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   1CDS5/471/2022/10-(IUL)471 :ނަންބަރު                                      
  

 އިޢުލާން 
 ފަރާތްތަކުން  އެކަށީގެންވާ  ޢިއުލާނަށް (2022 ޗް މާރި 14) 471-CDS5/1/2021/56 (IUL) ނަންބަރު  މި މިނިސްޓްރީގެ
 .ޢިއުލާނުކުރީމެވެ އަލުން  ނުވާތީ ކުރިމަތިލައިފައި

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފިސަރ މަޤާމް:

   J-330817،J-330816 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 (ދޭއް) 2 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1އެމް.އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

  1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

/ ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް ކުއަލިޓީ  ޑިޕާޓްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:
 އެސެސްމަންޓް  ބިލްޑިންގް/  ސެކްޝަން  ކޮމްޕުލައެންސް  ކޮންސްޓްރަކްޝަންކޮންޓްރޯލް ޑިވިޜަން / 

 ޔުނިޓް 
)އަމީނީމަގު،  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ  5,610/- މަހަކު މުސާރަ:

 ރުފިޔާ 2,000/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 )މަހަކު(. 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % .1 އެލަވަންސް:އެހެނިހެން 
                    ނުވަތަ ރުފިޔާ )މަހަކު( 700/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  .2

 )މަހަކު(. 28ކޯ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % ޓެކްނިކަލް 
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 ޤަވާޢިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ސެކްޓަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރާއްޖޭގެ .1
 ކުރެވޭ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް ކަންތައްތައް އިންޑަސްޓްރީގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެއްގޮތަށް

 .އެހީތެރިވުން މަސައްކަތްތަކުގައި
 ތަކަށް  ގަވާއިދު ޤާނޫނާއި ކޮންޓުރެކްޓަރުން ދާއިރާގެ  މި ވެފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ  މިނިސްޓްރީގައި މި .2

 ސައްކަތް އެމަ އެކު އިރުޝާދާއި ވެރިއެއްގެ ހުންނަވާ ހަވާލުވެ ޔުނިޓާއި ބެލުމުގެ ވޭތޯ ކޮމްޕުލައި
 .ކުރުން

 ޔުނިޓާއި  ވޭތޯ ކޮމްޕުލައި ތަކަށް ގަވާއިދު  ޤާނޫނާއި  އިދާރާތަކުން ހުއްދަދޭ  އިމާރަތްކުރުމުގެ  .3
 ފިޔަވަޅުއަޅަން  މެދު ފަރާތްތަކާއި އެ ބަލާ ދަށުން އިރުޝާދުގެ ވެރިއެއްގެ ހުންނަވާ ހަވާލުވެ
 .ވުންފޮނު  ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަނަޖެހޭ އެކުލަވާލައި ރިޕޯޓު އަދި  މައްސަލަބަލާ އެ ޖެހޭނަމަ
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 ރެންޑަމްކޮށް  ވޭތޯ  ކޮމްޕްލައި ކޮންޓުރެކްޓަރުން ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ސޭފްޓީ ސޭފް  އެންޑް ހެލްތް  .4
 ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާއިމެދު ނުވާ ކޮމްޕުލައި ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް އެސެސްކޮށް ގޮސް ސައިޓްތަކަށް

 .ފޮނުވުން އަޅަން
 ޔުނިޓާއި  މައްސަލަތަށް ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  ދާއިރާއާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މިނިސްޓްރީއަށް .5

 ބިލްޑިންގް  ގުޅިގެން މައްސަލައަކާއި  އެ އެކު  އިރުށާދާއި ވެރިއެއްގެ ހަވާލުވެހުންނަވާ
 ކޮމެޓީއަށް  މައްސަލަބަލާ ތައްޔާރުކޮށް  ރިޕޯރޓް ހަދާ އެސެސްމަންޓް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެސެސްމަނޓް

 ހުންނަވާ  ހަވާލުވެ ސެކްޝަނާއި ތަހުގީގުތަށް އިތުރު  ބޭނުންވާ ކޮމެޓީއިން އަދި  ،ށަހެޅުންހު
 .ކުރުން އިރުޝާދާއިއެކު ވެރިއެއްގެ

 ހަދާ  އެސެސްމަޓްތަށް/އިސްޕެކްޝަން ހަދަންޖެހޭ އިން ޔުނިޓް  އެސެސްމަންޓް ބިލްޑިންގ .6
 .ތައްޔާރުކުރުން ރިޕޯރޓް  އެކަމާއިގުޅޭ

 ހަވާލުވެ  ޔުނިޓާއި ހެދުމުގައި ޤަވާޢިދުތަށް ހަދަންޖެހޭ އާގުޅިގެން ދާއިރާއާއި ރުމުގެއިމާރާތްކު .7
 ޤަވާޢިދު  މި  އަދި  އެހީތެރިވުން  ހެދުމުގައި  ޤަވާޢިދުތަށް  އިރުޝާދާއިއެކު ވެރިއެއްގެ  ހުންނަވާ 
 .އެހީތެރިވުން ޕްރޮގުރާމުތަކުގައި އެވެއަރނެސް  ހިންގާ ގުޅިގެން ތަކާއި

 ވެރިއެއްގެ ހުންނަވާ ހަވާލުވެ ޔުނިޓާއި މަސައްކަތްތައް ހުރިހާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޔުނިޓާއި .8

 .އެހީތެރިވުން ކުރުމުގައި މަސައްކަތްތަށް އެ ދަށުން އިރުޝާދުގެ

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ނޑުގެ ލެވެލް  މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ
 ން.ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވު 6ނުވަތަ  5

 
 :މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 

 އާކިޓެކްޗަރ -
 ސަރވޭ  ބިލްޑިންގ -
 އިންޖިނިއަރިންގ ސިވިލް -
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  -
 މެނޭޖްމަންޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން -
 ސްޓަޑީޒް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  -
 ރިލޭޝަންސް  އިންޓަނޭޝަނަލް -
 ސްޓަޑިޒް  ޕޮލިސީ -
 މެނޭޖުމަންޓު  ޕްރޮޖެކްޓު -
 ސާވޭއިންގް  ކޮންޓިޓީ -
 ޕޮލިސީ  ސޯޝިއަލް -
 ސައިންސް  ސްޕާޝިއަލް -
 އިންޖިނިއަރިންގ ސްޓްރަކްޗަރަލް -
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސަސްޓެއިނަބްލް -
 ޕްލޭނިންގ އަރބަން -
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 :ދާއިރާތައް މާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ މަޤާ 
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
  ސަރވިސަސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން -

 

 ޑިސިޕްލިންތައް: ކޯ 
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 މެނޭޖްމަންޓް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން -

ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
 ،ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ  ކާޑުގެ ންގައިދޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަ .3

ނުވަތަ އައި.ޑީ ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ،  ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 އެފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.

 ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް  .4
 ،ައދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް  ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

ނޑު ޖަހާފައިވާލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅަ( މޯލްޑިވްސް ކޮހ)     ،އި ތައްގަ
ކުގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ

ކޯސް ގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓު ކޮޕީއާއި
 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ގެ ކޮޕީއާއި، ލިޔުމު  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

  އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
 ގެ ކޮޕީއާއިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކު  މަތީ ތައުލީމުދޭ (ށ)

 ގެ ކޮޕީއާއި ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައިހ)  

 އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ކުންފުންޏެއްގައި 
ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، 

ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން  ންތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކި
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ން ތެރެއި ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ށ(   
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 ދި އަ  ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ މުއްދަތުތައް ތަޖުރިބާގެފެންނަންނެތް 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ  ،(އެނގޭގޮތަށް  ދުވަސް މަހާއި އަހަރާއި) މުއްދަތާއި ވަޒީފާގެ

 ވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  އެއް)
 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނ)  
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

  .އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  (ރ)  

ދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއް
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދުކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި 

އްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެ
އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ 

 (ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  އުވައިލައިފައިވާ އެއްގައި، ނުވަތަ އިދާރާލައިފައިވާ އިއުވަދަޢުލަތުގެ ( ބ)

މިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުވަތަ އަ
އަދި ވަޒީފާގެ  ޒީފާ ވަ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ

ތައް )އެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  މުއްދަތާއި
ބަޔާންކޮށް  މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިންއިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ލިބެންނެތް ނަމަ، އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 
 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ 8

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ލެވޭ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެ 

 ކަންތައްތައް:

 30 އަސާސީ ޝަރުތު  ހަމަވުން

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 

ރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު  5 ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަ

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 20 ޕްރެކްޓިކަލް(އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ 
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 35 އިންޓަރވިއު
 

މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން  .1
އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ  )ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( %60ޖުމުލަ 
 ނަމައެވެ.

 މުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާ .2
 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ 12:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަާ ވ 2022 މޭ 12މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މެއިލް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ( ގެ ކައުންޓަރަށެވެ. ާލެއަމީނީމަގު، މ)

@planning.gov.mvjobs  .ެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ

ކައުންޓަރުން  (މާލެ، އަމީނީމަގު) ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއޮފް 

އަދި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިން  www.planning.gov.mvއަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

 އެ ،ނަމަ އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި

 ދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަ

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
 ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރިއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތައް 

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާއި  2022 ޖޫން 09އާއި  2022 މޭ 15 އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

)އަމީނީމަގު،  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާފަންނު / މާލެ( ގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2 ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) ޕޮއިންޓް

ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު 
ދުވަހުގެ  3 ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

-ށެވެ. އީ ނަންބަރު ފޯނަ 4004707ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  4004712މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އަށެވެ.  v@planning.gov.mjobs  މެއިލް 
އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ 

 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  )usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment("އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 
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