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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 13-PFMU/13/2019/91(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:

 
 

 ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 

ތުގެ މާލީނިޒާމު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަށް ޢުލަދަ ދާކުރިއަށް ގެން ންފިނޭންސް އި މިނިސްޓްރީ އޮފް

ގެ ދަށުން ޢުއެއް ލިބިފައެވެ. އަދި މިމަޝްރޫއެހީ ހިލޭއިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން )އައި.ޑީ.އޭ( އިން ވަނީ 

  ބޭނުންވެއެވެ. ހޯދަން ފަރާތެއްމަސައްކަތްކޮއްދޭނެ  ގެޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއް
 

އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއި  މަސައްކަތް ކުރުމާއިޕްރޮކިއުމަންޓް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި  ގެޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

  ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުން ހިމެނެވެ. 
 

  :ތަކުގެ ތެރޭގައިޠުޝަރުހުންނަންވާ  މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ގެޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 ްހާސިލް ކޮށްފައިވުން މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް ސަރޓިފިކެޓ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފައިވުން. 3މަދުވެގެން  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްގައި

  ެޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކޮންސަލްޓަންސީ، ނޮން ކޮންސަލްޓަންސީ އަދި ގުޑްސްގ

 އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ. ފަރާތްތަކަށް 

  ޯއަދި  އަދި ޕަބްލިކް ފްރޮކިއުމަންޓް އެކްޓް، (2009)ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ރެގިއުލޭޝަން ، (2006)ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ލ

 ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެވެ.އަހުލުވެރިފައިވާ ރެގިއުލޭޝަން އަށް 
 

 

އެމެރިކާ 1,260.0 ބިނާކޮށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް

 .ދެވޭނެ އެވެދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖޫރައެއް ޢުދެމެދުގެ  އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި 1,452.00ޑޮލަރާއި 

 

ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އަހަރުގެ ދުވަހެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި 2ގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ މަތީ

 ފައިނޭންސްގައެވެ.

 

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް" ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު " ޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންއުމަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝަ

 ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތު ފަރާތުން ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމަށްފިނޭންސްގެ އޮފް  މިނިސްޓްރީ

ހައުލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ، މިފަދަ މާ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން؛ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު،

 .ހުނަރު އަދި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި
 

ސްޓްރީގެ އާރް( މި މިނި.އޯ.މްސް އޮފް ރިފަރެންސް )ޓީޓާރމިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

ގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ  www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް 

 ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

http://www.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/


 

 

ވޯލްޑްބޭންކް ލޯނާއި  ،ހޮވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބެލެވިގެން މި މަސައްކަތަށް ފަރާތެއް

ގައި 2026 ޖުލައިތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމަށް އެފަރާތުން ލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުއައި.ޑީ.އޭ ކްރެޑިޓް އަދި ހި

 ރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށެވެ.ގައި އިސްލާހުކ2022ުއޮގަސްޓް  އަދި 2027  ނޮވެމްބަރުތައްޔާރުކޮށް 

 
 

ން އެކްސްޕްރެޝަ"ކުރިން،  ގ23:00ެދުވަހު ބުރާސްފަތި ވާ  2029ޕްރީލް އޭ 4 ތްތަކުންވީމާ މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާ

 ގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ރީތިއޮފް އިންޓަރެސްޓް" މެއިލް، އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް މެދުވެރިކޮށް 

 

 

 ޙަސަންهللا އަބްދު

 ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ

 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމްސް ސްޓްރެންތަނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 މާލެ،  ދިވެހިރާއްޖެ.

 3349102، 9943360ޓެލެފޯން:   
 9974497، 9976260ފެކްސް:

  ibrahim.aflah@finance.gov.mv :އީމެއިލް އެޑްރެސް
fathimath.rishfa@finance.gov.mv 

a@finance.gov.mvdhawwa.rish 
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