ ،ސްޕޯ ް
ޮ
އދި މިނިސްޓްރީ
ަ
ވެބްސައިޓން
( )www.youth.gov.mvވެބްސައިޓންނާއި ކައންޓަރން ލިބެންހންނާނެއެވެ.

މ
ށފައިވާ ސިއްޙީ މައލޫމާތ ފޯ ް
 .2ފރިހަމަ ކޮ ް

މ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއނިޓީ
މ ފޯ ް
( ި

އެމްޕަވަރމަންޓް ގެ ) )www.youth.gov.mvވެބްސައިޓންނާއި ކައންޓަރން އިދާރާއިން ލިބެންހންނާނެއެވެ.
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .4ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ،ކާޑގެ ދެފށގެ ލިޔންތައް ފެންނަ،
އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .0ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .6ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ
ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް
މ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެވޭނެކަމަށް
ފރިހަ ަ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
(ށ)

މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.

 .0ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .8ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .9މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައލަތގެ މވައްސަސާއެއްގައި ނވަތަ ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،
ގ މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ ެ
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ)

އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ
އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން؛ ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް
ޗެކް ފޯމް.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ



ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ

ތަޢލީމާއި ތަމްރީން.



ކަންތައްތައ ް

މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ.



އިންޓަވިއ.



ޤާނޫނތަކާއި ގަވާއިދތަކަށް އަހލވެރިވެފައިވާ މިންވަރ.

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދތަކާއި އޞޫލތަކާއި އެއްގޮތަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް
ނޓް ގެ
އމްޕަވަރމަ ް
ޑ ކޮމިއނިޓީ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ،ސްޕޯޓްސް އެން ް
( )www.youth.gov.mvވެބްސައިޓން ލިބެން ހންނާނެއެވެ.
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  26ޖޫން  2109ވާ ބދަ ދވަހ  03:11ގެ ކރިން،

ސންގަޑ ި:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް (ވެލާނާގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ) އިދާރާ
އ ލިޔންތައް އީމެއިލް  hr.recruitment@youth.gov.mvމެދވެރިކޮށްވެސް
އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާ ި
ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ބަންދ ދވަހެއް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އޮންނާނީ 20 ،ޖޫން  2109އާއި  20ޖލައި 2109

އ
ާ

އިންޓަވިއ އޮންނާނެ ތަނާއ ި،

މށް މީ ހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއ
މި މަޤާ ަ

މއްދަތ:

ދެމެދ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ،ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް (ވެލާނާގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ތތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަވިއއަށް ތައްޔާރވެގެން
މތިލާ ފަރާ ް
ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް ކރި ަ
ތިބން އެދެމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކރނ ް:

އ
ތތަކގެ އަދަދ  01އަށްވރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢލީމީ ފެންވަރާ ި
ށ އެދި ހށަހަޅާ ،ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާ ް
މި ވަޒީފާއަ ް
ތ
ތރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  01ފަރާ ް
ތތަކގެ ެ
ވ ފަރާ ް
ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައި ާ
ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.
މ ވމަށްޓަކައި ޕްރޮބޭޝަން މއްދަތގައި މޯލްޑިވްސް
ފރާތްތަކން ވަޒީފާ ދާއި ީ
ނޯޓް :މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ަ
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް  10އިން ފިޓްނަސް ކޯސް ފރިހަމަކޮށް
ކޯހން ފާސްވާންވާނެއެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ ހޯދނ ް:

ށ ގޅާނީ
މި އިޢލާނާ ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރމަ ް
 hr.recruitment@youth.gov.mvއަށެވެ.
 04ޝައްވާލް 0441
 00ޖޫން 2109

3347329

ނަންބަރ ފޯނާއެވެ .އީ-މެއިލް ކރާނީ

