
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
(IUL)14-E1/1/2022/41 :ުނަންބަރ

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 އޭޕްރިލް 2022

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:16

ސުންގަޑި: 19 މޭ 2022 14:00

ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 
ދިވެހިރާއްޖެ

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް ޮއފިސަރުން ޯހދުމަށް

މިޮއފީހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

 

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް ޮއފިސަރމަޤާމް

68 (ފަސްޮދޅަސް އަށެއް)ބޭނުންވާ އަދަދު

5,000/- ރުފިޔާމުސާރަ

ޮނން-ޕްރެކްޓިސިންގ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %35  (1,750/- ރުފިޔާ)އިތުރު އިނާޔަތްތައް
ސަރވިސް އެލަވަންސް: ޮއފީހަށް ހާޒިރުވާ ޮކންމެ ދުވަހަކަށް 200/- ރުފިޔާ

ޮކއްތުފައިސާ: ޮއފީހަށް ހާޒިރުވާ ޮކންމެ ދުވަހަކަށް 60/- ރުފިޔާ
ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްޮގތްވޮާގތުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި

ބަންދު ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނާއި
ރަށް

މާލެ އޭރިޔާގައި ޤާއިމޮުކށްފައިވާ ކަސްޓަމްސް ޮއފީސްތައް

ޖީ.ސީ.އީ ޯއ ލެވެލް ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނެއްގައި 2 (ދޭއް) މާއްދާއިންމަޤާމުގެ ޝަރުޠު
ދަށްވެގެން [ޑީ] ފާސް ލިބިފައިވުމާއިއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި

[ދިވެހި] މާއްދާއިން ދަށްވެގެން [ސީ] ފާސް ލިބިފައިވުން.

ކަސްޓަމްސް ޮއފިސަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ޮގތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިމަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
މަސައްކަތްތައް ކުރުން



ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއި ސުންގަޑި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހިމެނޭޮގތަށް

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮކޕީ:
ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަން ޮއޯތރިޓީން ފެންވަރު ނުވަތަ ލެވެލް ކަނޑައަޅައި،

ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް (އަސްލާ އެއްޮގތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޮއފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ އަސްލު)

 

 

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ޮކޕީ (އަސްލާ އެއްޮގތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ ޮއފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ އަސްލު)

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޮކޕީ
ސްކޫލް ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ޮކޕީ

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ޚިދުމަތްކުރަންޖެހިފައިވާނަމަ، އެ އިދާރާއަކުން މި
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ދޫޮކށްދޭނެކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ޮކޕީ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ޯކހާއި ވާރކްޮޝޕް، ސެމިނަރފަދަ
ތަމްރީން ޕްޮރގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުންތައް

 

19 މެއި 2022 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށްސުންގަޑި

 



ވަޒީފާތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިޮކށްވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޮއންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޯފމް

ފުުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރަންވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޮއންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޯފމް ފުރިހަމަ ކުރާނޮޭގތުގެ ޔުސާރ

މެނުއަލް ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގެ ޑައުންޯލޑްސްއިން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.
ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައި ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި، ޯކސް

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި، ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަން ޮއޯތރިޓީން ދޫޮކށްފައިވާ
އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޯޕޓްގެ ޮކޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ (އަސްލާ
އެއްޮގތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޮއފީހަކުން ތައްގަނޑު

ޖަހައިފައިވާ އަސްލު) ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

މި މަޤާމްތަކަށް ޮހވޭނީ މީލާދީ ޮގތުން 18 އަހަރާއި 35 އަހަރާދެމެދު މީހުންނެވެ. މިއެހެނިހެން ކަންކަން
އިޢުލާނުގެ ބޭނުމަށް ޢުމުރުފުރާ ބަލާނީ 2022 މެއި 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއިދާރާއިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތަށް މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި
ބޭނުންކުރާނީ ޮއންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ޯފމު ފުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރާ ޮމބައިލް

ޯފނު ނަންބަރު/ އީމެއިލް އަށެވެ.
މި މަގާމުތަކަށް ޝަރުތު ހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންއާއި، ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލިޔެ ކިޔުންތައް ހަމަ ނުވާ އަދި ކިޔަން އިނގޭވަރަށް ނުހުންނަ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމެނޭ
އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

މި މަގާމުތަކަށް މީހުން ޮހވާނީ، "އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމްސް ޮއފިސަރުގެ މަޤާމަށް
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ޯޝޓްލިސްޓޮްކށް މަޤާމްތަކަށް މީހުން ޮހވުމުގައި ބަލާނެ

މިންގަނޑުު" ގައިވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ. މި މިންގަނޑު މި ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުން
(www.customs.gov.mv) ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

މި މަގާމުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައި، މި
މަގާމުތަކަށް މީހުން ޮހވުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އިމްތިޙާނަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި

އަދި އެއަށްފަހު އިންޓަވިއުއަށް ޯޝޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މި
ސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓް (www.customs.gov.mv) ގައި ޝާޢިއުކުރެވި އަދި

އެކަން އެންގުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާއްމުޮކށް އިއުލާން
ކުރެވޭނެވެ.
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