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 މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

 ދަދު:އަ ބޭނުންވާ   1

 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

 :ރޭންކް މަޤާމުގެ  1އީ. އެކްސް. 

 ޑިރެކްޓަރ 
މަޤާމުގެ 

 ކްލެސިފިކޭޝަން:

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

 ޖެހޭ ތަން:
 ސެކްޝަން  ވެލްފެއަރ ސެކްޝަން

 މުސާރަ: ރުފިޔާ  8835/-މަހަކު 

 ރުފިޔާ  -/2000މަހަކު 
 

ސަރވިސް 
 އެލެވަންސް:

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

 .އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އުސޫލުން  ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރވިސްގެ ސިވިލް .3
 އެލަވަންސްގެ  ދޭ މަނާކުރާތީ އަދާކުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް ތުރުންއި އެލަވަންސްގެ ސަރވިސް މުސާރައާއި .4

 35% މުސާރައިގެ އަސާސީ ގޮތުގައި
 .ރުފިޔާ 50-/ ދުވަހަކަށް ރަސްމީ ކޮންމެ ނުކުންނަ ވަޒީފާއަށް ގޮތުގައި އެލަވަންސްގެ ރިސްކު .5
  .ރުފިޔ1100ާ /-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  .6

އެހެނިހެން 
 :އެލަވަންސް 

 
 
 

 

 
މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީއަށް އެދި ުހށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް  .1

އެސެސްކުރުމާއި ކޭސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަުށން ެވލްފެއަރ ކޮމިޓީއަށް ހުަށހަޅައި ކޮމިޓީގެ 
 .މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުންނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އެފަރާތްތަަކްށ ޖަވާބުދިނުމުގެ 

މައިގަނޑު  ގެ މު ޤާ މަ 
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

 

                                              ލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ޝަނަ ނޭ 
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެްނޑަރ، ެފމިލީ އެްނޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސް 

  ިދވެިހރާްއޖެ  ،މާލެ
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ރާއްޖެއިން ލިބެން ނުހުްނނަ ބޭަހށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމުތައް ލިބުުމން ބޭސް ހޯދުމަށް ވެލްފެއަރ ސެކްޝަނުން  .2
ރ އަށް ވުރެން 10,000ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ރާވާ ވިލަރެސް ކުރުން. ލިބޭ ކޯޓޭޝަންގެ އަގު 

 .މާެކޓުގެ އަގުތައް ބަލައި އިސްވެރިންގެ އިރުޝާދާއިއެކު ކޭސްތައް ނިންމުން އިތުރުވާނަމަ، އޮންލައިންކޮށް 
ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ކަންތައް ރާވާ ހިންގުން. ކޮމިޓީއަށް ހުށެއަޅާ ކޭސްތަކުގެ ތެރެއިން  .3

ސް ނިންމުމަށް ދަތިވާ ކޭސްތަކުގަިއ އިސްވެރިން އަދި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ ރަޢްޔު ހޯދައި ކޭ
 .ނިންމުމުގެ ކަންތައް ކުރުން 

ރާއްޖެއިން ލިބެން ުނހުންނަ ޭބސްހޯދުމަށް މިއެޖެންސީ އަށް އެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ބޭުންނވާ ބޭސް  .4
 އެފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ަމސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން

ރޮގަރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ގައުމީ އިޖްތިމާއީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމުގެ ދަށުން ރޭވޭ ހުރިހާ ޕް .5
 .ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިޮކށްދީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުން 

މިއެޖެންސީން ހިންގާ އެކިއެިކ ޚިދުމަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ސިްއޙީ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންަތއްތަކުގައި  .6
 .ންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންއެހީތެރިވެދިނުމާއި އެމަސައްކަތްތައް ތަ

 މިއެޖެންސީގެ އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން .7
 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެ ެމނޭޖްމެންޓް ނުވަތަ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮރނގަކުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަ
ދާއިރާއެއްގައި  ގެމެނޭޖްެމްނޓްނުވަތަ  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެގެ ސަނަދެއް ާހސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު،  8ނުވަތަ  7

 ލިބިފައިވުން  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ 4މަދުވެގެން 
 

 ނުވަތަ 
 

ނޑުގެ ލެވެލް  ގެެމނޭޖްމެންޓްނުވަތަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރޮނގަކުްނ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮިނގަ
 ގެ މެނޭޖްމެންޓްނުވަަތ  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެެފށިގެން ަމތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެުކ،  އިން 9

 ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން  އަހަރު 2ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 

 

 މެޭނޖްމެންޓް ނުވަތަ  ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއެ

މަޤާމުގެ 
 ޝަރުޠުތައް:

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

މަށް ޤާތިލާ މަމަސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރި .4
ްނ ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީާފ އަދާކުރާ އޮފީހު

 ލިޔުން. ދޫކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:
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 ؛ތަުކގެ ކޮޕީފިެކޓުލީމީ ސެޓުޢުލިބިފައިވާ ތަ .5

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

ގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރިކަމު ކޯސް ފުރިހަމަ 
ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަދި 

  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 

އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ސެޓުފިކެޓުތަކާމަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ  ރާއްޖޭގެމަތީ ތައުލީމު ދޭ،  ( )ށ
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.؛ 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 
އްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފަިއވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލި

  ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން. 

އަދާޮކށްފަިއވާ ވަޒީފާ، ުނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަީޒފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  އަމިއްލަ ކުންުފންޏެއް  )ށ(
ފުންގެ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުެގ މުވައްޒަވަީޒފާގެ 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(  
ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީާފ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް 

 ށް ބަލައިގެން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަ  .1
 ށް ބަލައިެގން ތަމްރީނަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ 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.ންސައްތައަށްވުރެ މަތިވުއި )ފަހެއް )ފަންސާސް 55ޖުމްލަ %
މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވޭނީ ވަޒީާފއަށް އެދިފައިވާ ފަރާަތށް، އެކެަޓގަރީގައިވާ "ލިބިފައިވާ ހުނަުރ " ގެ ބަޔަްށ  .7

ނޑައަޅާފައިވާ ޖުމުލަ ޕޮއިންޓުގެ % )ފަންސާސް އިންސައްތަ( އަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު  50ކަ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ބިލު ފަރާތެއް ޤާ

ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:



 
 

  

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

  

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

 ލިބިފައިވުމުން. 

ނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެ އްގޮތަށް ީމހަކު ހޮވުމަށް ބަާލނެ ކަންަތއްތައް އިދާރާގެ )ކަ
 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާެނ(

 
 ،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 

  މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.  3003535އަދި ފެކްސް   info@nspa.gov.mvލިޔުންތައް އީމެއިލް
ނޑައަޅައިފިނަމަސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަދި އިޢުލާނުގެ  އެ ، އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަ

ނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެެއވެ.  ކަ
 

މަޤާމަށް 
އެދެންވީގޮތާއި 

 ސުންގަޑި:

  
ވަޒީފާއަށް  ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާމި 

 ކުރެވޭެނއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް  ތައްފަރާތްކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 
 
 

 ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:
 

އޮގަސްޓް  2020 ނީ،އޮންނާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އިމްތިހާނާއި އިންޓަވިއު އަދި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ 
 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  އާ ދެމެދު، 18 ސެޕްޓެންބަރު  2020 ން  19

 ގައެވެ. ކ.މާލެ ،)އެންސްޕާ(
 
 

 

 

 

 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާްތތަކަްށ ޕޮއިންޓް ލިުބނު  5އިންޓަވިއު ބާއްވާާތ ރަސްމީ ބަްނދު ނޫން 

ފޯމު(" އާންމުކޮށް ެފންނާނެެހން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާެގ ވެބްސައިޓްގައި  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 A2އިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެްއ އޮތްމަނަ އަށް ުކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާ

ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  5ދު ނޫން ންފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަ

 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 
 

 

mailto:info@nspa.gov.mv
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