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އިޤތިޞާދީ ފުދުނތެރިކަނ – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުނ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިލީތައުހީލު  -ފަހިފުރުސަތެއ

ނަނބަރ(IUL)/434-HR/434/2017/87 :

އިޢުލާނ
މަގާމު

ކައުނސެލަރ

މަޤާމުގެ ނަނބަރު

230103

ބޭނުނވާ އަދަދު

( 01އެކެއ)

މަޤާމުގެ ގިނތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭނކ

އެމ.އެސ1.

މަޤާމުގެ ކލެސިފިކޭޝަނ

ޓެކނިކަލ އޮފިސަރ ގރޭޑ 1

ސެކޝަނ

ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސ ސެނޓަރ (ސ.ހިތަދ)  /ކލިނިކަލ ސަރވިސަސ ސަބ ޔުނިޓ

މަޤާމ އޮތ އޮފީސ

ނޭޝަނަލ ޑރަގ އޭޖެނސީ ،ކ .މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަނ ޖެހޭ ތަނ

ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސ ސެނޓަރ (ސ.ހިތަދ)

މުސާރަ

މަހަކު 5610/-ރުފިޔާ

ސަރވިސ އެލަވަނސ

މަހަކު 2000/-ރުފިޔާ

ސޕެޝަލ ޑިއުޓީ އެލަވެނސ

މަހަކު (އަސާސީ މުސާރައިގެ )35%

ރިސކު އެލަވަނސ

ސިވިލ ސަރވިސގެ މުވައޒަފުނނަށ ދޭ އެލަވަނސ ފޮތުގައިވާ G209ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީނ

އިތުރު ޢިނާޔަތތައ

 .1ސިވިލ ސަރވިސގެ މުވައޒަފުނނަށ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސލުނ ބޭސފަރުވާގެ ޚިދުމަތ.
 .2ދިވެހިރާއޖޭގެ ޕެނޝަނާބެހޭ ޤާނނުގެ ދަށުނ ލިބިދެވޭ ޕެނޝަނ ކޮނޓރިބިއުޝަނ.
 .3ސިވިލ ސަރވިސގެ މުވައޒަފުނނަށ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސލުނ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމުގެ
މަސއލިއޔަތުތަކާއި
ވާޖިބތައ:

 .1ކޮމިޔުނިޓީ ފަރުވާ ހޯދާ ކލައިނޓުނނަށާއި ބެލެނިވެރިނނަށ ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސ ސެނޓަރުނ ދޭނޖެހޭ
ކލިނިކަލ ޚިދުމަތތަށ ރާވާ ހިނގުނ.

www.nda.gov.mv

info@nda.gov.mv

+960 3328184

+960 3312018
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިލީތައުހީލު  -ފަހިފުރުސަތެއ

 .2ކލައިނޓުނގެ ފައިލތައ އަޕޑޭޓ ކުރުމާއި ރިކޯޑތައ ބެލެހެއޓުނ.
 .3ކލައިނޓުނގެ ޕރޮގރެސ ރިޕޯޓ ތައޔާރުކޮށ ޤާނނީ ކޮމެޓިއަށ ހުށަހެޅުނ
 .4ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތތައ ފުޅާކުރުމަށ ކުރަނޖެހޭ ކަނތައތައ ދެނެގަނެ ،ސެކޝަނ ހަވާލުވެ
ހުނނެވި ފަރާތަކާއި މަޝވަރާކޮށގެނ ހިނގުނ.
 .5މަސތުވާތަކެއޗާއި ގުޅުނހުރި ބައިނަލ އަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ފެނވަރުގައި ފާހަނގަކުރެވޭ ދުވަސތަކާއި
ހަރަކާތތަކުގައި އަމަލީގޮތުނ ބައިވެރިވުނ.
 .6ކލިނިކަލ ކަނތައތައ ސުޕަވައިޒކޮށ ބެލެހެއޓުނ.
 .7ކޮމިޔުނިޓީ

ފަރުވާގެ

ޚިދުމަތތައ

ފުޅާކުރުމަށޓަކައި

މަޝވަރާކޮށކަނކަނ

ނިނމުމަށ

ބާއވާ

ބައދަލުވުނތަކާއި ،ފަރުޥާދިނުމުގެ ތެރޭގައި އަމިއލަ ނަފސަށދިމާވެދާނެ ނަފސާނީ ގެއލުމަކުނ ސަލާމަށ
ވުމަށޓަކައި މަޝވަރާކުރުމަށ ރާވައިގެނ ހިނގާ ބައދަލުވުނތަކުގައި ބައިވެރިވުނ.

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައ

 .1ކައުނސެލިނގ ދާއިރާއިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  5ގެ ސަނަދެއ
ހާސިލކޮށފައިވުމާއެކު ،ކައުނސެލިނގ ދާއިރާއެއގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުނ
ނުވަތަ
 .2ކައުނސެލިނގ ދާއިރާއިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  6ގެ ސަނަދެއ
ހާސިލކޮށފައިވުނ ނުވަތަ
 .3ކައުނސެލިނގ ދާއިރާއިނ ދިވެހިރާއޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލ  5ގެ ސަނަދެއ
ހާސިލކޮށފައިވުމާއެކު،

ގުޅުނހުރި އެހެނ

ދާއިރާއަކުނ

ލެވެލ 4

ނުވަތަ

އެއަށވުރެ

މަތީ ސަނަދެއ

ހާސިލކޮށފައިވުނ.
 .4ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސޓރީވެފައިވާ (ކައުނސެލިނގ ލައިސަނސ އޮތ) ފަރާތެއ ކަމުގައިވުނ.

www.nda.gov.mv

info@nda.gov.mv

+960 3328184

+960 3312018
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިލީތައުހީލު  -ފަހިފުރުސަތެއ

ވަޒީފާއަށ އެނމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއ ހޮވުމަށ ބެލޭނެ
ކަނތައތައ

ވަޒީފާއަށ އެނމެ ޤާބިލ ފަރާތެއ ހޮވުމުގައި ބެލޭނެ ކަނކަނ:
 .1ތަޢުލީމާއި ތަމރީނ.
 .2މަސައކަތުގެ ތަޖުރިބާ.
 .3އިނޓަވިއު.
 .4ޤާނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށ އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިނވަރު.
 .5ގިނަވަގުތު އޮފީހުގައި މަސައކަތ ކުރެވޭނެ މީހެއކަމުގައިވުނ.

ހުށަހަޅަނޖެހޭ ލިޔުނތައ

 .1ފުރިހަމަ ކުރައވާފައިވާ ވަޒީފާއަށ އެދޭ ފޯމު
 .2ވަޒީފާއަށ އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނބަރާއި އީމެއިލ އެޑރެސ ހިމެނޭގޮތަށ)
 .3ވަޒީފާއަށ އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައޔިތެއކަނ އަނގައިދޭ ،މުއދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުނތައ
ފެނނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުނތައ ކިޔަނ އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއ.
 .4ސިވިލ ސަރވިސއަށ  /ސަރުކާރަށ ޚިދުމަތކުރުމުގެ އެއބަސވުމެއ އޮތ މުވައޒަފުނ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށ
ހޮވިއޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުނދާ ވަޒީފާއިނ ވީއލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއ ނެތކަމަށ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ
ލިޔުނ.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
(ހ) މޯލޑިވސ ކޮލިފިކޭޝަނ އޮތޯރިޓީނ ފެނވަރު ބައލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
(ރާއޖޭގައި ރަޖިސޓރީކޮށގެނ ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުނ ހިނގާ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ
ޕރޮގރާމތަކުގެ ފެނވަރު ބައލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ،ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
މަރުކަޒަކުނ ހިނގާ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ ޕރޮގރާމތަކުގެ ފެނވަރު ބައލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައ ނުވަތަ
ކޯސ

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ލިޔުމާއެކު

ކޯހުނ

ލިބޭ

ސެޓުފިކެޓު

ފެނވަރެއގައި

ވަކި

ޤަބލު

ކުރެއވޭނެކަމަށ މޯލޑިވސ ކޮލިފިކޭޝަނ އޮތޯރިޓީނ ދކުރައވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއޖޭގައި ރަޖިސޓރީކޮށގެނ ހިނގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުނ ކުރިއަށގެނދާ ރާއޖޭގެ
ޕރޮގރާމތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ ކޯސ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލ ސަރވިސ ޓރޭނިނގ އިނސޓިޓިއުޓުނ ހިނގަވާ ކޯސތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
 .6ފުރިހަމަކޮށފައިވާ ،ކުރު މުއދަތުގެ ކޯސތަކާއި ތަމރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލ ސަރވިސގެ ވަޒީފާއަށ ވަނުމަށ ދެވޭ އިމތިޙާނުނ ފާސވިކަނ އަނގައިދިނުމުގެ ގޮތުނ ސިވިލ
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިލީތައުހީލު  -ފަހިފުރުސަތެއ

ސަރވިސ ޓރޭނިނގ އިނސޓިޓިއުޓުނ ދކޮށފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށ ،މަސައކަތކޮށފައިވާ އިދާރާތަކުނ ދކޮށފައިވާ ލިޔުނތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލ ސަރވިސ އިނ ބޭރު ވަޒީފާއެއ އަދާކޮށފައިވާނަމަ ،އެ ވަޒީފާއެއ އަދާކުރި މުއދަތާއި
ކުރި މަސައކަތ ބަޔާނކޮށ އެ އޮފީހަކުނ ދކޮށފައިވާ ލިޔުނ.
(ށ) އަމިއލަ ކުނފުނޏެއގެ ނުވަތަ އަމިއލަ އިނސޓިޓިއުޓެއގެ ނުވަތަ އަމިއލަ އިދާރާއެއގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއދަތާއި ކުރި މަސައކަތ އަދި މަސައކަތކޮށފައިވާ
ތަނުގެ މުވައޒަފުނގެ އަދަދު ބަޔާނކޮށ އެ އޮފީހަކުނ ދކޮށފައިވާ ލިޔުނ.
މަޤާމަށ އެދެނވީގޮތާއި

ވަޒީފާއަށ އެދޭ ފޯމު ނޭޝަނަލ ޑރަގ އޭޖެނސީގެ ކައުނޓަރުނ ލިބެނ ހުނނާނެއެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ
 www.nda.gov.mvވެބސައިޓުނ މި ފޯމު ޑައުނލޯޑުވެސ ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށ އެދި ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތި

ސުނގަޑި

ހުށަހަޅާނީ  22ނޮވެމބަރު  2017ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިނ ،ނޭޝަނަލ ޑރަގ އޭޖެނސީގެ ހެޑ
އޮފީސ (ގ .ގރީނގެ ،ކ .މާލެ) ނުވަތަ ސ.ހިތަދގައި ހިނގަމުނދާ ކޮމިޔުނިޓީ ސަރވިސ

ސެނޓަރ އަށެވެ.

ވަޒީފާއަށ އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުނތައ އީމެއިލ މެދުވެރިކޮށވެސ އަދި ފެކސ މެދުވެރިކޮށވެސ ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.
އީ-މެއިލ އެޑރެހަކީ hr@nda.gov.mv ،އެވެ .ފެކސ ނަނބަރަކީ3328184 ،އެވެ .އެޕލިކޭޝަނ ފޯމާއެކު
ހުށަހަޅަނޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުނތައ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕލިކޭޝަނ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އިނޓަވިއު އޮނނާނެ
ތަނާއި ،މުއދަތު

ޝޯޓ ލިސޓކުރުނ

މި މަޤާމަށ މީހަކު ހޮވުމަށ ބޭއވޭ އިނޓަވިއު އޮނނާނީ 2017 ،ނޮވެމބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ނޭޝަނަލ ޑރަގ
އޭޖެނސީގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށ ކުރިމަތިލާ ފަރާތތަކުނ ،އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިނޓަވިއުއަށ ހާޒިރުވުމަށ
ތައޔާރުވެގެނ ތިބުނ އެދެމެވެ.
މި ވަޒީފާއަށ އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތތަކުގެ އަދަދު 10

އަށވުރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢުލީމީ ފެނވަރާއި

ތަޖުރިބާއަށ ބަލައި ،ވަޒީފާއަށ ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތތަކުގެ ތެރެއިނ އެނމެ މަތިނ މާކސ ލިބޭ  10ފަރާތ
ޝޯޓލިސޓ ކުރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށ މީހުނ ހޮވުމަށ

( 30%ތިރީސ އިނސައތަ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ
ބަޔަކުނ އެނމެ
ދަށވެގެނ ލިބެނޖެހޭ
ޖުމލަ އިނސައތަ
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ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ވިލީތައުހީލު  -ފަހިފުރުސަތެއ

އިތުރު މަޢުލމާތު ހޯދުނ

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެނ މަޢުލމާތު ސާފުކުރުމަށ ގުޅާނީ  3334568 / 3343061ނަނބަރު ފޯނާއެވެ .ފެކސ
މއިލ ކުރާނީ  hr@nda.gov.mvއަށެވެ.
ނަނބަރަކީ 3328184 ،އެވެ .އީެ -
 24ޞަފަރު 1439
 13ނޮވެމބަރ 2017
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