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 GRH-HR/IUL/2022/43 ނަންބަރ:        

 އިޢުލާނު 
 

ކުރ އްވުމަށް  ޤާމުގައި މަސައްކަތް  މަ   ރ ޖިސްޓަރޑް ނާރސް/ސީނިއަރ ރ ޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ކްލިނިކަލް ނަރސް    ޞިއްޙީމަރުކަޒުގ    ކުނަހަންދ  ލ. 
 މީހުނ ވ . ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވ ރިކަން ހުރި ޤާބިލް    މި   ޝަޢުޤުވ ރި ވ ލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމ ވ . 

 ޖިސްޓަރޑް ނާރސް/ސީނިއަރ ރ ޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ކްލިނިކަލް ނަރސް ރ  މަޤާމު 
 

 J-347219 ޤާމު ނަންބަރު މަ 

 ( އ ކ އް ) 01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ދާއިމީ މަޤާމުގ  ގިންތި 

 ( 1)ގްރޭޑް 8-1 ސީ.އ ސް.  މަޤާމުގ  ރޭންކު: 

 ޝަނަލްސް ނަރސިންގ ްޕރޮފ   މަޤާމުގ  ކްލ ސިފިކޭޝަން 

 ނަރސިންގ ސާރވިސް ޔުނިޓް  ޔުނީޓް   / ސ ކްޝަން 

 ޞިއްޙީމަރުކަޒު   ކުނަހަންދ ލ. މަޤާމު އޮތް އޮފީސް 

   ޞިއްޙީމަރުކަޒު  ކުނަހަންދ ލ. އަދާކުރަންޖ ހޭ ތަން ވަޒީފާ  

 ނަން    މަޤާމް 
ސިވިލްސަރވިސްގ   

 ރޭންކް 
 އަސާސީ ޝަރުތު 

މަޤާމުގ  އަސާސީ  
 މުސާރަ މަހަކު 

 ރުފިޔާ( ) 

ސަރވިސް އ ލަވަންސް  
 މަހަކަށް 

 ރުފިޔާ( ) 

 CS8-1 ރ ޖިސްޓަރޑް ނަރސް 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އ ންޑް  
ކައުންސިލް ގަބ ލުކުރާ  މިޑްވައިފަރީ  

ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވ ހިރާއްޖޭގ   
އޮނިގަނޑުގ  ލ ވ ލް   ގައުމީ ސަނަދުތަކުގ 

ގ  ސަނަދ އް    6ނުވަތަ  5
 ހާސިލްކޮށްފައިވުން 

9060/- 

 

5640/- 
 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް   މު ގަ   
 ލ. ގަން،  ދިވ ހިރާއްޖ 
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CS8-2 

 1- 8ރ ޖިސްޓަރޑް ނަރސް، ސީއ ސް 
އަހަރު   2ގްރޭޑުގައި މަދުވ ގ ން 

މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު  މަސައްކަތްކޮށް 
 85ވިދިވިދިގ ން % ބ ލުމުގ  ނިޒާމުން

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން

9210/-     5640/- 
 

CS8-3 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އ ންޑް  
މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބ ލުކުރާ  

ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވ ހިރާއްޖޭގ   
ލ ވ ލް  އޮނިގަނޑުގ   ގައުމީ ސަނަދުތަކުގ 

ގ  ސަނަދ އް    8ނުވަތަ  7
 .ހާސިލްކޮށްފައިވުން

9360/- 5640/- 

 ރ ޖިސްޓަރޑް  ސީނިއަރ
 ނަރސ

CS10-1 

މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އ ންޑް  
މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބ ލުކުރާ  

ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވ ހިރާއްޖޭގ   
އޮނިގަނޑުގ  ލ ވ ލް   ގައުމީ ސަނަދުތަކުގ 

ގ  ސަނަދ އް    8ނުވަތަ  7
ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއ ކު، ނަރސިންގ 

 އަހަރު ދުވަހުގ   2ދާއިރާއިން ޖުމްލަ 
 .މަސައްކަތުގ  ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

9670/- 5640/- 

CS10-2 

ސީނިއަރ ރ ޖިސްޓަރޑް ނަރސް،  
  2ގްރޭޑުގައި މަދުވ ގ ން  1-10ސީއ ސް

މަސައްކަތުގ   އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް 
ނިޒާމުން ވިދިވިދިގ ން   ފ ންވަރު ބ ލުމުގ 

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85

9920/- 5640/- 

CS10-3 

ސީނިއަރ ރ ޖިސްޓަރޑް ނަރސް،  
  2ގްރޭޑުގައި މަދުވ ގ ން  2-10ސީއ ސް

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގ   
ވިދިވިދިގ ން  ނިޒާމުން   ފ ންވަރު ބ ލުމުގ 

 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން  %85

10160/- 5640/- 

 CS12-1 ކްލިނިކަލް ނަރސ   

ލްޑިވްސް ނަރސިންގ އ ންޑް  މޯ
މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލް ގަބ ލުކުރާ  

ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ދިވ ހިރާއްޖޭގ   
އޮނިގަނޑުގ  ލ ވ ލް   ގައުމީ ސަނަދުތަކުގ 

ގ  ސަނަދ އް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއ ކު،  9

10410/- 

5640/- 

mailto:info@grh.gov.mv
http://www.grh.gov.mv/
mailto:info@grh.gov.mv
http://www.grh.gov.mv/


` 

Gamu Regional Hospital, Mathimaradhoo              +960 680 00794 

Laamu Gan, Republic of Maldives                       info@grh.gov.mv                                             www.grh.gov.mv                                                                         

info@grh.gov.mv www.grh.gov.mv 

 

އަހަރު   2ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ 
ތަޖުރިބާ   ދުވަހުގ  މަސައްކަތުގ  

 ލިބިފައިވުނ 

CS12-2 

  1-12ކްލިނިކަލް ނަރސް، ސީއ ސް
އަހަރު   2ގްރޭޑުގައި މަދުވ ގ ން 

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު  
 85ވިދިވިދިގ ން % ބ ލުމުގ  ނިޒާމުން

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން

10660/- 5640/- 

CS12-3 

  2-12ކްލިނިކަލް ނަރސް، ސީއ ސް
އަހަރު   2ގްރޭޑުގައި މަދުވ ގ ން 

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރު  
 85ވިދިވިދިގ ން % ބ ލުމުގ  ނިޒާމުން

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން

10940/- 5640/- 

 :އ ހ ނިހ ން އ ލަވަންސް 

 ކޮންޓްރިބިޔުޝަން. ދިވ ހިރާއްޖޭގ  ޕ ންޝަނާބ ހޭ ޤާނ ނުގ  ދަށުން ލިބިދ ވޭ ޕ ންޝަން   .1
 ސިވިލްސަރވިސްގ  މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞ ލުން ބޭސްފަރުވާގ  ޚިދުމަތް  .2
އ ހ ނިހ ން  އިތުރުގަޑީގ  ފައިސާ އާއި ސިވިލްސަރވިސްގ  މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞ ލުން  .3

 ޢިނާޔަތްތައް. 

މަޤާމުގ  މައިގަނޑު  
މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާއި  

 ވާޖިބްތައް 

 .އްކާތ ރިކަމާއ ކު ބަލިމީހުންނަށް ބ ނުންވާ ނަރސިން ކ އަރ ރާވާ، ޚިދުމަތްދީ، އިވ ލުއޭޓް ކުރުންރަ .1
ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޖިސްމާނީ، އިޖްތިމާއި އަދި ނަފްސާނީ ފަރުވާދިނުމުގައި ނަރސިންގ ކ އަރގ    .2

ްޕރޮފ ޝަނަލުންނާ އ ކު ވިލަރ ސްކޮށްގ ން ރާވާ އ  ްޕލޭނާއ އްގޮތަށް ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  ްޕލޭން އ ހ ން
 . ދިނުން

ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހޯލިސްޓިކް ނަރސިންގ ކ އަރ ޑޮކްޓަރުންގ  އިރުޝާދާ އ އްގޮތަށް   .3
ކުރުމާއި  ރައްކާތ ރިކަމާއ ކު ޚިދުމަތްދީ ދ ވޭ ޚިދުމަތްތައް މޮނިޓަރ   ދ ވޭނ ގޮތް އިންތިޒާމްކޮށް، 

 .އިވ ލުއޭޓް ކުރުން 
މުގ  ހަރަކާތްތަކާއި،  ނުފަރުވާދޭ މާހަލުގައި އަދި މުޖުތަމައުގައި ހިންގާ، ނަރުހުންނަށް އުގަންނާދި  .4

ޞިއްޙަތު ކުރިއ ރުވުމަށް ހިންގާ ްޕރޮގްރާމްތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި   ޞިއްޙީ ހޭލުންތ ރިކަމާއި
 .ބައިވ ރިވުން

އާއިލާތަކުން ބަލިން ރައްކާތ ރިވުމާއި، ފަރުވާކުރުމާއި ކ އަރ އާ ބ ހޭގޮތުން  ބަލިމީހާއާއި ބަލިމީހާގ   .5
 ޖަވާބުދީ އޮޅުންފިލުވާ ދިނުން.  ކުރާ ސުވާލުތަކަށް 

އ ހ ން ނަރުހުންނާއި، ބަލިމީހާއަށް ޕަރސަނަލް ކ އަރ ދޭ އ ހ ން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތ ރިން   .6
 .ސުަޕރވައިޒްކޮށް ވިލަރ ސްކުރުން

މުގ  އިޖުރާއަތުތަކާ ބ ހޭ ދިރާސާތައް ކޮށް، ސައ ންޓިފިކް ލިޔުންތަކާއި  ނަރުސްކަމާއި ނަރުސްކަ .7
 .މައުލ މާތުތައް ފ ތުރުން ރިޯޕޓްތައް މ ދުވ ރިކޮށް އ 

 ނާރސް މިޑްވައިފުންގ  ތަމްރީން ވ ފައިވާނަމަ އ މަގާމުގައި ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.  .8
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އ އްގޮތަށް ފަރުވާދީ، އ  ފަރުވާއަށް ބަލިމީހާގ  ހާލަތު   ބަލިމީހުންނަށް ލިޔ ދީފައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭހާ .9
ގޮތް ބަލަމުން ގ ންދިއުމާއި އޭނާއަށް ބޭނުންވާ ހާއްސަ އ ހީތ ރިކަމަށް އ ހ ން   ބަދަލުވަމުން އަންނަ

 .ޙާލަތްތަކުގައި އ ކަންތައްތައް ފ ސިލިޓޭޓް ކޮށްދިނުން ޞިއްޙީ ްޕރޮފ ޝަނަލުންގ  ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ
އްޙީ މައުލ މާތާއި ދ ވުނު ބޭސްފަރުވާގ  މައުލ މާތު، މައުލ މާތު ރ ކޯޑުކުރާ ނިޒާމުގައި  ބަލިމީހާގ  ޞި .10

 .ލިޔ  އަްޕޑޭޓްކުރުން
ނަރސިންގ ކ އަރގ  ތ ރޭން ފޯރުކޮށްދ ވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ރ ކޯޑްތައް ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ ޞިއްޙީ   .11

 .ންކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލ މާތު ފޯރުކޮށް ދިނު ްޕލޭންތައް ތައްޔާރު
 އިމަރޖަންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފުރަތަމަ އ ހީގ  ފަރުވާ ދިނުމާއި އ ހީތ ރިވުން. .12
ނ ޝަނަލް މ ޑިކަލް އިމަރޖ ންސީ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހުންނަށް ފުރަތަމަ އ ހީ ދިނުމާއި އިތުރު ފަރުވާ   .13

 .ގޮތުން ބައިވ ރިވުން ދިނުމުގައި އަމަލީ 
 ރައްކާތ ރިކަން ދިނުން. ބަލިމީހާގ  ސިއްރުތައް ހިފަހައްޓާ   .14
 ހޮސްިޕޓަލުން ރިފަރކުރާ ބަލިމީހުންނާއ ކު މާލ ، ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް ،އ ހ ނިހ ން ރަށް ރަށައްދިއުން.  .15

 

 ޤާމުގ  މަސައްކަތުގައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް މަ 
 ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކަށް އ ކްސޯްޕޒްވުން.  •
 )ކަށި، ތިލަ އަދި މިނ ންވ ސް ތ ނުތަކ ތިން( ލިބިދާނ  ގ އްލުންތައް. ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ   •
 ކ މިކަލްސް، ޑްރަގްސަ ފަދަ ތަކ އްޗަށް އ ކްސްޯޕޒުވުން.  •
ބަލިމީހުންގ  ހަށިގަޑުން ބޭރުވާ ދިޔަ )ލޭ، ދޮސް، ހޮޑު، ކުޑަކަމުދާ އ އްޗ ތި، ބޮޑުކަމުދާ   •

 އ އްޗ ތި( ފަދަ ތަކ އްޗަށް އ ކްސްޯޕޒުވުން. 
)އ ކްސްރޭ، ސީ.ޓީ ސްކޭން، އ މް.އާރު.އައި ސްކޭން( ފަދަ ތަކ އްޗަށް  ރޭޑިއޭޝަން   •

 އ ކްސްޯޕޒުވުން. 
 އާންމުންގ  ފަރާތުން ދިމާވާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގ އްލުންތައް.  •

 

ވަޒީފާއަށް އ ންމ  ޤާބިލް  
ފަރާތ އް ހޮވުމަށް ބ ލ ވޭނ   

 ކަންތައްތައް 

 .ތަމްރީނަށް ބަލައިގ ންހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި  .1
 .މަސައްކަތުގ  ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގ ން .2
  .ގާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޓަރވިއުކޮށްގ ން .3

  

  

 ހުށައަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންތައް 

  

  

ފޯމު ސިވިލް   .1 ފޯމު )މި  އ ދޭ  ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއަށް  ސަރވިސް  ފުރިހަމަ 
ގަމު  ލ.  އަދި )http://www.csc.gov.mv/download/2486 (ކޮމިޝަނުގ  ވ ބްސައިޓުން

 .) ކައުންޓަރުން ލިބ ންހުންނާނ އ ވ  ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްގ  އިދާރީ
 .މ އިލް އ ޑްރ ސް ހިމ ނޭގޮތަށް(-ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ވަނަވަރު )ގުޅޭނ  ފޯނު  .2
ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފަރާތުގ  ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ  )މުއްދަތުހަމަވ ފައިވީ ނަމަވ ސް(   .3

ދ ފުށުގ  ލިޔުންތައް ފ ންނަ، ލިޔ ފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އ ނގޭ ފަދަ ކޮޕީއ އް. ނުވަތަ އައި.ޑީ.  
މަ، އ  ފަރާތ އްގ  އުފަންދުވަހުގ  ސ ޓްފިކ ޓު، ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ  ކާޑު ގ އްލިފައިވާ ނަ

 .ލައިސަންސް
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ކުރިމަތިލާ   ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގ  އ އްބަސްވުމ އް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ކަމަށް، ވަޒީފާ  މަޤާމަށް ހޮވިއްޖ  ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމ ދު އިއުތިރާޒ އްނ ތް

 .އަދާކުރާ އޮފީހުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން
 ؛ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮީޕ .5
 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރ ޖިސްޓްރޭޝަން / ލައިސަންސްގ  ކޮީޕ .6
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލ ވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ   ހ( )

ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖ އިން ބޭރުގ  މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮޕީއާއި  
ނުވަތަ: ސ ޓްފިކ ޓު ނ ތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ   ؛ ޓްރާންސްކްރިްޕޓުގ  ކޮީޕ

ންޓް ރިޯޕޓްގ  ކޮީޕ އަދި  ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދ ކޮށްފައިވާ އ ސ ސްމަ
 ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގ  ކޮީޕ 

ރާއްޖޭގ  މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސ ޓުފިކ ޓުތަކުގ  ކޮޕީއާއި  ށ( )
 ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގ  ލިޔުމުގ  ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގ  ކޮީޕ. ؛ ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގ  ކޮީޕ

 :ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފ ތޭ ލިޔުންތަކުގ  ކޮޕީ އަންގައިދޭ ާބތަޖުރި މަސައްކަތުގ  .7
ހ( ސިވިލް ސަރވިސްގ  ވަޒީފާއ އްގައި، ދައުލަތުގ  މުއައްސަސާއ އްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  )

ކުންފުންޏ އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގ  މުއްދަތާއި )އަހަރާއި  
ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ   މަހާއި

 އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އިން   /https://myaccount.csc.gov.mv ށ( ސިވިލް ސަރވިސްގ  ތަޖުރިބާގ  ތ ރ އިން) 
ތަޖުރިބާގ  މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގ  ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގ    ފ ންނަންނ ތް 

އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު  މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އ 
 މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ     ނ()
ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް  

ވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި  )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގ  މުވައްޒަފުންގ  އަދަދު ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތ އްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ،     ރ()
ޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ   އަދާކޮށްފައިވާ ވަ

މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން  
އިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދ ވޭ މަޤާމ އްކަން  ބަޔާންކޮށް އ  ތަނަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން )މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފަ

ނުވަތަ ނ ންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނ އ ވ . ނުވަތަ ބަދަލުގައި އ ކަން ބަޔާންކޮށް އ  ތަނަކުން  
 ދ ކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމ އް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .( 

ދަޢުލަތުގ  އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއ އްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏ އް ނުވަތަ     ބ()
އަމިއްލަ އިދާރާއ އްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ  

 އަދި ވަޒީފާގ  މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި  ޖަމާއަތ އްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
ދުވަސް އ ނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގ  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް )އ އް އިދާރާއ އްގ  ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  
އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވ ސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އ  އޮފީހަކުން ދ ކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބ ންނ ތް ނަމަ، 

 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އ ދޭފަރާތުގ  ރ ފަރ ންސް ޗ ކް ފޯމު".  8ޞ ލުގ  ޖަދުވަލު ރ ކްރ ޓްމަންޓް އު 
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 . މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރ ޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ކޮީޕ.8

މަޤާމަށް އ ދ ންވީގޮތާއި  
 ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅާނީ    ގ     13:00ދުވަހުގ     އަންގާރަވާ    2022  ސ ްޕޓ މްބަރ   13މަޤާމަށް އ ދި ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި 
ސ ކްޝަނަށ ވ .   ކުރިން  އިދާރީ  ހޮސްިޕޓަލުގ   ރީޖަނަލް  އީވަ ގަމު  ލިޔުންތައް  ފޯމާއި  އ ދޭ  - ޒީފާ 
 . ގަނ ވޭނ އ ވ   ބަލައި މ ދުވ ރިކޮށް (  jobs@grh.gov.mv)  މ އިލް

އިޢުލާންގ  ސުންގަޑި ހަމަވުމުގ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހ އް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އ ކަނޑައަޅާ އަދި 
 ދުވަހުގ  ޢަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފޯމް ބަލައިގަނ ވޭނ އ ވ . 

ކުރުމަށްފަހު  މ އިލްއިން ވަޒީފާއަށްއ ދޭ ފޯމާއ ކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމ ންޓ އް އ އް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއ ފް - ނޯޓް: އީ    
 .ހިމ ނުމަށް ދ ންނ ވީމ ވ   ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގ  ނަމާއި މަގާމުގ 

އިމްތިޙާނާއި  ) އިންޓަރވިއު 
ްޕރ ޒ ންޓޭޝަން އޮންނަ  
ނަމަ، އ  ބައި ވ ސް  

އޮންނާނ  ތަނާއި،   ހިމ ނުން( 
 މުއްދަތު: 

  ސ ޕްޓ މްބަރ  14 ، ްޕރ ޒ ންޓޭޝަން އަދި އިމްތިޙާން އޮންނާނީ، ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު  ން މީހު  ތަކަށްމި މަޤާމު
 ގައ ވ .  އިދާރީބައި   ގަމު ރިޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގ  ލ. އާ ދ މ ދު،    2022  އޮކްޓޯބަރ   06 އާއި   2022

 

 ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން 
ތ ރ އިން   ފަރާތްތަކުގ   ހުށަހަޅާ  އ ދި  ވަޒީފާއަށް  ވަޒީފާއަށް  މި  ބަލައި،  ތަޖުރިބާއަށް  ފ ންވަރާއި  ތަޢުލީމީ 

  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގ  ތ ރ އިން އ ންމ  މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރ ވޭނ އ ވ . 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ  
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު  

ފޯމު("   A2ގޮތުގ  ޝީޓް )
 އާއްމުކުރުން

ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު    3އްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނ ން  ންޓަވިއު ބާއި
( ޝީޓް  ކުރިމަތިލީ    A2ގޮތުގ   ވަޒީފާއަށް  އާންމުކުރ ވޭނ އ ވ .  މިއިދާރާގައި  ފ ންނާނ ހ ން  އާންމުކޮށް  ފޯމު(" 

ދ ވިފައިވާ ގޮތާމ ދު ޝަކުވާއ އް އޮތް ފޯމު އާންމުކުރާދުވަހުން ފ ށިގ ން ރަސްމީ   A2ނަމަ  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 
 ދުވަހުގ  ތ ރޭގައި އ  ޝަކުވާއ އް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .   3ބަންދު ނ ން 

 އިތުރު މަޢުލ މާތު 

މ އިލް -އީނަމްބަރ ފޯނާއ ވ .    6800844  އިޢުލާނާ ގުޅިގ ން މަޢުލ މާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ރަސްމީގަޑީގައި  މި
ޢައްޔަނުކުރުމުގ     އަށ ވ .  ( jobs@grh.gov.mv)  ކުރާނީ  ހޮވުމާއި  މީހުން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގ   ސިވިލް 

މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތައް އަދި އ އުޞ ލުތަކާ ގުޅުންހުރި އ ންމ ހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގ   
އުޞ ލާގުޅޭ"   "އައްޔަންކުރުމުގ   ޑައުންލޯޑްސްގ   ވ ބްސައިޓްގ  

(http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usool ) . އިން ލިބ ން ހުންނާނ އ ވ 

 

 1444 ޞަފަރު 11

 2022 ސ ްޕޓ މްބަރ 07                                   

 މުޙައްމަދު ޝިޔާމް 

 ޑ ޕިއުޓީ ޗީފް އ ގްޒ ކްޓިވް އޮފިސަރ 
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