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ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް  /ހޭދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ވަގުތު

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް

ސްޕެޝަލިސްޓް
ޑޮކްޓަރުންނަށް
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރުން

-

ބރު  1417އަށް ގުޅުމުން
ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހޮޓްލައިން ނަން ަ
ވެއިޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .މިޚިދުމަތަކ  24ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

-

ބދަލުގައި
ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ޑޮކްޓަރުންނަށް ވެއިޓްލިސްޓް ކުރުމުގެ ަ
ކުރެވޭނ ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ.

-

ބއިލް
ބލިމހާގެ މޮ ަ
ބރުަ ،
ބ ނަން ަ
ވެއިޓްލިސްޓް ކުރުމުން ލިސްޓްގައި ނަންނޯޓުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި ،ތަރުތ ު
ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރޢާއިން ފޮނުވާނެއެވެ.

-

ބއްލަވާ ދުވަހުގެ  2ދުވަސް ކުރިންނެވެ .
ބން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރާނ ޑޮކްޓަރު ަ
ވެއިޓްލިސްޓް ތަރުތ ު

-

ބއްލަވާ ދުވަހުގެ  1ދުވަސް ކުރިން
މެމޯ ހެއްދޭނ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ގުޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން ޑޮކްޓަރު ަ
މެންދުރު  11:00އާ ހަމައަށެވެ .މިވަގުތުގެތެރޭގައި މެމޯ ނުހައްދާ އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ކެންސަލްކޮށް
ބން އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.
ވެއިޓް ލިސްޓު ތަރުތ ު

-

ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭ އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް މެމޯ ހެއްދޭނ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށްގުޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން
ބއްލަވާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  09:00އާ ހަމައަށެވެ.
ޑޮކްޓަރު ަ

-

ބރު ހުރިނަމަ ޑޮކްޓަރަށް
ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދޫކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ނަން ަ
ދެއްކޭނެއެވެ .މިގޮތަށް މެމޯ ދޫކުރާނ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅގައި 11:00އާ ހަމައަށް އަދި މެންދުރުފަހު
ދަންފަޅގައި  18:00އާ ހަމައަށެވެ.

-

ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .މިޚިދުމަތަށް
އޮންލައިންކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޭ
ބރު  1417އަށް ގުޅޭނެއެވެ.
އެދި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހޮޓްލައިން ނަން ަ

-

ބރަށް ޚިދުމަތްދޭނ ހުރިހާ
ބރު ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ އެނަން ަ
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަން ަ
ބންނެވެ.
ބރު ތަރުތ ު
ބއްލެވުމަށްފަހުގައި ކެންސަލް ނަން ަ
ޕޭޝަންޓުން ެ
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ޖެނެރަލް އޯޕޑ،
ގްރން އޯޕޑ،
އެމަރޖެންސ

-

ބލިމހާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ޓްރައޭޖްކޮށްގެންނެވެ.
މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ަ

-

ބރު ދޫކުރާނ އ.އާރ
ބންނެވެ .މި ނަން ަ
ބރު ތަރުތ ު
ޓްރައޭޖް ކުރެވޭނ ޓްރައޭޖްކުރުމަށް ދޫކުރާ ނަން ަ
ފަޅގައި ހުންނަ ކައުންޓަރުންނެވެ.

ރޫމް
-

ބލިމހާ ދާންވ އޯޕޑ އަށް ކައުންޓަރުން މެމޯ ހެދޭނެއެވެ.
ޓްރައޭޖްކުރެވުމުން ަ

-

ބރު ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނ
ޖެނެރަލް އޯޕޑ  ،ގްރން އޯޕޑ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަން ަ
އަލުން މެމޯއެއް ހަދައިގެންނެވެ .

ޓްރެވެލާސް ޕސއާރ

-

މި އޯ.ޕ.ޑ ތަކަށް ހެދޭ މެމޯއިން ޚިދުމަތް ދެވޭނ  24ގަޑި އިރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

-

މި ޚިދުމަތަށް އެދޭނ ފުރާ ގަޑގެ  72ގަޑިއިރުކުރިން  pcr@hmh.mvއަށް މެއިލް ކޮށްގެންނެވެ.

-

ބރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މެއިލް ކުރާއިރު ޓިކެޓް އަދި ޕާސްޕޯޓް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ޭ
ރިޒޯޓަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އައި.ޑ ކާޑް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

-

ބނުންވާ
ބނުންނުވާ ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ޕސއާރް ހަދާދެވޭނެއެވެ .ރިޕޯޓް ޭ
ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ޭ
ފަރާތްތަކަށް  700ރުފިޔާގެ ފއެއް ނެގޭނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް ރޫމް

-

ބޓްރންނެވެ.
ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް ދޫކުރާނ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެ ޯ

-

ބން ،އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއެއް
ޕްރައިވެޓް ރޫމްތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ވެއިޓްލިސްޓް ތަރުތ ު
ނަގައިގެންނެވެ.

-

ޕްރައިވެޓް ރޫމް ތަކުގެ ތެރެއިން ޝެއަރޑް ރޫމެއްގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަކ  1000/-ރުފިޔާ އެވެ.
އަދި ޝެއަރ ނުކުރާ ރޫމެއްގެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަކ  2000/-ރުފިޔާއެވެ.

-

ބލް ވާނެއެވެ.
ބދޭސއެއްނަމަ އެޑްވާސްޕޭމަންޓް ނަގާ ޢަދަދު ޑަ ަ
ި

-

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ނެގޭނ ހަމަ އެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ނަގުދު ފައިސާއެވެ.

-

ބން
ބސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލި ެ
ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކަށް ނެގޭ އަގުތަކުގެ ތަފްޞލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެ ް
ހުންނާނެއެވެ.

-

ބ ނުވަތަ
ބލިމހާ ޑިސްޗަރޖް ކުރާއިރު ކޮޓަރި އަދި ފާޚާނާގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލި ި
ަ
ބދަލު ނެގުމަށްފަހު ،ބާކވާ ފައިސާ
މަދުވެފައިވާ ނަމަ އެޑްވާންސަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ަ
ބލިމހާއަށް ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ަ

-

ކޮޓަރގައި އޮންނަ މުއްދަތު  07ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ކޮންމެ  07ދުވަހަކުން ކޮޓަރިއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.
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-

ބލިމހަކަށް  1ފާހެވެ .ފާހުގެ މުއްދަތަކ  7ދުވަހެވެ.
ޕްރައިވެޓް ރޫމަށް ދޭނ ަ

-

ބލިމހާ ޑިސްޗާޖް ކުރާއިރު ،ވޯރޑުގެ ނަރުހަކާއި ޙަވާލުކުރަން
ބލިމހާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ވޯރޑްފާސް ަ
ަ
ވާނެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ
ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ
ނެގުން

ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް
ހެއްދިފައިވާ މެމޯ

-

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެޓް ރޫމް ތަކުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ފިޔަވާ
ބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .
އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގުދު ފައިސާ ަ

-

ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގޭނ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ނުވަތަ ޕއޯއެސް މެޝިން ޓްރާންސެކްޝަން ހަދައިގެނެވެ.

-

އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ހަދާފައިވާ މެމޯއެއް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކެންސަލް ކުރެވޭނ
ބ
ބ ު
ސަ ަ

ކެންސަލްކުރުން

ބޔާން
ަ

ކޮށް

މެމޯ

ހެއްދި

ތާރޚުން

ފެށިގެން

5

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

 csc.supervisors@hmh.mvއމެއިލް ނުވަތަ ސިޓއަކުން މިކަމަށް އެދުމުންނެވެ.

ލެބޯޓްރ

ލެބޯޓްރގެ ޚިދުމަތް

-

ބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެދުވަހެއްގެ
ބޓްރގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ހުކުރު އަދި ރަސްމ ަ
ލެ ޯ
 08:00އިން  19:00ދެމެދުއެވެ.

-

ޓެސްޓަށް ތައްޔާރުވާނެ
ގޮތުގެ އިރުޝާދު

އެމަރޖެންސކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް  24ގަޑިއިރު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ލިޕިޑް ޕްރޮފައިލް (ސަރުބ ޓެސްޓް):
-

ބއި
މި ޓެސްޓް ހެދޭނ  12ގަޑިއިރާއި  14ގަޑި އިރާއި ދެމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައިނު ޮ
ހުރުމަށްފަހުއެވެ .ލޭ ނެގުމުގެ ކުރިން ދުފުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

-

ގަޑި ހަމަކުރާނ ރޭގަނޑު ކާގަޑިން ފެށިގެންނެވެ.
ފާސްޓިން ބްލަޑް ޝުގަރ (ހަކުރު ޓެސްޓް):

-

ބއި
މި ޓެސްޓް ހެދޭނ  08ގަޑިއިރާއި  12ގަޑި އިރާއިދެމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައިނު ޮ
ހުރުމަށްފަހުއެވެ .ލޭ ނެގުމުގެ ކުރިން ދުފުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

-

ގަޑި ހަމަކުރާނ ރޭގަނޑު ކާގަޑިން ފެށިގެންނެވެ.
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ޕޯސްޓް ޕްރެންޑިއަލް ބްލަޑް ޝުގަރ (ޕ.ޕ):
-

މިޓެސްޓް ހެދުމަށް ލޭ ނަގާނ ކައިގެން  2ގަޑިއިރު ހަމަވުމުންނެވެ 2 .ގަޑިއިރު ހަމަކުރާނ ކާންފެށި
ގަޑިން ފެށިގެންނެވެ.

-

މި ޓެސްޓް ހެދުމަށްޓަކައި ކާން ފަށާތާ  15މިނެޓްތެރޭ ކައި ނިންމަން ވާނެއެވެ.

-

ބޓްރ ކައުންޓަރާއި ސްލިޕްކޮޅު
ލޭ ނަގަންޖެހޭ ގަޑިހަމަވުމުގެ  5މިނިޓްކުރިން ލެ ޯ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގުލްކޯޒް ޓޮލަރެންސް ޓެސްޓް (ޖ.ޓ.ޓ):
-

ބއި  08ގަޑިއިރު ހުރުމަށްފަހު އެވެ .މިޓެސްޓް ހެދުމަށް
މިޓެސްޓް ހެދޭނ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައިނު ޮ
ބއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ .ޓެސްޓް ހެދުމަށްޓަކައި
އަންނައިރު  100ގްރާމުގެ ގުލްކޯޒް ޕެކެޓަކާއި ލުނ ޮ
ޖުމްލަ  4ފަހަރު ލެއާއި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނަގަންޖެހޭނެއެވެ.

-

ބއި 08
މގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ލެއާއި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނަގާނ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނު ޮ
ގަޑިއިރު ހުރުމަށްފަހުއެވެ.

-

ބއިމަށްފަހު އިތުރު  3ފަހަރު (ގަޑިއަކު  1ފަހަރު) ލެއާއި ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނަގަން
ގުލްކޯޒް ު
އަންނަންވާނެއެވެ.
އެފް.އެން.އޭ.ސ:

-

މިޓެސްޓް ހަދާނ ހަފްތާއަކު  02ދުވަހު ،އެޕޮއިންޓް އުޞޫލުންނެވެ.

-

އެފް.އެން.އޭ.ސ ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވުމުން ،ސްލިޕް އަދި އެންމެފަހުގެ ސްކޭންރިޕޯރޓާއި
އެކު ލެބޯރޓްރ އަށް އައުމުން ނުވަތަ  116އަށް ގުޅާލުމުން ،އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު،
ޓެސްޓް ހެދުމަށް އަންނަންޖެހޭ ދުވަސް އަންގާނެއެވެ.

-

ބކާއި ހުރެ ރިޕޯރޓް ލަސްވާނަމަ،
ބ ަ
ބނެއެވެ .އެއްވެސް ސަ ަ
މިޓެސްޓްގެ ރިޕޯރޓް  4-3ދުވަސްތެރޭގައި ލި ޭ
ބލިމހާއަށް އެކަން އަންގާނެއެވެ.
ަ

ލެބޯޓްރއަށް ސާމްޕަލް
ބަލައިގަތުން

-

ބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެދުވަހަކު
ބލައިގަންނާނ ހުކުރު ދުވަހާއި ރަސްމ ަ
ބޓްރއަށް ސާމްޕަލް ަ
ލެ ޯ
 08:00ން ހަވރު  19:00އަށެވެ.
ނޯޓް :ސިމަން އެނަލިސިސް އަށް ސާންޕަލް ނަގާތާ ގިނަވެގެން  10މިނެޓުތެރޭ ލެބޯޓްރއަށް ސާމްޕަލް
ގެންނަންވާނެއެވެ .ސާމްޕަލް ނެގި ގަޑި ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަކ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
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ރިޕޯޓް ދޫކުރުން

-

ބޓްރ ކައުންޓަރުންނެވެ.
ރިޕޯޓް ދޫކުރާނ ކޮންމެދުވަހަކު  07:30ން  23:30އާއި ދެމެދު ލެ ޯ

-

ރިޕޯޓް ،ވައިބަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ މެއިލް ކުރުމަށް އެދުމުން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

-

ލެބޯޓްރގެ ޚިދުމަތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ގުޅާނ ލެބޯޓްރގެ
ފޯނު ނަންބަރ  3350116އަށެވެ.

މެޑިކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ފިޒިއޮތެރަޕ

ބންދު ދުވަސްތައްފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އިން
ޕިޒިއޮތެރަޕގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ހުކުރު އަދި ރަސްމ ަ
ފެށިގެން ،އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުޞޫލުންނެވެ .މި ޚިދުމަތަށް އެދޭނ ތިރގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ:
-

ފިޒިއޮތެރަޕ ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވުމުން ،ޑޮކްޓަރު ދެއްވާފައިވާ ރިކުއެސްޓް ސްލިޕް އާއި
އެކު ،ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕޑ ކައުންޓަރަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ

ހޮސްޕިޓަލުގެ  1417ނުވަތަ 3350037

އަށް ގުޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓްރ ކުރަންވާނެއެވެ.
-

ބއިލް
ބލިމހާގެ މޮ ަ
ބރުަ ،
ބ ނަން ަ
ނަން ނޯޓުކުރުމުން ،ލިސްޓްގައި ނަންނޯޓުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި ،ތަރުތ ު
ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރޢާއިން ފޮނުވާނެއެވެ.

-

ބލާ އަވަހަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ އަވަހަށް
ބވަތަށް ަ
ބަލގެ ާ
ހުސްވާ ޖާގައަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ .މިނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ރަޖިސްޓަރވާ
ބންނެވެ.
ތަރުތ ު

-

ބސް ސިޓ ،ސާޖަރއެއް ކޮށްފައިވާނަމަ
ބލި މހާގެ އައި.ޑ ކާޑުޭ ،
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނައިރުަ ،
ޑިސްޗާޖް ސަމަރ ،އެކްސްރޭ/އެމް.އާރު.އައި ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.

-

ދެވިފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގަޑިޖެހުމުގެ  15މިނިޓްކުރން ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ .އަދި ފިޒިއޮތެރަޕ
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރން ސަރވިސް މެމޯ ހައްދަންވާނެއެވެ.

-

އެދުވަހުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ ،ގަޑިޖެހުމުގެ  30މިނިޓް ކުރން އަންގަންވާނެއެވެ.
ބ ދުވަހަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އަވަހަށް ޖާގަލި ޭ

-

އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާއި ނުލާ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގަޑގެ  15މިނިޓް ފަހުން
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ކެންސަލްކޮށް ،އެހެންފަރާތަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

-

ބއް ނާންގާ ،އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ޙާޟިރުނުވާތާ  2ދުވަސް ވުމުން ،ދފައިވާ އެޕޮއިންޓްމެންޓް
ބ ެ
ވަކިސަ ަ
ކެންސަލްވާނެއެވެ.

ދެން ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ،އަލުން ރަޖިސްޓަރކުރުމުން،

ބންނެވެ.
ރަޖިސްޓަރ ގައިވާ ތަރުތ ު
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ނޯޓް :ފިޒިއޮތެރަޕގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނައިރު ،ތެރަޕ ނެގުމަށް ފަސޭހަ ހެދުމެއްގައި އައުމަކ
އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
ސްޕޗްތެރަޕ

ސްޕޗްތެރަޕގެ ޚިދުމަތަކ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުޞޫލުން ،އަންގާރަ ،ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު 08:00
އިން  15:00އަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.
-

ސްޕޗްތެރަޕ ހޯދުމަށް ޑޮކްޓަރ ލަފާދެއްވުމުން ،ހޮސްޕިޓަލުގެ  1417ނުވަތަ  3350037އަށް
ގުޅުއްވައިގެން ރަޖިސްޓްރ ކުރަންވާނެއެވެ.

-

ބލިމހާގެ ފަރާތުން
ބރުަ ،
ބ ނަން ަ
ނަން ނޯޓުކުރުމުން ،ލިސްޓްގައި ނަންނޯޓުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި ،ތަރުތ ު
ބއިލް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރޢާއިން ފޮނުވާނެއެވެ.
ހޮސްޕިޓަލަށް ދފައިވާ މޮ ަ

-

އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހުމުން ،ޚިދުމަތަށް އަންނަންވާ ދުވަހާއި ގަޑި ،ހޮސްޕިޓަލުން އަންގާނެއެވެ.

-

ދެވިފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ ،ގަޑިޖެހުމުގެ 30މިނިޓް ކުރން އަންގަންވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެންދުވަހަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

-

ސްޕޗްތެރަޕއަކ ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާތވެ ،ސެޝަން ނިމުނުން ،ދެން
ބނެދެވޭނެއެވެ.
އަންނަންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި ު

އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން

ރޭޑިއޮލޮޖގެ ޚިދުމަތްތައް
-

ބންދު ދުވަސްތައްފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އިން
މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ހުކުރު އަދި ރަސްމ ަ
 22:00އަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުޞޫލުންނެވެ.

-

ސްކޭން ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވުމުން ،ޑޮކްޓަރު ދެއްވާފައިވާ ރިކުއެސްޓާއި އެކު ،ހުކުރުދުވަސް
ބންދުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އާއި  16:00އާއި ދެމެދު ރޭޑިއޮލޮޖ
އަދި ރަސްމ ަ
ކައުންޓަރުން ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރ  3350160އަށް ގުޅައިގެން 'ވެއިޓްލިސްޓް' ކުރެވޭނެއެވެ .މިނޫން
ގަޑިތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕޑ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ

 3350037 / 1417އަށް ގުޅައިގެން

ވެއިޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
-

'އާރޖަންޓް' ކޮށް ސްކޭން ކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ސްކޭން ކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ .މިނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ވެއިޓް ލިސްޓްގައިވާ
ބންނެވެ.
ތަރުތ ު

-

ސްކޭން ކުރަން އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހުމުން ،ސްކޭން އަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ގޮތާއި ،އަންނަންވާ ގަޑި
ކިޔާދެވޭނެއެވެ.

-

ޢާންމުގޮތެއްގައި ސްކޭންކޮށް ނިމިގެން ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސްކޭން ރިޕޯރޓް ދޭނެއެވެ .އެއްވެސް
ބނެދޭނެއެވެ.
ބލިމހާއަށް ު
ބނެ ގަޑި ަ
ބކާއި ހެދި އެވަގުތު ރިޕޯރޓް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،ރިޕޯރޓް ލި ޭ
ބ ަ
ސަ ަ
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ނޯޓް:
-

އެކި ސްކޭންތަކަށް ތައްޔާރުވާންޖެހެނ ތަފާތުކޮށް ކަމުގައިވާތވެ ،އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް
ތައްޔާރުވުމަކ މުހިންމުކަމެކެވެ.

-

ސްކޭންކުރަން އަންނައިރު ،ކުރިންކޮށްފައިވާ ސްކޭން ރިޕޯރޓްތައް ގެނައުމަކ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
އެމް.އާރ.އައި /ސޓ

-

ބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އިން
މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ހުކުރު އަދި ރަސްމ ަ
 15:00އަށް ،އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުޞޫލުންނެވެ.

-

އެމް.އާރ އައި /ސޓ

ސްކޭން ހެދުމަށް  ،ޑޮކްޓަރުގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު ،ހުކުރުދުވަސް އަދި ރަސްމ

ބންދުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އާއި  16:00އާއި ދެމެދު ރޭޑިއޮލޮޖ ކައުންޓަރުން
ަ
ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރ  3350160އަށް ގުޅުއްވައިގެން 'ވެއިޓްލިސްޓް' ކުރެވޭނެއެވެ .މިނޫން ގަޑިތަކުގައި
ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕޑ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ

 3350037 / 1417އަށް ގުޅައިގެން ވެއިޓްލިސްޓް

ކުރެވޭނެއެވެ.
-

'އާރޖަންޓް' ކޮށް ސްކޭން ކުރަން އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ސްކޭން ކުރެވޭނެ
ބންނެވެ.
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ .މިނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ވެއިޓްލިސްޓް ތަރުތ ު

-

އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހުމުން ،އަންނަންވާ ދުވަހާއި ގަޑި އަންގާނެއެވެ.

-

ޢާންމުގޮތެއްގައި މި ސްކޭންގެ ރިޕޯރޓް ލިބޭނ ރަސްމ މަސައްކަތު  05ދުވަސްތެރޭގައެވެ.
ބއެއް ރިޕޯރޓްތައް ތައްޔާރުކުރާތވެ ،މިއަށްވުރެ
ބރަށްފޮނުވައިގެން ަ
އެހެންނަމަވެސް ،ރާއްޖެއިން ޭ
ބން ލަސްވާނަމަ ،ރޭޑިއޮލޮޖ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ
ގިނަދުވަސްވުމަކ އެކަށގެންވާކަމެކެވެ .ރިޕޯރޓް ލި ު
ފޯނު ނަންބަރ  3350160އަށް ގުޅައިގެން އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
މެމޯގްރާމް

-

މެމޯގްރާމް ހަދާނ ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ  08:00އިން  15:00އަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް
އުޞޫލުންނެވެ.

-

ބންދުދުވަސް
މެމޮގްރާމް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު ދެއްވާފައިވާ ރިކުއެސްޓާއި އެކު ،ހުކުރުދުވަސް އަދި ރަސްމ ަ
ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އާއި  16:00އާއި ދެމެދު ރޭޑިއޮލޮޖ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ ފޯނު
ނަންބަރ  3350160އަށް ގުޅައިގެން 'ވެއިޓްލިސްޓް' ކުރެވޭނެއެވެ .މިނޫން ގަޑިތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ
އޯޕޑ ކައުންޓަރުން ނުވަތަ  3350037 / 1417އަށް ގުޅައިގެން ވެއިޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
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އެކްސްރޭ
-

ބނެއެވެ.
ބންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:00އިން  00:00އާ ދެމެދު މިޚިދުމަތް ލި ޭ
ހުކުރު އަދި ރަސްމ ަ
މިނޫންގަޑިތަކުގައިވެސް ވަގުތުން އެކްސްރޭ ނަގަން ޑޮކްޓަރ އިރުޝާދު ދެއްވައިފިނަމަ ،އެކްސްރޭ ނެގުމުގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.
ނޯޓް :ސްކޭން ރިޕޯރޓްތައް ދޫކުރާނ ރަސްމ ދުވަސްތަކުގައި  08:00އިން  16:00އާއި ދެމެދު
ރޭޑިއޮލޮޖ ކައުންޓަރުންނެވެ ،ނަމަވެސް މިނޫން ވަގުތެއްގައި އެމަރޖެންސކޮށް ރިޕޯރޓް ނަގަންޖެހިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި  1417އާއި ގުޅުމުން ރިޕޯރޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

ޕަބްލިކްހެލްތް ޔުނިޓް

-

ބންދުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު
ބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް ހުޅުވިފައި ހުންނާނ ހުކުރުދުވަހާއި ރަސްމ ަ
ޕަ ް
 08:00އިން  15:00އަށެވެ.
ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުން

-

ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުން ހަމަޖެހިފައިވަނ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުޞޫލުންނެވެ .ވެކްސިންދޭނ ކޮންމެ
ބރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހަކުއެވެ.
އަންގާރަު ،

-

ކުޑަކުދިން ހެދި ބޮޑުވާމިންވަރު ބެލުން (ކިރުން)

-

ބދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  13:00އިން  15:00އަށެވެ.
މިޚިދުމަތް ދޭނ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ު
އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ދިނުން

-

ބނުންވާ
އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިންއަކ އަމިއްލަ އަށް ގަނެގެން ގެނައުމުން ޖަހާދޭ ވެކްސިނެކެވެ .މިކަމަށް ޭ
ބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުންނެވެ.
ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ދޫކުރާނ ،ވެކްސިންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑގައި ޕަ ް

-

ބރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ 13:00
މިވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ކޮންމެ އަންގާރަު ،
އިން  15:00އަށެވެ.
ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލގެ ކުލިނިކް

-

މިކުލިނިކުން

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވަނ،

ކުލިނިކުގައި

ރަޖިސްޓްރކުރާ

ފަރާތްތަކަށް،

އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުޞޫލުން ކޮންމެ އާދއްތަ ދުވަހެއްގެ  08:30އިން  12:00އަށެވެ.
-

ބލިތަކަށް
ބލި ފަދަ ަ
ބލި ،ލޭމައްޗަށް ދިޔުން ،ހިތުގެ ަ
ބލިތައް ކަމުގައިވާ ހަކުރު ަ
ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ަ
ބސްކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މިކުލިނިކުގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން ޚިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ.
ޭ
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-

ބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން
ރެޖިސްޓްރ ކުރުމުން ،ކުލިނިކަށް އަންނަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ޕަ ް
އަންގަމުންގެންދާނެއެވެ.
ލޭގެ ޕްރެޝަރ އަދި ހަކުރުހުރިވަރު ބެލުން

-

ބންދުދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:30އިން
މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ހުކުރު އަދި ރަސްމ ަ
 15:00އަށެވެ.
ދުންފަތާއި ދުރުހެލިވުމަށް އެހތެރިވާ ކުލިނިކު

-

މިކްލިނިކަކ ދުންފަތާއި ދުރުވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް

ބނުންވާ އެހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
ޭ

ކުލިނިކެކެވެ.
-

މިޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޔުނިޓް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ގުޅާނ
 3350129އަށެވެ .އެހެނިހެން ގަޑިތަކުގައި  1417އާއި ގުޅުމުން ޔުނިޓުން ދެވޭ ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ނަރސިންގ

އިމަރޖަންސ ރޫމް

-

އިމަރޖެންސ ރޫމްގެ ޚިދުމަތަކ  24ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

(އ.އާރް)

-

ބއުލެންސް ހޯދުމަށް ގުޅާނ 1417
ބލިމހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައުމަށް އެން ި
އިމަރޖެންސ ހާލަތެއްގައި ަ
އަށެވެ.

-

ބއްޔާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު
ބސް ސިޓ ފަދަ ަ
ބލިމހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭއިރު އައި.ޑ ކާޑުޭ ،
މިގޮތަށް ަ
ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.

-

ބލިމހާ ޓްރައޭޖް ކުރުމަށްފަހު އ.އާރ އިން ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
މިގޮތަށް ގެނެވޭ ަ

-

ބލިމހާގެ ފަރުވާއާއި ގުޅުން ހުރި މެމޯތައް ހައްދާނ އ.އާރ ފަޅގައިވާ ކައުންޓަރުންނެވެ.
ަ

-

ބދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބލިމހާ ވޯރޑަށް ަ
އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދެއްވައިފިނަމަަ ،

-

ބލިމހުންގެ އެޑްމިޝަން ފޯލްޑަރ ހެއްދޭނ މެއިން ކައުންޓަރުންނެވެ.
އެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ަ

-

ހޮސްޕިޓަލުން ދެވެންހުރި ފަރުވާތައް ދިނުމަށްފަހު ،ހޮސްޕިޓަލް ގައި ދެވެންނެތް ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހިއްޖެ
ބދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ބލިމހާ ަ
ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ފަރުވާއެއް ދެވެންހުރި އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ަ
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-

ބލިމހާގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަށްކޮށް ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް
ބދަލުކުރާ ަ
މިގޮތަށް އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ަ
ދާންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

-

ބދަލުވެވޭނ
ބލިމހާ އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ަ
އ.އާރް ގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ަ
"ޑިސްޗާރޖް.އޮން.ރިކުއެސްޓް" ފޯރމް ނުވަތަ "ލާމާ" ފޯރމްގައި ސޮއެ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އިމަރޖަންސ ރޫމްއިން

-

ދޫކޮށްލުން (ޑިސްޗާރޖް
ކުރުން)

ބއްލެވުމަށްފަހު ،ކޮންމެހެން އެދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭނެ ޙާލަތެއްނެތްނަމަ ގެއަށް
ބލިމހާގެ ޙާލަތު ެ
ަ
ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.

-

ބސް ސިޓ
ބހޭ ލިޔުންތަކާއި ،ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތޖާ އަދި ޭ
ބލިމހާއަށް އ.އާރް ގައި ދެވިފައިވާ ފަަަރުވާއާ ެ
ަ
ބލިމހާ /
ަ

ބލިމހާގެ އެހތެރިޔާ އަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .ދެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަންނަ އިރު
ަ

މިލިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.

ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް ސެންޓަރ

މާބަނޑު މހުންގެ ކްލިނިކް

މި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުންނެވެ .އެޕޮއިންޓްމެންޓް
ބލިމހާއަށް ފޯނުން ގުޅާ އަދި މެސެޖެއްގެ ޒަރޢާއިން އެކަން އަންގާނެއެވެ.
ހަމަޖެހުމުން ަ

-

ބފައިވާ ދުވަހު ކްލިނިކްގައި އިންނަވާ ޑޮކްޓަރ
މާބަނޑު މހުންގެ ކްލިނިކުން ދެއްކޭނ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލި ި
އަށެވެ.

-

ބލިމހާގެ
ޑޮކްޓަރ އަށް ދެއްކުމަށް އަންނައިރު ފަރުވާއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކާއި ަ
އައި.ޑ.ކާޑް ގެންނަންވާނެއެވެ.

-

ޑޮކްޓަރ އަށް ދެއްކުމަށް ފަހު ރިސެޕްޝަނުން

ދެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަކަށް ނަންނޯޓު

ކުރަންވާނެއެވެ.

މައިމހާ އާއި ތުއްތު

-

ދަރިފުޅުގެ ކްލިނިކް

ވިހެއުމަށް

ފަހު

ގެއަށް

ދޫކޮށްލާއިރު

ފުރަތަމަ

ކޮންސަލްޓޭޝަން

އަށް

އެޕޮއިންޓްމަންޓް

ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.
-

ބފައިވާ ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޑޮކްޓަރ އަށް ދެއްކުމަށް އަންނަންވ ގަޑި
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލި ި
އަންގާނެއެވެ.

ޑޮކްޓަރަށް

ދައްކަން

އަންނައިރު

ގެންނަންވާނެއެވެ.
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ގެއަށް

ދޫކޮއްލިއިރު

ދފައިވާލިޔެކިއުންތައް

-

ފުރަތަމަ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ފަހު ރިސެޕްޝަނުން ދެަެވަނަ ކޮންސަލްޓޭޝަން އަށް ނަންނޯޓް
ކުރަންވާނެއެވެ .ދެވަނަ ކޮންސަލްޓޭޝަންއަށް އަންނަންޖެހޭނ ފުރަތަމަ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ފަހު 02
ހަފްތާ ފަހުންނެވެ.

-

ދެވަނަ

ކޮންސަލްޓޭޝަނަށްފަހު

ރިސެޕްޝަނުން

ތިންވަނަ

ކޮންސަލްޓޭޝަން

އަށް

ނަން

ނޯޓް

ކުރަންވާނެއެވެ .ތިންވަނަ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް އަންނަންޖެހޭނ ދެވަނަ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށްފަހު  4ހަފްތާ
ފަހުންނެވެ.
-

ބހޭ މަޢުލޫމާތު މި ސެންޓަރުން ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ
ގާތުން ކިރު ދިނުމުގެ މުހިއްމު ކަމާއި އާޢިލާ ރޭވުމާއި ެ
އެވެ.

ޢާޢިލާ ރޭވުމާ ބެހޭ

-

ކްލިނިކް

މި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުންނެވެ .ކްލިނިކްގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް
ބހޭ ވަސލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެމަފިރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.
ފަހު ޢާޢިލާ ރޭވުމާ ެ

-

ބނުންވާ ވަސލަތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
ބހޭ ވަސލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޭ
ޢާޢިލާ ރޭވުމާ ެ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްޓަރއަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް
ދެމަފިރިންނަށް ދެވޭނެއެވެ .ޑޮކްޓަރ ގެ އިރުޝާދު ޭ
ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

ދުޅަހެޔޮ އަންހެނުންގެ

-

ހެލްތް ސްކްރނިންގ

މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުން ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ  8:30އިން 15:30
އަށެވެ.

-

ބހޭ ގޮތުން
ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާއި ެ
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ފުރާވަރު ކުދިންގެ

-

މި ކްލިނިކުންދޭ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލިންގ  ،ޑައެޓިޝަންގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

ސިއްޙަތު ކްލިނިކް
-

މިސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް ގުޅާނ
ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  8:00އިން  15:30އަށް
ސެންޓަރުގެ ނަންބަރ  3350127އަށެވެ .މި ސެންޓަރު ހުންނާނ ކޮވެލި ބިލްޑިންގ ގެ ފުރަތަމަ
ފަންގިފިލާގަ އެވެ.
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އޮންކޮލޮޖ ޔުނިޓް

ކެންސަރު ބަލގެ ޙާއްސަ

-

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން

ބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ
މި ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމ ަ
ދުވަހެއްގެ  7:30އިން  15:30އަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުޞޫލުން ރެޖިސްޓްރ ކޮށްގެންނެވެ.

-

ފަރުވާއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިއުންތަކާއި ދ.ރ އައިޑ ކާޑުގެ ކޮޕ އާއެކު މި ޔުނިޓް ހުޅުވިފައި ހުންނަ
ގަޑި ތަކުގައި މިޔުނިޓަށް އައުމުން ރަޖިސްޓްރ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

-

ރެޖިސްޓްރ ކުރުމުން އެދިލެއްވި ޚިދުމަތަށް އެންމެ އަވަހަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓު ހަމަޖެހޭ ތާރޚާއި ގަޑި،
ބއިލް ފޯނަށް ގުޅާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.
ބލިމހާގެ މޯ ަ
ަ

-

މި ޔުނިޓުގައި ފަރުވާ ދެއްވާނ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސނިއަރ އޮންކޮލޮޖިސްޓުންނެވެ .މި ޑޮކްޓަރުން
މަހަކު އެއްފަހަރު މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮންސަލްޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ .އަދި މގެ އިތުރުން
އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ވެސް ދެމުން ގެންދާނެއެވެ.

-

ބކް ޕޭޖްގައި ޢާއްމު
ވިޒިޓިންގ އޮންކޮލޮޖިސްޓުން ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަސްތައް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފޭސް ު
ކުރެވޭނެއެވެ.

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ

-

ބލިމހުންނަށެވެ.
ބސް އޯރޑަރ ކުރެއްވޭނ މި ޔުނިޓްގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ ަ
ޭ

ކުރަމުންދާ ބަލިމހުންގެ

-

ބސް ސިޓ އާއެކު އައިޑ ކާޑްގެ ކޮޕ އަދި ގުޅޭނެ
ބހަށް އޯޑަރ ކުރެއްވުމަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޭ
ޭ

ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެއިން
ނުލިބޭ ބޭސްތައް

ބރެއް ދެއްވަން ވާނެއެވެ.
ނަން ަ
-

ބނުހާ އަވަހަކަށް ހަވާލު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބސް މި ޔުނިޓަށް ލި ު
އޯޑަރ ކުރައްވާ ޭ

އެސް.ޓ.އޯ ފާރމަސ އާ
ގުޅިގެން ގެނެސްދިނުން

ކމޯތެރަޕ ،ހޯމޯންތެރަޕ

-

އަދި އިމިއުނޯތެރަޕގެ
ޚިދުމަތް

ބލުމުގެ ދަށުން ،އެކަމުގެ ތަމްރނު
މި ޚިދުމަތް ދޭނ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮންކޮލޮޖިސްޓުންގެ ެ
ބފައިވާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންނެވެ.
ލި ި

-

ކމޯތެރަޕގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނ މި ޔުނިޓްގައި ރަޖިސްޓްރ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އިތުރު އެއްވެސް
ބހޭ މައުލޫމާތު ކުރިޔާލާ ހިއްސާ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
ފަރުވާއެއް ކުރައްވަމުންގެންދަވާނަމަ އެ ފަރުވާއާއި ެ

-

ކމޯތެރަޕއަށް އެޕޮއިންޓުމެންޓު ދެވިފައިވާ ދުވަހަށާއި ވަގުތަށް ފަރުވާތެރި ވާން ވާނެއެވެ.

އެއްވެސް

ބކާއި ހުރެ ނާދެވޭނަމަ މި ޔުނިޓްގެ ނަމްބަރ  3350180އަށް ގުޅާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ
ބ ަ
ސަ ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
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-

ކމޯތެރަޕއަށް އަންނަންވާނ ކމޯތެރަޕ ދިނުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ލޭގެ ޓެސްޓުތައް އެއްދުވަސް ކުރިން
ހަދައިގެން އޭގެ ނަތޖާއާ އެކުގައެވެ.

-

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓޮ ހެއްދެވުމަށް މި ޔުނިޓްގެ ނަންބަރ  3350180އަށް
ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  7:30އިން  15:30އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޑަޔަލިސިސް

ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް

-

ބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ
ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނ ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމ ަ
ދުވަހަކު  08:00އިން  23:30އަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުޞޫލުންނެވެ.

-

އަލަށް މިސެންޓަރުން ޑަޔަލިސިސްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ޑަޔަލިސިސް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު
ބލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް
ބސްސިޓއާއި އެހެނިހެންލިޔެކިއުންތަކާއެކު ،މިހޮސްޕިޓަލުގެ އާންމު ަ
ދެއްވާފައިވާ ޭ
ދައްކަންވާނެއެވެ .އެއަށްފަހު ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށްފަހު ނަތޖާއާއެކު ޔުނިޓް
ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑގައި އަންނަންވާނެއެވެ.

-

ބލުމަށްފަހު ޑަޔަލިސިސް ހެދުމަށް އަންނާނެ ދުވަހަކާއި ގަޑިއެއް ދޭނެއެވެ .އެޕޮއިންޓް
ނަތޖާއަށް ެ
ބލިހާލަތާއި ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ .އަވަހަށް ފަރުވާ
ބލިމހާގެ އުމުރާއި ަ
ދިނުމުގައި ަ
ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ އަވަހަށް ހުސްވާ ޖާގައަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
ބންނެވެ.
މިނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނ ރަޖިސްޓަރވާ ތަރުތ ު

-

ބސް ސިޓ ،ލޭގެ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތޖާ
ބލި މހާގެ އައި.ޑ ކާޑުޭ ،
ޑަޔަލިސިސް ހެދުމަށް އަންނައިރުަ ،
އާއި ފަރުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ.

-

ދެވިފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގަޑިއަށް އައުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

-

ދެވިފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ ވއެންމެ އަވަހަކަށް ނުވަތަ ގަޑިޖެހުމުގެ އެއްގަޑިއިރު
ބރު  3350170އަށް ގުޅާ އަންގަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް
ކުރން ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓްގެ ނަން ަ
ބ ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ވަގުތަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
އެންމެ އަވަހަށް ޖާގަލި ޭ

-

ބނުންވާނަމަ ލަސްވެގެން ދެގަޑިއިރު ތެރޭ ޑަޔަލިސިސް
ބދަލު ކުރަން ޭ
އެދުވަހެއްގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ގަޑި ަ
ޔުނިޓަށް އަންގަވަންވާނެވެ.

ޖާގައޮތްނަމަ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެދުވަހެއްގެ އެހެން ގަޑިއަކަށް ގަޑި

ބދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ަ
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-

އެއްވެސް އެއްޗެއް އެންގުމަކާއި ނުލާ ،ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގަޑގެ  30މިނިޓް ފަހުން
ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ނުވަތަ މިކަންތައް ތަކުރާރުވާނަމަ ޑަޔަލިސިސްހަދާ ވަގުތު މަދުކޮށް

ދެން އިން

އެޕޮއިންޓްމެންޓް ،ވަގުތަށް ފެށުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
-

ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑަޔަލިސިސް
ޔުނިޓު ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި  3350170ގުޅުމުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

އޯޕޑ ޑްރެސިންގ

ރޫޓިންގ ޑްރެސިންގ:

އޯޕޑ ޑްރެސިންގ ރޫމް
-

އޯޕޑ ޑްރެސިންގ ރޫމްގައި

ބސް އެޅުމުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ކޮންމެ ދުވަހަކު
ރޫޓިންގ ކޮށް ޭ

 08:30އިން  21:30އަށެވެ.
-

މި ޚިދްމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއެކު ،އ.އާރ ފަޅގައިވާ ކައުންޓަރުން މެމޯ ހެދުމަށްފަހު
ބރެއް ނަގަންވާނެއެވެ.
ޓޯކަން ނަން ަ

-

ބލިމހުންނަށް ޚިދުމަތް
ބންނެވެ .ނަމަވެސް އިމަރޖެންސ ކޮށް އަންނަ ަ
މި ޚިދްމަތް ދޭނ ކިއުތަރުތ ު
ދިނުމަށްޓަކައި ރޫޓިން ކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް އެވަގުތު މެދުކެނޑޭނެ އެވެ.
އޯޕޑ ޑްރެސިންގ:

-

ބއްލަވާފައި ޑްރެސިންގ އަށް އަދި
މި ޚިދުމަތް ދޭނ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމް ތަކުން ޑޮކްޓަރުން ަ
ޕްރޮސޖަރ ތަކަށް ގެނެވޭ މހުންނަށެވެ.

-

މިޚިދްމަތަކ  24ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

ގޭގައި އެނދުމަތިވެފައި ތިބޭ ބަލިމހުންނަށް ޑްރެސިންގ ރޫމް އިން ދޭ ޚިދްމަތް:
-

ބލިމހާ
ބލިމހުން ޑްރެސިންގ ރޫމްއަށް އަންނަނ އޯޕޑ ކައުންޓަރުން ކޯޑިނޭޓް ކުރެވިގެންނެވެަ .
ަ
ޑްރެސިންރޫމްއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން ކައުންޓަރުން ޑްރެސިންގ ރޫމްއަށް ފޯން ކޯލް އަކުން އަންގާނެއެވެ.
މިޚިދްމަތްދެވޭނ  08:30އިން ފެށިގެން  21:30އަށެވެ.
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އެމަރޖެންސ ޑްރެސިންގ:
-

މި ޚިދްމަތަކ  24ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.

މި ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ވަގުތުން ގެންދާނ

ބލިމހާ ޓްރިއާޖް ކުރާނ ޑްރެސިން ރޫމްގެ ނަރުހުންނެވެ .ޚިދްމަތުގެ
ޑްރެސިންގ ރޫމްއަށެވެ .މިޙާލަތުގައި ަ
ބލިމހާގެ އެހތެރިއަކަށް އިރުޝާދު ދެވޭނެއެވެ.
މެމޯ ހެއްދުމަށް ަ

އޯޕޑ ޕްރޮސޖަރ ރޫމް

-

އޯޕޑ ޕްރޮސޖަރ ރޫމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނ ކޮންމެ ދުވަހަކު  08:30އިން  21:30އަށެވެ.

-

ބއްލަވާފައި ޕްރޮސޖަރ ތަކަށް ގެނެވޭ މހުންނަށެވެ.
މިޚިދުމަތް ދެވެނ ޑޮކްޓަރުން ަ

-

ޕްރޮސޖަރ ރޫމްގެ ޚިދްމަތް ހޯދުމަށް އަންނައިރު ،ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ލިޔުމާއެކު،
ބރެއް ނަގަންވާނެއެވެ.އަދި
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓްރިއާޖް ކައުންޓަރުން މެމޯއެއް ހެދުމަށްފަހު ޓޯކަން ނަމް ަ
ބންނެވެ .ކިއުނަމްބަރ ތައް އެމަރޖެންސ
ބލިމހުން ޕްރޮސޖަރ ރޫމްއަށް ވަންނާނ ކިއު ތަރުތ ު
ަ
ބހެއްޓިފައިވާ ޓވ ސްކްރން ތަކުން ފެންނާނެއެވެ.
އޭރިއާގައި ެ

ޓްރާންސްޕޯޓް

އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް

-

ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހޮޓްލައިން 1417އަށް .ޚިދުމަތަށް އެދޭތާ ގިނަވެގެން 5
މިނިޓްތެރޭގައި ދަތުރު ފަށާނެއެވެ.
ހުޅުމާލޭގެ ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމަށް ނަގާ ވަގުތު:

-

ގިނަވެގެން  10މިނިޓް
މާލޭގެ ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމަށް ނަގާ ވަގުތު:

-

ގިނަވެގެން  25-20މިނިޓް

ހުޅުލެއަށް ދިއުމަށް ނަގާ ވަގުތު:
-

ގިނަވެގެން  15-10މިނިޓް
އެމްބިއުލެންސް ދަތުރުގައި އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުން:

-

ބލިމހުންނަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ބނުންކުރަމުންދާ ަ
ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން އޮކްސިޖަން ޭ
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އެމްބިއުލެންސް އެހތެރިން:
ބއުލެންސްގައި ހުންނާނެއެވެ.
ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން  1އެހތެރިއަކު އެމް ި
ޕެރަމެޑިކްސްގެ ޚިދުމަތް:
-

ބއުލެންސް އިން ޕެރަމެޑިކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.
އެމް ި
މަތ ފަންގިފިލާތަކުން މހުން އަރުވާ ބޭލުން:

-

އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގުތައް

-

ބން ހުންނާނެއެވެ.
ބސައިޓުން އަދި ކައުންޓަރުން ލި ެ
ބއުލާންސް ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެ ް
އެމް ި

އެގްޒެކެޓިވް ބިއުރޯ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް

-

ބ
ބ މިފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރަސްމ  3ދުވަސްތެރޭ ޖަވާ ު
ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލަށްލި ޭ

އަންނަ

ބދޭންޖެހޭފަދަ ކަންކަމަށް
ދެވޭނެއެވެ .އެހެން އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ ލަފައެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކާއެކު ޖަވާ ު

ސިޓ/މެއިލް/މައްސަލަތަކަށް

ބ ދިނުން ލަސްވާނަމަ
ބކާހުރެ ޖަވާ ު
ބ ަ
ބ ދެވޭނެއެވެ .އެއްވެސް ސަ ަ
ރަސްމ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާ ު

ޖަވާބުދިނުން

އެކަން އެންގޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

-

ބ ދެވޭނ އ މެއިލް އަދި ސިޓގެ ޒަރިއްޔާއިންނެވެ.
އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޖަވާ ު

-

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެ

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ

ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ސ.އ.އޯ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން

ބިއުރޯގެ ފޯނު ނަންބަރު  3350037އަށް ރަސްމ ގަޑގައި ގުޅުމުން ނުވަތަ ބިއުރޯގެ އމެއިލް

ހޯދަންއެދޭ މަޢުލޫމާތު

 bureau@hmh.mvއަށް މެއިލް ކުރުން އެދެމެވެ.

ދިނުން
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ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

ހޮސްޕިޓަލަށް ފައިސާ

-

ބަލައި ގަތުން

ބލައި ގަންނާނ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް
ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ަ
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕޮއިޓް އޮފް ސޭލްސް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އަދި ެ

-

ބލައި ގަންނާނ
ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުލި  ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އަދި ނލަމުގައި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތގެ ފައިސާ ަ
މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އެކަންޏެވެ .އަދި މިފަދަ ފައިސާދެއްކުމަށް
ބންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމ ގަޑގައެވެ.
އެދި ހުށައަޅުއްންވާނ ސަރުކާރު ަ

-

ފައިސާދެއްކުމަށް އެދި ހުށައެޅުވުމަށް ފަހު ރަސްމ ގަޑގައި ގުޅުއްވާނ  3350130އަށެވެ .އަދި
ގުޅުއްވާތާ  1ގަޑިއިރުގެ ތޭރޭގައި ފައިސާދެއްކުމަށް އެޕްރޫވަލް ދެވޭނެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބޭ

-

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން

ބލްތަކާއި އެކި
ބ ި
ހޮސްޕިޓަލަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާ ގަތުމަށްއެދި ފޮނުވާ ޕާރޗޭސް އޯޑާރ ތަކަށް ލި ޭ
ބލްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ
ބލްތައް ޗެކްކޮށް އެ ި
ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިގެން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ި
ބތާ  5ދުވަސްތެރޭގައި ސަޕްލަޔަރުންނަށް އެންގޭނެއެވެ.
ބލް ލި ޭ
ި

-

ބލްތައް  7ދުވަސްތެރޭ އެސް.އޭ.ޕގައި ޕޯސްޓްކުރުމަށް
ބލްތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ މި ި
މިފަދަ ި
ބލްޕޯސްޓްކޮށް ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގާނެއެވެ.
ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށް ި

-

ބލައި ޕޭމަންޓް
ބލްތައް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއިން ޕްރޮސެސް ކޮށްފައިވޭތޯ ަ
ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ި
ހަދާފައިވާނަމަ ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގާނެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ކްރެޑިޓަށް

-

ހިދުމަތް ދިނުން

ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކްރެޑިޓް ޚިދުމަތަށް އެދޭނަމަ އެކަމަށް އެދި ސިޓއަކުން
ނުވަތަ މެއިލް އިން ރިކުއެސްޓް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

-

ބހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު  5ދުވަސް ތެރޭ ހިދުމަތް
ބ ރިކުއެސްޓްތައް ކަމާ ެ
ކްރެޑިޓަށް އެދި ލި ޭ
ބނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މި ހޮސްޕިޓަލުން ކްރެޑިޓް އެޕްރޫވް ކުރާނެއެވެ .އަދި އެފާރަތުގެ
ދިނުމަށް ޭ
ނަމުގައި އެކައުންޓެއް ހެދުމަށް ފަހު ކްރެޑިޓަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.
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-

ބލްފޮނުވާނެއެވެ.
ބލްކޮށް ކަސްޓަމަރަށް ި
ކެރެޑިޓަށް ޚިދުމަތް ދެވިފައިވާ މެމޯތަކަށް  7ދުވަސް ތެރޭގައި ި

-

ބ
ބލައި ޗެކްކޮށް ފައިސާ ނުލި ޭ
ބލް ސެޓްލްކުރަމުން ދޭތޯ ަ
ބތާ  10ދުވަސްތެރޭގައި ި
ބލް ލި ޭ
ކަސްޓަމަރަށް ި
ބލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސްޓޭޓްމަންޓް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ި

-

ހޮސްޕިޓަލްގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ ނުވަތަ ބިލްތަކާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ  finance@hmh.mvއަށް މެއިލްކޮށްގެން ނުވަތަ  3350130އަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް

ޚިދުމަތާއި ތަކެތި

-

ބނުންކުރާ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މެޑިކަލް ޕްރޮޑަކްޓެއް ހޮސްޕިޓަލަށް
އެއްވެސް ސަޕްލަޔަރަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޭ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ

ބނުންވާނަމަ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމާ ގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި
ތަޢާރަފްކުރަން ޭ

ހުށައެޅުންތައް

ބއް ދެވޭނެއެވެ.
ކޮލިޓ ޑިޕާޓްމަންޓުން ސާމްޕަލް ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ރަސްމ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާ ެ

ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް

-

ކުރެވޭ އިއުލާންތަކާއި ގުޅޭ

ބސައިޓުގައި
ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތައް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެ ް
ޝާއިއު ކުރެވޭނެއެވެ.

-

ބލައިގަނެ ،ގިނަވެގެން ރަސްމ  10ދުވަސްތެރޭ
އިޢުލާން ތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ބލަންތައް ަ
ބނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިވެލުއޭޝަންގެ
ބ ކުރި ފަރާތަށާއި ކާމިޔާ ު
އިވެލުއޭޝަން ނިންމައި ބލަން ކާމިޔާ ު
ތަފްސލް މެއިލް އިން ފޮނުވޭނެއެވެ.

-

ބޔާންކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  5ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ބލަން
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ަ
ބކުރި ފަރާތައް ލިޔުމުން ބލަން އެވޯޑް ނޯޓިފިކޭޝަން ދެވޭނެއެވެ .މި  5ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނ
ކާމިޔާ ު
ބލަމުގެ ތަފްޞލް ފޮނުވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

-

ބސައިޓުގައި ޝާއިއު
ބލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ދުވަހު ،އެބލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން ތަފްސލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެ ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
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ހޮސްޕިޓަލުން ހޯދޭ

-

ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  10.53ވަނަ މާއްދާގައި ަ

ޚިދުމަތާއި ތަކެތގެ

ބރުގައި
ބ  10ގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  1އަދި  2ވަނަ ނަން ަ
ބ ު
މާއްދާގެ ދަށުން ،މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ާ

ތަފްސލް އާންމުކޮށް

ބޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސލް ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭތާ ރަސްމ ފަސް ދުވަހުގެ
ަ

އިއުލާންކުރުން

ބސައިޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވޭނެއެވެ.
ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެ ް
-

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ  3350111އަދި
 3350113އަށެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ

-

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައާއި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ

ވަޒފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ

ބސައިޓްގައި އިޢުލާން ކުރުމުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔުންތައް ފޮނުއްވާނ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ
ވެ ް

ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

ބލްޑިންގ  4ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށެވެ.
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް (ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވެލި ި
އމެއިލް އިންނަމަ ފޮނުއްވާނ  jobs@hmh.mvއަށެވެ.
-

ބނު ކަމުގެ މެއިލް ރަސްމ  3ދުވަސްތެރޭގައި
އމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ ފޯމުތަކަށް ،ފޯމު ލި ު
ފޮނުވާނެއެވެ.

-

ވަޒފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި މުއްދަތު އަދި ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރާނެގޮތް އިޢުލާންގައި
ބޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ަ

-

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ރަސްމ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެއެވެ .އެއްވެސް
ބކާހުރެ އިންޓަރވިއު ލަސްވާނަމަ އެކަން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.
ބ ަ
ސަ ަ

-

އިންޓަރވިއުއަށްފަހު މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށާއި ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ރަސްމ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯނުން
ނުވަތަ މެއިލްގެ ޒަރޢާއިން އެންގޭނެއެވެ.

-

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ޔަޤން ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނ
އެޗް.އާރު ގެ ފޯނު ނަންބަރު  3350134ނުވަތަ  3350118އަށެވެ.
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