މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2019/27 :

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

ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް

މަޤާމގެ ނަންބަރ

-

ބޭނންވާ އަދަދ

( 105ސަތޭކަ ފަހެއް)

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

މައިގަނޑ މަސައްކަތްތައް

ޓެކްނިކަލް
ހ .އޯ ޕީ ޑީ އާއި އައި ޕީ ޑީ އަށް އަންނަ ބަލިމީހންގެ ސާމްޕަލް ތަކާއި ،އެހެން މއައްސަސާތައް
މެދވެރިވެގެން އަންނަ ސާމްޕަލްތައް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންތައް ޗެކްކރމަށްފަހ ބަލައިގަތން.
ށ .ކރަންޖެހޭ ތަޚްލީލް ތަކގައި ލަފާހޯދަންޖެހޭ ފަރާތް ތަކާއި ގޅައިގެން ލަފާހޯދާ ،ބަލިމީހާއަށް އެންމެ
ފރިހަމައަށް ޚިދމަތެއް ފޯރކޮށްދީ ބަލިމީހާއަށް ބޭނންވާ މަޢލޫމާތ ސާފކޮށް ދިނން.
ނ .ޑިއޓީ ތަކގައި ކރަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ސްޓޭންޑަރޑް ޕްރޮސިޖާރ އާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮސެސް
ކރމާއި ،ޓެސްޓްތައް ފރިހަމަ ކރމާއިއެކ ،ރިޕޯރޓްތައް ގަޑިއަށް ތައްޔާރ ކރން.
ރ .ރެޖިސްޓްރީ ތަކގައި ލިޔަންޖެހޭ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅަށްލިޔެ ޗެކްކޮށް ފރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓމާއި،
ޓެސްޓް ނަތީޖާއާއި ،ބެހޭ ގޮތން އފެދޭ ސވާލތަކަށް ޖަވާބ ދިނން.
ބ .ޚާއްޞަ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓްތައް ކރމާއި ،ކރެވޭ ޓެސްޓްތައް އިތރަށް ފރިހަމަ ކރމަށް މަސައްކަތް
ކރން.
ޅ.ލެބޯޓްރީގައި ކރެވޭ ޓެސްޓް ތަކގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޗެކްކރމާއި ،ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓމާއިއެކ
ޖޫނިއަރ މވައްޒަފންނަށް ކަމގެ ހނަރ ދަސްކޮށް ދިނން.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ހ .މަޤާމގެ ގޮތންދަށް މވައްޒަފންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ސްޕަވައިޒް ކރން.
ށ .ލެބޯޓްރީގައި ކރާ ޓެސްޓްތައް ކރމަށް ބޭނން ކރެވޭ ކޮންސިއމަބްލްސް ،ރިއޭޖެންޓްސް އާއި
ކެމިކަލްސްގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓމާއިއެކ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހސްވމގެ ކރިންނާއި ،އެކްސްޕަޔާ ވމގެ
ކރިން ދވަސް އޮއްވާ އިސްފަރާތަށް އެންގން (ނޯޓް :އެކަނި މަސައްކަތްކރާ ނަމަ ދވަސްއޮއްވާ
ސެންޓްރަލް މެޑިކަލް ސަޕްލައިސްއަށް އޯޑަރކޮށް ތަކެތި ހޯދން)
ނ .ލެބޯޓްރީގެ މަސައްކަތްކރާ މާޙައލ އެކވެރިކޮށް ބޭއްވމާއިއެކ ލެބޯޓްރީ ސާފތާހިރކޮށް ބޭއްވމަށް
މވައްޒަފންނަށް އަންގާ ބެލެހެއްޓން.
ރ .ލެބޯޓްރީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މެޝިންތަކާއި އިކްވިޕްމަންޓްތައް ޑެއިލީ މެއިންޓަނަންސް ހެއްދމާއި،
ހަފްތާއަކ އެއްފަހަރ ހަދަންޖެހޭ މެއިންޓަނަންސް ހެދިތޯ ބަލާ އޭގެ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓމާއި ،މިއިން
އެއްޗަކަށް ގެއްލމެއް ވެފައިވާނަމަ އިސްފަރާތަކަށް އެންގމާއިއެކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ބައޮމެޑިކަލް
އަދި ލެބޯޓްރީ ސަރވިސަސް އަށް އެންގން.
ބ .ލެބޯޓްރީއާއިމެދ ބަލިމީހން /ބަލަދވެރިޔާ ނވަތަ އެހެނިހެން ފަރާތް ތަކން ކރާ ޝަކވާ ބަލާ
ޙައްލ ކރެވޭނަމަ ޙައްލކޮށް އެކަން އިސްފަރާތަކަށް އެންގން.
ޅ .ލެބޯޓްރީ އެސިސްޓެންޓންނާއި ،ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް ޓްރޭނިންނަށް ދާއިރާއާއި ގޅޭ ތަމްރީނާއި
ހނަރ ދަސްކޮށްދީ ސްޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓން.
ކ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  /ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް އިން ފޮނވާ ދަރިވަރންނަށް

ބޭނންވާ ޢަމަލީ ތަމްރީންތައް ރާވާ ހިންގމާއި ،ފޮނވާ މވައްޒަފންނަށް ދާއިރާއާއި ގޅޭ ތަމްރީނ
ދިނން.
އާދަޔާ ޚިލާފ ވާޖިބތައް
ހ .ލެޔާއި ހަށިގަނޑގެ ތަފާތ ދިޔައިންނާއި ،އެހެނިހެން ސާމްޕަލްތަކން ފަސޭހަކަމާއިއެކ ބަލިޖެހިދާނެ
މާހައލެއްކަން ދަނެގެން ތިމާއާއި އެކގައި މަސައްކަތްކރާ އެހެން މވައްޒަފންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް
ސަމާލވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދެއްގެ މަތިން މަސައްކަތގައި ހަރަކާތްތެރި ވމާއިއެކ އެހެން
މވައްޒަފން މިކަމގައި ސްޕަވައިޒް ކރން.
އެހެނިހެން ވާޖިބތައް
ހ .ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓް ތަކގެ ނަތީޖާ ކޮންމެހެން އެގެންޖެހޭ ފަރާތް (ތަށް) ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް
ނާންގާ އާއްމ ނކރން.
ށ .ބޭނންވާ ހިނދެއްގައި ޝިފްޓް ޑިއޓީއާއި ،އިމަރޖެންސީ ޑިއޓީއަށް އަދި ރިލީފް ޑިއޓީއަށް
ނިކތން.
ނ .މީގެ އިތރންވެސް ސެކްޝަން ތަކގެ ވެރިން އެންގެވި އޮފީހގެ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކރން.

މަޤާމގެ ޝަރތތައް

މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރީ 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
ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ

ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
ކޮޕީ.
(ނ)

ސަރވިސް

ސިވިލް

އިންސްޓިޓިއޓން

ޓްރޭނިންގ

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
ސިވިލް

(ހ)

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.mv

އިން

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.

 22ޖމާދލްއޫލާ 1440
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ޙސައިން މާނިޢ
ޑިރެކްޓަރ

(IUL)23-ES/23/2019/27
POST
ATOLL
Haa Alif

LABORATORY TECHNOLOGIST
HEALTH FACILITY
REQUIRED
Ha. Atoll hospital

5

Baraah HC
Kelaa HC
Uligam HC

1

Kulhudhuffushi Regional hospital
Haa Dhaalu

Shaviyani

Raa

Baa

Lhaviyani

Noonu

Kaafu

Alifu Alifu

1
1
5

Hanimaadhoo HC
Vaikaradhoo HC
Makunudhoo HC
Neykurendhoo HC

1

Sh. Atoll hospital

3

FEYDHOO HC
FEEVAH HC
BILEHFAHI HC
Foakaidhoo HC
Maaungoodhoo HC

1

Ungoofaaru Regional hospital

4

Alifushi HC
Rasgetheem HC
Dhuvaafaru HC
Maduvvari HC
Inguraidhoo HC

1

B. Atoll hospital

3

Dharavandhoo HC
Goidhoo Hc
Hithaadhoo Hc
Thulhaadhoo HC
Kendhoo HC

1

Lh. Atoll hospital

2

Kurendhoo HC
Hinnavaru HC

1

N. Atoll hospital

2

Kendhikulhudhoo HC
Holhudhoo HC
Velidhoo HC
Thulusdhoo HC
Kaashidhoo HC
Maafushi HC
Guraidhoo HC

1

Aa. Atoll hospital

2

Thoddu Health Centre

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

Alifu Dhaalu

Meemu

Vaavu

Faafu

Dhaalu

Thaa

ADh. Atoll hospital

2

Dhangethi
Maamigili HC

1

Mulee Regional hospital

3

Kolhufushi HC
Mulaku HC
Dhiggaru HC

1

V. Atoll hospital

1

F. Atoll Hospital

2

Feeali HC
Magoodho HC
Bileddhoo HC
Bandidhoo HC

1

1

Th. Atoll Hospital

2

Hirilandhoo Health Centre
Madifushi Health Centre
Buruni Health Centre
Thimarafushi Health Centre

1

Gan regional Hospital

1

Isdhoo Health Centre
Fonadhoo health Centre
Gan R.Hospital
Maavashu Health Centre
Hithadhoo Health Centre
Maabaidhoo Health Centre
G Alifu

G dhaalu

Seenu

2

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Ga. Atoll Hospital

3

Kolamafushi HC
Dhaandhoo HC
Devvadhoo HC

1

Dr. ASMH

6

Gadhoo HC
Faresmathoda HC
RATHAFANDHOO HC
VADHOO HC
Maradhoo HC

1

1
1

1
1
1
1

