ސަފްހ ާ1 :

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސް (އެމް.އެސް )3
ސައިކޮލޮޖީ ،ސޯޝިއޮލޮޖީ،ކައުންސެލިން ،ސޯޝަލް ވޯރކް މިއިން

މަގާމ ް:

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުސާރަ:

7035

އިޢުލާނުގެ ނަންބަރު:

ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ ނޑުގެ ލެވެލް 7

(IUL)459-HR/1/2019/188

ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަގާމުގެ ޝަރުތ ު:

ނުވަތަ
ސައިކޮލޮޖީ ،ސޯޝިއޮލޮޖީ ،ކައުންސެލިން ،ސޯޝަލް ވޯރކް މިއިން

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚ ް:

ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ ނޑުގެ ލެވެލް 9
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އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުން.

ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟
އުމުރ ު

އާއެކޭ

ނޫނެކޭ

ޑިޕޮލޮމާ އަދަދު

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އަދަދު

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަދަދު

ޕީ.ޖީ

ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ

އަދަދު

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ އަދަދު

ގަޑިއިރު އަދަދު

ދުވަސް އަދަދު

ނޫނެކޭ

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދަދު

ފުރިހަމަކޮށް ،ފާސްވެފައިވޭތޯ؟

ޑިޕޮލޮމާ

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

65

35

ޕީ.ޖީ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން

އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް

ސެޓްފިކެޓް/ޑިޕްލޮމާ

އާއެކޭ

މާސްޓަރސް ޑިގްރީ



ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ

1

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

ތަމްރީނު

ގަޑިއިރު

1
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28

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް

ދުވަސް

ނަމާއި އެޑްރެސް

އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް

ކުރު
މުއްދަތުގެ

80

85

85

0.5

2

30

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް

65



ކުރު
މުއްދަތުގެ
ތަމްރީނު

ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

#

އިރާއާ ގުޅޭ

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

މަސައްކަތުގެދާ

ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް

ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް

ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސް

12

65

ސަފްހ ާ2 :

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ ާ

#

ލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު

ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް

ޕެނެލް މެންބަރު 1

ޕެނެލް މެންބަރު 2

ޕެނެލް މެންބަރު 3

ޕެނެލް މެންބަރު 4

ޕެނެލް މެންބަރު 5

AD/IU188/2019/01

7.34

65

71

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖ ް

އަދަދު
3.67

2
7.34

28

....

....

....
65

އިންޓަރވިއު

ތަޖުރިބާ

ތަޖުރިބާ

....

....

100

....

67

67

ޕްރެކްޓިކަލްސް

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ

އިންޓަރވިއު

ލިބިފައިވާ ހުނަރުގެ ޖުމްލަ

ނަމާއި އެޑްރެސް

1

ލިބިފައިވާ ހުނަރ ު
ލިބުނު މާކްސް

....

100
67.00

ސަފްހ ާ3 :

މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ؟

ނޫނެކޭ

އާއެކ ޭ

ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރިހާ

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ

އިންސައްތަ

އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ

އިންސައްތަ

ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ

މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވޭތޯ؟
އާއެކ ޭ

ނޯޓް :މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް  ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު މާކްސްގެ ޖުމުލަ ( 55%ފަންސާސް ފަހެއ ް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވ ެ.

ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ މާކްސްގެ

22.94

0.00

0.00

3.93

30.15

މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް އެންމެ

1

AD/IU188/2019/01



30

5

5

15

45

100
57.02

1.00



ނޫނެކޭ

#

ނަމާއި އެޑްރެސް

