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  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ބޭނުން  ކުރަންވާ ގޮތް
  
ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ފޮތް ފުރަތަމަ      .1  

ފަހަރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ  ކޮންމެ ބޭސް ސިޓީއެއް
ކޮޕީ 1ލިއުއްވުމުން  އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި  އިތުރު 

.ކުރެވޭ ގޮތަށް  ކޯޑަކާއި ސީރިއަލް ނަމްބަރެއް ދެވިފައެވެ
ނަމަވެސް މީގެ ފަހުން  ޗާޕްކުރާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް
ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ފޮތް  ހުންނާނީ ކަރުދާސް ލައްވައިގެން

   .ކޮޕީކުރެވޭ ގޮތަށެވެ
  

މިހާރު ލިއުއްވާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޑަބަލް      .2  
އިން 2000ޖުލައި  1ޕްރިސްކޮރިޕްޝަންގެ ބަދަލުގައި  

ފެށިގެން ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް  ޑަބްލަ ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން
ކޮންޓްރޯލް ލިއުއްވަންވާނީ މިލިއުމާއި އެކުގައި މިފޮނުވާ

  .ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ފޮތްތަކުގައެވެޑްރަގްސް 
  

ލިއުއްވަންވާނީ، ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ފޮތްތަކުގައި މި      .3  
މިމިނިސްޓްރީން އޭރަކު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އެޕްރޫވްޑް

S 4(ޑްރަގް ލިސްޓްގައި  ހިމެނޭ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް  
  .ތައް އެކްންޏެވެ) ގައިވާ ބޭސް S 5އާއި 

  
  

މަރުކަޒް، މެޑިކަލް، ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލް      .4  
ފުރަތަމަދި ކްލިނިކް ފަދަ ތަންތަނަށް  ސެންޓަރ، އަ

ނަމަވެސް .ފަހަރު މިފޮތްތައް ހިލޭ ދޫކުރެވޭނެއެވެ
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ފޮތްތަކުގެ ޚަރަދު، ތައް ދެން ޗާޕްކޮށް ދޫކުރެވޭއިރުމިފޮތް
  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށްނެގޭނެއެވެ

  
ޑޮކްޓަރުން ތިއްބަވާ ންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ލިއުއްވާކޮ      .5  

ރުކަޒް، މެޑިކަލް ސެންޓަރ އަދިޞިއްޙީމަ، ހޮސްޕިޓަލް
ސްވުމުގެ އެއްމަސްލިނިކް ފަދަ ތަންތަނުން މިފޮތްތައް ހުކު

މަސް ދުވަހަކަށް،3ކުރިއަށް އޮންނަ ، ދުވަސް ކުރިން
، ކަމަށް ލަފާކުރާ ފޮތުގެ ޢަދަދު އެމަރުކަޒަކަށް ބޭނުންވާނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ލިއުއްވާ، އަދި ހޯއްދަވަން
ވަޑައިތްތަކަށްއެދިއިތުރަށް ބެނުންވާ ފޮ .ވާނެއެވެ

ކޮންޓްރޯލްއޭރަކު އެތަނެއްގައި ބާކީހުރި ، ގަންނަވާއިރު
  .ގެ  ޢަދަދުވެސް އަންގަވަންވާނެއެވެޑްރަގްސް ބޭސް ސިޓީ

  
ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ލިއުއްވާ      .6  

މަރުކަޒްތަކުން އެޕްރިސްކްރިޕްޝަންގެ އަޞްލު
  .އެބަލިމީހަކަށް ދޫކުރައްވަންވާނެއެވެ

  
ތަކަށް ކޮންޓްރޯލްރަގްސް ޕްރިސްކްރިޕްޝަންކޮންޓްރޯލް ޑް      .7  

ޑްރަގްސް ވިއްކަވާ ނުވަތަ ދޫކުރައްވާ ބޭސްފިހާރަ ތަކުގައި
އަދި. އެއަސްލުތައް ރައްކާކުރައްވަންވާނެއެވެ

ރިޕްޝަން ތަކުގެ އަޞްލު މިނިސްޓްރީ އޮފްއެޕްރިސްކް
މަހުނ3ްހެލްތަށް މީގެ ކުރިންވެސްފޮނުއްވަމުންގެންދެވި 

އެއްމަހު ފޮނުއްވާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ރިޕޯޓާއެކު
މިރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ގޮތުގެ. ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ

ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ގައިޑް ލަައިނާއެކު
  .އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ

  
ވަނަ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައ7ިމިޤަވާއިގުގެ      .8  

ބޭސްފިހާރަ ތަކުގެ އިތުރަށް  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް
ވިއްކަވާ ނުވަތަ ދޫކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލް، ޞިއްޙީ
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މަރުކަޒް،މެޑިކަލްސެންޓަރ، ކުލިނިކު ފަދަަ ތަންތަނުންވެސް
   .ވަނަ މާއްދާގައި އެވާގޮތަށެވ7ެޢަމަލު ކުރައްވަންވާނީ 

  
ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކްރިޕްޝަން  ޑޮކްޓަރުން      .9  

ލިއުއްވުމުން އެޕްރިސްކްރިޕްޝަން ތަކުގެ ކޮޕީތައް
އެޕްރިސްކްރިޕްޝަން ލިއުއްވި  މަރުކަޒެއްގައި

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކާކޮށްފައ2ި
އަދި މިމުއްދަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް .ބަހައްޓަވަންވާނެއެވެ

ހެލްތުން  މިކޮޕީތައް ބަލަން ބޭނުން ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
  .ބެލޭގޮތަށްވެސް ހުންނަންވާނެއެވެ

  
އެެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް      .10  

ޒް،ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ލިއުއްވާ ހޮސްޕިޓަލް، ޞިއްޙީމަރު
ފަދަ ތަނެއް ނުހިންގިގެން މެޑިކަލް ސެންޓަރ، ކުލިނިކް

ބަންދު ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ެއތަނެއްގައި ބޭނުން
ނުކުރެވި ހުރި،ޕްރިސްކްރިޕްޝްން ފޮތްތައް މިނިސްޓްރީ

  .އޮފް ހެލްތާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ
  

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކްރިޕްޝަންތަކަށް ބޭސް      .11  
 ތާރީޚަކުން ފެށިގެންވިއްކަވަންވާނީ، އެސިިޓީއެއް ލިއުއްވާ 

ދުވަސް ފަހުން 7ލިއުއްވާތާ . ދުވަހުގެތެރޭގައެވެ 7
މިފަދަ ސިޓީއަކަށް  ބޭސް ވިއްކާ ނުވަަތަ

  .ދީގެންނުވާނެއެވެ
  

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ޕްރިސްކޮރިޕްޝަން ފޮތްތަކުގެ      .12  
)ނުލިޔާ(ތެރެއިން ފޮތެއް ނުވަތަ ހުސް 

ނުވަތަޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއްވިއަސް ގެއްލި 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، އެކަން 

  .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
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ހޮސްޕިޓަލް، ޞިއްޙީމަރުކަޒް، މެޑިކަލްސެންޓަރ، ކްލިނިކް      .13  
މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަދި ބޭސްފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނުގައި

، ޑޮކްޓަރުން، ޖަމާޢަަތުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިން
ފާރމަސިސްޓުން އަދި މިފަދަ މަރުކުަޒތައް ހިންގަވާ
މެނޭޖަރުން މިޤަވާއިދާއެކު މިފޮނުވާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް

ރަނގަޅަށް ކިއުއްވާ އެގޮތަށް ޢަމަލު ގައިށްލައިން ވަރަށް
  .ކުރައްވަމުން ގެންދަވަންވާނެއެވެ

  
 

 
.އެވެޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެ މިޤަވާއިދާއެކު މިފޮނުވާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގައިޑް ލައިނާއި     
   

  1421މުޙައްރަމް  25                               
    2000އޭޕްރީލް   30                               


