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  CDS5/1/2021-(IUL)471/237ނަންބަރު:                                          
 އިޢުލާން 

ވާ މައަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަކަށް ، ޝަރުތުހަ (0212ން ޖޫ 24) 111CDS5/1/2021/-(IUL)471މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 
 ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތި ލާފައިނުވާތީ މިމަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 ލޭނިންގ އެނަލިސްޓް ޕްސީނިއަރ  މަޤާމް:

 J-331626 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 )އެކެއް( 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:

 3އެމް.އެސް.  މަޤާމުގެ ރޭންކް:

  1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލްސީނިއަރ  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޜަން، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް، ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޑިވި ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަން:
.ވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންޑި ސްޕޭޝަލް   

 
 

މަގު، )އަމީނީ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:
 މާފަންނު / މާލެ(

 ރުފިޔާ 7,035/-މަހަކު  މުސާރަ:

 ރުފިޔާ  2,000/-މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް: އަސާސީ ނުވަތަ  )މަހަކު( 900/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް:  .1 އެހެނިހެން އެލަވަންސް:
 )މަހަކު(. 28މުސާރައިގެ %

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

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 ވާޖިބުތައް:

 ވެއްޓާއި  ތީ ޤުދުރަ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ، ބައްޓަންކުރެވިގެންދަނީ ތަރައްޤީ  ސަރަޙައްދީ .1
 އި އުސޫލުތަކާ ތަރައްޤީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި އެކަށީގެންވާ، އެންމެ ކަންކަން ގުޅުންހުރި 

 އަންނަ  އުފަންވަމުން  ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރި  މިހާރު  އަދި  މަތިންކަމާއި އެއްގޮތްވާތޮގުގެ
ތްތައް ކުރުން. ޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަގޮން

 ހިރާސްތަކުގެ ޙާއްސަ ގޮތެއްގައި މޫސުމީގޮތުން އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށާއި، ކާރިސާތަކާއި އަދި 
އަދި  އަސަރުތަކާއި، ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ޢިޤްތިޞާދީ

ޢާޔަތްކުރުމަށް ތިމާވެށީގެ ވިލުންވެރިކަމަށާއި، ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަންފަދަ މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް ރި
 .ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
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ތަކާއި ގުޅިގެން އްޖޭގެ ޤައުމީ ސަރަޙައްދީ ޕްލޭންގެ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ކަމާބެހޭ ފަރާތްރާ .2
ންޖެހޭ ކޮށް އަދި ރިވިއުކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ކުރައެކުލަވާލާ ތަންފީޒްކޮށް، ވިލަރެސް 

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 ކަމާގުޅޭ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ޕްލޭންތައް .3

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު އެކުލަވާލާ، ތަންފީޒްކޮށް ރިވިއުކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ކުރަ
  ކުރުން.މަސައްކަތްތައް

ށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ޕްލޭންތަކަ  .4
ފީޒްކޮށް ރިވިއުކޮށް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ތަން

 .އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
ންގުމަށް އެންމެ ދީ ތައްރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިސަރަޙައް  .5

 ކުލަވާލަވާލާ އެ ފަރާތްތަކާއިއެކު ގުޅޭ ކަމާ އެކަށީގެންވާ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފްރޭމްވޯކްއެއް 
 ރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ތަންފިޒްކު 

ގޮތެއްގައި  ޢުމްރާނީ އަދި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިއުމީ އަދި ސަރަޙައްދީ، ޤަ   .6
 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓީޖިކް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 

މުގެ ފްރޭމްވޯކްއެއް އެކުލަވާލުމާއި، ތަންފީޒްކުރުމާއ، އަދި ރިވިއުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރު
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް އެންމެސަރަޙައްދީ   .7
ރަންޖެހޭ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފްރޭމްވޯކްއެއް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެކުލަވާލުމަށް ކު 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ނިގަނޑުގެ ލެވެލް މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮ .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ގައި މަދުވެގެން މާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވު 8ނުވަތަ  7
 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 2
 ނުވަތަ 

 
ގަނޑުގެ ލެވެލް މަސައްތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިމަޤާމުގެ  .2

 އިން ފެށިގެންމަތީގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9
 

 :މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް 
 އާކިޓެކްޗަރ -
 ބިލްޑިންގ ސަރވޭ  -
 ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ -
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން  -
 މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  -
 ޑާޓާ ސައިންސް  -
 ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް  -
 އިކޮނޮމިކްސް  -
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 އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސައިންސް  -
 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  -
 ޕޮލިސީ ސްޓަޑީޒް  -
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް  -
 ކޮންޓިޓީ ސާވޭއިންގ -
 ސޯޝިއަލް ޕޮލިސީ  -
 ސޯޝަލް ސައިންސް  -
 ސްޕާޝަލް ސައިންސް  -
 އިންޖިނިއަރިންގސްޓްރަކްޗަރަލް  -
 ސަސްޓެއިނަބްލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް  -
 އާރބަން ޕްލޭނިންގ -
 އަރބަން ސްޓަޑީޒް  -

 
 

 :ދާއިރާތައް މާއި ގުޅޭ ވަޒީފާގެ މަޤާ 
 އާރބަން ޕްލޭނިންގ -
 ލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގވެޑި -

 
 ޑިސިޕްލިންތައް: ކޯ ޕްރިފަރޑް އަދި 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓަޑީޒް  -
 ސްޕާޝިއަލް ސައިންސް  -
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަސްޓެއިނަބްލް  -
 އަރބަން ޕްލޭނިންގ  -
  އާރބަން ސްޓަޑީޒް -

ސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވި  .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ނާނެއެވެ.(ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުން 

 މެނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހި .2
 ،ންތައް ފެންނަ ދެފުށުގެ ލިޔު ކާޑުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .3

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

ކުރިމަތިލާ  ންސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފު .4
ވަޒީފާ  ،ކަމަށްރާޒެއް ނެތްއަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތި ،މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ

 .އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛ .5
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 ،ހާފައިވާ އި ތައްގަނޑު ޖަ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅަހ)   
 ކުގެ ކޮޕީއާއި ކެޓުތައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފަ

މަކުރިކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ޓްރާންސްކްރިޕްޓު 
އު.އޭ އެމް.ކި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާގެ ކޮޕީއާއި، ލިޔުމު

  ޓްގެ ކޮޕީ.އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕް 
 ކޮޕީއާއި  ގެ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކު މަތީ ތައުލީމުދޭ  (ށ)

 ގެ ކޮޕީއާއި ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6
އްސާވާ ސަރުކާރު ހި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި( ހ)  

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

 އޮފީހަކުން އެބަޔާންކޮށް  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އިން  https://myaccount.csc.gov.mv/ން ތެރެއި ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  )ށ(   
 ދި އަ  ،ޒީފާވަ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުން  ހާމަކޮށްދިމުގެ މުއްދަތުތައް ތަޖުރިބާގެފެންނަންނެތް 

 ޔަތުތައް މަސްއޫލިއް ވަޒީފާގެ  ،(އެނގޭގޮތަށް  ދުވަސް މަހާއި އަހަރާއި) މުއްދަތާއި ވަޒީފާގެ
 ވަކިން ވަކި (ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  އެއް)

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

ޒީފާގެ )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  ،ވަޒީފާ
އިވީ ނަމަވެސް( އަދާކޮށްފަމަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 

އަދަދު ބަޔާންކޮށް  އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

ސް އެނގޭގޮތަށް(، ވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަ އަދާކޮށްފައި 
އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
ށްފައިވާ އި އަދާކޮނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދުކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގަ

އެވެ. ނުވަތަ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ
 (ޅަންވާނެއެވެ.ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަ
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ލަ ކުންފުންޏެއް އަމިއް އިވާއުވައިލައިފަ އެއްގައި، ނުވަތަ އިދާރާލައިފައިވާ އިއުވަދަޢުލަތުގެ ( ބ)
ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ދި ވަޒީފާގެ އަ ޒީފާ ވަ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ 
އް )އެއް ތަވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(،  މުއްދަތާއި

ބަޔާންކޮށް  ކިންއިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަ
ރެފަރެންސް  ގެ"ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުލިބެންނެތް ނަމަ، އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

 ."ޗެކް ފޯމު 
 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭ 

 ކަންތައްތައް:

 30 އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވުން

 5 ވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު އަސާސީ ޝަރުތަށް

 5 ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު

 5 އަސާސީ ޝަރުތަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 ޕްރެކްޓިކަލް(އެސެސްމަންޓް )އިމްތިޙާނު ނުވަތަ 

 10 ޕްރެޒެންޓޭޝަން

 30 އިންޓަރވިއު

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

އި އާމިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އެސެސްމަންޓް ) އިމްތިހާން/ ޕްރެކްޓިކަލް(  .2
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ 12:00ދުވަހުގެ  ރަާއަންގާ ވ 2021 ޑިސެންބަރ 07މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

އަމީނީމަގު، ) ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

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

recruitment.hr@planning.gov.mv  .ެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ

 (މާލެ، އަމީނީމަގު) ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 

ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިން  www.planning.gov.mvއަދި މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ކައުންޓަރުން 

 ،ނަމަ ާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިއިޢުލއަދި 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އެ

http://www.planning.gov.mv/
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ބަލައި، ވަޒީފާއަށް  ތަޖުރިބާއަށްމި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި  ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން:
 ޓް ކުރެވޭނެއެވެ.ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރިއިން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސް

އަދި އިމްތިހާން  އިންޓަވިއު 
 ނުވަތަ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 ސެންބަރޑި 30އާއި  2021 ޑިސެންބަރ 12 އޮންނާނީ  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު

 ރަކްޗަރއެންޑް އިންފްރާސްޓް ހައުސިންގ، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގއާއި ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް  2021
 )އަމީނީމަގު، މާފަންނު / މާލެ( ގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 ފޯމު("އާންމުކުރުން 

ރާތްތަކަށް ފަދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
އިދާރާގެ  ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި A2ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ) 

އިވާ ގޮތާމެދު ތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފަވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަ
ހުގެ ތެރޭގައި ދުވަ 3ފޯމު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  A2ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 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 އަށެވ
މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ 

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

1443ރު ޚިލްއާޢު ބީރަ 62  
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http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu

