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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ    
 އިޢުލާނު 

 
13-HR/13/2021/339(IUL) ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު    ނަންބަރު:

 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ  މަޤާމް:

  މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-290912 

 01 :ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމީ :މަޤާމުގެ ގިންތި 

 2. އެސް. އެމް :މަޤާމުގެ ރޭންކް 

 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް  ކްލެސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ 

 ކ. މާލެ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  6295.00  މަހަކު :މުސާރަ އަސާސީ 

 ރުފިޔާ   2000.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 .ދެވޭނެއެވެ މަހަކު  ކޮންމެ އެލަވަންސެއް ގެ  35% މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ފިނޭންސް - އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

މި މަޤާމަކީ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމަކަށްވާތީ، މި މަޤާމަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ ދޭ    -

ކޯ ޑިސިޕްލިންތަކަކީ ޖާނަލިޒަމް، މީޑިއާ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ 

 އެވެ. 28ގޮތުގައި ދެވޭނީ މުސާރައިގެ %

 .ދެވޭނެއެވެ ޚިދުމަތް ބޭސްފަރުވާގެ އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  -

 ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން ލިބިދެވޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ -

 .ދެވޭނެއެވެ ފައިސާ އިތުރުގަޑީގެ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  -

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ހުރުމާއި، ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ  .1

އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން، މީގެ ތެރޭގައި ވީ.އައި.ޕީ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް ވެލާނާ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ވީ.އައި.ޕީ ލޯންޖް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރުމާއި، އެ ބޭފުޅުން 

 .ބަލައި އެއަރޕޯޓަށް ދިއުން

   .ވީ.އައި.ޕީ ބޭފުޅުން ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް އެސްކޯޓް ކޮށްދީ ޓްރާންސްޕޯޓް ހަމަޖެއްސުން .2

http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/300656
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/300656
http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/300656


ކަންތައްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ޓްރޭނިންގ، ސެމިނަރ، ވަރކްޝޮޕް ފަދަ  .3

 .ދަތުރާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް ވިސާ އަދި ދަތުރާއި ގުޅިގެން ކޮށްދޭންޖެހޭ  .4

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ރަސްމީ ބޭނުމަށް ޕާސްޕޯޓް ހަދަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ  .5

 .މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

މި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކި ޓްރޭނިންގ، ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮޕް، މީޓިންގތަކުގައި ބައިވެރިވާ  .6

 . ޑޭޓާ ބޭސް މެއިންޓެއިން ކުރުންމުވައްޒަފުންގެ 

ބޭރުގެ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު ސެކްޝަންތަކަށް އެހީތެރިކަން  .7

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 އްކަތް ކުރުން ން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެ .8

  ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުންމިނިސްޓްރީ .9

 އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ ޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެމަ .1 :ތައް ގެ ޝަރުތު މަޤާމު 
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ސަނަދެއް ގެ 8 ނުވަތަ  7 ލެވެލް
 

 ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:ޤާމުގެ މަ 

 ޖާނަލިޒަމް  .1
 މީޑިއާ .2
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  .3
 އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް  .4
 ހޮސްޕިޓަލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް  .5

 
 

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:

 ނެތް 
 

 މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:

 ޖާނަލިޒަމް  .1
 މީޑިއާ .2
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  .3

 
  ދާއިރާތައް: މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ 

 މީޑިއާ .1
 ޖަރނަލިޒަމް .2
 ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން  .3



ނޯޓު: ކޯ ޑިސިޕްލިން ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުން 
ހުށަހަޅާފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ކްރައިޓީރިއާގައި ކޯ/ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. 

 ސަރވިސް  ސިވިލް ފޯމު މި) ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ .1 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 ވެބްސައިޓު މި މިނިސްޓްރީގެ  އަދި ވެބްސައިޓުން  ކޮމިޝަނުގެ

https://www.finance.gov.mv/careers ިލިންކުން  ތިރީގައިވާ ންނާއިއ 

 .(ލިބެންހުންނާނެއެވެ

15151http://www.csc.gov.mv/downloads/   

 (.ހިމެނޭގޮތަށް  އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ފޯނު ގުޅޭނެ) ވަނަވަރު ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .2

( ނަމަވެސް މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ) ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން ދިވެހި  ފަރާތުގެ އެދޭ ވަޒީފާއަށް .3

. ޑީ.އައި ނުވަތަ. ކޮޕީއެއް ފަދަ އެނގޭ ކިޔަން ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާ ،ފެންނަ ލިޔުންތައް ދެފުށުގެ

 ޑްރައިވިންގ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ،ސެޓްފިކެޓު އުފަންދުވަހުގެ ފަރާތެއްގެ  އެ ،ނަމަ ގެއްލިފައިވާ  ކާޑު

 . ލައިސަންސް

 މުވައްޒަފުން  އޮތް އެއްބަސްވުމެއް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ސަރުކާރަށް/  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް .4

 ،އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް  ވީއްލުމާމެދު ވަޒީފާއިން އަދާކުރަމުންދާ  ،ނަމަ ހޮވިއްޖެ މަޤާމަށް  ކުރިމަތިލާ 

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

  ؛ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ ލިބިފައިވާ  .5

 ،ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް  އޮތޯރިޓީއިން  ކޮލިފިކޭޝަންސް  މޯލްޑިވްސް (  ހ)

 ކޮޕީއާއި ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ  ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ  ؛ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ

 ރިޕޯޓްގެ  އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ،ކޮޕީއާއި ލިޔުމުގެ

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ

 ކޮޕީއާއި  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތައުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތައުލީމުދޭ މަތީ ރާއްޖޭގެ(  ށ)

 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ  ކޮޕީއާއި ލިޔުމުގެ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ކޯސް ނުވަތަ ؛ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

 .ކޮޕީ

 : ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ ފެތޭ މިންގަނޑަށް ތިރީގައިވާ  އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ .6

 ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ،މުއައްސަސާއެއްގައި ދައުލަތުގެ  ،ވަޒީފާއެއްގައި ސަރވިސްގެ  ސިވިލް (   ހ)

 މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ އަދި ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ޏެއްގައި ކުންފުން 

 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ ،(އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހާއި އަހަރާއި)

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން ( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި

 . ލިޔުން

http://www.csc.gov.mv/downloads/


  https://myaccount.csc.gov.mv ތެރެއިން  ތަޖުރިބާގެ ސަރވިސްގެ  ސިވިލް (   ށ)

 އަދި  ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ގޮތުން މުގެނުހާމަކޮށްދި  މުއްދަތުތައް ތަޖުރިބާގެ  ފެންނަންނެތް އިން

 އެއް ) މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ ،(އެނގޭގޮތަށް  ދުވަސް މަހާއި  އަހަރާއި) މުއްދަތާއި ވަޒީފާގެ

 އެ  ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު އިދާރާއެއްގެ

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮފީހަކުން 

 ނަމަ  އަދާކޮށްފައިވާ  ވަޒީފާ  އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ(   ނ)

 ،(އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހާއި އަހަރާއި) މުއްދަތާއި އަދާކުރި ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

 އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  އެއް) މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ

 އަދަދު  މުވައްޒަފުންގެ ތަނުގެ  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އަދި ވާބަޔާންކޮށްފައި  ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން އެ ބަޔާންކޮށް

 ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް  ޖަމާއަތެއްގައި  ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނުވަތަ ޤައުމީ (  ރ)

 ދުވަސް  މަހާއި އަހަރާއި) މުއްދަތާއި އަދާކުރި ވަޒީފާ  އަދި  ،ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ  ،ނަމަ

 ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ ،(އެނގޭގޮތަށް

 ލިޔުމުގައި  މި) ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް ވަކިވަކިން( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ

 ބަޔާންކޮށްފައި  ނޫންކަން  ނުވަތަ  މަޤާމެއްކަން މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ 

 ލިޔުމެއް  ރަސްމީ އިވާދޫކޮށްފަ ތަނަކުން އެ ބަޔާންކޮށް އެކަން ބަދަލުގައި ނުވަތަ. އޮންނަންވާނެއެވެ

 .(ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ކުންފުންޏެއް  އަމިއްލަ އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ ،އިދާރާއެއްގައި އުވައިލައިފައިވާ ދަޢުލަތުގެ(  ބ)

 ޖަމިއްޔާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ ޤައުމީ އުވައިލައިފައިވާ  ނުވަތަ ،އިދާރާއެއްގައި އަމިއްލަ ނުވަތަ 

 މުއްދަތާއި  ވަޒީފާގެ އަދި ޒީފާ ވަ އަދާކޮށްފައިވާ ،ނަމަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ 

 ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަޒީފާގެ ،(އެނގޭގޮތަށް ދުވަސް މަހާއި އަހަރާއި)

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން ( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި

ރާތުގެ އެދޭފަ  ވަޒީފާއަށް" ގައިވާ 8 ޖަދުވަލު އުޞޫލުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް ،ނަމަ ލިބެންނެތް ލިޔުން

 ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". 

ބިލު ޤާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
  ބަލާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 

 ކަންތައްތައް:

 ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ ސިވިލް ކަންތައްތައް ބެލޭނެ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް  ޤާބިލު އެންމެ ވަޒީފާއަށް މި
 12 ގެ( އިޞްލާޙު ފުރަތަމަ) 2021 އުޞޫލުތައް މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި މީހުން
 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ  ނަންބަރުގައި ވަނަ

https://myaccount.csc.gov.mv/


މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ  00:12ދުވަހުގެ ( އަންގާރަ ) 2021 ނޮވެމްބަރ 16 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

 އީމެއިލް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށެވެ.  ،ކުރިން

)@finance.gov.mvecruitmentr(  .ެއަދި އިޢުލާނުގެ މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވ

ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި

  ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު

 ވަޒީފާއަށް  ،ބަލައި ތަޖުރިބާއަށް ފެންވަރާއި  ތަޢުލީމީ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ އެދި ވަޒީފާއަށް މި ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 .ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ ލިބޭފަރާތްތައް ޕޮއިންޓު މަތިން އެންމެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތިލާފައިވާ

އިމްތިޙާން އަދި  ،އިންޓަވިއު
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 ނޮވެމްބަރ 17 ،އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު،

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ. ،އާ ދެމެދު  2021 ނޮވެމްބަރ 30 އާއި   2021

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2 (ގޮތުގެ ޝީޓް 
 އާންމުކުރުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާ  A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 
A2  ްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި  3ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫނ

 ވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން 

މެއިލް ކުރާނީ -އީ  އަށެވެ. 1617މި މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރ  ގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީއިޢުލާނާ ގުޅި  މި
)@finance.gov.mvrecruitment( .ެއަށެވ  

 އެންމެހައި  ގުޅުންހުރި  އުޞޫލުތަކާ  އެ އަދި  އުޞޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި އައްޔަންކުރުމުގެ  ހޮވުމާއި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
" އުޞޫލާގުޅޭ  އައްޔަންކުރުމުގެ" ޑައުންލޯޑްސްގެ  ވެބްސައިޓްގެ ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް ސިވިލް  ލިޔުންތައް

(usoolu-.mv/recruitmenthttp://www.csc.gov  )ްހުންނާނެއެވެ ލިބެން އިނ. 
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