
 
 

  

 
 

Information Commissioner’s Office 

` 

Male’, Republic of Maldives 
 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 460-AF/460/2023/3(IUL)  :ނަންަބރު       

 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު 
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  މަގާމު:

 2ޖީ.އެސް. މަގާމުގެ ރޭންކް:
 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:
 އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް / ަބޖެޓް ޔުނިޓު   ޑިޕާޓްމަންޓް

 އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައިޭނންސްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ .1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:
 ނުވަތަ އެއަށްވުެރމަތީ 4ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ދަށްެވގެން ލެވެލް 

 ނުވަތަ،  ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން، 
 ކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައިޭނންސްގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީއެ .2

 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު 3ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެްލ 
ތަޖުރިާބ  އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ 2މަގާމާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަކުން 

 ލިިބފައިވުން.
ދެ  ނުގައި އެކައުންޓްސްއާއެކު މުޅިއެކުސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ އިމްތިޙާ .3

 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިިބފައިވުމާއެކު ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް
 ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް

 .ލިިބފައިވުން

ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ އޮފީހުން ކުރާ އެންމެހައި  .1 މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު: 
 ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން.

ޚިުދމަތްތަކަށް  އޮފީހުން ޭބުނންކުރާ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ފޯނާއި އިންޓަރނެޓް .2
 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ދެއްކުން.

ގުޅޭ  ހަދައި އެއާ ިބލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަަދންޖެހޭ ވައުޗަރުތައް .3
ެބލެހެއްޓުމާއި  ޑޮކިއުމެންޓް ސެޕްގައި އެޓޭޗްކޮށް އެޑޮކިއުމެންޓްތައް ފައިލުކޮށް

 ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީ، އަޕްޑޭޓް ކުރުން.
 މަހަކު އެއްފަހަރު ަބޖެޓް ރިޕޯޓު ހެދުން. .4
 ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވައި ލެއްޕުން. .5
އި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އޮފީހުގެ ަބޖެޓާއި ފައިސާއާ ެބހޭ އެންމެހަ .6

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން  .7

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި އެހީތެރިވުން.



އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ހަވާލުކުރެވޭ  .8
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ރުފިޔާ.  7،000.00އަސާސީ މުސާރަ: )މަހަކު(  - އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ރުފިޔާ 3،000.00)މަހަކު(:     ސަރވިސް އެލަވަންސް: -

 އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ  -
މި މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގަިއ 

 ބަލާނެ އިތުރު ކަންތަްއތައް:
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ފައިސާއާއި ަބޖެޓާ ެބހޭ މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިާބ ލިިބފައިވާ  -

 މިންވަރު

 މަސައްކަތުގައި ގިނަވަގުތު އުޅެވޭނެ މިންވަރާއި ވަގުތަށް ކަމޭ ހިތާ މިންވަރު -

 ދިވެހިަބހުގެ ފެންވަރާއި އިނިގރޭސިަބހުގެ ފެންވަރު -

 ކުރަން އެނގޭ މިންވަރު މީހުންނާ އަދަުބވެރިކޮށް މުޢާަމލާތު -

 ކޮމްޕިޔުޓިންގއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު -

 މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށާއި އެހެނިެގން ޤާނޫނުތަަކށް އަހުލުވެރިވެފަިއވާ މިންވަރު -
 ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު )ފުރިހަމަޮކށްފައި( - ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  އޮތޯރިޓީން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން  -
 އެއްގޮތްކަމަށް ތައްގަނޑުޖަހަިއފައި( ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު )އަސްލާ

 ވަނަވަރު / އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ /ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓުފިކެޓު/ ތަޖުރިާބގެ ލިޔުން  -
ހަމަޖެިހފައިާވ ފޯމު ަބލައިގަތުމަށް 

 ގަޑިއާއި ތަން:
 ގެ ކުރިން، ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް. 13:30ދުވަހު  އަންގާރަވާ  2023 ފެުބރުވަރީ 07

 ދިެވހިރާއްޖެ.، މާލެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފސް، ގ.ިބއްލޫރިޖެހިގެ، 

 އަށް. info@icom.mvއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާނަމަ އޮފީހުގެ އީމެއިލް 
ފޯނާއެެވ. މި މަގާމަށް  ނަންަބރު  3010990މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާީނ  އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

އަށް ވުރެ ގިނަ  10ކެންޑިޑޭޓުން  ފުރިހަމަވާކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ަޝރުތު 
 މީހުންނާ އިންޓަވިއު ކުރެވޭެނއެވެ. 10އޭގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން   ނަމަ

 
އިން ލިެބން  www.icom.mvނޯޓު: ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މި އޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއި މި އޮީފހުގެ ވެްބސައިޓް  

 ހުންނާނެއެވެ.
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