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(IUL)199-HRS/199/2020/42  :ުނަންބަރ 
 

 އިޢުލާނު 
 މަޤާމް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

288322-J :ުމަޤާމުގެ ނަންބަރ 
 ބޭނުންވާ އަދަދު:  1

 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ 

 ރޭންކް:މަޤާމުގެ  3.އެސް ޖީ

 1އޮފިސަރ ގްރޭޑް  
މަޤާމުގެ 

 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ(، ކ. މާލެ 
ވަޒީފާ އަދާކުރަން 

 ޖެހޭ ތަން:
 ސެކްޝަން  ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް 

 މުސާރަ: ރުފިޔާ  -/4465މަހަކު 
 ރުފިޔާ  -/1500މަހަކު 

 
ސަރވިސް 
 އެލެވަންސް:

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. .1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2
 ފައިސާ.އިތުރުގަޑީގެ  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން .3
މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  .4

 35އަސާސީ މުސާރައިގެ %
 / ރުފިޔާ 75/-ކައުންޓަރަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންަނ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް  ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި .5

 ރުފިޔާ 50-/ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް ކައުންޓަރު ނޫން އެހެން އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ 
 ރުފިޔާ  007/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  .6

 

އެހެނިހެން 
 :އެލަވަންސް 

 

އީއެންސްޕާ އަށް  ،ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ސިޓީ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ސްކޭންކުރުމާއި .1
އެންޓްރީކުރުމަށްފަހު ޑިސްޕެޗްޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސެކްޝަން / 

 ޔުނިޓްތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރޫޓްކުރުން.
އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް އެހީއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް )ފޯނުން  ،ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހަމަނުވާނަމަ .2

މައިގަނޑު މަޤާމުގެ 
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

 

                                              ލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ޝަނަ ނޭ 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް 

  ިދވެިހރާްއޖެ  ،މާލެ
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އެފަރާތުގެ ފޯމު  ،މަސްތެރޭ ލިޔުން ހަމަނުވާނަމަ 01މިގޮތަށް އެންގުމަށްފަހުވެސް  ،ލިޔުމުން( އެންގުމަށާއި 
 ބާޠިލްކޮށް އެކަން އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުން.

 ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ  ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ އާ އެއްގޮތަށް ކައުންޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން.   .3
ޗް ކައުންޓަރަށް ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ޑިސްޕެ .4

މިއެޖެންސީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓާ ސުޕަވައިޒަރާ  ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
 ހިއްސާކުރުން.

ތުގައި ކަސްޓަމަރެއްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވިއްޖެ ނަމަ ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޑިއުޓީގައި ހުންނަ ވަގު .5
 ސުޕަވައިޒަރަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން.

ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރަށް ކޭސް އަޕްޑޭޓް ހޯއްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އީއެންސްޕާއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު  .6
 މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.  

ރޮންޓް އޮފީސް ކައުންޓަރަށް މަސައްކަތްކުރަން ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި ފްރޮންޓް އޮފީހުގެ ފް .7
 އފީހުގައި މަސައްކަތްކުރުން.

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކައުންޓަރ ރިޕޯޓު ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކޮށް ސުޕަވައިޒަރާ ހިއްސާކުރުން .8

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

 .ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން

 

 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް  ނުވަތަ މެނޭޖްމެންޓް ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 

 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 
ގުޅޭ ވަޒީފާގެ 

 ދާއިރާތައް 

ގެ ކޮމިޝަނު ސިވިލް ސަރވިސް ފޯމް މި )ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު  .1
 (.ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ވެބްސައިޓުން އަދި 

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2
ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،  ކާޑުގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ  .3

 އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 
ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް  .4

ކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތް
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ  .5

ނޑު ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން  )ހ(  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު /ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަ
ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛ ނުވަތަ : 

މުގެ ލިޔުމާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަ 
 އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.  

؛ މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ  )ށ( 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:
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   ސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯ

؛ ކޮޕީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ،  )ށ( 

 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. ކާއި ތަމްރީނުކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައިރާއާ ގުޅޭ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާ .6

ގެ އެ ސެޓުފިކެޓްޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، ށް ދެވޭ އިމްތިސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަ .7
 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .8
ކުންފުންޏެއްގައި  ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ   )ހ(

އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،  ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ /ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ
ދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އެއް އި( އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

   .އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ) އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް 
 

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، )ށ(   
މުއްދަތާއި ، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ ވަޒީފާ އަދާކުރި 

އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ 
އަދާކުރި ގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް  އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ 

 .ޗެކް ފޯމު

)ނ(  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގައި 
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު (އެއް 

އެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން އިދާރާ
 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.

ވަޒީފާ،  އިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފަ(  ރ)
މަޤާމުތަކުގައި  އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ( އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު

ލިޔުން އަދި އެ  ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
 .ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން މުންދާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުންޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކީ ހިނގަ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް ބަލައިގެން  .1
 މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން  .2
 އިމްތިޙާން" ގެ މާރކްސް އަށް ބަލައިގެން  "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ .3
 މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެން  .4
 ޕްރެކްޓިކަލްސް ގެ މާރކސް އަށް ބަލައިގެން އިންޓަވިއު އަދި  .5
އިންޓްގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮ .6

 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވުން. )ފަހެއް ސާޅިސް) 45ޖުމްލަ %

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން  )ކަ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ޤާބިލު ފަރާތެއް 

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ޕ
 ކަންތައްތައް:



 
 

  

3003535ފެކްސް:ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އަމީނީމަގު،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.   

  

 
3005353ފޯން: :އީމެއިލް    info@nspa.gov.mv  

 ލިބެން ހުންނާނެ(

 
 ،ގެ ކުރިން 13:30ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2020 ޑިސެންބަރު  29  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 

އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި  )މއ.ދޮންވެލި އިމާރާތް، އަމީނީމަގު(ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 
  މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.  3003535އަދި ފެކްސް   info@nspa.gov.mvލިޔުންތައް އީމެއިލް 

ނޑައަޅައިފިނަމަ ނޑައަޅާ ، އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ އެ ކަ
 ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

 މަޤާމަށް 
އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

  
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް  ތައްފަރާތްފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ
 
 

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

 2021އާއި  30ޑިސެންބަރު  2020 އޮންނާނީ، އިމްތިހާނާއި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި 
 ގައެވެ. ކ.މާލެ ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ( ދެމެދު، 30ޖަނަވަރީ 

 
 

 
 
 
 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

ންމު ކުރާދުވަހުން ފޯމު އާ A2އިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްމަނަ އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮވަޒީފާ
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އިންޓަވިއު 
އިމްތިޙާނާއި އޮންނާނެ 

 ތަނާއި، މުއްދަތު:
 ،އޮންނާނެ ތަނާއި 

   މުއްދަތު:
 

    "ވަޒީފާއަށް 
 ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 
 ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" ފޯމު 

 އާންމުކުރުން 
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