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Job Family Standards for Specialist Medical Practitioner 

ވަޒީފާގެ  ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ
ނޑު  އޮނިގަ

 ތައާރަފް 

ކަށް ބިނާކޮށް ކްޓަރީބޭހުގެ ޚާއްސަ އަސާސްތަކާއި ހުނަރުތަރެކްޓިޝަނަރުންގެ މަސައްކަތަކީ ޑޮ ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕް
ޙީ ހާލަތު ދެނެގަނެ ބޭުނންކޮްށގެން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޞިއްބަލިދެނެގަތުަމށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ގޮތްތަކާ ތަހުލީލުތައް 

ހެއްޓުމެވެ. ސްޕެޝަލިސްޓް ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް އިންސާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެ ،ބަލިތަކަށާއި ހާނިއްކަތަަކށް ފަރުވާކޮށް
ގެ ބަލިމީހުންނަށް ނުަވަތ ނުވަތަ ވަކި ވައްތަރެއް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ މަސައްކަތް އަމާޒުކުރަނީ ވަކި ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް

 ދިރާސާ ކުރުމެވެ. ގުންނވަކި ޚާއްސަ ފަރުވާތަކަކަށެވެ. އަދި އެ ޚާއްސަ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓަރީ އިލްމު އުގަންނާދިނުމާ އެ ރޮ 
 ގައެވެ. ކްލެސިިފކޭޝަނެއް 2ން ހިމެނެނީ ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރު

 ކްލެސިފިކޭޝަން 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 
PROFESSIONALS  ް2 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Health Professionals  ް22 ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Medical Doctors  ް221 މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސ 
Specialist Medical Practitioners ް2212 ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓީޝަނަރސ 
Sub-Specialist Medical Practitioners ް2213 ޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓީޝަނަރސް ސް-ސަބ 

 ޓް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް ޑި ދާއިރާގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރެ 

 )ސްޕެޝަލިސްޓް ދާއިރާތައް( ކް މެޑިސިންގެ ހާއްސާ ދާއިރާތައްއެލޯޕެތި .1
 ތައް ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާ-ސަބްއެލޯޕެތިކް މެޑިސިންގެ  .2
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 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  / ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާބަޔާން 

 ތު ދެނެގަތުން.)ހ( ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވާހަކަދައްކާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ބެލުންތައް ބަލައިގެން ބަލިހާލަ

 ތު މުރާޖައާ ކުރުން.ރިން އެކުލަވާލާފައިވާ މެޑިކަލް މައުލޫމާތެމީހާ ރިފަރކުރާ އެހެން ޑޮކްޓަރުންނާ ޞިއްޙީ ހިދުމަތް)ށ( ބަލި 

ކޮށް ނަތީޖާ އެނެލައިޒް ތަހުލީލުތަކުގެ ކުރެވޭ   އެންގުމާއި)ނ( ބަލިހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ތަހުލީލުތައް ކުރުމަށް 
 .ން އަދި ފަރުވާއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުންފަރުވާ ކުރިއަށް ގެނދިއު

 ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ނަފްސާނީ ފަރުވާއާއި ބޭހަށް އަދި އެނެސްތީސިއާއަށާއިލިޔެދިނުމާއި ފަރުވާ ކުރުމާއި  )ރ( ބަލިމީހާއަށް ބޭސް
 ޓަރކުރުން.ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލިމީހާގެ ހާލަތުބަދަލުވާގޮތް މޮނި

 )ބ( ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރީ އާންމު އަދި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުން.

 ވާދިނުން.)ޅ( މާބަނޑު ދުވަސްވަރާ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައާއި ވިހެއުމުގެ ފަހުން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކަށް ފަރު

ނާއި އެހެން ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ޑޮކްޓަރުން )ކ( ބަލިމީހާގެ މެޑިކަލް މައުލޫމާތު ލިޔެ ރެކޯޑްކޮށް ފުރިހަމަ
 ޕްރޮފެޝަނަލުންނާ ހިއްސާކުރުން.

ނޯޓިފައި އަދި މައުލުމާތާއި  ގެމީހުން ވިހާ މަރުވާ މުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި،ނޫނީ އަދި ފަންނީ ވާޖިބު އަދާކުރުޤާ)އ( 
 .ތަކުގައި އެހީތެރިވުންކޮށް ދިރާސާތަކާއި ތަހުގީގުއިދާރާތަކާ ހިއްސާ ދައުލަތުގެކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ 

ޖެހޭފަރުވާއާއި )ވ( އެކިއެކި ޚާއްސަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީގައި ހުރުމަށާއި އެފަދަ ބަލިތަކަށް ކުރަން 
 .ންފިލުވައިދިނު  އޮޅުން މުޖްތަމައުއަށް  އް ބަލިމީހާއަށާއި އާއިލާތަކަށާއިޖެހޭ ކަންތައްތަސަމާލުކަންދޭން 

 ދެނެގަތުމަށް އޮޓޮޕްސީ ހެދުން. )މ( މަރުގެ ސަބަބު

ކޮށް އެބަލިތަކުގެ ތައްދިރާސާ ކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމާ ބެހޭޞިއްޙީ ހާލަތްތަކާއި ބަލިތަ ޚާއްޞަ( އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ފ)
 ރުވާއާއި ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްތަކުގައި ޝާއިއުކުރުން.ފަ

ރުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ތައްޔާ އާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައާއި އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ( ދ)
 ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.

 .ނުންޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމް ބައްޓަން ކުރުމާއި އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ފަންނީ ލަފާދި( ތ)

އިވާ މުއްދަތަށް އެ )ލ( އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގައި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަނޑައަޅާފަ
 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

އި ބޯޑުތަކުގައި މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލެއްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ، ޞިއްޙީ ތުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލްތަކާ ގޮޤާނޫނީ ( ގ)
ޚިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ފަންނީ ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑުތަކާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުވެރިން ރެގިއުލޭޓްކުރާ ބޯޑުތަކާއި 

 .ދިނުންކައުންސިލްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ލަފާ 
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 ބެހިފައިވާ ގޮތް  ޒީފާތަކުގެ ގްރޭޑް ވަ ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ 

 މަގާމް ނަން 
ޕޮއިންޓް  ޖޭއެސްޕީ 

 ރޭންޖް 
 ގްރޭޑް 

 ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް 

6565 CS17-6 
6315 CS17-5 
6065 CS17-4 
5565 CS17-3 
5315 CS17-2 

 ކޮންސަލްޓަންޓް 
 

5060 CS15-5 
4810 CS15-4 
4560 CS15-3 
4305 CS15-2 
4055 CS15-1 

 އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް 

3827.5 CS13-4 
3605 CS13-3 
3377.5 CS13-2 
3155 CS13-1 

 ވަޒީފާތަކުގެ ގްރޭޑް ބެހިފައިވާ ގޮތް ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ -ސަބް 

 މަގާމް ނަން 
ޕޮއިންޓް  ޖޭއެސްޕީ 

 ރޭންޖް 
 ގްރޭޑް 

 ސްޕެޝަލިސްޓް -ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް ސަބް 

6565 CS18-5 
6315 CS18-4 
6065 CS18-3 
5565 CS18-2 
5315 CS18-1 

 ސްޕެޝަލިސްޓް -ކޮންސަލްޓަންޓް ސަބް 

5060 CS16-5 
4810 CS16-4 
4560 CS16-3 
4305 CS16-2 
4055 CS16-1 
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 ގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ ޑޮކްޓަރުން  މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓް 

ކި ފަންތީގެ އެ ގެއޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވނީ މި ަފދަ އެހެން ދާއިރާތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންމުސާރަ 
 ގައުމުތަކުގެ މި ސަރަހައްދުގެމުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ އަާސސީ މުސާރައާއި ފިކްސްޑް އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމްލަ އެއީ 

ބަލައިގެންނެވެ.  ސާރަތަކަށް  ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޭ މު އި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީމުސާރަތަކަށާ ގެޑޮކްޓަރުން
 އަދި މީގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ އެކުލަވާލުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަމްބަރ

ޑް ޖެންޑަރގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެން ،އާއި ސިޓީ (2013މެއި  12) 1-ސީބީއޯ)އެސް(/55/2013/23
455/2013/188/ES-23 (23  2013ޑިސެމްބަރ )ީފީހުގެ ނަންބަރު އޮރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ންނާއިސިޓ
12/2014/188/SD-1 (30  ްގެ ސިޓ2014ީއެޕްރީލ ) ްމިންގަނޑުތަކަށް ރައިގެ މުސާފައިވާ އްވާހުށަހަޅުނ 

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. 

އެއީ  ބައެވެ. 2ލަ ޖުމްމަގާމަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭނީ 
 ވަންސްއެވެ. ސަރވިސް އެލަ އަސާސީ މުސާރާއާއި

 މުސާރަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަސާސީ މުސާރަ 

ރަދަން )ސްކޯޕް( ބުއަސާސީ މުސާރައަކީ މަގާމުގެ ޒިންމާއަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެވެ. މި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ 
ޕެންޝަނަށް ގުނޭ  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑަެއޅޭ މުސާރައެކެވެ. އަސާސީ މުސާރައަކީ ބަޔަށްހިސާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ވެ. މަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާރައެގާފައިވާ "މުސާރަ" އަކީ އެ މަމަގާމަށް ކަނޑައަޅާ މުސާރައެވެ.

 ވިސް އެލަވަންސް ސަރ

ބާރު އެޅުމަްށ  މަސައްކަތްކުރަން އެއްބަސްވާ ހުރިހާ ދުވަހަކު މަސައްކަތަށް ާހޒިރުވުމަށް ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ މުވައްޒަފު
ދޭން އެއްބަސްވާ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަީކ އެ މަސައްކަތު އަހަރެއްގެ  ތެރޭގައި ދެވޭ އިނާޔަތެކެވެ. މުވައްޒަފު ަމސައްކަތު އަހަރު

އާއި، މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ހަްފތާ ބަންުދ  މުވައްޒަފަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި
އާއި މުވައްޒަފު  ންދު ދުވަސްތަކާއި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީމަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ބަ  ނުވަތަ ޑިއުޓީ އޯފް ދުވަސްތަކާއި

 .ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދެވެ ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ނުލައި މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް

 މަސައްކަތުގެ އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެ ޕްރޮފެޝަނެއްގެ ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއްގެ ގޮތުން ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ
ބުރަދަނަށް އަްނނަ ތަާފތަށް ރިާޢޔަތް ކުރެވިގެން އެކި ގިންތިތަަކްށ ތަފާތުކޮށްދެވޭ ިއނާޔަތެކެވެ. ިމ އިނާޔަތް ހިސާބުކުރެވެނީ  

ދަރަޖައަކަށް )ދަށް، މެުދ، މަތި އަދި ކްރިޓިކަލް(  4ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސައްކަތް 
ވިގެްނނެވެ. މި އެލަވަންސްދެވޭ ގޮތާއި އެލަވަންސްގެ ތަފްޞީލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަހާލެ

 އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.
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 3 " ގިންތީގެސްޕެޝަލިސްޓް – 'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުންގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނީ 
 ދަރަޖައެއްގައެވެ. 

 

 މިންވަރު  ދެވޭނެ ގޮތް  ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން  ދަރަޖަ 

 1ދަރަޖަ 
މާލެ، ވިލިގިލި އަދި ހުޅުމާލޭގައި 
 މަސައްކަތްކުރާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން

ކޯލް ޑިއުޓި 
ނުޖެހޭ  ހައްދަވަން

 ދުވަސްތަކުގައި

 'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް'
 ގިންތީގެ "މެދު" )މިޑް( ދަރަޖަ

 3ދަރަޖަ 

ވިލިގިލި އަދި ހުޅުމާލޭގައި މާލެ، 
މަސައްކަތްކުރާ ސްޕެޝަލިސްޓް 

ގެ ތެރެއިން ޑަރމަޓޮލޮޖީ، ޑޮކްޓަރުން
ރީ އޮފްތަލްމޮލޮޖީ، އީ.އެން.ޓީ އަދި ސައިކޭޓް
 ފިޔަވައި އެހެން ސްޕެޝަލިޓް ޑޮކްޓަރުން

ކޯލް ޑިއުޓީ ހައްދަވާ 
 ދުވަސްތަކުގައި 

'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް' 
 ޓިކަލް" ދަރަޖަ"ކްރި ގިންތީގެ

 )ޑަރމަޓޮލޮޖީ، އޮފްތަލްމޮލޮޖީ އީ.އެން.ޓީ 
އަދި ސައިކޭޓްރީ އަށް "މެދު" )މިޑް( 

 ދަރަޖަ(

 2ދަރަޖަ 
މާލެ ފިޔަވާއި އަތޮޅުތެރެއާއި އަދި 
ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން 

ކޯލް ޑިއުޓި 
ނުޖެހޭ  ހައްދަވަން

 ދުވަސްތަކުގައި

ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް' 'މެޑިކަލް 
 .)ހައި( ދަރަޖަ "މަތިގިންތީގެ "

 3ދަރަޖަ 

މާލެ ފިޔަވާއި އަތޮޅުތެރެއާއި އަދި 
ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ގެ ތެރެއިން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން
ޑަރމަޓޮލޮޖީ، އޮފްތަލްމޮލޮޖީ، އީ.އެން.ޓީ 
އަދި ސައިކޭޓްރީ ފިޔަވައި އެހެން 

 ސްޕެޝަލިޓް ޑޮކްޓަރުން

ކޯލް ޑިއުޓީ ހައްދަވާ 
 ދުވަސްތަކުގައި

'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް' 
 "ކްރިޓިކަލް" ދަރަޖަ ގިންތީގެ

 )ޑަރމަޓޮލޮޖީ، އޮފްތަލްމޮލޮޖީ އީ.އެން.ޓީ 
)ހައި(  "މަތި"އަދި ސައިކޭޓްރީ އަށް 

 ދަރަޖަ(

 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން-ސަބް 2ދަރަޖަ 
ކޯލް ޑިއުޓި 

ނުޖެހޭ  ހައްދަވަން
 ދުވަސްތަކުގައި

'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް' 
 ހައި( ދަރަޖަ ) "މަތި" ގިންތީގެ

 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން-ސަބް 3ދަރަޖަ 
ކޯލް ޑިއުޓީ ހައްދަވާ 

 ދުވަސްތަކުގައި
'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް' 

 "ކްރިޓިކަލް" ދަރަޖަ ގިންތީގެ

 ސަރވިސް އެލަވަންސް ރޭންޖް 

 ކްރިޓިކަލް  (ހައި މަތި ) (މިޑްމެދު )
 ރުފިޔާ -/530 ރުފިޔާ -/425 ރުފިޔާ -/340
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 ގަޑި  މަސައްކަތު 
 .މަސައްކަތު ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ ނަރުންގެޝަޓިކަލް ޕްރެކްޑި މެޓްސްލިޝަޕެސް

  ު8ވަހު ދުވާލަކު ދު 5މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހަފްތާއަކ 
 ގަޑިއިރެވެ. 

 ާދުވަހު ދުވާލަކު  6އަކު މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހަފްތ
 ގަޑިއިރެވެ. 8

ވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ އްކަތު ގަޑި މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ރަމާަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި އަދި ޝައް ރަސްމީ މަސަ
 ގަޑިއިރެވެ. 6ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ދުވާލަކު  7

 އިތުރުގަޑި 

ތައް ދަރަޖަ މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަގާމްތަކަކީ ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރިވިސް ގިންތީގެ މަގާމްތައް ކަމުން އެ މަގާމް
ގާމްތަކަކަށްވެފަިއ މަކޮށްފައިވާނީ "ހިންގުމުގެ އިސްފަންތީގެ މަގާމް" ތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި މަގާމްތަކަކީ ސްޕެޝަލިސްޓް 

ވަތަ އޮކިއުޕޭޝަންގެ އެންމެ ދިނުމުގެ އިތުރުން އެ މަގާމްތަކަކީ އެ މަގާމްތައް ހިމެނޭ ދައިރާގެ ނު  މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް
ވައްޒަފުން ސުޕަވައިޒްކޮށް މަތީ ދަރަޖަތަކަށް ވެފައި އެކި ިޞއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރުމާއި ޞިއްޙީދާއިރާގެ އެހެނިހެން މު 

 ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ސަފެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ޞިްއޙީ އެ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް އެްނމެ އިސް
ތަންތަން ިހންގުމުގައި  ހޮސްޕިޓާތައް ފުރިހަމައަށް ހިންުގމަށްދޭންޖެހޭ ޓެކްނިަކލް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑްވައިސް ދިނުމާއި އެ

ޤަޢުމީ ޞިއްޙަތުގެ  މުވައްޒަފުންނަކީފުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެންމެ އިސްފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ މުވައްޒަ
. އެހެންކަމުން މި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައިވެސް އެންމެ އިސް ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ މުވައްޒަފުންނެވެ

ންމެ މަތީ ސްގެ ގިންތީގެ އެއޮނިގަނޑުގައިވާ މަގާމްތަކުގެ މުސާރަތައް ހިސާބުކޮށްފައިވާީނ ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރިވި
ގެ އިތުރުން އަސާސީ މުސާރަ ހިސާބުކޮށްފައިވާނީ ރަސްމީގަޑީ ކުގެތަ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން މި މަގާމުދަރަޖައިގައެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ) 2008/2ނަންބަރު  ޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުކުރައްވަންޖެހޭނެ އިތުރު މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ރިޢާ
ގަޑީގެ ފައިސާ ގެ ދަށުން މަސައްކަތު ގަޑިން އިސްތިސްނާކޮށް ޢާންމު އުޞޫލުން ދެވޭ އިތުރު  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  34

ތު ވަގުން އިތުރު ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ. ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރުންނަކީ އެކިކަހަލަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންގެ ސަބަބު
 ށް ން ސަރވިސް އެލަވަންސަ ލުއެ އިތުރަށް ހޭދަކުރަންޖެހިދާނެ ވަގުތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަތީގައިވާ އުޞޫ ބައެއްކަމުންހޭދަކުރަންޖެހޭ 

 ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ. 

 ގަޑީލާރި 

މުތަކެއް ސްޕެޝަލިސްޓުންނަނީ ޢާންމު އެހެން މުވައްޒަފުންނާ ތަާފތުކޮްށ ސީނިއަރ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މަގާ
ކަމުގައިވީނަމަވެސް ސީދާ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ގުޅިފައިވާ މަގާމެްއކަމުން، އެ މަގާމުތަކުގައި ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 
 ހާޞިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޞިުރ ނުވެވޭނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ގަޑީލާރި މުސާރައިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ 

 އަސާސީ މުސާރަ  ގްރޭޑް  ޖޭ.އެސް.ޕީ ރޭންޖް  މަގާމް ނަން 
 ސަރވިސް އެލަވަންސް 

 މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް ޖެހޭ 

 ކޮންސަލްޓަންޓް ސީނިއަރ 

6565 CS17-6 47,000.00 340.00 – 530.00  

6315 CS17-5 45,400.00 340.00 – 530.00  

6065 CS17-4 43,810.00 340.00 – 530.00  

5565 CS17-3 40,620.00 340.00 – 530.00  

5315 CS17-2 39,030.00 340.00 – 530.00  

 ކޮންސަލްޓަންޓް 

5060 CS15-5 37,400.00 340.00 – 530.00  

4810 CS15-4 35,810.00 340.00 – 530.00  

4560 CS15-3 34,210.00 340.00 – 530.00  

4305 CS15-2 32,590.00 340.00 – 530.00  

4055 CS15-1 30,990.00 340.00 – 530.00  

 އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް 

3827.5 CS13-4 29,540.00 340.00 – 530.00  

3605 CS13-3 28,120.00 340.00 – 530.00  

3377.5 CS13-2 26,670.00 340.00 – 530.00  

3155 CS13-1 25,260.00 340.00 – 530.00  
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 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕްގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ -ސަބް 

 އަސާސީ މުސާރަ  ގްރޭޑް  ޖޭ.އެސް.ޕީ ރޭންޖް  މަގާމް ނަން 
 އެލަވަންސް  ސަރވިސް 

 މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް ޖެހޭ 

 ސްޕެޝަލިސްޓް -ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް ސަބް 

6565 CS18-5 54,430.00 425.00 – 530.00  

6315 CS18-4 53,460.00 425.00 – 530.00  

6065 CS18-3 52,480.00 425.00 – 530.00  

5565 CS18-2 50,540.00 425.00 – 530.00  

5315 CS18-1 49,570.00 425.00 – 530.00  

 ސްޕެޝަލިސްޓް -ކޮންސަލްޓަންޓް ސަބް 

5060 CS16-5 48,580.00 425.00 – 530.00  

4810 CS16-4 47,610.00 425.00 – 530.00  

4560 CS16-3 46,640.00 425.00 – 530.00  

4305 CS16-2 45,640.00 425.00 – 530.00  

4055 CS16-1 44,670.00 425.00 – 530.00  
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 އަސާސީ ޝަރުތު  ވަޒީފާތަކުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ 

 :މަގާމުގެ ޢާންމު ޝަރުތު

 ލާނެ ޢާންމު ޝަރުތު ތަކަކީ؛ ވުމުގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޝަރުތު ހަމަ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެސްޕެޝަލިސްޓް 

 މެވެ. ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވު އެންޑް ޑެންޓަލް   ހަމަވެ، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލްތު މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރު .1
 އިވުމެވެ.ފަހުއްދަ ލިބިސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ޝަރުތުހަމަވެ، މޯްލޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ  .2
  ގެ ތަޖުރިބާލިިބފައިވުމެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ގަބޫލު ކުރާ ނުވަތަ ކައުންސިލް އެންޑް ޑެންޓަލް  މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލްއަދި، ތަޖުރިބާ ގުނުމުގައި ބަާލީނ  .3

ވަކި ދާިއރާތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތު އެފަރާތެއްގެ ތަޢުލީމާއި، ވަކިޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2މަތީގައިވާ  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނީސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ 
 އެވެ.ތަޖްރިބާއަށް ބެލުަމށްފަހު 

 އަސާސީ ޝަރުތާއި ޝަރުތުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ޮގތުެގ ތަފުޞީލު.ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ  މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓް

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން   ނަން މަގާމް 

 ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް 
ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް 

 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް 

CS17-6 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2 ގްރޭޑުގައި 5-17ސީއެސް، ސިނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

 .މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުންއިން  85% އަހަރު 2 ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން

CS17-5 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2 ގްރޭޑުގައި 4-17ސީއެސް، ސިނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން

CS17-4 
 މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގްރޭޑުގައި  3-17ސީއެސް، ސިނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
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CS17-3 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑުގައި  2-17ސީއެސް، ސިނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެންނިޒާމުން 

CS17-2 

 އަހަރު  2ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  އެންޑް ޑެންޓަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް މެޑިކަލް
ޓީއަކުން ސްޕެޝަލި މެޑިކަލް  ސެޓްފިކެޓެއްއެއްފެންވަރުގެ  އެމް.އެސް ނުވަތަ އެމް.އެސްއާދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން 

ސް ކުރުމުގެ ކައުންިސލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިއެންޑް ޑެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް  ކުރުމަށްފަހު،ހާސިލް
 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 10މަޤާމުގައި މަދުވެގެން ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ މާއެކު ހުއްދަ ލިބިފައިވު

 ކޮންސަލްޓަންޓް 
ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް 

 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް 

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

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން  85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

CS15-4 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2ގްރޭޑުގައި  3-15ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން  85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

CS15-3 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  2ގްރޭޑުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ،  2-15ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެންބެލުމުގެ ނިޒާމުން 

CS15-2 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ  2ގްރޭޑުގެ ފުރަތަމަ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ،  1-15ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން

CS15-1 

 3 ގަބޫލުކުރާ ކައުންސިލް އެންޑް ޑެންޓަލް މެޑިކަލް  މޯލްޑިވްސް  ހަމަވުމާއެކު، ޝަރުތު އޮފިސަރގެ މެޑިކަލް
 ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުންއެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ  ކުރުނޫން  އަހަރުދުވަހަށްވުރެ 

ކައުންސިލްގައި އެންޑް ޑެންޓަލް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް  ސްޕެޝަލްޓީއަކުން -ސަބްނުވަތަ 
 .ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން

 އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް 
ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް 

 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް 
CS13-4 

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  3ގްރޭޑުގައި  3-13ސީއެސް، އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް
 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން. 85%  އަހަރު 3 ނިޒާމުން އެގްރިގޭޓްކޮށް
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އޮިނގަނޑު  ޒީާފގެސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިަޝަނރުންގެ ވަ  ސަފްޙާ  12 

 

CS13-3 
ބެލުމުގެ އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު  3ގްރޭޑުގައި  2-13ސީއެސް، އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން. 85%  އަހަރު 3 ނިޒާމުން އެގްރިގޭޓްކޮށް

CS13-2 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  3ގްރޭޑުގައި  1-13ސީއެސް، އެސޯސިއޭޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން. 85%  އަހަރު 3 ނިޒާމުން އެގްރިގޭޓްކޮށް

CS13-1 

އަހަރު  2ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ  އެންޑް ޑެންޓަލް  މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް
ގެ ސެޓްފިކެޓެއް މާއަކާ އެއްފެންވަރުޖުއޭޓް ޑިޕްލޮދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޯމާއެއް ނުވަތަ ޕޯސްޓްގްރެ

ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން -ސަބްނުވަތަ  ކްލިނިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން
 ކައުންސިލްގައި ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

 

 

 ޕްރެކްޓިޝަނަރުންގެ އަސާސީ ޝަރުތާއި ޝަރުތުތައް ބަހާލެވިފައިާވ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު.ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް -ސަބް

 އަސާސީ ޝަރުތު  ރޭންކް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 

ސީނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް 
 ސްޕެޝަލިސްޓް -ސަބް

ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް 
 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް 

CS18-5 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑުގައި  4-18ސީއެސް، ސިނިއަރ ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން

CS18-4 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑުގައި  3-18ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓްސީނިއަރ 
 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެންނިޒާމުން 

CS18-3 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑުގައި  2-18ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓްސީނިއަރ 

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން
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CS18-2 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑުގައި  1-18 ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓްސީނިއަރ 

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85%  އަހަރު 2 ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން

CS18-1 

 5-16ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް ،ވަނަ ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ 2ނުވަތަ  1ގެ  2-16ސީ.އެސް ، ކޮންސަލްޓަންޓް
އިން  85% އަހަރު  2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2ގްރޭޑުގައި 

 .މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން

-ކޮންސަލްޓަންޓް ސަބް
 ސްޕެޝަލިސްޓް 

ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް 
 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް 

CS16-5 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2ގްރޭޑުގައި  4-16ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން  85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

CS16-4 
ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ  2ގްރޭޑުގައި  3-16ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން  85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

CS16-3 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2ގްރޭޑުގައި  2-16ސީއެސް، ކޮންސަލްޓަންޓް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން  85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

CS16-2 
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2  ޝަރުތު ފުރިހަމަވެ،ގްރޭޑުގެ 1-16ސީއެސް

 އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން. 85%  އަހަރު 2 ވިދިވިދިގެން

CS16-1   

އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން  3، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު .1
އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކުރުމަށްފަހު، 

-މެޑިކަލް ސަބްފެލޯޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ރެ ކުރުނޫން އަހަރަށްވު 2 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 

 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

ރަށްވުރެ އަހަ 3 މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ، މޯލްޑިވްސްމެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރުތު ހަމަވުމާއެކު  .2
ކުރުނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކުން 

ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން  އަހަރު 3 މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ހާސިލްކުރުމަށްފަހު، 
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ސްޕެޝަލްޓީއަކުން -ކަލް ސަބްއެއްފެންވަރުގެ ޑިގްރީއެއް މެޑި އެއާނުވަތަ  އެމް.ސީ.އެޗް/އެމް.ޑީ
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 

 ލިބިފައިވުން.

 


