`
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ސ
ވސަ ް
ނޑް ސޯޝަލް ސަރ ި
ފމިލީ އެ ް
ނޑަރެ ،
ޓރީ އޮފް ޖެ ް
މިނިސް ް
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
މާލެި ،

ނަންބަރު:

(IUL)199-HRS/199/2020/30

އިޢުލާނު
މަޤާމް:

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-323363

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އެމް.އެސް 1

މަޤާމުގެ
ކްލެސިފިކޭޝަން:
ވަޒީފާ އަދާކުރަން
ޖެހޭ ތަން:

ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1
ޝން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) ،ކ .މާލެ
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކް ަ

ސެކްޝަން

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

މުސާރަ:

މަހަކު  5610/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް

މަހަކު  2000/-ރުފިޔާ

އެލެވަންސް:
އެހެނިހެން

ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭ

އެލަވަންސް:

ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާ ޫ
ނ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު ް
 .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

 .1މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ ކޭސްތަކަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ތައްޔާރުކޮށް ،ޕާކްކޮށް އަދި އެޓޭޗް ކުރުން .އަދި

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ބންކް ޝީޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ގަވާއިދުން ފައިލް ކުރުން.
މިކޭސްތަކަށް ބޭނުންވާ ޭ

ވާޖިބުތައް:

ގ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ
މން ކޮންމެ މަހެއް ެ
އ ލިބު ު
 .2މަހުންމަހަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްތަ ް
ތައްޔާރުކޮށް ،ޕާކްކޮށް ،ބޭންކް ޝީޓާއި ޕޭމަންޓް އެޑްވައިސް ބޭންކަށް ފޮނުވައި ޖަމާވިތޯ ޔަގީން ކުރުން.
އސާގެ
 .3މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ ދަށުން ފަ ި

ފއިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕޭމަންޓް
ތތަކަށް ަ
އެހީ ލބޭ ފަރާ ް

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

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

ވައުޗަރތައް ޗެކް ކުރުން.
 .4އަތްމަތީ ފައިސާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް ރީއެމްބަރސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،އަތްމަތީ
ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުން.
 .5ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު އަދި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިވާ
މުއްދަތުގައި ތައްޔާރުކުރުން ނުވަތަ ޗެކް ކުރުން.
ދށުން އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި
 .6ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ަ
ޓން.
ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއް ު
ތއް ތައްޔާރުކޮށް ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދުގެ
އކި ހުންނަ ބިލްތަކުގެ ލިސްޓް ަ
 .7އަހަރު ނިމުމުން ފައިސާ ނުދެ ް
ނސް އަށް ފޮނުވުން.
ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ް
 .8މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ

ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކޭސްތައް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން

އެންޓްރީކޮށް އެސައިން ކުރުމަށް ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންދިއުން.
ށ ބޭންކަށް
ށ ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮ ް
 .9ޕޭމަންޓް އެޑްވައިސް އަދި ބޭންކް ޝީޓް ބޭންކަ ް
ފޮނުވުނުކަން ޔަޤީން ކުރުން.
މަޤާމުގެ

ފައިނޭންސް

ޝަރުޠުތައް:

ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ

ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެކައުންޓިންގ

ދާއިރާތައް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް:

ގ ނޑުގެ ލެވެލް 5
ވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނި ަ
ޓންގ ރޮނގަކުން ދި ެ
ވތަ އެކައުން ި
ނު ަ

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
ކުރެވޭނެކަމަށް

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ

ލިޔުމުގެ

ކޮޕީ

އަދި

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

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ

(ށ)

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 ަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ

(ހ)

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.
އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ

(ނ)

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން
ފ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީ ާ
ވަޒީފާއަށް އެންމެ

މށް ބަލައިގެން.
 .1ލިބިފައިވާ ތަޢުލީ ަ

ޤާބިލު ފަރާތެއް

ގން.
 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ބަލައި ެ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ

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

ކަންތައްތައް:

 .4މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެން.
 .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
ލނެ ކަން ަ
މހަކު ހޮވުމަށް ބަ ާ
ީ
(ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ)

މަޤާމަށް

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ

އެދެންވީގޮތާއި

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

ސުންގަޑި:

އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް  info@nspa.gov.mvއަދި ފެކްސް  3003535މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި
ގަނެވޭނެއެވެ.

އަދި

އިޢުލާނުގެ

ސުންގަޑި

 27އޮގަސްޓް

ހަމަވުމުގެ

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

 2020ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގެ

ކުރިން

ސަރުކާރުން

ފޯން3005353:

އަލަށް

ބަންދު

ދުވަހެއް

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
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

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިހާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ 2020 ،އޮގަސްޓް

އިމްތިޙާނާއި

 30އާއި  2020ސެޕްޓެންބަރު  27އާ ދެމެދު ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)،ކ.މާލެ

އޮންނާނެ ތަނާއި،

ގައެވެ.

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

ބނު
ށ ޕޮއިންޓް ލި ު
ތތަކަ ް
ނދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާ ް
ތ ރަސްމީ ބަ ް
އިންޓަވިއު ބާއްވާ ާ
ގޮތުގެ

ޝީޓް

(A2

ފޯމު)"

އާންމުކޮށް

ހން
ފންނާނެ ެ
ެ

މި

އިދާރާގައި

އަދި

ގ
އިދާރާ ެ

ވެބްސައިޓްގައި

އ އޮތްމަނަ A2
ށ ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެ ް
ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަ ް
އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ު
ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  1402އަށެވެ .ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ،
 3005353އެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  info@nspa.gov.mvއަށެވެ.
 27ޛުލްޙިއްޖާ 1441
 17އޮގަސްޓް 2020

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

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

