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 ؛ތަޢާރަފް 

ހިންމަފުށި ޚިދުމަތުގެ   މިއީ،  ގޮތްތަކާއި،  ޢަމަލުކުރާނޭ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ލިިބގަންނަ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ 
 . ފެންވަރާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ

 ؛ވިޝަން 

ހެދުމަށް، ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ލިިބގެނެވޭ، ފެންވަރު ރަނގަޅު އޮތް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އާާބދީއެއް   ޤައުމަކަށް 
ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. ފަސޭހައިން ރައްޔިތުންނަށް ވާސިލްވެވޭ ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އެންމެންގެ ަބއިވެރިވުމާއިއެކު  

 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އަމާޒު(

 ؛މިޝަން 

 ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތަކަށް މުޅި ޤައުމު އެކުގައި )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ތަޞައްވުރު( 

 ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 ވުމާއެކު މަރުޙަާބކިޔައި، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން.ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުން ▪
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޭބނުންތައް އަޑުއަހައި، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ▪
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މުވައްޒަފުންގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ▪
 އެކު ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ޮބޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. ނަޒާޙަތްތެރިކަމާ ▪
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީަބށް އިސްކަންދީގެން ޚިދުމަތް ދިނުން. ▪
 ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މާަބނޑު މީހުންނާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ޭބނުންވާ މީހުންނަށް އިސްކަންދިނުން.   ▪
 ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އުފާވެރި އަޑަކުން މަޑުމައިތިރިކަމާއި އަދަުބވެރިކަމާއެކު ރިވެތިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުން.ފޯނުން ▪

 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު ޚިދުމަތްތައް  #

 ގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން މަރުކަޒު 

1 
ގެ ފޯނަށް އަންނަ  މަރުކަޒު 

 ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

ގަޑިއިރު ފޯނު  24ވާތީ ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް 24މަރުކަޒަކީ  •
ޖަވާުބދީ ޞިއްޙީ އެކިއެކިކަންކަމުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް  ކޯލުތަކަށް

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ. 
 ރިންގުން ޖަވާުބ ދެވޭނެ. 2ފޯނުކޯލުތަކަށް ލަސްވެގެން މަރުކަޒަށް އަންނަ  •
 8.00ހެނދުނު  ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި  މަރުކަޒުގެ އޮފީހާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްނަމަ   •

ޕަްބލިކް   ޚިދުމަތްއޮފީހުން    އަށް  14.00ން   އަދި  ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ. 
 8.00ރަސްމީދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު    ހެލްތްއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައިވެސް

  ޚިދުމަތް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ.އަށް  14.00ން 



 ޖަވާބުދާރީވުން. ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް  އެންޓްރީކުރުމާއި،  

2 
އެންޓްރީ ކުރުމާއި،  

ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  
 ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން. 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންޓްރީކޮށް   2މަރުކަޒަށް ލިޭބ ލިޔެކިޔުންތައް ރަސްމީ   •
 ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ.

މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އުސޫލީ މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ   •
މަސައްކަތު   ރަސްމީ  ގިނަވެގެން  މައްސަލަތަކަށް،  ދުވަހުގެ   3ނުޖެހޭ 

 ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ. 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ނުދެވޭނަމަ، ޖަވާުބދިނުން    3ރަސްމީ މަސައްކަތު   •

ރަސްމީ  ޖަވާެބއް  ވަގުތީ  ނުވަތަ  އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ،  ސަަބުބ    ލަސްވާ 
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ.  3މަސައްކަތު 

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ޖަވާުބ ދެވޭނެ  •
ދުވަހާ ދެމެދުގެ   15ދުވަހާއި،    3މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތު  
 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ.

 
 
 

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން  3

ގެ ވެރިއަކާ ަބއްދަލުކުރުމަށް އެދި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިފައިވާނަމަ،  މަރުކަޒު •
ަބއްދަލު ކުރައްވާ ވެރިޔަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ  

ތެރޭގައި   ދުވަހުގެ  3ދުވަހާއި    1ފަރާތްތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު  
 ޖަވާުބ ދެވޭނެ. 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުން  4

މުއްދަތުގެ  • ދީފައިވާ  އިޢުލާނުގައި  ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 
ފޯމާއެކު  އެ  ފޯމާއި،  ހުށަހަޅާ  ފަރާތްތަކުން  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި، 

އިދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ   މި  އިންތިޒާމު  ަބލައިގަތުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް 
 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން މި އިދާރާއިން  •
 ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑި   •
ރަޖިސްޓްރީ  ފުރިހަމަކޮށް  މަޢުލޫމާތު  މުވައްޒަފުގެ  ަބލައިގަތް  އަދި 
ސްކްރީނިންގ  ފުރިހަމަނުވާނަމަ،   މަޢުލޫމާތު  އަދި  ކުރެވޭނެއެވެ. 

ތަށް ލިޔުމުން މަރުޙަލާގައި އެ ކަން ފާހަގަކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާ
ގަޑިއިރު ދެވޭނެއެވެ.   48އެ ކަން އަންގައި،  ރަނގަޅު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް  

މި މުއްދަތުގައި ރަގަޅު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާނީ  
އިތުރުން   މީގެ  އަދި  ގޮތުގައެވެ.  ހުށަހެޅުމެއްގެ  ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠު 

އެއްކަރު ފޯމާއެކު  އެދޭ  ލިޔުންތަކުގެ ވަޒީފާއަށް  ހުށަހެޅޭ  ދާސްކުރުމަށް 



ތެރެއިން ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިާބގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ 
 ފަހުން ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ   78ގެ      2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   •
  ވަނަ ނަންަބރުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  11އަދި  1،2،3،6،9 )ހ( ގެ   

ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް 
އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ މަވޭތޯ ަބލަ އި 
ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  އަދި  

ބަލާނީ   ހުށަހެޅުންތައް  ވަކިކުރެވޭ  ގޮތަށް  ފުރިހަމަނުވާ މި  ޝަރުޠު 
 ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.  

ކަން    • އެ  ލިޔުމުން  ކުރިން  ފެށުމުގެ   މަރުޙަލާ  ، އިންޓަވިއު 

ސްކްރީންކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ  
ފަރާތްތަކަށް  އެ ފަރާ ތުގެ ހުށަހެޅުން  ހޮވިފައިނުވާ ސަަބުބ އެންގޭނެއެވެ.  

ހަމަތަކަށް މި   ސްކްރީންކުރުމުގެ  އެންގުމުގައި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ގޮތުން 
 ރިޢާޔަތްކޮށް ތަފްޞީލުކޮށް ަބޔާން ކުރެވޭނެއެވެ. 

އެދި   • ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ،    10ވަޒީފާއަށް  ގިނައިން  ފަރާތަށްވުރެ 
ފަރާތްތަކަށް  ނުކުރެވޭ  ޝޯޓްލިސްޓް  އަދި  ކުރެވޭނެއެވެ.  ޝޯޓްލިސްޓް 

 އެކަން އެންގޭނެއެވެ.
އެސެސްމެންޓާޢި   • އަދި  އިންޓަރވިއު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެވޭ  ޝޯޓްލިސްޓް 

އަދި   އެންގޭނެއެވެ.  މުއްދަތު  އޮންނާނެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
 އިންޓަރވިއުއަށްފަހު މާކްސް ލިުބނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާއްމުކުރެވޭއެވެ.

ފަރާތުން   • ކެންޑިޑޭޓެއްގެ  އެއްވެސް  މުއްދަތުގައި  ޢާޢްމުކުރެވިފާ  މާކްޝީޓް 
ވާއެއް ލިިބފައިނުވާނަމަ، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިުބނު ފަރާތަށް ވަޒީފާ  ޝަކު

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީ. އެސް ވިއުގަރ މެދުވެރިކޮށް ސިވިލް ސާރވިސް އަށް 
 ފޮނުވޭނެއެވެ. 

 ކާޯބތަކެތި ހަދާ ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

5 
ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާ ތަންތަނުގެ  
ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓަށް އެދި  

 ހުށަހެޅުން 

ކާބޯތަކެތި ހަދާ ވިއްކާ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި  •
މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅާއިރު އެތަން އެތަން ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރި ކަމުގެ  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަން ަބލާ   3ށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން  ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅުމުން ހު
ދޫކުރެވޭނެ.  ސެޓްފިކެޓް  ހުރިނަމަ  ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް  ޗެކްކުރުމަށްފަހު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް   3ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް ނެތްނަމަ އެކަމެއް އިސްލާހު ކުރުމަށް  
އެ ޗެކުކުރަންދާއިރު  ޗެކުކުރެވޭނެ.  އަލުންަބލާ   ރަނގަޅު  ދިނުމަށްފަހު  ކަމެއް 

ދުވަސް ފަހުން އަލުން ލިޔުމަކުން   15ނުކޮށްހުރިނަމަ ދެން ޗެކުކުރަންޖެހޭނީ  
ހުށަހަޅާތާ   ހުށަހެޅުމުން،  އެދި  ބަންދު   3އެކަމަށް  ރަސްމީ  ދުވަސްތެރޭ 

 ދުވަސްތައް ފިޔަވާ.
 ންދޯނި ފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރު



6 

 

 

 

 

ސާފުތާހިރުކަމުގެ  ދޯނި ފަހަރުގެ  
 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން 

ދޯނިފަހަރުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް   •
ހެންދުނު   ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ    12.00ން    9.00ފިޔަވާ  ދެމެދު  އާއި 

  13.00ދުރުފަހު  ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން އެދޯނި ބަލާ ޗެކުކުރުމަށް މެން 
އާއި ދެމެދު ދެވޭނެ. އަދި ދޯނި ބަލާ ޗެކުކުރާ ދުވަސް ފިޔަވާ ޖެހިގެންއަންނަ    14.00ން  

މައްސަލައެއް  ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  ސެޓްފިކެޓް  ހުރިނަމަ  ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް  ދުވަހު 
ދުވަހުގެ ފަހުން އަލުން ޗެކުކުރެވޭނެއެވެ.    3ހުރެއްޖެނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރަންއަންގާ  

ދުވަސް    15ޗެކުކުރަންދާއިރު އެކަމެއް ރަނގަޅު ނުކޮށްހުރިނަމަ ދެން ޗެކުކުރަންޖެހޭނީ  
ހުށަހަޅާތާ   ހުށަހެޅުމުން،  އެދި  އެކަމަށް  ލިޔުމަކުން  އަލުން  ދުވަސްތެރޭ    3ފަހުން 

 ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ. 
 ން ދި ހުށަހެޅުދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކަން އަންގާލިއުން ހޯދުމަށް އެ

7 
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން 
މަނާކަން އަންގާލިއުން ހޯދުމަށް  

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރުން މަނާކަން   •
އަންގާ ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދި ރަސްމީ ަބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު 

އާއި ދެމެދު މިމަރުކަޒުގެ ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓަށް    12.00ން    9.00ހެންދުނު  
 އެދި ހުށަހެޅުމުން އެތަނެއްަބލާ ޗެކުކުރުމުން  ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އެކަމަށް 

ތެރޭގައިދެވޭނެ.    3ރަސްމީ   ަބލާ    3ދުވަސް  އެތަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 
ދޫކުރެވޭނެ.  ސެޓްފިކެޓް  ހުރިނަމަ  ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް  ޗެކްކުރުމަށްފަހު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް   3ޤަވާއިދާއެއްގޮތަށް ނެތްނަމަ އެކަމެއް އިސްލާހު ކުރުމަށް  
ރަނގަޅު  ދި އެކަމެއް  ޗެކުކުރަންދާއިރު  ޗެކުކުރެވޭނެ.  އަލުންަބލާ   ނުމަށްފަހު 

ދުވަސް ފަހުން އަލުން ލިޔުމަކުން   15ނުކޮށްހުރިނަމަ ދެން ޗެކުކުރަންޖެހޭނީ  
ހުށަހަޅާތާ   ހުށަހެޅުމުން،  އެދި  ބަންދު   3އެކަމަށް  ރަސްމީ  ދުވަސްތެރޭ 

 ދުވަސްތައް ފިޔަވާ.
 ބަލި މީހުން ބެލުން 

 ން މީހުން ބެލު   ބަލި 8

ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު   އޮންނާނީ ހުކުރުދުވަސްއާއްމުކޮށް ބަލިމީހުން ެބލުމަށް   •
އަދި    00:00ން    8.00ހެންދުނު   ފަހުން  އަށް  ާބރައިގެ  ދަންވަރު 

  އެމެޖެންސީގައި އަންނަ ަބލިމީހާ ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ. 
ދުވަހާއި   ހުކުރު  ދުވަސްތަކުގައިއަދި  ން   10:00ހެންދުނު    ރަސްމީަބންދު 

ނަމަވެސް އެމެޖެންސީގައި އަށް.    9:30ން    8:30އަށް އަދި ރޭގަނޑު    11:00
އިންތިޒާމް  ބެލޭނެ  ގަޑިއަކުވެސް  ކޮންމެ  ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ަބލިމީހާ  އަންނަ 

 ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ.  
 ން އިންޖެކްޝަން ޖެހު 

 އިންޖެކްޝަން ޖެހުން  9
އިންޖެކްޝަން   • ގަޑިއެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ެބލުމަށް  ަބލިމީހުން 

ންސީ ހާލަތުގައި މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެ، އަދި އެމެޖެޖެހުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  
 އެކަން ކޮންމެ އިރަކުވެސް ކޮށްދެވޭނެ.

 ބޭސް އަޅާއި ދިނުން 



 ބޭސް އަޅާއި ދިނުން  10
ން    8.00އާއްމު ގޮތެއްގައި ޭބސް އަޅައިދިނުން އޮންނާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެންދުނު  

ކޮންމެ އަށް.    20.00 މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  އަންނަ  އެމެޖެންސީގައި  ނަމަވެސް 
  ގަޑިއެއްގައިވެސް ޭބސް އެޅޭނެ.

 ން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދިނު

 އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދިނުން  11
ގަޑިއިރު ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ.   24އެޑްމިޓްކޮށްގެން  •

އަދި އެފަދަ ބަލިމީހުން ކައިރިއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑޮކްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރުން  
 އޮންނާނެއެވެ. 

 ން އީސީޖީ ނަގާދިނު

 ން އީސީޖީ ނަގާދިނު  12

ނަގާދިނުމގެ ޚިދުމަތް ަބލިމީހުން ަބލާ ކޮންމެ ގަޑިއަކު އީސީޖީ  •
ލިޭބގޮތަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 
އެމެޖެންސީ ހާލަތުގައި ކޮންމެ ގަޑިއަކުވެސް އީސީޖީ ނަގައި ދިނުމުގެ 

 ޚިދުމަތް މަރުކަޒުން ދެވޭނެއެވެ.

 ނާނެ ން ގަޑިއިރު މަރުކަޒުން ލިބެން ހު   24އެންބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް  

14 
  24އެންބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް  

ގަޑިއިރު މަރުކަޒުން ލިބެން  
 ހުންނާނެ 

ޚިދުމަތަކީ   • ހުންނާނެ    24އެންިބއުލެންސްގެ  ލިެބން  މަރުކަޒުން  ގަޑިއިރު 
 ޚިދުމަތެކެވެ.

 
 
 
 

 ކުޑަކުދިން ކިރުން 

 ކުޑަކުދިން ކިރުން  15
 14.00ން    8.00ރަސްމީ ަބންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު   •

އަށް ކުޑަކުދިން ކިރުމުގެ އިންތިޒާމާ މިމަރުކަޒުގެ ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގައި 
 ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ. 

 ވެކްސިން ދިނުން 

 ވެކްސިން ދިނުން  16
  12.00ން    9.00ހެނދުނު    ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހު  ކޮންމެ •

އަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް މިމަރުކަޒުގެ ޕަްބލިކް ހެލްތް 
 ޔުނިޓްގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ.

 މާބަނޑު މީހުންބެލުން 



17 
 މާަބނޑު މީހުންެބލުން 

 12.00ން    9.00ހެންދުނު    މީހުން ބެލުން ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ  މާަބނޑު •
 އަށް މިމަރުކަޒުގެ ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓްގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ.

 ން ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނު 

ދުވަހެއްގެ  ދޭތެ • ން ދޭތެރެ ދުރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނު 18 ހޯމަ  ކޮންމެ  ދިނުން  ޚިދުމަތް  ދުރުކުރުމުގެ  ހެނދުނު  ރެ 
 އަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނާނެއެވެ.  9.00ން  7.30

 

 

 

 ޞިއްޙިމަރުކަޒަށް ގުޅުއްވުމާއި މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް   ކ. ހިންމަފުށީ 

 6640413އެމްބިއުލެންސް ނަންބަރ : 

 6640413ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރަށް ގުޅުމަށް :  

   6640413ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީސް: 

 k.himmafushihc@health.gov.mvއޮފީހުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 :  ޖް އަދި ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީ ގުރޫްޕމައުލޫމާތު އާއްމުކުރެވޭ ްޕލެޓްފޯމް: ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ފޭސްބުކް ޭޕ

Himmafushi Health Centre / Himmafushi Health Center (Community) 
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