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 (IUL)199-HRS/199/2020/30  :ުނަންބަރ 

 އިޢުލާނު 
 މަޤާމް: އޮފިސަރއެކައުންޓްސް 

J-323363 :ުމަޤާމުގެ ނަންބަރ 
 ބޭނުންވާ އަދަދު:  1

 މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ

 މަޤާމުގެ ރޭންކް: 1އެމް.އެސް 

 1ސީނިއަރ އޮފިސަރ ގްރޭޑް  
މަޤާމުގެ 

 ކްލެސިފިކޭޝަން:

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

 ޖެހޭ ތަން:
 ސެކްޝަން  ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

 މުސާރަ: ރުފިޔާ  -/5610މަހަކު 

 ރުފިޔާ  -/2000މަހަކު 
 

ސަރވިސް 
 އެލެވަންސް:

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޭބސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. .1

 ޤާޫނނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންަޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ  .2
 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން  .3
މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ އިތުރުން އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްގެ  .4

 .35ގޮތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ %
 .ރުފިޔާ 50-/ރިސްކު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް  .5
  .ރުފިޔާ 700/-ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  .6

 

އެހެނިހެން 

 :އެލަވަންސް 
 

އެޓޭޗް ކުރުން. އަދި  އަދި ޕާކްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް،މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ ކޭސްތަކަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް  .1
  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ގަވާއިދުން ފައިލް ކުރުން.ތައްޔާރުކޮށް  މިކޭސްތަކަށް ބޭނުންވާ ޭބންކް ޝީޓްތައް

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ކޮންމެ މަހެއްެގ  ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްތަްއ ލިބުުމން މަހުންމަހަށް ފައިސާ .2
 ންޓް އެޑްވައިސް ބޭންކަށް ފޮނުވައި ޖަމާވިތޯ ޔަގީން ކުރުން.ބޭންކް ޝީޓާއި ޕޭމަ ،ޕާކްކޮށް ،ތައްޔާރުކޮށް

ޕޭމަންޓް  ދަށުން ފަިއސާގެ  އެހީ ލބޭ ފަރާްތތަކަށް ަފއިސާ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވޭމެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ  .3

މައިގަނޑު ޤާމުގެ މަ 
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 :ވާޖިބުތައް 

 

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

  ިދވެިހރާްއޖެ  ،މާލެ



 
 

  

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

  

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

 ވައުޗަރތައް ޗެކް ކުރުން.
ސައްކަތް ކުރުމާއި، އަތްމަތީ އަތްމަތީ ފައިސާގެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކޮށް ރީއެމްބަރސް ކުރުމުގެ މަ .4

 .ފައިސާ ދޫކުރުމާއި އާމްދަނީ ފައިސާ ބަލައިގަތުން
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިވާ  .5 ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު އަދި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ރިޕޯޓު ކަ

 ނުވަތަ ޗެކް ކުރުން. ތައްޔާރުކުރުންމުއްދަތުގައި 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހަމަޖެހިފައިޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ރަޖިސްޓްރީ  .6 ވާ އުޞޫލުގެ ަދށުން އަދި ކަ

 ށް ބެލެހެއްުޓން.އަޕްޑޭޓްކޮގަވާއިދުން 
ވެރިއެއްގެ އިރުޝާދުގެ ދެްއކި ހުންނަ ބިލްތަކުގެ ލިސްޓްަތއް ތައްޔާރުކޮށް ނުއަހަރު ނިމުމުން ފައިސާ  .7

 އަށް ފޮނުވުން.ފިނޭްނސް ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކޭސްތައް ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން މެޑިކަލް ވެލްފެއަރގެ  .8

 އެންޓްރީކޮށް އެސައިން ކުރުމަށް ވެރިއެއްގެ އަރިހަށް ގެންދިއުން.
ޕޭމަންޓް އެޑްވައިސް އަދި ބޭންކް ޝީޓް ބޭންކަްށ ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮްށ ބޭންކަށް  .9

 ފޮނުވުނުކަން ޔަޤީން ކުރުން.

 

 5ރޮނގަކުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިަގނޑުގެ ލެވެލް  އެކައުންިޓންގ ނުަވތަ ފައިނޭންސް 
 ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. ގެ 6ނުވަތަ 

 

  އެކައުންޓިްނގ ނުވަތަ ފައިނޭންސް 

 

މަޤާމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް:

 
ވަޒީފާގެ ގުޅޭ 

 ދާއިރާތައް

ގެ ކޮމިޝަނުސިވިލް ސަރވިސް ފޯމް މި )ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ަސރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯުމ  .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. 

އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  .4
ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ަވޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީާފ އަދާކުރާ އޮފީހުްނ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިެކޓުތަުކގެ ކޮޕީ .5

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

ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު  ކޯސް ފުރިހަމަ 
ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަދި ކުރެވޭނެ

  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް:
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ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ،  )ށ( 
 ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ؛ 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 ކޮޕީ: ތަޖުރިބާގެ ލި ގެމަސައްކަތު .8
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ   )ހ( 

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

  ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްަފއިވާ ލިޔުން. 

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

ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ؛ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
  .ޗެކް ފޯމްރެފަރެންސް 

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

 .ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީާފ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

 .ބަލައިގެންލިބިފައިވާ ތަޢުލީަމށް  .1

 .މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީނަށް ބަލައިެގން .2
 .އިމްތިޙާން" ގެ މާރކްސް އަށް ބަލައިގެން "ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ .3

 .މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެން .4
 .މާރކސް އަށް ބަލައިގެންޕްރެކްޓިކަލްސް ގެ އިންޓަވިއު އަދި  .5
މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ  .6

 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިވުން. )ފަހެއް ސާޅިސް) 45ޖުމްލަ %
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 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާެނ(
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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.
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އޮންނާނެ ތަނާއި، 

 މުއްދަތު:
 ،އޮންނާނެ ތަނާއި

   މުއްދަތު:
 

    "ވަޒީފާއަށް 
 ކުރިމަތިލީ 

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 
 ލިބުނު 

 A2ގޮތުގެ ޝީޓް )
 (" ފޯމު

 އާންމުކުރުން 
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