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

ނަންބަރު(IUL)199-HRS/199/2022/80:

އިޢުލާނު
މަޤާމު:

ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

J-322812

ބނުންވާ އަދަދު:

1

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރންކު:

އެމް .އެސް3 .

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޝަން:

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޑް 1

ސެކްޝަން /ޔުނީޓް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޖްމަންޓް ސެކްޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހ
ތަން:

ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) ،ކ .މާލެ
ނޝަނަލް ސޯޝަލް ް

މުސާރަ:

މަހަކު  7035/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  2000/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
ޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
ޕންޝަނާބެހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވ ެ
 .2ދިވެހިރާއްޖގެ ެ
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްގެ އެ ރންކަކަށް މިނިމަމް ވޖްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން
ލިބ މަނަ ،އެ އަދުދު ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމް ވޖް އެލަވަންސް ހަމަޖައްސައިދެވނެއެވެ.
 .5މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި
އަސާސީ މުސާރައިގެ 35%
 .6ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް  50/-ރުފިޔާ
 .7ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ސަނަދަށް ބެލުމަށްފަހު ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވެންސް
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވެންސް ގެ ގޮތުގައި  1969.80ރުފިޔާ ލިބނެއެވެ.
ޕޓިންގ ކޯ
އަދި ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވެންސް ހަމަނުޖެހ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ސަ ޯ
އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 900/-ރުފިޔާ ލިބނެއެވެ.

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

ފޯން1402 :
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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

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު

 -1ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅ

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ސާފުކޮށް އެނގނގޮތަށް ލިޔެކިޔުމުން ގެންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

ވާޖިބުތައް:

 -2ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ ޒިންމާގެ ތެރގައި ހިމެނ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ސްޓންޑާރޑް
ޕރޮސީޖަރސްތަކާއި އެއްގޮތަށް ސެކްޝަންގެ ހުރިހާ
ޕރޮސީޖަރސް ) (SOPsތައްޔާރުކޮށް މި ް
އޮޕަރޓިންގ ް
މުވައްޒަފުންވެސް ޢަމަލުކުރތޯ ބެލުމާއި ގެންނަންޖެހ ބަދަލުތައް ގެނައުން.
 -3މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް އަދި
ވަޒީފާ ބަޔާންތައް ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވތޯ ބެލުމާއި އެކަންތައް ކުރުމަށް ބނުންވާ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 -4މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ އާއި ސަލާމްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދތޯ ބެލުމާއި އެކަންތައް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ކުރުވުން.
 -5ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަމަލުތައް ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން
ޔުނިޓުތަކުގެ ހެޑުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދތޯ ބެލުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަންގަންޖެހ އެންގުންތައް އަންގާ
އިސްލާހީފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަމުންގެންދތޯ ބެލުމާއި އެރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުން.
 -6މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ވެއްދުމާއި ވަކިކުރުން އަދި ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ޤަވާއިދުން ބަލަހަހައްޓަމުން
ގެންދިއުން.
 -7މިއެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގަތުމާއި ތަމްރީންތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހ
މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 -8ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖޫން ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްރެއިނިންގ ނީޑް ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހިއްސާ ކުރަންޖެހ
ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރުން.
ޕރްގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމާއި ޓްރެއިނިންގް އިވެލުއޝަންގެ
 -9މި އެޖެންސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓްރެއިނިންގ ް
އެންމެހާ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުން ،އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އިން ހައުސް ކޮށް ހިންގ ތަމްރީންތައް ރާވައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުން.
ޕޓް ސިވިލް ސަރވިސް
 -10ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްރެއިނިންގ އިވަލުއޝަން ރި ޯ
ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުން.
 -11މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބރުންދެވ ތަމްރީންތަކުގެ ފީޑްބެކް ހޯދާ މިއެޖެންސީއަށް އެ
ތަމްރީންތަކުން ކުރާ ފައިދާ އަދި އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ކުރެވނެ މަސައްކަތް ދެނެ ގަތުމަށް ކުރަންޖެހ
މަސައްކަތް ކުރުން.
 -12މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑް ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި މުވައްޒަފުންނާބެހގޮތުން އަމަލުކުރަމުންދާ
ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރތޯ ބެލުން.
 -13މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލނެގޮތުގެ ތަމްރީނު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުވުމާއި
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި މަހުން މަހަށް ފުރަންޖެހ ލޮގްޝީޓްތައް
ފުރަމުންގެންދތޯ ބެލުން.
ޕނެލްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ޕމަންޓް ކޮމިޓީއާއި ކޮމިޓީގެ ސަބް ެ
 -14ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮ ް
އިދާރީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

National Social Protection Agency
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Male’, Republic of Maldives

 -15މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތައް ޝަޢުޤުވެރިކަންއުފެއްދުމަށާއި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި
ޚަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ޕވައިޒު ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާއި މަހުން މަހަށް ފުރަންޖެހ
 -16ސު ަ
ލޮގްޝީޓްތައް ފުރުން.
 -17ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހގޮތުން ސެކްޝަން ހެޑް އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށް ބނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

ޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޖްމަންޓްަ ،
މެނޖްމަންޓްގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު ،ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
ނުވަތަ
ޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސް
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން ،ބިޒްނަސް މެނޖްމަންޓްަ ،
މެނޖްމަންޓްގެ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  9އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައި ވުން.
މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން
ބިޒްނަސް މެނޖްމަންޓް
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޖްމަންޓް
ޕބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޝަން
ަ
ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން ތައް
ނެތް
ކޯ ޑިސިޕްލިން ތައް
ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޖްމަންޓް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް
ހިއުމަން ރިސޯސް
ހުށަހަޅަންޖެހ ލިޔުންތައް:

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދ ފޯމު (މި ފޯމު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ
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).
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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

 .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 ޯ
(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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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".
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލނެ
ކަންތައްތައް:

އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

30

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5

ޕއިންޓު
ޕލިންއާ ގުޅ ސަނަދަށް ދެވ ޮ
ޕރިފަރޑް ޑިސި ް
ކޯ ނުވަތަ ް

5

އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

5

ޕރެކްޓިކަލް)
އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ް

20

ޕރެޒެންޓޝަން
ް

10

އިންޓަރވިއު

35

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

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

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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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

ޓް  1އާއި
ޕރެޒެންޓޝަން 2022 ،އޯގަސް ި
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބއްވ އިންޓަރވިއު ،އިމްތިޙާނު އަދި ް
ޓް  31އާ ދެމެދު ،ނޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ)،ކ.މާލެ ގައެވެ.
 2022އޯގަސް ި

ހިމެނުން) އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މުއްދަތު:
"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.
ު 18ޛ ްލ ިޙ ްއޖ 1443
 17ޖުލައި 2022
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