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  82/2/202471CDS5/-(IUL)471 ނަންބަރު:                                           

 އިޢުލާން 

 ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް:

 J-303225 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 1އީ.އެކްސް  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

  ރެކްޓަރޑިޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ސެކްޝަން ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް،  ޕަރޭޓްކޯ ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:

)އަމީނީމަގު،  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިދްގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:
 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ 8,835 /-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  2,000/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ނުވަތަ )މަހަކު(  2473.80/-ކޯ އެލަވަންސް:  ޓެކްނިކަލް  .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 )މަހަކު( 1100/-ސަޕޯޓިންގް ކޯ އެލަވަންސް: 

 )މަހަކު(. 35އަސާސީ މުސާރައިގެ %ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް:  .2
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން  .3

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 .ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް އެކުލަވާލައި ވިލަރެސްކުރުން  .1
 .އޯވަރ ރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން  މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް .2
މިނިސްޓްރީއިން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ބިލްތަކަށް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ  .3

 .ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން
މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެ އަހަރުގެ ރިޕޯޓްއާއި މާލީ ބަޔާންތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ  .4

 .ށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުންކޭޝް ފްލޯ ތައްޔާރުކޮ
 .މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން  .5
 .އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ މަސައްކަތް ހިންގުން  .6
 .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން  .7
ކުރާ ޚަރަދުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބާކީކޮށް، ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓްގެ އައިޓަމްތަކުން  .8

ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަހަކު އެއްފަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 އަށާއި އޯޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ޤަވާޢިދުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުވުން.

ންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އިން ކުރަ .9
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ޚަރަދުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އެކަމާ ބެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ޤަވާޢިދުން ފައިލްކޮށް 
  .ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން

ން ބެލެހެއްޓުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތި .10
 .އެކަމާބެހޭ ރިޕޯޓް ޤަވާއިދުން ފޮނުވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުވުން 

 .ދަޢުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވާ ބެލެހެއްޓުން  .11
މިނިސްޓްރީ އިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރު  .12

ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ، ސެކްޝަންތަކުގެ މަޝްވަރާ އާއި އެކު ތައްޔާރުކޮށް، 
 .ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުން 

މިނިސްޓްރީ އިން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭ އިރު ހަދަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާންތައް  .13
އަންގާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތަށް ނިންމާ އޯޑިޓް އޮފީހަށް  ފުރިހަމަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން

 .ފޮނުވުން 
ބޭރުގެ އެހީ ލިބިގެން ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް  .14

ކުރުވުމާއި އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިފައިވޭތޯ 
 .ޗެކްކުރުން 

މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ  - ރުޠުތައް:މަޤާމުގެ ޝަ 
ނޑުގެ ލެވެލް  މާއެކު، މަޤާމުގެ ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވު 8ނުވަތަ  7އޮނިގަ

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 4މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ 
ނޑުގެ  - މަޤާމުގެ މަސައްތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

ޚާޞިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް  9ލެވެލް 
 ރިބާ ލިބިފައިވުން.ދުވަހުގެ ތަޖުއަހަރު  2ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

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

 
 

 :ދާއިރާތައް މާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ މަޤާ 
 އެކައުންޓިންގް  -
 ފައިނޭންސް  -
 

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

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

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

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

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

ނޑު ޖަހާފައިވާންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅަ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެހ)     ،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، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު 

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

 ގެ ކޮޕީއާއި ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

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

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

ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ން ތެރެއި ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ށ(   
 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
( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނ)  

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

  .ވާ ލިޔުންއަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައި
ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،  (ރ)  

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް 
ތަކުގައި ވަޒީފާ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމު

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

ށްފައިވާ ރަސްމީ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮ
 (ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް  އުވައިލައިފައިވާ އެއްގައި، ނުވަތަ އިދާރާލައިފައިވާ އިއުވަދަޢުލަތުގެ ( ބ)
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އަދި ވަޒީފާގެ  ޒީފާ ވަ މަ، އަދާކޮށްފައިވާޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަ
ތައް )އެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  މުއްދަތާއި

ބަޔާންކޮށް  އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
 "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ލިބެންނެތް ނަމަ، އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

 ."ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު
 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 30 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން

 5 ވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު އަސާސީ ޝަރުތަށް

ރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ   5 ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓުކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަ

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 30 އިންޓަރވިއު

ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން  ފަރާތަށްމަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ  .1
 އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ. 60ޖުމުލަ 

އާއި އިމްތިހާން/ ޕްރެކްޓިކަލް( ލާ ފަރާތްތަކަށް އެސެސްމަންޓް )މިމަޤާމަށް ކުރިމަތި .2
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
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މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ 12:00ހުގެ ދުވަަ ބުރާސްފަތި ވާ 2022 އޭޕްރިލް 07މަޤާމަފް އެދި ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ތަކެތި ހުފަހަޅާދީ 

 ދޭޝަދަލް ޕްލޭދިދްގކ ހައުސިދްގ އެދްޑް އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރކުރިދްކ މިދިސްޓްރީ އޮފް 

މެއިލް -ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުދްތައް އީ( ގެ ކައުދްޓަރަފެވެ. އަމީދީމަގުކ މާލެ)

recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެވަޒީފާއަފް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮފްވެސް ބަލައިގަދެވޭދެއެވ

 (މާލެ، އަމީދީމަގު) ހައުސިދްގ އެދްޑް އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ދޭޝަދަލް ޕްލޭދިދްގމިދިސްޓްރީ އޮފް 

ލިބެދް އިދް  www.planning.gov.mvވެބްސައިޓް  އަދި މިމިދިސްޓްރީގެކައުދްޓަރުދް 

އިޢުލާދުގެ ސުދްގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިދް ސަރުކާރުދް އަލަފް ބަދްދު ދުވަހެއް އަދި ހުދްދާދެއެވެ. 

 ބަލައިގަދެވޭދެއެވެ.ކަދޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަފް ވަޒީފާއަފް އެދޭ ފޯމު  އެ ،ދަމަ ކަދޑައަޅައިފި

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

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 2022 އޭޕްރިލް 28 ން 2022އޭޕްރިލް  10 އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިދްގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 )އަމީނީމަގު، މާފަންނު / މާލެ( ގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
މު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ފޯ A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

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

 ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

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

recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ އަފެވ
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ  މިންގަ

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