މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ (IUL)23-HRD(LR)/23/2020/176:

އިޢލާން
މަޤާމ

ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-234416

ބޭނންވާ އަދަދ

( 1އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް .އެސް1 .

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ބލް ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމްސް ސެކްޝަން
ކޮމިއނިކަ ަ

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

ޕރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ހެލްތް ް

މސާރަ

 5610/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2500/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

ޕންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
ޕންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ެ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން
އިނާޔަތްތައް
ޕޓިންގ ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތގައި  700/-ރފިޔާ
 .3ސަ ޯ

މަޤާމގެ މައިގަނޑ

 .1ޓީ.ބީ ބައްޔާއި ބެހޭގޮތން އެއްކރަންޖެހޭ ޚާއްޞަ މަޢލޫމާތ ހޯދާ ބެލެހެއްޓމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ

މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި

މަސައްކަތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގޅިގެން ކރމާއި މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ތައްޔާރކރަންޖެހޭ

ވާޖިބތައް

ޕޓްތަކާއި ލިޔެކިޔންތައް ތައްޔާރކޮށް ބެލެހެއްޓން.
ރި ޯ
 .2ޓީބީ ބައްޔާއި

ބެހޭގޮތން އާންމން

ހޭލންތެރި

ކރމގެ

ޕރޮގްރާމްތައް
ް
ތަފާތ

ހިންގމގެ

މަސައްކަތްކރން.
 .3ނޭޝަނަލް ޓީ.ބީ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓމާއި ،ބަލި މީހންގެ ތަފާސް ހިސާބ ބެލެހެއްޓމާއި ،ނޭޝަނަލް
ޓީ.ބީ ޑްރަގް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓމާއި ،ރާއްޖޭގެ ޓީ.ބީގެ ހާލަތބަލާ މޮނިޓަރ ކރމގެ މަސައްކަތް ކރން.
ޕލޭންގައިވާ ލަޑދަޑިތަކަށް ވާސިލްވމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ޔނިޓް
 .4ހެލްތް މާސްޓަރ ް
ލެވަލްގައި ރާވާ ހިންގން.

 .5ޓީބީ ބަލި ފެތރނަ ނދިނމަށް ކޭސް ޑިޓެކްޝަނާއި ޓީބީ ސަރވޭލަންސް މަސައްކަތްތައް ކރން( .ޓީބީ
ބަލި މީހން ކޮންޓެކްޓް ވން ހިމެނޭ)
 .6މީގެ އިތރންވެސް މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ސޕަރވައިޒަރން ހަވާލކރާ މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީހގައި
ކރަންޖެހޭ މޙިއްމ މަސައްކަތްތަކގައި އަމަލީގޮތން ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވން.
 .7ޓީ.ބީގެ މާސް ސްކްރީންތައް ރާވާ ހިންގން އަދި މާސް ސްކްރީންގައި މީހންގެ މަޢލޫމާތ ނެގމާއި
މާންޓް ޖެހމާއި ރީޑިންގެ ނެގން.
 .8ރާއްޖެއިން ޓީބީ ބަލި ނައްތާލމގެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގން.
 .9އޮފީހގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގޅޭގޮތން ޙަވާލކރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކރން.
މަޤާމގެ ޝަރތތައް

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

ތައލީމީ ރޮނގތައް

ގޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް

ޕބްލިކް ހެލްތ
ޕރައިމަރީ ހެލްތކެއަރ ަ ،
ކޮމިއނިޓީ ހެލްތްް ،

ހެލްތ ސަރވިސަސް

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނގެ
ވެބްސައިޓން އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ  health.gov.mvވެބްސައިޓންނާއި ލިބެންހންނާނެއެވެ).
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ދެފށގެ ލިޔންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ
ޕއެއް ނވަތަ އައި.ޑީ ކާޑ ގެއްލިފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ
ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮ ީ
ޕސްޕޯޓ ނވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް.
އފަންދވަހގެ ސެޓފިކެޓާ ،
 .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) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ ތަޢލީމދޭ
ޕޓްގެ ނވަތަ ސެޓްފިކެޓް ނެތް
މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ހާލަތްތަކގައި ،ކޯސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން
ޕޓްގެ ކޮޕީ:
ޕ އަދި ޓްރާންސްކްރި ް
ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއ.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮ ީ
ޕ
ޕޓްގެ ކޮ ީ
(ށ) މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރި ް
ޕޓްގެ ކޮޕީ.
ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމާއި ޓްރާންސްކްރި ް
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
(ހ)

ސިވިލް

ސަރވިސްގެ

ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައލަތގެ

މއައްސަސާއެއްގައި،

ސަރކާރ

ހިއްސާވާ

ކންފންޏެއްގައި ނވަތަ ޤައމީ ނވަތަ ބައިނަލްއަޤވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ /ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ (އެއް އިދާރާއެއްގެ
ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ،
ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ
އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން ،ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް
ޗެކް ފޯމ.
(ނ)

ދައލަތގެ އިދާރާތަކާއި ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ތެރެއިން އވާލާފައިވާ ތަންތަނގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ
(އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމ.

(ރ) ޤައމީ ނވަތަ ބައިނަލްއަޤވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ
މަޤާމތަކގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން
އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތަކީ ހިނގަމންދާ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔން
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައންލޯޑްސް

ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ

އިން ލިބެން ހންނާނެއެވެ.

ކަންތައްތައް:

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads//Informations/Informations(346).pdf

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މެއިލްކރައްވާނީ  2020ނޮވެންބަރ  19ވަނަ ދވަހގެ  13:30ގެ ކރިން

ސންގަޑި

 jobs@health.gov.mvއަށެވެ.
އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ބަންދ ދވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ
ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކ ހރިހާ ޑޮކިއމަންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ކރމަށް ފަހ ،ފައިލގައި
އެޕްލިކޭޝަން ހށަހަޅާ ފަރާތގެ ނަމާއި މަޤާމ ނަންބަރ ޖެހމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓް ކރން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ

މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއ ،އޮންނާނީ 2020 ،ވަނަ އަހަރގެ ނޮވެންބަރ ނވަތަ 2020

ތަނާއި ،މއްދަތ

ޑިސެމްބަރ މަހ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކން،
އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ

ޕއިންޓް
އިންޓަވިއ ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  5ދވަހގެ ތެރޭގައި " ވާޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮ

ޕއިންޓް ލިބނ
ފަރާތްތަކަށް ޮ

ލިބނ ގޮތގެ ޝީޓް ( A2ފޯމް) އާންމކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމކރެވޭނެއެވެ.

ގޮތގެ ޝީޓް( A2ފޯމް)

ޕއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ ޝަކވާއެއް އޮތްނަމަ  A2ފޯމް އާންމ
ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮ

އާންމކރން

ކރާދވަހން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  5ދވަހގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކވާއެއް މި އިދާރާއަށް
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ

މަޢލޫމާތ ސާފކރައްވަން ގޅއްވާނީ  3014423ނަންބަރ ފޯނަށެވެ .އަދި އީ-މެއިލް ކރައްވާނީ
 jobs@health.gov.mvއަށެވެ .ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހން ހޮވމާއި ޢައްޔަނކރމގެ
މިންގަނޑތަކާއި އޞޫލތައް އަދި އެ އޞޫލތަކާއި ގޅންހރި އެންމެހާ ލިޔންތައް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނގެ

ޑައންލޯޑްސްގެ

ވެބްސައިޓްގެ

"އައްޔަނކމގެ

( )http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usooluއިން ލިބެން ހންނާއެވެ.
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ހސައިން މާނިއ
ޑެޕިއޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އޞޫލާގޅޭ"

