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  )HR-IUL)196/25/221/20 ރު:ނަންަބ 

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

 
 )1ގްރޭޑް  (އޮފިސަރ    ކޭސް ންޓް  އެސިސްޓަ    މް:  ޤާ މަ 

 ( އެކެއް ) 01   ބޭނުންވާ ޢަދަދު:
 ރުފިޔާ  6,185/-   މުސާރަ:  

 ރުފިޔާ  -/3,000  ލިވިންގ އެލަވަންސް: 
 ރުފިޔާ  1,000/-  އެލަވަންސް: ރިސްކް 

 މާލެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: 
 

    :މުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާމަ
އެންޓްރީ ލިބުމުން، )ކޯޓުތަކުން ލިބޭ ލިޔުންތައް، ފުރުޞަތު ފޯމު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ސިޓީތައް( އެލިޔުންތަކާއި ގުޅުންހުރި   -1

 ހޯދުމަށްފަހު، ސެކްޝަނުގެ ސްޕަވައިޒް އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން. މައްސަލައިގެ ފައިލް  
ފުރުޞަތު ފޯމާއި އަމިއްލަ ސިޓީ އަދި ޖަލުސިޓީތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހޯދައި އެމައްސަލަތަކުގެ ޙާލަތު ސާފުކޮށް ލިސްޓަށް   -2

 ނެގުމާއި ްޕރޮސިކިއުޓަރުންނާއި ޙަވާލުކުރުން. 
 ގުޅިގެން ގުޅަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ގުޅައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން.   ލިބޭ އެންޓްރީއާއި -3
 ކޯޓުތަކުން ފޮނުވާ މެސެޖްތަކާއި ސިޓީތައް ވަކީލުންނާ ޙަވާލުކުރުން.  -4
 މައްސަލަތައް އަނބުރާ ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން ފޮތުން ކެނޑުމާއި ސިޓީ ނެގުމަށް ޙަވާލުކުރުން.  -5
 އި ސިޓީ ނެގުމުށްފަހު ފޮނުވަންޖެހޭ ކޯޓު / އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުންމައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ފޯމު އާ -6
 ލިބޭ ރިމާކްސްއަށް ބެލުމަށްފަހު، އަލުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް، ފައިލާއެކު ްޕރޮސިކިއުޓަރުންނާ ޙަވާލުކުރުން.  -7
 މަސް ނިމުމުން މަސްދުވަހުގެ ރިޯޕޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.   -8
 އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރެއްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފާސް ހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.   ކޮންމެ -9

މީގެ އިތުރުންވެސް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަވާ އެންމެހާ   -10
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

 

ވުމާއެކު،  މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައި  3ނަކުން  ޙާއިމްތި އޭ ލެވެލް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ    .ޖީ.ސީ.އީ  ޠު: ޝަރު ފެންވަރު ނުވަތަ  
 ނުން "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ޙާއެސް.އެސް.ސީ އިމްތި

 
 

އެލަވަންސްގެ    ޙާޟިރީ  ،އާއި  އިންސައްތަ   20މަށް ލީގަލް ސަޯޕޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ  ޤާމި މަ  އިތުރު އެލަވަންސް: 
މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ  ލިބޭނެއެވެ. އަދި އިތުރުގަޑީގައި  ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އެލަވަންސް    100/-ގޮތުގައި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  ލިބޭނެއެވެ. 
 

 
 
 

 
 
 

     1ގެ    2ޞަފްޙާ  



 
ދުވަހުގެ   2022  އެޕްރީލް  11  ފަރާތްތަކުން  އެދިވަޑައިގަންނަވާ  މަޤާމަށް  މި  ވީމާ، ފޯމް    12:00ވަނަ  ވަޒީފާއަށްއެދޭ  ކުރިން  ގެ 

އޮފީހަށް    ، ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އިތުރު  ހުށަހެޅުއްވުން މި  މިއޮފީހުގެ   އެދެމެވެ.  ސާފުކުރެއްވުމަށް  ފޯނާ    3003289  :ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު 
 ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 
 

ޝަރުޠު    - 1  ނޯޓް:  މަޤާމުގެ  ފޯމްތަކާއި  ފުރިހަމަނުވާ  މިއޮފީހުގެ  މަޢުލޫމާތު  ދެންނެވީމެވެ.  ވާހަކަ  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ފޯމުތައް  ފުރިހަމަނުވާ 
 އަށެވެ.  12:00އިން  11:00ކައުންޓަރުން ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 

މި އިޢުލާނާއި  މެދުވެރިކޮށްވެސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.    ice.gov.mvjobapplication@pgoffމިއޮފީހުގެ އީމެއިލް    -2
ފޯމެޓްގައި ފޮނުވާ   (PDF) އެފް-އިގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފީ.ޑީގުޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމްތައް ބަލަ

 .ފޯމްތައް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ
 މާލޭަގއެެވ.  ދެމެދު 2022 އެޕްރީލް 28-17 މަޤާމަށް މީހަކު ހޮުވމަށް ބޭއްޭވ އިންޓަވިއު އޮންނާނީމި މ -3

 
 

 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: ފޯމާ 
މިއޮފީހުގެ   -1 ފޯމު  އެދޭ  )ވަޒީފާއަށް  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  މަޢުލޫމާތު 

 އިން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(  www.pgoffice.gov.mv ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓް  
ކޮލިފިކޭޝަން    ތަކުގެސެޓްފިކެޓް  ތަޢްލީމީ  -2 މޯލްޑިވްސް  ޔުނިވަރސިޓީއަކުންނަމަ  ބޭރުގެ  )ރާއްޖެއިން  ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު  ކޮޕީ 

 އޮތޯރިޓީއިން އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ކޮޕީ(
 ވަނަވަރު -3
 ކާޑުގެ ކޮޕީ   ދރއ. -4
   ންލިބިފައިވާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިއު -5

 

 1443 ޟާންމަރަ 3
 2022 އެޕްރީލް 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     2ގެ    2ޞަފްޙާ  
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