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ނަންބަރު:

(IUL)199-HRS/199/2020/27

އިޢުލާނު
މަޤާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-322881

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޖީ.އެސް 3

މަޤާމުގެ
ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން
ޖެހޭ ތަން:

ސރ ްގ ޭ
އ ިފ ަ
ޮ
ރ ްޑ 1
ޝން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) ،ކ .މާލެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

ސެކްޝަން

ނ ް
ނ ަ
ސ ެޕ ްޗ ަކ ުއ ް
ނ ްޑ ިޑ ް
ސ ެއ ް
އ ީފ ް
ޓ ޮ
ނ ް
ރ ް
ްފ ަ
ޓ
ޓރ ުޔ ި
މަހަކު  4465/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް

މަހަކު  1500/-ރުފިޔާ

މުސާރަ:
އެލެވަންސް:
އެހެނިހެން

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭ

އެލަވަންސް:

ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ޫ
އތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ި
 .4މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްގެ
ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%
 .5ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް  50/-ރުފިޔާ
 .6ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  700/-ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު

 .1ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ސިޓީ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސްކޭންކުރުމާއި ،އީއެންސްޕާ އަށް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ކޝަން /
ވ އުސޫލުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސެ ް
އެންޓްރީކުރުމަށްފަހު ޑިސްޕެޗްޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ހށް ރޫޓްކުރުން.
ޔުނިޓްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަ ަ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ،އަމީނީމަގު،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފެކްސް3003535:

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

ވާޖިބުތައް:

ފނުން އަދި
ށ ( ޯ
ނމަ ،ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް އެހީއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަ ް
ވ ަ
 .2ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަނު ާ
ރތުގެ ފޯމު
ތރޭ ލިޔުން ހަމަނުވާނަމަ ،އެފަ ާ
ށ އެންގުމަށްފަހުވެސް  01މަސް ެ
ލިޔުމުން) އެންގުމަށާއި ،މިގޮތަ ް
ތށް ލިޔުމުން އެންގުން.
ބާޠިލްކޮށް އެކަން އެފަރާ ަ
 .3ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ އާ އެއްގޮތަށް ކައުންޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
ނންވާ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު
 .4ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭ ު
އޓާ ސުޕަވައިޒަރާ
ކގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހަ ް
ރތްތަ ު
ށ ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާ ފަ ާ
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،މިއެޖެންސީއަ ް
ހިއްސާކުރުން.
ރއްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވިއްޖެ
 .5ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ވަގުތުގައި ކަސްޓަމަ ެ
ނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން.
 .6ޑިސްޕެޗް

ކައުންޓަރަށް

ކޭސް

އަޕްޑޭޓް

ހޯއްދަވަން

ފަރާތްތަކަށް

ވަޑައިގަންނަވާ

ނސްޕާއިން
އ ް
އީ ެ

އސާކުރުން.
ޗެކްކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ހި ް
 .7އޮފީހުގެ ފްރޮންޓް އޮފީސް ކައުންޓަރަށް މަސައްކަތްކުރަން ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި
ފްރޮންޓް އފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުން.
 .8ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކައުންޓަރ ރިޕޯޓު ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށް ސުޕަވައިޒަރާ
ހިއްސާކުރުން
މަޤާމުގެ
ޝަރުޠުތައް:

ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލި ބިފައި ވުމާއެކު،
ނގައި 'ދިވެހި' މި
އޭގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާ ު
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

ސރ ިވ ް
ސ ަޓ ަމރ ަ
ނ ަވ ަތ ަކ ް
ޓ ު
ނ ް
ޖ ެމ ް
ނ ް
ނ ެ ،މ ޭ
ޝ ް
ރ ަ
ޓ ޭ
ސ ް
ނ ް
ސ
ެއ ްޑ ިމ ި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް:

މ (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯ ު
ބންހުންނާނެއެވެ).
ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލި ެ
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެ ި
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ތއް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ަ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ނ
ފ އަދާކުރާ އޮފީހު ް
ވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީ ާ
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ކގެ ކޮޕީ؛
ކޓުތަ ު
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛

ނުވަތަ

ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ،އަމީނީމަގު،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފެކްސް3003535:

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

ކުރެވޭނެކަމަށް

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ

ލިޔުމުގެ

ކޮޕީ

އަދި

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
(ށ)

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ތކުގެ ކޮޕީ:
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ަ
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި

ނުވަތަ

ޤައުމީ

ނުވަތަ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ

ޖަމްޢިއްޔާ/

ޖަމާއަތެއްގައި

ވަޒީފާ

އވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފަ ި
ފއިވާ ލިޔުން.
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށް ަ
(ށ)

އވާ ވަޒީފާ،
ކށްފަ ި
ޒފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާ ޮ
ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަ ީ
ފންޏެއް ު
އަމިއްލަ ކުން ު
ގ މުވައްޒަފުންގެ
ޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނު ެ
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަ ީ
އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ
ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

(ނ)

އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން
ފ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީ ާ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ

ނ
މށް ބަލައިގެ ް
 .1ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ ަ

ޤާބިލު ފަރާތެއް

ނ
ގ ް
 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ބަލައި ެ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

" .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން" ގެ މާރކްސް އަށް ބަލައިގެން

ކަންތައްތައް:

ނ
 .4މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެ ް
 .5އިންޓަވިއު އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސް ގެ މާރކސް އަށް ބަލައިގެން
 .6މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ
ޖުމްލަ ( 45%ސާޅިސް ފަހެއް (އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވުން.
ތއްތައް އިދާރާގެ
ނ ަ
ބލާނެ ކަ ް
ަ
މހަކު ހޮވުމަށް
ީ
(ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ)
 18އޮގަސްޓް  2020ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން،

މަޤާމަށް

ކތި ހުށަހަޅާނީ
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ

އެދެންވީގޮތާއި

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (މއ.ދޮންވެލި އިމާރާތް ،އަމީނީމަގު) އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ،އަމީނީމަގު،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފެކްސް3003535:

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

ސުންގަޑި:

ލިޔުންތައް އީމެއިލް  info@nspa.gov.mvއަދި ފެކްސް  3003535މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.
މވުމުގެ
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަ ަ

ބންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ
ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަ

އވެ.
ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެ ެ

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން :މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ނއެވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެ ެ

އިންޓަވިއު

އވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާނާއި އޮންނާނީ 2020 ،އޮގަސްޓް  19ން 2020
ށ ބޭ ް
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަ ް

އިމްތިޙާނާއި

ސެޕްޓެންބަރު  18އާ ދެމެދު ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)،ކ.މާލެ ގައެވެ.

އޮންނާނެ ތަނާއި،
މުއްދަތު:
އޮންނާނެ ތަނާއި،
މުއްދަތު:
"ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލީ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ލިބުނު
ގޮތުގެ ޝީޓް (A2

ރ ްތ ަތ ަކ ް
ލ ަފ ާ
ޒފާ ައ ް
ނ ު 5ދ ަވ ުހ ެގ ެތ ޭ
ނ ް
ނ ުދ ޫ
ބ ް
މ ަ
ރ ް
ބ ްއ ާވ ާތ ަ
ނ ަޓ ިވ ުއ ާ
ިއ ް
ށ
ރ ަމ ިތ ީ
ށ ުކ ި
ސ ީ
ރ ަގ ިއ " ަވ ީ
ޝ ް
ނ ޮ
ޓ ިލ ުބ ު
ނ ް
ޕ ޮ ިއ ް
ޓ ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ
ގ ުތ ެގ
ީ
މދު ޝަކުވާއެއް
ތކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާ ެ
ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ަ
ދ ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި
އޮތްމަނަ  A2ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަން ު
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފޯމު)"
އާންމުކުރުން
މތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  1402އަށެވެ .ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ،
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫ ާ
 3005353އެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  info@nspa.gov.mvއަށެވެ.
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ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ،އަމީނީމަގު،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފެކްސް3003535:

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

