މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2018/121 :

އިޢލާން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކރެއްވމަށް ޝައޤވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަރޙަބާ ކިޔަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނންވަނީ،
މަސައްކަތަށް ޝައޤވެރިކަންހރި ،ޤާބިލް މީހެކެވެ.

މަޤާމ

ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

J-258547

ބޭނންވާ އަދަދ

( 01އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް2.

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފސަރ ގްރޭޑް 2

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ޑިވިޜަން  /ސެކްޝަން

ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ކްރޯނިކް ޑިސީސް ޑިވިޜަން /ޖެނެޓިކް އެންޑް ކޮންޖެނިޓަލް ޑިސްއޯޑަރސް
ސެކްޝަން

މސާރަ

 6295/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2500/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

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

1

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި
ވާޖިބތައް

ސގެ ހެލްތް ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ކްރޮނިކް ޑިޒީސަސް
 .1ހެލްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެން ީ
ޑިވިޜަންގެ

ހިންގމަށްޓަކައި

ޔނިޓގައި

ކރމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަސައްކަތްތައް

އެޖެންސީގެ ޕޮލިސީއާއި ޕްރޮސީޖާސް އާއި އެއްގޮތަށް ރާވާ ހިންގން.
 .2އާންމ

ރައްކާތެރިކރމގެ

ޞިއްޙަތ

ޤާނޫންގެ

ދަށން

ހަދަންޖެހޭ

އ
ޤަވާޢިދތަކާ ި

އެކްޝަން ޕްލޭންތައް ތައްޔާރކޮށް ތަންފީޒކރމގެ މަސައްކަތްތައް ކރން
 .3ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރގައި ފާހަގަކރެވޭ އާއްމ ޞިއްޙަތާބެހޭ ދވަސްތައް ކަމާގޅޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކާ ދާއިރާތަކާ ގޅިގެން ފާހަގަކރން.
ކން އިތރކރމަށްޓަކައި
 .4އާންމ ޞިއްހަތ ރައްކާތެރިކރމާ ގޅޭގޮތން އާއްމ ހޭލންތެރި ަ
މީޑިއާ މެދވެރިކޮށް މަޢލޫމާތ ފޯރކޮށްދިނމާއި މީޑިއާ ސްލޮޓްސް ތައް ހަމަޖެއްސން.
 .5ހެލްތް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އެޖެންސީގެ

ވެބްސައިޓް

ދވަހން

ދވަހަށް

އަޕްޑޭޓްކޮށް

އ
ބލިކަށް ފަތރަންޖެހޭ މަޢލޫމާތ މީޑިއާ މެދވެރިކޮށް ފެތރމާ ި
ބެލެހެއްޓމާއި ޕަ ް
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ގޅިގެން ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރކޮށް ފޮނވން.
ގ
ގ މހިންމ ހަރަކާތްތަކ ެ
ނސީއިން ތަންތަނގައި ހިން ާ
 .6ހެލްތ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ ް
މަޢލޫމާތ ޕްރޮގްރާމް ތަކާއިގޅިގެން ސޯޝަލް މިޑިއާގައި ފެތރމަށް މަސައްކަތް ކރން.
 .7ޔނިޓގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގމގައި މިއޭޖެންސީގެ ޑިވިޒަންތަކާއި ސަރކާރގެ
މޢައްސަސާތަކާއި ،އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ގޅިގެން މޖްތަމައގެ ޞިއްޙީ މައލޫމާތ
ކން އިތރކރން އަދި
އިތރކޮށް ޞިއްޙީ ރަނގަޅ އާދަތަކަށް އަހލވެރިކރމގެ ޤާބިލް ަ
އ އެފަރާތްތަކާއި ގޅން
މި ފަރާތްތަކން ކރާ މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ މަޢލޫމާތ އެއްކރމާ ި
ށގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކރން.
ޤާއިމްކޮށް އެފަރާތްތަކން ކރިއަ ް
ޕރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ މއްދަތ
 .8ބޭރގެ އެހީލިބިގެން ހިންގޭ ް
ޕޓްތައް ތައްޔާރކން.
ތަކގައި ހިންގާ ފޮނވަންޖެހޭ ރި ޯ
 .9މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ތައްޔާރކރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކާއި ލިޔެކިޔންތައް ތައްޔާރކޮށް
ބެލެހެއްޓމާއި ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލގެމަތީން ރިޕޯރޓްކރން.
 .10މީގެ

އިތރންވެސް

މަސައްކަތގެ

ދާއިރާއިން

ސޕަރވައިޒަރން

ހަވާލކރާ

ނ
މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީހގައި ކރަންޖެހޭ މޙިއްމ މަސައްކަތްތަކގައި އަމަލީ ގޮތ ް
ބައިވެރިވެ ހަރަކާތްތެރިވން.
މަޤާމގެ ޝަރތތައް

ކޮމިއނިޓީ ހެލްތ ،ޕްރައިމަރީ ހެލްތކެއަރ ނވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތ އާއިގޅޭ ތަޢލީމީ ރޮނގަކން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  7ނވަތަ  8ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.

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)
2

 .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؛

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ

(ހ)

މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި

ކޮޕީ؛

ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔމގެ ކޮޕީ.
މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ

(ށ)

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.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ:
(ހ)

ދައލަތގެ

މވައްސަސާއެއްގައި

ސަރކާރ

ނވަތަ

ހިއްސާވާ

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،

ވަޒީފާ

އަދާކރި

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  11ޖޫން  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

ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
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ހރިހާ

ލިޔންތައް

ހށަހަޅާފައި

ނވާނަމަ

އެޕްލިކޭޝަން

އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ
ތަނާއި ،މއްދަތ

އވޭ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 2018 ،ވަނަ އަހަރގެ ޖޫން މަހ
މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭ ް
ރޝަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ( ޯ

ބިލްޑިންގ) ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާ

އޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ފަރާތްތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތަ ް
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

