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ނަންބަރު:

(IUL)199-HRS/199/2020/43

އިޢުލާނު
މަޤާމް:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-322874

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/ޔުނިޓް:

ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރ ޔުނިޓް

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 ޫ
އތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ި
 .4މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%
ނ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް  75/-ރުފިޔާ /
 .5ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކައުންޓަރަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުން ަ
ކައުންޓަރު ނޫން އެހެން އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް  50/-ރުފިޔާ
 .6ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  700/-ރުފިޔާ

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

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

 .1ޕްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސެޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ސްޓާފުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ސުޕަވައިޒްކުރުން.
ށ ހިންގާ
 .2ޕްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސެޕެޗް ކައުންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ވެރިންގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަ ް
ބެލެހެއްޓުން.
 .3ފްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ ހެދުން .މިގޮތުން ކައުންޓަރ ގަޑިއަށް ހުޅުވުމާއި
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ބަދަލު އިންރިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
ގޑިތަކުގައި އޮންކޯލްގައި ހުރުން .މިގޮތުން
 .4ފްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރު ހުޅުވިފައި ހުންނަ ަ
ޑިއުޓީގައި ހުންނަ މުވައްޒަފުގެ ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ،އެމުވައްޒަފަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް
ޖަވާބުދާރީ ނުވެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.
ފހަގަކޮށް
ނނަ ފޯރމްތައް ޗެކްކުރުމާއި ،ފާހަގަކުރެވޭ ކުށްތައް ާ
 .5ޑިސެޕެޗް ކައުންޓަރުގެ މެދުވެރިކޮށް ބަލާގަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދުދީ އެކުށްތައް ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުން.
ގބިލްކަން
ސޓަމަރ ކެއަ އާއި ބެހޭގޮތުން ާ
 .6ފްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސެޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ސްޓާފުންނަށް ކަ ް
އިތުރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 .7ފްރަންޓް އޮފީހާއި  /ޑިސެޕްޗް ކައުންޓަރާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދައި ،ދެކޭގޮތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން.
ނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަށް ބަލައި ،ވެރިންގެ
 .8ފްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސެޕެޗް ކައުންޓަރާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތު ް
މަޝްވަރާގެ މަތިން ޙައްލުކުރުން.
ކތެރިކަމުގެ
 .9ފްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ރައް ާ
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަދި ބައްދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި
ބައްދަލުކުރުން.
ރމާއި އަދި
 .10ފްރަންޓް އޮފީސް  /ޑިސެޕެޗް ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކު ު
ނ ދިނުމުގެ
ތތަކާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ހުނަރާއި ތަމްރީ ް
ލތައް ދެނެގަތުމާއި ދިމާވާދަ ި
ރައްޔިތުންންނަށް ދިމާވާ މައްސަ ަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .11އޮފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ
ޝަރުޠުތައް:
ގުޅޭ ވަޒީފާގެ
ދާއިރާތައް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް:

މ ސަނަދުތަކުގެ
މނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ީ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ނުވަތަ ެ
އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  5ނުވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް

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 ި

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

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،
އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .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 ެ
ނވަރު /ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން
މލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެ ް
(ހ) ޯ
ނވަތަ
ފކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛ ު
ކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓު ި
ތޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަ ު
ބޭރުގެ މަތީ ަ
 :ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ 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
އޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
އނަލް ަ
ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބަ ި
ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
ކށްފައިވާ ލިޔުން .
އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫ ޮ
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި  ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
ފންގެ
އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަ ު
އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް
ޗެކް ފޯމު.
(ނ)

އ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގައި
ލތުގެ އިދާރާތަކާ ި
ދައު ަ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ށ އެ
ވނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮ ް
ޤމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ީ
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަ ާ
ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު.
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ު

(ރ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ކގައި
މތަ ު
އއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާ ު
އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ) ެ

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

ފޯން3005353:

އީމެއިލްinfo@nspa.gov.mv :

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި އެ
ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކީ ހިނގަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
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.
ރގެ ވެބްސައިޓުން
ކންތައްތައް އިދާ ާ
ހވުމަށް ބަލާނެ ަ
(ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް މީހަކު ޮ
ނނާނެ)
ލިބެން ހު ް

މަޤާމަށް

ކތި ހުށަހަޅާނީ  27ޑިސެންބަރު  2020ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން،
މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ

އެދެންވީގޮތާއި

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

ސުންގަޑި:

ލިޔުންތައް އީމެއިލް  info@nspa.gov.mvއަދި ފެކްސް  3003535މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.
އ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެ ް
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަ ު
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ށ ކުރިމަތިލާފައިވާ
ރއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަ ް
ތޢުލީމީ ފެންވަ ާ
ތތަކުގެ ތެރެއިން ަ
ށހަޅާ ފަރާ ް
ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން :މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހު ަ
ޓލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯ ް
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަ ި

އިންޓަވިއު

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

އިމްތިޙާނާއި

 27އާއި  2021ޖަނަވަރީ  26އާ ދެމެދު ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)،ކ.މާލެ

އޮންނާނެ ތަނާއި،

ގައެވެ.

މުއްދަތު:
އޮންނާނެ ތަނާއި،
މުއްދަތު:
"ވަޒީފާއަށް
ކުރިމަތިލީ

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

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

ލިބުނު

ހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ.
ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެ ެ

ގޮތުގެ ޝީޓް (A2
ފޯމު)"
އާންމުކުރުން

ގތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްމަނަ  A2ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން
ށ ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ޮ
ތތަކަ ް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާ ް
ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  1402އަށެވެ .ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ،
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާ ު
 3005353އެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  info@nspa.gov.mvއަށެވެ.
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