މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2019/5 :

އިޢލާން
މޯލްޑިވްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކރެއްވމަށް ޝައޤވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރޙަބާ ކިޔަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް
ނ ،މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކަންހރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.
ބޭނންވަ ީ
މަޤާމ

ފާމަސޫޓިކަލް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-285175

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

ތ
މަޤާމގެ ގިން ި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް1.

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފސަރ ގްރޭޑް 1

ނ
ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަ ް

މޯލްޑްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ޑިވިޜަން  /ސެކްޝަން

ޓ
މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއޓިކް ގޑްސް ޑިވިޜަން  /މެޑިސިންގ ޔނި ް

މސާރަ

 5610/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2500/-ރފިޔާ

ސ
އެހެނިހެން އެލަވަން ް

ޝން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ  2ގެ ގޮތގައި މަހަކ .700/-
 .3ސްޕެޝަލް ޑިއޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތގައި މސާރައިގެ .35%
 .4ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ރިސްކް އެލަވަންސް.
 .5ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް.

1

މަޤާމގެ

 .1ބޭސް ރަޖިސްޓްރީ ކރމަށް ހށަހަޅާ ޑޮޒިއަރ އަދި ބޭސް އެޕްރޫވް ކރމަށް "ފިޒީޝަންސް

މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި

ރިކއެސްޓް ޓ އެޑް އަ ޑްރަގް ވިޗް އިޒް ނޮޓް ލިސްޓެޑް އިން އޭޑީއެލް" އިން ހށަހަޅާ

އ
ވާޖިބތަ ް

ފޯމްތައް އިވެލއޭޓް ކޮށް އެޕްރޫވް ކރމގެ މަސައްކަތްތައް މޯލްޑިވްސް ފޑް އޭންޑް ޑްރަގް
އޮތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީއާ ޕްރޮސީޖަރތަކާ އެއްގޮތަށް،

ސޕަވައިޒަރ އަދި ސެކްޝަން ހެޑްގެ

ލަފާގެ މަތިން ކރން.
 .2އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓްގައި ޕްރީއޮތޮރައިޒޭޝަން ގޮތގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބޭސްތަކަށް
ޕްރީއޮތޮރައިޒޭޝަން ހއްދަ ދިނމގެ މަސައްކަތްތައް ކރމާއި އަދި ސާމްޕަލްގެ ގޮތގައި
އިމްޕޯރޓް ކރމަށް ހށަހަޅާ ބޭސްތަކަށް ހއްދަ ދިނމގެ މަސައްކަތްތައް ކރން.
 .3ނޭޝަނަލް

ފާރމަސޫޓިކަލް

ބޯޑގެ

އެންމެހާ

މަސައްކަތްތައް

ގަވާއިދާއި

އެއްގޮތަށް

ބލެހެއްޓން.
ސޕަވައިޒަރގެ ލަފަޔާއި އިރޝަދގެ ދަށން ރާވާ ކޯޑިނޭޓްކޮށް ެ
 .4ބޭސް

ރަޖިސްޓްރީކޮށް

މާރކެޓް

އޮތޯރައިޒޭޝަން

ގ
ދިނމ ެ

ނިޒާމް

ހަރދަނާ

ކޮށް،

ހ ކަންތައްތައް ސޕަވައިޒަރާއި
ފންވަރ މަތިކރމަށް ކރަންޖެހޭ އެންމެ ާ
ތަރައްޤީކޮށްެ ،
ސެކްޝަން ހެޑްގެ ލަފާގެމަތިން ކރން.
ގވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ،ފެންވަރ
ަ
ގ ދަފްތަރ
 .5ވެޓިނަރީ ބޭހ ެ
މހެއްޓން.
ރަނގަޅކޮށް ބަލަހައްޓާ ،ދެ ެ
ނތަކގެ ސްޓޭޓަސް ބަލަހައްޓާ
ނސަލްޓަންޓންގެ ރެކޮމެންޑޭޝަ ް
 .6ރާއްޖޭން ބޭރން އަންނަ ކޮ ް
އަޕްޑޭޓްކޮށް ސޕްވައިޒަރންނަށް ހށަހެޅން.
 .7ރާއްޖޭގެ މާރކެޓަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކރެވި ،މާރކެޓްގައި ގެންގޅޭ ބޭސްތަކގެ ޕޯސްޓް
މާރކެޓް އިވެލއޭޝަން ،ގަވާއިދތަކާއި ތައްޔާރ ކރެވިފައިވާ ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް ރާވާ،
ހިންގން.
އ
މަޤާމގެ ޝަރތތަ ް

މަޤާމގެ މަސައްކަތާ ގޅޭ ތަޢލީމީ ރޮނގަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑގެ
ލެވެލް  5ނވަތަ  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.

މަގާމގެ މަސައްކަތާއި ގޅޭ

ފާމަސޫޓިކަލް ސައިންސް ،ފާމަސީ

މަގާމގެ މަސައްކަތާއި ގޅޭ

ފާމަސީ

އ
ތައލީމީ ރޮނގތަ ް

ވަޒީފާގެ ދާއިރާ
އ
ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތަ ް

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
އ
ދ އިދާރާގެ  www.health.gov.mvވެބްސައިޓންނާ ި
ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން އަ ި
ނނެއެވެ).
ކައންޓަރން ލިބެންހން ާ
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެ ި
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ،ކާޑގެ ދެފށގެ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެ ި
އވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފަ ި
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން

2

ނ ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް
ނމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއި ް
ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ަ
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން

(ހ)

ބޭރގެ

މަތީ

ތަޢލީމދޭ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛

މަރކަޒަކން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތަޢލީމީ

ސެޓފިކެޓތަކާއި

ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ

ސެޓފިކެޓ ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
އ
އޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާ ި
މތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާ ް
ަ

(ށ)

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
ގ
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކ ެ
ކޮޕީ.
ސަރވިސްގެ

 .7ސިވިލް

ވަޒީފާއަށް

ދެވޭ

ވަނމަށް

އިމްތިޙާނ

ފރިހަމަކޮށް

ސެޓްފިކެޓް

ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައލަތގެ މވައްސަސާއެއްގައި ނވަތަ ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީފާ
އވާ
އަދާކޮށްފަ ި

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

ވަޒީފާ،

އަދި

ވަޒީފާގެ

މއްދަތާއި،

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ)

އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ އަދި
ވ
ވއްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައި ާ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މ ަ
ލިޔން؛ ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
 .9މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައންސިލްގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކރމގެ ހއްދަ.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ

ނނާނެއެވެ.
މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓން ލިބެން ހ ް

ޤާބިލްފަރާތެއް ހޮވމަށް
އ
އތަ ް
ބެލެވޭނެ ކަންތަ ް
 21ޖަނަވަރީ  2019ގެ  13:30ގެ ކރިން،

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

ކތި ހށަހަޅާނީ
ށހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ
މަޤާމަށް އެދި ހ ަ

ސންގަޑި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ކައންޓަރަށެވެ .އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ

ކރިން

ށ
ހއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަ ް
ސަރކާރން އަލަށް ބަންދ ދވަ ެ
އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

3

އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މއްދަތ

މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 23 ،ޖަނަވަރީ  2019ން  7ފެބރވަރީ
 2019އާއި ދެމެދ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ (ރޯޝަނީ

ބލްޑިންގ) ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި
ި

ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތައްޔާރވެގެން
ތިބން އެދެމެވެ.
ނ
ޝޯޓް ލިސްޓްކރ ް

ލއި،
ރބާއަށް ބަ ަ
މ ފެންވަރާއި ތަޖ ި
ނ ތަޢލީ ީ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއި ް
ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10
ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.

މި އިޢލާނާއި ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރައްވަން ގޅާނީ  3014326އަށެވެ.
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ލިބޭފަރާތެއް

