މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2019/30 :

އިޢލާން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ ދަށން ހިނގަމންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރކަޒތަކގައި މަސައްކަތް ކރމަށް ބޭނންވާ ފަރާތްތަކަށް މަރޙަބާ
ދަންނަވަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނންވަނީ މަސައްކަތައް ޝައޤވެރިކަން ހރި މަސައްކަތައް ޤާބިލ މވައްޒަފންނެވެ.
މަޤާމ

ރޭޑިއޯގްރަފަރ

މަޤާމގެ ނަންބަރ

-

ބޭނންވާ އަދަދ

( 25ފަންސަވީސް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް1.

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ކްލިނިކަލް ސަޕޯޓް ސަރވިސް  /މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސަރވިސް

މަޤާމ އޮތް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ ދަށން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރކަޒތައް ( އެޓޭޗް ކރެވިފައިވާ ލިސްޓް
ގައިވާ އިދާރާތައް)

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތގެ ދަށން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރކަޒތައް (އެޓޭޗް ކރެވިފައިވާ ލިސްޓް
ގައިވާ އިދާރާތަކގެ ތެރެއިން އެދިލައްވާ ތަނަކަށް)

މސާރަ

 5610/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 2500/-ރފިޔާ

އިތރ އިނާޔަތްތައް

 .1ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ބޭސްފަރވާގެ ޚިދމަތް.
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
 .4ހަމަޖެހިފައިވާ އޞޫލން ރިސްކް އެލަވަންސް

މަޤާމގެ މައިގަނޑ
މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ވާޖިބތައް

-1

އެކްސްރޭ ރޫމްގައި ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކރން.

-2

ރަޖިސްޓްރީތަކާއި ،ރިޕޯރޓްތައް ޤަވާއިދން ބެލެހެއްޓން.

-3

ތަނގެ ސާފްތާހިރކަން ބެލމާއި ،ބޭނންކރާ އިކްވިޕްމަންޓްސްގެ ސާފްތާހިރކަން ބެލެހެއްޓން.

-4

އެކްސްރޭ ނެގމގެ ކަންތައްތައް ކރން.

-5

ބޭނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނންވާ ތަފާސްހިސާބދިނން ،އަދި
މަންތްލީ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރކރން.

-6

ތަނަން ބޭނންވާ ތަކެތި ސްޓޮކން ހޯދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކ ބެލެހެއްޓން.

-7

ޚިދްމަތަށް އެދި އަންނަ މީހންނަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ހިތްހެޔޮކަމާއެކ އެހީތެރިވެ މަގދައްކައިދިނން.

-8

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތގެމަތިން ޑިޔޓީ އަދާ ކރން.

-9

އިމަރޖެންސީ ކޯލްތަކަށް ޤަވާޢިދން ޙާޟިރވމާއި މަސައްކަތަށް ފަރވާތެރިވން.

-10

ކރެވޭ

ހޮސްޕިޓަލްގައި

މހިއްމ

މަސައްކަތްތަކަށް

އެހީތެރިކަން

ދިނމާއި

ސަލާމްބނާ

މވައްޒަފންނާއި ޗއްޓީގައި ތިބޭ މވައްޒަފންގެ މަސައްކަތް ވެރިން އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ޙަވާލވެކރން.
-11

ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްޤީއަށް ކރެވޭ މަސައްކަތގައި ބައިވެރިވމާއި އަދި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތަކން
ކރާ މަސައްކަތގައި ޢަމަލީގޮތން ބައިވެރިވެ މަސައްކަތްކރން.

-12

ހޮސްޕިޓަލްގެ ޢާއްމއޞޫލތަކާއި ،ޤަވާޢިދތަކަށް ޢާއްމން އިޙްތިރާމް ކރމަށް ބާރއަޅާ އެކަން
އެގޮތގައި ދެމެހެއްޓމަށް މަސައްކަތް ކރން.

-13

މވައްޒަފންގެ

މެދގައި

އެކވެރިކަމާއި،

އެއްބާރލން

އާލާކރމަށް

މަސައްކަތްކރމާއި،

މވައްޒަފން ގޅިގެންކރާ މަސައްކަތާއި އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކގައި ބައިވެރިވެ
މަސައްކަތްކރން.
މަޤާމގެ ޝަރތތައް

މަގާމގެ މަސައްކަތާ ގޅޭ ދާއިރާއަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ސަނަދތަކގެ އޮނިގަނޑގެ ލެވެލް  5ނވަތަ
ލެވެލް  6ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވން.

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް

 .1ފރިހަމަ ކރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .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 އޮފީހގެ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ހރިހާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
) ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ
ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން
ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ސެޓފިކެޓތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ
ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ
ސެޓފިކެޓތައް ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި

ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކރައްވާފައިވާ
ލިޔމގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ކރިއަށްގެންދާ
ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.

ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ

ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއޓން ހިންގަވާ ކޯސްތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ
ކޮޕީ.
 .6ފރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނމގެ ގޮތން
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއޓން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ދެނެގަތމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔންތަކގެ
ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްއިން ބޭރ ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެވަޒީފާއެއްއަދާކރިމއްދަތާއި
ކރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއްގެ ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއޓެއްގެ

ނވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކރިމއްދަތާއި ކރި މަސައްކަތް އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔން.
 .9މއްދަތ ހަމަނވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
.1ހާސިލކޮށްފައިވާ ތަޢލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 .2މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރކރމަށް އިންޓަރވިއ ކޮށްގެން.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސންގަޑި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައންޓަރންނާއި ހޮސްޕިޓަލ ނވަތަ މަރކަޒތަކން ލިބެން
ހންނާނެއެވެ .އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  http://health.gov.mvއިން މި ފޯމް ޑައންލޯޑވެސް
ކރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  14ފެބްރއަރީ  2019ވާ ބރާސްފަތި ދވަހގެ
 13:30ގެ ކރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނވަތަ މަރކަޒަކަށްށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ ތަނާއި،

މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 17 ،ފެބްރއަރީ  2019އާއި  15މާރިޗ

މއްދަތ

 2019އާ ދެމެދ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނވަތަ މަރކަޒެއް ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް
ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓް ކރން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ،ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާތްތަކގެ އަދަދ 10

އަށްވރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢލީމީ

ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް
ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.
އިތރ މަޢލޫމާތ

މި އިޢލާނާއި ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރެއްވމަށް ގޅއްވާނީ  3014439ނަންބަރ ފޯނަށެވެ .އީމެއިލް
އެޑްރެހަކީ  hr@health.gov.mvއެވެ.
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ޙސައިން މާނިޢ
ޑިރެކްޓަރ

(IUL)23-ES/23/2019/30
POST
DESIGNATION

Radiographer

RADIOGRAPHER
HEALTH FACILITY
Ha. Atoll hospital

REQUIRED
1

Kulhudhuffushi Regional hospital

3

Sh. Atoll hospital

1

N. Atoll hospital

1

Ungoofaaru Regional hospital

2

B. Atoll hospital

1

Lh. Atoll hospital

2

Aa. Atoll hospital

1

Adh. Atoll hospital

1

V. Atoll hospital

1

Mulee Regional Hospital

1

F. Atoll Hospital

1

Dh. Atoll hospital

1

Tha. Atoll Hospital

1

Gan regional Hospital

2

Ga. Atoll Hospital

2

GN Atoll Hospital

1

Hithadhoo Regional Hospital

2

