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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)434-HR/434/2021/163 :

އިޢލާނ
މަޤާމ:

ސޯޝަލް ސަރވިސް ވަރކަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ:

J-334016

ބޭނންވާ އަދަދ:

( 01އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކ:

އެމް.އެސް1.

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކރަން ޖެހޭ ތަން:

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  /ކ .މާލެ (ގަގަން ކްލިނިކް  /ކްލިނިކަލް ސަރވިސަސް ޔނިޓް)

މސާރަ:

މަހަކ 5610/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކ 2000/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

ޕޝަލް ޑިއޓީ އެލަވެންސް :މަހަކ (އަސާސީ މސާރައިގެ )35%
 .1ސް ެ
 .2ރިސްކ އެލަވަންސް( :ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ފޮތގެ G207.1ގައިވާ ގޮތގެ މަތީން
އޮފީހަށް ހާޟިރވާ ދވަހަކަށް 100.00ރ)
ޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  2ގެ ގޮތގައި މަހަކ  700.00ރފިޔާ
 .3ސަ ޯ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމގެ މައިގަނޑ
މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ވާޖިބތައް:

ޕރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގން.
 .1ކްލައިންޓންނާއި އެފަރާތްތަކގެ އާއިލާތަކަށް އަމާޒކޮށްގެން ް
 .2މޖތަމަޢ ހޭލންތެރި ކރމގެގޮތން ހިންގޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގން.
ޕރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގން.
 .3އަމިއްލަ ޖަމއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ގޅިގެން ހޭލންތެރި ކރމގެ ް
 .4ކްލައިންޓންގެ އެސެސްމަންޓް ހެދން.

ޕރޮގްރާމްތައް ރާވާ އެމަސައްކަތގައި އެހީތެރިވެދިނން.
 .5ކްލައިންޓންނަށް އަމާޒކޮށްގެން ހިންގޭ ް
 .6ކޮމިއނިޓީ ފަރވާގެ ޙިދމަތްތައް ފޅާކރމަށް ކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ ،ޔނިޓާއި ޙަވާލވެ
ޕރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގން.
ހންނެވި ފަރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން ް
 .7މަސްތވާތަކެއްޗާއި ގޅންހރި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަދި ޤައމީފެންވަރގައި ފާހަގަކރެވޭ ދވަސްތަކގެ
ޕރޮގްރާމާއި ޙަރަކާތްތަކގެ މަސައްކަތްކރން.
ް
 .8ކްލައިންޓންނަށް ހިންގޭ ކްލާސްތައް ،މޮޑިފައިކޮށް ،މޮނިޓަރކޮށް އަދި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް
ގެނެސް މޮނިޓަރކރން.
ޕ ފަދަ
ޕލޭން ތައްޔާރކޮށް އަދި އޭގައިވާ ސެމިނާ ،ވާރކްޝޮ ް
 .9ގަގަން ކްލިނިކްގެ އެކްޝަން ް
ކަންކަން އޭގައިވާގޮތަށް ރާވާ ހިންގން.
ޕޓްތަކގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓން.
 .10ޑްރަގް ކޯޓަށް ފޮނވާ ރި ޯ
 .11މަތީގައިވާ މަސައްކަތްތަކގެ އިތރން ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށް
އަންނަ ބަދަލަކާއި ގޅިގެން ނވަތަ އެހެން ގޮތަކންވެސް ހަވާލ ކރެވޭ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް
ހަވާލްކރެވޭ މއްދަތެއްގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އސޫލް ތަކާއި އެއްގޮތަށް ކރން.
މަޤާމގެ ޝަރޠތައް:

 .1ސޯޝަލް ވޯރކް ރޮނގން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑ ލެވެލް  5ނވަތަ 6ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައިވން.
ނޯޓް :މިމަޤާމަށް ހށަހަޅއްވާ ފަރާތްތަކން އެލައިޑް ހެލްތް ކައންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ (ސޯޝަލް ވޯރކް
ލައިސަންސް އޮތް) ފަރާތެއް ކަމގައިވާންވާނެއެވެ .އަދި މއްދަތ ހަމަނވާ ލައިސަންސް ހށަހަޅއްވަންވާނެއެވެ.
ތަޢލީމީ ރޮނގތައް:
ސޯޝަލް ވޯރކް
މަޤާމގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން:
ނެތް
މަޤާމގެ ކޯ ޑިސިޕްލިން:
ސޯޝަލް ވޯރކް
ގޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:
ސޯޝަލް ސާވިސަސް

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް:

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ
ވެބްސައިޓން

އަދި

އިދާރާގެ

ކައންޓަރން ލިބެންހންނާނެއެވެ).

ވެބްސައިޓންނާއި

()http://www.csc.gov.mv/download/2249

 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް).
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ދެފށގެ ލިޔންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް
ޕއެއް .ނވަތަ އައި.ޑީ .ކާޑ ގެއްލިފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ އފަންދވަހގެ ސެޓްފިކެޓ،
ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮ ީ
ޕޓް ނވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
ޕސް ޯ
ާ
 .4އެލައިޑް ހެލްތް ކައންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ (ސޯޝަލް ވޯރކް ލައިސަންސް މއްދަތ ހަމަނވާ)
 .5ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެ ނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔން.
ޕ؛
 .6ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮ ީ
(ހ)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑ ޖަހާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ
ޕ؛ ނވަތަ:
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓގެ ކޮ ީ
މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮ ީ
ޕއާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
ސެޓްފިކެޓ ނެތް ހާލަތްތަކގައި ،ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮ ީ
ޕ
ޕޓްގެ ކޮ ީ
ޕ އަދި ޓްރާންސްކްރި ް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއ.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ 2ކޮ ީ

ޕ؛
ޕޓްގެ ކޮ ީ
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރި ް
(ށ) މަތީ ތައލީމދޭ ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮ ީ
ޕޓްގެ ކޮޕީ.
ޕއާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮ ީ
 .7މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައލަތގެ މއައްސަސާއެއްގައި ،ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް)،
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ
އަދާކރި މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ
މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ
މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ނ) ޤައމީ ނވަތަ ބައިނަލްއަޤވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި
ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ
ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން (މި
ލިޔމގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނވަތަ ބަދަލގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔމެއް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ރ) އވައިލައިފައިވާ ދަޢލަތގެ އިދާރާއެއްގައި ،ނވަތަ އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ،ނވަތަ
ޤައމީ ނވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި
ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދވަސް އެނގޭގޮތަށް) ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ

މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން ލިބެންނެތް
ނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ
ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

(ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާއިދތަކާއި އޞޫލތަކާ އެއްގޮތަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓން
ލިބެން ހންނާނެއެވެ).

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  10މޭ  2021ވާ ހޯމަ ދވަހގެ 12:00ގެ ކރިން ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް

ސންގަޑި:

އޭޖެންސީގެ ހެޑް އޮފީސް (ގ .ގްރީންގެ ،ކ .މާލެ) އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔންތައް އީމެއިލް
 hr@nda.gov.mvމެދވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ ކރިން ސަރކާރން
އަލަށް ބަންދ ދވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓކރން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ
ޕއިންޓ ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓކރެވޭނެއެވެ.
ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޮ

އިންޓަރވިއ އަދި އިމްތިޙާނ

މި މަޤާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއ އަދި އިމްތިހާނ އޮންނާނީ  2021މޭ  12އާއި  2021މޭ  18އާ

އޮންނާނެ ތަނާއި ،މއްދަތ:

ދެމެދ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ،ކ .މާލެ ގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ

ޕއިންޓ ލިބނ
އިންޓަވިއ ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  3ދވަހގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮ

ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ ލިބނ
ގޮތގެ ޝީޓް ( A2ފޯމ)"
އާންމކރން

ގޮތގެ ޝީޓް ( A2ފޯމ)" އާންމކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމކރެވޭނެއެވެ.
ޕއިންޓ ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ ޝަކވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ފޯމ އާންމކރާ ދވަހން
ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮ
ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  3ދވަހގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢލާނާ ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ގޅާނީ  3039016ނަންބަރ ފޯނާއެވެ .އީ-މެއިލް ކރާނީ  hr@nda.gov.mvއަށެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ
ވަޒީފާތަކަށް މީހން ހޮވމާއި ޢައްޔަނކރމގެ މިންގަނޑތަކާއި އޞޫލތައް އަދި އެ އޞޫލތަކާ ގޅންހރި އެންމެހާ ލިޔންތައް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނކރމގެ އޞޫލާގޅޭ" ) (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usooluއިން ލިބެން
ހންނާނެއެވެ.
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