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 99CDS5/1/2021/-(IUL)471:ނަންބަރު      

 އިޢުލާން 

ތީ ( އިޢުލާނުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ކުށެއް ހިމެނިފައިވ2021ާޖޫން  02) CDS5/1/2021/89 -(IUL)471މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 
 އަލުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.މި މަޤާމަށް އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަޤާމް:

 J-303227 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1އެމް. އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

 1ގްރޭޑް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް / ފައިނޭންސް ސެކްޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:
)އަމީނީމަގު،  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގނިސްޓްރީ އޮފް މި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ  5610/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  2000/-މަހަކު  އެލަވަންސް:ސަރވިސް 

 .ރުފިޔާ )މަހަކު( 700/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް:  .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 .)މަހަކު( 35ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ % .2
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 .މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް ބާކީ ބެލެހެއްޓުން .1
ގެ ޕެޓީކޭޝް، ޕެޓީކޭޝް ފޮތް، ތިޖޫރީ، އާމްދަނީ ފޮތާއި އާމްދަނީ  1224މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްއޭރިއާ  .2

 .ރިޕޯޓްތައް ޗެކްކުރުން
 .މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވުން ގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަން ޖެހޭ 1224ބިޒްއޭރިއާ  .3
ގެ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އޮންނަ މުއްދަތަށް  1224މިނިސްޓްރީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި ބިޒްއޭރިއާ  .4

 .ފޮނުވުން
 .ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ އެންޓްރީ ރައުޓް ކުރުމާއި ސްޓޭޓަސް ބެލުން .5
 .އިދާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކުންމިނިސްޓްރީއިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ބިލްތަކަށް މާލިއްޔަތު ގަވާ .6
 .ޕޭމަންޓް ތަކާއި ގުޅިގެން އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިއުންތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުން .7
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ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް އަންނަ ވެންޑަރ ބެލެންސް ކޮންފަރމޭޝަން އަދި ވެންޑަރއިންގް ސިޓީ  .8
 .އަދި ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

ންޖެހޭ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހައި މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރަ .9
 .ޕެންޑިން ބިލް ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުން ،ފޯމެޓްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި

 .ސެކްޝަންގެ މީޓިންތަކުގައި ޤަވާޢިދުން ބައިވެރިވުން .10
 .މިނިސްޓްރީގެ ޕެޓީކޭޝް އާއި ޕީވީއިން ނެގޭ ކޭޝް ބެލެހެއްޓުން .11
 .ގެ އާމްދަނީ ބަލައިގަތުން 1224ބެލެހެއްޓުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްއޭރިއާ ތިޖޫރީ  .12
މި މިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ  .13

 .ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ދަތުރު ނިންމުމަށް ފަހު ދަތުރު ރިޕޯޓްތައް ހޯދާ ފައިލް ކުރުން
ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ  ،މިނިސްޓްރީގެ ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތް ތަކުގެ ރެކޯޑްސް ބަލަހައްޓާ .14

 .ހޯދުން
އިން ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައާއި  1224ބިޒްނަސްއޭރިޔާ  .15

 .މާލީބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
މްސެޓްތައް ސްކޭންކޮށް ވަކި އޯޑަރެއްގެ މަތިން ރެކޯޑްކޮށް ބެލަހައްޓައި އަދި މި ލިބޭ ހުރިހާ ފޯ .16

 ފޯމްސެޓް ތަކަށް ބިލްލިބުނުތޯ ޗެކުކުރުން.
 ސެކްޝަނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ބިލްތަކުގެ ސްކޭން ކޮޕީ އާއިއެކު ހުރިހާ ރެކޯޑެއް ބަލަހެއްޓުން. .17
ށް ވަޑައިގަންނަވާ މީހުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެ ބިލްތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ބަލަން ގުޅާ މީހުނާއި މިނިސްޓްރީއަ .18

 އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ސްޓޭޓްމެންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ލިޔުމުން ފޮނުވުން.

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ގުޅޭ ތަޢުލީމީ  މަސައްކަތާއިމަޤާމުގެ  .1
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.ގެ ސަނަދެއް  6ނުވަތަ  5

 

 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:
 އެކައުންޓިންގ -
 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  -
 ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  -
 ފައިނޭންސް  -

 

 މަޤާމާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:
 ފައިނޭންސް  -
 އެކައުންޓިންގ -
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  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

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

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

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

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

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

 ،އި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅަ( މޯހ)   
 ކުގެ ކޮޕީއާއިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ

ކުރިކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަމަގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓު 
އެމް.ކިއު.އޭ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ގެ ކޮޕީއާއި، ލިޔުމު

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

 ގެ ކޮޕީއާއިނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު ؛ޓްގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕް
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

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

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

ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
 ޔުން.ދޫކޮށްފައިވާ ލި

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ތެރެއިން  ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްގެ )ށ(  ސިވިލް  
 ދި އަ ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހާމަކޮށްދިމުގެ މުއްދަތުތައް ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވަޒީފާގެ ، އެނގޭގޮތަށް( ދުވަސް މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ވަޒީފާގެ
 ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް( ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ )އެއް

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް
( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ނ)

)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ  ،ޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ވަ ،ވަޒީފާ
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މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( 
އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

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

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

ކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫން
 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ދައުލަތުގެ އިދާރާ( އުވާލައިފައިވާ ބ)
ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ 
)އަހަރާއި މަހާއި  އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ޒީފާވަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ

ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، 
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ސް( ވަކިވަކިންވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމްލިބެންނެތް ނަމަ، 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 30 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 5 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް 

 5 ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާއި ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު 

 5 ސަސާ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 20 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 35 އިންޓަރވިއު 
 

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވާނަމަ، )ހ( މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް 
 ކްރައިޓީރިއާގައި އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓުދޭންވާނެއެވެ.

)ށ( މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ޖުމުލަ 
 ގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާނަމައެވެ. އިން ފެށި  60

 )ނ( މި ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމުތަކަށް އެސެސްމަންޓެއް ދޭންވާނެއެވެ.
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)ރ( އިންޓަރވިއުއާއެކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދިނުމަށް އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާނަމަ، ކްރައިޓީރިއާގައި 
ގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ޕޮއިންޓު  35"އިންޓަރވިއުއަށް" ކަންޑައަޅާފައިވާ 

 ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް ވަކި ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅައި، ޕޮއިންޓުދެވިދާނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން، 12:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2021 ޖޫން 21މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އަމީނީމަގު، މާލެ( 

މެއިލް -ގެ ކައުންޓަރަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ
recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެށް އެދޭ ފޯމު ވަޒީފާއަމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ

މާލެ( ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އަމީނީމަގު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިން  www.planning.gov.mvކައުންޓަރުން އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 

 ،ންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސު
 އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

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

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާިއ  2021 ޖުލައި 08އާއި  2021 ޖޫން 24މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އަމީނީމަގު، ، ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

 މާފަންނު / މާލެ( ގައެވެ.
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3ވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިންޓަވިއު ބާއް
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

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

 ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.އެ 

މެއިލް -ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. އީ 4004774ނަންބަރު ފޯނަށް ނުވަތަ  4004717މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުއަށެވ

އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ 
 އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. )/usoolu-dv/recruitmenthttp://www.csc.gov.mv("އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" 
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