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 އިޢުލާނު 
 :މް ޤާ މަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

881322-J :ުމަޤާމުގެ ނަންބަރ 
 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ   1

 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

 :ރޭންކް މަޤާމުގެ  3.އެސް ޖީ

 1ޮއިފަސރ ްގޭރްޑ  
މަޤާމުގެ 

 ކްލެސިފިކޭޝަން:

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

 ޖެހޭ ތަން:

 ސެކްޝަން  ްފަރްންޓ ޮއީފްސ ެއްންޑ ިޑްސެޕްޗ ަކުއްނަޓރ ުޔިނޓް 

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

 

ސަރވިސް 

 އެލެވަންސް:
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. .1
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. .2

 .ފައިސާިއތުރުގަޑީގެ  އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3
 އެލަވަންސްގެ  ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް އިތުރުން އެލަވަންސްގެ ސަރވިސް މުސާރައާއި .4

 35% މުސާރައިގެ އަސާސީ ގޮތުގައި
 ރުފިޔާ 50-/ ދުވަހަކަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ނުކުންނަ ވަޒީފާއަށް ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ރިސްކު .5
  ރުފިޔާ 007/- ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ކޯ ސަޕޯޓިންގ .6

 

އެހެނިހެން 
 :އެލަވަންސް 

 

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

 .ރޫޓްކުރުން ދުވަަހށް ދުވަހުން ޔުނިޓްތަކަށް

މައިގަނޑު  ގެ މު ޤާ މަ 
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 

                                              ލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ޝަނަ ނޭ 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް 

  ިދވެިހރާްއޖެ  ،މާލެ
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 އަދި  ޯފނުން) ފަރާތަށް  އެދިފައިވާ އެހީއަށް ހަމަކުރުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ،ހަމަނުާވަނމަ ލިޔެކިއުންތައް ހުރިހާ .2
 ފޯމު  އެފަާރތުގެ ،ހަމަނުވާނަމަ ލިޔުން މަސްެތރޭ 01 އެންގުމަށްފަހުވެސް މިގޮތަށް  ،އެންގުމަށާއި( ލިޔުމުން
 .އެންގުން ލިޔުމުން އެފަރާަތށް އެކަން ބާޠިލްކޮށް

 ކުރިއަށްގެންދިއުން.   އާ އެއްގޮތަށް ކައުންޓަރގެ މަސައްކަތްޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ   ކައުންޓަރުގެ ޑިސްޕެޗް  .3
 މަޢުލޫމާތު ސައްޙަ ބޭުނންވާ ފަރާތްތަކަށް ހޯއްދެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޚިދުމަތް ކައުންޓަރަށް ސްޕެޗް ޑި .4

ސުޕަވައިޒަރާ  ބަލަހަްއޓާ މަޢުލޫމާތުތައް ފަާރތްތަުކގެ ހުށަހަޅުއްވާ ޝަކުވާ މިއެޖެންސީއަށް  ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި
 .ހިއްސާކުރުން

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވެވިއްޖެ  ވަގުތުގައި ކަސްޓަމަެރއްގެޑިއުޓީގައި ހުންނަ  ގެކައުންޓަރު ޑިސްޕެޗް .5
 ސުޕަވައިޒަރަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން.ނަމަ 

ޑިސްޕެޗް ކައުންޓަރަށް ކޭސް އަޕްޑޭޓް ހޯއްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އީެއްނސްޕާއިން  .6
 ޗެކްކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ހިްއސާކުރުން.  

އޮފީހުގެ ފްރޮންޓް އޮފީސް ކައުންޓަރަށް މަސައްކަތްކުރަން ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި  .7
 ތްކުރުން.ފްރޮންޓް އފީހުގައި މަސައްކަ

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

 :ވާޖިބުތައް 

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

 .ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން މާއްދާއިން

 

 ަކްސަޓަމރ ަސރިވސް  ުނަވތަ  ެމޭންޖެމްނޓް ، ެއްޑިމިންސްޓޭރަޝން 

 

މަޤާމުގެ 
 ޝަރުޠުތައް:

 

 

ގެ ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވިސް ފޯމް މި ) ފޯމު  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ަސރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ .1
 (.ކައުންޓަރުން ލިެބންހުންނާނެއެވެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ވެބްސައިޓުން އަދި 

 އީމެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި  .2

ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް  ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ .3
 ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންަތއް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. 

މަށް ޤާތިލާ މަމަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަ .4

ްނ ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީާފ އަދާކުރާ އޮފީހު
 ލިޔުން. ދޫކޮށްފައިވާ

 ؛ތަުކގެ ކޮޕީފިެކޓުލީމީ ސެޓުޢުލިބިފައިވާ ތަ .5

ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން  ހ( )
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ 

ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު  ކޯސް ފުރިހަމަ 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:
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ޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަދި ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލް
  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 

އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ  ރާއްޖޭގެމަތީ ތައުލީމު ދޭ،  ( )ށ
 ޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕް؛ ކޮޕީ

 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ. ކާއި ތަމްރީނުކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ  .6

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

 : ޔުންަތކުގެ ކޮޕީގެ ލިތަޖުރިބާ ގެމަސައްކަތު .8
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ    )ހ(

ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ 
ދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއް

  ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން. 

އަދާޮކށްފަިއވާ ވަޒީފާ، ުނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަީޒފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  އަމިއްލަ ކުންުފންޏެއް  )ށ(
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުެގ މުވައްޒަފުންގެ އަދި ވަީޒފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި

ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ؛ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
 ޗެކް ފޯމް ރެފަރެންސް 

 އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ)ނ(  
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީާފ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް 

 ށް ބަލައިގެން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަ  .1

 ށް ބަލައިެގން ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަސައްކަތުގެ މަ .2
 " ގެ މާރކްސް އަށް ބަލައިގެންއިމްތިޙާން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ" .3
 އަށް ބަލައިގެން  ގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާމަ .4

 ޕްރެކްޓިކަލްސް ގެ މާރކސް އަށް ބަލައިގެންއިންޓަވިއު އަދި  .5
މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ  .6

 ން.އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވު )ފަހެއް ސާޅިސް) 45ޖުމްލަ %

އިދާރާގެ )ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ީމހަކު ހޮވުމަށް ަބލާނެ ކަްނަތއްތައް 
 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާެނ(

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 

ބިލު ފަރާތެއް ޤާ
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 ،ގެ ކުރިން  13:30ވަހުގެ ދު އަންގާރަ ވާ  2020 އޮގަސްޓް  18  މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތި ހުށަހަޅާނީ
އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި  )މއ.ދޮންވެލި އިމާރާތް، އަމީނީމަގު(ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 
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އެ ، މަސުންގަޑި ހަަމވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ަކނޑައަޅައިފިނައަދި އިޢުލާނުގެ 

 ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ.
 

 ސުންގަޑި:

  

ވަޒީފާއަށް  ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާމި 
 ކުރެވޭެނއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް  ތައްފަރާތްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 
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 ގައެވެ. ކ.މާލެ، )އެންސްޕާ(ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  ދެމެދު،އާ  18 ސެޕްޓެންބަރު 

 
 

 

 

 

 

ުދަވުހެގ ެތޭރަގިއ "ަވީޒފަާއްށ ުކިރަމިތީލ ަފާރްތަތަކްށ  5ިއްނަޓިވުއ ާބްއާވާތ ަރްސީމ ަބްނުދ ޫންނ 

ފޯމު(" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ  A2ޕިޮއްންޓ ިލުބުނ ޮގުތެގ ީޝްޓ )
އިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާެމދު ޝަކުވާއެއް އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްަތކަށް ޕޮވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާ

 ޝަކުވާއެއް މި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  5ުދ ނޫން ންފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ A2އޮތްމަނަ 

 އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
 
         ،ނަންބަރަކީކުރާނެ ފެކްސް . އަށެވެ 1402ނީ މަށް ގުޅާއިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރު މި

 .އަށެވެ info@nspa.gov.mvމެއިލް ކުރާނީ  -އީ .އެވެ 3005353 

  

 އިންޓަވިއު 
އިމްތިޙާނާއި 

ތަނާއި،  އޮންނާނެ 
 މުއްދަތު:
 ،ތަނާއި އޮންނާނެ 
   :މުއްދަތު 

 
    "ވަޒީފާއަށް 
 ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 
 ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" ފޯމު

 އާންމުކުރުން 
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