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  433-AFI/433/2021/06(IUL)ނަންބަރު           

 އިޢުލާނު 
 

 އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް :މަޤާމު 
 - މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 ) އެކެއް(  01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ކޮންޓްރެކްޓް )ދާއިމީ(ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ  މަޤާމުގެ ގިންތި:
 2.އެސް އެމް :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

  2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ސީނިއަރ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު

 ރުފިޔާ 10000/- މަހަކު މުސާރަ:

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 :ވާޖިބުތައް 

 ؛އޮފީހުން ހިންގާ ޚައްސަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން 

އަރކައިވްކުރުމަށް ކުރެވޭ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް  •
 މަސައްކަތްކުރުމާއި މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން

 
 އޮފީހަށް ހޯދަންޖެހޭތަކެތި ހޯދުން 

 

 

 1000ސެކްޝަންތަކުން ތަކެއްޗަށް އެދި ފޯމް ފޮނުވުމުން ތަންތަނުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި  •
އަނެއް ރުފިޔާއަށްވުރެ އެތަކެތީގެ އަގު ކުޑަ ނަމަ، ރިކުއިޒިޝަން ފޯރމް ހުށަހަޅާ ދުވަހުގެ 

  ދުވަހު އެތަކެތި ހޯދުން.
 

 

mailto:info@archives.gov.mv


National Museum Building, 2nd floor | Chaandhanee Magu, 20158, Male’, Republic of Maldives |. ެޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު، 2 ވަނަފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، 20158، | މާލެ، ދިވެހިރާއްޖ 

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, fb: National Archives of Maldives 

 

 

އޮފީހަށް   ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން  3ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށްނަމަ  35،000.00  ތަކެތީ ގެ އަގު •
 3ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ތަކެތި ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރިކުއިޒިޝަން ފޯރމް ހުށަހަާޅތާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުން.
 

 

ޔާއަށް ވުރެ މަތި ނަމަ، ރިކުއިޒިޝަން ފޯރމް ހުށަހަޅާާތ ރުފި 35،000.00  ތަކެތީ ގެ އަގު •
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުން. 3

 

 

ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޕީ.އޯ ހެދުމާއި އަދިވެސް ޕްރޮކިއުމެންޓާއިގުޅޭ އެންމެހައި  •
  ލިޔެކިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 
 

 ބޭނުންވާ އެސެޓް ހޯދުން އޮފީހަށް 
 

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުން، ނުވަތަ އިޢުލާނު  3އެސެޓް ހޯދަން އެދޭތާ  •
  ކުރަންޖެހޭނަމަ އިޢުލާން ގެޒެޓަށްފޮނުވުން

 

 

ބިޑް ހުށަހެޅުަމށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ދުވަހު ބިޑްތަކާއި ހަވާލުވެ، ހަމަެޖހިފައިވާ  •
މީޓިންގ   ކުރުމަށް ބިޑްކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑްކޮމިޓީއަށްއުސޫލުގެ މަތިން އިވެލުއޭޓް 

 އަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދާ ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

 

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރުކޮށް  •
އި އެއްބަސްވުމުގައި )ލޯޔަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން( ހޮވުނުފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ

 ސޮއިކުރުވުން.
 

 

އޮފީހަށް ހޯދާ ަހރުމުދަލާއި ހަާވލުވެ އޮފީހުގެ ިއންވެންޓްރީއަށް ނަގައި ނަމްބަރުޖެހުމަށް  •
 ފަހު އެތަކެއްޗަށް އެދުނުފަރާތަކަށް އެތަކެތި ހަވާލުކުރުން.

 

 

   ވޮރޮންޓީ ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވާ ހަރުމުދާތައް ބެލެހެއްޓުން. •
 

 ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން އޮފީހުގެ 

ގައިާވ  11.21، އަދި 11.20، 11.19ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ނަމްބަރު  •
 ގޮތުގެ މަތިން އޮފީހުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.
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 އޮފީހުގެ މެއިންޓަނެންސް ބެލެހެއްޓުން 

 

 

ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީހުގެ އެންމެހައި މަރާމާތަކާއި މެއިންޓަނަންސްގެ މަސައްކަތްތައް  •
 ކުރުވުން  ށްއި އުސޫލުތަކާއެއްގޮތަ ޤަވާޢިދުތާކާ

އަދި މިނޫނަސް އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމާއި މެއިންޓަނަންސްެގ  •
  ،ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންކަންކަން 

އަދި މީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެކުވެގެން ކުރުމަށް އޮފީހުން ރާވާ  •
އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ބަންދު ދުވަސްތަކުގަ އާއި ބަންދު ގަޑިތަކުގައި 
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން ވެރިން އަންގަވާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފަިއާވ 

 އުސޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއެއްގޮތައް ކުރުން.
  

ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
މަޤާމުގެ  ،އެކުގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައި ވުމާ 6ނުވަތަ  5އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 

 ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 2މަދުވެގެން  މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި

 

 ،ނުވަތަ
 

ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ  .2
 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުން. 8ނުވަތަ  7

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

ދިވެިހރާއްޭޖެގ  )މި ފޯމު ވަޒީފާައށް ެއދޭ ޯފމުދިެވހިރާްއޖޭގެ ަޤއުމީ ައރުޝީުފގެ ފުރިހަމަ ކޮްށފަިއވާ  .1
ިއ ވެބްަސިއޓުންނާ  )https://archives.gov.mv/mv/data/forms( ޤައުމީ ައރުޝީފުގެ 

 ކައުންޓަރުން ލިބެންހުްނާނނެެއވެ.(

 .ެމއިލް އެޑްރެސް ހިެމނޭޮގތަށް(-ވަޒީފާައށް އެޭދ ަފރާތުެގ ވަނަވަުރ )ގުޅޭެނ ޯފނު ނަްނބަރާއި އީ .2

ގެ ދިވެިހ ރައްޔިތެއްަކން ައންަގއިޭދ ކާޑުގެ ދެފުުށެގ ލިުޔންަތއް ެފންނަ، ވަޒީފާައްށ އެދޭ ފަރާތު  .3
ނަމަ، ެއ  ލިޔެފަިއާވ ލިުޔްނތަްއ ކިަޔން އެނގޭ ފަަދ ކޮީޕއެއް. ނުވަަތ އައި.ޑީ. ކާޑު ެގއްލިފަިއވާ 

  ޕާްސޕޯޓް ުނަވތަ ޑްަރއިިވންގ ލައިސަންސް.، ޓްފިެކޓުފަރާތެްއެގ އުަފްނދުަވހުެގ ސެ

ަނމަ،  މުގެ އެއްބަސްވުެމއް އޮތް ުމވައްޒަުފްނ ކުރިަމތިލާ ަމޤާމަށް ހޮިވއްޖެ ޚިދުަމތްކުރު .4
އަދާކުަރމުްނާދ ަވޒީފާއިްނ ވީއްުލާމމެުދ އިއުތިާރޒެްއނެތްކަަމށް، ވަީޒފާ ައދާކުާރ ޮއފީހުްނ 

 ދޫކޮށްަފއިާވ ލިުޔން.

 ކޮޕީ؛  ލިބިފައިވާ ތަޢުީލީމ ސެޓުފިކެޓުތަުކގެ  .5

 ،ަޖހާަފއިވާ  ތަްއަގނޑު ަކނޑައަަޅއި  ލެވަލް/ެފންަވރު ޮއތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް   )ހ( 
ސެޓުފިކެޓުތަކުެގ  ަތޢުލީމީ ދޫޮކށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ބޭުރގެ  ރާއްެޖއިން 
 ކޯސް ،ހާަލތްތަކުަގއި ެނތް ެސްޓފިކެޓު :ނުަވތަ ؛ޓްާރްނސްކްރިޕްޓުގެ ޮކޕީ  ކޮޕީއާއި 

 ޮއތޯރިީޓން  ކޮލިފިކޭަޝންސް މޯލްިޑްވސް ީޕއާއި،ލިޔުމުގެ ކޮ  ފުރިހަމަކުރިަކމުގެ 
 ޮކޕީ  ޓްާރްނސްކްރިޕްޓްގެ ައދި  ކޮޕީ ިރޕޯރޓްގެ  އެސެސްެމންޓް އޭ.ކިއު.ެއމް ދޫކޮށްަފއިވާ 

mailto:info@archives.gov.mv
https://archives.gov.mv/mv/data/forms


National Museum Building, 2nd floor | Chaandhanee Magu, 20158, Male’, Republic of Maldives |. ެޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު، 2 ވަނަފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީމަގު، 20158، | މާލެ، ދިވެހިރާއްޖ 

 (+960) 3010930 ✉ info@archives.gov.mv, fb: National Archives of Maldives 

 

 

ިއ ކުެގ ކޮޕީއާަމތީ ތަުއލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ަތއުލީީމ ސެޓުފިކެޓުތަ )ށ( 
އި ެގ ކޮީޕއާފުިރަހމަކުރިކަުމެގ ިލޔުމު ނުވަަތ ކޯްސ ؛ ެގ ކޮޕީ ޓްރާންސްކްިރޕްޓް 
 ެގ ކޮޕީ.ޓްރާންސްކްިރޕްޓް 

 ުކގެ ޮކޕީ: މަސައްކަުތގެ ތަުޖރިބާެގ ލިޔުންތަ .6

 ވަޒީފާ ައދާކޮށްފަިއވާ ތަްނތަާނއި ުމއްަދތާއި، ކުިރ ަމސައްކަތް އެނޭގޭނ ލިުޔންަތއް 

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 %35  ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް  ޙާސިލުކޮށްފައިވާ -1

 %15މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް  -2

   %50ންޓަރވިއުއި -3
 .އަށްވުރެމަތިވުން %25އިންސައްތަ  ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ -4

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  2021މާރިޗު  07ނީ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާ މި
، އިމާރާތް )ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުކުރިން، ގެ  12:00

-ޗާންދަނީމަގު/ މާލެ( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ 
 މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. hr@archives.gov.mv:ހ މެއިލް

އަިދ އިޢުާލނުގެ ސުންގަިޑ ަހމަުވމުގެ ކުިރްނ ސަރުާކރުން އަލަްށ ަބންދު ުދވަހެްއ ކަނޑައަޅައިިފ ަނމަ، ެއ 

 ކަނޑައަާޅ ދުވަުހގެ އަދަދަްށ ވަޒީފާއަށް ެއދޭ ޯފމު ަބލައިަގނެޭވނެއެވެ.

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:
 

ވަޒީފާއަށް  ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ 
ލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 
 

)އިމްތިޙާނާއި ވިއު ރއިންޓަ 

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ 
ވެސް  އެ ބައި ، ނަމަ

އޮންނާނެ   ހިމެނުން(

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

ާމރިޗު  11 އޮްނާނނީ     ޕްރެކްިޓކަލްސްިއމްތިހާން އަދި ، އިންޓަވިއު މި ަމގާމަށް މީހަކު ޮހވުމަށް ބޭްއޭވ 
އިްނޓަވިުއ އޮްނނާީނ ދިެވހިރާްއޭޖެގ ޤަުއީމ  ،އާިއ ދެމެދު 2021ާމރިްޗ  18ާއިއ ވާ ުބާރސްފަިތ  2021

 އަރުޝީުފަގއެވެ. 
 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 

ލިބުނު  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ފޯމު("  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު 
ދުވަހުެގ  3ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ފޯމު އާންމުކުރާ A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

  ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެރޭގައި އެ 

 އަށެވެ.  hr@archives.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އ3010931ީމި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

 1442   ރަޖަބު     16
2021ފެބުރުވަރީ      28  
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