މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/23/2018/129 :

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން
މީހަކު ހޯދުމަށްބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމު

ނަރސިންގ ޑައިރެކްޓަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

-

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ކޮންޓްރެކްޓް

މުއްދަތު

 2އަހަރު ދުވަސް

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ހެލްތު ސަރވިސަސް މެނޭޖަރސް

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ކްލިނިކަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

ށ
ހދ .ކުޅުފުއްދުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ،ހދ .ކުޅުދުއްފު ި

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ށ
ހދ .ކުޅުފުއްދުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ،ހދ .ކުޅުދުއްފު ި

މުސާރަ

 12700/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 8430/-ރުފިޔާ

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 .1ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް މަސައްކަތްތައް ބަލާ

ވާޖިބުތައް

ވިލަރެސްކުރުން.
 .2ބަލިމީހުންނަށް ނާރސިންގ ކެއަރ ދިނުމާއި އަދި މިކަމުގައި އިޙްސާންތެރިކަމާއެކު އެ
މީހުންގެ ޖިސްމާނީ ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ކަށަވަރުކުރުން.
 .3ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ބަލިމީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާގެ ރީހެބިލިޓޭޝަނާ ބެހޭގޮތުން އެ
މީހުންނަށް މަޢުލޫމާތައް ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ކަށަވަރުކުރުން.
 .4ދިމާވާ

އިމަޖެންސީތައް

ވަގުތުން

ޑޮކްޓަރުންނަށް

ކަމާބެހޭ

އެންގުމާއި،

ޑޮކްޓަރުން

އަންނަންދެން އެފަދަ އިމަޖެންސީތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން.
 .5ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރާތްކުރާ މީހުންނަށް ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން ދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ
ތަންފީޒްކުރުން.
.6
 .7ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ބަލިމީހަކު މާލެ ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނަކަށް ރިފަރކުރަން ޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި އެކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 .8ނަރސިންގ ސެކްޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ
ރިޕޯޓްތަކާއި ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

މޯލްޑިވްސް

ނަރސިންގ

އެންޑް މިޑްވައިފަރީ

ކައުންސިލް

ގަބޫލުކުރާ ނަރސިންގ

ދާއިރާއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ ލެވެލް  8ގެ ސަނަދެއް
ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
ނަރސިންގ ދާއިރާއިން ޖުމްލަ  9އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 .1ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 .1ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ
 .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 އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި

ފެންވަރެއްގައި

ޤަބޫލު

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ކުރެވޭނެކަމަށް

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

އޮތޯރިޓީން

(ށ)

މަތީ ތައުލީމު ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ،
އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އަދާކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާ،

އަދި

ވަޒީފާގެ

މުއްދަތާއި،

ވަޒީފާގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ )

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ

ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް
އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް
މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި

ގ
ހ ެ
ވ ު
ނގާރަ ދު ަ
ހޅާނީ  26ޖޫން  2018ވާ އަ ް
ހން ތަކެތި ހުށަ ަ
ޖހޭ އެހެނި ެ
ހޅަން ެ
އއި ހުށަ ަ
އދޭ ސިޓީ ާ
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ
ށވެ.
ހލްތުގެ ކައުންޓަރަ ެ
 13:30ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި،

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 2018 ،ޖުލައި މަހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް

މުއްދަތު

ހެލްތުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

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