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c
މަދަނަ
މަދަނަ އަކީ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ
ޤައުމީ ނިޒާމެވެ" .މަދަނަ" މިބަހުގެ މާނައަކީ" ،ރަގަޅު ޞިއްޙަތު" އެވެ .މަދަނަ
ހިނގަމުންދާނީ،

ނޭޝަނަލް

ސޯޝަލް

އެޖެންސީ

ޕްރޮޓެކްޝަން

)(NSPA

ގެ

ދަށުންނެވެ .މިފޮތަކީ މަދަނައިގެ ބައިވެރިންނަށާއި މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދޭ
މަރުކަޒު ތަކަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ލުއިފޮތެކެވެ.

ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރިން
މި ސްކީމު ނުވަތަ މިނިޒާމުގެ އަމާޒަކީ މީލާދީން  2010ވަނަ އަހަރާ
ހަމައަށް ދާއިރު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަކި އުޞޫލުތަކެއްގެ މަތީން،
ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި މިނިޒާމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ.

 .1ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އާއި ކަންކުރަންވީ ގޮތް
1.1

މި ސްކީމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ޙިއްޞާގެ މިންވަރަކީ އަހަރަކު
2000/ރ) .ދެހާސް ރުފިޔާ( އެވެ .އަދި ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޭސް ފަރުވާއަށްޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގިނަވެގެން އަހަރަކު 100000/-ރ) .އެއްލައްކަ
ރުފިޔާ( އެވެ.

1.2

މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީ )އެން.އެސް.ޕީ.އޭ( އިން އެކަން އަންގަމުން ގެންދާނެއެވެ .އަދި މިކަމާގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު އެން.އެސް .ޕީ.އޭ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނަމުން ގެންދާނެއެވެ.
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1.3

މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދޭނީ ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުން ،އެން.އެސް.ޕީ.އޭ
ގެ ޚިދުމަތް ދޭ

މަރުކަޒަކަށް ދުރުވެ ،ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )އައި.ޑީ.ކާޑު( ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މިކާޑު )ޑޮކްޓަރ
ލލުކުރާ ކޮޓަރިފަދަ( ޚިދުމަތް ހޯދާ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް
ބައްލަވާ ކޮޓަރިއާ ،ތަޙު ީ
ދައްކަން ވާނެއެވެ .އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ބަދަލުގައި )ޕާސްޕޯޓް ނޫނީ ޑްރައިވިންގ
ލައިސަންސް ފަދަ( އެހެން ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހެޅުމަކުން ފަރުވާގެ ކަންތަކެއް
ހަމައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ .ވީމާ ،ސްކީމްގެ ބައިވެރިއެއްކަން ތިމާއަށް އެގުމާއެކު
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވާނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އައިޑެންޓިޓީ
ކާޑު އާކުރަން ވާނެއެވެ.
1.4

މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ދިއުމުގެ ކުރިން ސްކީމްގައި އެމީހަކު ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވޭތޯ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރ 3300033
 800އާ ގުޅާ ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.
ނޭޝަނަލް

ސޯޝަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އަދި ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނިފައި ނުވާނަމަ
އެޖެންސީ

މެދުވެރިކޮށް

އެކަން

ސާފުކޮށް

މކޮށް އަވަހަށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.
ރަޖިސްޓަރީގެ ކަންތައް ފުރިހަ ަ
1.5

މަދަނައިގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނީ އެ ސްކީމުގެ ދަށުން ލިބި ދިނުމަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ
ޚިދުމަތްތަކެވެ .ވީމާ ،ޚިދުމަތް ހޯދަން ދާއިރު ސްކީމާ ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް
ހޯދައި ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރަން ވާނެއެވެ.

1.6

ސްކީމާ ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ
ވެބްސައިޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ .ވެބް ސައިޓްގެ އެޑްރެހަކީ:
 www.nspa.gov.mvއެވެ.

1.7

ޒިންމާދާރު

ގޮތެއްގައި

ސްކީމްގެ

ބޭނުން

ކުރުމަށް

ހުރިހާ

ބައިވެރިންވެސް

ސަމާލުކަންދޭން ވާނެއެވެ .އަދި މިއީ ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކުރިއަށްދާ ސްކީމަކަށް
ނުވާތީ ބޭނުން ނެތްގޮތުގައި ބޭސްފަރުވާ ނުކުރުމަށާއި ،އިޤްތިޞާދީ ރަނގަޅު
މިންގަނޑެއްގައި ސްކީމްގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ސްކީމްގެ އެހެން
ބައިވެރިންނަށް ތިމާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިދޭނެ ކަމެކެވެ .އަދި
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1.8

މށްޓަކައި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމާއި މިނޫންވެސް އިދާރީ މިފަދަ
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކު ަ
ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުގެ ކަމެކެވެ.

1.9

މަދަނައިގެ ދަށުން ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ ނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ
ކށ ް
މަރުކަޒުތަކާ ،ބޭސް ފިހާރަތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަދަ ގޮތަ ަ
ކަންތައްތައް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ވާހަކަ ،ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ވެބްސައިޓް
މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

1.10

އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ،ކައިބޮއިއުޅުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ
ބޭނުންތައް ފުއްދައި ގަނެވޭފަދަ ތަނަވަސްކަންނެތް މީހުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވިފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެނޫން ފަރާތްތަކުން ބޭސް ނަގާ އިރު ބޭހުގެ އަގު -
 40/ރ .އާއި ހަމަޔަށް ދެއްކުމަކީ ބޭސް ނަގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

1.11

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ
ޚދުމަތް ހޯދާނަމަ އެޚިދުމަތުގެ އަގުގެ 15%
ދެވިފައިވާ އަމިއްލަ މަރުކަޒުތަކުން ި
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން އެމަރުކަޒަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.

1.12

މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރިއަކު ވިހައިގެން
ލިބޭދަރިފުޅަށް އެދަރިފުޅުގެ އުމުރުން  28ދުވަސް ވަންދެން ،މަންމަގެ ނަމުގައި،
ޅށް ފަރުވާ ދެވޭނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި އެދަރިފުޅު ޚިތާނު ކުރުންވެސް
އެދަރިފު ަ
ހިމެނެއެވެ .އަދި މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އެހެން މަރުކަޒަކަށް އެދަރިފުޅު
ގެންގޮސްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހުނަސް އެމުއްދަތުގައި މަދަނައިގެ ދަށުން ފަރުވާގެ
ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެއްމަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް
ދަރިފުޅު ބަދަލު ކުރަންވާނީ މިފޮތުގެ އެނެކްސް  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ނތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .މިފަދަ ކުދީންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ބިލް
ޑޮކްޓަރގެ ނިންމު ް
ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ފޮނުވާނީ މަންމަގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް
"ބޭބީ" މިލަފުޒު އިތުރުކޮށްފައެވެ.
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ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މަދަނައިގެ ލުއިފޮތް

 .2ސްކީމުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް
ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން
މަދަނައި ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ މަރުކަޒުތަކުން މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިނުދެވޭ ގޮތަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޚިދުމަތްތައް

ފިޔަވައި

އެނޫން

ޚިދުމަތްތައް

މިފޮތުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އޭގެތެރެއިން
ބައެއް

ޚިދުމަތް

ލިބިދިނުމަށް

ހަމަޖައްސާފައި

ވަނީ

ކްލެއިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ .އަނެއްބައި ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވަކި އުޞޫލުތަކެއްގެ
މަތީންނެވެ .ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތަކަށެވެ.

 .3ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިނުދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް
މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިނުދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ލިސްޓް މިފޮތާއެކު މިވާ އެނެކްސް
 1ގައިވާނެއެވެ.

 .4ބޭސްފަރުވާދޭ މަރުކަޒްތަކުގެ ޒިންމާ އާއި ކަންކުރަންވީ ގޮތް
4.1

ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދި ،މި ސްކީމްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއްގެ
ކައުންޓަރަށް އައި .ޑީ .ކާޑު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެމީހެއްގެ މަޢްލޫމާތު ،ކޮމްޕިއުޓަރ
ސިސްޓަމުން ސާފު ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.
4.1.1

ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަތަކީ ސްކީމްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްތޯ އާއި
ކތޯ
އައި .ޑީ .ކާޑުގައިވާ ފޮޓޯ އާއި ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އެކަ ު
ބެލުން.

4.1.2

ބޭނުންވާ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރެވޭވަރަށް ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތުގެ
އެކައުންޓްގެ ބާކީ ހުރިތޯ ބެލުން.
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ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މަދަނައިގެ ލުއިފޮތް

)ސިސްޓަމްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ފަރުވާ ހޯދަން އެދޭ މީހާ ހިމެނިފައި
ނުވާނަމަ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ އެކައުންޓްގައި ޚިދުމަތް ދެވޭ ވަރަށް ފައިސާ
ނެތްނަމަ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށަން ވާނީ

ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސެންޓަރ އާ ގުޅައި އެފަރާތުގެ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ(.
4.2

މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްވެސް މެމޯއެއް ނުވަތަ ބިލެއް ހެދުން.

4.3

ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ މެމޯ ނުވަތަ ބިލް ހަދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދެވޭ ި
ޚދުމަތާއި،
އެޚިދުމަތުގެ އަގާއި ،އަދި ބިލް ނުވަތަ މެމޯގެ ނަންބަރ އެމީހެއްގެ އެކައުންޓްގައި
ލިޔުން .އަދި ހަދާ މެމޯ ނުވަތަ ބިލްގައި ތަނުގެ

ތައްގަނޑު ޖަހައި ،ފަރުވާ ހޯދާ

ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވުން.
4.4

ބަލި މީހުން ބަލާ ކޮޓަރިންނާއި ،ލެބޯޓަރީންނާއި ،އެކްސްރޭ ނަގާ ކޮޓަރިންނާއި ،އަދި
މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްދޭ މިފަދަ ކޮންމެ ތަނަކުން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައިވާ ފޮޓޯ އާ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތާ އެއީ އެކަކުތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުން.

4.5

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީއާއި ،އެކިއެކި ޓެސްޓްތައް ކުރުމަށް
ދޫކުރާ ފޯމްގައި ބަލި މީހާއާ ބެހޭ ތިރީގައިވާ މަޢްލޫމާތު ލިޔެ ފުރިހަމަކުރުން.
4.5.1

ފަރުވާ ހޯދާ މީހާގެ ނަމާއި ،އުމުރާއި ،އެޑްރެހާއި އަދި އައި.ޑީ ކާޑުގެ
ނަންބަރު.

4.5.2

ބަލީގެ ޑައިގްނޯސިސް ނުވަތަ ބައްޔާގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ޝަކުވާ.

4.5.3

ބޭސް ލިޔެދެއްވި ޑޮކްޓަރގެ ނަމާއި ސޮޔާއި ޚިދުމަތް ދިން މަރުކަޒުގެ
ތައްގަނޑު.

4.6

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތަށް ބޭސް ސިޓީ ދޫކުރާއިރު އަޞްލަކާއި ކޮޕީއެއް ދޫކޮށްދިނުން.
އަދި ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގެއް ލިޔެދޭނަމަ އެކަންވެސް ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި
ތން.
އޮ ު

4.7

މަދަނައިގެދަށުން ބޭސްނަގާ ފަރާތްތަކަށް ބިލްކޮށްދޭގޮތަށް ހުއްދަކުރެވިފައިވަނީ މި
މޑިސިން
ލިއުމުގެ އެނެކްސް  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ެ
ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ބޭސް އެކަނިކަމަށްވާތީ އެކަން ބޭސް ލިޔެދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް
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)ޑޮކްޓަރުންނާ

ހެލްތް

ވާރކަރުންނަށް(

އެނގޭނެ

އިންތިޒާމް

ޚިދުމަތްދޭ

މަރުކަޒްތަކުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.
4.8

ފރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒުތަކުން ޯ
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި އެނޫން މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާނަމަ
އހޯދި ޚިދުމަތެއްގެ އަގުގެ  15%ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން އެމަރުކަޒަކަށް ނެގުން.
ެ

4.9

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެނޫންޚިދުމަތަކަށް
މަދަނައިގެދަށުން ބިލް ނުކުރުން.

4.10

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހަކު އެޑްމިޓް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،އެޑްމިޓްކުރި
މަރުކަޒަކުން ލަސްނުކޮށް އެކަން ސިސްޓަމްގައި ފާހަގަކުރުން .އަދި ޑިސްޗާރޖް
ކުރުމާ ހަމަޔަށް އެފަރާތަށް ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީތަކުގައި އެޑްމިޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ
ތއްގަނޑު ޖަހައިދިނުން.
ަ

4.11

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ވޯރޑްގައި އެޑްމިޓްކުރުން) .ކޮޓަރީގައި
އެޑްމިޓް ވުމަށް ،ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސައި
ދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކޮޓަރީގެ ކުލި ދެއްކުމަކީ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭނެ
ކަމެކެވެ(.

4.12

މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ބޭސް ފިހާރަތަކާއި ،ލެބޯޓްރީތަކާއި ،އަދި

އެކްސްރޭ

ނެގުން ފަދަ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުން މަދަނައިގެ ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް
އެޚިދުމަތެއް ދޭންވާނީ ރާއްޖޭގައި ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ
ލިއުމަކަށް ނުވަތަ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަކަށެވެ .މިލިއުން އޮންނަންވާނީ ޚިދުމަތްދޭ
މަރްކަޒުގެ ލެޓަރ ހެޑުގައެވެ .އަދި ލިއުން ދޫކުރި ފަރާތުގެ ތައްގަނޑު ނުވަތަ
އމުގައި ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގެ ތައްގަނޑު ލި ު
4.13

މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގައި ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރިއަކު ވިހައިގެން
ލިބޭދަރިފުޅަށް އެދަރިފުޅުގެ އުމުރުން  28ދުވަސް ވަންދެން ،މަންމަގެ ނަމުގައި
އެދަރިފުޅަށް

ފަރުވާދެވޭނެއެވެ.

މީގެތެރޭގައި

އެދަރިފުޅު

ޚިތާނުކުރުންވެސް

ހިމެނެއެވެ .އަދި މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ އެހެން މަރުކަޒަކަށް އެދަރިފުޅު
ދން ޖެހުނަސް އެމުއްދަތުގައި މަދަނައިގެ ދަށުން ފަރުވާގެ
ގެންގޮސްގެން ފަރުވާ ޭ
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 .5ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު އެހެން ބައެއް ކަންތައްތައް:
5.1

ދަތުގައި ނަރުގަޑުއެޅުވުމާއި ،ދަތްސާފުކުރުމާއި ،އަދި މިނޫންވެސް މި ސްކީމްގެދަށުން
ހުއްދަ

ނުކުރެވޭ

އެކިއެކި

ޚިދުމަތް

ހޯދުމުގެ

ބޭނުމުގައި

ރިސެޕްޝަނަށް

އޮޅުންނުފިލާފަދަ ގޮތްގޮތަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ހައްދާ މެމޯގެ އަގު ކްލެއިމް
ތ
ސެންޓަރުން ހަމަޖައްސައި ދޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން ޚިދުމަ ް
ހޯދަމުން ދަނީ މިބަޔާން ކުރިގޮތަށް އޮޅުވައިލައިގެންކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެހިސާބުން
އެމީހެއްގެ ފަރުވާގެ ޚަރަދު މަދަނައިގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދިޔުން ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.
5.2

ހަށިގަނޑަށް ލައްވާ މަސްނޫޢީ ގުނަވަންތަކާއި ،އެފަދަ ގުނަވަންތައް ލެއްވުމަށް ހިނގާ
އޮޕަރޭޝަނާއި އެނޫންވެސް މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު މަދަނައިގެ ދަށުން ލިބިދޭގޮތަށް
އއްޓު އެޅުމުގެ
ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ބިންދައިގެންދާ ގުނަވަނެއްގައި ޮ
ގޮތުން ހަށިގަޑުގެ ތެރެއަށް ލައްވާ ޕްލޭޓް ފަދަ ތަކެއްޗާއި ،ޕްލޭޓް ހަރުކުރުމަށް ޖަހާ
އިސްކުރު ފަދަ ތަކެތި މަޞްނޫޢީ ގުނަވަނުގެ ގޮތުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

5.3

ސޓެއް
ބޭރު ޤައުމު ތަކުގެ އެކިއެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް އެއްވެސް ޓެ ް
ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައެއްނުދެވޭނެއެވެ.
މތ ް
އަދި ބޭހެއްވެސް ލިބިއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މިނިޒާމުގެ ދަށުން ޚިދު ަ
ދެވޭނީ ،މަދަނައިގެދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ
ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި އެމަރުކަޒެއްގައި ޚިދުމަތް ދެއްވާ،
ޑޮކްޓަރަކު ލިޔެދެއްވާފައިވާ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަކަށެވެ .މިލިއުމުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް
އެދުނު މަރުކަޒުގެ ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުގެ ތައްގަޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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5.4

މާރާމާރީ އާއި ،ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ އަނިޔާއަށް ފަރުވާ
ހޯދުމަށް އަންނައިރު އެ ޢަމަލު ހިންގީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ފުރަތަމަ ދަތިވެދާނެއެވެ.
ވީމާ ،ސްކީމްގެ ޙައްޤުވެރިއަކަށް އަނިޔާއެއް ވެގެން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ
ފަރުވާގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްފަހު އެކަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން ކްލެއިމް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް އަންގަން ވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާއަށް
އަނިޔާ ލިބިފައިވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ހިންގި ޢަމަލަކާ ގުޅިގެންކަން ސާބިތުވެއްޖެ
ނަމަ އެހިސާބުން އެމީހަކަށް މަދަނައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލަން ވާނެއެވެ.

5.5

ދަތުގެ ސްކޭލިންގެ ޚަރަދަކީ މިނިޒާމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް ނޫނެވެ.
އެހެންކަމުން ސްކޭލިންގެ ނަމުގައި ޑޮކްޓަރ ޚިދުމަތް ދެއްވާފައިވާނަމަ އެޚިދުމަތުގެ
އަގު މިނިޒާމުގެ ދަށުން ހަމަޖައްސައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

5.6

ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް ވަކި މެމޯއެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެކަކަށްދޭ
ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އެއް މެމޯއެއްގައި ލިޔެވިދާނެއެވެ.

5.7

ޑޮކްޓަރ ރިކުއެސްޓްކުރާ ލެބް ޓެސްޓްތައް ބަލިމީހާގެ ބޭސް ސިޓީގައ ލިޔެފައިވާނަމަ
އެލައިޑް

އިންޝުއަރެންސް

ފޮނުވާ

އަށް

ބިލާއެކު

ލެބް

ރިކުއިޒިޝަން

ފޯމު

ފޮނުއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.
5.8

އެއްހޮސްޕިޓަލުން އަނެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލިމީހަކު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ރިފަރކުރަން
ޖހުނު
ެ

ކަމުގައި

ވިޔަސް،

ރިފަރ

ކުރުމަށް

ދިޔަ

ޚަރަދެއް

އެ

ރިފަރކުރި

ހޮސްޕިޓަލަކުން ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ބިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
އށް ޑިސްޗާރޖްވާން ބޭނުންވާ ބަލިމީހުން ޑިސްޗާރޖް ކުރުމަށްފަހު ދެވިފައިވާ
އަމިއްލަ ަ
ޚިދުމަތްތަކަށް ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ބިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
5.9

އކާވުމުގެ ސަބަބުން އިވެކުއޭޓް ކުރެވޭ ބަލިމީހުންނާބެހޭ ގޮތުން
ފުރާނައަށް ނުރަ ް
ފުރިހަމަ ކުރާ ފޯމްގެ އަޞްލު އެމީހެއްގެ ބިލާއެކު ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ސެންޓަރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

5.10

އެއްވެސް

މެމޯއެއް

ކެންސަލް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

ކްލެއިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސެންޓަރަށް ލަސްނުކޮށް ) (cac@nspa.gov.mvމެއިލްކޮށް އެކަން އަންގަން
ވާނެއެވެ.
10

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މަދަނައިގެ ލުއިފޮތް

5.11

އެމްބިއުލާންސްގައި ގެނެވޭ ބަލިމީހުންނަށް މަދަނައިގެ ދަށުން ބިލް ކުރާނީ އެމީހުންގެ
ތެރެއިން އެޑްމިޓް ކުރެވޭ މީހުންނަށެވެ.

5.12

ކށް ބޭސް ނެގުމަށްޓަކާ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭސް ސިޓީއަކަށް މަދަނައިގެ ދަށުން
ބަލިމީހަ ަ
ބޭސް ނެގުމަށްޓަކާ އެސިޓީއެއް ދޫކުރި މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެނޫން މަރުކަޒަކުން ބޭސް
ސިޓީގައި ތައްގަނޑު ޖަހައިދީ ހެދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ.

 .6ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
މިފޮތުގެ އެނެކްސް  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދޭން ފަށަންވާނީ
ޑމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅައި ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
ކްލެއިމް އެ ް

 .7ފާހަގަކުރެވޭ މުހިންމު އެހެން ބައެއް ކަންތައްތައް:
7.1

ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތްދެވޭ
މުއްދަތާއި މިންވަރު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި ،މިފަދަ
ޚިދުމަތްތައް އެއްމަރުކަޒަކުން ހޯދަމުންދާނަމަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މިންވަރާ ،މުއްދަތު
ހއްޓުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަފާތު
ބެލެ ެ
މަރުކަޒުތަކުން މިފަދަ ޚިދުމަތް ހޯދަން ދިމާވެއްޖެނަމަ ޚިދުމަތް ހޯދި މުއްދަތާ
މކަށް ނުވާނެއެވެ.
މިންވަރުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ދެނެގަތުން މާފަސޭހަކަ ަ

7.2

ވީމާ ،ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ފަސޭހަކަމެއް ދިނުމުގެ
ގޮތުން ،ޚިދުމަތުގެ ޙައްޤުވެރިއަކު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ
ކލެއިމް
ޚިދުމަތެއް ލިބިގެންފިނަމަ އެ ޚިދުމަތެއް ލިބިގަތް މިންވަރާއި އަދަދު ް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެއެވެ .އަދި ކޮމްޕިއުޓަރގެ
ޒަރީޢާއިން އެކަން ދެނެގަނެވޭނެގޮތަށް ސިސްޓަމުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާނެއެވެ.

 .8ވަކި އުޞޫލްތަކެއްގެ މަތީންނާއި ވަކިމުއްދަތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް
މިފޮތުގެ އެނެކްސް  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދޭން ފަށަންވާނީ
ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅައި ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
11

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

މަދަނައިގެ ލުއިފޮތް

 .9އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ބަލި މީހުން ރިފަރ ކުރުން
9.1

މަދަނައިގެދަށުން ފަރުވާ ލިބެމުންދާ ބަލި މީހެއްގެ ޙާލު ސީރިއަސްވެ ފުރާނައަށް
ނުރައްކާ ވާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ ނަމަ

ނ ފަރުވާ ނުލިބިއްޖެނަމަ މުޅި
ނުވަތަ ވަގުތު ް

ފަދަ

ޑޮކްޓަރަށް

ނުކުޅެދުންތެރިވެދާނެ

އުމުރަށް

ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ

ހިނގައިދާނެކަމަށް

ހާލަތަކަށް

އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް އެހެން މަރުކަޒަކަށް ބަލި މީހާ

ފޮނުވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ނިންމަން ވާނީ

ރިފަރ ކުރެވޭ މަރުކަޒާ

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ.
9.2

ބަލި

މީހެއްގެ

ފުރާނައަށް

ނުރައްކާ

ވެއްޖެކަމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިވެދާނެ ފަދަ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް

ނުވަތަ

މުޅި

އުމުރަށް

ކަނޑައަޅާނީ މި ލިއުމުގެ

އެނެކްސް  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
9.3

ބލި މީހަކު ރިފަރ ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ
ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކުން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ަ
އެކަން

ކުރަންވާނީ

ކްލެއިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސެންޓަރއަށް

އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.
9.4

ކަނޑުމަގުން ބަލި މީހާ ރިފަރ ކުރާނަމަ ދަތުރު ހަމަޖައްސާނީ އަތޮޅުލޯންޗް ނުވަތަ
ރތުގެ ލޯންޗް ލިބެންނެތް ވަގުތެއްގައިނަމަ މިދެފަރާތުގެ
ހެލްތް ލޯންޗްގައެވެ .މި  2ފަ ާ
ލޯންޗްގައި

އެދަތުރުކޮށްދޭ އަގަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ލޯންޗްގައި )ކްލެއިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ ހުއްދައާއިއެކު( ދަތުރު ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
9.5

ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ހަމަޖައްސާނަމަ އެކަން ނިންމާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޓރޭޝަން ސެންޓަރ އިންނެވެ.
ޤަވައިދުގެ މަތީން ކްލެއިމް އެޑްމިނިސް ް

9.6

ރިފަރ ކުރާ ބަލި މީހާއާއެކު ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް ފޮނުވަން ޖެހޭނަމަ އެކަމުގެ
ހ ރިފަރ ކުރާ މަރުކަޒަކުންނެވެ .އަދި ބަލި
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާނީ ބަލި މީ ާ
މީހަކާއެކު ކަނޑުމަގުން ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ނަރުހެއް ފޮނުވަންވާނީ ބަލި މީހާ ގެންދާ
އުޅަނދަކުން އެނބުރި އަންނަގޮތަށެވެ .ވައިގެ މަގުން ފޮނުވާނަމަ ފޮނުވަންވާނީ ދެން
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އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ފްލައިޓްއަކުން އެމީހަކު އެނބުރި އެމަރުކަޒަކަށް އައުމުގެ
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހުގައެވެ.
9.7

ކރާ ކޮންމެ ބަލި މީހަކާއެކު މި ލިއުމުގެ އެނެކްސް  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ރިފަރ ު
"ރިފަރަލް ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް އެފޯރމްގެ ކޮޕީއެއް ރިފަރ ކުރެވޭ މަރުކަޒަކަށް
ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .އަދި އިމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ބަލި މީހާ ރިފަރ ކުރަންޖެހުނު
ސަބަބު ތަފްޞީލްކޮށް އެފޯރމްގައި ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.

9.8

"ރިފަރަލް ފޯމް"ގެ އަސްލު

ބލް ފޮނުވާއިރު އެބިލާއެކު
ފައިސާ ހޯދުމަށް ި
ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.

 .10ބޭސް ފިހާރަތަކުގެ ޒިންމާ އާއި ކަންކުރަންވީ ގޮތް
10.1

ބޭސް ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭސް ފިހާރައަށް ބޭސް ސިޓީ އާއި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ މައްލޫމާތު ސިސްޓަމުން ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
 10.1.1އެމީހަކީ ސްކީމްގައި ހިމެނޭ މީހެއްތޯ ބެލުން.
ޓގައި ބާކީ ފައިސާ ހުރިތޯ
 10.1.2ބޭސް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކައުން ް
ބެލުން) .ބޭނުންވާ ބޭސް ގަތުމަށް އެކައުންޓްގައި ބާކީ ފައިސާ ނެތްނަމަ
ބޭސް

ދޫކުރުމުގެކަންތައް

މަދަނައިގެ

ދަށުން

ހަމަޖައްސައެއް

ނުދެވޭނެއެވެ(.
10.2

ބޭސްސިޓީގައި ލިޔެފައިވާ ބޭސްތަކުގެ ތެރޭގައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް މެޑިސިން
ލިސްޓް ގައި ނުހިމެނޭ ބޭހެއް ލިޔެފައި ވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .އެފަދަ ބޭހެއް ލިޔެފައި
ވާނަމަ އެބޭހަށް އަގު ދައްކާނީ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުންނެވެ.
 10.2.1ބޭސް ސިޓީގައި ލިޔެފައިވާ ބޭހުގެ އަގުގެތެރެއިން 40/-ރ .އާ ހަމަޔަށް
މޓް ކޮށްގެން
އަގު ދައްކާނީ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތުންނެވެ .ނަމަވެސް އެޑް ި
ފަރުވާ ކުރަމުންދާ މީހުންނާއި ،ކައިބޮއި އުޅުމާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ
ބޭނުންތައް ފުއްދައިގަނެވޭ ފަދަ ތަނަވަސްކަން ނެތްމީހުންގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިފައިސާ ދައްކާކަށް
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10.3

ބސް ޙަވާލުކުރާއިރު ބޭސް ސިޓީގެ އަޞްލު ބާއްވާނީ ބޭސް
ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތާ ޭ
ފިހާރައިގައެވެ .އަދި ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވާ ބިލާއެކު ބޭސް ސިޓީގެ
ވ.
އަޞްލު ފޮނުވަން ވާނެއެ ެ

10.4

ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ
ބޭހެއްނަމަ ދޫކުރަންވާނީ އެފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

10.5

ކަންތައް

ބިލްކުރުމުގެ

ކުރިޔަށް

ގެންދާނީ

ބިލްކުރުމަށް

ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކުން

އޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ކަނޑަ ަ
10.6

ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަކީ ފަހުން އޯޑިޓްކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވާތީ އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ
ލިޔެކިއުންތަކެއް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

10.7

ބޭސްސިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބޭސް ،ބޭސްފިހާރައިން ލިބެންނެތްނަމަ އެބޭސްތައް
ލިބެން

ހުރި

ބޭސްފިހާރައަކުން

ހަމަކުރުމަށްފަހު

ދއި
ހޯ ަ

ބޭސްދޫކުރުމަކީ

ބޭސްފިހާރައިގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަންޖެހެނީ ބޭސް ސިޓީގެ އަސްލު
ބިލްކުރާއިރު ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރ ހުށަހަޅަން ޖެހޭތީއެވެ.

 .11ބިލް ކުރުން
11.1

ދެވޭ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ފައިސާ

ބިލް

ހޯދުމަށްޓަކައި

ހުށައަޅާނީ

ކްލެއިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރ އަށެވެ.
)ކްލެއިމް
ޕްރޮޓެކްޝަން

ސޓްރޭޝަން
އެޑްމިނި ް
އެޖެންސީގެ

ސެންޓަރ
ދަށުގައެވެ.

ހުންނާނީ
އެތަން

ނޭޝަނަލް

ސޯޝަލް

ހިނގަމުންދާނީ

އެލައިޑް

ކމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް ،އެސް .ޓީ .އޯ.
އިންޝުއަރެންސް ޮ
ޓްރޭޑްސެންޓަރ ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައެވެ(.
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11.2

ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލާ އެކު ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރި
ރފަރަލް ފޯމެއް ވާނަމަ
ހުރިހާ ބިލް ނުވަތަ މެމޯ އާއި ،ޑިސްޗާޖް ސަމަރީއާއ ،އަދި ި
އެ ފޯމުގެ އަސްލު ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

11.3

ފައިސާ ހޯދަން ބިލް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލުގައިވާ
ފައިސާ ހުށަހަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

11.4

ބިލް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި
ސ އީ-މެއިލް އާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިއުމެއްވެ ް
ޞލު ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.
ނަމަވެސް ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ބިލްގެ އަ ް

11.5

މި ނިޒާމަކީ ،ކަނޑައެޅޭ އުޞޫލުތަކެއްގެމަތީން އޯޑިޓް ކުރެވެމުންދާ ނިޒާމެކެވެ.
ވީމާ ،ފައިސާ އާއި ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ޕޭޝަންޓް ރެކޯޑް ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

 .12ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން
12.1

މަދަނައިގެދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ތަނެއް ހިމެނޭނީ ޚިދުމަތުގެ ބައިވެރީންގެ
ގޮތުގައެވެ .ވީމާ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ހުރިހާ
ފަރާތަކުންވެސް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ .ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވެވިފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގެ އަޞްލާ ޚިލާފްވާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިންމައިފިނަމަ އެކަމެއްގެ ޒިންމާ
އުފުލަން ޖެހޭނީ އެކަމެއް ކުރި ނުވަތަ ހިންގި ފަރާތަކުންނެވެ .އަދި އެކަމެއް
ފރާތަކާއި ކްލެއިމް
ޙައްލުކުރުމުގައި ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކާނީ އެކަމެއް ހިނގި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރ އާ ދެމެދުގައެވެ .ދެފަރާތް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ
ސލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް
މައްސަލައެއް ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން އެ މައް ަ
ހުށަހަޅާނީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ އަށެވެ .މި ކޮމިޓީގެ
ނިންމުން ދެފަރާތުންވެސް ޤަބޫލުކުރަން ވާނެއެވެ.

12.2

ރޭވިފައިވާ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލާއި ،މަޝްވާރާ
ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ހުށައެޅޭނެއެވެ.
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12.3

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޤަވާޢިދުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ޚިދުމަތް

ލިބެމުން

ނުދާކަމަށް

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެކަމެއްގެ ވާހަކަ ޓެލެފޯންގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ ވެބްސައިޓް
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ކްލެއިމް ެ

ކްލެއިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކާއި ވެބްސައިޓް
ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު800 33 000 33 :
ފެކްސް ނަންބަރު33 000 33 :

ވެބްސައިޓްwww.nspa.gov.mv :
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އެނެކްސް 1
ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިނުދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް:
•

ޞިއްޙީ ގޮތުން ހުއްދަ ނުކުރެވޭ އެބޯޝަން.

•

ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ދަރިން ހޯދުމަށް ކުރާ ފަރުވާ.

•

އެކިއުޕަންޗަރ އާއި މިބާވަތުގެ އެހެނިހެން ފަރުވާ.

•

ސަރުކާރުން ހިންގަވާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅިފައިވާ )ޓީ.ބީ .ލެޕްރަސީ ފަދަ(
ބަލިބައްޔަށް ހިލޭ ދޭ ޚާއްޞަ ފަރުވާ.

•

ޤަޞް ު
ދގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުން ،ނުވަތަ އަމިއްލައަށް މަރުވާން
އުޅުމުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކުރެވޭ ފަރުވާ.

•

ހަށިގަނޑު ރީތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފަރުވާ) .މީގެ ތެރޭގައި
ދަތުގައި ނަރުގަނޑު އެޅުވުމާއި ،ދަތަށް ދޯރި އެރުވުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ(.

•

ކުލަކުލައި ެ
ގ ކޮންޓެކްޓް ލެންސް އާއި ،އަވި އައިނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު
ކތި.
ވައްތަރުގެ ނަންބަރު އައިނާއި ،ޑިސްޕޯސަބަލް ހިޔަރިންގ އެއިޑް ފަދަ ތަ ެ

•

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އިސްތަށި އަލުން އިންދުމަށް ބޭނުންވާ
ފަރުވާ.

•

ގުގުރިދެމުން ހުއްޓުވުމަށާއި ،އަދި ނިންދެވުމަށް ދޭ ބޭސް) .ސްލީޕް އެޕްނިޔާ(

•

ކަސްރަތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ސާމާނު.

•

ހަށިގަނޑަށް ލައްވާ މަޞްނޫއީ ގުނަވަންތަކާއި ،އެފަދަ ގުނަވަންތައް ލެއްވުމަށް ހިނގާ
އޮޕްރޭޝަންގެ ޚަރަދު.

•

ގ
ޑޮކްޓަރެއްގެ ސިޓީއަކާ ނުލައި ހޯދާ އައިވީ އާއި ވިޓަމިނާއި އަދި މިނޫންވެސް މިބާވަތު ެ
އެކިއެކި ބޭސްތައް.

•

ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފަޔަކާ ނުލައި ހަދާ ލޮލުގެ އެކިއެކި ޓެސްޓްތަކުގެ ޚަރަދު.

•

ހަމައެކަނި ،ބަލި ތަޙްލީލު ކުރުމަށް ،ނުވަތަ އެކްސްރޭ ނެގުމަށް ނޫނީ މެޑިކަލް ޗެކަޕް
ހެދުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޭއްވުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު.
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•

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދެވޭ ފަރުވާ.

•

ގ ގޮތުން ތައްޔާރު
ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ،ކާނާގެ ބައިތައް ހަށިގަނޑަށް ލިބިދިނުމު ެ
ކޮށްފައިވާ އެކި ކަހަލަ ބޭހާއި ،ހަށިގަނޑުގެ ސާފު ތާހިރު ކަމަށް ބޭނުންވާ ޝޭމްޕޫއާއި،
ސައިބޯންޏާއި ،ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ފަދަ ތަކެތި.

•

މަސާޖް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު.

•

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެކިކަހަލަ
ފަރުވާ.

•

ފަރުވާ ހޯދުމުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ،ފޯން ކޯލްގެ ޚަރަދާއި ،ޓީ.ވީ .އާއި ރޭޑިޔޯ
އާއި ،ނޫހާއި ،އަދި ކެއިން ބުއިން ފަދަ ކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު.

•

އަޖުމަ ބެލުމަށް ކުރެވޭ ތަޙްލީލް ތަކާއި ،ހުއްދަ ނުކުރެވޭ ފަރުވާ.

•

ރ ފަރުވާ.
ޖިންސީ ފުއްދުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކު ާ

•

މާރާމާރީ އާއި ޤާނޫނާއި ޤަވަޢިދާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގުމާ ގުޅިގެން އެ ޢަމަލު ހިންގި
ރވާ.
މީހާއަށް ލިބޭ އަނިޔާއަށް ބޭނުންވާ ފަ ު

•

ޑައިވިންގ ކުރުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާ.

•

ކޮޓަރީގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ބަލި މީހުންގެ ކޮޓަރި ފީ.

•

މި ލިއުމުގެ އެނެކްސް  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް މެޑިސިން
ލިސްޓް ގައި ނުހިމެނޭ ބޭސް.

•

ރާއްޖޭން ބޭރުން ކުރެވޭ ބޭސްފަރުވާ.

•

ދަތުގެ ފަރުވާގެތެރެއިން ސްކީމްގައި ނުހިމެނޭ 22 ،ވަނަ ޞަފްޙާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރުވާތައް.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Treatment
BRIDGE PORCELAIN PER UNIT
BRIDGE PORCELAIN FACING PER UNIT
BRIDGE RE-CEMENTATION
CROWN TEMPORARY
CROWN PORCELAIN
CROWN PORCELAIN FACING
CROWN CHORME COBALT
CROWN ACRYLIC FACING
CROWN RECEMENTTATION
PARTIAL DENTURE PER TOOTH
ADDITIONAL PER TOOTH
COMPLETE DENTURE
COMPLETE DENTURE (HALF)
COMPLETE DENTURE REPAIR
LIGHT CURE VENEERING PER TOOTH
HAWLEY'S APPLIANCE
RETENTION APPLIANCE
FIXED ORTHODONTIC APPLIANCE (BEGGS)
SUBSEQUENT MONTHLY ADJUSTMENT (BEGGS)
FIXED ORTHODONTIC APPLIANCE (ST. WIRE)
SUBSEQUENT MONTHLY ADJUSTMENT (ST. WIRE)
HAWLEY'S APPLIANCE WITH SPRING
INCLINED PLANE
REPLACEMENT OF BROKEN WIRE BRACKETS
SCALING (NORMAL)
SCALING (MEDIUM)
SCALING (HARD)
POLISHING
TOOTH REDUCTION
TOOTH REIMPLANTATION
OPELESCENCE

ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
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އެނެކްސް 2
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
•

ކިޑްނީގެ ބަލި ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުން.

•

އެއްފަރުވާއަކަށް އެއްފަހަރާ 30000/-ރ) .ތިރީސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު
ނ.
ކުރަންޖެހު ް

•

މަދަނައިގެ

ޙައްޤުވެރިއެއްގެ

ފުރާނަޔަށް

ނުރައްކާވެގެން

އެމީހަކަށް

ފަރުވާދެމުންދިޔަ

މަރުކަޒަކުން އެހެން މަރުކަޒަކަށް ޑޮކްޓަރގެ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ދަތުރު) .މިފަދަ
ދަތުރުތައް ކުރަންވާނީ މިފޮތުގެ އެނެކްސް  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ(.
•

އެއް

ބައްޔަކަށް

އެއްފަހަރެއްގެ

މަތިން

3

މަސްދުވަހަށްވުރެ

ދިގު

މުއްދަތަކަށް

ބޭސްލިޔެދިނުން.
•

މށް ދެވޭފަރުވާ.
ތެލަސީމިޔާއާއި އެކަމާގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަ ަ

•

ދަރިފުޅު އުފަންވުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންކަމާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އެދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑަށް
އައިސްފައިވާ އެކިއެކި ބަދަލާ ގުޅިގެން ދެވޭފަރުވާ.
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އެނެކްސް 3
ވަކި އުޞޫލްތަކެއްގެ މަތީން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް :
•

ނަންބަރު އައިނު) :ނަންބަރު އައިނެއްގެ ހެއްދުމުގެ އަގަށް  2އަހަރުން އެއްއަހަރު

ގިނަވެގެން 1000/-ރ(.
•

ތިރީގައި މިވާ ޚިދުމަތްތައް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ މަދަނައިގެ ބައިވެރިވާތާ  2އަހަރު

ފަހުންނެވެ .އަދި މިޚިދުމަތް ތަކުރާރުކުރެވޭނީ ކޮންމެ  2އަހަރަކުން އެއްއަހަރުއެވެ.
•

ޢުމުރުން  45އަހަރަށްވުރެ މަތީ ކޮންމެ މީހަކަށް ހަދައިދެވޭ "މަދަނަ މެޑިކަލް

ޗެކްއަޕް" )މަދަނަ މެޑިކަލްޗެކަޕްގެ ޚަރަދަށް ގިނަވެގެން 700/-ރ(.
މތުގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
މިނޫން އިތުރު އެއްވެސް މެޑިކަލް ޗެކަޕެއް މަދަނައިގެ ޚިދު ަ
މަދަނައިގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕްގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްތައް މި ލިއުމުގެ އެނެކްސް  5ގައި
ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

ވަކި މުއްދަތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް:
•

އައިސީޔޫ ގައި ފަރުވާ ދެވޭނީ ގިނަވެގެން އަހަރަކު  90ދުވަހު އެވެ) .އައިސީޔޫގައި 30
ދުވަހަށް

ވރެގިނަ
ު

ދުވަސްވާނަމަ

ފަރުވާކުރިޔަށް

ގެންދަންވާނީ

ކްލެއިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެންޓަރގެ ހުއްދަ އާއި އެކުގައެވެ(.
•

ވޯރޑްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެވޭނީ ގިނަވެގެން އަހަރަކު  180ދުވަހު އެވެ.
)ވޯރޑްގައި  30ދުވަހަށް ވުރެގިނަ ދުވަސްވާނަމަ ފަރުވާކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ ކްލެއިމް
ސންޓަރގެ ހުއްދަ އާއި އެކުގައެވެ(.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ެ

•
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4 ްއެނެކްސ
ްފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވުމާގުޅިގެން ބަލިމީހުން އިވެކްއޭޓްކުރުނ
MEDICAL REFERRAL LETTER
Referring health Facility : ......................................................................
Referred Facility: ...................................................................................
Patient Name: .......................................................................................
Age:…………………….. Sex:……………………
Health Facility ID No: ............................................................................
Address: ...............................................................................................
National ID No: .....................................................................................
Duration Of Treatment: ........................................................................
Ward & Bed No: ....................................................................................
ProvisionalDiagnosis: ............................................................................

Assessment of Present Condition (Positive Clinical Findings):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Investigations Done (Relevant)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Treatment Given at the Referring Health Facility:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………

ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
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Assessment of Present Condition (Positive Clinical Findings):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Investigations Done (Relevant)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Treatment Given at the Referring Health Facility:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Reasons for Emergency Referral:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Recommendations of Specialist at Referred Facility (and
name of the specialist):
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………
Is the patient fit for travel: By air (Y/N); By sea (Y/N) Is
patient a stretcher case: (Y/N)
Is medical escort required: (Y/N) If yes, number of escorts
required: ……………………

ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
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Date: …………………………………..
Name, Designation and Signature of medical practitioner/
health worker referring the case:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………..

ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
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Social Health Insurance Protocol for Emergency
Transfers Inclusion Criteria
1. Must be declared a life – threatening emergency by the host
institution attending medical practitioner or health worker.
2. Must be corroborated by receiving health facility as an
appropriate case for receipt and management that will make a
critical difference in term of morbidity / mortality.
3. The patient should be fit for air/ sea travel. (As declared jointly
by referring and receiving facilities)

Exclusion Criteria
1. Unfit for air/ sea travel
2. Management at higher level is unlikely to make a prognostic
difference
3. Brain death
4. No Consent

Common Eligible Conditions
1. Trauma – Head Injury , Complicated fractures that require often
reduction or instrumentation
2. Extensive burns (after immediate hemodynamic stabilization)
3. Penetrating/ Crusting injuries of thorax/abdomen with significant
internal organ damage
4. Acute CNS infections with doubtful diagnoses
5. Status epileptics with undiagnosed a etiology
6. Mania requiring physical restraint
7. Depression with serious suicide ideation
8. Anti polyneuropathy/radiculopathy/muscle disease requiring
ventilator support (e.g. scrub typhus, dengue) or developing
serious complications (e.g. DSS/DHF)
9. Stroke with raised ICT
ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
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10. Severe Cardiac Failure
11. Anti respiratory failure (where ventilator support is not available
locally)
12. Life – Threatening car dial arrhythmias
13. Seriously ill patients with any diagnostics conundrum
14. Gross life threatening congenital anomalies (compatible and life)
15. Extreme prematurity(<33 wks)
16. Life threatening urgent surgical conditions
17. Congenital cyanotic heart disease requiring medical/surgical
management. (e.g. pulmonary stenosis/Artesia)
18. Life threatening pregnancy related complications either for baby
or mother

5 ްއެނެކްސ
ްމަދަނަ މެޑިކަލްޗެކަޕ
1
2
3
4
5
6
7

CHEST X‐RAY
ECG‐12 LEADS ONLY
TOTAL CHOLESTROL
FASTING BLOOD SUGAR
SERUM CREATININE
SGOT/AST
SGPT/ALT

ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ

8
9
10
11
12
13
14

URIN ANALYSIS
HB/PCV
TLC
DLC
ESR
PAP SMEAR
PSA
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