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 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް 
 

 

ނަންބަރު   - ހޮޓްލައިން  ދެއްކުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ  ޑޮކްަޓރުންނަށް  ގުޅުމުން    1417ސްޕެޝަލިސްްޓ  އަށް 
 ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.   24ވެއިޓްލިސްްޓ ކުރެވޭނެއެވެ. މިޚިދުމަތަކީ 

ދަލުގައި  ސްޕެޝަލިސްްޓ ޑޮކްަޓރުންނަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ޑޮކްަޓރުންނަށް ވެއިޓްލިސްްޓ ކުރުމުގެ ބަ -
 ކުރެވޭނީ ޑިޕާޓްމަންަޓށެވެ.  

ވެއިޓްލިސްްޓ ކުރުމުން ލިސްްޓގައި ނަންނޯޓުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، ތަރުތީބު ނަންބަރު، ބަލިމީހާގެ މޮބައިލް   -
 ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާނެއެވެ. 

 ދުވަސް ކުރިންނެވެ .   2ގެ  ވެއިޓްލިސްްޓ ތަރުތީބުން  އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ދޫކުރާނީ ޑޮކްަޓރު ބައްލަވާ ދުވަހު  -
ދުވަސް ކުރިން   1ހުގެ މެމޯ ހެއްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންަޓށް ގުޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން ޑޮކްަޓރު ބައްލަވާ ދުވަ -

އާ ހަމައަށެވެ. މިވަގުތުގެތެރޭގައި މެމޯ ނުހައްދާ އެޕޮއިންޓްމެންްޓތައް ކެންސަލްކޮށް    11:00މެންދުރު  
 ރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ. ވެއިްޓ ލިސްުޓ ތަރުތީބުން އެހެން ފަ

ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭ އެޕޮއިންޓްމެންަޓށް މެމޯ ހެއްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންަޓށްގުޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން   -
 އާ ހަމައަށެވެ.   09:00ޑޮކްަޓރު ބައްލަވާ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

ކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ނަންބަރު ހުރިނަމަ ޑޮކްޓަރަށް  ސްޕެޝަލިސްްޓ ޑޮކްަޓރުންނަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ދޫ -
ދަންފަޅީގައި   ހެނދުނުގެ  މެމޯ ދޫކުރާނީ  މެންދުރުފަހު 11:00ދެއްކޭނެއެވެ. މިގޮތަށް  ހަމައަށް އަދި  އާ 

 އާ ހަމައަށެވެ.   18:00ދަންފަޅީގައި 

ފޯރުކޮ - އެޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ދައްކަން  ޑޮކްަޓރަށް  ށްދެވޭނެއެވެ. މިޚިދުމަތަށް  އޮންލައިންކޮށް 
 އަށް ގުޅޭނެއެވެ.   1417އެދި ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 

ހުރިހާ   - ޚިދުމަތްދޭނީ  އެނަންބަރަށް  ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ  ނަންބަރު  ދޫކޮށްފައިވާ  ދެއްކުމަށް  ޑޮކްަޓރަށް 
 .  ޕޭޝަންުޓން ބެއްލެވުމަށްފަހުގައި ކެންސަލް ނަންބަރު ތަރުތީބުންނެވެ 

 
ސްޕެޝަލިސްޓް  
ޑޮކްޓަރުންނަށް  

 އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރުން 
 
 
 
 

 ޚިދުމަތް  ލަފާކުރާ ވަގުތު   ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް / ހޭދަވާނެކަމަށް 



  

 

2 
 

 މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަލިމީހާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ްޓރައޭޖްކޮށްގެންނެވެ.   -

އީ.އާރ   - ނަންބަރު ދޫކުރާނީ  ނަންބަރު ތަރުތީބުންނެވެ. މި  ްޓރައޭޖްކުރުމަށް ދޫކުރާ  ކުރެވޭނީ  ްޓރައޭޖް 
 ފަޅީގައި ހުންނަ ކައުންަޓރުންނެވެ. 

 ްޓރައޭޖްކުރެވުމުން ބަލިމީހާ ދާންވީ އޯޕީޑީ އަށް ކައުންަޓރުން މެމޯ ހެދޭނެއެވެ.   -

ޖެނެރަލް އޯޕީޑީ ، ގްރީން އޯޕީޑީ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ކެންސަލްވެއްޖެނަމަ ޑޮކްަޓރަށް ދެއްކޭނީ   -
 އަލުން މެމޯއެއް ހަދައިގެންނެވެ . 

 ގަޑި އިރުގެ މުއްދަތަށެވެ.  24  މި އޯ.ޕީ.ޑީ ތަކަށް ހެދޭ މެމޯއިން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ -

 

، ޖެނެރަލް އޯޕީޑީ   
، ގްރީން އޯޕީޑީ   
  އެމަރޖެންސީ 

 ރޫމް             

 އަށް މެއިލް ކޮށްގެންނެވެ.    pcr@hmh.mvގަޑިއިރުކުރިން   72މި ޚިދުމަތަށް އެދޭނީ ފުރާ ގަޑީގެ  -

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މެއިލް ކުރާއިރު ޓިކެްޓ އަދި ޕާސްޕޯްޓ މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.    -
 ރިޒޯޓަކަށް ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން އައި.ޑީ ކާޑް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ބޭނުންނުވާ   - ރިޕޯްޓ  ބޭނުންވާ  ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ  ރިޕޯްޓ  ހަދާދެވޭނެއެވެ.  ޕީސީއާރް  ހިލޭ  ދިވެހިންނަށް 
 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.  700ފަރާތްތަކަށް  

 ޕްރިންްޓ ކޮށްފައިވާ ރިޕޯްޓ ދޫކުރާނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯްޓރީންނެވެ.  -

 ޓްރެވެލާސް ޕީސީއާރ 

ތަރުތީ - ވެއިޓްލިސްްޓ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދޫކުރުމަށް  ރޫމްތައް  ޕޭމަންޓްއެއް  ޕްރައިވެްޓ  އެޑްވާންސް  ބުން، 
 ނަގައިގެންނެވެ. 

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

 ޑަބަލް ވާނެއެވެ. ބިދޭސީއެއްނަމަ އެޑްވާސްޕޭމަންްޓ ނަގާ ޢަދަދު  -

 އެޑްވާންސް ޕޭމަންްޓގެ ގޮތުގައި ނެގޭނީ ހަމަ އެކަނި ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ނަގުދު ފައިސާއެވެ.  -

ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކަށް ނެގޭ އަގުތަކުގެ ތަފްޞީލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންަޓރުން ލިބެން    -
 ހުންނާނެއެވެ. 

ފާޚާނާގައި ހުރި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް  ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ    ބަލިމީހާ ޑިސްޗަރޖް ކުރާއިރު ކޮަޓރި އަދި -
މަދުވެފައިވާ ނަމަ އެޑްވާންސަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނެގުމަށްފަހު، ބާކީވާ ފައިސާ  

 ބަލިމީހާއަށް ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ދުވަހަކުން ކޮަޓރިއަށް ދައްކަންޖެހޭ   07  ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ކޮންމެ   07ކޮަޓރީގައި އޮންނަ މުއްދަތު   -
 ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ. 

އިވެޓް ރޫމް ޕްރަ   
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 ދުވަހެވެ.   7ފާހެވެ. ފާހުގެ މުއްދަތަކީ   1ޕްރައިވެްޓ ރޫމަށް ދޭނީ ބަލިމީހަކަށް  -

ބަލިމީހާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  ވޯރޑްފާސް ބަލިމީހާ ޑިސްޗާޖް ކުރާއިރު، ވޯރޑުގެ ނަރުހަކާއި ޙަވާލުކުރަން   -
 .  ވާނެއެވެ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވެްޓ ރޫމް ތަކުގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ފިޔަވާ   -
 އެހެން ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގުދު ފައިސާބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .  

 އިގެނެވެ. ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގޭނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ނުވަތަ ޕީއޯއެސް މެޝިން ްޓރާންސެކްޝަން ހަދަ -

ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ  
ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ  

 ނެގުން 

އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ހަދާފައިވާ މެމޯއެއް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ކެންސަލް ކުރެވޭނީ   -
ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ހެއްދި  މެމޯ  ކޮށް  ބަޔާން  ތެރޭގައި    5ސަބަބު  ދުވަހުގެ 

csc.supervisors@hmh.mv ަކުން މިކަމަށް އެދުމުންނެވެ.   އީމެއިލް ނުވަތަ ސިީޓއ 

ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް  
ހެއްދިފައިވާ މެމޯ  
 ކެންސަލްކުރުން 

 ލެބޯޓްރީ 
 

 
ލެބޯރަޓަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުން 

 ދެމެދުއެވެ.   19:00އިން   8:00ދުވަހެއްގެ ކަޑައަޅާ އޯޕީޑީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ 

 

ގަޑިއިރު ހެދޭނެ އިންތިޒާމް   24ދުވަހު  7އެމަޖެންސީކޮށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުމާއެކު ހަފްތާގެ 

 ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

 
 ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް 

 

 
 ލިޕިޑް ޕްރޮފައިލް 

އައުން. ގަޑިއިރު ހުރުމަށްފަހު ލޭނަގަން  12އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއި  -  
ނުކުރުން. ލޭނެގުމުގެ ކުރިން ދުފުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ވެސް   -  
. ކަރުހިއްކާތީ ކެތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ފެންފޮދެއް ބޯލެވިދާނެ -  
. ހަމަކުރާނީ ރޭގަނޑު ކާގަޑިން ފެށިގެންގަޑި  -  

* 14 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ އެހެން ދުވަހެއްގައި ެޓސްަޓށް  
 ތައްޔާރުވެގެން އަންނާށެވެ . 

 
 ފާސްޓިންގް ބްލަޑް ޝުގަރ 

އައުން. ގަޑިއިރު ހުރުމަށްފަހު ލޭނަގަން  08އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި    -  

 
ޓެސްޓަށް ތައްޔާރުވާނެ  

 ގޮތުގެ އިރުޝާދު 
 

mailto:csc.supervisors@hmh.mv
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.  ނުކުރުން ލޭނެގުމުގެ ކުރިން ދުފުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ވެސް   -  
ކަރުހިއްކާތީ ކެތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ މަދު މިންވަރަކަށް ފެންފޮދެއް ބޯލެވިދާނެ.   -  
ގަޑި ހަމަކުރާނީ ރޭގަނޑު ކާގަޑިން ފެށިގެން.   -  

* 14 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ އެހެން ދުވަހެއްގައި ެޓސްަޓށް  
 ތައްޔާރުވެގެން އަންނާށެވެ. 

 
 

ކުރުމަށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނެގުން ( ކަލްޗަރ )ޖަރާސިމު ހުރިތޯ ޓެސްޓް    
. މިެޓސްްޓ ހެދުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ދުވަހުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗިއްސެވެ.  1

  ޑޮކްަޓރުގެ ލަފާއާއިއެކު ދުވަހުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް
އަދި ސައިބޯނީގެ އަސަރު  . އެންމެ ފުރަތަމަ ސައިބޯނި ލައިގެން ކުރިމަތިފަރާތް ރަގަޅަށް ދޮވެލާށެވެ  . 2

. ނުހުންނަ ވަރަށް ފެންއަޅާ ސާފުކޮށްލާށެވެ  
ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މެދުތެރެއިން އަންނަބައި ލެބޯރްޓރީ ފުރަތަމަ އަންނަ ބައި ތަކެތިން ކުޑަކަމުދާ  . 3

ފުޅީގެ  . )ކުޑަކަމުގޮސް ނިމޭ ހިސާބުން އަންނަބައި ފުޅިއަށް ނާޅާށެވެ. އިން ދީފައިވާ ފުޅިއަށް އަޅާށެވެ 
ފުޅި އަކީ ޖަރާސީމު ނައްތާލެވިފައިވާ ފުޅިއެއް  . މަތި ނަގާނީ ކުޑަ ކަމުދާ އެއްޗެހި އަޅަންވީމައެވެ

.(ރޭގައި އަތްލާ ދޮވެ ނުހަދާށެވެކަމުން ފުޅިތެ  
އަދި ވީހާ އަވަހަކަށް  . ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ފުޅިއަށް އެޅުމަށްފަހު ފުޅީގެ މަތި ރަގަޅަށް ޖަހާށެވެ  . 4

ގަޑިއިރުތެރޭގައި( ލެބޯރްޓރީއާ ހަވާލު ކުރާށެވެ.  2)ގިނަވެގެން    
 

 ޕޯސްޓް ޕްރެންޑިއަލް ބަލްޑް ޝުގަރ 
. ގަޑިއިރު ހަމަވުމުންނެވެ 2މި ެޓސްަޓށް ލޭނަގާނީ އެއްޗެއް ކައިގެން  .1  
ހަކުރު ބައްޔަށް ބޭހެއް ބޭނުން ކުރައްވާނަމަ ެޓސްްޓ ހަދަން ވާނީ އެބޭހެއް ބޭނުންކުރުމަށް   .2

. ފަހުގައެވެ  
. ންވާނެއެވެމިނިްޓ ތެރޭގައި ކައި ނިންމަ 15ކާން ފަށާތާ  .3  
މިނެްޓ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ލޭނަގަން  5ގަޑި އިރު ހަމަވުމުގެ  2ން އަދި ކާންފެށި ވަގުތުން ފެށިގެ .4

ލެބޯރަަޓރީ ކައުންަޓރަށް ދައްކާލާށެވެ.  ،ދީފައިވާ ގަނޑުކޮޅު  ،އައިސް  
ދުފުމާއި ދުންފަތުގެ  ) ކައި، ބޮއި ނުހަދާށެވެ. މިދެގައިޑިއިރު ތެރޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް  2މި  .5

.(ނުކުރާށެވެ އިސްތިއުމާލު ވެސް   
 

 ގްލުކޯޒް ޓޮލެރެންސް ޓެސްޓް 
ގްރާމްގެ ގުލްކޯޒް ޕެކެޓަކާއި   100ގަޑިއިރު ހުރުމަށްފަހު  8އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއެ  .1

ލެބޯްޓރީ އިން ދޭ  ،އަންނައިރު ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި. އަންނާށެވެ ެޓސްްޓ ހެދުމަށް ލުބޮއެއް ހިފައިގެން 
. ށެވެ )ފާސްިޓންގް ޔޫރިން(ފުޅިއަށް ނަގައިގެން އަންނާ  

. . ފުރަތަމަ ފަހަރު ލޭނެގުމަށްފަހު ގުލްކޯޒް ތަށި ބޯނީއެވެ 2    
ފަހަރު އެވެ.(   1އެއީ ގަޑިއަކު . )ފަހަރު ލޭނަގަން އަންނަންވާނެއެވެ 3. ގުލްކޯޒް ބުއިމަށްފަހު 3  



  

 

5 
 

ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި  ) .މި ތިން ފަހަރު ވެސް ލޭނަގަން އަންނާނީ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނަގައިގެންނެވެ .4
އަދި   .ނެގުމަށްފަހު ކޮންމެ ފަހަރުކު ވެސް މަސާނާ އެކީ ހުސްވަންދެން ކުޑަކަމުދާންވާނެއެވެ 

 ކުޑަކަމުނުދެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހުސް ފުޅި ލެބޯރަަޓރީއާއި ހަވާލުކޮށްލަން ވާނެއެވެ.(
  5އެވެ. ދީފައިވާ ގަޑީގެ  ދޭނެނެބު ން ގުލްކޯޒް ދިނުމަށްފަހު ދެން އަންނަން ޖެހޭ ގަޑިތައް ލެބޯރަަޓރީ  -

ދީފައިވާ ގަނޑުކޮޅު ލެބޯރަަޓރީ ކައުންަޓރަށް ދައްކާލާށެވެ. އައިސް  މިނެްޓ ކުރިން  
ހޮޑުލެވި ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ެޓސްްޓ ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނަމަ ލެބޯރަަޓރީއަށް ގުޅާލާފައި  

ބުއިމަށްފަހު އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ެޓސްްޓ އަލުންހަދަންޖެހިއްޖެ ނަމަ  އަންގާލަން ވާނެއެވެ. ގުލްކޯޒް 
ދުވަސްފަހުންނެވެ.  3ދެން ެޓސްްޓ ހެދޭނީ   

 
 ޕޯސްޓް ގުލްކޯޒް ބަލްޑް ޝުގަރ 

. އަދި ވަކި ވަގުތެއް ވެސް މުހިމެއް ނޫނެއެވެ . އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއެ ހުރުން މުހިއްމެއް ނޫނެއެވެ *   
. ގުލްކޯޒް ޕެކެޓަކާއި ލުބޮއެއް ހިފައިގެން އަންނާށެވެ ގްރާމްގެ  100 *  

. ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ 01ގްރާމް ގުލްކޯޒް ބޯނަމަ ލޭނަގަން އަންނަން ޖެހޭނީ   50*   
. ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ 02ގްރާމް ގުލްކޯޒް ބޯނަމަ ލޭނަގަން އަންނަން ޖެހޭނީ   75*   
. ސްތިއުމާލު ނުކުރާށެވެ މި ވަގުތު ކޮޅުތެރޭގައި ދުފުމާއި ދުންފަތުގެ އި*   
. މިނިްޓ ކުރިން ލޭނަގަން އަންނާށެވެ 10އަދި ގަޑި ހަމަވުމުގެ *   

 
 ސްޓޫލް ފޯ އޮކަލްޓް ބްލަޑް 

ދުވަސް ކުރިން   5ނެގުމުގެ   ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތިެޓސްަޓށް  ވިޓަމިން ސީ ބޭނުން ކުރާނަމަ* 
.ހުއްޓާލާށެވެ  

ގެރިމަސް،   ،މެއި)ދަކަށް ހުންނަ އެއްޗެހި ކެއުމުގައި ދަނގަޑު ނުވަތަ ޕެރޮކްސައިޑް ގިނަ އަދަ* 
ދުވަސް   3ބޭނުން ކުރުން ( ލާވާރފްމަސް، އާފަލު، ދޮންކެޔޮ، އޮރެންޖް، މޭބިސް ކަދުރު، ކޮލި

. ޖައްސާލާށެވެ ވަންދެން މަޑު  
  ތަކެތިން   މިބުނި ކަންތައް ފުރިހަމަ ވާނަމަ، ލެބޯރްޓރީން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފުޅިއަށް ބޮޑުކަމުދާ * 
. ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ލެބޯްޓރީއާ ހަވާލުކުރާށެވެ  1ނެންގެވުމަށް ފަހު ( ކުޑައެތި ކޮޅެއް)   
 

 ޓެސްޓުކުރުމަށް މަނި ނެގުން 
. ފުއްދާ ތިން ދުވަހު ހުންނަށް ވާނެއެވެއެދުން ނު ، ެޓސްޓްކުރުމަށް މަނި ނެގުމުގެ ކުރިން .1  
އޮހޮރާލެވޭ މަނި އެކީ ފުޅިއަށް  . ލެބޯރްޓރީ އިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުޅިއަށް މަނި އޮހޮރާލާށެވެ  .2

. މިކަމުގައި ކޮންޑަމް ބޭނުންނުކުރާށެވެ. ނެގުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ  
3. މަނި އޮހޮރާލުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް )30 މިނިްޓގެ ތެރޭގައި( ލެބޯރްޓރީއާ ހަވާލުކުރަން  

. އަދި ނެގި ގަޑި ލެބޯްޓރީއަށް އަންގާށެވެ. ވާނެއެވެ  
4. ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކުރިން ެޓސްަޓށް މެމޯ ހައްދާށެވެ. އަދި މިެޓސްަޓށް ސާމްޕަލް ބަލައިގަންނާނީ 

 ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00  ން  19:00 ށެވެ.  
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 ތެލެސީމިއާ ެޓސްްޓ •
 ތެލެސީމިއާ ެޓސްްޓ ހެދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ހިލޭ  -
އާއި ދެމެދު ލޭނެގުން ކުރިއަށް   14:00އާއި މެންދުރު  8:00ދުނު ނކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެ -

 ދާނެއެވެ. 
 ގައެވެ.  18:00ރިޕޯްޓ ލިބިލައްވާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު   -

 
• ANTI TPO, ANTI TG, CORTISOL, AMH, ESTRADIOL      ްފަދަ ެޓސްްޓތަކަށ

ކޮންމެ ބުދަ  ކުރާނީ  ތައްޔާރު  ރިޕޯޓު  ލޭ ނަގަމުންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ބަންދު ނޫން 
 ރުއެވެ. ޖަހާއި 20:00ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 

 
• CEA, CA199, CA153, CA125, PSA ELISA, AFP    ްފަދަ ެޓސްްޓތަކަށް ބަންދު ނޫނ

ނަމަވެސް ރިޕޯުޓ ތައްޔާރު ކުރާނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި   އެވެ.ކޮންމެ ދުވަހަކު ލޭ ނަގަމުންދާނެ
 ޖަހާއިރުއެވެ.  20:00ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 

 
  (FNAC) އެފްއެންއޭސީ ެޓސްްޓ  •

އަދި   - ރިޕޯްޓ  ފަހުގެ ސްކޭން  އެންމެ  ލިޔުމަކާއި،  ޑޮކްަޓރުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި  ނަން ނޯުޓ  ކިއުގައި 
 އެންމެ ފަހުގެ ލޭގެ ރިޕޯްޓތަކާއެކު ލެބޯރަަޓރީ ކައުންަޓރަށް ދުރުވާނީއެވެ. 

 ލެބޯރަަޓރީއިން ކިއު ތަރުތީބުން ގުޅަމުން ގެންދާނެއެވެ.  -
 ދުވަހުއެވެ. ެޓސްްޓ ހަދާނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުދަ  -
ކުރިން   - ދުވަސް  އެއް  ދުވަހުގެ  ޖެހޭ  އަންނަން  ހަދަން  ެޓސްްޓ  ހަމަޖެހުމުން  އެޕޮއިންޓްމަންޓް 

 މަންްޓ ޔަގީން ކުރަން ލެބޯރަަޓރީއިން ގުޅާނެއެވެ. އެޕޮއިންްޓ
 އެފްއެންއޭސީގެ ރިޕޯްޓ ނިމުމުން ދެވިފައިވާ ނަންބަރަށް ލެބޯރަަޓރީއިން މެސެޖުކުރާނެއެވެ.  -

 
• BLOOD PICTURE  .ެޓެސްުޓތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބޭނީ ހަފްތާގެ ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވ 

 
 (PAP SMEAR)ޕެޕްސްމިއާރ ެޓސްްޓ  •

 ސަ ޑޮކްަޓރެކެވެ.  މި ެޓސްްޓ ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނަގާނީ އަންހެނުންގެ ޚާއް -
 ލިނިކަލް އެސިސްަޓންެޓވެ. ސާމްޕަލް ނެގުމަށްފަހު ލެބޯރަަޓރީއަށް ހަވާލު ކުރާނީ ކް -

 ލެބޯރަަޓރީއިން މެސެޖުކުރާނެއެވެ.  އަށްެޓސްްޓގެ ނަތީޖާ ނިމުމުން ބަލިމީހާ
 

 ޓެސްޓްތައް   ޚާއްސަ 

 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ނުހެދޭ ބައެއް ެޓސްްޓތަކަށް ސާމްޕަލް ނަގާފައި އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ފޮނުވައިދޭނެއެވެ.  •
 ކޮށްލަން ވާނެއެވެ. މިއީ ވަކި ެޓސްްޓތަކެއް ކަމުން ފުރަތަމަ ލެބޯރަަޓރީއިން ޔަޤީން •
މިގޮތަށް ފޮނުވާ ެޓސްުޓތަކަށް ސާމްޕަލްނަގައި ދޭނީ ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ  •

އާއި  8:00ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުން ކަޑައަޅާ އޯޕީޑީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެހެނދުނު  
 ދެމެދުއެވެ. 9:00

ނުހެދޭ   ލެބޯރަޓަރީއިން 
އައިޖީއެމްއެޗް     ޓެސްޓްތައް 

 އަށް  ފޮނުވުން 
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އާއި ދެމެދު ލެބޯރަަޓރީ ކައުންަޓރުންނެވެ. ރިޕޯޓު    23:30ން    07:30ރިޕޯްޓ ދޫކުރާނީ ކޮންމެދުވަހަކު   •
ގަނޑުކޮޅު   ގެންނަންޖެހޭ  ބަލާއަންނައިރު  ރިޕޯްޓ  ދެވޭ  ނެގުމަށްފަހު  ސާމްޕަލް  ބަލާދުރުވާއިރު 

 ނެއެވެ. ގެންނަންވާ
 ރިޕޯްޓ ވައިބަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ މެއިލް ކުރުމަށް އެދުމުން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.  •
ފެށިގެން   • ވަގުތުން  ެޓސްްޓތަކުގެ ނަތީޖާ ސާމްޕަލް ނަގާ  ތެރޭގައި    3އެމަޖެންސީކޮށް ހަދާ  ގަޑިއިރުގެ 

ގަޑި ލިބޭނެ  ނަތީޖާ  ެޓސްުޓތަކުގެ  އެހެނިހެން  ބަލާ  ،ލިބޭނެއެވެ.  ގަނޑުކޮޅުގައި  ރިޕޯްޓ  އަންނަ 
ދެމެދު ނަގާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ރޭގަނޑު   14:00އާއި މެންދުރު 8:00ލިޔެފައިވާނެއެވެ. )ހެނދުނު 

އަދި 22:00ފަހުން ނަގާ ސާމްޕަލްތައް ރޭގަނޑު  14:00ދެމެދު ލިބޭނެއެވެ. މެންދުރު    20:00އާއި  18:00
 އެވެ. ޖަހާއިރު ލިބޭނެ 8:00ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެދުނު 

ނުލާ   • ދުވަސް  ނަގާ  ސާމްޕަލް  ލިބޭނީ  ނަތީޖާ  ެޓސްުޓގެ  ކަލްޗަރ  ހަދާ  ެޓސްޓްކުރުމަށް  ޖަރާސިމް 
 ދުވަހުއެވެ.  އަށްވާ ވަނ3ަ

ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ    އްވަންސާފުކުރަ  މައުލޫމާތެއް   އެއްވެސް  ބެހޭގޮތުން  ޚިދުމަތްތަކާއި  ލެބޯރަަޓރީގެ •
 އަށެވެ.  3350114، 3350116ނަންބަރު  ގެލެބޯރަަޓރީ

 ރިޕޯޓް ދޫކުރުން 
 

 މެޑިކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 

 
  އިން   08:00  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ދުވަސްތައްފިޔަވާ  ބަންދު  ރަސްމީ  އަދި  ހުކުރު  ފޯރުކޮށްދެވޭނީ  ޚިދުމަތް  ޕިޒިއޮތެރަޕީގެ 

 :   ގޮތުގެމަތިންނެވެ ތިރީގައިވާ  އެދޭނީ ޚިދުމަތަށް  މި. އުޞޫލުންނެވެ  އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ، ފެށިގެން
ރިކުއެސްްޓ ސްލިޕް އާއި   ޒިއޮތެރަޕީ ހެދުމަށް ޑޮކްަޓރު އިރުޝާދު ދެއްވުމުން، ޑޮކްަޓރު ދެއްވާފައިވާފި -

  3350037ނުވަތަ    1417ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ ކައުންަޓރަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ،  އެކު
 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ރަޖިސްްޓރީ ކުރަންވާނެއެވެ.  

ކަމާއި، ތަރުތީބު ނަންބަރު  - ނޯޓުކުރުމުން، ލިސްްޓގައި ނަންނޯޓުކުރެވިފައިވާ  ބަލިމީހާގެ މޮބައިލް  ،  ނަން 
 ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާނެއެވެ.  

ތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ އަވަހަށް ބަލީގެ ބާވަތަށް ބަލާ އަވަހަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތް -
ރަޖިސްޓަރވާ   ދެވޭނީ  ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް  މިނޫން  ދެވޭނެއެވެ.  ފުރުޞަތު  ޖާގައަށް  ހުސްވާ 

 ތަރުތީބުންނެވެ. 
އަންނައިރު - ހޯދުމަށް  ކޮށްފައިވާނަމަ  ،  ޚިދުމަތް  ސާޖަރީއެއް  ސިޓީ،  ބޭސް  ކާޑު،  އައި.ޑީ  މީހާގެ  ބަލި 

 ، އެކްސްރޭ/އެމް.އާރު.އައި ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ. ޑިސްޗާޖް ސަމަރީ
ގަޑިޖެހުމުގެ   - އެޕޮއިންޓްމަންޓް  ފިޒިއޮތެރަޕީ    15ދެވިފައިވާ  އަދި  ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  މިނިޓްކުރީން 

 ޑިޕާޓްމަންްޓގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރީން ސަރވިސް މެމޯ ހައްދަންވާނެއެވެ. 
މިނިްޓ ކުރީން އަންގަންވާނެއެވެ.    30ަޓށް ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ، ގަޑިޖެހުމުގެ  އެދުވަހުގެ އެޕޮއިންޓްމަން -

 މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އަވަހަށް ޖާގަލިބޭ ދުވަހަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 
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ގަޑީގެ   - އެޕޮއިންޓްމަންްޓ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނުލާ،  އެންގުމަކާއި  އެއްޗެއް  ފަހުން    15އެއްވެސް  މިނިްޓ 
 އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ކެންސަލްކޮށް، އެހެންފަރާތަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.  

ވާ އެޕޮއިންޓްމެންޓް  ދުވަސް ވުމުން، ދީފައި  2ވަކިސަބަބެއް ނާންގާ، އެޕޮއިންޓްމަންަޓށް ޙާޟިރުނުވާތާ   -
ރަޖިސްަޓރކުރުމުން،   އަލުން  ދެވޭނީ،  ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  ދެން،  ކެންސަލްވާނެއެވެ.  

 ރަޖިސްަޓރ ގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ. 
ހެދުމެއްގައި   ނޯޓް:  ފަސޭހަ  ނެގުމަށް  ތެރަޕީ  އަންނައިރު،  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް  އައުމަކީ    ފިޒިއޮތެރަޕީގެ 

 .  ވެ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެ 

 
 08:00   ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކުސްޕީޗްތެރަޕީގެ ޚިދުމަތަކީ އެޕޮއިންޓްމެންްޓ އުޞޫލުން، އަންގާރަ، ހުކުރު

 އަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.     15:00އިން 
ހޮސްޕިޓަލުގެ   - ލަފާދެއްވުމުން،  ޑޮކްަޓރ  ހޯދުމަށް  އަށް    3350037ނުވަތަ    1417ސްޕީޗްތެރަޕީ 

 ގުޅުއްވައިގެން ރަޖިސްްޓރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 
ނަން ނޯޓުކުރުމުން، ލިސްްޓގައި ނަންނޯޓުކުރެވިފައިވާ ކަމާއި، ތަރުތީބު ނަންބަރު، ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން   -

 ހޮސްޕިޓަލަށް ދީފައިވާ މޮބައިލް ފޯނަށް މެސެޖެއްގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާނެއެވެ.  

 .  ޮހްސިޕަޓުލްނ ައްނާގެނެއވެ ، ހަމަޖެހުމުން، ޚިދުމަތަށް އަންނަންވާ ދުވަހާއި ގަޑިއެޕޮއިންޓްމެންްޓ  -
ގަޑިޖެހުމުގެ   - ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ،  އެޕޮއިންޓްމަންަޓށް  އަންގަންވާނެއެވެ.  30ދެވިފައިވާ  ކުރީން  މިނިްޓ 

 .   މިގޮތަށް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެންދުވަހަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ
ދެން   - ނިމުނުން،  ސެޝަން  ޚިދުމަތެއްކަމުގައިވާތީވެ،  ދެވޭ  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  ސްޕީޗްތެރަޕީއަކީ، 

 އަންނަންޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑި ބުނެދެވޭނެއެވެ. 
 

 
 ސްޕީޗްތެރަޕީ 

 
 އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން 

އިން   08:00ދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހުކުރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު  މިޚި -
 އަށް އެޕޮއިންޓްމަންްޓ އުޞޫލުންނެވެ.  22:00

ސްކޭން ހެދުމަށް ޑޮކްަޓރު އިރުޝާދު ދެއްވުމުން، ޑޮކްަޓރު ދެއްވާފައިވާ ރިކުއެސްާޓއި އެކު، ހުކުރުދުވަސް   -
އާއި ދެމެދު ރޭޑިއޮލޮޖީ   16:00އާއި    08:00ސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  އަދި ރަސްމީ ބަންދުދުވަ

އަށް ގުޅައިގެން 'ވެއިޓްލިސްޓް' ކުރެވޭނެއެވެ. މިނޫން    3350160ކައުންަޓރުން ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރ  
ނުވަތަ    ކައުންަޓރުން  އޯޕީޑީ  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ގުޅައިގެން    3350037/    1417ގަޑިތަކުގައި  އަށް 

 ްޓ ކުރެވޭނެއެވެ.   ވެއިޓްލިސް
ކުރެވޭނެ   - ސްކޭން  ވަގުތުން  ފަރާތްތަކަށް  ދެއްވާފައިވާ  އިރުޝާދު  ކުރަން  ސްކޭން  ކޮށް  'އާރޖަންޓް' 

ލިސްްޓގައިވާ   ވެއިްޓ  ދެވޭނީ  ފުރުޞަތު  ފަރާތްތަކަށް  މިނޫން  ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.  އިންތިޒާމް 
 ތަރުތީބުންނެވެ. 

 
 ރޭޑިއޮލޮޖީގެ ޚިދުމަތްތައް 
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ން،  ސްކޭން އަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ގޮތާއި، އަންނަންވާ ގަޑި ސްކޭން ކުރަން އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ހަމަޖެހުމު -
 ކިޔާދެވޭނެއެވެ.  

ޢާންމުގޮތެއްގައި ސްކޭންކޮށް ނިމިގެން ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސްކޭން ރިޕޯރްޓ ދޭނެއެވެ. އެއްވެސް   -
 ނެދޭނެއެވެ. ސަބަބަކާއި ހެދި އެވަގުތު ރިޕޯރްޓ ނުދެވިއްޖެނަމަ، ރިޕޯރްޓ ލިބޭނެ ގަޑި ބަލިމީހާއަށް ބު

 
 
 : ނޯޓް 

ގޮތަށް   - ދެވިފައިވާ  އިރުޝާދު  ކަމުގައިވާތީވެ،  ތަފާތުކޮށް  ތައްޔާރުވާންޖެހެނީ  ސްކޭންތަކަށް  އެކި 
 ތައްޔާރުވުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.   

     ސްކޭންކުރަން އަންނައިރު، ކުރިންކޮށްފައިވާ ސްކޭން ރިޕޯރޓްތައް ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.  -
 

 ރ.އައި/ ސީޓީ އެމް.އާ 
އިން    08:00މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހުކުރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު   -

 އެޕޮއިންޓްމަންްޓ އުޞޫލުންނެވެ.  ،  އަށް 15:00
ޑޮކްަޓރުގެ ރިކުއެސްާޓއި އެކު، ހުކުރުދުވަސް އަދި ރަސްމީ  ،    އެމް.އާރ އައި/ ސީީޓ  ސްކޭން ހެދުމަށް -

ދުވަހަކު   ކޮންމެ  ދެމެދު ރޭޑިއޮލޮޖީ ކައުންަޓރުން    16:00އާއި    08:00ބަންދުދުވަސް ފިޔަވައި  އާއި 
އަށް ގުޅުއްވައިގެން 'ވެއިޓްލިސްޓް' ކުރެވޭނެއެވެ. މިނޫން ގަޑިތަކުގައި    3350160ނުވަތަ ފޯނު ނަންބަރ  

ނުވަތަ    ކައުންަޓރުން  އޯޕީޑީ  ވެއިޓްލިސްޓް   3350037/    1417ހޮސްޕިޓަލުގެ  ގުޅައިގެން  އަށް 
 ކުރެވޭނެއެވެ.   

ސް - ކޮށް  ކުރެވޭނެ  'އާރޖަންޓް'  ސްކޭން  ވަގުތުން  ފަރާތްތަކަށް  ދެއްވާފައިވާ  އިރުޝާދު  ކުރަން  ކޭން 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ. މިނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ވެއިޓްލިސްްޓ ތަރުތީބުންނެވެ. 

 އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ހަމަޖެހުމުން، އަންނަންވާ ދުވަހާއި ގަޑި އަންގާނެއެވެ.   -
މަސައްކަތު  ޢާންމުގޮތެއްގައި - ރަސްމީ  ލިބޭނީ  ރިޕޯރްޓ  ސްކޭންގެ  މި  ދުވަސްތެރޭގައެވެ.     05 

މިއަށްވުރެ   ތައްޔާރުކުރާތީވެ،  ރިޕޯރްޓތައް  ބައެއް  ބޭރަށްފޮނުވައިގެން  ރާއްޖެއިން  އެހެންނަމަވެސް، 
ކައުންަޓރުން ނުވަ ތަ  ގިނަދުވަސްވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ރިޕޯރްޓ ލިބުން ލަސްވާނަމަ، ރޭޑިއޮލޮޖީ 

 އަށް ގުޅައިގެން  އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.   3350160ފޯނު ނަންބަރ 
 

 ގްރާމް މެމޯ 
ދުވަހެއްގެ   - އަންގާރަ  ކޮންމެ  ހަދާނީ  އެޕޮއިންޓްމަންޓް    15:00އިން    08:00މެމޯގްރާމް  އަށް 

 އުޞޫލުންނެވެ. 
ހުކުރުދުވަސް އަދި ރަސްމީ ބަންދުދުވަސް    މެމޮގްރާމް ހެދުމަށް ޑޮކްަޓރު ދެއްވާފައިވާ ރިކުއެސްާޓއި އެކު، -

އާއި ދެމެދު ރޭޑިއޮލޮޖީ ކައުންަޓރުން ނުވަތަ ފޯނު    16:00އާއި    08:00ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު  
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އަށް ގުޅައިގެން 'ވެއިޓްލިސްޓް' ކުރެވޭނެއެވެ. މިނޫން ގަޑިތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ   3350160ނަންބަރ  
 އަށް ގުޅައިގެން ވެއިޓްލިސްްޓ ކުރެވޭނެއެވެ.    3350037 / 1417އޯޕީޑީ ކައުންަޓރުން ނުވަތަ  

 
 އެކްސްރޭ 

އާ ދެމެދު މިޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.    00:00އިން    08:00ހުކުރު އަދި ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު   -
ގެ މިނޫންގަޑިތަކުގައިވެސް ވަގުތުން އެކްސްރޭ ނަގަން ޑޮކްަޓރ އިރުޝާދު ދެއްވައިފިނަމަ، އެކްސްރޭ ނެގުމު

 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.   
ދުވަސްތަކުގައި   ރަސްމީ  ދޫކުރާނީ  ރިޕޯރޓްތައް  ދެމެދު    16:00އިން    08:00ނޯޓް: ސްކޭން  އާއި 

ރޭޑިއޮލޮޖީ ކައުންޓަރުންނެވެ، ނަމަވެސް މިނޫން ވަގުތެއްގައި އެމަރޖެންސީކޮށް ރިޕޯރޓް ނަގަންޖެހިއްޖެ  
 އާއި ގުޅުމުން ރިޕޯރޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.     1417ޙާލަތެއްގައި  

 

 
ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހުކުރުދުވަހާއި ރަސްމީ ބަންދުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިްޓ   -

 އަށެވެ.   15:00އިން   08:00
 

 ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުން 
ވެކްސިންދޭނީ ކޮންމެ    ޕޮއިންޓްމެންްޓ އުޞޫލުންނެވެ.ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ -

 އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހަކުއެވެ.   
 

 ކުޑަކުދިން ހެދި ބޮޑުވާމިންވަރު ބެލުން )ކިރުން(  -
 އަށެވެ.    15:00އިން  13:00މިޚިދުމަތް ދޭނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު  -

 
 އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ދިނުން 

އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިންއަކީ އަމިއްލަ އަށް ގަނެގެން ގެނައުމުން ޖަހާދޭ ވެކްސިނެކެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވާ   -
 ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ދޫކުރާނީ، ވެކްސިންދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިުޓންނެވެ.  

  13:00ރާސްފަތި އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ އަންގާރަ، ބު  މިވެކްސިން ދިނުމަށް  -
 އަށެވެ.      15:00އިން 

  
 ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލީގެ ކުލިނިކް 

ފަރާތްތަކަށް،  - ރަޖިސްްޓރީކުރާ  ކުލިނިކުގައި  ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  މިކުލިނިކުން 
 އަށެވެ.   12:00އިން   08:30އެޕޮއިންޓްމެންްޓ އުޞޫލުން ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެ 

 
 ޕަބްލިކްހެލްތް ޔުނިޓް 
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ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކަމުގައިވާ ހަކުރުބަލި، ލޭމައްޗަށް ދިޔުން، ހިތުގެ ބަލި ފަދަ ބަލިތަކަށް   -
 ބޭސްކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މިކުލިނިކުގައި ރަޖިސްްޓރީ ކޮށްގެން ޚިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. 

 
     

ޔުނުިޓން   - ހެލްތު  ޕަބްލިކް  ގަޑިތައް  ދުވަސްތަކާއި  އަންނަންޖެހޭ  ކުލިނިކަށް  ކުރުމުން،  ރެޖިސްްޓރީ 
 އަންގަމުންގެންދާނެއެވެ.   

 
 ލޭގެ ޕްރެޝަރ އަދި ހަކުރުހުރިވަރު ބެލުން 

  އިން   08:30މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހުކުރު އަދި ރަސްމީ ބަންދުދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު   -
 އަށެވެ.   15:00

 
 ދުންފަތާއި ދުރުހެލިވުމަށް އެހީތެރިވާ ކުލިނިކު 

ފޯރުކޮށްދޭ  - އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  އެކަމަށް   ފަރާތްތަކަށް  އެދޭ  ދުރުވުމަށް  ދުންފަތާއި  މިކްލިނިކަކީ 
 ކުލިނިކެކެވެ.  

 
މިޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޔުނިޓް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތަކުގައި ގުޅާނީ   -

އާއި ގުޅުމުން ޔުނިޓުން ދެވޭ ޚިދުމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު    1417ގަޑިތަކުގައި  އަށެވެ. އެހެނިހެން    3350129
 ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 

 

 ނަރސިންގ 
 

 
 ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.  24އިމަރޖެންސީ ރޫމްގެ ޚިދުމަތަކީ  -
  1417ގެނައުމަށް އެންބިއުލެންސް ހޯދުމަށް ގުޅާނީ އިމަރޖެންސީ ހާލަތެއްގައި ބަލިމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް  -

 އަށެވެ. 
މިގޮތަށް ބަލިމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭއިރު އައި.ޑީ ކާޑު، ބޭސް ސިީޓ ފަދަ ބައްޔާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު   -

 ލިޔެކިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ. 
 އަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.  މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަލިމީހާ ްޓރައޭޖް ކުރުމަށްފަހު އީ.އާރ އިން ފަރުވާ ކުރި -
 ބަލިމީހާގެ ފަރުވާއާއި ގުޅުން ހުރި މެމޯތައް ހައްދާނީ އީ.އާރ ފަޅީގައިވާ ކައުންަޓރުންނެވެ.  -
 އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޑޮކްަޓރު ލަފާ ދެއްވައިފިނަމަ، ބަލިމީހާ ވޯރޑަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.  -
 ހެއްދޭނީ މެއިން ކައުންަޓރުންނެވެ.   އެޑްމިްޓ ކުރަންޖެހޭ ބަލިމީހުންގެ އެޑްމިޝަން ފޯލްޑަރ -

 
ންސީ ރޫމް  ޖަ ރ އިމަ 

 )އީ.އާރް( 
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ހޮސްޕިޓަލުން ދެވެންހުރި ފަރުވާތައް ދިނުމަށްފަހު، ހޮސްޕިޓަލް ގައި ދެވެންނެތް ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހިއްޖެ  -
 ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ ފަރުވާއެއް ދެވެންހުރި އެހެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަލިމީހާ ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.  

ކަށް ބަދަލުކުރާ ބަލިމީހާގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަށްކޮށް ޑޮކްަޓރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް މިގޮތަށް އެހެން ހޮސްޕިޓަލަ -
 ދާންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.  

ބަދަލުވެވޭނީ   - ހޮސްޕިޓަލަކަށް  އެހެން  އެދިގެން  އަމިއްލައަށް  ބަލިމީހާ  ދެމުންދާ  ފަރުވާ  ގައި  އީ.އާރް 
 އެ ކުރުމަށް ފަހުއެވެ. " ފޯރމް ނުވަތަ "ލާމާ" ފޯރމްގައި ސޮ"ޑިސްޗާރޖް.އޮން.ރިކުއެސްްޓ

 

ބަލިމީހާގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމަށްފަހު، ކޮންމެހެން އެދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭނެ ޙާލަތެއްނެތްނަމަ ގެއަށް   -
 ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ. 

ެޓސްްޓތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ބޭސް ސިޓީ   ، ފަަަރުވާއާބެހޭ ލިޔުންތަކާއިބަލިމީހާއަށް އީ.އާރް ގައި ދެވިފައިވާ   -
އިރު   އަންނަ  ދައްކަން  ޑޮކްަޓރަށް  ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ދެން  އަށް  އެހީތެރިޔާ  ބަލިމީހާގެ    / ބަލިމީހާ 

 މިލިޔުންތައް  ގެންނަންވާނެއެވެ.  
 

ޖަންސީ ރޫމްއިން  ރ މަ އި 
ދޫކޮށްލުން )ޑިސްޗާރޖް  

 ކުރުން( 

 ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް ސެންޓަރ 
 

 
އެޕޮއިންޓްމެންޓް   - އުސޫލުންނެވެ.  އެޕޮއިންޓްމަންްޓ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  ކްލިނިކްގެ  މި 

 ހަމަޖެހުމުން ބަލިމީހާއަށް ފޯނުން ގުޅާ އަދި މެސެޖެއްގެ ޒަރީޢާއިން އެކަން އަންގާނެއެވެ.   
މާބަނޑު މީހުންގެ ކްލިނިކުން ދެއްކޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ލިބިފައިވާ ދުވަހު ކްލިނިކްގައި އިންނަވާ ޑޮކްަޓރ  -

 އަށެވެ.  
ބަލިމީހާގެ   - ލިޔެކިއުންތަކާއި  ހުރިހާ  ގުޅުންހުރި  ފަރުވާއާއި  އަންނައިރު  ދެއްކުމަށް  އަށް  ޑޮކްަޓރ 

 އައި.ޑީ.ކާޑް ގެންނަންވާނެއެވެ.  
އަށް   - ނަންނޯޓު  ޑޮކްަޓރ  ދުވަހަކަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ޑޮކްަޓރަށް  ދެން  ރިސެޕްޝަނުން   ފަހު  ދެއްކުމަށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 
 
 

 
 

 މާބަނޑު މީހުންގެ ކްލިނިކް 

 
އެޕޮއިންޓްމަންޓް   - އަށް  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ފުރަތަމަ  ދޫކޮށްލާއިރު  ގެއަށް  ފަހު  ވިހެއުމަށް 

 ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

 
މައިމީހާ އާއި ތުއްތު  
 ދަރިފުޅުގެ ކްލިނިކް 
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އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ލިބިފައިވާ ދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޑޮކްަޓރ އަށް ދެއްކުމަށް އަންނަންވީ ގަޑި  -
ދީފައިވާލިޔެކިއުންތައް   ދޫކޮއްލިއިރު  ގެއަށް  އަންނައިރު  ދައްކަން  ޑޮކްަޓރަށް  އަންގާނެއެވެ. 

 ގެންނަންވާނެއެވެ. 
 

 
ދެަެވަނަ   - ރިސެޕްޝަނުން  ފަހު  ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް  ނަންނޯޓް  ފުރަތަމަ  އަށް  ކޮންސަލްޓޭޝަން 

ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް ފަހު   އަންނަންޖެހޭނީ ފުރަތަމަ  ކޮންސަލްޓޭޝަންއަށް  ދެވަނަ    02ކުރަންވާނެއެވެ. 
 ހަފްތާ ފަހުންނެވެ.  

ނޯޓް   - ނަން  އަށް  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ތިންވަނަ  ރިސެޕްޝަނުން  ކޮންސަލްޓޭޝަނަށްފަހު  ދެވަނަ 
ހަފްތާ    4ނަށް އަންނަންޖެހޭނީ ދެވަނަ ކޮންސަލްޓޭޝަނަށްފަހު  ކުރަންވާނެއެވެ. ތިންވަނަ ކޮންސަލްޓޭޝަ

 ފަހުންނެވެ.  
ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ  ގާތުން ކިރު ދިނުމުގެ މުހިއްމު ކަމާއި އާޢިލާ ރޭވުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ސެންަޓރުން  -

 އެވެ. 
 

 
ފޯރުކޮށްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންްޓ އުސޫލުންނެވެ. ކްލިނިކްގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރުމަށް މި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް  -

 ފަހު ޢާޢިލާ ރޭވުމާ ބެހޭ ވަސީލަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެމަފިރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. 
ފުރުޞަތު  - ކުރުމުގެ  އިޚްތިޔާރު  ވަސީލަތެއް  ބޭނުންވާ  ތެރެއިން  ވަސީލަތްތަކުގެ  ބެހޭ  ރޭވުމާ  ޢާޢިލާ 

ފިރިންނަށް ދެވޭނެއެވެ. ޑޮކްަޓރ ގެ އިރުޝާދު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮކްަޓރއަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް  ދެމަ
 ހަމަޖައްސާދެވޭނެއެވެ.

 

 
ޢާޢިލާ ރޭވުމާ ބެހޭ  

 ކްލިނިކް 

 
  15:30އިން    8:30މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންްޓ އުސޫލުން ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ   -

 އަށެވެ.  
ހަށިގަނޑު ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން   -

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
 

 
ގެ  ދުޅަހެޔޮ އަންހެނުން 
 ހެލްތް ސްކްރީނިންގ 

 

 
 ޑައެޓިޝަންގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.   ، މި ކްލިނިކުންދޭ ޚިދުމަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލިންގ  -
 

މިސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމަށް ގުޅާނީ   -
އަށް   15:30އިން    8:00ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމީ  

 
ފުރާވަރު ކުދިންގެ  
 ސިއްޙަތު ކްލިނިކް 
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ނަންބަރ   ފުރަތަމަ    3350127ސެންޓަރުގެ  ގެ  ބިލްޑިންގ  ކޮވެލި  ހުންނާނީ  އަށެވެ. މި ސެންޓަރު 
 ފަންގިފިލާގަ އެވެ. 

 

 އޮންކޮލޮޖީ ޔުނިޓް 
 

 
ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ  މި ޔުނިްޓގެ ޚިދުމަތް   -

 އަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ އުޞޫލުން ރެޖިސްްޓރީ ކޮށްގެންނެވެ.  15:30އިން  7:30ދުވަހެއްގެ 
ޔުނިްޓ ހުޅުވިފައި ހުންނަ    މި  އާއެކު  ކޮޕީ  ކާޑުގެ  އައިޑީ  ރ.ދ  ލިޔެކިއުންތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ފަރުވާއާއި -

 ގަޑި ތަކުގައި މިޔުނިަޓށް އައުމުން ރަޖިސްްޓރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
،  ރެޖިސްްޓރީ ކުރުމުން އެދިލެއްވި ޚިދުމަތަށް އެންމެ އަވަހަށް އެޕޮއިންޓްމެންުޓ ހަމަޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި -

 ބަލިމީހާގެ މޯބައިލް ފޯނަށް ގުޅާ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.   
ރުވާ ދެއްވާނީ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއަރ އޮންކޮލޮޖިސްުޓންނެވެ. މި ޑޮކްަޓރުން  މި ޔުނިުޓގައި ފަ -

މީގެ އިތުރުން   ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ. އަދި  މަހަކު އެއްފަހަރު މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮންސަލްޓޭޝަން 
 ވެސް ދެމުން ގެންދާނެއެވެ. އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތް 

ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަސްތައް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޢާއްމު   ޖިސްުޓންއޮންކޮލޮ  ވިޒިިޓންގ -
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 
ކެންސަރު ބަލީގެ ޙާއްސަ  

 ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން 

 
 ބޭސް އޯރޑަރ ކުރެއްވޭނީ މި ޔުނިްޓގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރެވިފައިވާ ބަލިމީހުންނަށެވެ.  -
އޯޑަރ   - ގުޅޭނެ  ބޭހަށް  އަދި  ކޮޕީ  ކާޑްގެ  އައިޑީ  އާއެކު  ބޭސް ސިީޓ  ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ކުރެއްވުމަށް 

 ނަންބަރެއް ދެއްވަން ވާނެއެވެ. 
 . އޯޑަރ ކުރައްވާ ބޭސް މި ޔުނިަޓށް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހަވާލު ކޮށްދެވޭނެއެވެ -

 
 
 

 
ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ  
ކުރަމުންދާ ބަލިމީހުންގެ  

ން  ރާއްޖެއި ފަރުވާ އަށް  
އް  ނުލިބޭ ބޭސްތަ 

އެސް.ޓީ.އޯ ފާރމަސީ އާ  
 ގުޅިގެން ގެނެސްދިނުން 

 
ތަމްރީނު   - އެކަމުގެ  ދަށުން،  ބެލުމުގެ  އޮންކޮލޮޖިސްުޓންގެ  ހޮސްޕިޓަލުގެ  އަމްރިތާ  ދޭނީ  ޚިދުމަތް  މި 

 ލިބިފައިވާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންނެވެ. 
މި   - ދެވޭނީ  ޚިދުމަތް  އެއްވެސް  ކީމޯތެރަޕީގެ  އިތުރު  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ވެފައިވާ  ރަޖިސްްޓރީ  ޔުނިްޓގައި 

 ފަރުވާއެއް ކުރައްވަމުންގެންދަވާނަމަ އެ ފަރުވާއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު  ކުރިޔާލާ ހިއްސާ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. 

 
ކީމޯތެރަޕީ، ހޯމޯންތެރަޕީ  
އަދި އިމިއުނޯތެރަޕީގެ  

 ޚިދުމަތް 
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އެއްވެސް    ކީމޯތެރަޕީއަށް އެޕޮއިންޓުމެންުޓ ދެވިފައިވާ ދުވަހަށާއި ވަގުތަށް ފަރުވާތެރި ވާން ވާނެއެވެ.   -
ނަމްބަރ   ޔުނިްޓގެ  މި  ނާދެވޭނަމަ  ހުރެ  ހިއްސާ    3350180ސަބަބަކާއި  މައުލޫމާތު  ގުޅާ  އަށް 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 
 

ކީމޯތެރަޕީއަށް އަންނަންވާނީ ކީމޯތެރަޕީ ދިނުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ލޭގެ ެޓސްުޓތައް  އެއްދުވަސް ކުރިން   -
 އެކުގައެވެ. ހަދައިގެން އޭގެ ނަތީޖާއާ 

 
އަށް    3350180މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓޮ ހެއްދެވުމަށް މި ޔުނިޓްގެ ނަންބަރ   -

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.   15:30އިން    7:30ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  
 

 ޑަޔަލިސިސް 
 

 
ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ހުކުރު ދުވަސް އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ   -

 އަށް އެޕޮއިންޓްމެންްޓ އުޞޫލުންނެވެ.    23:30އިން  08:00ދުވަހަކު 
އިރުޝާދު އަލަށް މިސެންަޓރުން ޑަޔަލިސިސްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ޑަޔަލިސިސް ހެދުމަށް ޑޮކްަޓރު   -

ޑޮކްަޓރަކަށް   އެހެނިހެންލިޔެކިއުންތަކާއެކު، މިހޮސްޕިޓަލުގެ އާންމުބަލިތަކުގެ  ދެއްވާފައިވާ ބޭސްސިީޓއާއި 
ޔުނިޓް   ނަތީޖާއާއެކު  ހެދުމަށްފަހު  ެޓސްުޓތައް  މަތިން  ލަފާގެ  ޑޮކްަޓރުގެ  އެއަށްފަހު  ދައްކަންވާނެއެވެ. 

 . ންނަ ގަޑީގައި އަންނަންވާނެއެވެ ހުޅުވިފައި ހު
އެޕޮއިންޓް  ނަތީ - ދޭނެއެވެ.  ގަޑިއެއް  ދުވަހަކާއި  އަންނާނެ  ހެދުމަށް  ޑަޔަލިސިސް  ބެލުމަށްފަހު  ޖާއަށް 

ދިނުމުގައި ބަލިމީހާގެ އުމުރާއި ބަލިހާލަތާއި ޑޮކްަޓރުގެ އިރުޝާދަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. އަވަހަށް ފަރުވާ  
ސްވާ ޖާގައަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.  ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން އެންމެ އަވަހަށް ހު

 މިނޫން ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ރަޖިސްަޓރވާ ތަރުތީބުންނެވެ. 
ޑަޔަލިސިސް ހެދުމަށް އަންނައިރު، ބަލި މީހާގެ އައި.ޑީ ކާޑު، ބޭސް ސިޓީ، ލޭގެ ެޓސްުޓތަކުގެ ނަތީޖާ  -

 އާއި ފަރުވާއާގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ގެންނަންވާނެއެވެ. 
 ފައިވާ އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ގަޑިއަށް އައުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ. ދެވި -
  އެއްގަޑިއިރު   ގަޑިޖެހުމުގެ  ނުވަތަ  އަވަހަކަށް  ވީއެންމެ  ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ  އެޕޮއިންޓްމަންަޓށް  ދެވިފައިވާ -

ރާތްތަކަށް  ށް ގުޅާ އަންގަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ފައަ  3350170ގެ ނަންބަރު  ޔުނިްޓ  ޑަޔަލިސިސް  ކުރީން
 އެންމެ އަވަހަށް ޖާގަލިބޭ ދުވަހަކަށް ނުވަތަ ވަގުތަކަށް އެޕޮއިންޓްމަންްޓ ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 

 
 ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް 
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އެދުވަހެއްގެ އެޕޮއިންޓްމެންްޓ ގަޑިބަދަލު ކުރަންބޭނުންވާނަމަ ލަސްވެގެން ދެގަޑިއިރު ތެރޭ ޑަޔަލިސިސް   -
ފަރާ  މިފަދަ  ޖާގައޮތްނަމަ  އަންގަވަންވާނެވެ.   ގަޑި ޔުނިަޓށް  ގަޑިއަކަށް  އެހެން  އެދުވަހެއްގެ  ތްތަކަށް 

 ބަދަލުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
  ފަހުން   މިނިްޓ  30  ގަޑީގެ  އެޕޮއިންޓްމަންްޓ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ނުލާ،  އެންގުމަކާއި  އެއްޗެއް  އެއްވެސް -

އިން     މަދުކޮށް  ވަގުތު  ޑަޔަލިސިސްހަދާ  ތަކުރާރުވާނަމަ  މިކަންތައް  ނުވަތަ  ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ދެން 
 . އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ވަގުތަށް ފެށުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ 

 
ލިސިސްގެ ޚިދުމަތަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޑަޔަލިސިސް  ޑަޔަ  -

 . ގުޅުމުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ   3350170ގަޑިތަކުގައި    ޔުނިޓު ހުޅުވިފައި ހުންނަ 
 

 އޯޕީޑީ ޑްރެސިންގ 
 

 
 ރޫޓިންގ ޑްރެސިންގ:  

ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  - އޯޕީޑީ ޑްރެސިންގ ރޫމްގައި  ރޫިޓންގ ކޮށް ބޭސް އެޅުމުގެ ޚިދްމަތް 
 އަށެވެ.   21:30އިން   08:30

ލިޔުމާއެކު - ޑޮކްަޓރުގެ  ޚިދްމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި  މެމޯ ހެދުމަށްފަހު ،  މި  ކައުންަޓރުން  ފަޅީގައިވާ  އީ.އާރ 
 ޓޯކަން ނަންބަރެއް ނަގަންވާނެއެވެ.  

ޚިދްމަތް ދޭނީ ކިއުތަރުތީބުންނެވެ. ނަމަވެސް އިމަރޖެންސީ ކޮށް އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތް   މި -
 ދިނުމަށްޓަކައި ރޫިޓން ކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް އެވަގުތު މެދުކެނޑޭނެ އެވެ. 

 
 އޯޕީޑީ ޑްރެސިންގ:  

ޑްރެ - ބައްލަވާފައި  ޑޮކްަޓރުން  ތަކުން  ރޫމް  ކޮންސަލްޓޭޝަން  ދޭނީ  ޚިދުމަތް  އަދި މި  އަށް  ސިންގ 
 ޕްރޮސީޖަރ ތަކަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށެވެ.  

 ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.   24މިޚިދްމަތަކީ  -
 

 : ގޭގައި އެނދުމަތިވެފައި ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ޑްރެސިންގ ރޫމް އިން ދޭ ޚިދްމަތް 
ކުރެވިގެންނެ - ކޯޑިނޭްޓ  ކައުންަޓރުން  އޯޕީޑީ  އަންނަނީ  ރޫމްއަށް  ޑްރެސިންގ  ބަލިމީހާ ބަލިމީހުން  ވެ. 

ޑްރެސިންރޫމްއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން ކައުންަޓރުން ޑްރެސިންގ ރޫމްއަށް ފޯން ކޯލް އަކުން އަންގާނެއެވެ.   
 އަށެވެ.  21:30އިން ފެށިގެން  08:30މިޚިދްމަތްދެވޭނީ 

 

 
 އޯޕީޑީ ޑްރެސިންގ ރޫމް 
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 އެމަރޖެންސީ ޑްރެސިންގ: 
ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ވަގުތުން ގެންދާނީ  ގަޑިއިރު ދެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.  މި ޚިދުމަތް    24މި ޚިދްމަތަކީ   -

ޑްރެސިންގ ރޫމްއަށެވެ. މިޙާލަތުގައި ބަލިމީހާ ްޓރިއާޖް ކުރާނީ ޑްރެސިން ރޫމްގެ ނަރުހުންނެވެ. ޚިދްމަތުގެ  
 މެމޯ ހެއްދުމަށް ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިއަކަށް އިރުޝާދު ދެވޭނެއެވެ. 

 

 
 އަށެވެ.  21:30އިން  08:30އޯޕީޑީ  ޕްރޮސީޖަރ ރޫމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  -
 މިޚިދުމަތް ދެވެނީ ޑޮކްަޓރުން ބައްލަވާފައި ޕްރޮސީޖަރ ތަކަށް ގެނެވޭ މީހުންނަށެވެ.   -
ލިޔު - ދެއްވާފައިވާ  އިރުޝާދު  ޑޮކްަޓރުގެ  އަންނައިރު،  ހޯދުމަށް  ޚިދްމަތް  ރޫމްގެ  ،  މާއެކުޕްރޮސީޖަރ 

ނަގަންވާނެއެވެ.އަދި    ނަމްބަރެއް  ޓޯކަން  ހެދުމަށްފަހު  މެމޯއެއް  ކައުންަޓރުން  ްޓރިއާޖް  ހޮސްޕިޓަލުގެ 
އެމަރޖެންސީ   ތައް  ކިއުނަމްބަރ  ތަރުތީބުންނެވެ.  ކިއު  ވަންނާނީ  ރޫމްއަށް  ޕްރޮސީޖަރ  ބަލިމީހުން 

 އޭރިއާގައި ބެހެއްިޓފައިވާ ީޓވީ ސްކްރީން ތަކުން ފެންނާނެއެވެ. 
 

 
 ރޫމް   ޕީޑީ  ޕްރޮސީޖަރ އޯ 

 ޓްރާންސްޕޯޓް 
 

 
  5އަށް. ޚިދުމަތަށް އެދޭތާ ގިނަވެގެން 1417ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހޮޓްލައިން   -

 އެވެ.  މިނިްޓތެރޭގައި ދަތުރު ފަށާނެ
 

 ނަގާ ވަގުތު:   ހުޅުމާލޭގެ ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމަށް 
 މިނިްޓ 10ގިނަވެގެން  -

 
 ނަގާ ވަގުތު:   މާލޭގެ ސަރަޙައްދަކަށް ދިއުމަށް 

 މިނިްޓ 25-20ގިނަވެގެން  -
 
 

 ނަގާ ވަގުތު:   ހުޅުލެއަށް ދިއުމަށް 
 މިނިްޓ 15-10ގިނަވެގެން  -

 
 : އެމްބިއުލެންސް ދަތުރުގައި އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.   ބަލިމީހުންނަށް ޑޮކްަޓރުގެ ލަފާގެ މަތިން އޮކްސިޖަން ބޭނުންކުރަމުންދާ  -

 
 އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް 
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 : އެމްބިއުލެންސް އެހީތެރިން 
 އެވެ. އެހީތެރިއަކު އެމްބިއުލެންސްގައި ހުންނާނެ 1ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން 

 
 : ޕެރަމެޑިކްސްގެ ޚިދުމަތް 

 އެމްބިއުލެންސް އިން ޕެރަމެޑިކްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.  -
 

 : ން މީހުން އަރުވާ ބޭލުން މަތީ ފަންގިފިލާތަކު 
އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެހީތެރިކަން   -

 ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. 
 

 އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގުތައް 
 .ހުންނާނެއެވެ ގެ ވެބްސައިުޓން އަދި ކައުންަޓރުން ލިބެން  ސްޕިޓަލްއެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ހޮ -

 

 އެގްޒެކެޓިވް ބިއުރޯ 
 

 
ރަސްމީ   - ލިޔެކިޔުންތަކަށް  މިފަދަ  ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލަށްލިބޭ  އުޞޫލެއްގެ  ދުވަސްތެރޭ ޖަވާބު   3ޢާއްމު 

ލަފައެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަކާއެކު ޖަވާބުދޭންޖެހޭފަދަ ކަންކަމަށް ދެވޭނެއެވެ. އެހެން އިދާރާއަކުން ހޯދަންޖެހޭ  
ދިނުން ލަސްވާނަމަ    7ރަސްމީ   ދެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޖަވާބު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު 

 އެކަން އެންގޭނެއެވެ. 
 ޒަރިއްޔާއިންނެވެ. އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޖަވާބު ދެވޭނީ އީ މެއިލް އަދި ސިީޓގެ  -

 
 
 

 
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް  

އަންނަ  
ސިޓީ/މެއިލް/މައްސަލަތަކަށް  

 ޖަވާބުދިނުން 
 

 
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެ   -

ސީ.އީ.އޯ   ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ދެވޭނެއެވެ.  ޖަވާބު  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤަވާޢިދުގައި 
ނަންބަރު   ފޯނު  ގު   3350037ބިއުރޯގެ  ގަޑީގައި  ރަސްމީ  އީމެއިލް  އަށް  ބިއުރޯގެ  ނުވަތަ  ޅުމުން 

bureau@hmh.mv   .ެއަށް މެއިލް ކުރުން އެދެމެވ 

 
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ  

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ  
ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

ހޯދަންއެދޭ މަޢުލޫމާތު  
 ދިނުން 
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 ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 
 

 
މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައި ގަންނާނީ   -

 ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އަދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕޮއިްޓ އޮފް ސޭލްސް  މެދުވެރިކޮށެވެ. 
ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުލި ، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ އަދި ނީލަމުގައި ވިއްކާފައިވާ ތަކެތީގެ ފައިސާ ބަލައި ގަންނާނީ   -

ޕޯޓަލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އެކަންޏެވެ. އަދި މިފަދަ ފައިސާދެއްކުމަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބަނޑޭރި  
 އެދި ހުށައަޅުއްންވާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ.  

ގުޅުއްވާނީ   - ގަޑީގައި  ރަސްމީ  ފަހު  ހުށައެޅުވުމަށް  އެދި  އަދި   3350130ފައިސާދެއްކުމަށް  އަށެވެ. 
  ތޭރޭގައި ފައިސާދެއްކުމަށް އެޕްރޫވަލް ދެވޭނެއެވެ. ގަޑިއިރުގެ  1ގުޅުއްވާތާ 

 

 
ހޮސްޕިޓަލަށް ފައިސާ  

 ބަލައި ގަތުން 

 
އެކި  - ބިލްތަކާއި  ލިބޭ  ތަކަށް  އޯޑާރ  ޕާރޗޭސް  ފޮނުވާ  ގަތުމަށްއެދި  މުދާ  ކްރެޑިަޓށް  ހޮސްޕިޓަލަށް 

ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިގެން މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިލްތައް ޗެކްކޮށް އެބިލްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ  
 ދުވަސްތެރޭގައި ސަޕްލަޔަރުންނަށް އެންގޭނެއެވެ.  5ބިލް ލިބޭތާ  

ޕޯސްޓްކުރުމަށް   7ދަ ބިލްތަކުގައި މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ މިބިލްތައް  މިފަ - ދުވަސްތެރޭ އެސް.އޭ.ޕީގައި 
 ކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށް ބިލްޕޯސްޓްކޮށް ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގާނެއެވެ. 

ކޮށްފައި - ޕްރޮސެސް  ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްްޓރީ  ބިލްތައް  ކޮށްފައިވާ  ޕޭމަންޓް  ޕޯސްްޓ  ވޭތޯބަލައި 
 ހަދާފައިވާނަމަ ސަޕްލަޔަރުންނަށް އަންގާނެއެވެ.  

 
 
 
 
 

 
ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބޭ  

 ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން 

 
އެދި ސިީޓއަކުން   - އެކަމަށް  އެދޭނަމަ  ޚިދުމަތަށް  ކްރެޑިްޓ  ތެރެއިން  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ދެވޭ  ހޮސްޕިޓަލުން 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މެއިލް އިން ރިކުއެސްްޓ 
ދުވަސް ތެރޭ ހިދުމަތް   5ކްރެޑިަޓށް އެދި ލިބޭ ރިކުއެސްްޓތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު   -

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މި ހޮސްޕިޓަލުން ކްރެޑިްޓ އެޕްރޫވް ކުރާނެއެވެ. އަދި އެފާރަތުގެ  
 ރެޑިަޓށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ. ނަމުގައި އެކައުންެޓއް ހެދުމަށް ފަހު ކް

 
ހޮސްޕިޓަލުން ކްރެޑިޓަށް  

 ހިދުމަތް ދިނުން 
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 ދުވަސް ތެރޭގައި ބިލްކޮށް ކަސްޓަމަރަށް ބިލްފޮނުވާނެއެވެ.   7ކެރެޑިަޓށް ޚިދުމަތް ދެވިފައިވާ މެމޯތަކަށް    -
ދުވަސްތެރޭގައި ބިލް ސެޓްލްކުރަމުން ދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް ފައިސާ ނުލިބޭ   10ކަސްޓަމަރަށް ބިލް ލިބޭތާ   -

 ްޓ ފޮނުވޭނެއެވެ. ހޯދުމަށް ސްޭޓޓްމަންކަށް ފައިސާ ބިލްތަ
 

ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން    ނުވަތަ ބިލްތަކާއި    ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހޮސްޕިޓަލްގެ  -
އަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު    3350130އަށް މެއިލްކޮށްގެން ނުވަތަ    finance@hmh.mvބޭނުންވާނަމަ  

 ސާފުކުރެވޭނެއެވެ. 
 

 ޕްރޮކިއުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް 
 

 
ހޮސްޕިޓަލަށް  އެއްވެސް ސަޕްލަޔަރަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރާ ޖެނެރަލް ނުވަތަ މެޑިކަލް ޕްރޮޑަކްެޓއް  -

ތަޢާރަފްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ޕްރޮކިއުމެންްޓ ޑިޕާޓްމަންަޓށް ހުށަހެޅުމުން ކަމާ ގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމަންްޓތަކާއި 
 . ގެ ތެރޭގައި ޖަވާބެއް ދެވޭނެއެވެ ދުވަހު 7ކޮލިީޓ ޑިޕާޓްމަންުޓން ސާމްޕަލް ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ރަސްމީ 

 

 
ޚިދުމަތާއި ތަކެތި  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ  
 ހުށައެޅުންތައް 

 
ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާންތައް ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓ އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެބްސައިޓުގައި   -

 ޝާއިއު ކުރެވޭނެއެވެ. 
ރަސްމީ   - ގިނަވެގެން  ބަލައިގަނެ،  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ  ގުޅިގެން  ތަކާއި  ދުވަސްތެރޭ    10އިޢުލާން 

އިވެލުއޭޝަންގެ   ފަރާތްތަކަށް  ކާމިޔާބުނުވާ  ފަރާތަށާއި  ކުރި  ކާމިޔާބު  ބީލަން  ނިންމައި  އިވެލުއޭޝަން 
 ތަފްސީލް މެއިލް އިން ފޮނުވޭނެއެވެ. 

ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނިމުމުން ބީލަން    5މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  -
ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ    5ތައް ލިޔުމުން ބީލަން އެވޯޑް ނޯިޓފިކޭޝަން ދެވޭނެއެވެ. މި  ކާމިޔާބުކުރި ފަރާ

 ބީލަމުގެ ތަފްޞީލް ފޮނުވާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 
 
 

ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ދުވަހު، އެބީލަމެއްގެ އިވެލުއޭޝަން ތަފްސީލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިއު   -
 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 
ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް  
 ކުރެވޭ އިއުލާންތަކާއި ގުޅޭ 
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭ    10.53ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ   -
ނަންބަރުގައި  ވަނަ    2އަދި    1ގެ    1ގެ ޖަދުވަލު    10މާއްދާގެ ދަށުން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު  

ދުވަހުގެ  މަހެއް ނިމޭތާ ރަސްމީ ފަސް  އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންުޓތަކުގެ ތަފްސީލް ކޮންމެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓ އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޝާއިއު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 
ދި  އަ  3350111ގުޅުއްވާނީ    މަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވު އިތުރު  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅޭ   -

 އަށެވެ.   3350113

ހޮސްޕިޓަލުން ހޯދޭ  
ޚިދުމަތާއި ތަކެތީގެ  
ތަފްސީލް އާންމުކޮށް  

 އިއުލާންކުރުން 

 ހިއުމަން ރިސޯސް 
 

 
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓގައާއި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ  -

ވެބްސައިްޓގައި އިޢުލާން ކުރުމުން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔުންތައް ފޮނުއްވާނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ 
ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށެވެ.    4ލި ބިލްޑިންގ  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންްޓ )ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވެ

 އަށެވެ.    jobs@hmh.mvއީމެއިލް އިންނަމަ ފޮނުއްވާނީ 
ރަސްމީ   - މެއިލް  ކަމުގެ  ލިބުނު  ފޯމު  ފޯމުތަކަށް،  ފޮނުއްވާ  މެދުވެރިކޮށް  ދުވަސްތެރޭގައި    3އީމެއިލް 

 ފޮނުވާނެއެވެ.  
އިޢުލާންގައި   - ކުރާނެގޮތް  ލިސްްޓ  ޝޯްޓ  އަދި  މުއްދަތު  ތަކެއްޗާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ވަޒީފާތަކަށް 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންަޓރވިއު ކުރެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް    5ށްފަހު ރަސްމީ  އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަ -

 ސަބަބަކާހުރެ އިންަޓރވިއު ލަސްވާނަމަ އެކަން ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯނުން   5އިންަޓރވިއުއަށްފަހު މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށާއި ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ރަސްމީ  -

 ނުވަތަ މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން އެންގޭނެއެވެ. 
 

  ގުޅުއްވާނީ    އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ލިޔުންތައް ލިބުނުކަން ޔަޤީން ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  -
 އަށެވެ.    3350118ނުވަތަ    3350134އެޗް.އާރު ގެ ފޯނު ނަންބަރު  

 
 
 
 

 
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ  

ތިލާ  ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަ 
 ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 
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 ވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ ޗައިލްޑް ޑި 
 

 
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކި ކަހަލަ   18ޗައިލްޑް ޑެވެލޮޕްމެންްޓ ސެންަޓރ އަކީ އުމުރުން   -

އާއިލާތަކަށް   އެކުދިންގެ  ކުދިންނާއި،  ހުންނަ  މަރުކަޒެކެވެ.  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް 
ކޮންމެ   އިތުރުން  ފަރުވާދިނުމުގެ  ދެނެގަތުމާއި  އަލާމާތްތައް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ  މިފަދަ  ޅައުމުރުގައި 
ކުއްޖަކަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތެރަޕީ ޕްލޭން އަދި ރިހަބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ ޓީމް 

މާހިރު ސިއްހީ  ކަހަލަ  އެއްގެ)އެކި  ޓީމް(  އެކުލެވިގެންވާ  މި  ން  ދަށުން  އެއްފުރާޅެއްގެ  އެހީގައި   
ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.  ނަފްސާނީ    ސެންަޓރގައި  އަދި  ޖިސްމާނީ  މަޤްސަދަކީ  މައިގަނޑު  ސެންަޓރގެ  މި 

ހެދިބޮޑުވުމުގެ ދަތިތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ކުދިން ޅައުމުރުގައް ދެނެގަނެ، އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ  
އަޅުގަނޑުމެންގެ   ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  އާއިލާއަށް  އެކުދިންގެ  ކުދިންނަށާއި  ޚިދުމަތްތައް  އަދި  ފަރުވާ 
ކަންކަން   އަސާސީ  ދިރިއުޅުމުގެ  އަދި  ބޭރުގައި  މާހައުލުން  ހޮސްޕިޓަލްގެ  ކުއްޖާ  ޚިދުމަތްތަކަކީ 

އެގޮ  ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.  ދަސްކޮށްދޭނެ  ކުރަން  އަމިއްލައިން  ޚިދުމަތްތައް  މިނިވަންކަމާއިއެކު  މި  ތުން 
އަށްކަމުން ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މާހައުލުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު     ބިނާވެފައިވަނީ ކޮމިއުނިީޓ ބޭސްޑް ކެއަރ 

ފަރާތްތައް )އާއިލާ، ގޭގެ މާހައުލުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް، ސްކޫލުގެ މާހައުލުގައި ީޓޗަރުން އަދި އެހެނިހެން  
 ންގައި އެކުލަވާލައި ކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. ފަރާތްތައް( ްޓރީޓްމެންްޓ ޕްލޭ 

ހުންނާނީ   - ބަންދުނޫން )އާދިއްތަ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ ހުޅުވިފައި  ބުރާސްފަތި(    -   ހަފްތާ 
 އަށް   16.00އިން    8.00ދުވަހެއްގެ    ކޮންމެ 

ސެންޓަރާއި   - ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެއްވެސް  ޗައިލްޑް  ސާފުކުރަ   ޚިދުމަތެއްގެ ގުޅޭ  ން  ށްވަ މަޢުލޫމާތު 
 މަޢުލޫމާތު  ގުޅައިގެން  އަށް   3350198 ނުވަތަ  މެއިލްކޮށްގެން  އަށް  cdc@hmh.mvވާނަމަ  ފުޅު ބޭނުން 

 . ސާފުކުރެވޭނެއެވެ 

 
 ތަޢާރަފް 

 
 ރުވާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުން ދިމާވެފައިވާ ކުދިންނަށް ފަ ދަތިތައްހެދިބޮޑުވުމުގައި  -
ބެލެނިވެރިންނަށާއި،  - ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ކުދިންނަށް  ހުންނަ  ދަތިތައް  ހެދިބޮޑުމުގައި 

 ތައް ދަސްކޮށްދިނުން މުޖުތަމައުގައި އެކުލެވޭ އެހެން މީހުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އުކުޅު
ބޭނުންކުރެވޭފަދަ  - ދިރިއުޅުމުގައި  އިތުރުކުރުމަށާއި،  ދުޅަހެޔޮކަން  ނަފްސާނީ  އަދި  ޖިސްމާނީ  ކުދިންގެ 

ހުރަސްތަކުން އަރައިގަތުމަށް  އެޅިފައިވާ  ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވުމަށް  ހުނަރުތައް  އަދި  އުކުޅުތައް 
 ދިނުން މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް

އިލާ އަދި ސްކޫލްގައި ކަންތައް  ޖާގެ ޑިވެލޮޕްމެންްޓ ކުރުމަށް އާކޮމިއުނިީޓ ބޭސްޑް ކެއަރ ކުރިއަރުވާ ކުއް -
 ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން 

 

 
 މައިގަނޑު އަމާޒުތައް 

mailto:cdc@hmh.mv
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 ހެދިބޮޑުވުގައި ލަސްކަން ހުންނަކުދިން އަދި ވިސްނުމުގެ އުނިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  -
މުއާމަލާތް ކުރުމާއި، ވާހަކަދެއްކުން އަދި މީހުންނާ   - ޑިވެލޮޕްމެންްޓ ޑިސްއޯޑަރ )މީހުންނާ  ޕަރވޭސިވް 

 ގުޅިގެން އުޅުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް( ހުންނަ ކުދިންނަށް 
ކޯޑިނޭޝަން   - ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް  ޑިސްޕްރެކްސިއާ،  ޕަލްސީ،  )ސެރެބްރަލް  ބަލިތައް  ނާރުގެ  ސިކުޑިއާއި 

 ނަ ކުދިންނަށް ޑިސްއޯޑަރ( ހުން
 އުނގެނުމުގެ ދަތިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  -
 މޮޯޓ ސްކިލް ޑިލޭ ހުންނަ ކުދިންނަށް  -

 ހެދިބޮޑުވުމުގެ ލަސްކަމާއި ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް 

 
 

ސެންޓަރ އިން ފޯރުކޮށްދޭ  
ޚިދުމަތްތައް  

 ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ކުދިން 

 
ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ތެރަޕީގެ އެހީނުލައި ގެންގުޅެން ބެލެނިވެރިން  ޖިސްމާނީ އަދި   -

 ބާރުވެރިކުރުވުން 
ކުދިންގެ  ސް - ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ  ދަށުން  ޓީމްގެ  މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ  ހިމެނޭ  ޕެޝަލިސްުޓން 

 އެސެސްމެންްޓތައް ހަދައިދިނުން 
ކުއްޖަހުން   ނުކުޅެދުންތެރިކަން - ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ނަ  ޚާއްސަ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް  އެކުއްޖެއްގެ  ކަށާއި 

 ތައްޔާރުކުރުން 
އެހީތެރިކަން   - ސިއްޙީ  ބޭނުންވާ  ކުދިންނަށް  ޝައްކުކެރިވިފައިވާ  ނުވަތަ  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ) ސެންަޓރ ގައި ރެޖިސްަޓރ ކުރެވިފައިވާ ކުދިން(
ޚިދުމަތްތަ - އެހީ  އެކުލަވާލުންމުޖުތަމައުގެ  ދިރިއުޅޭ    -ކުގައި  ކުއްޖާ  އިތުރުން  ބެލެނިވެރިޔާގެ  ކުއްޖާގެ 

ފަރާތްތައް   މުހިންމު  ފަރުވާތަކުގައި  ލިބެންޖެހޭ  މަޝްވަރާކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ހިމެނޭ  މާހައުލުގައި 
 ޝާމިލުކުރުވުން

 ރިހަބިލިޓޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން  -
 

 
ފޯރުކޮށްދޭ   އިން  ސެންޓަރ 

 ޙިދުމަތްތައް 
 

ޑޮމައިން )ޖިސްމާނީ، ވިސްނުމުގެ އަދި އިޖްތިމާއި އަދި ޖަޒުބާތު(  2ންނަ ލަސްތައް ހު ހެދިބޮޑުވުމުގައި -
 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮމައިން އިން ފާހަގަވުން )ގްލޯބަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް ޑިލޭ(

 
 އަޕް ހެދުން -ފުރަތަމަ އެސެސްމެންްޓ އަދި ފޮލޯކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑަކްަޓރެއް  -
 

 )ބައްޔެއް ނުވަތަ އުފެދުމުގެ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން(   ޑިލޭ މޯަޓރ ގްރޮސް -
 

 ކަމުގައިވުން  ކުއްޖެއް ހުރި  އެއް ސިންޑްރޯމް ގުޅިފައިވާ ލަސްކަމަކާ ހެދިބޮޑުވުމުގެ -
 

 ދެވޭ ޚިދުމަތް 
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  ކޯޑިނޭޝަން   ޑެވެލޮޕްމެންޓަލް   ،ޕަލްސީ  ސެރެބްރަލް )  ފަރުވާދިނުން   ބަލިތަކަށް   ނާރުގެ   އަދި   ސިކުނޑި -
 (ޑިސްއޯޑަރ

 
ހޯދުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ   ފަރުވާ   އިތުރު  ސަބަބުން  ހާލަތެއްގެ  ސިއްޙީ -

ޑަކުަޓރެއް ނުވަތަ އެނޫން ސްޕެޝަލިސްްޓ ޑަކުަޓރެއް ޗައިލްޑް ޑެވެލޮޕްމެންްޓ ސެންަޓރ އަށް ރިފަރ  
 ފައިވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުން ކޮށް

 
 ، ޑިލޭ  ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް   ގްލޯބަލް  ، އުނިކަން  ވިސްނުމުގެ)  ބައްޔެއް   މެދުވެރިވާ   ހީނަރުކަން  ހެދިބޮޑުވުމަށް -

ޑިސްއޯޑަރ، ސްޕެސިފި އޯޓިޒަމް ސްޕެކްްޓރަމް  ޑިސްއޯޑަރ،  ލެންގުއޭޖް  ޑިސްއެބިލިޓީ،  ލަރނިންގް  ކް 
ޓިކްސް ޑިސްއޯޑަރ ނުވަތަ  އެެޓންޝަން ޑެފިސިްޓ   ޮޓރެްޓސް އެންޑް  ހައިޕަރ އެކްިޓވް ޑިސްއޯޑަރ، 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް ކޯޑިނޭޝަން ޑިސްއޯޑރ(  ހުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އެކަމަށް ފަރުވާ ދިނުން. 
 

ލޭ، ކަން، ގްލޯބަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް ޑިއުނި  ވިސްނުމުގެ)  ބައްޔެއްގެ  މެދުވެރިވާ  ހީނަރުކަން  ހެދިބޮޑުވުމަށް -
ޑިސްއޯޑަރ،  އޯޓިޒަމް ސްޕެކްްޓރަމް  ޑިސްއޯޑަރ،  ލެންގުއޭޖް  ޑިސްއެބިލިޓީ،  ލަރނިންގް  ސްޕެސިފިކް 
ޓިކްސް ޑިސްއޯޑަރ ނުވަތަ   ޮޓރެްޓސް އެންޑް  އެެޓންޝަން ޑެފިސިްޓ ހައިޕަރ އެކްިޓވް ޑިސްއޯޑަރ، 

އުނދަގޫ ދިމާވެފައިވާ    ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް ކޯޑިނޭޝަން ޑިސްއޯޑރ( ސަބަބުން ބިހޭވްޔަރ ނުވަތަ އިމޯޝަނަލް
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުން.   18

 
  ދިމާވެފައިވާ  އުނދަގޫތަކެއް އިމޯޝަނަލް  ނުވަތަ ބިހޭވްޔަރ  ސަބަބުން   ތެރިކަމެއްގެ ނުކުޅެދުން   ޖިސްމާނީ -

 . ފަރުވާދިނުން  ކުދިންނަށް ދަށުގެ  އަހަރުން 18
 

 އިޑީ ކާޑުއަ ކުއްޖާގެ -
  ސްޓޭމްޕް   އަދި  ސޮއި   ޑޮކްަޓރެއްގެ  ސްޕެޝަލިސްްޓ)  ފޯރމް  ރިފަރަލް   ސެންަޓރގެ   ޑެވެލޮޕްމެންްޓ   ޗައިލްޑް -

 (  ގޮތަށް ހިމެނޭ
https://www.hmh.gov.mv/downloads/cdc/cdc_referal.pdf 

 ލިޔެކިޔުންތައް  ޑަކްަޓރގެ -

ހޯދުމަށް   ޚިދުމަތް 
ބޭނުންވާ   އަންނައިރު 

 ލިޔެކިޔުންތައް 

ޗައިލްޑް ޑެވެލޮޕްމެންްޓ ސެންަޓރ ގައި ރަޖިސްްޓރީ ކުރެވިފައިވާ ކުދިން ފުރަތަމަ ބައްލަވާނީ ޗައިލްޑް  -
 ޑެވެލޮޕްމެންްޓ ސެންަޓރގެ ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްަޓރެވެ.

ކޮންމެ   - ލިބުމާއެކު  ރެޖިސަްޓރ ފޯރމް  ގައި  ސެންަޓރ  ޑެވެލޮޕްމެންޓް  ޗައިލްޑް  ކުއްޖެއްވެސް 
 މަހުގެ ބްލޮކް ތެރަޕީ ސެޝަންތަކަކަށް ވެއިޓްލިސްްޓ ވެގެންދާނެއެވެ.  3ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި 

 އިތުރު މައުލޫމާތު 

 

https://www.hmh.gov.mv/downloads/cdc/cdc_referal.pdf

