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އޮނިގަނޑު  ވަޒީާފގެ ޖެނެރަލް ެމޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ   i ާސަފްޙ 
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 2 ....................................................................................................................................................... ތަޢާރަފް 

 2 ............................................................................................................................................. ކްލެސިފިކޭޝަން 
 2 ............................................................... ދާއިރާގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރެޑިޓް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް 

 3 ................................................. ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާބަޔާން / މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް 
 4 ................................................................................................ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ މަސައްކަތު ދަރަޖަތައް  ޖެނެރަލް

 4 ............................................................................ ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ ގްރޭޑްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް 
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 5 ............................................................................................................................................ އަސާސީ މުސާރަ
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އޮނިގަނޑު  ވަޒީާފގެ ޖެނެރަލް ެމޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ   ސަްފޙާ  2 

 

Job Family Standards for General Medical Doctor 

ނޑުމެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ޖެނެރަލް   ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ރަފް ޢާ ތަ 

ދި ނަފްސާނީ ޞިއްޙީ އަރީބޭހުގެ އަސާސްތަކާއި ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޖިސްމާނީ ކްޓަޑޮލް ޑޮކްޓަރުންނަކީ ޖެނެރަލް މެޑިކަ
މުގެ ޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުހާލަތު ދެނެގަނެ ަބލިތަކަށާއި ާހނިއްކަތަކަށް ފަރުވާކޮށް ބަލިތަުކން ރައްކާތެރިކޮށް އިންސާނުންގެ ދު

ށް ހުރިހާ ބަލިތަކަކަްށ  ަބލިތަކަކަށް ާޚާއްސަވެފައިނުވާ، ޢާްނމުކޮވާޖިބު އަދާކުރާ ޑޮކްޓަރުންނެވެ. އަދި މި ފަރާްތތަކަކީ ވަކި
 ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރުންނެވެ. 

 ކްލެސިފިކޭޝަން 

Classification/Family  ްސީއެސް ކޯޑް  ފެމިލީ /ކްލެސިފިކޭޝަނ 
PROFESSIONALS  ް2 ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Health Professionals  ް22 ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސ 
Medical Doctors  ް221 މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސ 
Generalist Medical Practitioners ި2211 ޝަނަރސްޖެނެރަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓ 

 

 ޓް ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޯސްތައް އިރާގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭ އެކްރެޑި ދާ 

 (އެލޯޕެތިކް މެޑިސިންބޭސިކް މެޑިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން ) .1
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އޮނިގަނޑު  ވަޒީާފގެ ޖެނެރަލް ެމޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ   ސަްފޙާ  3 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  / މަގާމުތަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާބަޔާން  ޑޮކްޓަރުންގެ ޖެނެރަލް މެޑިކަލް 

 ތު ދެނެގަތުން.ބެލުްނތައް ބަލައި ަބލިާހލައަދި ނަފްސާނީ )ހ( ބަލިީމހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވަހަކަދައްކާ ޖިސްމާނީ

ލާ ފަރުވާ ކުރިއަށް ބައެ ތަހުލީލުތަކުގެ ަނީތޖާ  ެއންގުމާއި)ށ( ަބލިހާލަތު ެދނެގަތުމަށް ޭބނުންވާ ތަހުީލލުތައް ކުރުމަށް 
 ގެންދިއުން 

އިރުޝާދު ދިނުމާއި، މަށް )ނ( ބަލިމީހާއަށް ބޭސްލިޔެދިނުާމއި ފަރުވާ ކުރުމާއި ކައުންސެލިންގ ދިނުމާއި ބަިލތަކުން ރައްކާތެިރވު
 ބަލި މީހަގެ ހާލަތު ގަވައިދުން ޮމނިޓަރ ކުރުން

 ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުންޕްރޮސީޖަރތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް )ރ( ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްަޓރީ 

ންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިއާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާެތރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައާއި އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް )ބ( 
 ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.

 ލިމީހާ ރިފަރކުރުން.ށް ބޭނުންވާ ާޚާއްސަ ސެންޓަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަ)ޅ( ރިފަރކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުަގއި ފަރުވާއަ

 ދެނެގަނެ، ފަރުވާކޮށް )ކ( މާބަނޑު ދުވަސްވަރާ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައާއި ވިހެއުމުގެ ފަހުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތައް
 ރިފަރކުރުން.ރިފަރ ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އަދި 

ކްޓަރުންގެ ލަފާގެމަތިްނ ޑޮސްޕެޝަލިސްޓް  ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްމި މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށްލިޔެ  ތުޞިއްޙީ މައުލޫމާ )އ( ބަލިމީހާގެ
 އެހެން ޞިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިންނާ ހިއްސާކުރުން. އި ޓީމުގެކުރިއަށް ގެންދިއުމާފަރުވާ މެދުނުކެނޑި 

ގެ މައުލުމާތާއި އަދި ންމީހު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި، ވިހާ މަރުވާނޫނީ އަދި ފަންނީ ވާޖިުބ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާ)ވ( 
ކާއި ތަހުގީގުތަކުގައި ނޯޓިފައި ކުރަންޖެހޭ ބަިލތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށް ދިރާސާތަ

 .އެހީތެރިވުން

ތައްކޮށް އެބަލިތަކުގެ ިދރާސާ ކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމާ ެބހޭިލތައިންސާނުންަނށް ކުރިމަތިވާ ާޚާއްޞަ ޞިއްޙީ ހާލަތްތަކާއި ބަ)މ( 
 ބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްތަކުގައި ޝާއިއުކުރުން. ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިވުމާ

ތަކަށް ޤީޤީ އިދާރާއެކިއެކި ހާނިއްކަ ލިބިގެން ޞިއްޙީ ާޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި، ތަހު)ފ( 
 .ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށް ދިުނން
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އޮނިގަނޑު  ވަޒީާފގެ ޖެނެރަލް ެމޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ   ސަްފޙާ  4 

 

 ރަޖަތައް ދަ މަސައްކަތު  މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ޖެނެރަލް 

 ދަރަޖަ  މަގާމު ތަފްސީލް 

ށްފަހު، ކިޔެވުމުގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމައިންޓާރންސްއަކީ ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ 
މަށްޓަކަިއ ސިން ލައިސަންސް ހޯދުސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ޕްރެކްޓިމޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުން
ޖެނެރަލް އަިދ ގޮތުން އެެހން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން ) ލިބިގަތުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖްރިބާ

ގާމަކީ ވަގުތީ ކުރުމަށް އުފެއްދޭ މަގާމެކެވެ. މި މަ ސްޕެޝަލިސްޓް(ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް
 މަގާމެކެވެ. 

 އިންޓަރން 

ށް ންމާއާއެކު ކޮމެޑިކަލް އޮފިސަރުންނަކީ ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ޒި
ޝަލިސްްޓ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ގޮތުން އެހެނިހެން އިސް މެޑިކަލް ޑޮކްަޓރުން ނުވަތަ ސްޕެ

 މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާއެކު ޞިއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް އުފައްދާ މަގާމެވެ. 

 މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 

 ބެހިފައިވާ ގޮތް ވަޒީފާތަކުގެ ގްރޭޑްތައް  ގެ ރުން ޑޮކްޓަ  މެޑިކަލް  ޖެނެރަލް 

 ގްރޭޑް  ޖޭއެސްޕީ ޕޮއިންޓް ރޭންޖް  މަގާމް ނަން 

 ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ

4555 CS14-5 

4305 CS14-4 

4055 CS14-3 

3827.5 CS14-2 

 މެޑިކަލް އޮފިސަރ

3600 CS12-5 

3377.5 CS12-4 

3155 CS12-3 

2952.5 CS12-2 

2755 CS12-1 

 CS6-1 1105 އިންޓަރން  
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 ޑޮކްޓަރުންގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަ  މެޑިކަލް  ޖެނެރަލް 

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. 2ލަ ޖުމްމަގާމަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައަކާއި އިނާޔަތްތަކަކާއެކު ނީ ނެންގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެޑޮކްޓަރު
 ސަރވިސް އެލަވަންސްއެވެ.  އަސާސީ މުސާރައާއި 

 މުސާރަ ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 އަސާސީ މުސާރަ 

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

 .ރައެވެމުސާރައެވެ. މަގާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "މުސާރަ" އަކީ އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ މުސާ

 ސަރވިސް އެލަވަންސް 

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

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

 .ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދެވެ ގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ނުލައި މުވައްޒަފު ާޚިދުމަތްސަލާމު

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

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

 އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ.
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 3 ގިންތީގެނެރަލް" ޖެ –'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންެގ ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމެނެނެނީ 
 ދަރަޖައެއްގައެވެ.

 މިންވަރު  ދެވޭނެ ގޮތް  ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން  ދަރަޖަ 

 1ދަރަޖަ 
މާލެ، ވިލިގިލި އަިދ ުހޅުމާލޭގައި 

 ދުވަހަކަށް  މެޑިކަލް އޮފިސަރުންމަސައްކަތްކުރާ 
ޖެނެރަލް'  –'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް 

 )މިޑް( ދަރަޖަ "މެދު"ގިންތީގެ 

 2ދަރަޖަ 
މާލެ ފިޔަވާއި އަތޮޅުތެރެއާއި އަދި 

މެޑިކަލް ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
 އޮފިސަރުން

 ދުވަހަކަށް 
ޖެނެރަލް'  –ޑޮކްޓަރސް 'މެޑިކަލް 

 )ހައި( ދަރަޖަ  ގިންތީގެ "މަތީ"

 ދުވަހަކަށް  އިންޓަރންސް 3ދަރަޖަ 
'މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސް ސްޕެޝަލިސްޓް' 

 )ލޯ( ދަރަޖަ  "ދަށް"ގިންތީގެ 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް ރޭންޖް 

 މަތި )ހައި( މެދު )މިޑް( ދަށް )ލޯ(
 ރުފިޔާ -/275 ރުފިޔާ -/205 ރުފިޔާ -/150

 

 މަސައްކަތު ގަޑި 

 ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

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

  ިދުވާލަކު  ދުވަހު 6އަކު މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހަފްތާމާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުތެރޭގައ
 ގަޑިއިރެވެ. 8

ލު މަހުގެ ފުރަތަމަ އަދި ޝައްވާ މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ންނަމަވެސް، ރަމަޟާ ފައިވީއަޅާމިގޮތަށް ކަނޑަ ގަޑި ރަސްމީ މަސައްކަތު
 ގަޑިއިރެވެ. 6ލަކު ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ދުވާ 7

 އިތުރުގަޑި 

ކަތު ގަޑީގެ އިތުރަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތް ރާވާލެވޭ ގޮތުން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ މަސައް
ތަށް އިތުރުގަިޑ ހުއްދަ ލިބިގެން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮ ގެސުޕަވައިޒަރު

ށުން ރަސްމީ ބަންދު ލިބިދެވޭނެއެވެ. އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަ
 ރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުން ދެވޭ އިތު
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 އިންޓަރން 

ސިލްގައި މެޑިކަލް ކައުން ޖެނެރަލް މެޑިަކލް ޑޮކްޓަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނުންނަކީ 
ލިބިގަތުމުގެ ގޮތުން  މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖްރިބާއިންޓާރންޝިޕް، ސިން ލައިސަންސް ހޯދުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީވެ، ޕްރެކްޓި

އްދޭ މަގާމެއް ކަމުން އެހެން މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން )ޖެނެރަލް އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް(ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފެ
 އެވެ.ވަންސްވިސް އެލައެއީ އަސާސީ މުސާރައާއި ސަރ ބަޔަކަށެވެ. 2މި މަގާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް އެކުލެވިގެންވަނީ 

 ދަރަޖައިންނެވެ. މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރސްގެ ޖެނެރަލް ގިންތީގެ ދަށް )ލޯ(ސަރވިސް އެލަވަންސް ހިމަނާފައިވާނީ  އިންޓާރންސްގެ
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 ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލްސް ގްރޫޕް ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑު 

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

 ޖެހޭ 

 ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ

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 

 މެޑިކަލް އޮފިސަރ

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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 ޠު:ޖެނެރަލް މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާތަކުގެ އަސާސީ ޝަރު 

 ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތުގެ ަތފުޞީލު.މުގެ އަސާސީ ޝަރުތާއި ޝަރުތުތައް ޤާމަ

 އަސާސީ ޝަރުތު  ގްރޭޑް  ކްލެސިފިކޭޝަން  މަގާމް ނަން 

ސީނިއަރ މެޑިކަލް 
 އޮފިސަރ

ޖެނެރަލިސްޓް 
މެޑިކަލް 

 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް

CS14-5 
 ނިޒާމުންންވަރު ބެލުމުގެ ފެހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ އަ  2ގްރޭޑުގައި  4-14ސީއެސް، ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85% ވިދިވިދިގެން

CS14-4 
 ންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުންފެހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ އަ  2ގްރޭޑުގައި  3-14ސީއެސް، ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85% ވިދިވިދިގެން

CS14-3 
 ންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުންފެހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ އަ  2ގްރޭޑުގައި  2-14ސީއެސް، މެޑިކަލް އޮފިސަރސީނިއަރ 
 .އިން މަތިްނ މާކްސް ހޯދާފައިވުން 85% ވިދިވިދިގެން

CS14-2 

އިވުމާއެކު ޓީޗިންގ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ގަބޫލުކުރާ ބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް ހާސިލް ކޮށްފަ 
ޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓަރންޝިޕް ުފރިހަމަކޮށްފައި ވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެ 1 މަދުވެގެން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި

 10މުގައި މަދުވެގެން ސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު މެޑިކަލް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިކައުންސިލްގައި ރަ
 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 މެޑިކަލް އޮފިސަރ
ޖެނެރަލިސްޓް 
މެޑިކަލް 

 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް

CS12-5 
 ވިދިވިދިގެން އްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމުންމަސައަހަރު  2ގްރޭޑުގައި  4-12ސީއެސް، މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85

CS12-4 
ވިދިވިދިެގން  އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަުރ ެބލުމުގެ ނިޒާމުން 2 ގްރޭޑުގައި 3-12ސީއެސް، މެޑިކަލް އޮފިސަރ 
 .ހޯދާފައިވުންއިން މަތިން މާކްސް  %85

CS12-3 
 ވިދިވިދިގެން  ބެލުމުގެ ނިޒާމުން އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 2ގްރޭޑުގައި  2-12ސީއެސް، މެޑިކަލް އޮފިސަރ

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85
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CS12-2 
 ވިދިވިދިގެން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ެބލުމުގެ ނިޒާމުންއަހަރު މަސައްކަތްކޮށް  2ގްރޭޑުގައި  1-12ސީއެސް، އޮފިސަރ މެޑިކަލް

 .އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން %85

CS12-1 
ގަބޫލުކުރާ ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް 

ކައުންސިލްގައި އެންޑް ޑެންޓަލް ުވމާއެކު، މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް  ކޮށްފައި އިްނޓަރންޝިޕް ފުރިހަމައަހަރުދުވަހުގެ  1މަދުވެގެން 
 .ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން

 އިންޓަރން  
ޖެނެރަލިސްޓް 
މެޑިކަލް 

 ޕްރެކްޓީޝަނަރސް
CS6-1 

ރަޖިސްޓްރީކޮށް  ަގއި ވަގުތީކޮށްކައުންސިލްއެންޑް ޑެންޓަލް  މެޑިކަލް މޯލްޑިވްސްބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 
 ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަލިބުފައިވުން.

__________________________________________ 

 


