މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2019/104 :

އިޢލާން
މަޤާމ

އެސިސްޓެންޓް ބަޔމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-305897

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް3 .

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ރީޖަނަލް އެންޑް އެޓލް ހެލްތ ސަރވިސަސް ޑިވިޝަން ،ބަޔމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ޔނިޓް

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ

މސާރަ

 7035/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2500/-ރފިޔާ

ޓެކްނިކަލް ކ އެލަވަންސް

މސާރައިގެ 28%

ރިސްކް އެލަވަންސް

ރިސްކް އެކލެވޭ މަސައްކަތް ކރާ ކޮންމެ ދވަހަކަށް  100/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

މަޤާމގެ މައިގަނޑ

.1

މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ވާޖިބތައް

ޞިއްޙީ ޙިދމަތގައި ބޭނންކރާ މެޝިނަރީއާއި އިކއިޕްމަންޓްތައް ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކރމގެ
މަސައްކަތގައި އެހީތެރިވން

.2

ބަޔމެޑިކަލްއިން ގަވައިދން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މެޝިނަރީއާއި އިކއިޕްމަންޓްތަކގެ އިންވެންޓަރީ
އާއި ހިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓމާއި ރިޕެއަރ ކރމަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ރަނގަޅ ކރމަށްފަހ އަނބރާ

ފޮނވމާއި ލިޔމން އެކަން ބެލެހެއްޓން.
.3

ޞިއްޙީ ޙިދމަތްދޭ ތަންތަނގައި ހރި
މަރަމާތ

ކރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކގައި

މެޝިންތަކާއި

މެޝިންތަކާއި އިކއިޕްމަންޓްތަކގެ ޙާލަތ ބަލައި
ކރމަށް އިނޖިނިއަރން

ރިޕެއަރ

އިކއިޕްމަންޓްސް މާލެގެނެސްގެން

ރިޕެއަރ

ކރަންޖެހޭ

ފޮނވމާއި އަދި
ޙާލަތްތްކގައި އެ

އެހީތެރިކަން ފރކޮށްދީ އެކަންކަން ޙައްލ ކރމަށް ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކރން.
.4

ޞިއްޙީ

ޙިދމަތްދޭ

މަރކަޒތަކގައި

ބޭނންކރާ

މެޑިކަލް

އިކއިޕްމަންޓްތަކާއި

ސްޕެއަރޕާޓްސްތަކގެ ރެކޑްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓން.
.5

މެޑިކަލް އިކއިޕްމަންޓްތަކާ ގޅޭ ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ތައްޔާރކޮށް ،މޮނިޓަރ ކރމާއި،
އަދި ސަޕްލައަރ ޕާރފމަންސް ރިޕޓް ގަވާއިދން ތައްޔާރކޮށް ހިއްސާކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ
ހިއްސާކރން.

.6

މެޑިކަލް އިކއިޕްމަންޓްތައް ބަލްހައްޓާ ރިޕެއަރ ކރާ

މވައްޒަފންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނތައް

ދިނމގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނން.
.7

ކޮންމެ ދވަހަކ ހެނދނ ޔައމިއްޔާއަށް ބޭނންވާ މަޢލޫމާތތައް ޑިވިޝަންތަކން ހދައި
އެމައލޫމާތތައް ކޮންމެ ދވަހެއްގެ  13:00ގެ ކރިން ކޮންޕައިލް ކރން އަދި މައލމާތ ނލިބޭ
ތަންތަނގެ ލޮސްޓް ހަފްތާއަކ އެއްފަހަރ ސްޕަރވައިޒަރާ ހަވާލކރން.

.8

ސެކްޝަންގައި ފައިލް ކރަންޖެހޭ ލިޔންތައް ބޭނންވާ ވަގތ ފަސޭހައިން ހދޭނެގޮތަކަށް
ފައިލްކރަން ލިބޭތާ 1 ،ދވަހގެ ތެރޭގައި ފައިލްކރން.

.9

މަޤާމގެ ޝަރތތައް

އޮފީހގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގޅޭގޮތން ޙަވާލކރެވޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކރން.

 .1މަޤާމގެ މަސައްކަތާ ގޅޭ ތަޢލީމީ ރޮނގަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ
އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  7ނވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވމާއެކ ،މަޤާމގެ
މަސައްކަތގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދވެގެން  2އަހަރ ދވަހގެ ތަޖރިބާ ލިބިފައިވން.
ނވަތަ،
 .2މަޤާމގެ މަސައްކަތާ ގޅޭ ތަޢލީމީ ރޮނގަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ސަނަދތަކގެ
އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  9ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.

ތަޢލީމީ ރޮނގތައް

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތ ދާއިރާތައް

ބަޔއިންޖިނިއަރިންގ ،ބަޔމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ،މެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

ބަޔ މެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފމ (މި ފމް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ

 www.health.gov.mvވެބްސައިޓންނާއި

ކައންޓަރން ލިބެންހންނާނެއެވެ).
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ،ކާޑގެ ދެފށގެ
ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ
އަދާކރާ އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
(ހ)

މލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ
މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި
ފެންވަރެއްގައި

ޤަބޫލ

ކރެވޭނެކަމަށް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

މލްޑިވްސް

އޮތރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
(ށ)

މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ،
އެ ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައލަތގެ މވައްސަސާއެއްގައި ނވަތަ ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އަދާކޮށްފައިވާ

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 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ
މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން؛ ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފމް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ ފަރާތެއް
ހޮވމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސންގަޑި

މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓން ލިބެން ހންނާނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  18އެޕްރީލް  2019ވަނަ ދވަހގެ  13:30ގެ
ކރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ކައންޓަރ އަށެވެ .އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ

ކރިން

ސަރކާރން އަލަށް ބަންދ ދވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް

އެދޭ ފމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ ތަނާއި،
މއްދަތ

މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 2019 ،ވަނަ އަހަރގެ އެޕްރީލް މަހ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ (ރޝަނީ

ބިލްޑިންގ) ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ

ފަރާތްތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ޝޓް ލިސްޓް ކރން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތްތެއް ޝޓްލިސްޓް
ކރެވޭނެއެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ

މަޢލޫމާތ ސާފކރައްވަން ގޅއްވާނީ  3014326ނަންބަރ ފނަށެވެ.
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