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 228/1202CDS5/1/-(IUL)471 :ނަންބަރު                                                        

 އިޢުލާން 

  ރއެންޖިނިއަ ސިވިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމް:

 J-303514 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 (އެކެއް) 01 އަދަދު:ބޭނުންވާ 

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 2އެމް.އެސް. މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 2ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިޕާޓްމަންޓް  ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:
)އަމީނީމަގު،  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގނިސްޓްރީ އޮފް މި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ  6295/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  3500/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 .)މަހަކު( 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 ރުފިޔާ )މަހަކު( ނުވަތަ؛  900/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް:  .2
 )މަހަކު( 28ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % .3
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .4

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 އިންޖިނިއަރ މަޝްޫރއުތަކުގެ ހަވާލުކުރެވޭ ތެރެއިން މަޝްރޫއުތަކުގެ ހިންގާ ޔުނިޓުގައި .1
 .ލަފާދިނުން 

 .ސަރޓިފައިކުރުން ބިލްތައް ބަލާ ކުރިއަށްދާގޮތް މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ .2
 .މޮނިޓަރކުރުން ކުރިއަށްދާގޮތް މަސައްކަތް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ .3
 .ހިންގުން  އެއްގޮތަށް ޓައިމްލައިނާއި ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ޙަވާލުކުރެވޭ ޓާއިޔުނި .4
 ކަމާބެހޭ  ޗެކްކުރުމާއި އެޕްރޫވަލްތައް  ވޭރިއޭޝަން ދޭންޖެހޭ ހިނގަމުންދާއިރު މަޝްރޫޢުތައް .5

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްދައާއެކު ފަތާތްތަކުގެ
 ފަރާތްތަކުގެ  ކަމާބެހޭ ،ޙާލަތްތަކުގައި  ޖެހޭ ގެންނަން ބަދަލު ޑިޒައިނަށް މަޝްރޫޢުގެ .6

 .ބަދަލުތައްގެނައުން އިރުޝާދާއެކު
 ބައްދަލުވުން  ބާއްވަންޖެހޭ އެކު ފަރާތްތަކާއި އެކި ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢުތައް .7

 .ތައްޔާރުކުރުން  ލިޔެކިއުންތައް ބޭނުންވާ ވުމާއި ބައިވެރި ތަކުގައި
  .ފޯރުކޮށްދިނުން މައުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާ ކުރުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރ ޕްރޮގްރެސް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ .8
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މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  - މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ން.ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވު 8ނުވަތަ  7އޮނިގަނޑު ލެވެލް 

 ރޮނގުތައް:މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ 
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 :ދާއިރާތައް  ވަޒީފާގެ  ގުޅޭ  މަޤާމާއި
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 :ތައް ގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން މަޤާމު 
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ -

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

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

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

ރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުުރމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަ .4
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެްއ  ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަްށ ހޮވިއްޖެނަމަ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ،ނެތްކަމަށް
 ޕީ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ .5

 ،)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ    
 ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ 

ކޯސް  ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި،
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިާވ 

 އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 
ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  )ށ( ަމތީ ތައުލީމުދޭ

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ިލޔުމުގެ ކޮޕީއާއި  ؛ރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީޓް
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ .6
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި   

އަިދ ވަޒީފާގެ މުއްދަތާިއ  ،ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ 
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ން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުްނ ތަފާުތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮްށފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކި 
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އިން  http://myaccount.csc.gov.mv/)ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގް ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން    
އަދި ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، 

ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާިއ ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާުތ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 
އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަަމ  ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަނ)   

)އަހަރާއި މަހާއި ދުަވސް އެނގޭގޮތަށް(،  ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިީވ 

ންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާ 

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

ތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަްސ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަ
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާުތ ަމޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ 
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދުކޮށްފައިވާ ލިޔުން )ިމ 

ން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަ
އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްީމ 

 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
( އުވާލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ބ)

ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި އިދާރާއެއްގައި، 
އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާިއ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާުތ 
ފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް 
 .ފޯމް

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 30 ހަމަވުން  ޝަރުޠު އަސާސީ
 5 ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ އިތުރަށް ވުރެ ޝަރުޠައް އަސާސީ

 5 ޕޮއިންޓް  ދެވޭ އަށް ޑިސިޕްލިން ޕްރިފަރޑް ނުވަތަ ކޯ
 5 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އިތުރަށް ވުރެ ޝަރުޠައް އަސާސީ

http://myaccount.csc.gov.mv/
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 20 (ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިހާން) އެސެސްމަންޓް
 35 އިންޓަރވިއު 

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

 މިކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކަށް އެސެސްމަންޓް އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެވޭނެއެވެ. .2
 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2021 ޑިސެންބަރު 05މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ުހށަހަޅާނީ 
ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 12:00

މެއިލް -)އަމީނީމަގު، މާލެ( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ
recruitment.hr@planning.gov.mv  ޭމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދ

ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އަމީނީމަގު، 
އިން ލިބެން  www.planning.gov.mvމާލެ( ކައުންޓަރުން އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެްއ 
 ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ެތރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް މި ވަޒީފާއަ ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
އިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތަްއ ޝޯޓްލިސްްޓ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާްތތަކުގެ ެތރެ

 ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އި، މުއްދަތު:އޮންނާނެ ތަނާ 

އާއި  2021ޑިސެންބަރު  07 އޮންނާނީ އާއި އިމްތިޙާންމި މަޤާމަްށ މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު 
އެންޑް  ހައުސިންގ، ންގނޭޝަނަލް ޕްލޭނިއާިއ ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮްފ  2021 ޑިސެމްބަރ 23

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

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަާރތްތަަކްށ  3އު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިންޓަވި
އި އަިދ އިދާރާެގ ފޯުމ(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ިމ އިދާރާގަ A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީްޓ ) 
އިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެުދ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިީލ ފަާރތްތަކަްށ ޕޮ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެވެ.

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

މެއިލް -އީ ށެވެ.ނަންބަރު ފޯނަ 4004707ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  4004775މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
recruitment.hr@planning.gov.mv .ެސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި  އަށެވ

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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http://www.planning.gov.mv/
http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu


 
 

  5 ޞަފްޙާގެތެެރއިން ޞަފްޙާ 5
 

 
Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ،ުދިވެހިރާއްޖެ. ،20392މާލެ،  މާފަންނު، އަމީނީމަގ 

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

 

 

   
   
 

 

 


