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މަޤާމުގެ ނަންބަރު:
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ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އ.އެކްސް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރ

ވަޒފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

ޝން އެޖެންސ (އެންސްޕާ) ،ކ .މާލެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

ސެކްޝަން:

ފައިނޭންސް

މުސާރަ:

މަހަކު  8835/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

މަހަކު  2000/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭ
ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ޫ
ނ އިތުރުގަޑގެ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު ް
 .4މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެންވަޒފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތ ދޭ
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި އަސާސ މުސާރައިގެ 35%
 .5ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒފާއަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ރަސްމ ދުވަހަކަށް  50/-ރުފިޔާ.
ލ
ނންސްގެ ރޮނގުން ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ސަނަދަށް ބެލުމަށްފަހު ޓެކްނިކަ ް
 .6އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައި ޭ
އ
ނކަލް ކޯ އެލަވެންސް ގެ ގޮތުގަ ި
ހފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޓެކް ި
ޖ ި
ކޯ އެލަވެންސް ދިނުމަށް ހަމަ ެ
 2473.80ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 .1އެޖެންސ ގެ މެންޑޭޓްގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ތަންފޒުކުރުމަށް އެޖެންސއަށް
ވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ނ ހެދުމާއި އެޖެންސއަށް ބޭނުން ާ
އނޭންޝަލް ޕްލޭ ް
ބޭނުންވާ ފަ ި
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .2އެޖެންސއިން މެޑިކަލް ވެލްފެއަރ އަދި އިޖްތިމާޢި ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދަށުން
ބންވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް އެފަރާތްތަކަށް
އެހ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލި ެ
އ ހިންގުމާއި މަސައްކަތް
އންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވަ ި
ހ ެ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެ ޭ
ގތް ބެލުން.
ހިނގާނުހިނގާ ޮ

 .3އެހގެ އިތުރުން އެޖެންސ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް
ދެނެގަނެ އެޚަރަދުތައް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރާވައި ހިންގުން.
 .4އެޖެންސގެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި
ބޖެޓާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
އންޑް ޓެރެޜަރއަށް ފޮނުވައި ަ
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް ެ
އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ށ
ތ ހޯދުމަށާއި އަދި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
ނންވާ ތަކެ ި
 .5އޮފސް ހިންގުމަށް ބޭ ު
ލތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި ޕްރޮކިއޯމެންޓްގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާއި އުޞޫލުގެ
ބޭނުންވާ އުޞޫ ު
އ ކުރުން.
ރންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަ ް
ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކު ަ
 .6އިޖްތިމާޢ ޞިއްޙ އިންޝުއަރެންސް ސްކމުން ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށް ސްކމްގެ އުޞޫލާ
އސާ ދެއްކުން .އަދި ސްކމްގެ ޚަރަދު ރިޕޯރޓު މަހުންމަހަށް
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފަ ި
ތައްޔާރުކުރުމާއި ޚަރަދު ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުން.
 .7ބަޖެޓްން ޚަރަދުކުރާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް
ޓން.
އެންގުމާއި ،ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ޚަރަދުތައް ރާވައި ބަޖެޓް ޕްލޭންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއް ު
 .8އެޖެންސ އިން ކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެޖެންސއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ރިކޯޑްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯރޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.
ނ ހުރި ޚަރަދުތައް މޮނިޓަރކޮށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހަދައި
 .9ކޮންމެ މަހަކު ބަޖެޓުން ކުރެވެ ް
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
މސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒްކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް
 .10ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ަ
އެޕްރެއިޒް ކުރުން .އަދި ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް
ހައްލުކުރުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ލ
ވތަ ފައިނޭންސްގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެ ް
އެކައުންޓިންގ ނު ަ
 7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއެއްގައި
ނ
މަދުވެގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ް
ނުވަތަ
ލވެލް
ސގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ެ
ވތަ ފައިނޭން ް
އެކައުންޓިންގ ނު ަ
ނންސްގެ
ނދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައި ޭ
ގން މަތގެ ސަ ަ
 9އިން ފެށި ެ
ނ
ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ހންނާނެއެވެ).
ނޓަރުން ލިބެން ު
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައު ް
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .2ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އމެ ި
ގ
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެފުށު ެ
 .3ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެ ި
އވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕއެއް.
ލިޔުންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފަ ި

 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒފާއިން ވއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒފާ
އަދާކުރާ އޮފހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ކގެ ކޮޕ؛
ކޓުތަ ު
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލމ ސެޓުފި ެ
(ހ)

ފންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ނ އޮތޯރިޓން ެ
ޝ ް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭ ަ
ތކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
މަތ ތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލމ ސެޓުފިކެޓު ަ
ކޮޕ؛

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި

ވ
ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައި ާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕ.
(ށ)

އ
ޓތަކާ ި
މ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލމ ސެޓުފިކެ ު
މަތ ތައުލ ު
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ.

 .6ވަޒފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕ.
ލބިފައިވާނަމަ،
ހމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ި
ނ ފުރި ަ
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާ ު
އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕ.
ތކުގެ ކޮޕ:
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ަ
(ހ) ދައުލަތުގެ

މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒފާ

ތއި ،ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ވ ވަޒފާ ،އަދި ވަޒފާގެ މުއްދަ ާ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައި ާ
ފއިވާ ލިޔުން.
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފހަކުން ދޫކޮށް ަ
ވތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނު ަ
ގ
ވަޒފާ ،ވަޒފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނު ެ
ތ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒފާ އަދާކުރިގޮ ް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
ވަޒފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު

މ
 .1ލިބިފައިވާ ތަޢުލ ު

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

 .2ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރނު

ކަންތައްތައް:

 .3މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ
 .4އިމްތިޙާން /ޕްރެކްޓިކަލްސް
 .5އިންޓަރވިއު އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން
މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒފާއަށް އެދިފައިވާ މހާއަށް ކްރައިޓރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު
ނސާސް ފަހެއް (އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވުން.
ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ ( 55%ފަ ް

މަޤާމަށް އެދެންވގޮތާއި

ކތި ހުށަހަޅާނ  8އޭޕްރިލް  2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން،
ޖހޭ ތަ ެ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ެ

ސުންގަޑި:

ށ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ (މއ.ދޮންވެލި އިމާރާތް ،އަމނމަގު) އަށެވެ .ވަޒފާއަ ް
އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އމެއިލް  info@nspa.gov.mvއަދި ފެކްސް  3003535މެދުވެރިކޮށްވެސް

ދވަހެއް
ނދު ު
ލނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަ ް
ދ އިޢު ާ
ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ .އަ ި
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އިންޓަވިއު އިމްތިޙާނާއި

އދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނ2019،
ބއްވޭ އިންޓަވިއު ،އިމްތިހާން ަ
މި މަޤާމަށް މހަކު ހޮވުމަށް ޭ

ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ

އޭޕްރިލް ގައި ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ (އެންސްޕާ)،ކ.މާލެ ގައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މުއްދަތު:
ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

ނވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒފާއަށް
މި ވަޒފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލމ ފެ ް
ނއެވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ

ބރަކ،
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނ  1402އަށެވެ .ފެކްސް ކުރާނެ ނަން ަ
 3005353އެވެ .އ-މެއިލް ކުރާނ

 18ރަޖަބު 1440
 25މާރިޗު 2019

 info@nspa.gov.mvއަށެވެ.

