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 އިޢުލާން 
 )90CDS5/471/2022/-IUL)471  :ނަންބަރު                                            

 

 ކިޓެކްޓްއާ އެސިސްޓެްނޓް  މަޤާމް:

 J-330794 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާިއމީ  މަޤާމުގެ ގިންތި:

 2އެމް.އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

  2 ގްރޭޑް އޮިފަސރ ޓެކްނިކަލް މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ިޑވެލޮްޕމަންޓް ޑިވިަޜން  / އިންަޑސްޓްރީ ޑިާޕޓްމަންޓް  ޑިވެލޮްޕމަންޓް  ިއންޑަސްޓްރީ  ކޮންސްޓްރަކްަޝން  ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:
  ރޑްްސ ސެކްޝަން ެރގިޔުލޭޝަންްސ ެއންޑް ސްޓޭންޑަ/ ކޮންސްޓްރަްކޝަްނ 

)ައމީީނމަގު،  އެންޑް ިއންފްރާްސޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭަޝނަލް ޕްލޭިނންގމިނިސްްޓރީ އޮފް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:
 މާފަްނނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ  /6,295- މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  3,500/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 )މަހަކު(. 35ސްޕެޝަްލ ޑިއުީޓ އެަލވަންސް: ައސާސީ މުާސރަިއެގ % .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 ނުަވތަ:ރުިފޔާ )މަހަކު(  099/-ސަޕޯޓިްނގ ކޯ ެއލަވަންްސ  .2

 )މަހަކު(. 22އަާސީސ މުސާަރިއގެ % :ކޯ އެަލވަންސް ޓެކްނިކަލް
 އިތުރުގަޑީެގ ފަިއސާ. މުަވއްޒަުފންނަށް ަހމަެޖހިފަިއވާ އުޞޫުލން  ަސރިވސްގެ ސިވިލް .3

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

ޢިމާރާތްުކރުާމ ުގޅޭ ގޮުތްނ އެކުލަވާާލ ޕޮލިީސތަކާ ގުޅޭގޮުތން ޓެްކިނކަލް ލިޔެިކއުްނ ވެރިެއްއެގ  .1
 އިރުާޝދާ އެްއޮގްތ ވާގޮުތގެ މަިތން އެކުލަވާަލއި މުޠާިލޔާކުރުން 

ށް ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުއަ .2

 މަތިން އެކުލަވާލައި މުޠާލިޔާކުރުން

ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ކޯޑުތައް އެކުލަވާލުމާއި  .3

 ން ރާވާ، ބެލެހެއްޓުންމުޠާލިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތި

ޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ކޯޑުތައް ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދާ  .4

 އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލައި މުޠާލިޔާކުރުން

ފަދަ ޢިމާރާތްކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ކޯޑުތައް  .5

 ތަކެތި އާންމުކުރެވޭނެ ފެންވަރަށް ތަރުޖަމާކުރުން

ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސެކްޓަރާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި  .6
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އުޞޫލުތަކާއި ސްޓޭންޑަރޑްތަކާއި ކޯޑުތައް ރިވިއުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި 

 .ދިރާސާކުރުން

 އްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް މެނޭޖްކުރުންމި ޔުނިޓުން ކުރާ މަސަ .7

މޯލްޑިވްސް ބިލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޯޑަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި  .8

 މި ޔުނިތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލަވާލުން

  މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ތަުޢީލ ރޮނގަކުްނ ިދެވހިރާްއޖޭެގ ޤައުީމ ސަަނދުތަކުގެ އޮިނގަނުޑެގ މަޤާމުގެ މަސަްއކަތާ ުގޅޭ   .1
 ން.ގެ ސަނަދެްއ ޙާޞިލްކޮށްަފއިވު  2ނުވަަތ  7ލެވެލް 

 
 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:މަޤާމާއި ގުޅޭ 

 އާކިޓެކްޗަރ -
 

 

 :ދާއިރާތައް މާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ މަޤާ
 އާކިޓެކްޗަރ -

 

 ޑިސިޕްލިންތައް: ކޯ
 އާކިޓެކްޗަރ -

 
ފުރިހަަމ ކޮށްަފއިވާ ިސވިލް ަސރވިސްެގ ވަޒީފާައްށ އެދޭ ޯފމު )ިމ ފޯމް ސިވިްލ ސަރވިސް  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 ކޮމިޝަުނެގ ވެްބސައިޓުްނ އަދި އިދާާރގެ ވެބްސަިއުޓންާނއި ކަުއންޓަރުން ލިެބންުހންާނނެއެވެ.(
 އީެމއިލް ެއޑްރެސް ިހމެނޭގޮަތށް(ވަޒީފާައށް އެޭދ ަފރާތުެގ ވަނަވަުރ )ގުޅޭެނ ޯފނު ނަްނބަރާއި  .2
 ،ދެފުށުގެ ިލޔުްނަތއް ފެްނނަކާޑުގެ  ވަޒީފާައށް އެދޭ ފަރާތުގެ ިދެވހި ރައްޔިތެއްަކން ައންަގއިދޭ  .3

ނުވަަތ ައއި.ޑީ ކާޑު ެގއްލިަފއިވާ ނަމަ،  ލިޔެފައިވާ ލިުޔންތައް ިކޔަްނ ެއނގޭ ފަދަ ޮކޕީެއއް.
 އެފަރާެތްއގެ އުަފންުދވަހުގެ ސެޓްިފކެޓު، ޕާސްޯޕޓް ނުަވތަ ޑްަރއިވިްނގ ަލއިސަްނސް.

 ސިވިލް ސަރިވސްއަށް / ަސރުކާރަށް ޚިދުަމްތކުރުމުގެ އެއްަބސްވުެމއް ޮއތް މުަވއްޒަފުން  .4
 ،އިްނ ީވއްލުާމމެދު އިުއތިރާެޒއް ނެތްކަަމށްއަދާކުަރމުންދާ ަވޒީފާ ،ކުރިމަތިލާ މަޤާަމށް ހޮވިްއޖެަނމަ

 .ވަޒީފާ ައދާކުރާ ޮއފީހުްނ ދޫކޮްށފަިއާވ ލިުޔން 
 ލިބިފައިވާ ތަޢުީލީމ ސެޓުފިކެޓުތަުކެގ ކޮޕީ؛ .5

 ،އި ަތއްަގނޑު ޖަާހފައިވާ( މޯލްިޑވްސް ކޮލިފިކޭަޝން ޮއތޯރިީޓން ެފންަވރު/ލެވަލް ަކނޑައަޅަ ހ)   
ުކެގ ޭދ މަރުކަޒަކުްނ ޫދކޮށްފައިވާ ތަޢުީލމީ ސެޓުފިކެުޓތަރާއްެޖއިްނ ބޭުރެގ މަީތ ތަޢުީލމު

ކޯސް ، ެގ ކޮޕީ؛ ނުަވތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެްތ ހާަލތްތަކުގައި ްޓރާްނސްކްރިޕްޓު  ކޮޕީއާއި 
 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓން ދޫކޮްށފައިވާ ގެ ކޮީޕާއއި، ފުރިހަމަކުރިަކމުެގ ލިޔުމު 

  ކޮޕީ ައދި ްޓރާްނސްކްރިޕްްޓގެ ޮކޕީ. އެމް.ކިއު.ޭއ ެއެސސްމެންްޓ ިރޕޯޓްގެ 
 ެގ ކޮޕީާއއި ާރއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ަތއުލީީމ ސެޓުފިކެޓުތަކު  ަމތީ ަތއުީލމުދޭ  (ށ)
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 ގެ ޮކޕީާއއިުނަވތަ ކޯސް ުފރިހަމަކުރިަކމުެގ ލިޔުމު  ؛ޓްރާންސްކްިރޕްްޓެގ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްިރޕްްޓެގ ކޮޕީ.

 މަސައްކަުތގެ ތަުޖރިބާެގ ލިޔުންތަުކގެ ޮކޕީ:  .6
ސަރުާކރު ހިއްާސާވ  ،ދައުަލތުގެ މުައއްސަާސއެއްގައި  ،( ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ވަީޒފާއެއްގައި ހ)  

 އަދި ަވޒީފާެގ ުމއްދަާތއި  ،ވަޒީފާ އަދާކޮްށަފއިާވނަމަ އަދާޮކްށފައިވާ ވަޒީފާ  ކުންފުންެޏއްަގއި
ަތއް )ެއއް އިދާާރއެްއެގ ވަޒީާފެގ މަސްއޫިލއްަޔތުށް(، )އަހަާރއި ަމހާިއ ދުަވސް ެއނގޭގޮތަ 

ބަާޔންކޮށް އެ އޮފީަހުކްނ  ތަފާތު މަޤާމުތަުކގައި ވަޒީފާ އަާދކޮށްފައިވީަނމަވެްސ( ވަކިވަިކން
 ދޫކޮށްަފއިާވ ލިުޔން.

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ްނ ތެރެއި  ަތޖުރިބާގެ  ސަރވިސްގެ ސިވިލް  )ށ(   
 ދިއަ  ،ވަޒީފާ  އަދާޮކށްފައިވާ ގޮުތން ހާމަކޮްށިދމުގެ ުމްއދަތުތައް ަތޖުރިބާގެ ފެންަނންެނތް 

 މަްސއޫލިްއަޔތުތައް  ވަީޒފާގެ  ،(ެއނގޭގޮަތށް ދުވަސް  ަމހާއި  އަހަާރއި ) މުއްދަާތއި ވަޒީފާގެ
 ވަކިވަިކން  (ަނމަވެސް އަދާކޮްށފައިވީ ވަޒީފާ  މަޤާުމތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާާރއެއްގެ އެއް )

 .ލިުޔން ދޫކޮށްަފއިވާ  ޮއީފހަކުން އެ  ބަޔާންކޮށް 
( އަިމްއލަ ކުންުފންޏެްއ ނުވަަތ ައިމއްލަ އިާދރާއެއްގަިއ ވަީޒފާ ައދާކޮށްަފއިާވނަަމ ނ)  

)އަހަާރިއ މަާހިއ ދުވަްސ ެއނޭގޮގތަްށ(،  ،ވަޒީާފ އަދާުކރި މުއްދަާތއި ،އަދާކޮްށފަިއާވ ވަީޒފާ
ތަާފތު މަޤާުމތަކުަގިއ ވަޒީފާ އަދާޮކްށފައިވީ ވަޒީފާގެ މަްސއޫިލއްަޔތުތަްއ )ެއއް އިދާާރއެއްގެ 

އަިދ މަަސއްކަތްކޮށްަފއިވާ ތަނުގެ މުވަްއޒަުފންެގ  ނަަމވެސް( ވަކިަވކިން ބަާޔންކޮށްަފއިވާ

  .އަަދދު ަބާޔންކޮށް އެ އޮފީހަކުްނ ދޫކޮށްފަިއވާ ިލޔުން
ކޮށްފައިވާަނމަ،  ޤައުމީ ނުަވތަ ބަިއަނލްއަޤުވާީމ ަޖމްިއއްޔާ/ޖަމާައތެްއަގިއ މަސައްކަތް  (ރ)  

އަދާކޮްށފައިވާ ަވޒީފާ، އަިދ ަވޒީފާ ައދާކުރި މުއްދަާތއި )ައަހރާއި މަހާިއ ދުވަްސ 
އެނގޭޮގތަށް(، ަވޒީފާގެ މަްސއޫލިްއޔަތުަތއް )އެްއ ިއދާރާެއއްގެ ތަފާުތ މަޤާުމތަކުަގއި ަވޒީާފ 

ލިުޔްނ )މި  އަދާކޮްށފައިވީ ަނމަވެސް( ވަކިވަިކން ަބޔާންޮކށް އެތަނަުކން ދުކޮްށފައިވާ 
ލިޔުމުގަިއ އަދާކޮްށފައިާވ މަޤާމަކީ ުމސާރަެދޭވ މަޤާެމްއކަން ނުަވތަ ޫންނކަން ަބޔާންޮކށްަފއި 
އޮްނނަންވާެނެއވެ. ނުވަަތ ބަދަުލަގއި އެަކން ަބާޔްނކޮށް އެތަނަުކން ދޫކޮށްަފއިާވ ރަްސީމ 

 (ލިޔުެމއް ުހށަަހަޅންާވނެެއވެ.
އަިމއްލަ ކުންފުންެޏްއ  ުއވައިަލިއފައިވާ  އެްއަގއި، ނުަވތައިދާރާ ލައިަފއިވާ އިއުވަ ދަޢުލަުތެގ ( ބ)

ނުަވތަ އަިމއްަލ ިއދާރާެއއްގަިއ، ނުަވތަ ޤައުމީ ނުަވަތ ބައިނަލްއަްޤާވމީ 
އަދި ވަޒީާފެގ  ީޒފާވަ ޖަމިްއޔާ/ަޖމާައތެްއގައި މަސައްަކތްކޮށްފައިވާަނމަ، ައދާކޮށްަފއިވާ

ތަްއ )އެއް ވަޒީފާގެ މަސްޫއިލއްަޔތުށް(، )އަަހާރއި މަާހއި ދުވަްސ ެއނގޭޮގތަ މުއްދަާތއި
ަބޔާންޮކްށ  އިދާާރއެއްގެ ތަާފތު މަޤާުމތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ ނަަމވެސް( ަވކިވަކިން

ރެކްރޫޓްަމންްޓ ުއޞޫލުެގ ޖަދުވަުލ ލިބެްނނެްތ ނަަމ، އެ އޮފީހަުކން ޫދކޮށްފައިވާ ިލުޔްނ 
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ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 39 އަސާސީ ޝަރުތު  ހަމަވުން 

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުީލމު

 5 ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިްނއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު 

 5 ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަސާސީ 

 29 އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް(

 35 އިންޓަރވިއު 

މަޤާމަްށ ައްއޔަްނކުރެވޭނީ، ވަޒީާފއަްށ އެދިފަިއާވ މީހާައްށ ކްރައިީޓރިއާެގ ހުރިާހ ަބޔަކުްނ  .1
ަމތިްނ ޕޮިއންޓު ލިިބފައިާވ އިން ފެށިެގން  )ފަސްދޮޅަސް އިްނސައްތަ( 69%ޖުމުލަ 
 ނަަމއެވެ.

 ކްަރއިޓީިރއާަގއި ިހމެޭނ މަާޤމްަތކަށް އެެސސްަމްނޓްއް ދޭްނާވނެއެވެ. މި .2

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ 12:99ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ 2922 އެޕްރީލް 29 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ

 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މެއިލް -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ( ގެ ކައުންޓަރަށެވެ. އަމީނީމަގު، މާލެ)

@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 ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

މި ވަޒީާފއަްށ އެދި ހުށަަހޅާ ަފާރތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ތަޢުީލމީ ެފްނަވރާއި ތަުޖރިބާައްށ ބަލައި، ވަޒީާފައށް  ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
 ތެރިިއން އެްނމެ މަިތްނ މާކުސް ިލބޭފަާރތްތަްއ ޝޯޓްިލްސޓް ކުރެޭވނެއެވެ.ކުރިމަތިލާަފއިާވ ފަރާތްތަކުގެ 

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 2922 މޭ 19އާިއ  2922 ެއްޕރީލް 24 ޮއންާނނީ މި މަޤާަމށް މީަހކު ހޮވުމަށް ޭބއްވޭ ިއންޓަވިއު 

 އެންްޑ ިއންްފރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭަޝނަލް ޕްލޭިނންގއާއި ދެެމދު، ިމނިސްޓްރީ އޮފް 

 )އަީމނީަމގު، ާމަފންުނ / މާލެ( ަގއެވެ.
"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
ަވހުެގ ތެޭރަގއި "ވަޒީފާައށް ުކރިަމތިލީ ފަރާތްތަަކށް ދު  3އިންޓަވިުއ ބާްއާވތާ ރަްސީމ ބަންދު ނޫްނ 

ޯފމު(" އާްނމުކޮްށ ފެްނނާެނެހން ިމ ިއދާރާގަިއ ައިދ އިދާާރެގ  A2ޕޮިއންްޓ ލިބުުނ ގޮުތެގ ޝީްޓ ) 

http://www.planning.gov.mv/
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Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ،ުދިވެހިރާއްޖެ. ،29302މާލެ،  މާފަންނު، އަމީނީމަގ 

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

 

 

   
   
 

 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ވެބްސައިްޓަގއި އާްނމުކުރެޭވެނވެ. ވަޒީފާއަށް ުކރިމަތިލީ ފަރާްތަތކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިަފއިވާ ޮގތާެމުދ 
ުދވަހުގެ  3ފޯުމ އާްނމުކުރާ ުދވަހުން ެފށިެގން ަރސްމީ ބަންދު ޫނން  A2ނަމަ ޝަކުވާެއއް އޮތް 

 ތެރޭަގއި އެ ޝަކުވާެއއް މި އިާދރާއަށް ުހށަހަަޅްނވާނެވެ.

 މެއިލް -ށެވެ. އީ ނަންބަުރ ޯފނަ 4994797ނަންބަރު ޯފނަްށ ުނވަތަ  2499471މި ިއޢުލާާނ ުގޅިެގން މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރުމަްށ ުގޅާީނ 

@planning.gov.mvjobs  .ެސިވިްލ ަސރވިްސގެ ވަޒީާފަތކަށް ީމހުްނ ހޮވުާމއި ަޢއްަޔނުކުރުުމގެ މިްނގަނުޑތަާކއި އުޞޫލުަތއް އަށެވ
އަިދ ެއ ުއޞޫލުަތކާ ގުުޅންުހރި ެއންމެަހއި ިލުޔންަތއް ިސވިލް ސަރވިސް ޮކމިަޝނުެގ ވެބްަސއިްޓގެ ަޑއުންލޯޑްްސގެ "ައއްަޔނުކުރުމުގެ 

 އިން ލިެބން ހުްނާނނެެއވެ.  )usoolu-http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment(އުޞޫާލގުޅޭ" 
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http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu

