މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/1/2018/32 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ
ދަންނަވަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތައް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މަސައްކަތައް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންނެވެ.

މަޤާމު

ސީނިއަރ ޑެންޓަލް އޮފިސަރ  /ޑެންޓަލް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

-

ދ
ބޭނުންވާ އަދަ ު

( 18އަޝާރަ)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ

ޖެނެރަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް

ކްލެސިފިކޭޝަން:
ޑިވިޝަން /

މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް

ސެކްޝަން
މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތައް ( އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓް ގައިވާ
އިދާރާތައް)

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
ނ
ތަ ް
އިތުރު އިނާޔަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތައް ( އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓް ގައިވާ
އިދާރާތައް)
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .4މީގެ އިތުރުން މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް.

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު



މަސައްކަތްތައް

ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވަހަކަދައްކާ އެކްސްރޭ ،ކުޅުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދައި ދަތްޕިލައާއި
ނއްކަތަކާ އުފެދުމުގެހުރި
ލތަކާ ،ހަ ި
ޅންހުރި ބައިތަކުގެ ބަ ި
ކަތުރުކަށިގަޑާއި މިތަންތަނާ ގު ު
ތން.
އުނިކަންތައްތައް ދެނެގަ ު



ތތަކާ ހިރުގަނޑަށް ފަރުވާދީ
ކށް ދުޅަހެޔޮކަންދެމެހެއްޓުމަށް ދަ ް
އަނގައިގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ޮ
އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.



އށް ތަދު އިހުސާސްކުރެވޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް
ދަތުގެ ފަރުވާދިނުމުގައި ބަލިމީހާ ަ
އައްސިކުރުމާއި ޑެންޓިސްޓްރީ ޕްރޮސީޖަރުތަކަށް ފަހު ތަދު މަޑުކުރުމަށް ބޭސްލިޔެދިނުން.



ހަލާކުވެފައިވާ ދަތާއި ފަނިކައިފަ ހުންނަ ދަތްތައް ރަގަޅުކުރުމަށް އިންޕްލާންޓް ،ކްރައުން އަދި
ބްރިޖް ރަގަޅުކުރުން އަދި އޯތިޑޮންޓިކްސްފަރުވާ ފަދަ ފަރުވާދިނުން.



ދަތް އުފުރުމާ ބައޮޕްސީހެދުމާ އޯތޮޑޮންޓިކްސް ފަދަ މެޑިކަލް އޮފަރޭޝަންހިމެނޭ ފަރުވާ ދިނުން.



ޑެންޓަލް ޕްރޮސްތެސިސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސައިޒާއި ބައްޓަން ކަނޑައެޅުމަށް ދަތްޕިލައާއި
ކަތުރުކަށިގަނޑުގެ މިންތަކާއި އިމްޕްރެޝަން ނެގުން.



ޕސް މެއިންޓަނަރސްއާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަކެތި ޑިޒައިންކުރުމާއި
ދަތުގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ސް ޭ
ނނަށް
ގއިގައި ހަރުކުރުމާއި ޑެންޓަލް ޕްރޮސްތެތިކް ޓެކްނިޝަނު ް
އެތަކެތި ހެދުމާ ބަލިމީހާގެ އަނ ަ
ދއި ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ލިޔެދިނުން.
ފބްރިކޭޝަން އިރުޝާ ާ
ބޭނުންވާ ެ



ނގޭ ވައްތަރުގެ ޕްރޮސްތެޓިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން އަނގައިގެ
ހަރުކޮށްފައިހުންނަ ވައްތަރާއި ެ
ދން.
ހ ު
ހފޭނެގޮތް ެ
ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ި



އަނގައަށްދިމާވާ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކުގެ އަލީގައި ޑައަބެޓިކްސް ފަދަ އާންމުބަލިތައް
ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިވުން.



އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ނިއުޓްރިޝަންއާއި އަނގައިގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމަށް
ތދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
ބަލިމީހާއާއި އާއިލާއަށް މައުލޫމާ ު



ޑެންޓަލް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޑެންޓަލް ހައިޖެނިސްޓުން ،ޑެންޓަލް
ހން މީހުން ސްޕަރވައިޒްކުރުން.
އެސިސްޓަންޓުންނާއި ޓީމުގެ އެ ެ



ޑެންޓިސްޓްރީގެ ހިދުމަތްތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް އެފަދަ މައުލޫމާތު
ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްތަކުގައި ޝާއިއުކުރުން.

ތައުލީމާއި ތަރުޖިބާ

ސިވިލް

(ސީނިއަރ ޑެންޓަލް
އޮފިސަރ)

އަސާސީ ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ ސަރވިސް

ސަރވިސްގެ

މުސާރަ ،މަހަކު

އެލަވަންސް،

ރޭންކް

(ރުފިޔާ(

މަހަކު (ރުފިޔާ(

CS14-5

ސީނިއަރ ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް4-14

22,040/-

8,250/-

ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
ދވިދިގެން  85%އިން
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވި ި
މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS14-4

ސީނިއަރ ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް3-14
ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
ދވިދިގެން  85%އިން
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވި ި

21,070/-

8,250/-

މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

CS14-3

ސީނިއަރ ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް2-14

20,110/-

8,250/-

ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
ދވިދިގެން  85%އިން
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވި ި
މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS14-2

ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް 5-12ގްރޭޑުގައި 2

19,230/-

6,150/-

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
އން މަތިން މާކްސް
ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން ި 85%
ހޯދާފައިވުން.
ތައުލީމާއި ތަރުޖިބާ
(ޑެންޓަލް އޮފިސަރ)

ސިވިލް

އަސާސީ ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ ސަރވިސް

ސަރވިސްގެ

މުސާރަ ،މަހަކު

އެލަވަންސް،

ރޭންކް

(ރުފިޔާ(

މަހަކު (ރުފިޔާ(

CS12-5

ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް 4-12ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު

18,350/-

8,250/-

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS12-4

ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް 3-12ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު

17,490/-

8,250/-

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS12-3

ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް 2-12ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު

16,630/-

8,250/-

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS12-2

ޑެންޓަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް 1-12ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު
މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

15,850/-

8,250/-

 CS12-1މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ބީ.ޑީ.އެސް

15,090/-

8,250/-

ނުވަތަ ބީ.ޑީ.އެސްއާ އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް ހާސިލް
ކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް
ގަބޫލުކުރާ ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި  1އަހަރުދުވަހުގެ
އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް
މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާ އަށް އެންމެ
ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ
އ
ކަންތައްތަ ް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް

.1ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ
ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
)ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
(ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ
ކޯސް

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ލިޔުމާއެކު

ކޯހުން

ލިބޭ

ސެޓުފިކެޓު

ވަކި

ފެންވަރެއްގައި

ޤަބޫލު

ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް
ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.

 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްއިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެވަޒީފާއެއްއަދާކުރިމުއްދަތާއި
ކުރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކުރިމުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .9މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސްގެ ކޮޕީ.

މަޤާމަށް
އެދެންވީގޮތާއި
ސުންގަޑި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ހޮސްޕިޓަލު ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް

 http://health.gov.mvއިން މި ފޯމް ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް

އެދި ހުށަހަޅަންހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  15ފެބުރުވަރީ  2017ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ މަރުކަޒަކަށްށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 2018 ،ފެބުރުވަރީ  22އާއި  2018މާރިޗު  15އާ

ތަނާއި ،މުއްދަތު

ދެމެދު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން،
އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10

އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި

ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހވުމަށް
ޤމަށް މީހުން ޮ
މަ ާ

30%

ފއިވާ
އޅާ ަ
ކަނޑަ ަ
އގެ ހުރިހާ
ރ ާ
ކްރައިޓީ ި
ނމެ
ބަޔަކުން އެ ް
ބންޖެހޭ
ވގެން ލި ެ
ދަށް ެ
ތ
އ ަ
ނސަ ް
ޖުމްލަ އި ް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3014439ނަންބަރު ފޯނަށެވެ .އީމެއިލް
އެޑްރެހަކީ  hr@health.gov.mvއެވެ.
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