މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ވާޖިބުތައް:

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް:

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 .1ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި ކުނިކަހާ މޮޕްލާ ސާފުކުރުން.
 .2ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި ފާޚާނާތަކާއި ޔުޓިލިޓީ ކޮޓަރިއާއ ސިންކުތައް ސާފުކުރުން.
 .3ކޮންމެ ޑިއުޓީއެއްގައި ހުރިހާ ޑަސްޓްބިންތަކެއް ހުސްކުރުން.
 .4ހިރަފުސްފޮޅާ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .5ބާއްވާ އެކި ކަހަލަ މުނާސަބަތު ތަކުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން.
 .1ލިޔަންކިޔަން އެނގުން .ނުވަތަ
 .2މަގާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް  /ލައިސަންސެއް /ހުއްދައެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.
)ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ ދަށްވެގެން ގްރޭޑް  5ނިންމިކަމުގެ ލީވިންގ
ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ(.
ފޮޅާ ސާފުކުރު ްނ
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު )މި ފޯމް ސިވިލް
ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ނާއި
ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުނާނެއެވެ) .އިއުލާނުއާއެކު ގެޒެޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން
ހުންނާނެއެވެ( .
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް
ހިމެނޭގޮތަށް(
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ،
ކާޑުގެ ދެ ފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ
ކޮޕީއެއް" .
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް
މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން
ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ( މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާ ތައްގަނޑު
ޖަހާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ނުވަތަ؛ ސެޓްފިކެޓް ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،ކޯސް
ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ
އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.

)ށ( މަތީ ތައުލީމުދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާ ިއ
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ.
 .1ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .3މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
)ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ،ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލް އަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާ
 /ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ
މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަގާމު ތަކުގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
)ށ( އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވީނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް
ފޯމް
)ނ( އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންނި ތަކުގެ
ތެރެއިން އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައިވާ ،ވަޒީފާ އަދި
ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.
)ރ( ގައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ  /ޖަމާތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ،
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަގާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން
ބަޔާންކޮށް އެ އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި އެޖަމިއްޔާ  /ޖަމާއަތަކީ ހިނގަމުންދާ
ޖަމިއްޔާ  /ޖަމާއަތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން
ލިބުނު ޕޮއިންޓްގެ ޖުމްލަ ) 35%ތިރީސް ފަހެއް( އިންސައްތަވުރެ މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
ސަޕޯޓް ސަރވިސް )އެސް.އެސް  1އިން އެސް.އެސް  5އަށް(
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

ދާއިރާ

ބެލޭނެ ބައިތައް

ތަޢުލީމާއި
ތަމްރީން

ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 25
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ 30
ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ
ތަމްރީނު
މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ 30
ދާއިރާއާއި ގުޅޭ
ތަޖުރިބާ
100
އިންޓަރވިއު /
ޕްރެކްޓިކަލްސް
210

މަސައްކަތު
ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ
ހުނަރު
ޖުމްލަ

މާކްސް

ކެޓެގަރީގެ
އިންސައްތަ ޖުމްލަ
އިންސައްތަ
)(%
26 21
5
26

26

48

48

185

100

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  13ޑިސެމްބަރ  2020ވާ އާދީއް ަތ
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި :ދުވަހުގެ  13.30ގެ ކުރިން recruitment.local@igmh.gov.mv ،މެއިލަށެވެ.
އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
ނޯޓް :ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއެފްކުރުމަށްފަހު
ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމުގެ ނަން ،ކުރިމަތިލައްވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ
ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީމެވެ .މިނޫން ގޮތަށް ހުަށަހަޅާ ފޯމާއި
ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން :ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި
ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން
މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ،މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ 15 ،ޑިސެމްބަރ  2020އާއި
 05ޖެނުއަރީ  2021އާއި ދެމެދު ،މި ހޮސްޕިޓަލުގެ  11ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހިއުމަން
މުއްދަތު:
ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަ ަކށް އިންޓަރވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި " ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ޕޮއިންޓްލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )އޭ 2ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )އޭ 2ފޯމް(" އާއްމުކޮށް ފެންނާނޭހެން މި
އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ .ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ
ފޯމް( އާންމުކުރުން
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އޭ 2ފޯމް އާއްމުކުރާ
ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި
އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ  3335234ނަންބަރު ފޯނަށް،
ނުވަތަ  3335343ނަންބަރު ފޯން އަށެވެ .އީ-މެއިލް ކުރާނީ
 recruitment.local@igmh.gov.mvއަށެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި
އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ
)http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu
 (((http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolއިން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ.
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