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Job Family Standards for Dentists 

ނޑު ޑެންޓިސްޓުންގެ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ރަފް ޢާ ތަ 

 ކަތުރުކަށިގަޑާއި  ނގައާއިއަ ަދތްޕިލައާއި ބޭުނންކޮށްގެން ހުނަރުތައް އަސާސްތަކާއި ޑެްނޓިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަކީ ޑެންޓިސްޓުންގެ
 ބަލިތަކުން ވާކޮށްފަރު ހާނިއްކަތަަކށް ބަލިތަަކށާއި ދެނެގަނެ ހާލަތު ޞިއްޙީ ޓިޝޫތަކުގެ ގުޅިފައިވާ  މިތަްނތަނާ( ބޯން ޖޯ)

 ތަހްލީލުތަކާ އްސަޚާ ދެމެހެއްޓުމަށް ދުޅަހެޔޮކަން އަނގައިގެ. ދެމެހެއްޓުމެވެ ުދޅަހެޔޮކަން ސާނުންގެއިން ރައްކާތެރިކޮށް
  .ބޭނުންކުރެއެވެ ޑެންޓިސްޓުން ޕްރޮސީޖަރުތައް ންތަކާއިއޮފަރޭޝަ

 ކްލެސިފިކޭޝަން 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 
PROFESSIONALS  ް2 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Health Professionals  ް22 ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Dental Health Professionals  ް226 ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޑެނަޓަލް ހެލްތ 
Dentists  ް2261 ޑެންޓިސްޓްސ 

 

 ޓް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް ޑި އިރާގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރެ ދާ 

 ޑެންޓިސްޓްރީ .1
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އޮިނގަނޑު  ވަޒީާފގެޑެންޓިސްޓުްނގެ   ސަްފޙާ  3 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  / މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާބަޔާން  ޑެންޓިސްޓުންގެ 

 މިތަންތަނާ ތުރުކަށިގަޑާއިކަ ދަތްޕިލައާއި ހަދައި ޓެސްޓްތައް ކުޅުގެ  އެކްސްރޭ، ވަހަކަދައްކާ އާއިލާާއއި އޭނާގެ ބަލިމީހާއާއި( ހ)
 . ދެނެގަުތން އުނިަކންތައްތައް އުފެދުމުގެހުރި ހަނިއްކަތަކާ ބަލިތަާކ، ބައިތަކުގެ ގުޅުންހުރި

 ންމުންއާ ފަރުވާދީ ރުގަނޑަށްހި ދަްތތަކާ ދުޅަހެޔޮކަންދެމެހެއްޓުމަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލިތަުކން  އަނގައިގެ( ށ)
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 ޑެންޓިސްޓްރީ އައްސިކުރުމާއި ކުޑަކުރުމަށް މިންވަރު އިހުސާސްކުރެވޭ ތަދު ބަލިމީހާއަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ަދތުގެ( ނ)
 .ބޭސްލިޔެދިނުން މަޑުކުރުމަށް ތަދު ފަހު ޕްރޮސީޖަރުތަކަށް

 އަދި  ރަގަޅުކުރުން ރިޖްބް އަދި ކްރައުން އިންޕްލާންޓް، ރަގަޅުކުރުަމށް ދަތްތައް ހުންނަ ފަނިަކއިފަ ދަތާއި ހަލާކުވެފައިވާ( ރ)
 .ފަރުވާދިނުން ފަދަ އޯތިޑޮންޓިކްސްފަރުވާ

 .ދިުނން ފަރުވާ އޮފަރޭޝަންހިމެނޭ މެޑިކަލް ފަދަ ސްންޓިކްޑޮއޯތޮ ބައޮޕްސީހެުދމާ އުފުރުމާ ދަތް( ބ)

 މިންތަކާއި ށިގަނޑުގެކަތުރުކަ ދަތްޕިލައާއި ކަނޑައެޅުމަށް ބައްަޓން ސައިޒާއި ބޭނުންވާ ހެދުމަށް ޕްރޮސްތެސިސް ޑެންޓަލް( ޅ)
 .ނެގުން އިމްޕްރެޝަން

 ބަލިމީހާގެ  ހެދުމާ ތިއެތަކެ ޑިޒައިންކުރުމާއި ތަކެތި  ފަދަ ބްރިޖް މެއިންޓަނަރސްއާއި ސްޕޭސް ޭބނުންވާ ފަރުވާއަށް ދަތުގެ( ކ)
 އިއިރުޝާދާ ފެބްިރކޭޝަން ބޭުނންވާްށ ޓެކްިނޝަނުންނަ ޕްރޮސްތެތިކް ޑެންޓަލް ހަރުކުރުމާއި އަނގައިގައި

 .ލިޔެދިނުން ޕްރިސްކްރިޕްޝަން

 ރިހަމައަށް ފު ބޭނުން އަނަގއިގެ ބޭނުންޮކށްގެން ސްޓިކްޕްރޮސްތެ ވައްތަރުގެ ނެގޭ ވައްަތރާއި ހަރުކޮށްފައިހުްނނަ( އ)
 .ހިފޭނެގޮތްހެުދން

 .އެހީތެރިވުން ދެނެގަުތމަށް އާންމުބަލިތައްފަދަ  ސްކްޑައަބެޓި އަލީގައި ތަކުގެމައްސަލަ ޞިއްޙީ އަނގައަށްދިމާވާ( ވ)

 މައުލޫމާތުދީ  އާއިލާއަށް ބަލިމީހާާއއި ދެމެހެއްޓުމަށް ދުޅަހެޔޮކަން އަނގައިގެ ނިއުޓްރިޝަންއާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި އަނގައިގެ( މ)
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން

 އެެހން ޓީމުގެ އިއެސިސްަޓންޓުންނާ ޑެންޓަލް ހައިެޖނިސްޓުން، ޑެންޓަލް ހަރަކާތްތެރިވާ ދިނުމުގައި  ފަރުވާ ޑެންޓަލް( ފ)
 .ސްޕަރވައިޒްކުރުން މީހުން

 ރިޕޯޓްތަކުގައި  ންޓިފިކްސައި މައުލޫމާތު އެފަދަ ދިރާސާތައްކޮށް ބެހޭ އުސޫލުތަކާ ގެންގުޅޭ ހިދުމަތްތަކުގައި ޑެންޓިސްޓްރީގެ( ދ)
 .ޝާއިއުކުރުން
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އޮިނގަނޑު  ވަޒީާފގެޑެންޓިސްޓުްނގެ   ސަްފޙާ  4 

 

 ރަޖަތައް ދަ މަސައްކަތު ޑެންޓިސްޓުންގެ 

 ދަރަޖަ  މަގާމު ތަފްސީލް 

މެޑިކަލް ސް ކިޔެވުމުގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވް ޑެންޓިސްޓުންގެ އިންޓާރންސްއަކީ 
ތުގެ އަމަީލ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަ
ގެ ބެލުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިގަތުމުގެ ޮގތުން އެެހން ޑެންޓިސްޓުން )ޖެނެރަލް އަިދ ސްޕެޝަލިސްޓް(

 ގާމެކެވެ.ދަށުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފެއްދޭ މަގާމެކެވެ. މި މަގާމަކީ ވަގުތީ މަ

 އިންޓަރން 

ތުން ސީނިއަރ ޑެންޓިސްޓެއްގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ޒިންމާއާއެކުކޮށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ގޮ
ޙީ ކު ޞިއް ޑެންޓަލް އޮފިސަރެއްގެ އިރުޝާދާއެކު ނުވަތަ ޑެންޓަލް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ އިރުޝާދާއެ

  ފަރުވާދިނުމަށް އުފައްދާ މަގާމެވެ.

 ޑެންޓިސްޓް 

 

 ބެހިފައިވާ ގޮތް އް ވަޒީފާތަކުގެ ގްރޭޑްތަ ޑެންޓިސްޓުންގެ 

 ގްރޭޑް  ޕޮއިންޓް ރޭންޖް  ޖޭއެސްޕީ  މަގާމް ނަން 
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 ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ  ޑެންޓިސްޓުންގެ 

ކި ފަންތީގެ އެމުސާރަ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިާވނީ މި ފަދަ އެހެން ދާއިރާތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ 
 ގައުމުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެވޭ އަސާސީ މުސާރައާއި ފިކްސްޑް އެލަވަންސްތަކުގެ ޖުމްލަ އެއީ މި ސަރަހައްދުގެ

ސާރަތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޑޮކްޓަރުންނަށް ދޭ މު ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ
 ހުގެ ނަމްބަރރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ ލެވިފައިވަނީއެކުލަވާއޮނިގަނޑު އަދި މީގެ އިތުރުން ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ 

ނަންބަރު  ތު ެއންޑް ޖެންޑަރގެސްޓްރީ އޮފް ހެލްމިނި ،( ސިޓީއަާށއ2013ިމެއި  12) 1-ސީބީއޯ)އެސް(/55/2013/23
455/2013/188/ES-23 (23  2013ޑިސެމްބަރ )ިފީހުގެ ނަންބަރު އޮރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ސިޓީންނާއ
12/2014/188/SD-1 (30  ްގެ ސިޓީން ހުށަަހޅާފައިވާ މުސާރައިގެ މިންގަނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެެވ.2014އެޕްރީލ )  

އެއީ  ބައެވެ. 2މްލަ ޖުމަގާމަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު ނީ ނެމުސާރަ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެ ޑެންޓިސްޓުންގެ
 ސަރވިސް އެލަވަންސްއެވެ.  އަސާސީ މުސާރައާއި 

 މުސާރަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަސާސީ މުސާރަ 

ރަދަން )ސްކޯޕް( ބުމުސާރައެވެ. މި މުސާރައަކީ މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަގާމުގެ ޒިންމާއަށް ކަނޑައެޅޭ 
ޕެންޝަނަށް ގުނޭ  ހިސާބުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޔަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކަނޑަެއޅޭ މުސާރައެކެވެ. އަސާސީ މުސާރައަކީ

 ވެ.ވާ އަސާސީ މުސާރައެމުސާރައެވެ. މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "މުސާރަ" އަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައި

 ވިސް އެލަވަންސް ސަރ

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

އާއި، މުވައްޒަފަށް ލިބޭ ހަފްތާ ބަންުދ  މުވައްޒަފަށް ހައްގުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި
ވައްޒަފު އާއި މު މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ަބންދު ދުވަސްތަކާއި އާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ޑިއުޓީ އޯފް ދުވަސްތަކާއި

 .ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދެވެ ސަލާމުގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ނުލައި މުވައްޒަފު ޚިދުމަތް

ން މަސައްކަތުގެ އެކި ޕްރޮފެޝަންތަކަށާއި އެ ޕްރޮފެޝަނެއްގެ ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަނެއްގެ ގޮތު ސަރވިސް އެލަވަންސްއަކީ
އިނާޔަތް ހިސާބުކުރެވެނީ   ރިާޢޔަތް ކުރެވިގެން އެކި ގިންތިތަކަްށ ތަފާތުކޮށްދެވޭ ިއނާޔަތެކެވެ. މި ބުރަދަނަށް އަްނނަ ތަާފތަށް 

ދި ކްރިޓިކަލް( އަދަރަޖައަކަށް )ދަށް، މެދު، މަތި  4ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ގިންތިތަކެއްގެ މަސައްކަތް 
ޔަތުގެ ސިޔާސަތުގައި ންސްގެ ތަފްޞީލް ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައާއި އިނާ ބަހާލެވިގެްނނެވެ. މި އެލަވަންސްދެވޭ ގޮތާއި އެލަވަ 

  އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.

 ގައެވެ.ރަޖައެއްދަ 4 ގެގިންތީ 'ޖެނެރަލް –މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް 'ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނެނީ  ޑެންޓިސްޓުންގެ
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 މިންވަރު  ދެވޭނެ ގޮތް  ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން  ދަރަޖަ 

 1ދަރަޖަ 
މާލެ، ވިލިގިލި އަިދ ުހޅުމާލޭގައި 

 ޑެންޓަލް އޮފިސަރުންމަސައްކަތްކުރާ 
 ކޯލް ޑިއުޓި ހައްދަވަން
 ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކުގައި

ޖެނެރަލް'  –މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް '
 ގިންތީގެ "މެދު" )މިޑް( ދަރަޖަ

 3ދަރަޖަ 
މާލެ، ވިލިގިލި އަިދ ުހޅުމާލޭގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ ޑެންޓަލް އޮފިސަރުން
ކޯލް ޑިއުޓީ ހައްދަވާ 

 ދުވަސްތަކުގައި 
ޖެނެރަލް'  –'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް 

 ގިންތީގެ "ކްރިޓިކަލް" ދަރަޖަ

 2ދަރަޖަ 
މާލެ ފިޔަވާއި އަތޮޅުތެރެއާއި އަދި 
ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑެންޓަްލ 

 އޮފިސަރުން
ކޯލް ޑިއުޓި ހައްދަވަން 
 ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކުގައި

ޖެނެރަލް'  –'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް 
 ގިންތީގެ "މަތީ" )ހައި( ދަރަޖަ 

 3ދަރަޖަ 
މާލެ ފިޔަވާއި އަތޮޅުތެރެއާއި އަދި 
ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑެންޓަްލ 

 އޮފިސަރުން

ކޯލް ޑިއުޓީ ހައްދަވާ 
 ދުވަސްތަކުގައި 

ޖެނެރަލް'  –'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް 
 ގިންތީގެ "ކްރިޓިކަލް" ދަރަޖަ

 ދުވަހަކަށް  އިންޓަރންސް 4ދަރަޖަ 
ޖެނެރަލް'  –'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް 

 )ލޯ( ދަރަޖަ  "ދަށް"ގިންތީގެ 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް ރޭންޖް 

 ކްރިޓިކަލް  (ހައި މަތި ) (މިޑްމެދު ) ދަށް )ލޯ(
 ރުފިޔާ -/370 ރުފިޔާ -/275 ރުފިޔާ -/205 ރުފިޔާ -/150

 މަސައްކަތު ގަޑި 

 ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.މަސައްކަތު  ންގެޓުސްޓިންޑެ

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

  ީދުވަހު ދުވާލަކު  6ހަފްތާއަކު މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކ
 ގަޑިއިރެވެ. 8

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި އަދި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 
 ގަޑިއިރެވެ. 6ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ދުވާލަކު  7

 އިތުރުގަޑި 

ޑެންޓަލް އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް ރާވާލެވޭ ގޮތުްނ އެ މުވައްޒަުފންނަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގެ އިތުރަށް 
ސުޕަވައިޒަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އިތުރުގަިޑ 
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 ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަސްމީ ބަންދު ލިބިދެވޭނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ
 ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ދެވޭ އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. 

 

 އިންޓަރން  

ކިޔެވުމުގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެ،  ޑެންޓިސްޓުންގެ  އިންޓަރނުންނަކީ
ޕްރެކްޓިސިންގ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ަތޖްރިބާ ލިބިގަތުމުގެ ޮގތުން އެެހން ޑެންޓިސްޓުން )ޖެނެރަލް 

މި މަގާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް މަގާމެއްކަމުން ރުމަށް އުފެއްދޭ އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް(ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކު
ބަޔަކަށެވެ. އެއީ އަސާސީ މުސާރައާއި ސަރވިސް އެލަވަންސްއެވެ. އިންޓާރންސްގެ ސަރވިސް އެލަވަންސް  2އެކުލެވިގެންވަނީ 

 ންތީގެ ދަށް )ޯލ( ދަރަޖައިންނެވެ ހިމަނާފައިވާނީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސްގެ ޖެނެރަލް ގި
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 ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް  ޑެންޓިސްޓުންގެ 

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

ދުވަހަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ 
 ޖެހޭ 

 އޮފިސަރ ޑެންޓަލް ސީނިއަރ 

4555 CS14-5 22,040.00 205.00 – 275.00  

4305 CS14-4 21,070.00 205.00 – 275.00  

4055 CS14-3 20,110.00 205.00 – 275.00  

3827.5 CS14-2 19,230.00 205.00 – 275.00  

 އޮފިސަރ ޑެންޓަލް 

3600 CS12-5 18,350.00 205.00 – 275.00  

3377.5 CS12-4 17,490.00 205.00 – 275.00  

3155 CS12-3 16,630.00 205.00 – 275.00  

2952.5 CS12-2 15,850.00 205.00 – 275.00  

2755 CS12-1 15,090.00 205.00 – 275.00  

 CS6-1 8,720.00 150.00 1105 އިންޓަރން  
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 ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތު  ޑެންޓިސްޓުންގެ 

 މަގާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތާއި ޝަރުތުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ަތފުޞީލު.

 އަސާސީ ޝަރުތު  ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 

ސީނިއަރ ޑެންޓަލް 
 އޮފިސަރ

ޑެންޓިސްޓްސް 
 )ޖެނެރަލް(

CS14-5 
 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން 2ގްރޭޑުގައި  4-14ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލްސީނިއަރ 
 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85% ވިދިވިދިގެން

CS14-4 
 ހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުންއަ  2ގްރޭޑުގައި  3-14ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލްސީނިއަރ 
 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85% ވިދިވިދިގެން

CS14-3 
 ހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުންއަ  2ގްރޭޑުގައި  2-14ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލްސީނިއަރ 
 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85% ވިދިވިދިގެން

CS14-2 

 ހާސިލްޑިގްރީއެއް  ބީ.ޑީ.އެސް ނުވަތަ ބީ.ޑީ.އެސްއާ އެއްފެންވަރުގެކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ންޑް ޑެންޓަލް އެމޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް 
އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓަރންޝިްޕ  1މަދުވެގެން ކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 

މާއެކު ސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިވުމާއެކު،  ކޮށްފައި ފުރިހަމަ
 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. 10ޑެންޓަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 

 ޑެންޓަލް އޮފިސަރ
ޑެންޓިސްޓްސް 

 )ޖެނެރަލް(

CS12-5 
 ވިދިވިދިގެން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2ގްރޭޑުގައި  4-12ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85

CS12-4 
 ވިދިވިދިގެން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2ގްރޭޑުގައި  3-12ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85

CS12-3 
 ވިދިވިދިގެން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމުގެ ނިޒާމުން  2ގްރޭޑުގައި  2-12ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85
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CS12-2 
 ވިދިވިދިގެން  މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު  2ގްރޭޑުގައި  1-12ސީއެސް، އޮފިސަރ ޑެންޓަލް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85

CS12-1 
ވުމާއެކު،  ކޮށްފައި ހާސިލްޑިގްރީއެއް  ބީ.ޑީ.އެސް ނުވަތަ ބީ.ޑީ.އެސްއާ އެއްފެންވަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ 

 އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ  1މަދުވެގެން މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 
 .ވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން ކޮށްފައި

 އިންޓަރން  
ޑެންޓިސްޓްސް 

 )ޖެނެރަލް(
CS6-1 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ގައި ވަގުތީކޮށްކައުންސިލްއެންޑް ޑެންޓަލް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް މާއެކު، ހާސިލްކޮށްފައިވުބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް 
 ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަލިބުފައިވުން.

 

 

__________________________________________ 

 


