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 221CDS5/471/2022/-(IUL)471 :ނަންބަރު                                                        

 އިޢުލާން 

 މަސައްކަތު :މަޤާމް

 J- 364920 :ނަންބަރު މަޤާމުގެ
 (އެކެއް ) 01 :އަދަދު  ބޭނުންވާ

 ދާއިމީ :ގިންތި  މަޤާމުގެ

 1 އެސް.އެސް :ރޭންކް  މަޤާމުގެ

 1 ގްރޭޑް  ސްޓާފް ސަޕޯޓް :ކްލެސިފިކޭޝަން މަޤާމުގެ
 ޔުނިޓް  ސ. ހިތަދ  ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް ޑިޕާރޓްމަންޓް /  :ސެކްޝަން /  ޑިޕާޓްމަންޓް

، ސ. ހިތަދ )ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ :ތަން އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ

 ދިވެހިރާއްޖެ(

 ރުފިޔާ  3100/- މަހަކު :މުސާރަ

 ރުފިޔާ  1000/- މަހަކު :އެލަވަންސް  ސަރވިސް

 )މަހަކު(. 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % .1 :އެލަވަންސް  އެހެނިހެން
 )މަހަކު( 1200/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް:  .2
 ރުފިޔާ )މަހަކު( 832/-މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް:  .3
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސ ލުން .4

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 .މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ކުރުންސައިޓްގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ  .1
 .ސައިޓްގައި ކުރާ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެމަތިން ކުރުން .2
ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެމަތިން ސައިޓްގައި ކުރާ މެކޭނިކަލް، ވެލްޑިންގ، ކާޕެންޓްރީ  .3

 .މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމައަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  .4

 .ހުރިތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާ، ތަކެތި ހަމަކުރުން
ސައިޓްގައި ގެންގުޅޭ ވެހިކަލްތަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޓެކްނީޝަނުން  .5

 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންވާ 
ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެމަތިން ވެހިކަލްތަކަށް މުދާ އަރުވާ ބޭލުމާއި، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ  .6

 .ސާމާނު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން
 ރަނގަޅަށް  ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު މެޝިންތައް އިކްއިޕްމަންޓާއި ބޭނުންކުރާ ސައިޓްގައި .7

 .ބެލެހެއްޓުން
މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތުގައާއި މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ސައިޓްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކުގައި  .8

ތިމާއަށާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތަށް ބަލައިގެން އަދި މުދަލާއި ތަނަށް ގެއްލުމެއް 
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 .ނުވާނެގޮތުގެ މަތިން ސަމާލުވެގެން މަސައްކަތްކުރުން 
ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސުޕަވައިޒަރު އަންގާ  މަސައްކަތްތައް .9

 .ގޮތެއްގެމަތިން ޑިއުޓީ އުޞ ލުން މަސައްކަތްކުރުން
މީގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހުނު ސައިޓްގެ ކޮންމެ ކަމެއް ވެރިން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން  .10

 .ކުރުން
 އެނގުން.ލިޔަން ކިޔަން  .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 ނުވަތަ 
 މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ލައިސަންސެއް/ހުއްދައެއް ހާޞިލުކޮށްފައިވުން. .2
 

 މަޤާމާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:
 

 ސާފުކުރުން  ފޮޅާ -
 

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

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
 ،ށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފު  .3

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

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

 .ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،ނެތްކަމަށް
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

ނޑު ޖަހާފައިވާ)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު      ،/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަ
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 
ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް 

ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދ ކޮށްފައިވާ  ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް 
 އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 

ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( މަތީ ތައުލީމުދޭ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

ނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ .6  ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި   
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އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ،އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ 
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 ޔުން.ދ ކޮށްފައިވާ ލި
އިން  /http://myaccount.csc.gov.mv)ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގް ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން    

އަދި ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، 
ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދު 

)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ވާނަމަ ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިނ)   
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
 މުވައްޒަފުންގެ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ

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

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 
ޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އެނގޭގޮތަށް(، ވަ

އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދުކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި 
ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނ ންކަން ބަޔާންކޮށްފައި 

ނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ އޮންނަންވާ
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

( އުވާލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބ)
ޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއް

އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 

ފީހަކުން މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮ
ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް 

 .ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 50 ހަމަވުން  ޝަރުޠު  އަސާސީ
 5 ތަޢުލީމު  ލިބިފައިވާ އިތުރަށް ވުރެ  ޝަރުޠައް އަސާސީ
 5 ތަޖުރިބާ  ލިބިފައިވާ އިތުރަށް ވުރެ  ޝަރުޠައް އަސާސީ

 40 އިންޓަރވިއު 

http://myaccount.csc.gov.mv/
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         +(960) 4004-700, 3004-123     secretariat@planning.gov.mv 
         www.planning.gov.mv      www.facebook.com/PlanningMV   www.twitter.com/MoNPImv 

 

 

   
   
 

 

ލަ އިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ޖުމް މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރަ .1
 ( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.ހަތްދިހަ)  70

އެދެންވީގޮތާއި މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 06މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
ޗަރ ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކ12:00ް

މެއިލް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ )އަމީނީމަގު، މާލެ( އަށެވެ.
@planning.gov.mvjobs ްރީ މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މިނިސްޓ

އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އަމީނީމަގު، މާލެ( 
އިން ލިބެން  www.planning.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  ކައުންޓަރުން އަދި މި

ރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކު
ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަ  ކަ

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
އިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް މަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެކުރި

 ކުރެވޭނެއެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި،  އިންޓަވިއު 
 މުއްދަތު:

 29އާއި  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 08 އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު
ހައުސިންގ އެންޑް ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް  2022 ސެޕްޓެމްބަރ

 )އަމީނީމަގު، މާފަންނު / މާލެ( ގައެވެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3އު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނ ން އިންޓަވި
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު އިންޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެވެ.

ދުވަހުގެ  3ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނ ން ދުވަހު ކުރާފޯމު އާންމު A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
 ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
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