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ނަންބަރު:

(IUL)199-HRS/199/2022/79

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ

ބނުންވާ އަދަދު:

2

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ޕލޯއިމަންޓް އުސޫލުން  4މަސްދުވަހަށް)
ވަގުތީ (ވޖް އެމް ް

މަޤާމުގެ ރންކު:

ޖީ.އެސް 4

ސެކްޝަން

ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހ
ތަން:
މުސާރަ:

ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) ،ކ .މާލެ
ނޝަނަލް ސޯޝަލް ް
މަސައްކަތް ކުރާ ގަޑިއިރަކަށް  45/-ރުފިޔާ (މަހަކު ގިނަވެގެން  250ގަޑިއިރަށް)

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

 .1ބސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ،ސިޓީ ،އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް ސެކުޝަނަށް
ލިބުމުން ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޗެކުކޮށް ހަމަތޯ ބެލުމަށްފަހު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން
ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން.
 .2ބސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ނިންމުން އެސް.އެމް.އެސް
މެދުވެރިކޮށް ފޯމުހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުން .މިގޮތުން އެހީ ހަމަނުޖެހ ފޯމުތަކަށް އެސް.އެމް.އެސް
ޕލީޓް ކުރުމަށްފަހު ފައިލް ކުރުން
ޕއިން ކޮމް ް
ކުރުމަށްފަހު ،ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކސް އީއެންސް ާ
 .3ބސްފަރުވާ ގެ އެހީއަށް އެދ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީއިން އިތުރު
ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް ނިންމާ ކސްތަކަށް ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކަށް އެންގުން އަދި
އަގުބަލަންޖެހނަމަ އަގު ޗެކްކޮށް ލިޔެކިޔުން ހަމަވުމުން ކޮމިޓީއަށް އަލުން ހުށަހެޅުން
 .4ބސްފަރުވާ ގެ އެހީއަށް އެދ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެހ ކސްތަކަށް
ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ފިނންސް
ސެކުޝަނަށް ފޮނުވުން
 .5ބސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ވެލްފެއަރ ކޮމެޓީ އިން އާސަންދަ
ޕޓަލްގެ އެހީ ހަމަޖެހ ކސްތަކަށް ގުޅާ ދަތުރު ކުރާ ރޫޓް ޗެކްކުރުމަށްފަހު
މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް އަދި ހޮސް ި
ޕޓަލްގެ އެހީ އެޖެންސީއަށް ބިލްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަވަރ ސިޓީ ތައްޔާރުކޮށް
ޓިކެޓް އަދި ހޮސް ި
ޕނީއަށް އީމެއިލް ކުރުން
ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކންކޮށް އާސަންދަ ކޮމް ެ
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ޕޓަލްތަކުން ޚިދުމަތް
 .6ބސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި އެޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖގެ ހޮސް ި
ހަމަޖެހ ފަރާތްތަކަށް ބނުންވާ ބސްފަރުވާ ހަމަޖެހ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް
ޕޓަލްތަކާ ކުރަންޖެހ މުއާމަލާތްތައް ކުރުމާއި ފޮނުވަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން
އެ ހޮސް ި
ޕޓަލްތަކުން ނުކުރެވ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުނުކުރާ ފަރުވާ ތަކަށް އެހީ ހޯދުމަށް
 .7ސަރުކާރު ހޮސް ި
ޕޓަލްތަކަށް
ނުވަތަ ބިލު ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި ރާއްޖގެ ހޮސް ި
ޕޓަލަކުން
އީމެއިލްކޮށް ފަރުވާގެ ޚަރަދު އަދި ބިލުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމާއި އަދި އެކަމަކީ ސަރުކާރު ހޮސް ި
ނުކުރެވ ކަމެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ވެލްފެއަރ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުން
ޕޓަލްތަކުން ނުކުރެވ އަދި އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުނުކުރާ ފަރުވާ ތަކަށް އެހީ ހޯދުމަށް
 .8ސަރުކާރު ހޮސް ި
ނުވަތަ ބިލު ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެހީއަށް
ޕޓަލަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރކޮށްދިނުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމާއި އަދި ޚިދުމަތް ހަމަޖެއްސި ހޮސް ި
ޕލޯޑް ކޮށް
ޕއަށް ކސް އަ ް
އެދި ފޮނުވަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އީމެއިލްކުރުމާއި ،އަދި އީއެންސް ާ
ބަޖެޓަށް އެސައިން ކުރުން
 .9މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ ދަށުން އާލާތްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތް
ޕރޫވް ވާ ފަރާތްތަކަށް
އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމާއި އަދި އެ ް
ޕ.އޯ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް އެހީއަށް އެދ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން
ބނުންވާ ީ
 .10މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ ދަށުން ދެވ އެހީތަކާގުޅިގެން ލިބ އިންވޮއިސްތައް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން އެ
އިންވޮއިސްތަކާ ގުޅ ކސްތަކާ އަޅާކިޔުމަށް ވެރިފައިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށިން
ފިނންސް ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން
 .11ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީ އިން ނިންމާ ކސްތަކުގެ ތަފްޞީލް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝީޓްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު
އަޕްޑޓުކުރުން
 .12ރެއަރ ޑިސީސްތަކާ ގުޅިގެން އެޖެންސީއިން ފޯރުކޮށްދ ބހާއި ،އިންޖެކްޝަން އަދި މި ނޫންވެސް
ޚިދުމަތްތައް އެކަމާގުޅ ބރުގެ އަދި ރާއްޖގެ އިދާރާތަކާއި މުއާމަލާތްކޮށް ހޯދައި އެހީ ހަމަޖެހ ފަރާތްތަކަށް
ފޯރުކޮށް ދިނުން
 .13ހަވާލުކުރެވ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން އެ މަސައްކަތާ ގުޅ ލިޔެކިއުންތައް ފައިލް ކުރުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު ،އގެ
އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން
ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު އެޑްމިނިސްޓްރޝަން ނުވަތަ މެނޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގައެއްގައި މަދުވެގެން
 2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
މަތީ ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޑް ލި ބިފައި ވުމާއެކު،
އގެ އިތުރުން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި
މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޑް ލިބިފައިވުން.
ނުވަތަ
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ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

National Social Protection Agency
Ministry of Gender, Family and Social Services
Male’, Republic of Maldives

ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  4ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު' ،ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް'
ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޑް
ލިބިފައިވުން.
މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް
ނެތް
ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ތައް
ނެތް
ކޯ ޑިސިޕްލިން ތައް
ނެތް
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް
އެޑްމިނިސްޓްރޝަން
މެނޖްމެންޓް
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ

ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔުންތައް:

ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން
ލިބެންހުންނާނެއެވެhttp://www.csc.gov.mv/download/2538).
 .2ވަޒީފާއަށް އެދ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނގޮތަށް).
 .3ވަޒީފާއަށް އެދ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ
ޕއެއް .ނުވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑު ގެއްލިފައިވާ
ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގ ފަދަ ކޮ ީ
ޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ޕސް ޯ
ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުާ ،
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
ޕ؛
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ ީ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ،މަތީ ތަޢުލީމުދ ރާއްޖެއިން
ޕ؛ ނުވަތަ :ސެޓްފިކެޓު
ޕޓުގެ ކޮ ީ
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ބރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ ީ
ޕއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ
ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮ ީ
ޕ
ޕޓްގެ ކޮ ީ
ޕ އަދި ޓްރާންސްކްރި ް
ޕޓްގެ ކޮ ީ
އެސެސްމަންޓް ރި ޯ
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ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

National Social Protection Agency

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

Ministry of Gender, Family and Social Services
Male’, Republic of Maldives

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

(ށ)

ޕޓްގެ
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ރާއްޖގެ މަތީ ތައުލީމުދ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮ ީ

ޕޓްގެ ކޮޕީ.
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ޕ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮ ީ
ކޮ ީ
 .6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ)

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން  https://myaccount.csc.gov.mv/އިން ފެންނަންނެތް

ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް)
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ނ )

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،

ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ
ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ރ )

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ބ)

ދަޢުލަތު ގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ،ނުވަތަ

އުވައިލައިފައިވާ

ޤައުމީ

ނުވަތަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖަމިއްޔާ

ނުވަތަ

ޖަމާއަތެއްގައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ ،ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު  8ގައިވާ
"ވަޒީފާއަށް އެދފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު".
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ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލނެ
ކަންތައްތައް:

National Social Protection Agency
Ministry of Gender, Family and Social Services
Male’, Republic of Maldives

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

ޕރެކްޓިކަލް)
އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ް

25

އިންޓަރވިއު

35

ނޯޓް :މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް  A2ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ  60ނުވަތަ އެއަށް
ޕއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ.
ވުރެ މަތިން ޮ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  2022ޖުލައި  31ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން،

ސުންގަޑި:

ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (މއ.ދޮންވެލި އިމާރާތް ،އަމީނީމަގު) އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދ ފޯމާއި
ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް  info@nspa.gov.mvމެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވނެއެވެ.
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ
ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދ ފޯމު ބަލައިގަނެވނެއެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ
ޕއިންޓު ލިބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވނެއެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޮ

އިންޓަރވިއު (އިމްތިޙާނާއި
ޕރެޒެންޓޝަން އޮންނަ
ް
ނަމަ ،އެ ބައި ވެސް

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބއްވ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާން 2022 ،އޯގަސްޓް  01އާއި  2022އޯގަސްޓް 31
އާ ދެމެދު ،ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)،ކ.މާލެ ގައެވެ.

ހިމެނުން) އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މުއްދަތު:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------އަމީނީމަގު ،20178،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން1402 :

ފެކްސް 00960 3003535 :އީ-މެއިލް info@nspa.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.nspa.gov.mv :

ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

National Social Protection Agency

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

Ministry of Gender, Family and Social Services
Male’, Republic of Maldives

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ޕއިންޓު ލިބުނު
އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު

ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ޝީޓު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވނެއެވެ.

ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2

ޕއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮ

ޝީޓު)" އާންމުކުރުން

ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  1402އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ  info@nspa.gov.mvއަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި
ލިޔުންތައް

ސިވިލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓްގެ

ޑައުންލޯޑްސްގެ

"އައްޔަންކުރުމުގެ

އުޞޫލާގުޅ"

) (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 18ޛުލްޙިއްޖާ 1443
 17ޖުލައި 2022
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