މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2019/72 :

އިޢލާން
މަޤާމ

އެކައންޓްސް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-305902

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

ތ
މަޤާމގެ ގިން ި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް 2

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތް ޑިވިޜަން  /ހެލްތް އިކޮނޮމިކްސް ޔނިޓް

ނ
ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ

މސާރަ

 6295/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2000/-ރފިޔާ

ސ
އެހެނިހެން އެލަވަން ް

ޝން
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ
ތއް
ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތް ަ
 .3ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތގައި މސާރައިގެ 28%

މަޤާމގެ މައިގަނޑ
މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ވާޖިބތައް

 .1ނެޝަނަލް ހެލްތ އެކައންޓްސް އެކލަވާލމަށް ޞީއްހީ ދާއިރާގައި ހެދަވާ
އ އައްކޮށް
ހަރަދތަކގެ(ސަރކާރންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކން) މަޢލޫމާތތަ ް
ލ ރިޕޯޓތައް
ޝ ް
ސޕަރވައިޒަރ/ކޮންސަލްޓަންޓްގެ އިރޝާދގެ ދަށން ފައިނޭން ަ
ތައްޔާރކރން.
 .2ހެލްތ އިކޮނޮމިކްސް ޔނިޓން އެއްކރާ ހެލްތ އެކައންޓްސްގެ މަޢލޫމާތތައް
ކއި އަދި
މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ ބޭފޅންނާއި އެހެން ސެކްޝަންތަ ާ
އޮފީސްތަކާއި ޙިއްސާކޮށް ،ބައިނަލް އަޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ

ހ ލިޔެކިޔންތައް ތައްޔާރކޮށް ބެލެހެއްޓން.
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނވަންޖެ ޭ
 .3ހެލްތ އިކޮނޮމިކްސް އަދި ހެލްތ ފައިނޭންސިންގ/އެކައންޓްސް ދާއިރާއާ ގޅންހރި
ސެކްޓަރގެ ޕްރޮޖެކްޓް  /ޕްރޮގރާމތައް ރާވައި ހިންގން.
ލތް އެކައންޓްސްގެ އަހަރީ ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަކާއި ،ޤައމީ
 .4ނެޝަނަލް ހެ ް
ފެންވަރެއްގައި ކރެވޭ ޚަރަދތަކާއި ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ހިނގާ ޚަރަދތަކގެ
ހދާ އެއްކރން.
ތަފްޞީލ މަޢލޫމާތ ޯ
 .5ހެލްތ އިކޮނިމިކްސް ޔނިޓންގެ މަސައްކަތްތަކގައި ފަންނީ އެހީ ދެއްވމަށްޓަކައި
އބޭފޅންނާއިއެކ
ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންސަލްޓެންޓންނާ އެކ މަސައްކަތްކޮށް ެ
ނންސިންގ/އެކައންޓްސް
ނތައް އިންތިޒާމކޮށް ،ހެލްތ ފައި ޭ
ބާއްވަންޖެހޭ މީޓި ް
ރިޕޯޓތައް ތައްޔާރކމގައި ކޮންސަލްޓެންޓަށް އެހީތެރިވެދިނން.
 .6ޞިއްޙީ ދާއިރާއާގެ މަޢލޫމާތ ،ދާއިރާގެ އަގތަކާއި ދާއިރާއަށް ޚަރަދ ކރެވޭ ގޮތގެ
އެނަލިސިސް ހެދން.
ތއްގައި ހެލްތ އެކައންޓްސްއާ ގޅޭ މަޢލޫމާތ
 .7ހަރދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ ެ
އެއްކރމާއި މެނޭޖްކރމާއި އަދި ޢާއްމ ކރން.
 .8ޞީއްޙީ ފަރވާ ދިނމގެ ނިޒާމގެ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ހޭދަވާވަރ މޮނިޓަރކޮށް
ނންޝަލް ރިޕޯޓތައް ތައްޔާރކރން.
ބެލެހައްޓައި ފައި ޭ
 .9ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގޅޭ ރިސާރޗް ކރމގެ މަސައްކަތްތައް ކރން.
ބންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް
ލޓީތަކން މި މިނިސްޓްރީއަށް ލި ެ
 .10ހަވާލކރެވިފައިވާ ހެލްތ ފެސި ި
ގއި ،މަންތްލީ
މަހން މަހން އެއްކޮއް ،އެ ރިޕޯޓތަކގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކރމަށްފަހ ަ
އެކްޓިވިޓީ ރިޕޯޓްތަކގެ އެނަލިސިސް ހަދާ ،ސޕަވައިޒަރާއި ހިއްސާކރން.
އ
މަޤާމގެ ޝަރތތަ ް

މަގާމގެ

މަސައްކަތާ

ގޅޭ

ތަޢލީމީ

ރޮނގަކން

އޖޭގެ
ދިވެހިރާ ް

ގައމީ

ގ
ސަނަދތަކ ެ

އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  7ނވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.
އ
ތައލީމީ ރޮނގތަ ް

ނންސް
އެކައންޓިންގ ،ފައި ޭ

ގޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

ނންސް
އެކައންޓިންގ ،ފައި ޭ

އ
ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތަ ް

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ www.health.gov.mv
ވެބްސައިޓންނާއި ކައންޓަރން ލިބެންހންނާނެއެވެ).
ބރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަން ަ
ހިމެނޭގޮތަށް)
ގ
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ،ކާޑ ެ
ދ ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ދެފށގެ ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަ ި

ނ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފ ް
ކރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް
ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
މޯލްޑިވްސް

(ހ)

ރާއްޖެއިން

ކޝަން
ކޮލިފި ޭ

ބޭރގެ

މަތީ

ނ
އޮތޯރިޓީ ް

ތަޢލީމދޭ

ލވަލް
ފެންވަރެ /

މަރކަޒަކން

ކަނޑައަޅާފައިވާ،
ތަޢލީމީ

ދޫކޮށްފައިވާ

ރހަމަ ކރިކަމގެ
ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފ ި
ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެވޭނެކަމަށް
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި

(ށ)

ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ

މަސައްކަތގެ

ދާއިރާއާ

ކރ

ގޅޭ

މއްދަތގެ

ކޯސްތަކާއި

ތަމްރީނ

ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
ޓ
ކ ް
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފި ެ
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
ފ
(ހ) ދައލަތގެ މވައްސަސާއެއްގައި ނވަތަ ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީ ާ
ގ
އދަތާއި ،ވަޒީފާ ެ
ށފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މ ް
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮ ް
މަސްއޫލިއްޔަތ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ)

އ ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ
އަމިއްލަ ކންފންޏެ ް

އަދާކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާ،

ފ
ވަޒީ ާ

އަދާކރި

މއްދަތާއި،

ޒފާގެ
ވަ ީ

މަސްއޫލިއްޔަތ

ދ
އަ ި

ވ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައި ާ
ލިޔން؛ ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ
ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ

ނނާނެއެވެ.
މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓން ލިބެން ހ ް

ކަންތައްތައް:
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  14މާރިޗ  2019ވަނަ ދވަހގެ  13:30ގެ

ސންގަޑި

ކރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ކައންޓަރ އަށެވެ .އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ
ގ
ނމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހ ެ
ބންދ ދވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ަ
ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ަ
ބލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ަ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ ތަނާއި،
މއްދަތ

ވ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 2019 ،ވަނަ އަހަރގެ މާރިޗ މަހ
މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއް ޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ (ރޯޝަނީ

ބިލްޑިންގ) ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ

އޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ފަރާތްތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތަ ް
ޝޯޓް ލިސްޓް ކރން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި،
ތތެއް
ނ މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާ ް
މ މަތި ް
ތތަކގެ ތެރެއިން އެން ެ
ރ ް
ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ ފަ ާ
ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ

ނށެވެ.
މަޢލޫމާތ ސާފކރައްވަން ގޅއްވާނީ  3014326ނަންބަރ ފޯ ަ
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