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ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives
އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ނަމްބަރ(IUL)A06-HC/2019/06 :

އިޢުލާން
މށް
މިމަރުކަޒުގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)A06-HC/2019/01 :އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މިމަޤާ ަ
އެދިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ސީއެސް ވިއުގައަށް އަދާހަމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ފާއިތުވުމާއި ގުޅިގެން އެއިޢުލާން
ށ
ބާޠިލުކޮ ް

އަލުން

ށ
މ ް
އެމަޤާ ަ

ކުރިމަތިލުމަށް

ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ

ހއ.

ފށީ
ހޯރަ ު

ޞއްޙީމަރުކަޒުގައި
ި

މަސައްކަތް

ކުރެއްވުމަށް

ވރިކަން ހުރި ޤާބިލު މީހެކެވެ.
ބނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝައުޤު ެ
ބ ދަންނަވަމެވެ .މިވަޒީފާތަކަށް ޭ
ޝައުޤުވެރިވާފަރާތްތަކަށް މަރުޙަ ާ
މަޤާމު

މަސައްކަތު
1

ބޭނުންވާ ޢަދަދު
މަޤާމުގެ ނަންބަރ:

J-255544

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެސް.އެސް1.

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސަޕޯރޓް ސްޓަރފް ގްރޭޑް1

ސެކްޝަން  /ޔުނިޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް

ހއ.ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން
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މުސާރަ

މަހަކު  0100/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަހަކު  1000/-ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް

 .1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 1000.00ރ.
ޝން ކޮންޓްރިބިއުޝަން
ލބިދެވޭ ޕެން ަ
ޤނޫނުގެ ދަށުން ި
 .0ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ާ
ތރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި،
 .0ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އި ު
ތތައް.
އެހެނިހެން ޢިނާޔަ ް

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު

 .1ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެއާއި ،ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު ރަނގަޅަށް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން.

މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި،

 .0މަރުކަޒުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކޮށް މޮޕްލުމާއި ،ބޮޑު ދޮރު ތަކާއި ،ކުޑަދޮރުތައް

ވާޖިބްތައް:

ބިއްލޫރިތަކާއިއެކު ފޮހެ ސާފުކުރުން.
ރން.
 .0އޮފީސް ބައިގެ މޭޒުތަކާއި،ކަބަޑު ތަކާއި ،ފަންކާތައް ފޮހެ ސާފުކު ު
 .6ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ބަގީޗާ ގަހާއި ،އެހެނިހެން ގަސްއިންދާ ހައްދާ ގޯތިތެރެ
އޓުން.
ޒީނަތްތެރި ކުރުން .އަދި ގަސްތަކަށް ފެންދީ ބެލެހެ ް
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Republic of Maldives
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މޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް
 .6ޞިއްހީމަރުކަޒުން އުކާލަންޖެހޭ ކުނީގެ ބާވަތްތައް ،އުކާލުމަށް ހަ ަ
ދުވަހުން ދުވަހަށް އުކާލުން .އަދި އަންދަންޖެހޭ ކުނި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް
އެންދުން.
ތއް ސާފުކުރުން.
 .5މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހައްދާ ގަސްތައް ކޮށާ ބެލެހެއްޓުމާއި ރުއް ަ
 .7މަރުކަޒުގެ ފުރާޅާއި ،ދިޔަދޮވިތައް ސާފުކޮށް ވާރޭ ފެންނެގުން.
ކމާއި ބެހޭ ފަރާތާއި
މސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތަށް ަ
ނންވާ ތަކެތި ަ
 .8ކުނިކެހުމަށް ބޭ ު
ގުޅައިގެން ހޯދުން.
ގތިތެރެ ތައްޔާރުކުރުން.
 .9މަރުކަޒުން ބާއްވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ހޯލާއިޯ ،
ލންޑްރީގައި ދޮންނަންޖެހޭ
 .10ލޯންޑްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނަގައިފިނަމަ ޯ
ތަކެތި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުން.
 .11އޮފީސްބައިގެ ފާޚާނާއާއި ،އާއްމު ފާޚާނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކުރުން.
އޓުން.
ދތަކެތި ރަނގަޅަށް ބެލެހެ ް
 .10ކުނިއުކުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަރޯފަ ަ
މަޤާމުގެ ޝަރުޠު

-

 .10އެކިފަރާތް ތަކަށް ޙަވާލުކުރަން ޖެހޭ ސިޓީ ،މެސެޖް ފަދަ ތަކެތި ހަވާލުކުރުން.
ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން
ގންނާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް  6ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް
ނޯޓް :ލިޔަން އެނގޭކަން ދެނެ ަ
ށ
ށ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިއުމަ ް
މށް ބަޔާންކޮ ް
ނ އެނގޭކަ ަ
ނުވަތަ ލިޔަން ކިޔަ ް
ވ.
ބަލައިގެންނެ ެ
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ( މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ހންނާނެއެވެ).
ލބެން ު
ނ އަދި ހއ.ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީހުން ި
ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓު ް
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .0ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެ ި
ތއް
 .0ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުން ަ
ތއް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ަ
ތލާ
 .6ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަ ި
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ނ
އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު ް
.6

ތކުގެ ކޮޕީ؛
ޓ ަ
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެ ު

)ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ
ޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ،ނުވަތަ ކޯސް
ފއިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެ ު
ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށް ަ
ޑވްސް
ރއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމަށް މޯލް ި
ފންވަ ެ
ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓު ވަކި ެ
ފއިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
ށ ަ
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކޮ ް
ރޕްޓްގެ
މ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ޓްރާންސް ކް ި
މ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީ ީ
ތ ތަޢުލީ ު
(ށ) މަ ީ
ކޮޕީ ،.ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 .5ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ
ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،
ށފައިވާ
ކ ް
މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫ ޮ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާގެ ު
ލިޔުން.
އވާ
ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފަ ި
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ު
ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ،ނުވަތަ ވަޒީފާ
އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯރމް.
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ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives
އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ
ކަންތައްތައް:

 -ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން:

 -މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:

 ލިބިފައިވާ ހުނަރު ( އިންޓަރވިއު /ޕްރެކްޓިކަލްސް )ތ ހުށަހަޅާނީ  08އޯގަސްޓް  0019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  10:00ގެ
ކ ި
މަޤާމަށްއެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަ ެ

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި
ސުންގަޑި:

ކުރިން ހއ ހޯރަފުށި ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީހަށެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް

 ha.hoarafushihc@health.gov.mvމެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ.
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ
ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ
ތަނާއި މުއްދަތު:

އވާ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ  0019އޯގަސްޓް  06އާއި  0019އޯގަސްޓް
މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާ ް
 09އާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހއ.ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައެވެ .ވުމާއެކު މި ވަޒީފާއަށް
އތާރީޚްތަކުގައި އިންޓަރވިއު އަށް ޙާޟިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން
ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ެ
ތިއްބެވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި

 08އޯގަސްޓް  0019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  10:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ،އެފޯމާއި
ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހއ ހޯރަފުށި ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޝޯޓްލިސްޓްކުރުން

ފއަށް
ވރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީ ާ
ފން ަ
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ެ
ބ  10ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް
ތރެއިން އެންމެމަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ެ
ކުރެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ނށެވެ.
ތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ރަސްމީގަޑިގައި  5600056ނަންބަރު ފޯ ަ
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާ ު
ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ  ،5600665އީމެއިލް ކުރާނީ ha.hoarafushihc@health.gov.mv.
އަށެވެ.
 08ޛުލްޤަޢިދާ 1660
 01ޖުލައި 0019
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