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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ    
 އިޢުލާނު 

 
    ނަންބަރު:13-HR/13/2021/253(IUL) ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 

 އެގްޒެކެޓިވް  ފަންޑްސްއެސިސްޓެންޓް  މަޤާމް:

  ނަންބަރު:މަޤާމުގެ 

J-304441  

 01 :ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމީ :މަޤާމުގެ ގިންތި 

 3އެމް.އެސް. :މަޤާމުގެ ރޭންކް 

 1 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް ސީނިއަރ މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

 / ކ. މާލެ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

 ރުފިޔާ  7035.00  މަހަކު :މުސާރަ 

 ރުފިޔާ   2000.00މަހަކު  ސަރވިސް އެލަވަންސް:

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

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

 ގޮތުގައި  އެލަވަންސްގެ  ކޯ  ޓެކްނިކަލް . އެވެ ގއެކައުންޓިން ނުވަތަ  ސްފައިނޭން ޑިސިޕްލިންތަކަކީ

 .އެވެ 28% މުސާރައިގެ ދެވޭނީ

 .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 

 މުވައްޒަފުން  ހިންގުމާއި ރާވައި ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މަސައްކަތް ސެކްޝަންގެ  މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑް .1
 .އެހީތެރިވެދިނުން ބެލެހެއްޓުމުގައި ސުޕަވައިޒްކޮށް

 ހިމެނޭ  ޖުމްލަ ފައިސާގެ ބެލެހެއްޓުމާއި  ފައިސާ ހޭދަކުރެވޭ ބެލެހެއްޓުމާއި  ލިބޭފައިސާ ދައުލަތަށް  .2
 އެކައުންޓްތައް  ބޭންކު އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ،އެކައުންޓާއި ބޭންކް ޕަބްލިކް  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ރިޕޯޓް

 ލިބެން  އެތަންތަނަށް ގުޅިގެން އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ހަފްތާއަށް ހަފްތާއިން ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިދުން
 .އެހީތެރިވެދިނުން ހިންގުމުގައި  ރާވައި މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު އާއި ހުންނަފައިސާ
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http://csviuga.egov.mv/Viuga/Job/Profile/300656
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 ދިނުމާއި  ފައިސާ  ފަރާތްތަކަށް  ހިދުމަތްދޭ  މުދަލާއި ތެރެއިން  ސިސްޓަމުގެ  އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް .3
 ދިނުމުގެ  ފައިސާ ޗާރޖްގެ އާއި  އިންޓަރެސްޓް އަރާ ނެގުމުން ދަރަނި ދިނުމާއި މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ
 .ތެރިވެދިނުން އެހީ ހިންގުމުގައި ރާވައި މަސައްކަތްތައް

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  ބަލައިގެން އަސާސަށް ސިސްޓަމްގެ  އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް .4
 އިންތިޒާމް  ކުރާނޭ  ރިޕޯޓް ހޭދަކުރެވޭގޮތް ފައިސާ އިދާރާތަކުގެ އެހެނިހެން  އަށާއި ޓްރެޜަރީ 

 އެހީތެރިވެދިނުން  ބެލެހެއްޓުމުގައި އެކަން ހަމަޖައްސައި
 އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް ރިޕޯޓް ހަފްތާ ރިޕޯޓާއި ދުވަހު ފައިސާގެ ހޭދަކުރެވޭ  އާއި ލިބޭފައިސާ .5

 ހިނގާކަން  ރޭވިފައިވާގޮތަށް އެކަންތައް ރާވައި  ހެދޭނެގޮތް ބޭނުންކޮށްގެން  ސިސްޓަމުގެ
 .އެހީތެރިވެދިނުން ސްޕަވައިޒަރަށް ކަށަވަރުކުރުމުގައި

 ރިޕޯޓްތައް  ބަލައި އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުން އިދާރާތަކުގެ އެހެނިހެން  އޮފީހާއި ކޭޝް  .6
 ތަފާތެއްވާނަމަ  ރިޕޯޓްގައި އަޞްލާ ބަޖެޓްގެ އެމީހުންނަށް ،ތަމްރީނުކޮށް މައްޗަށް ގޮތުގެ މުޠާލިޢާކުރާނެ

 .އެހީތެރިވެދިނުން  ސްޕަވައިޒަރަށް  ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ގޮތުން އެކަމާބެހޭ
 ބޭންކުތަކުގެ  ،ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުން  ދަސްކޮށްދިނުމަށް  ލަފާކުރާނެގޮތް  ކުރިއަށް  ވަންނަގޮތް ފައިސާ .7

 ދޫކުރުމުގެ  ފައިސާ ފަރާތްތަކަށް ގަންނަ ތަކެތި ލަފާކޮށް ބާކީތައް ބޭންކު ދުވަހުގެ ހޯދައި ބާކީ
 .އެހީތެރިވެދިނުން ހިންގުމުގައި ރާވައި އިންތިޒާމް

 ތަންފީޛްކުރުމުގައި  ރާވައި ގޮތްތައް  ރިޕޯޓްކުރާނެ  މުޢާމަލާތްތައް ބޮޑެތި  އަސަރުކުރާ  އަށް ބާކީ ބޭންކު .8
 .އެހީތެރިވެދިނުން 

 ހުރިކަން  ފައިސާ އެކައުންޓްގައި ބޭންކް  ސަރުކާރު  މިންވަރަށް  ފުދޭ ޚަރަދުތަކަށް  ހުންނަ ހިނގަހިނގާ  .9
 .އެހީތެރިވެދިނުން ކުރުމުގައި ކަށަވަރު

 ޅުންހުރި ގު މޮޑިއުލްއާއި ޕެޔަބަލް އެކައުންޓްސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ސިސްޓަމް އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް .10
 .އެހީތެރިވެދިނުން ހިންގުމުގައި ރާވައި މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި

 ގުޅުންހުރި  މޮޑިއުލްއާއި މެނޭޖަމަންޓް މެޓީރިއަލް ސޮފްޓްވެއަރގެ  ސިސްޓަމްގެ  އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް .11
 .ހިންގުން ރާވައި މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި

 ގުޅުންހުރި  މޮޑިއުލްއާއި މެނޭޖަމަންޓް ފަންޑްސް ސޮފްޓްވެއަރގެ ސިސްޓަމްގެ އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް .12
 .ހިންގުން ރާވައި މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި

 ގުޅުންހުރި  މޮޑިއުލްއާއި ކެޕިޓަލް ހިއުމަން ސޮފްޓްވެއަރގެ ސިސްޓަމް  އެކައުންޓިންގ ޕަބްލިކް .13
 .އެހީތެރިވެދިނުން ހިންގުމުގައި ރާވައި މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި

 ކައުންސިލްތަކަށް  ކުރުމަށް އެއްގޮތަށް  ގަވައިދާއި މާލިއްޔަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުރާ ކައުންސިލްތަކުން .14
 ޚަރަދުކުރާކަން  ގޮތަށް  ފުށުއަރާ ގަވާއިދާއި މާލިއްޔަތުގެ އަދި . ދިނުންފޯރުކޮށް އެހީތެރިކަން 

 އެހީތެރިކަން  ންގާއަ ކައުންސިލްތަކަށް ކުރުމަށް އިސްލާހު އެކަންތައްތައް  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
 އުސޫލުތައް  އެއްގޮތަށް ގަވައިދާއި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުރުމުގައި އަދި. ފޯރުކޮށްދިނުން
  .ހަރުދަނާކުރުން ،ބައްޓަންކޮށް

ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ  ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަގާމުގެ  .1 :ތައް ގެ ޝަރުތު މަޤާމު 
ދާއިރާއެއްގައި  ގެ މަގާމުގެ މަސައްކަތު ،ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 8ނުވަތަ  7ލެވެލް 

 .އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 2މަދުވެގެން 
 ނުވަތަ 

ހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ރޮނގަކުން ދިވެ ތައުލީމީ  ގުޅޭ  މަސައްކަތާ މަގާމުގެ  .2
  ން.އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވު 9ލެވެލް 



 

 ޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:މަ 

 އެކައުންޓިންގ .1
 ފައިނޭންސް  .2

 

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:

 ނެތް
 

 މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:

 އެކައުންޓިންގ .1
 ފައިނޭންސް  .2

  ދާއިރާތައް: މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ 

 ފައިނޭންސް  .1
 އެކައުންޓިންގ .2
 

 

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

 ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. 
 

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

 ވެބްސައިޓު މި މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި 

https://www.finance.gov.mv/careers ިންނާއި ތިރީގައިވާ ލިންކުން އ

   ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

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

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

( ނަމަވެސް ދަތުހަމަވެފައިވީމުއް ) 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

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


 ،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 ؛ޕީކޮ 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 ކުންފުންޏެއްގައި 

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

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޮފީހަކުން  އެ ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން ( ނަމަވެސް އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި

 . ލިޔުން

  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  އެއްގައިއިދާރާ 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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ 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  ވަތަ ނު  މަޤާމެއްކަން މުސާރަދެވޭ  މަޤާމަކީ  އަދާކޮށްފައިވާ 

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


 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

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ  00:12ދުވަހުގެ  ހޯމަ() 2021ސެޕްޓެންބަރު  13 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:

 14، އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު،

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ. ،އާ ދެމެދު  2021ސެޕްޓެންބަރު  27 އާއި   2021ސެޕްޓެންބަރު 

"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. 
 

mailto:entry@finance.gov.mv
mailto:hr@finance.gov.mv
http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu
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 ޙަސީނާ މުޙައްމަދު
 ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް 


