މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ /ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު(IUL)23-ES/1/2018/31 :

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ
ދަންނަވަމެވެ .މިވަޒީފާއަށް ބޭނުންވަނީ މަސައްކަތައް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މަސައްކަތައް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންނެވެ.

މަޤާމު

ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ  /މެޑިކަލް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ނަންބަރު

-

ދ
ބޭނުންވާ އަދަ ު

( 331ތިންސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް)

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ

ޖެނެރަލިސްޓް މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރޒް

ކްލެސިފިކޭޝަން:
ޑިވިޝަން /

މެޑިކަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް

ސެކްޝަން
މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތައް ( އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓް ގައިވާ
އިދާރާތައް)

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
ނ
ތަ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ދަށުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތައް ( އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓް ގައިވާ
އިދާރާތައް)
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 .3ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 .4މީގެ އިތުރުން މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢިނާޔަތްތައް.

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައް



ބަލިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވާހަކަދައްކާ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ބެލުންތައް ބަލައިގެން ބަލިހާލަތު
ދެނެގަތުން.



ބަލިހާލަތި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ތަހުލީލުތައް ކުރުމަށް އެންގުމާއި އެ ތަހުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ ބަލާ ފަރުވާ
ކުރިއަށް ގެންދިއުން.



ބަލިމީހާއަށް ބޭސް ލިޔެދިނުމާއި ފަރުވާ ކުރުމާއި ކައުންސިލިންގ ދިނުމާއި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް

އިރުޝާދު ދިނުމާއި ،ބަލި މީހާގެ ހާލަތު ގަވައިދުން މޮނިޓަރ ކުރުން.


ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރީ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.



އާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގާ
ޕްރޮގަރާމްތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުން.



ރިފަރ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޙާއްސަ ސެންޓަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަލިމީހާ
ރިފަރކުރުން.



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



ބަލިމީހާގެ ޞިއްޙީ މައުލޫމާތު ލިޔެ ރެކޯޑްކޮށް މި މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސްޕެޝަލިސްޓް
ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ޓީމުގެ އެހެން ޞިއްޙީ
ހިދުމަތްތެރިންނާ ހިއްސާކުރުން.



ޤާނޫނީ އަދި ފަންނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ،ވިހާ މަރުވާ މީހުންގެ
މައުލޫމާތާއި އަދި ނޯޓިފައި ކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ހިއްސާކޮށް
ދިރާސާތަކާއި ތަހުގީގުތަކުގައި އެހީތެރިވުން.



އިންސާނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކުރިމަތިވާ ޙާއްޞަ ޞިއްޙީ ހާލަތްތަކާއި ބަލިތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަތުމާ ބެހޭ
ދިރާސާތައްކޮށް އެބަލިތަކުގެ ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓަތަކުގައި
ޝާއިރުކުރުން.



އެކިއެކި ހާނިއްކަ ލިބިގެން ޞިއްޙީމ ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި ،ތަހުޤީޤީ
އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުން.

ތައުލީމާއި ތަރުޖިބާ

ސިވިލް

(ސީނިއަރ މެޑިކަލް
އޮފިސަރ)

އަސާސީ ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ ސަރވިސް

ސަރވިސްގެ

މުސާރަ ،މަހަކު

އެލަވަންސް،

ރޭންކް

(ރުފިޔާ(

މަހަކު (ރުފިޔާ(

CS14-5

ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް4-14

22,040/-

8,250/-

ގްރޭޑްގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
ދވިދިގެން  85%އިން
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވި ި
ނ.
މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު ް
CS14-4

ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް 3-14
ގްރޭޑްގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
ދވިދިގެން  85%އިން
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވި ި
ނ.
މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު ް

21,070/-

8,250/-

CS14-3

ސީނިއަރ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް 2-14

20,110/-

8,250/-

ގްރޭޑްގައި  2އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ
ދވިދިގެން  85%އިން
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވި ި
ނ.
މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވު ް
CS14-2

މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް  5-12ގްރޭޑްގައި 2

19,230/-

6,150/-

އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
އން މަތިން މާކްސް
ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން ި 85%
ނ.
ހޯދާފައިވު ް
ތައުލީމާއި ތަރުޖިބާ
(މެޑިކަލް އޮފިސަރ)

ސިވިލް

އަސާސީ ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ ސަރވިސް

ސަރވިސްގެ

މުސާރަ ،މަހަކު

އެލަވަންސް،

ރޭންކް

(ރުފިޔާ(

މަހަކު (ރުފިޔާ(

CS12-5

މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް  4-12ގްރޭޑްގައި  2އަހަރު

18,350/-

8,250/-

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS12-4

މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް  3-12ގްރޭޑްގައި  2އަހަރު

17,490/-

8,250/-

މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން
ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
CS12-3

 .1މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް
ޤަބޫލުކުރާ ބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް
ކައުންސިލް ޤަބޫލުކުރާ  1އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި 2
އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން ޑިޕްލޮމާއެއް ފެމިލީ މެޑިސިން ނުވަތަ
ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ދާއިރާއިން ހާސިލުކޮށްފައި
ވުމާއެކު ،މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީއެސް  2-12ގްރޭޑުގައި 1
އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ނިޒާމުން  85%އިން މަތިން މާކްސް ހޯދާފައިވުން.
 .2މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް  2-12ގްރޭޑްގައި 2
އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް

16,630/-

8,250/-

ހޯދާފައިވުން.

CS12-2

 .1މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް

15,850/-

8,250/-

ޤަބޫލުކުރާ ބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް
ކައުންސިލް ޤަބޫލުކުރާ ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 1
އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓަރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމާއެކު،
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގައި
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމާއެކު،
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ޤަބޫލުކުރާ
 1އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  2އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން
ޑިޕްލޮމާއެއް ފެމިލީ މެޑިސިން ނުވަތަ ޖެނެރަލް
ޕްރެކްޓިޝަނަރ ދާއިރާއިން ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
 .2މެޑިކަލް އޮފިސަރ ،ސީ އެސް  1-12ގްރޭޑްގައި 2
އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ
ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން  85%އިން މަތިން މާކްސް
ހޯދާފައިވުން.
 CS12-1މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ޤަބޫލުކުރާ

15,090/-

8,250/-

ބޭސިކް މެޑިކަލް ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު،
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލް ޤަބޫލުކުރާ
ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި  1އަހަރުދުވަހުގެ އިންޓަރންޝިޕް
ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް
ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ޕްރެކްޓިސް
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުން.

ވަޒީފާ އަށް އެންމެ
ޤާބިލްފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ
އ
ކަންތައްތަ ް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް

.1ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.
 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ބަލައިގެން.
 .3ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 .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 އޮފީހުގެ
ލިޔުން.
 .5ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛
) ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
( ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ
މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު ބައްލަވާފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތައް ނުވަތަ
ކޯސް

ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ

ލިޔުމާއެކު

ކޯހުން

ލިބޭ

ސެޓުފިކެޓު

ވަކި

ފެންވަރެއްގައި

ޤަބޫލު

ކުރެއްވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ)
(ށ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ރާއްޖޭގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
(ނ) ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަވާ ކޯސްތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .6ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތަކުގެ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނުން ފާސްވިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް
ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްއިން ބޭރު ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އެވަޒީފާއެއްއަދާކުރިމުއްދަތާއި
ކުރިމަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ

ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަ ވަޒީފާއަދާކުރިމުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 .9މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސްގެ ކޮޕީ.

މަޤާމަށް
އެދެންވީގޮތާއި
ސުންގަޑި

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުންނާއި ހޮސްޕިޓަލު ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް

 http://health.gov.mvއިން މި ފޯމް ޑައުންލޯޑުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .މަޤާމަށް

އެދި ހުށަހަޅަންހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  15ފެބުރުވަރީ  2017ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގެ ކުރިން
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ މަރުކަޒަކަށްށެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ 2018 ،ފެބުރުވަރީ  22އާއި  2018މާރިޗު  15އާ

ތަނާއި ،މުއްދަތު

ދެމެދު ވަޒީފާއަށް އެދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ގައެވެ .ވުމާއެކު ،މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން،

އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.
ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ،ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10

އަށްވުރެ ގިނަނަމަ ،ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި

ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ  10ފަރާތް
ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހުން

30%

ހޮވުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ
ބަޔަކުން އެންމެ
ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ
ޖުމްލަ އިންސައްތަ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3014439ނަންބަރު ފޯނަށެވެ .އީމެއިލް
އެޑްރެހަކީ  hr@health.gov.mvއެވެ.
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