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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

        މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

  102/3HR/13/202-(IUL)13 ބަރު:ނަން       

 އިޢުލާނު 
 

 އޮފިސަރ ޕްރޮކިއުމެންޓް :މަޤާމު 
 J-265980 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
 10 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 1. އެސް. އެމް :މަޤާމުގެ ރޭންކު 

  0އޮފިސަރ ގްރޭޑް  ޓެކްނިކަލް  މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 

 ތަން:
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، ކ. މާލެ، ސެކްޝަން އިވެލުއޭޝަން ޓެންޑަރ

  ރުފިޔާ  5،001.11 މުސާރަ:

  ރުފިޔާ  2،111.11 ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 ގެ އެލަވަންސެއް ކޮންމެ މަހަކު ދެވޭނެއެވެ. 55ފިނޭންސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ % - :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
  .ދެވޭނެއެވެ ރުފިޔާ 011.11 ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ކޯ ސަޕޯޓިންގ -
 ދެވޭނެއެވެ.ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް  -
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން  -

 މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 ބީލަމަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ހުށަހެޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  .0
  .ބެލެހެއްޓުން ކުރުމާއި ކަންތައްތައް އެންމެހާ ބީލަމުގެ  އެވާ  ތިރީގައި ،ހުޅުވާލުމާއި

  .ތައްޔާރުކުރުން ޝެޑިއުލް/  ޕްލޭން  ޓެންޑަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .2
  .އިޢުލާނުކުރުން ،ތައްޔާރުކުރުމާއި އިޢުލާނު ޕްރޮޖެކްޓް .5
  .ކުރުން ތައްޔާރު ޑޮކިއުމަންޓް ޓެންޑަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .4
  .ބެލެހެއްޓުން ލިޔެކިޔުން މިކަމުގެ ،ދޫކުރުމާއި ޑޮކިއުމަންޓް ޓެންޑަރ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .5
  .ބޭއްވުން މީޓިންގ ،އިންތިޒާމްކުރުމާއި މީޓިންގ ބިޑް-ޕްރީ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .0

 



 .ދިނުން ޖަވާބު ،ހޯދައި ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓާއި ،ސުވާލުތަކާއި ހުށަހެޅޭ ބިޑްގައި-ޕްރީ .0
  .ބޭއްވުން އޯޕަނިންގ ބިޑް ،އިންތިޒާމުކުރުމާއި އޯޕަނިންގ ބިޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .8
  .ތައްޔާރުކުރުން  ޕޯޓްރި އިވެލުއޭޝަން ކުރުމާއި ކަންތައްތައް އެންމެހާ މަރުޙަލާގެ އިވެލުއޭޝަން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  .9

  .ތައްޔާރުކުރުން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޯޑަށް  ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް .01
  .ފޯރުކޮށްދިނުން އިދާރާތަކަށް ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތައް ބޯޑުގެ ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް .00
 ހައްލުކުރުމުގައި  މައްސަލަތައް ކަހަލަ އެކި ދިމާވާ ސްޓޭޖްގައި އިވެލުއޭޝަން އަދި ޓެންޑަރިންގް ޕްރޮޖެކްޓް .02

  .އެހީތެރިވެދިނުން 
  .ކުރުން  ކަންކަން އެންމެހާ ކުރަންޖެހޭ  ދާރީވުމަށް ޖވާބު ބަލާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިން .05
 ރައްކާކޮށް  ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބިޑް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން  ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް .04

  .އެހީތެރިވެދިނުން ބެލެހެއްޓުމުގައި
 ސުވާލުތަކަށް  އަންނަ ފަރާތުން ބީލަންވެރިން އިދާރާތަކާއި  ސަރުކާރުގައި  ގުޅިގެން  ގަވާއިދާއި މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ .05

  .ޖަވާބުދާރީވުން
 ސިއްރު  މަޢުލޫމާތުގެ  އެންމެހާ  ގުޅޭ ބީލަމާ ގެންދާ  ކުރިއަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޓެންޑަރ ނޭޝަނަލް  ނަޒާހާތްތެރިކަމާއެކު .00

  .ހިފެހެއްޓުން 
 .ކުރުން މަސައްކަތް އެހެނިހެން ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން  މަސައްކަތާ އޮފީހުގެ .00

 
ނޑުގެ ލެވެލް  .0 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: ގެ  0ނުވަތަ  5މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަ

 ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

  މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް: 
 އެކައުންޓިންގ .0
 ފައިނޭންސް  .2

 މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:  

 ނެތް 

  މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:

 އެކައުންޓިންގ .0
 ފައިނޭންސް  .2

 

 :މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް މަޤާމުގެ 
 ފައިނޭންސް  .0
 އެކައުންޓިންގ .2

 

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



 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 

މި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި  .0
އަދި ތިރީގައިވާ  ންނާއި ކައުންޓަރުން އި https://www.finance.gov.mv/careers ވެބްސައިޓުމިނިސްޓްރީގެ 

bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-  ބެންހުންނާނެއެވެ.(ލި ލިންކުން
29309c104aa7.docx-9537-4150 

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

ދެފުށުގެ )މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(  ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  .5
މަ، އެ ނަ ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑު ގެއްލިފައިވާ . ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް. ، ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު 

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
 ތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

ނޑައަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ(  ނޑު ކަ  ތަޢުލީމުދޭ މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަ
؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް  ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ 
 ކޮޕީ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ ރިޕޯޓްގެ އެސެސްމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް

މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ރާއްޖޭގެ  )ށ( 
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ ކޮޕީ

ނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .0  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަ

)ހ(   ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި 
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ

ރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާ
 ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން ފެންނަންނެތް  /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން   )ށ( 
ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ނު ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދި

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ 
 ކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަ 

(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ނ)
)އެއް  ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

އަދާކޮށްފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާ  (  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީރ)
ވަޒީފާގެ  ،ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ  ށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންބަޔާންކޮ

https://www.finance.gov.mv/careers
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx
https://myaccount.csc.gov.mv/


މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ 
 ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ (  ބ)
ޖަމާއަތެއްގައި ނުވަތަ  ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނު ، އިދާރާއެއްގައި

އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ  ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 

ރެކްރޫޓްމަންޓް ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، 
 .ޗެކްފޯމް" ރެފަރެންސް އަންގައިދޭ ތަޖުރިބާ ތަންތަނުގެ "އުވާލާފައިވާ  ގައިވާ 8ލުގެ ޖަދުވަލު އުޞޫ

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު 
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

މީހުން ހޮވުމާއި ކަންތައްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް  ބެލޭނެ ހޮވުމަށް ފަރާތެއް ޤާބިލު އެންމެ މި ވަޒީފާއަށް
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް   ވަނަ ނަންބަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 02)ދެވަނަ އިޞްލާޙު( ގެ  2120އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރިން، ގެ  02:11ގެ  5212 މާރިޗު  09ނީ މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާ
މެއިލް -އީ މި މިނިސްޓްީރގެ އަށެވެ. ވަޒީާފއަށް އެދޭ ފޯމާއި ިލޔުންތައް ފިނޭންސް

recruitment@finance.gov.mv   .ެމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވ 
ނޑައަޅައިފި ނަމައަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން  ނޑައަޅާ ، އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ އެ ކަ
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 
 

 ކުރުން:ޝޯޓްލިސްޓު 

 
ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަުޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާައްށ ބަލައި

 ކުރެވޭނެެއވެ. ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުޕޮއިންޓު ތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތް
 

 ން އިމްތިޙާ ، ވިއު ރއިންޓަ 
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އަދި 

 އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

އާއި  5212 މާރިޗު 20 އޮންާނނީ، ްޕރެޒެންޓޭޝަންއަދި  އިމްތިޙާން އިންޓަވިއުބޭްއވޭ  މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް
  ގައެވެ.  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ ދެމެދު،  5212 އޭޕްރިލް 19
 

ކުރިމަތިލީ "ވަޒީފާއަށް 
 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 

 A2ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" އާންމުކުރުން ޝީޓު 

ލިބުުނ  ޕޮއިންޓުދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ  5ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން  އިންޓަވިއު
(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝީޓު A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

 ޝީޓު A2ތްނަމަ ެދވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮ ޕޮއިންޓުއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް  5ންދު ނޫން ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ ކުރާންމުއާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 އަށެވެ.   recruitment@finance.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 0000މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަްއ އަދި އެތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ  އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި  ކުރުމުގެ މިންގަ

" އިޓްގެ އުޞޫލުތައް < "ރެކްރޫޓްމެންޓް އުޞޫލުސަލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް
)https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51( ްލިބެްނ ހުންނާނެއެވެ.  އިނ 
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 މުޙައްމަދު  ރީޝާ ޢާއިޝަތު  

 އެގްޒެކަޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް 
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