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މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތު 
ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްޮރޖެކްޓް ޮއފިސަރ

 

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)23-HRD(LR)/23/2022/207 އިއުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލައްވާފައި ނުވާތީ،

އަލުން މިމަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަމެވެ.

 ޕޮްރޖެކްޓް ޮއފިސަރމަޤާމު

 J-338119        މަޤާމުގެ ނަންބަރު

 01 (އެކެއް)ބޭނުންވާ އަދަދު 

 ދާއިމީމަޤާމުގެ ގިންތި 

 އެމް. އެސް. 2މަޤާމުގެ ރޭންކް 

މަޤާމުގެ
ކްލެސިފިކޭޝަން

 ޓެކްނިކަލް ޮއފިސަރ ގްރޭޑް 2

ޮޕލިސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން، ޮޕލިސީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންޑިވިޝަން/ ސެކްޝަން
އެންޑް ޮމނިޓަރިންގ ސެކްޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ
ތަން

 މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތު

 -/6295 ރުފިޔާމުސާރަ

ސަރވިސް
އެލަވަންސް

 -/2000 ރުފިޔާ



އެހެނިހެން
އެލަވަންސް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ޮކންޓްރިބިއުޝަން.
2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން

އިނާޔަތްތައް
3. ޓެކްނިކަލް ޯކ ގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްނަމަ ޓެކްނިކަލް ޯކ އެލަވަންސްގެ ޮގތުގައި

މުސާރައިގެ %28 އަދި ޓެކްނިކަލް ޯކ އަށް ޝަރުތުފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްނަމަ ސަޯޕޓިންގ ޯކ
އެލަވަންސް 2 ގެ ޮގތުގައި މަހަކު -/900 ރުފިޔާ (ޓެކްނިކަލް ޯކ ދާއިރާ: ހެލްތު ޮޕލިސީ،

އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު، ޕްޮރޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު)

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

ވާޖިބުތައް

1. ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ހުރިހާ ޮމނިޓަރިންގެ މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދުން ކަނޑައެޅޭ
ސުންގަޑިތަކަށް ޮކށްނިންމުން. އަދި ޑަބްލިއު އެޗް.ޯއގެ ޕްލޭނިންގ ޕްޮރގްރާމްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ

ރިޯޕޓިންގ ކުރުމާއި މިޕްޮރގްރާމާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
2. ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ސިއްޙީ ވުޒާރާއިން ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހެލްތު އެޯވރޑްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުން.
3. ޮކންމެ އަހަރެއްގައި ބަޖެޓް ފާސްވުމުން އެކުލަވާލެވޭ މިނިސްޓްރީގެ އަދި ހުރިހާ ޮހސްޕިޓަލެއްގެ،
ކ.އަޮތޅު ހެލްތު ސެންޓަރތަކުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުތައް މަހުންމަހަށް, ކުއަރޓަރލީ އަދި އަހަރީ

ރިވިއު ރިޯޕޓު ތައްޔާރުކުރުން
4. ހެލްތު ސެކްޓަރއާއި ގުޅުންހުރި ޕްލޭންތައް، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކްޝަން
ޕްލޭންތައް ހެދުމުން ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ޮކންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު

ޮމނިޓަރކުރުމުގައި އެހެނިހެން ޮއފީސްތަކާއި މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން ޑިޕާޓުމަންޓު، ޑިވިޝަން،
ސެކްޝަން ޔުނިޓް އަދި ޮހސްޕިޓަލުތަކާއި ގުޅިގެން ވިލަރެސްކުރުން

5. މެނިފެސޯްޓގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ ދާޢިރާއާއި ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި ވަޢުދުތައް
ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ޤަވާޢިދުން ޮމނިޓަރ ކުރުމާއި ޞިއްޙީ ދާޢިޜާއި ގުޅިގެން

ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީހަށް ޮފނުވަންޖެހޭ މަންތްލީ ޮމނިޓަރިންގ އާއި ގުޅިގެން ޮފނުވަންޖެހޭ
މަޢުލޫމާތުތައް ސެކްޓަރގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓް، ޑިވިޜަން، ސެކްޝަން، ޮހސްޕިޓަލް،ޮއފީސް އަދި

ސެކްޝަންތަކުން ޯހދުމަށްފަހު ނިންމައި ކަނޑައެޅޭ ސުންގަޑިތަކަށް ރަޢީސް ޮއފީހާއި ހިއްސާކުރުން.
6. މެނިފެސްޯޓއާއ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޕްލޭނުތައް އެކުލަވާލުމުން ގަވާއިދުން ޮމނިޓަރޮކށް

ވިލަރެސްކުރުން
7. މިނިސްޓްރީގެ 10އަހަރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންއާއި އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު
އެހެން ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކާއި ޑިވިޜަންތަކާއި ގުޅިގެން ޮމނިޓަރޮކށް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުން އަދި

ކުރަންޖެހޭ ރިވިއުތައް ވިލަރެސްކުރުން
8. ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޯޓ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްޮގތަށް ސެކްޓަރގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކެޝަން ޕްލޭނު

އެކުލަވާލުމުން ގަވާޢިދުން ޮމނިޓަރކުރުން.
9. މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޯޓ ތަންފީޒު ކުރެވޭ މިންވަރު ބަލައި އެކަމާއި ގުޅޭ

ރިޯޕޓް ތައްޔާރުޮކށް، ސެކްޓަރގެ ކާމިޔާބީތައް ޮމނިޓަރޮކށް މިފަދަ ރިޯޕރޓްތައް ޮފނުވަންޖެހޭ
އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރު



10. ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހެލްތު ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތައް
ފާހަގަޮކށް، އެކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި

އެމަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮގތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ ދާއިރާ / ޑިޕާރޓްމަންޓް /
ޑިވިޝަނަކުން ޯހދައި އެއްޮކށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޯޕޓް ކުރުން އަދި އެހެން އިދާރާތަކަށް

ޮފނުވަންޖެހޭ އަޕްޑޭޓްތައް ހަދައި ޮފނުވުން
11. ދާއިރާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަންތަކުން އެކުލަވާލާ ޓެކްނިކަލް ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުން ޕްލޭނިންގ
ސެކްޝަންގެ އެހީތެރިކަން ޯފރޮުކށްދީ ގައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ސެޕްއާއި އެލައިން ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް އެޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ވިލަރެސޮްކށްގެން ހިންގުން.
12. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ސެކްޓަރ ޕްލޭނާއި ޮޕލިސީ ތަކާއި ބެހޭ ޕްޮރގްރާމު ބަލަހައްޓައި

ހިންގުން އަދި ގަވާޢިދުން ޮފނުވަންޖެހޭ ރޯިޕޓިންގ ޮފނުވުމާއި ޕްޮރގްރާމާއި ބެހޭ އެހެނިހެން
ކަންތައްތައް ގަވާޢިދުން ވިލަރެސްކުރުން.

13. ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާނެޮގތުގެ އުސޫލާ އެއޮްގތަށް
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި އަމަލުކުރުން އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން އެކުލަވާލާ ސިޔާސަތުތައް

އެންޯޑޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި ޤަވާއިދުން ޮމނިޓަރ ކުރުން
14. ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ޮކންމެ އަހަރެއްގައި އެކުލަވައިލުން އަދި ސެކްޓަރގެ ބަޖެޓާއި

ނިއު ޮޕލިސީ އިނީޝިއޭޓިވް އެކުލަވާލުމުން އެއަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ޮގތް ޮމނިޓަރކުރުން
15. ޮއފީހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭޮގތުން ހަވާލުކުރެވޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.

16. ސިއްޙީ އެމަޖެންސީތަކާއި، ޕެންޑަމިކް އަދި ކާރިސާތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލޮީގތުން
ބައިވެރިވުން.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

1. މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ޮރނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ ޮއނިގަނޑުގެ
ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްޮކށްފައިވުން.



ތަޢުލީމީ ޮރނގުތައް:

ޮކމިއުނިޓީ ހެލްތު
ގޯްލބަލް ހެލްތު ޮޕލިސީ

ހެލްތް އިންޮފމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް
ހެލްތު ޮޕލިސީ

ހެލްތް ރިސަރޗް
ހެލްތް ސަރވިސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހެލްތް ސަރވިސް މެނޭޖްމަންޓް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު

އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
ޮޕލިސީ ސްޓަޑިޒް

ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ
ޕޮްރޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު

ޕަބްލިކް ހެލްތު
ޕަބްލިކް ޮޕލިސީ

މަޤާމުގެ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިން: ނެތް

މަޤާމުގެ ޯކ ޑިސިޕްލިން:

ހެލްތު ޮޕލިސީ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު
ޕޮްރޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާ

ހެލްތު ސާވިސަސް
ޕޮްރޖެކްޓު މެނޭޖުމަންޓު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް

1. ފުރިހަމަ ޮކށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު (މި ޯފމު ސިވިލް ސަރވިސް
ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކުން
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04- (.ެލިބެންހުންނާނެއެވ

4150-9537-29309c104aa7.docx
(https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-

(29309c104aa7.docx
2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ޯފނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޮޭގތަށް).

3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތުހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް)
ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ޮކޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ.

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-4150-9537-29309c104aa7.docx


ކާޑު ގެއްލިފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު، ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ
ލައިސަންސް.

4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ޮއތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ޮހވިއްޖެ ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ

އަދާކުރާ ޮއފީހުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.
5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީ؛

(ހ) ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ޮކޕީ؛

ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ޮކޕީއާއި، ޯމލްޑިވްސް
ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީން ދޮޫކށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރޯިޕޓްގެ ޮކޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ

(ށ) ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ޮކޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ؛ ނުވަތަ ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ޮކޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ޮކޕީ.

(ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ފިޔަވައި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ޯކސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން (ޯކސް

ޮކމްޕްލީޝަން ލެޓަރ) ބަލައިގަނެވޭނީ، ލިޔުމުގައި ޯމލްޑިވްސް ޮކލިފިކޭޝަންސް ޮއޯތރިޓީން "ބެޗް ވެލިޑޭޓް"
ޮކށް ދަރިވަރުންނަށް ސަނަދު ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެ މަރުކަޒަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ނަންބަރު ހިމަނާފައިވާ

ނަމައެވެ.)

  6. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ލިޔުންތަކުގެ ޮކޕީ:

(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ
ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދޮާކށްފައިވާ ނަމަ އަދޮާކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި

މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ
އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.

https://myaccount.csc.gov.mv/ ް(ށ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިނ
https://myaccount.csc.gov.mv)/) އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަޮކށްދިމުގެ

ޮގތުން އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޮޭގތަށް)، ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން

ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ލިޔުން.

(ނ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވާ ނަމަ އަދާޮކށްފައިވާ
ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

(އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދޮާކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށްފައިވާ އަދި
މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާނޮްކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން.

https://myaccount.csc.gov.mv/


(ރ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ޮކށްފައިވާ ނަމަ،
އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޮޭގތަށް)، ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން

ބަޔާންޮކށް އެ ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާޮކށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ
މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާނޮްކށްފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންޮކށް އެ

ތަނަކުން ދޫޮކށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.)

(ބ) ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ
އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ

ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ ނަމަ، އަދާޮކށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި   (އަހަރާއި
މަހާއި ދުވަސް އެނގޭޮގތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ

އަދާޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންޮކށް އެ ޮއފީހަކުން ދޮޫކށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ،
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ޯފމު".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ
ޤާބިލު ފަރާތެއް
ޮހވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

 

30 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން

5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު

5 ޯކ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދަށް ދެވޭ ޮޕއިންޓު

5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

20 އެސެސްމަންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)

35 އިންޓަރވިއު

މަޤާމަށް
އެދެންވޮީގތާއި

ސުންގަޑި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މެއިލްކުރައްވާނީ 19 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ
ކުރިން jobs@health.gov.mv (mailto:jobs@health.gov.mv)  އަށެވެ.

އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ
ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ޯފމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޯނޓް: އެޕްލިކޭޝަން ޯފމާއިއެކު ހުރިހާ ޮޑކިއުމަންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީ.ޑީ.އެފް ކުރުމަށް ފަހު،
ފައިލުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު ނަންބަރު ޖެހުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށްޯޝޓް ލިސްޓް ކުރުން
ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޯޝޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

mailto:jobs@health.gov.mv


އިންޓަރވިއު،
އިމްތިޙާނު، ޮއންނާނެ
ތަނާއި، މުއްދަތު:

މިމަގާމަށް މީހަކު ޮހވުމަށް ބޭއްވޭ އެސެސްމެންޓް (އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)، އިންޓަރވިއު
ޮއންނާނީ، 2022 ޖުލައި/ ޮއގަސްޓް މަހު މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތު ގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ މުއްދަތުގައި  އެސެސްމެންޓް ( އިމްތިޙާނު ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލް)،
އިންޓަރވިއު އަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ

ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓް
ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް

(A2 ޝީޓް)
އާންމުކުރުން

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި " ވާޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް
ޮޕއިންޓް ލިބުނު ޮގތުގެ ޝީޓް (A2 ޯފމް) އާންމުޮކށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި

އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޮޕއިންޓް ދެވިފައިވާ ޮގތާމެދު ޝަކުވާއެއް ޮއތްނަމަ
A2 ޝީޓް އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް

jobs@health.gov.mv (mailto:jobs@health.gov.mv)  އަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3014423 ނަންބަރު ޯފނަށެވެ. އަދި އީ-މެއިލްއިތުރު މަޢުލޫމާތު
ކުރައްވާނީ jobs@health.gov.mv (mailto:jobs@health.gov.mv)  އަށެވެ. ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޮހވުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ

އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51) "ޭޑައުނޯްލޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅ

https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51))  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

06 ޖުލައި 2022

mailto:jobs@health.gov.mv
mailto:jobs@health.gov.mv
https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51

