ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް (ސީ.އެސް)15
މަގާމް:

ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް

މުސާރ ަ:

-/18140

މަގާމުގެ ޝަރުތ ު •:ލޯ ނުވަތަ ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9ނުވަތަ ލެވެލް  10ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި

އިޢުލާނުގެ ނަންބަރ ު:

މަދުވެގެން  6އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ؛
• ލީގަލް ދާއިރާގެ އޮނިގަނޑުގެ ސީ.އެސް  13ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ ގްރޭޑެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު ދުވަހު

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް:

 95%އިން މަތީ މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

ސަފްހ ާ1 :

ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ އިތުރު ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް

ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟

އުމުރު

އާއެކޭ

އަދަދު

އަދަދު

އަދަދު

އަދަދު

އަދަދު

ނޫނެކ ޭ

ޑިޕޮލޮމާ  /އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ /ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް

ފުރަތަމަ ޑިގްރ ީ /ޕީ.ޖީ ޑިޕްލޮމާ  /ޑިގްރީ ވިތް އޮނާރސް

މާސްޓަރސް ޑިގްރ ީ

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ ީ

ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން

ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން
އަދަދު

އިމްތިޙާން ފުރިހަމަކޮށް ،ފާސްވެފައިވޭތޯ؟
ނޫނެކ ޭ



އާއެކޭ

1
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1

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ

#

ނަމާއި އެޑްރެސ ް

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު
މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު



ސަފްހ ާ2 :

ތައުލީމާއި ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސް

ޑިޕޮލޮމާ  /އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ /ޕީ.ޖީ ސެޓްފިކެޓް

ފުރަތަމަ ޑިގްރ ީ /ޕީ.ޖީ ޑިޕްލޮމާ  /ޑިގްރީ ވިތް އޮނާރސް

މާސްޓަރސް ޑިގްރ ީ

ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރ ީ

ލިބިފައިވާ އިތުރު ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

ގަޑިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން

ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަމްރީން

ލިބިފައިވާ އިތުރު ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް

ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

75

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު (އަހަރުނ ް)
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0

ކޮންމެ އަހަރަކަށ ް

1

45

65

75

85

85

0.5

2

12

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކްސް

#

ނަމާއި އެޑްރެސ ް

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު
މުއްދަތުގެ ތަމްރީނު

ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ

1

15

6.11

6.11

6.11

ސަފްހ ާ3 :

ޕެނެލް މެންބަރު 1

ޕެނެލް މެންބަރު 2

ޕެނެލް މެންބަރު 3

ޕެނެލް މެންބަރު 4

ޕެނެލް މެންބަރު 5

ޕެނެލް މެންބަރު 6

އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖ ް

އިމްތިޙާނ ް

ޕްރެޒެންޓޭޝަނ ް

އަށް ލިބުނު ޖުމްލަ މާކުސް

އިމްތިޙާނ ް/ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތ ަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތ ަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ

އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތ ަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް

ލިބުނު މަރކސްގެ އިންސައްތ ަ

ނޯޓް :މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު މަރކްސްގެ ޖުމުލަ އިންސައްތަ  ( 65% ،ސާޅީސް އިންސައްތ ަ) އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވ ެ.

އިންޓަރވިއުއަށް
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77

93

ލިބުނު މަރކސްގެ

85.67

24

80

6.11

އިންސައްތ ަ
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26.471

5

5

15

25

21.417

މަރކސްގެ އިންސައްތ ަ

#

ނަމާއި އެޑްރެސ ް

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތ ަ

އިންޓަރވިއ ު

އިމްތިޙާނ ް/ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަށް ލިބުނު

ލިބިފައިވާ ހުނަރ ު
އިމްތިޙާން/ޕްރެޒެންޓޭޝަން

20

100

16

69.9973

ވަނަ
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