
  

   ޕަރޭޝަން ލޮޕްމަންޓް ކ  ވ  ޑި ގހައުސިން 
            

HDC(161)-A/IU/2015/39   ނަމްބަރު:
 5105މ އި  7 ތާރީޚް: 

 
  އ ސިސްޓ ންޓް ޕްރޮޖ ކްޓް އޮފިސަރ މަޤާމް:

 މުނިސިޕަލް ސާރވިސަސް އ ންޑް ޕްރޮޕަޓީ މ އިންޓ ނަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް: 
 ސައިޓް އޮޕަރޭޝަން، ވ ރކްޝޮޕް، ޓްރާންސްޕ ރޓް އ ންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް  ން:ސ ކްޝަ
 0އަދަދު: 

 

 ތައުލީމީ ފ ންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
 ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  ގްރޭޑް' ސީ' ދަށްވ ގ ން މާއްދާއިން 3އިމްތިޙާނަކުން )އިނގިރޭސި އަދި ދިވ ހި މާއްދާ ހިމަނައިގ ން(  ސާނަވީ މަތީ -
 3 ދާއިރާއ އްގައި މަދުވ ގ ން މަސައްކަތުގ  މަޤާމުގ  ވުމާއ ކު، ގްރޭޑް ލިބިފައި' ސީ' ދަށްވ ގ ން މާއްދާއިން 5 )އިނގިރޭސި އަދި ދިވ ހި މާއްދާ ހިމަނައިގ ން( އިމްތިޙާނަކުން ސާނަވީ -

 .ލިބިފައިވުން  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތުގ  ދުވަހުގ  އަހަރު
 

 މަޤާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު:
ށް ޓްރާންސްޕ ރޓް އ ންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޝ ކްޝަންގ  މުވައްޒަފުންގ  ކޮންމ  މަހ އްގ  ހާޟިރީއާއި އިރުތުގަޑީ ތަފްސީލް ރިޕ ރޓް ތައްޔާރުކޮ، ސައިޓް އޮޕަރޭޝަން، ވ ރކްޝޮޕް -

 އ ޗް.އާރު ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް ފޮނުވުމާއި އަދި ރިކ ރޑްސްތައް ބ ލ ހ އްޓުން. 
މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާނ  މ ޓީރިއަލްސް، ސްޕ އަރ ޕާރޓްސް، ޓޫލްސް ފަދަ އާލާތްތައް ހ ދުމަށް ކުރަންޖ ހޭ އިދާރީ  ސުޕަވައިޒަރުގ  އިރުޝާދުގ  މަތިން ސައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް -

 ވުން. ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގ ން ޕާރޗޭސް ރިކުއ ސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނު މިކ ޕަރޭޝަނުން މިކަމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހ ދިފައިވާމަސައްކަތްތައް ކުރުން. މީގ ތ ރޭގައި 
 ރި ލިއ  ކިއުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ބ ލ ހ އްޓުން. މިކަމާއި ގުޅުންހު ގްރީވަންސް މައްސަލަތައް ބ ލުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުމާއި އަދިމުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި  -
 ކޮށް ފޮނުވުން.ޝ ކްޝަންނުން ފޮނުވަންޖ ހޭ މ މ ، ސިޓީ ފަދަ ލިޔ ކިއުންތައް ސުޕަވައިޒަރުގ  އިރުޝާދުގ  މަތިން ތައްޔާރު -
 ޝ ކްޝަންގ  އޮޕަރޭޝަންސް ރިޕ ރޓް އަދި ވ ރކްޝޮޕް ޕްލޭން ފަދަ ލިޔ ކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އ ހީތ ރިވ ދިނުން.  -
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ބ ލ ހ އްޓުމާއި އަދި މިނޫންވ ސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖ ހޭ އިދާރީ ރަނގަޅަށް ލިޔ ކިޔުންތަށް މަސައްކަތްތަކުގ  ކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓުން -

 
 ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އ ދ ވިގ ންވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:

 އ މް.އ ސް. އޮފީސް ޕ ކ ޖް ބޭނުންކުރަން އ ނގުން -
 ދިވ ހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އ ނގުން  -
  ންގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅ ވޭ ފަރާތަކަށްވު -
 މިވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި މަޤާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއ އްގައި މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދ ވޭނ . -

 
 

 ރ ލިބޭނ އ ވ .(0501.11ރ )އ ލަވަންސްތަކާއ ކު މަދުވ ގ ން 5111.11މުސާރަ: 
 ތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖ ހޭ ނަމަ ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގ  ފައިސާ ލިބިދ ވޭނ އ ވ .އިތުރުގަޑި: އި

............................................................................................................ 
ފ ންވަރުބަލައި،  ކ އް( އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރ ކްޓް އުސޫލުންނ ވ . އަދި އ އް އަހަރު ދުވަހުގ  ކޮންޓްރ ކްޓް ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުގ  މަސައްކަތުގ )އ  0އައްޔަންކުރ ވޭނީ  އަށް މުވައްޒަފ އްމިވަޒީފާ

 ކުރ ވޭނ އ ވ .އ ކަށީގ ންވާ ފ ންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކުންފުނީގ  އުސޫލްތަކާއި އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ މަތިން ވަޒީފާ ދާއިމީ 
 

ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ  ،އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ  ކޮޕީ ސ ޓްފިކ ޓްތަކުގ  ކޮޕީ އ ޓ ސްޓ ޑް މިވަޒީފާއަށް އ ދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފ ރމު ފުރިހަމަ ކުރ އްވުމަށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި 
ގ  ކުރިން މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އ ދ މ ވ . ވަޒީފާއަށް  14:30 އަންގާރަ ދުވަހުގ  ވާ  5105މ އި  05 ޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ  ނަކަލާއ ކުދިވ ހި ރައްތަންތަނުގ  ރިފަރ ންސް ސިޓީތަކުގ  ކޮޕީ، 

   އިން ޑައުންލ ޑް ކުރ ވ ން ހުންނާނ އ ވ .  www.hdc.com.mvއ ދޭފ މް މިކ ޕްރޭޝަނުގ  މައިއޮފީހުންނާއި މާލ އޮފިހުން އަދި މިކ ޕަރޭޝަންގ  ވ ބްސައިޓް 
 

 ބިލްޑިންގ .ސީ .ޑީ .ވަނަ ފަންގިފިލާ،އ ޗ3ް                                  ސީ ފ ރީ ޓާރމިނަލް .ސީ .ޓީ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،އ މ1ް
   ހުޅުމާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ                      މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ                                            ނުވަތަ            

  3333333 ފ ނު:                             3336333ފ ނު:
 3333333ފ ކްސް :                                                                          3333333ފ ކްސް : 
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