މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/23/2018/128 :

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ ތިރީގައި
މިދަންނަވާ މަގާމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މީހަކު ހޯދުމަށްބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމު

ކޮންސަލްޓަންޓް އިން
މެޑިސިން ،އެނެސްތީސިއޮލޮޖީ ،އޯތޯޕީޑިކްސް ،ސަރޖަރީ ،ޕީޑިއެޓްރިކްސް،
ޑާމެޓޮލޮޖީ ،އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނަކޮލޮޖީ ،ސައިކޭޓްރީ ،އީ.އެން.ޓީ،
ރޭޑިއޮލޮޖީ ،އޮފްތަލްމޮލޮޖިސްޓް،

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

-

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ކޮންޓްރެކްޓް

މުއްދަތު

 2އަހަރު ދުވަސް

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓީޝަނަރސް

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 އާއި ސަރވިސް
އެލަވަންސް
އިތުރު އިނާޔަތްތައް

މިމަގާމުގެ މުސާރަ އާއި ސަރވިސް އެލަވަންސް އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައި
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 .2މަގާމުގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތައް
3000/ރުފިޔާ

މަހަކު

-

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި

 .1މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އުފުލުން.

ވާޖިބުތައް

 .2ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވާހަކަ ދައްކާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ބެލުންތައް ބަލައިގެން
ބަލިހާލަތު ދެނެގަތުން.
.3

ބަލިމީހާ ރިފަރކުރާ އެހެން ޑޮކްޓަރުންނާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން އެކުލަވާލާފައިވާ މެޑިކަލް
މައުލޫމާތު މުރާޖައާކުރުން.

.4

ބަލިހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަހުލީލްތައް ކުރުމަށް އެންގުމާއި ކުރެވޭ
ތަހްލީލްތަކުގެ ނަތީޖާ އެނެލައިޒްކޮށް ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން އަދި ފަރުވާއަށް
ގެންނަންށްޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.

 .5ބަލިމީހާއަށް ބޭސް ލިޔެދިނުމާއި ފަރުވާ ކުރުމާއި ބޭހަށް އެދި އެނެސްތީސިއާއަށާއި ނަފްސާނީ
ފަރުވާއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލިމީހާގެ
ހާލަތު ބަދަލުވާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.
 .6ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރީ އާއްމު އަދި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުން.
 .7މާބަނޑު ދުވަސްވަރާއި ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައާއި ވިހެއުމުގެ ފަހުން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި
ހާލަތްތަކަށް ފަރުވާދިނުން.
 .8ބަލިމީހާގެ މެޑިކަލް މައުލޫމާތު ލިޔެ ރެކޯޑްކޮށް ފުރިހަމަ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން
ޑޮކްޓަރުންނާއި އެހެން ސިއްހީ ޕްރޮފެޝަނަލުންނާއި ހިއްސާކުރުން.
 .9ގާނޫނީ އަދި ފަންނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ވިހާ މަރުވާ
މީހުންގެ މައުލޫމާތާއި އަދި ނޯޓިފައި ކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ
އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށް ދިރާސާތަކާއި ތަހުގީގުތަކުގެ އެހީތެރިވުން.
 .10އެކިއެކި ޚާއްސަ ބަލިތަކުނެ ރައްކާތެރިވެ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީގައި ހުރުމަށާއި އެފަދަ ބަލިތަކަށް
ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާއާއި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލިމީހާއަށާއި އާއިލާތަކަށާއި
މުޖްތަމައުއަށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.
 .11މަރުގެ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އޮޓޮޕްސީ ހެދުން.
 .12އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޚާއްސަ ސިއްހީ ހާލަތްތަކާއި ބަލިތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމާބެހޭ
ދިރާސާތައްކޮށް އެބަލިތަކުގެ ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ސައިންޓިފިކް
ރިޕޯޓްތަކުގައި ޝާއިއުކުރުން.
 .13އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައާއި އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށާ
ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.
 .14ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމް ބައްޓަން ކުރުމާއި އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ފަންނީ
ލަފާދިނުން
 .15އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތުގައި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .61ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލްތަކާއި ބޯޑުތަކުގައި މެޑިކަލް ޕޮރްފެޝަނަލެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ،ސިއްހީ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ފަންނީ ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑުތަކާއި،
ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުވެރިން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ބޯޑުތަކާއި ކައުންސިލްތަކުގައި ބައިވެރިވެ
ލަފާދިނުން.
މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް

މިމަގާމުގެ ޝަރުތު އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައި

 .1ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.

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

ކުރެވޭނެކަމަށް

ކޮލިފިކޭޝަންސް

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ށ)

މަ ތީ 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 ެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3014439ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ  hr@health.gov.mvއެވެ.
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ތފުޞީލު.
އަސާސީ ޝަރުތާއި މުސާރަތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ަ
މަގާމް ނަން

ކްލެސިފިކޭޝަން

ރޭންކް

އަސާސީ ޝަރުތު
ސިނިއަރ

CS17-6

މުސާރަ

ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް5-17

ގްރޭޑުގައި

2

އަހަރު

ސަރވިސް އެލަވަންސް

މަސައްކަތްކޮށް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު  85%އިން މަތިން

47,000.00

530.00 – 340.00

މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
ސިނިއަރ
CS17-5

ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް4-17

ގްރޭޑުގައި

2

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށް

 85%އިން މަތިން

45,400.00

530.00 – 340.00

މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
ސިނިއަރ

ސްޕެޝަލިސްޓް
ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

މެޑިކަލް

CS17-4

ޕްރެކްޓީޝަނަރސް

ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް3-17

ގްރޭޑުގައި

2

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށް

 85%އިން މަތިން

43,810.00

530.00 – 340.00

މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
ސިނިއަރ
CS17-3

ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް2-17

ގްރޭޑުގައި

2

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށް

 85%އިން މަތިން

40,620.00

530.00 – 340.00

މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް 5-15ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
CS17-2

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު
ހޯދާފައިވުން.

 85%އިން މަތިން މާކްސް

39,030.00

530.00 – 340.00

ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް 4-15ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
CS15-5

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

 85%އިން މަތިން މާކްސް

37,400.00

530.00 – 340.00

ހޯދާފައިވުން.
ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް 3-15ގްރޭޑުގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
CS15-4

ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

 85%އިން މަތިން މާކްސް

35,810.00

530.00 – 340.00

ހޯދާފައިވުން.
ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް 2-15ގްރޭޑުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ 2 ،އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް
CS15-3

މާކްސް ހޯދާފައިވުން.

ސްޕެޝަލިސްޓް
ކޮންސަލްޓަންޓް

ކޮންސަލްޓަންޓް ،ސީއެސް 1-15ގްރޭޑުގެ ފުރަތަމަ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ 2 ،އަހަރު

މެޑިކަލް
ޕްރެކްޓީޝަނަރސް

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

 85%އިން މަތިން

34,210.00

530.00 – 340.00

CS15-2

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  2އަހަރު

85%

32,590.00

530.00 – 340.00

އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
 .1މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް
ގަބޫލުކުރާ  3ނުވަތަ  4އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ
އެއްފެންވަރުގެ
CS15-1

ޑިގްރީއެއް

މެޑިކަލް

ނުވަތަ

ސްޕެޝަލްޓީއަކުން

ސަބް-

ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށް

ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ

ގޮތުގައި

ޕްރެކްޓިސް

ކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ލިބިފައިވުން ،ނުވަތަ
 .2މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް
ގަބޫލުކުރާ

2

އަހަރުދުވަހަށްވުރެ

ކުރުނޫން

އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް

ނުވަތަ

އެއާ

30,990.00

530.00 – 340.00

އެއްފެންވަރުގެ

ޑިގްރީއެއް

މެޑިކަލް

ސްޕެޝަލްޓީއަކުން

ނުވަތަ

ސަބް-

ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ،ސްޕެޝަލްލިޓީ ދާޢިރާއިން  3އަހަރު
ދުވަހުގެ

މަސައްކަތުގެ

ތަޖްރިބާ

ލިބިފައިވުމާއެކު،

މޯލްޑިވްސް

މެޑިކަލް

ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

