
  

 

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން               
  

HDC (161)-A/IU/2015/48 :ުނަމްބަރ 
 5102 މެއި 12ތާރީޚް:  

 
 ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރމަޤާމް: 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސްޑިޕާރޓްމަންޓް: 
 0އަދަދު: 

 
 ތަޖުރިބާ: ތައުލީމީ ފެންވަރާއި 

 ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް  އެންޑް އެކައުންޓިންގ  -
 6 ރާއެއްގައި މަދުވެގެންދާއި މަސައްކަުތގެ މަޤާމުގެ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެުކ، އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން -

 .ލިބިަފއިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު
 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީއަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރެވޭކަން ޔަގީންުކރުން އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓައި، ޕްރޮކިއުމަންޓް -
ނޑައެޅިފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަްށކަން ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި، ކޯޕަރޭަޝންގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާއި -  އުސޫލުތައް ކަ

 ޔަގީންކޮށް މުރާޖަޢާުކރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް މުރާޖަޢާކުރުން 
އަވަސް  ގޮތުަގއި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ޕްރޮޖެކްްޓތަަކށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެންމެ ޓްަތކުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާކުރިައށް ގެންދެވޭ ޕްރޮޖެކް ކޯޕަރޭޝަނުން -

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 
 ހާލައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ބަ -
 ކޯޕަރޭޝަންގެ ސަޕްލަޔަރުންނަށް ކުންފުންޏަްށ ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުޮކށްދިނުން -
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން  -  ބިޑް ކޮށްގެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ކަ
 ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެިއން ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބެލެހެއްޓުން  -
 ކޯޕަރޭޝަނަށް މުދާ ފޯރުޮކށްދޭ ފަރާްތތަކާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްގަިއ މުދާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން -
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް ފައިސާދައްކާތޯ ބަލައި ޔަގީންކުުރންމުދާ ފޯރުކޮށް -  ދޭ ފަާރތްތަަކށް ކަ
 ވެންޑަރ ރެޖިސްޓްރީ އާއި ސަޕްލަޔައ ރެޖިސްޓްރީ ޑޭޓަރބޭސް އެކުލަވާލުމާއި ބެލެހެއްޓުން -
 .ސަޕްލަޔަރ ރިލޭޝަންސް މެނޭޖްކުރުން -

 
 ހުރުން އެދެވިގެންވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން: ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި މުދާ ގަތުމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން -
 ބަޖެޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ހިސާބުކުރުމުގެ ހުނަރު -
 ން ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސިންގ އަދި ސެޓްލްމަންޓަށް އަހުލުވެރިވު -
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހްތަކަށް  -  ކަންތަްއތައް ނިންމުމާއި ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓުގެ ހުނަރު ކަ
 ޓީމް މެމްބަރުންނާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި މުޢާމަލާތު ކުރާނެގޮތް ދެނެގަނެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމުގެ ހުނަރު  -
 އަހުލުވެރިވުމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާުތތައް އެނގުން  ބޭނުންކުރާ ސޮފްޓްވެއާރ ތަަކށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ކަންތައްތަކުގައި -

 
 

 ރ ލިބޭނެއެވެ.(06861.11ރ )އެލަވަންސްތަކާއެކު މަދުވެގެން 00111.11މުސާރަ: 
............................................................................................................ 



 

 
 

)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރެްކޓް އުސޫލުންނެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުގެ  0މި ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފެއް އައްޔަންކުރެވޭނީ 
 ގެ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރެވޭނެއެވެ.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި، އެަކށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަްތކޮްށފައިވާނަމަ ކުންފުނީ

 
ގެ ކޮޕީ، ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ތަްނތަނުގެ މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާައށް އެދޭ ފޯރމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި އެޓެސްޓެޑް ސެޓްފިކެޓްތަކު

ގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.  03:41ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  5102 މެއި 08ޓީތަކުގެ ކޮޕީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަކަލާއެކު ރިފަރެންސް ސި
 އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.    www.hdc.com.mvވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް މިކޯޕްރޭޝަނުގެ މައިއޮފީހުންނާއި މާލެއޮފިހުން އަދި މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް 

 
 ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޗް.ޑީ.ސީ. ބިލްޑިންގ3                                  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ފެރީ ޓާރމިނަލް ވަނަ ފަންގިފިލާ، 0

   ނުވަތަ                     ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ         މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                      
  4424242ފޯނު:                               4446322ފޯނު:

 4428865ފެކްސް :                                                                  4442865ފެކްސް : 
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