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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ    
 އިޢުލާނު 

 
13-HR/13/2021/147(IUL) ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު    ނަންބަރު:

 ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެނަލިސްޓް  މަޤާމް:

  މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-304464  

 01 :ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމީ :މަޤާމުގެ ގިންތި 

 2އެމް.އެސް. :މަޤާމުގެ ރޭންކް 

 2 ގްރޭޑް އޮފިސަރ ޓެކްނިކަލް  ކްލެސިފިކޭޝަން:މަޤާމުގެ 

 ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް  ސެކްޝަން 

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

 ރުފިޔާ  6295.00  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 -

 ކޯ  ޓެކްނިކަލް. އެވެއިކޮނޮމިކްސް  ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ ،ފައިނޭންސް ޑިސިޕްލިންތަކަކީ

 .އެވެ 28% މުސާރައިގެ ދެވޭނީ ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ

 .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 

 ރިކޯޑު ގައިދައުލަތުގެ ދަރަނި ރެކޯރޑްކުރާ ސިސްޓަމް   އަދި ސެކިއުރިޓީސްލޯނު ނެގޭ އަލަށް .1
 ސިސްޓަމްގައި ހުންނަ ރިކޯޑުކުރުމަށް ލޯނުމާއި ޗެކްކުރު ތައްފޯމު  ކުރެވޭ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް

 ކުރުން  ޕްރޮސެސް . އަދި އެ އިންސްޓްރޫމަންޓްތައްޗެކްކުރުން މައުލޫމާތުތައް
 އެކުލަވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ބުލެޓިން ޑެޓްސެކްޝަނުގެ ވެރިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން،  .2

  .ކުރުން

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


 މަސައްކަތާގުޅޭ  ރިކޮންސިލިއޭޝަން ޕީގެ.އޭ.އެސް އާއިދައުލަތުގެ ދަރަނި ރެކޯރޑްކުރާ ސިސްޓަމް  .3
 މައުލޫމާތު  ކުރަންޖެހޭ ހިއްސާ ގޮތުން ރިކޮންސިލިއޭޝަނާގުޅޭމަށްފަހު ކުރު މަސައްކަތްތައް އެންމެހާ
 ކުރުން  ޙިއްސާ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާ ކަމާގުޅޭ

 ކުރަންޖެހޭ  ހެދުމަށް  ޕޭމަންޓްތައް އެންމެހާ ހަދަންޖެހޭ  ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ ދަރަނި  ދައުލަތުގެ .4
 ކުރުން  މަސައްކަތްތައް

އް ތައްޔާރުކޮށް، ސޮއި ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތަކުން ސޮއި ހޯދުމަށްފަހު އެޕްލިކޭޝަންތަ ވިތްޑްރޯވަލް  ލޯނު .5
 ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން 

ލަތުގެ ދަރަނި ރެކޯރޑްކުރާ ސިސްޓަމް ގަވާއިދުން ސެކްޝަނުގެ ވެރިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ދައު .6
 އަޕްޑޭޓްކުރުން. 

ސެކްޝަނުގެ ވެރިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް  .7
 ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން 

 ސައްކަތްތައް ކުރުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަ .8
 

 7 ލެވެލް އޮނިގަނޑުގެ  ސަނަދުތަކުގެ  ޤައުމީ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  :ތައް ގެ ޝަރުތު މަޤާމު 
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ސަނަދެއް ގެ  8 ނުވަތަ

 ޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް:މަ 

 އެކައުންޓިންގ .1
 އިކޮނޮމިކްސް  .2
 ފައިނޭންސް  .3

 

 ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންތައް:

 ނެތް
 

 މަޤާމުގެ ކޯ ޑިސިޕްލިންތައް:

 އެކައުންޓިންގ .1
 އިކޮނޮމިކްސް  .2
 ފައިނޭންސް  .3

  ދާއިރާތައް: މަސައްކަތުގެ  މަޤާމުގެ 

 ފައިނޭންސް  .1
 އިކޮނޮމިކްސް  .2
 އެކައުންޓިންގ .3
 

 

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

 ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ. 
 



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

 ލިބެންހުންނާނެއެވެ.( އިން )https://www.finance.gov.mv/careers( ވެބްސައިޓު

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2

ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .3

ނުވަތަ އައި.ޑީ ކާޑު ގެއްލިފައިވާނަމަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 

 ލައިސަންސް.އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ 

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން  .4

އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް،  ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  ތަޢުލީމީ ލިބިފައިވާ  .5

 ،ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނޑައަޅައި ލެވަލް/ފެންވަރު އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް  )ހ( 

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ  ދޫކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު :ނުވަތަ ؛ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ

 އޭ .ކިއު.އެމް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި  ކޮޕީ ރިޕޯރޓްގެ އެސެސްމެންޓް

އި ކުގެ ކޮޕީއާތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަ މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ( 

ގެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ގެ ކޮޕީއާނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމު؛ ގެ ކޮޕީޓްރާންސްކްރިޕްޓް 

 ކޮޕީ.

 ކުގެ ކޮޕީ: މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ  .6

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

 އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި  ނަމަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

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

ންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބަޔާވަކިވަކިން  (އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި

 ލިޔުން. 

ނަމަ  )ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ

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

( އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ އެއް) ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު

އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަކިވަކިން

 .އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން



 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ މަސައްކަތް ގައިޖަމާއަތެއް/ޖަމްއިއްޔާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ )ނ( 

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

އަދާކޮށްފައިވީ  ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު  އިދާރާއެއްގެ  އެއް)ތައް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

އަދާކޮށްފައިވާ )މި ލިޔުމުގައި   ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންއެ ތަނަކުން ބަޔާންކޮށްވަކިވަކިން  (ނަމަވެސް

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 

 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

އަމިއްލަ  ޏެއް ނުވަތައަމިއްލަ ކުންފުން އެއްގައި، ނުވަތަ ފައިވާ ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއިއުވައިލަ)ރ(      

އްގައި ޖަމާއަތެ/ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ އެއްގައި، ނުވަތައިދާރާ

އަހަރާއި މަހާއި ) އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ، ނަމަ ސައްކަތްކޮށްފައިވާމަ

 މަޤާމުތަކުގައި  ތަފާތު އެއް އިދާރާއެއްގެ ) ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް، (އެނގޭގޮތަށްދުވަސް 

 ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން  ވަކިވަކިން( އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަޒީފާ

 .ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމުލިބެންނެތް ނަމަ، 

ބިލު ޤާ ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
  ބަލާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް 

 ކަންތައްތައް:

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް މި އިދާރާގެ 
 ލިބެން ހުންނާނެވެ.  އިން ) https://www.finance.gov.mv/careers (ވެބްސައިޓު

އެދެންވީގޮތާއި މަޤާމަށް 
 ސުންގަޑި:

 ،ގެ ކުރިން  00:12ދުވަހުގެ ހޯމަ( ) 2021މޭ  24 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

ހާލަތާއި ގުޅިގެން އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް  19-ކޮވިޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށެވެ. 

ބަލައިގަތުމަށް  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ، 

އަދި މެދުވެރިކޮށެވެ.  )finance.gov.mvecruitmentr@( އީމެއިލް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ 

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

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް  ،ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ހުށަހަޅާވަޒީފާއަށް އެދި މި  ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 .ކުރެވޭނެއެވެޝޯޓްލިސްޓް ތައްލިބޭފަރާތް ޕޮއިންޓުކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން 

އިމްތިޙާން އަދި  ،އިންޓަވިއު
 ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:

  2021 މޭ  25، އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު،

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ. ،އާ ދެމެދު  2021 ޖޫން  10 އާއި 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު 

ފޯމު("  A2 (ގޮތުގެ ޝީޓް 
 އާންމުކުރުން 

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

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

 މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

mailto:entry@finance.gov.mv


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