މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ
މާލެ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ(IUL)23-ES/23/2019/29 :

އިޢލާން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގެ ދަށން ހިނގަމންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރކަޒތަކގައި މަސައްކަތް ކރމަށް ބޭނންވާ ފަރާތްތަކަށް މަރޙަބާ
ދަންނަވަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނންވަނީ މަސައްކަތައް ޝައޤވެރިކަން ހރި މަސައްކަތައް ޤާބިލ މވައްޒަފންނެވެ.

މަޤާމ

ކޮންސަލްޓަންޓް އިން
މެޑިސިން ،އެނެސްތީސިއޮލޮޖީ ،އޯތޯޕީޑިކްސް ،އެނެސްތީސިއޮލޮޖީ ،ސަރޖަރީ ،ޕީޑިއެޓްރިކްސް،
ޑާމެޓޮލޮޖީ ،އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނޮކޮލިޖީ ،ނިއރޮލޮޖީ ،ކާރޑިއޮލޮޖީ ،ޕެތެލޮޖީ،
ހެމޮޓޮލޮޖީ ،ޕިޒީޝިއަން ،ސައިކޭޓްރީ ،އީ.އެން.ޓީ ،ރޭޑިއޮލޮޖީ ،ނެފްރޮލޮޖީ ،އޮފްތަލްމޮލޮޖިސްޓް

މަޤާމގެ ނަންބަރ

-

ބޭނންވާ އަދަދ

( 164ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް

ސީ.އެސް( 1-15.ގްރޭޑް )1

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސްޕެޝަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް

ޑިވިޝަން  /ސެކްޝަން

ހެލްތް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން ،މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސަރވިސް ޔނިޓް

މަޤާމ އޮތް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތގެ ދަށން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރކަޒތައް ( އެޓޭޗް ކރެވިފައިވާ ލިސްޓް
ގައިވާ އިދާރާތައް)

ވަޒީފާ އަދާކރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތގެ ދަށން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރކަޒތައް (އެޓޭޗް ކރެވިފައިވާ ލިސްޓް
ގައިވާ އިދާރާތަކގެ ތެރެއިން އެދިލައްވާ ތަނަކަށް)

މސާރަ

 30990/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

 10200/-ރފިޔާ

އިތރ އިނާޔަތްތައް

 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން ބޭސްފަރވާގެ ޚިދމަތް.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ.
 .4މީގެ އިތރން މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް.

މަޤާމގެ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި

.1

ވާޖިބތައް

ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވާހަކަ ދައްކާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ބެލންތައް ބަލައިގެން
ބަލިހާލަތ ދެނެގަތން.

.2

ބަލިމީހާ ރިފަރކރާ އެހެން ޑޮކްޓަރންނާ ސިއްހީ ޚިދމަތްތެރިން އެކލަވާލާފައިވާ މެޑިކަލް
މައލޫމާތ މރާޖައާކރން.

.3

ބަލިހާލަތ ދެނެގަތމަށް ބޭނންވާ ޚާއްސަ ތަހލީލްތައް ކރމަށް އެންގމާއި ކރެވޭ
ތަހްލީލްތަކގެ ނަތީޖާ އެނެލައިޒްކޮށް ފަރވާ ކރިޔަށް ގެންދިއން އަދި ފަރވާއަށް
ގެންނަންށްޖެހޭ ބަދަލތައް ގެނައން.

 .4ބަލިމީހާއަށް ބޭސް ލިޔެދިނމާއި ފަރވާ ކރމާއި ބޭހަށް އެދި އެނެސްތީސިއާއަށާއި ނަފްސާނީ
ފަރވާއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ބަލިތަކން ރައްކާތެރިވމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅތަކަށް ބަލިމީހާގެ
ހާލަތ ބަދަލވާގޮތް މޮނިޓަރކރން.
 .5ފަރވާއަށް ބޭނންވާ ޑޮކްޓަރީ އާއްމ އަދި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކރން.
 .6މާބަނޑ ދވަސްވަރާއި ވިހެއމގެ ތެރޭގައާއި ވިހެއމގެ ފަހން ދިމާވާ ނރައްކާތެރި ހާލަތްތަކަށް
ފަރވާދިނން.
 .7ބަލިމީހާގެ މެޑިކަލް މައލޫމާތ ލިޔެ ރެކޯޑްކޮށް ފރިހަމަ ފަރވާދިނމަށް ބޭނންވާ އެހެން
ޑޮކްޓަރންނާއި އެހެން ސިއްހީ ޕްރޮފެޝަނަލންނާއި ހިއްސާކރން.
 .8ގާނޫނީ އަދި ފަންނީ ވާޖިބ އަދާކރމގެ ގޮތން ފޯރކޮށްދޭންޖެހޭ މައލޫމާތާއި ވިހާ މަރވާ
މީހންގެ މައލޫމާތާއި އަދި ނޯޓިފައި ކރަންޖެހޭ ބަލިތަކގެ މައލޫމާތ ކަމާބެހޭ ދައލަތގެ
އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށް ދިރާސާތަކާއި ތަހގީގތަކގެ އެހީތެރިވން.
 .9އެކިއެކި ޚާއްސަ ބަލިތަކނެ ރައްކާތެރިވެ ދޅަހެޔޮކަންމަތީގައި ހރމަށާއި އެފަދަ ބަލިތަކަށް
ކރަންޖެހޭ ފަރވާއާއި ސަމާލކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލިމީހާއަށާއި އާއިލާތަކަށާއި
މޖްތަމައއަށް އޮޅންފިލވައިދިނން.
 .10މަރގެ ސަބަބ ދެނެގަތމަށް އޮޓޮޕްސީ ހެދން.
 .11އިންސާނންނަށް ކރިމަތިވާ ޚާއްސަ ސިއްހީ ހާލަތްތަކާއި ބަލިތަކގެ އަސްލ ދެނެގަތމާބެހޭ
ދިރާސާތައްކޮށް އެބަލިތަކގެ ފަރވާއާއި ރައްކާތެރިވމާބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ސައިންޓިފިކް
ރިޕޯޓްތަކގައި ޝާއިއކރން.
 .12އާއްމ ސިއްހަތ ރައްކާތެރިކރމަށް ކރެވޭ މަސައްކަތްތަކގައާއި އާއްމން ހޭލންތެރި ކރމަށާ
ތައްޔާރކރާ ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވމގައާއި ހިންގމގައި ބައިވެރިވން.
 .13ސިއްހީ ޚިދމަތގެ ނިޒާމް ބައްޓަން ކރމާއި އިތރަށް ތަރައްގީ ކރމގައި ބައިވެރިވެ ފަންނީ
ލަފާދިނން
 .14އަތޮޅތެރޭގެ ސިއްހީ ޚިދމަތގައި ސްޕެޝަލިސްޓންގެ ޚިދމަތަށް ބޭނންވާ ހާލަތްތަކގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ މއްދަތަށް އެ ޚިދމަތް ފޯރކޮށްދިނން.
 .15ގާނޫނީ ގޮތން އފެދިފައިވާ ކައންސިލްތަކާއި ބޯޑތަކގައި މެޑިކަލް ޕޮރްފެޝަނަލެއްގެ
ހައިސިއްޔަތން ބައިވެރިވެ ،ސިއްހީ ޚިދމަތގައި ހިމެނޭ ފަންނީ ކޮމިޓީތަކާއި ބޯޑތަކާއި،
ސިއްހީ ޚިދމަތގެ ފަންނވެރިން ރެގިއލޭޓްކރާ ބޯޑތަކާއި ކައންސިލްތަކގައި ބައިވެރިވެ
ލަފާދިނން.
މަޤާމގެ ޝަރތތައް

 .1މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރޠ ހަމަވމާއެކ ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައންސިލް ގަބޫލކރާ 3
ނވަތަ  4އަހަރ ދވަހަށްވރެ ކރނޫން އެމް.ޑީ /އެމް.އެސް ނވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރގެ
ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް ސްޕެޝަލްޓީއަކން ނވަތަ ސަބްސްޕެޝަލިޓީއަކން ހާސިލްކޮށްފައިވމާއެކ،
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތގައި ޕްރެކްޓިސް
ކރމގެ ހއްދަ ލިބިފައިވން.

ނވަތަ
 .2މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ޝަރތ ހަމަވމާއެކ ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައންސިލް ގަބޫލކރާ 2
އަހަރދވަހަށްވރެ ކރނޫން އެމް.ޑީ/އެމް.އެސް ނވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރގެ ޑިގްރީއެއް މެޑިކަލް
ސްޕެޝަލިޓީއަކން

ނވަތަ

ސަބްސްޕެޝަލިޓީއަކން

ހާސިލްކޮށްފައިވމާއެކ،

ސްޕެޝަލިޓީ

ދާއިރާއިން  3އަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ލިބިފައިވމާއެކ ،ސްޕެޝަލިޓީ ދާއިރާއިން
 3އަހަރ ދވަހގެ މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާލިބިފައިވމާއެކ ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައންސިލްގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތގައި ޕްރެކްޓިސް ކރމގެ ހއްދަ ލިބިފައިވން.
 .1ހާސިލކޮށްފައިވާ ތަޢލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

 .2މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރކރމަށް އިންޓަރވިއ ކޮށްގެން.

ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް

 .1ފރިހަމަ ކރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ކާޑގެ ދެފށގެ
ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ
އަދާކރާ އޮފީހގެ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ހރިހާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
) ހ)

ކޮލިފިކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް

އޮތޯރިޓީން

ފެންވަރ

ބައްލަވާފައިވާ

ތަޢލީމީ

ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ (ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން
ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ސެޓފިކެޓތަކާއި،
ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ
ފެންވަރ ބައްލަވާފައިވާ ސެޓފިކެޓތައް ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން
ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ ކރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން
އޮތޯރިޓީން ދޫކރައްވާފައިވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ކރިއަށްގެންދާ
ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.

ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ

ކޮޕީ.
(ނ)

ސިވިލް

ސަރވިސް

ޓްރޭނިންގ

އިންސްޓިޓިއޓން

ހިންގަވާ

ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.
 .6ފރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނތަކގެ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ.

ކޯސްތަކގެ

 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނމގެ ގޮތން
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއޓން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާ ދެނެގަތމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔންތަކގެ
ކޮޕީ
(ހ)

ސިވިލް

ސަރވިސްއިން

ބޭރ

ވަޒީފާއެއް

އަދާކޮށްފައިވާނަމަ،

އެވަޒީފާއެއްއަދާކރިމއްދަތާއި ކރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއްގެ ނވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއޓެއްގެ

ނވަތަ އަމިއްލަ

އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކރިމއްދަތާއި ކރި މަސައްކަތް އަދި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔން.
 .9މއްދަތ ހަމަނވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސްގެ ކޮޕީ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސންގަޑި

އވެ.
ނނާނެ ެ
ނނާއި ހޮސްޕިޓަލ ނވަތަ މަރކަޒތަކން ލިބެން ހ ް
ޓރީގެ ކައންޓަރ ް
ފމް މި މިނިސް ް
ފއަށް އެދޭ ޯ
ވަޒީ ާ
ސއިޓް
ވބް ަ
ދރާގެ ެ
އަދި މި އި ާ

ށ
މ ް
މޤާ ަ
ނއެވެަ .
ވސް ކރެވޭ ެ
 http://health.gov.mvއިން މި ފޯމް ޑައންލޯޑ ެ

ފތި ދވަހގެ  13:30ގެ ކރިން
ހޅާނީ  14ފެބރވަރީ  2019ވާ ބރާސް ަ
ހޅަންހޭ ތަކެތި ހށަ ަ
އެދި ހށަ ަ
ށވެ.
އދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނވަތަ މަރކަޒަކަށް ެ
ފއަށް ެ
ވަޒީ ާ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން
ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
އިންޓަރވިއ އޮންނާނެ ތަނާއި،

މިމަގާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއ އޮންނާނީ 2019 ،ފެބްރއަރީ  17އާއި  2019މާރިޗ

މއްދަތ

 15އާ ދެމެދ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނވަތަ މަރކަޒެއް ގައެވެ .ވމާއެކ ،މި ވަޒީފާއަށް
ކރިމަތިލާ ފަރާތްތަކން ،އެ ތާރީޚތަކގައި އިންޓަރވިއއަށް ހާޒިރވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން
އެދެމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓް ކރން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ،ޝަރޠ ހަމަވާ ފަރާތްތަކގެ އަދަދ 10

އަށްވރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢލީމީ

ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން
މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭނެއެވެ.

އިތރ މަޢލޫމާތ

މި އިޢލާނާއި ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރެއްވމަށް ގޅއްވާނީ  3014439ނަންބަރ ފޯނަށެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ  hr@health.gov.mvއެވެ.
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ޙސައިން މާނިޢ
ޑިރެކްޓަރ

POST
DESIGNATION

Gynaecologist

Peadiatrition

(IUL)23-ES/23/2019/29
SPECIALIST DOCTORS
HEALTH FACILITY
Ha. Atoll hospital
Ha. Hoarafushi HC
Kulhudhuffushi Regional hospital
Sh. Atoll hospital
Sh. Milandhoo
N. Atoll hospital
Ungoofaaru Regional hospital
B. Atoll hospital
Lh. Atoll hospital
Aa. Atoll hospital
Adh. Atoll hospital
V. Atoll hospital
Mulee Regional Hospital
F. Atoll Hospital
Dh. Atoll hospital
Tha. Atoll Hospital
Gan regional Hospital
Ga. Atoll Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Ha. Atoll hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Sh. Atoll hospital
Sh. Milandhoo
N. Atoll hospital
Ungoofaaru Regional hospital
B. Atoll hospital
Lh. Atoll hospital
Aa. Atoll hospital
Adh. Atoll hospital
V. Atoll hospital
Mulee Regional Hospital
F. Atoll Hospital
Dh. Atoll hospital
Tha. Atoll Hospital
Gan regional Hospital

REQUIRED
2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Peadiatrition

Aneasthetist

Orthopedition

Ophthalmologist

Dermatologist

Ga. Atoll Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Ha. Atoll hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Sh. Atoll hospital
N. Atoll hospital
Ungoofaaru Regional hospital
B. Atoll hospital
Lh. Atoll hospital
Aa. Atoll hospital
Adh. Atoll hospital
Mulee Regional Hospital
F. Atoll Hospital
Dh. Atoll hospital
Tha. Atoll Hospital
Gan regional Hospital
Ga. Atoll Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN. Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Ha. Atoll hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Lh. Atoll hospital
Gan regional Hospital
Ga. Atoll Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN. Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Gan regional Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN. Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Gan regional Hospital

1
2
1
2

1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dermatologist

ENT

Psychatrist

Nephrologist
Neurologist
Cardiologist
Pathologist

Radiologist

Surgeon

Physician

Dr Abdhul Samad Memorial hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Gan regional Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Gan regional Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
Hithadhoo Regional Hospital
HPSN
Kulhudhuffushi Regional hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Gan regional Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN. Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Ha. Atoll hospital
Kulhudhuffushi Regional hospital
Sh. Atoll hospital
N. Atoll hospital
Ungoofaaru Regional hospital
B. Atoll hospital
Lh. Atoll hospital
Mulee Regional Hospital
F. Atoll Hospital
Dh. Atoll hospital
Tha. Atoll Hospital
Gan regional Hospital
Ga. Atoll Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN. Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital
Ha. Atoll hospital

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

1

Physician

Heamatologist

Kulhudhuffushi Regional hospital
Ungoofaaru Regional hospital
Lh. Atoll hospital
N. Atoll hospital
F. Atoll Hospital
Dh. Atoll hospital
Tha. Atoll Hospital
M. Mulee Regional Hospital
Gan regional Hospital
Ga. Atoll Hospital
Dr Abdhul Samad Memorial hospital
GN. Atoll Hospital
Hithadhoo Regional Hospital

3

MBS

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

