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 2151022CDS5/1/-(IUL)471/  :ނަންބަރު                                                        

 އިޢުލާން 

އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ( އިޢުލާނަށް 2021 ޖުލައި 01) 471-CDS5/1/2021/124(IUL)ރީގެ ނަންބަރު ޓްމި މިނިސް
 ނުވާތީ އަލުން އިޢުލާނުކުރީމެވެ.ލިބިފައި
  ރއެންޖިނިއަ ސިވިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމް:

 J-324777 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 (އެކެއް ) 01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 2އެމް.އެސް. މަޤާމުގެ ރޭންކް:

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

 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ  6295/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  3500/-މަހަކު  އެލަވަންސް:ސަރވިސް 

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

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 މަޝްރޫއުތަކުގެ ބިލްތައް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން  .1
 މަޝްރޫއުތަކުގެ މެޓީރިއަލްސް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން  .2
 ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށް މަސައްކަތް ހިނގާނުހިގާގޮތް ބެލުން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ  .3
 މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ އިރު ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން .4

ކުގެ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަ - މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
 ން.ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވު 8 ނުވަތަ 7އޮނިގަނޑު ލެވެލް 
 މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:

 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 :ދާއިރާތައް  ވަޒީފާގެ  ގުޅޭ  މަޤާމާއި 
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
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 :ތައް ގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން މަޤާމު 
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 އިންޖިނިއަރިންގސްޓްރަކްޗަރަލް  -

ވިސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް ސަރ .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 .(ނާނެއެވެކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުން 

 ށް(މެނޭގޮތަފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ .2
 ،ންނަ ންތައް ފެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔު .3

، އިވާ ނަމަ ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ ކާޑު ގެއްލިފަ
 .ގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްއެފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހު 

ފުން ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަ .4
ތިރާޒެއް އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއު ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ

 .ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހު  ،ނެތްކަމަށް
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5

 ،ހާފައިވާޖަ)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު     
 ގެ ކެޓުތަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި 

ސް ކޯކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، 
އިވާ ދޫކޮށްފަ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން

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

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި  ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

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

ދަތާއި ފާގެ މުއްއަދި ވަޒީ ،ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
 ރާއެއްގެ ދާ)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އި

ކުން އެ އޮފީހަ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

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

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

  އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ބަޔާންކޮށް އެ

http://myaccount.csc.gov.mv/
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ނަމަ ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނ)   

ށް(، އެނގޭގޮތަ  )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
ފައިވީ  އަދާކޮށްތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ

ގެ އްޒަފުން ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވަ

  .އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
، އިވާނަމަތް ކޮށްފަޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަ (ރ)   

ވަސް އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދު 
ޒީފާ ވަތަކުގައި އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމު
ން )މި ވާ ލިޔުއަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދުކޮށްފައި
ށްފައި ބަޔާންކޮ ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 ވާ ރަސްމީ އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައި 
 ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އްލަ ވަތަ އަމިއިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނު( އުވާލައިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބ)
ގައި އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއް

 )އަހަރާއި  އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
 ގެ ތަފާތު ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްމަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާ

 ފީހަކުން އޮމަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ 
ކް ރެންސް ޗެ ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަ

 .ފޯމް
 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ހޮވުމަށް ބެލެވޭ  ފަރާތެއް 

 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

 20 (ޕްރެކްޓިކަލް  ނުވަތަ  އިމްތިހާން) އެސެސްމަންޓް
 35 އިންޓަރވިއު 

ން ޖުމުލަ ހާ ބަޔަކު މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެވޭނީ، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރި .1
 )ފަސްދޮޅަސް( އިން ފެށިގެން މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވާ ނަމައެވެ.  60

 އެވެ.ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެވޭނެ މިކްރައިޓީރިއާގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކަށް އެސެސްމަންޓް އަދި .2
 

ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ  2021 ނޮވެމްބަރ 30މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
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Ameenee Magu, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives. ،ިދެވހިރާއްޖެ. ،20392މާލެ،  ާމފަްނނު، އަީމނީމަުގ 

         +(960) 4004-700, 3004-123     secretariat@planning.gov.mv 
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ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ 12:00 ސުންގަޑި:
މެއިލް -)އަމީނީމަގު، މާލެ( އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ

recruitment.hr@planning.gov.mv  ޭމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދ
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )އަމީނީމަގު،  ފޯމު މިނިސްޓްރީ އޮފް

އިން ލިބެން  www.planning.gov.mvމާލެ( ކައުންޓަރުން އަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 
ކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރު 

 ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް   ބަލައި،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
ސްޓް އިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިއިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެކުރިމަތިލާފަ
 ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާއި  2021 ޑިސެންބަރު 05 އޮންނާނީ އާއި އިމްތިޙާންމި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު
 އެންޑް  ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް  2021 ޑިސެމްބަރ 23

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

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 
 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ފަރާތްތަކަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 3އު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން އިންޓަވި
 އިދާރާގެ ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި  A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 
މެދު އިވާ ގޮތާދެވިފައިންޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެވެ.

ހުގެ ދުވަ 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

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

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
 2021 ނޮވެމްބަރ  24

 

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

