މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2018/123 :

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

އެސިސްޓެންޓް ފާމަސޫޓިކަލް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-289248

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

ޖީ.އެސް3.

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް އޮފސަރ ގްރޭޑް 1

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑްސް ފޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ޑިވިޜަން  /ސެކްޝަން

މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއޓިކް ގޑްސް ޑިވިޜަން  /އެންފޯސްމަންޓް  /އެމްޓީޖީ ސެކްޝަން

މސާރަ

 4465/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 1500/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

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

1

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި

 .1ފާމަސީ  /ބޭސް ގދަން ތަކގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ރާވާ ހިންގމގައި އެހީތެރިވެ ރެކޯޑްސްތައް

ވާޖިބތައް

ޤަވާޢިދން ބެލެހެއްޓން.
 .2އެންސްފޯސްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ރެކޯރޑްސްތައް

އަދި ކަމާބެހޭ ލިޔކިޔންތައް ރިވިއކޮށް

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓން.
 .3ޕޯޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކރން.
 .4ޕޯޓްތަކގައި ހިފެހެއްޓޭ ބޭހާއި އަދި ދޫކރެވޭ ބޭހގެ މަޢލޫމާތތައް ގަވާއިދން ބަލަހައްޓާ
ދެމެހެއްޓން.
 .5ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް އަށް ހއްދައަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ހއްދަ ދިނމގެ މަސައްކަތގައި
އެހީތެރިވން.

މަޤާމގެ ޝަރތތައް

ނވަރގެ އިމްތިޙާނަކން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި
ސާނަވީ ނވަތަ އެ އާ އެއް ފެ ް
ވމާއެކ ،އޭގެ އިތރން 'ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް' ނވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް
އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވން.

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން އަދި އިދާރާގެ  www.health.gov.mvވެބްސައިޓންނާއި ކައންޓަރން
ލިބެންހންނާނެއެވެ).
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ 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)

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ
މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛

ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި

ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔމގެ ކޮޕީ.
(ށ)

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

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
2

 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
ދައލަތގެ

(ހ)

ނވަތަ

މވައްސަސާއެއްގައި

ހިއްސާވާ

ސަރކާރ

ކންފންޏެއްގައި

ވަޒީފާ

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ
ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ

(ށ)

އަދާކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާ،

އަދާކރި

ވަޒީފާ

މއްދަތާއި،

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތ

އަދި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން؛
ނވަތަ ވަޒީފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ

މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓން ލިބެން ހންނާނެއެވެ.

ޤާބިލްފަރާތެއް ހޮވމަށް
ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި
ސންގަޑި

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  14ޖޫން  2018ގެ  13:30ގެ ކރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތް ގެ ކައންޓަރަށެވެ .އަދި އިޢލާނގެ ސންގަޑި ހަމަވމގެ

ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ބަންދ

ދވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމާއެކ

ހށަހަޅަންޖެހޭ

ހރިހާ

ލިޔންތައް

ހށަހަޅާފައި

ނވާނަމަ

އެޕްލިކޭޝަން

ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މއްދަތ

މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 2018 ،ވަނަ އަހަރގެ ޖޫން ނވަތަ ޖލައި މަހ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ (ރޯޝަނީ

ބިލްޑިންގ) ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކން،

އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ޝޯޓް ލިސްޓްކރން

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

މި އިޢލާނާއި ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރައްވަން ގޅާނީ  3014326އަށެވެ.
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ލިބޭފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް

