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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

   

 ގަވާއިދު  ބެހޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑާ

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

އްާދގެ ވަނަ މާ 39(ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2015/29ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،މިއީ (ހ) 1 ތަޢާރަފާއި ނަން 

މުގައި ޕޯޓުކުރުރި  ،ހާމަކުރުމާއި ،ބެލުާމއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ވައިލުމާއިދަށުން މެޑިކަލް ރެކޯޑު އެކުލަ

އް އުސޫލުތަ  ޖެހޭޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތނުން ޢަމަލުކުރަން

  ގަވާއިދެވެ.ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިިބގެން އެކުލަވައިލާ 72ޤާނޫުނގެ  ޓަކައި، އެ ކަނޑައެޅުމަށް

 ބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "މެޑިކަލް ރެކޯޑާ )ށ(  

 ގަވާއިދަށް

 ފަށާ ޢަމަލުކުރަން

 ތާރީޚު 

ން ތާރީޚު ރާއިޢުކުޝާމި ގަވާއިދު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި  2

 ނެވެ.(ތިނެްއ) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3ފެށިގެން 

 ވަނީއެވެ. ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ،މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް  3 މަޤްޞަދު 

 ަމށް ލެހެއްޓުށް ބެޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ޮކންމެ މީހެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ރައްކައުތެރިކޮ (ހ)  

 ޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

ޖެހޭ ލުކުރަން ޢަމަ ރެކޯޑުތައް އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ގޮތާއި، ެއ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި މެޑިކަލް (ށ)  

 މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

ޚިދުަމްތ ، ންވަރަށް މިޫލމާތު، ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮންމެެހން ބޭނުންާވނެޢުޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާގެ މަ (ނ)  

 ން؛އިމްކުރުޤާޚިދުމަތްތެރިންނާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް  ޙީފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ޞިއް

އްރު ކޯޑުގެ ސި ރެޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ މީހުންގެ މެޑިކަލް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން (ރ)  

 އެ ރެކޯޑުތައް ބެލޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛ ،ހިފެހެއްޓުމާއި
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 ހިންގޭނެ  ގަވާއިދު

 ދާއިރާ 

އި  ތަންަތނާ ހައިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެޞި  4

   އެވެ.ގާނެދައުލަތުން ބަަލހައްޓާ ފަރާތްތައް ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިނ

 ދެވަނަ ބާބު    

 މެޑިކަލް ރެކޯޑު    

 ރެކޯޑުގެ މެޑިކަލް

 ބެލެވޭ ގޮތުގައި

 ލޫމާތު މަޢު

 މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ހިެމނެއެވެ.  5

 ؛ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީުހންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު (ހ)  

 ؛މާތުޢުލޫޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީުހންނާ ގުޅޭ ކްލިނިކަލް ޑޭޓާގެ ގޮުތގައި ބެލެވޭ މަ (ށ)  

ން ެމނޭޮގތު ހިންތަކަްށ ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ީމހުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޤާނޫނީ ޭބނު (ނ)  

 ތައްޔާރުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް.

 ރެކޯޑުގެ މެޑިކަލް

 މިލްކުވެރިކަން

 ޚިދުމަތް ޙީޞިއް ،އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ (ހ) 6

. އަދި ނެވެތަފަާރތުގެ ޞިއްޙީ މައުލޫމާތު ނޯޓުކޮށް ބަލަހައްޓާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ  ލިބިގަންނަ

 ލް ިރކޯޑުޑިކަދައުލަތުން ބަަލހައްޓާ ފަރާތްަތއް ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގައި ަބލަހައްޓާ މީހުންގެ މެ

 .ދައުލަތުން ބަލަހަްއޓާ ފަރާތް ެގންގުޅޭ ތަނެވެ ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ 

   ނޫނާިއ ގެ ޤާޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކުން  )(ށ  

ދޭ އެދުމަށް ޑު ހޯމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މެޑިކަލް ރެކޯ

އްޙީ ޞި.  އަދި ވެ ނުދެއެފަރާތްތަކަށް އެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ހަިނވެގެނެއް

 ފަދަ އެން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި

 .ކެވެރެކޯޑުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޒިންމާއެ

    ނޫނުގެ ގެ ޤާ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކުން (ނ)  

   ްނވާ ބިގެލިވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް  40

 ނުދެެއވެ.  ވެގެނެއްހަނި އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ިސއްރު  ހިފެހެއްޓިފައިވުމުގެ ޙައްޤާއި އިމްތިޔާޒު

އިާވ އަޅައިފަނޑަޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ކަޞިއް  ،އަދި އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު

ށްެގން މަކޮހާޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ބަލައި  ،އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ

 ނުވާނެއެވެ.
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 ރެކޯޑު މެޑިކަލް

 ބެލެހެއްޓުމުގެ

 އުފުލާ ޒިންމާ

 ފަރާތް

ްނ މެޑިކަލް ވަނަ މާއްދާެގ (ހ) އާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށު 39 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާޫނނުގެ  7

ރި ވާލުވެހު މާ ހަރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ޔަގީން ކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ިހންގު

ންގުޅޭ  ގެއެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް

ން ދައުލަތު މަކީމީހުންގެ ެމޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ޔަގީންކުރުތަންތަނުގައި ިތބޭ 

 ވެ.ންމާއެކެޒިގެ ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ގެންގުޅޭ ަތން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ ިއސް މުވައްޒަފެއް

މެޑިކަލް ރެކޯޑު 

ބެލެހެއްޓުމުގައި، 

ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ 

 ޒިންމާތައް

އްޙީ ޞި  ،މަށާއިއްޓުދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެޞިއްޙީ ޚި (ހ) 8

ހެން ވައި އެފިޔަ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ްތދޭ ޙީ ޚިދުމައްޞިއި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫާމތު ބޭުނން ނުކުރެވޭނޭަކން ޔަގީްނކުރުމަށް ޓަކަ

 ތަންތަން ިހންގާ ފަރާތްތަކުން ަހރުދަނާ ނިޒާމްތަކެއް ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙީ އި، ޞިއް ޓަކަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް (ށ)  

       ،ކޮށްތައްތައް ފުރިހަމަ އެްނމެ މަދުވެގެން ވެސް އަންނަނިވި ކަން ،ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން

 އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަލް ތަ މެޑި ނުވަ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއް އުފެއްދުން )1(  

ޒަެފއް ތަ މުވައްވަނުން ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފު

 ؛ސުންޖެއްޢައްޔަނުކުރުން؛ އަދި މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރުދަނާ އިްނތިޒާމެއް ހަމަ

 އެެހން  ވައިހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ )2(  

ތައް  ނިޒާމް ޖެހޭކުރުމަށް ަޓކައި ޤާއިމް ކުރަން ފަރާތަކަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނުެބލޭނެކަން ކަށަވަރު

 ޤާއިމް ކުރުން؛

ތަްއ ވަސީލަތް  ނިކްމެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ފަދަ އިލެކްޓްރޯ )3(  

ލް ޑިކަކަށް މެރާތަފަހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ކަމާނުބެހޭ  ،ބޭނުންކުރާ ހާލަްތތަކުގައި

 ރުން؛ކުމް ރެކޯޑު ނުބެލޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ނިޒާމްތައް ޤާއި

ތްތައް  ވަސީލަނިކްމެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ފަދަ  އިލެކްޓްރޯ )4(  

ްނ ނުންކުރުޑު ބޭއި މެޑިކަލް ރެކޯބޭނުންކުރާ ނަަމ، ސިސްޓަމް ޭބނުން ނުކުރެވޭ ބައެއް ހާލަތްތަުކގަ

ރިހާ ރާ ހުމި ނިޒާމު ބޭނުންކު ،މެދު ނުކެޑޭނޭ ގޮތަށް "ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން" ތައްޔާރުކޮށް 

 ؛މުވައްޒަފުން ގަވާއިދުން ތަމްރީުނކުރުން

އް ކޭނިޒަމެ ގ މެމެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ހަރުދަނާ މޮނިޓަރިން )5(  

 އަދި ؛ގަވާއިދުން އެ ކަންަކން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ،ޤާއިމުކޮށް
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ވާއިދުްނ ކޮށް، ގައިމުޤާމެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ބެކަޕް ސިސްޓަމެއް  )6(  

ޒާމު  ނިލް ރެކޯޑުގެމެއިންޓެއިންކުރުން. މިގޮތުން ބެކަޕް ސިސްޓަމެއް ބަހައްޓަްނވާނީ މެޑިކަ

 ބަހައްޓައިފައިވާ ތަން ނޫން  ރައްކައުތެރި އެހެން މާޙައުލެއްގައެވެ.

    ނަމަ، ތެއްޓެލެ މެޑިސިން ފަދަ އެލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭުނންކޮށްެގން ދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަ )7(  

ހާ ުހރި ތަ ަބލިމީވަ ޔަ ނުބަލިމީހާ ެއ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ދި ،ބަލި މީހާގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ަބަލހައްޓާނީ

ޝްވަރާ މަ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ދޭ ތަންތަުނންނެވެ. މި ހާލަތުގައި ޓެލެ ެމޑިސިންގގެ ޒަރީޢާއިން

އި، ޝްވަރާއާ މަ ފޯރުކޮށްދިން އެކްސްޕާޓުންގެ ުނވަތަ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މަޢުޫލމާތާއި، ފޯރުކޮށްދިން

ރި ގައި ހުއިރީބަލިމީހާގެ ކަ ،ށް ބިނާކޮށްފޯރުކޮށްދިން ވަސީލަތާއި، ތާރީޚާއި، މަޝްވަރާގެ މައްޗަ

ރެކޯޑު  ތިންޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ުކގެ ފަރާތްތަ  އެމެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ނިޒާމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ އެންެމހައި ފަރާތްތަކާއި )8(  

ކަން މި ،ކޮށްވަރުއެ ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭކަން ކަށަ ،އްޔަތު ކަނޑައަޅައިމަސްއޫލި

 ތަންފީޒުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.

 ރެކޯޑުގެ މެޑިކަލް

 އެންމެ ގޮތުގައި

 މަދުވެގެން

 ބަހައްޓަންޖެހޭ

 މަޢުލޫމާތު 

 އިތިރީގަ  ،މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުްނ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަްނނަ ކޮންމެ  9

 މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 -މަ:ނަރާތެއް ދާ ފަޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީާހއަކީ، އައުޓް ޕޭޝަންޓެއްގެ ގޮުތގައި ޚިދުމަތް ހޯ (ހ)  

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ފުިރހަމަ ނަން؛ )1(  

 ޖިންސް؛ )2(  

 ؛އުފަންވީ ތާރީޚު )3(  

 ފަާރތަކީ ންނަނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު، ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު )4(  

އްެގ ޝަނެކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ އެނޫންވެސް އައިޑެންޓިފިކޭ

 ނަންބަރު؛
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  އެޑްރެސް (ރަށް، އަތޮޅު، ޤައުމު ހިމެނޭ ގޮުތން)އާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ )5(  

 ޤައުމީ ނިސްބަތް؛ )6(  

 ؛ބަލީގެ ބާވަތް  )7(  

 ބަލި ދެނެގަތުަމށް ކުރި ނުވަތަ ކުރަން އިރުޝާދު ދިން ތަޙުލީލުތަްއ؛ )8(  

 މާތު؛މަޢުލޫ މަ އެޭބހުގެ މިންވަރާއި، ބޭހުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ނަ ،ދިން ބޭހާއި )9(  

މެހަިއ ޅޭ އެންގުކާ އެ ކަމަ ،ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މެޑިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް ހެދިފައިވާ ނަމަ )10(  

 މަޢުލޫމާތު؛

ޅޭ ގުާމ ރުހު  ،އެއްވެސް ފަރުވާއަކީ ލިޔުމުން ރުހުން ހޯދައިގެްނ ދޭންޖެޭހ ފަރުވާއެއް ނަމަ )11(  

 ؛މަޢުލޫމާތު

ްނނީ ދިން ފަރުވާޚިދުމަތް ހޯދި ވަގުތާއި،  ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަށް ފަ ،ތާރީޚާއި ޚިދުމަތް ހޯދި )12(  

ގައި  އުންސިލު ހޭ ކަޚިދުމަތް ދިން ހައިސިއްޔަތާއި، ޚިދުމަތްތެރިންނާބެ، ޚިދުމަތްތެރިންގެ ނަންތަކާއި

 ؛ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  ނަންބަރު

ވާ ކޮށްފައި ބުންޖީޝުއަރެންސް މެދުވެރިކޮށާއި، އަމިއްލަ ތަފާތު އިން، ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލީ ޚަރަދާއި )13(  

 ޚަރަދު.

    ،އް ނަމަ ރާތެފަޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާއަކީ، އިންޕޭޝަންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ޚިދުމަތް ހޯދާ  (ށ)  

ްއ ދުމަތެކުލެވޭ ޚި އެމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުްނ، އަންނަނިވި ރެކޯޑު

 -އެ މަޢުލޫމާެތއް:، ހޯދައިފައިވާ ނަމަ

 ؛ދޫކޮށްލި ތާރީޚު ،އެނދުމަތިކުރެވުނު ތާރީޚާއި )1(  

 ރުވާދިން ފައި، ޚިދުމަތް ހޯދި/ލިބިގަންނަ ފަރާަތށް ފަރުވާދިން ފަންނީ ޚިދުމަްތތެރިންގެ ނަންތަކާ )2(  

 ؛ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު ؛ހައިސިއްޔަތާއި
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ދެވޭ ނޭތުގައި އްދައެނދުމަތިކޮށްފައިވާ މު ،ޔާއި، ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ބަލިތަކާއިފަރުވާ ދިން ބައް )3(  

 ންގަިއދޭއަލަތު ބަލިމީހާގެ ހާ، އެކަމާ ގުޅިގެން ދިން ފަރުވާ ފަދަ ،ހާދިސާއެއް ދިމާވެފައިވާ ނަމަ

 ލު؛ތަފުސީ ގެ އޭއެނދުމަތިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ދިން ުހރިހާ ފަރުވާއާއި ،ޕްރޮގްރެސް ނޯޓުތަކާއި

 ؛ލެބޯޓަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު )4(  

 އިމޭޖަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު؛ )5(  

 ؛އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )6(  

 ؛ވިހެއުމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު )7(  

 ؛އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންާނބެހޭ ރިޕޯޓު )8(  

 އިންޕޭޝަންޓް ޕްރިސްކްރިޕްޝަން؛ )9(  

 ޑިސްޗާޖް ސަމަރީ؛ )10(  

 ؛ބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުންސާމަރު  )11(  

 ؛އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓު )12(  

 ؛ކޮންސެންޓް ފޯމު )13(  

 ންމެހައިރާ އެޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ލިބިގަްނނަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކު )14(  

 ލިޔެކިޔުންތައް.

ގައި ގެ ތެރޭކޯޑު، މެޑިކަލް ރިމި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ނ)  

އްޙީ ޞިއަސްލު  ޖުގެހިމެނޭ އިމޭޖަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ ފިލްމު ނުވަތަ އިމޭ

މަތްދޭ އްޙީ ޚިދު ޞިޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ  ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ބެލެހެއްޓުން

 ނުވެއެވެ. ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެެނއް

ދާ ދުމަތް ހޯ  ޚިމި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ިއސްތިސްނާވާ ހާލަތްތަކުގައި އެފަަދ އަސްލުތައް ޞިއްޙީ (ރ)  

 .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުން ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ ،ފަރާތާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ރެކޯޑު
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އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަސީލަތްތަކުގައި 

މެޑިކަލް ރެކޯޑު 

ރައްކައުކޮށްފައި 

 ބެހެއްޓުން 

ނެއެވެ. ހެއްޓިދާބެލެ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި މެޑިކަލް ރިކޯޑު  10

ހަމައަްށ ކަށް ފުރި ލުތަމިގޮތަށް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ައންނަނިވި އުސޫ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރެކޯޑަކީ މެޑިކަލް އްޓާބޭސްއެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓެއްގައި ބަހަކޮމްޕިއުޓަރ ޑޭޓާ (ހ)  

 ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓު ކުރެވޭގޮތަށް ބެހެއްޓޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ތަކުްނ ވެސް ގޮ ނޫން ކަރުދާހުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މެޑިަކލް ރެކޯޑުގެ އަސްލު ސްކޭންކޮށްގެން ނުވަތަ އެ  (ށ)  

   ކީ ލް ރެކޯޑަޑިކައިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓަކަށް ބަަދލުކޮށް ރައްކައުކުރާ ނަމަ، ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެ

ޑަކީ ކިޔަން ވާ ރެކޯފައިއޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތް އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި އިލެކްޓްރޯނިުކކޮށް ބެހެއްޓި

 އެނގޭ ސާފު ކޮޕީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ރެޯކޑުގެ މެޑިކަލް އްޓާ ޕިއުޓަރ ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޯފމެޓެއްގައި ބަހަކޮމް (ނ)  

ފަަދ . އަދި އެ ކެވެރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ޒިންމާއެ

ރުމަށް ށަވަރުކުން ކައް ނުވާނެކަރެކޯޑުތައް ބަދަލުވުން، ނުވަތަ ެގއްލުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން ފަދަ ކަމެ

ޑިކަލް  ފައިވާ މެްއޓިޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބެހެ

 ރެކޯޑުގެ "ބެކްއަޕް" ގަވާއިދުން ހަދައި ރައްކައުކުރަންވާނެއެވެ.

 ރެކޯޑެއް މެޑިކަލް

 ގޮތުގައި

 ތައްޔާރުކުރެވޭ

 ލިޔުމުގައި

 ޞިއްޙީ

 ތަނުގެ މަތްދޭޚިދު

 މަޢުލޫމާތު

 ހިމެނުން 

އެންމެ  ،މެއްގައިލިޔު މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ތައްޔާރުކުރާ ކޮންމެ  11

 މަދުވެގެން ވެސް، އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތު ހިމަނަންާވނެއެވެ.

 ؛ބަރުރާއި، ލައިސެންސިންގ ނަންރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ނަމާއި (ހ)  

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ އެޑްރެސް؛ (ށ)  
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 ؛ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު  ،ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނަމަ (ނ)  

 ؛ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު (ރ)  

 ރެކޯޑު މެޑިކަލް

 ބަހައްޓަންޖެހޭ

 މުއްދަތު

މުޅި  ރާތެއްގެ ފައެ ޚިދުމަތެއް ހޯދާ  ،މެ މީހެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮން (ހ) 12

ަބލިީމހާގެ  ،ޓާއިރުހައްއުމުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތަށް ބަލަ

 .ވެ ވާނެއެރަންކުރީގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ލިޭބނޭ ގޮތަށް "އާކައިވް" ކު

ގެ ރާތްތަކު ފަޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް (ށ)  

ހަރުދުވަސް އަ(ހައެއް)  6މީލާދީގޮތުން  ،އެ މީހަކު މަރުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު

 ވަންދެން ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.

ަވނަ  21 މި ގަވާއިދުގެ ،ހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ަނމަވެސްމި މާއްދާ (ހ) އާއި (ށ) ގަިއ އެ (ނ)  

  ނަމަ، އްޓައިލާ ހުމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް

ރަެހއް އިދު ހު ގަވާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ވަކި އުސޫލެއް ހެދުމަށް މި އެ ތަނެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑާ

 ވެ.ނާޅައެ

ރު ނީ ިސއްންވާމުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ނައްަތއިލާ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނައްތައިލަ (ރ)  

، ާމއިހާގެ ނަމީިލ ހިފެހެއްޓޭ ގޮަތށެވެ. އަދި ނައްަތއިލެވޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތަކާ ބެޭހ މަޢުލޫމާތު (ބަ

ތަާކއި، ޢުލޫމާތު މަ ކާކުކަން އަންގައިދޭދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ފަދަ

ްއަޓން ) ބަލަހަރީޚުބަލިމީހާ މަރުވި ތާރީޚާއި، އެ ަބލިމީހާއާ ގުޅޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ނައްތައިލި ތާ

 ވާނެއެވެ.

ސިއްރު 

 ހިފެހެއްޓުން 

ވާއާިއ، ނެ ފަރުދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަާރތުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި، އޭނާއަށް ދީފައިވާ ނުވަތަ (ހ) 13

އަދި  ސިއްރު، ތަކީ އޭނާ ލިބިގަތް ޚިދުމަތާ ގުޅުްނހުރި ެއންމެހައި މަޢުލޫމާ ،އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި

ގެ ސިއްރު ޢުލޫމާތު މަމެޑިކަލް ރެކޯޑުގައި ހިމެނޭ ،އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެެކވެ. އެހެންކަމުން

ދުމަތްދޭ އްޙީ ޚިކީ ޞިޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން

 ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެެކވެ.
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   ގެ  މާްއދާމި ،އިއަންނަނިވި ާހލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެްއ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ހާލަތެއްގަ (ށ)  

ްށގެން  ހާމަކޮކަށްބެހޭ ފަރާތަކަމާނު ،(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަުޢލޫމާތެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން

 ނުވާނެއެވެ.

 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާުތން ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުން؛ )1(  

 ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން؛ )2(  

ށް ށްދިނުމަރުކޮޤާނޫނަކުން ލިބިޭދން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، އެ ޤާނޫނަކުން ފޯ )3(  

 ށް ފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ގޮތުން؛ލާޒިމުކުރާ ފަރާތަކަ

ތްދޭ  ޚިދުމައްޙީޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނުން ބާރުދީފައިވާ މީހެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް، ޞި )4(  

ވާ ޓައިފައި ހައްތަނެއްގައިވާ އެއްވެސް ބަލި މީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުަވތަ އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން ބަ

މާތު  މަޢުލޫއެ  ންކޯޑެއް ބަލަން ބޭނުންވެގެން އެ ފަރާތުން ލިޔުމުރެކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ރެ

 ހޯދަން އެދުމުން.

 ސިއްރު

 ހިފެހެއްޓުމަށް

 ތިންވަނަ

 ފަރާތްތަކަށް

 ޒިންމާ އޮންނަ

އަކީ  ޒިންމާ ންނައޮ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާޫނނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް   14

  ގޮތުންމި ވެ. ރެވޭ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އޮންނަ ޒިންމާއެކެއެ ރެކޯޑެއް ހިއްސާކު

ނިވި އި އަންނަ ރޭގަމެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެޭހ ފަރާތްތަކުގެ ތެ

 ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

ނޫުނ) ގެ ޤާސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ (އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެން  2011/15ޤާނޫނު ަނންބަރު:  )1(  

 ދަށުން އެ ނިޒާމް ހިންގުމަށް ޓަަކއި އުފައްދައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ؛

މާުތ ޢުލޫހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ބޭނުންތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަ )2(  

 ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައް.

 ރެކޯޑު މެޑިކަލް

 ބޭނުންކުރުން 

ތެއް  ޚިދުމައެ ،އިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު، އޭނާއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކަޞި  15

ނާ ތްތެރިންދުމަޚިދިނުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވެނ މިންވަރަށް، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދޭ އެހެން ޞިއްޙީ 

 ހިއްސާ ކުރެވިދާނެއެވެ.
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 ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ

 ފޯރުކޮށްދޭ

 ފަރާތްތަކުން

 މަތްޚިދު

 ލިބިގަންނަ

 މެޑިކަލް ފަރާތުގެ

 ބެލުން ރެކޯޑު

ނިވި ްނނަޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުްނ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ފަާރެތއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު، އަ (ހ) 16

 ާވނެެއވެ.ގެން ނުލައިބަހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި ފިޔަވަިއ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ހޭ ބަލަްނޖެ ތުންލިބިގަންނަ މީހާއަށް ިޚދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ ަތނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ ޚިދުމަތް )1(  

 ހާލަތުގައި؛

  އެފަދަ ަވތަޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ ިޞއްޙީ ރިސަރޗް އެތިކްސް ކޮމިޓީން ހުއްދަ ލިބިގެން ނު )2(  

ންވާ ކަށް ބޭނުނުމައެފަދަ ޢިލްމީ ބޭކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ރިސަރޗުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ 

 މަޢުލޫމާތު، އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށްަފއިވާ ފަރާތުން ހޯދާ ހާލަތުގައި؛

   ތު، މަޢުލޫމާ  ންވާޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މުރާޖަޢާތަކާއި ތަޙުޤީޤުތަކަށް ބޭނު  )3(  

 އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާުތން ހޯދާ ހާލަތުގައި؛

 ގައި؛ ހާަލތުހޯދާ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަުށން ތަފާސްހިސާބު ނެގުމަށް ޭބުނންވާ މަޢުލޫމާތު )4(  

ްނޖެހޭ ށްދޭ އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޯރުކޮ )5(  

 ؛މަޢުލޫމާތު، އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށްަފއިވާ ފަރާތުން ހޯދާ ހާލަތުގައި

ތު ަމޢުޫލމާ ޖެހޭހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޭބުނންތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން )6(  

 އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާުތން ހޯދާ ހާލަތުގައި.

ނގައި ންތާޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުްނ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު، އެ ތަ (ށ)  

ބެލެން  ޢުލޫމާތު މައެކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ބެލޭނެޮގތަށް ހުރެގެްނ ނުވާނެއެވެ. މަސައް

ށްފަިއވާ ހުއްދަކޮ ގެންހުންނަންވާީނ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަްތތަކުަގއި، ކަނޑައެޅި

 ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އެ ރެކޯޑު ، ރުގެ ދަށުން މެިޑކަލް ރެކޯޑު ބަލައިވަނަ ނަންބަ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ނ)  

 ނެއެވެ.ންވާއެންމެ މަދުވެެގން ވެސް، އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަކުރަ ،ބޭނުންކުރުމުގައި



 ދިވެހިަސރުކާުރގެ ެގޒެޓް                            1138  އަދަދު:                               48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
 

13 

 ނުުމގައިބޭގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބަލިމީާހ ރުހުން ދީފައިވާ ހާލަތްތަކުަގއި، ޚިދުމަތް ދިނުމު )1(  

ވެގެން ށް ލާޒިމުއްޗަމަށް ވަކިން ހުއްދަ ހޯދުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މަބަލިމީހާގެ ރެކޯޑު ބެލު

 ނުވެއެވެ.

ރު ން  ސިއް ތަކުޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި، ރެކޯޑު ބަލާ ފަރާތް )2(  

  ނަގަންާވެނއެވެ.ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ

 ރެކޯޑު މެޑިކަލް

 ފޯރުކޮށްދޭނެ

 ރާތްތައް ފަ

ަތކަށް  ފަރާތް އިވާިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތނުން ބަލަހައްޓާ މެޑިކަްލ ރެކޯޑު  17

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

 ؛އަހަުރން މަތީގެ ފަރާތަކުން އެދުމުން 18 ، ލިބިގަންނަޚިދުމަތް (ހ)  

     ަތކީ ފަރާ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ،މަވެސްމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެެހްނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަ (ށ)  

ކުޅެދޭ ދުމަށް ނު އެއެ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް

ންަމ، ވަތަ މަނުހާ، ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ، އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ، ނުވަތަ ފިރިމީ

ހަކު އެ ފަދަ މީއަހަރު ފުރިފައިވާ) ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ  18ން (ނުވަތަ ދަރި، ނުވަތަ ބައްޕަ

 ގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް އެދުމުން؛ފަރާތެއް

 މުން؛އެދު އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެިރ ފަރާތަކުން ހޯދަން 18 (ނ)  

ވަތަ ރުޢީ ނުގެ ޝަޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތުސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުރި ފަރާތެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯ  (ރ)  

 ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި ފަރާުތން އެުދމުން؛

 ؛ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް މަރުެވފައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު އެދުމުން (ބ)  

 ން.ރާއްޖޭގައި މަރުވާ ބިދޭސީއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާެބހޭ ފަރާތަކުން އެދުމު (ޅ)  

މެޑިކަލް ރެކޯޑު 

ހޯދަން އެދުމާއި، 

މެޑިކަލް ރެކޯޑު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ،ފިޔަަވއި ަލތްތައް ހާކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނުަވތަ ޤާނޫނަކުން ިލބިދޭންޖެޭހނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  18

 ރީަގއި ތިނީ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދަން އެދުމާއި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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ޅާ ކަނޑައަ ނުންމެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ. އަދި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަ (ހ)  

ްނ  ތަނަކުތްދޭފޯމެއް ހުށަހަޅައިގެން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދަން އެދުމުގެ އިންތިޒާމް ޞިއްޙީ ޚިދުމަ

 ދާނެއެވެ.ހަމަޖެއްސި

  ވަހުގެ ތެރޭގައި (ތިނެއް) ދު 3މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ  (ށ)  

 .އެ ރެކޯޑެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ރެ ކުން ކުތްތަގޮއަންަނނިވި  ،ނުންޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި (ނ)  

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ކޮށްދިނުްނ؛ޕީ ފޯރު ގެ ކޮމެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ކޮޕީ ހައްދައިގެން ދެވެންހުރި ހާލަތްތަކުގައި މެިޑކަލް ރެކޯޑު )1(  

ދޭ ަތނުގެ ޚިދުމަތް ޙީއްޞި ،މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ބާވަތަށް ބަލަިއގެން ކޮޕީ ހައްދައިނުދެވޭ ފަދަ ެރކޯޑުތައް )2(  

 ޢުލޫމާތު  މަކަމާބެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބަލައި ފާސްކޮށް އޭގައި ހުރި

 ނަކަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދިުނން.

، ކޮބައިކަާމއި ) ވަނަ ނުކުތާގައި ވާގޮތަށް ފޯރުޮކށްދެވުނު މަޢުލޫމާތަކ2ީ) އާއި (1މި މާއްދާގެ ( )3(  

ާރތުަގއި ތް ދޭ ފަދުމަްނ ފަރާތާއި، މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދެވުުނ ފަރާތް އެނޭގނެ ލިޔުމެއް ޚިމަޢުލޫމާތު ދި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ރެކޯޑު މެޑިކަލް

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 ފީނެގުން 

ރު އިޚްތިޔާ  މުގެމެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި ފީއެއް ނެގު (ހ) 19

 ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ޞިއްޙީ

ްނ އި ވެގެމުގަކަމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ެނގޭ ފީއަކީ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނެގޭ ފީއެއް  (ށ)  

 ނުވާނެއެވެ.

ރާަލއި ދު ،ފީ ނެގޭ މިންވަރު  ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފީ ނަގާ ނަމަ، ފީ ނެގޭކަާމއި (ނ)  

  ޝާއިޢުކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.އާންމުކޮށް

މެޑިކަލް ރެކޯޑު، 

އެއް ތަނުން 

އަނެއް ތަނަށް 

 ބަދަލުކުރުން 

ހެން ތްދޭ އެދުމަޞިއްޙީ ޚި ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް  20

 ޢުލޫމާތުމަގެ ބަދަލުކުރި ފަރާތު ،ކުރި ދުވަހާއިފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ނަމަ، އެ ރެކޯޑެއް ބަދަލު

 ފުރިހަމައަށް ބަހައްޓަްނވާނެއެވެ.
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 ޚިދުމަތްދޭ

 ޚިދުމަތް ފަރާތުން

 ހުއްޓައިލާނަމަ

 ޢަމަލުކުރަންވީ

 ގޮތް

ލަން ހުއްޓައި ފާރިޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ދެމުންއައި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ނުވަތަ ވިޔަ  21

 ތިރީގައި  ރާނީމަ، އެ ތަނަކުން ބަލަހައްޓަމުންއައި މެޑިކަލް ރެކޯޑާ މެދު ޢަމަލުކުގަސްތުކުރާ ނަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެެވ.

އިލަން  ހުއްޓަފާރިޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ނުވަތަ ވިޔަ (ހ)  

  ރެކޯޑުކަލްދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް މެޑިނިންމި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މި ގަވާއި

 ބެހެއްޓޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

ލުުކރާީނ މަ ޢަމަޖެ ނަޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ވަގުުތން ބަންދުކުަރންޖެހޭ ފަަދ ހާލަެތއް މެދުވެރިވެއް (ށ)  

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ޖެހިއްޖެ ލަންގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިމި މާއްދާ (ނ)  

ރެވެޭނ ސެސް" ކުއެކް ނުވަތަ ވަގުތުން ަބންދު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް " ،ނަމަ

 ގޮތް އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާުނ ކުރަން ވާނެއެވެ.

 ރެކޯޑަށް މެޑިކަލް

 ނައުން ބަދަލުގެ

ފައިވާ ހައްޓައިބައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ގޮތުގަ (ހ) 22

 ވެ.އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ބަދަލު ގެެނސްގެން ނުވާނެއެ

ތުގައި  ގޮސް،  މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެމި މާއްދާގައި (ހ) ގައި ެއެހން ބަޔާންކޮށްފައި ޮއތް ނަމަވެ  (ށ)  

ަމ، އްޖެ ނަފެނި ބެހެއްޓިފައި ހުރީ ަރނގަޅު ނޫްނ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަަކށް

 ލޫާމެތއް މަޢު ރެކޯޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް  އެ

 ރަނގަޅުކޮށް އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެއެވެ.

މައިެލވޭ ނެހެން ދަނގޭކަރުދާހުގައި ލިޔެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު، ރެކޯޑުގައި ލިޔެވިފައިވާ އަސްލު ކިޔަން އެ )1(  

 ރޮނގަކުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު ިއޞްލާޙުކުރުން؛

 ރުްނ؛ކުޞްލާޙު އިން އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަހައްޓައިފައިާވ މަޢުލޫމާތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަަދލު އެނގޭނޭހެ )2(  

މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑު އިޞްލާޙުކުރާ ނަމަ، އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައި  )3(  
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އިޞްާލޙު  ،އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި ،އިޞްލާޙު ގެނައި ތާރީޚާއި ،ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި

 ،އިޞްލާޙުކުރި ފަރާތެއްގެ ސޮއިކުރެވުނީ ކަރުދާހުގައި ބަހައްޓަިއފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްާވނަމަ، 

 މެޑިކަލް ރެކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ރެކޯޑު މެޑިކަލް

 ނައްތައިލުން 

މުއްދަތު  ޒިމުކުރާ ލާމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެހެއްޓުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް (ހ) 23

 ވެ.ރެކޯޑު ނައްތައިލެވިދާނެއެހަމަވުމުން، އެ ތަނެއްގައި ބަހަްއޓައިފައިވާ މެޑިކަލް 

ތްދޭ ދުމަޞިއްޙީ ޚި ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އިންޓަރަނލް އުސޫލެއް (ށ)  

ެވސް،  ގެންމަރުކަޒުތަކުން އެކުލަވައިލަންާވނެއެވެ. އަދި އެފަދަ އުސޫެލއްގައި އެންމެ މަދުވެ

 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިަމނަްނވާނެއެވެ.

މިޓީ  ކޮ ނައްތައިލެވިދާނެ މެޑިކަްލ ރެކޯޑު ކަނޑައަޅަނީ ކޮމިޓީއަކުްނ ކަމުގައި ވާ ނަމަ، އެ )1(  

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް؛

 ހުއްދަދޭ ފަރާތް؛ ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމަށް ހުއްދަ ދޭ އުސޫލާއި )2(  

 މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ޒިންމާވާ ފަރާތް؛ )3(  

 ގޮތް؛ ރެވޭއިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަހައްޓައިފައިާވ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކު )4(  

 ކޯޑުތައްރެލް އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަހައްޓައިފަިއވާ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ފިޔަވައި އެހެން މެޑިކަ )5(  

 ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮްތ.

 ރެކޯޑުެގ މެޑިކަލް އިވާމެޑިކަލް ރެކޯޑެއް ނައްތައިލައިފައިވާ ނަމަ، ނައްތައިލައިފަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ )6(  

 މަޢުލޫމާތު ބަލަހަްއޓާނެ ގޮތް.

ގެ ސިއްރު ލް ރެކޯޑުޑިކަމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ނައްތައިލުމުގައި މެ (ނ)  

 ނެެއވެ.ގެން ނުވާލުވެނުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ިޒންމާއަށް އިހުމާހިފެހެއްޓުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިޞއްޙީ  44ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  (ހ) 24 ރިޕޯޓުކުރުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފާސްހިސާބާ ބެޭހ މައި އިދާރާގެ ގޮތުން މިިނސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްިހސާބު 
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ރުމުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ހުރި މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާސްހިސާބު އެއްކު

 ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ލްުތ ހެކުރާނީ މަލުޢަމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްދިނުމުގައި  (ށ)  

 ޝަނާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ުއސޫލު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.އިންފޮމޭ

 ތިންވަނަ ބާބު    

 އާންމު މާއްދާތައް    

 ގަވާއިދަށް

 އިސްކަންދިނުން

 ވަތަނުވަތަ އުސޫލެއްގައި، ނު، މިނިސްޓްރީން ކުރިން ޢަމަުލކުރަމުންއައި ގަވާއިދެއްގައި  25

ކަްށ ފާތުގޮތަ ން ތަދައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުމި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ މާއް، އެންގުމެއްގައި

ންވާނީ ސްކަންދޭ، އިޢަމަލުކުރުމަށް އަންގައިފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ 

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 

 އަދަބު

(ދިހަހާސް)  -/10,000ނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ވަ 13މި ގަވާއިދުގެ  ހ)( 26

. އަދި (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ -/100,000ރުފިޔާއާއި 

 ކެއް) އަހަރުދުަވހަށް (އެ 1ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން، އެ މީހަކު  ،ތަކުރާރުކޮށް މި ކުށް ކޮށްފި ނަމަ 

 .ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަްށ ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކު ޚިލާފު ސް މީހައްވެއެ ،މެޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ (ށ)  

އްލައްކަ) (އެ -/100,000(ދިހަހާސް) ރުިފޔާއާއި   -/10,000އެ މީހެއްެގ އަދަަބކީ  ،ވެއްޖެ ނަމަ

މަނާ ޖޫރި ،މަ ނަރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް މި ކުށް ކޮށްފި

ގެ ކަށް ޖަލަށްުލމު(އެކެއް) އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަ 1ކުރުމުގެ އިތުރުން، އެ މީހަކު 

 އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކު  ،ޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގަިއ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާމެ (ނ)  

އެ ތަެނއް  ،ޚިލާފުވުމަށް މަގުފަހިވެފައިވަނީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ އިހުމާލުްނ ކަމުގައި ވާ ނަމަ

އަދަދަކުން  (ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ -/500,000(ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/50,000
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ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން  ،ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު، އެ ތަނެއްގެ ލައިސެންސް

ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތަކަށް ހިފެެހއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

  

 

ަދުބ ކުށަށް އަ އެ،  އެއީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްމި ގަވާއިދުގައި ވަކި ކަމެއް ނުވަތަ ވަކި ޢަމަލެއް (ރ)

  ، ފަށް ކުރާ ޢަަމލާއިމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ގޮތާ ޚިލާ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށުގެ އިތުރުން،

ދަބު އަ ، މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ކަމެއް ނުވަތަ ވަކި ޢަމަލެއް އެީއ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ދަބަކީ ގެ އަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށެކެވެ. އެ ފަދަ ކުށެއް ،ކަމަކީކަނޑައަޅައިފައިނުވާ ކަން

ން ޖޫރިމަާނ (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކު -/100,000(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއާއި  -/10,000

 ކުރުމެވެ.

 ކޯޓު  ޢީ ޝަރު މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ (ބ)  

ސަލަ މައް އެ ފަދަ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ،މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވާތީ

 ލްޑިވްސް މޯށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އެ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަ

 ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ނައެއް ހެން މާއެން ބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެމި ގަވާއިދުގައި އި  27 މާނަކުރުން

ާކއި ތައެ އިބާރާތް ދޭހަ ނުވާހައި ހިނދަުކ، އަންަނނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެ ވަނީ،

 ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.ލަފުޒުތަކަށް 

ރި ގުުޅންހު  ތާޞިއްޙަ ،ާއބާދީގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާއި ،އި އެ ވަނީ"ޒާތީ މަޢުލޫމާތު" ކަމަްށ ބުނެފަ  .1  

 ،އި ންވި ތަނާފައު ،ބަލިމީހާގެ ނަމާއި، ުއފަން ތާރީޚާއި ،އިޖުތިމާޢީ މަޢުލޫމާތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

ލޫމާުތ އިދޭ މަޢުންގަބަލިމީާހއަކީ ކާކުކަން އަ ،ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ފަދަ ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ޖިންސާއި

 މެނެއެވެ.ހި

ބައޯ ސައިކޯސޯޝަލް  ،"ކްލިނިކަލް ޑޭޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ބަލިމީހާގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި .2  

ަތނާއި ވަގުތާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތާއި، ބަލިމީހާެގ ބަްއޔާއި  ،ޑޮކްޓަރަްށ ދެއްކި އަދަދާއި ،މަޢުލޫމާތާއި

ތަޙުލީލުަތކުގެ  ، ކުރި ތަޙުލީލުތަކާއިބަލިހާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫާމތާއި، ބަލި ހާލަތު ެދނެގަތުމަށް
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ޭބހުގެ މިންވަރާއި، ޭބހުެގ  ،ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ރޭވި ގޮތާއި، ދިން ބޭހާއި ،ނަތީޖާތަކާއި

ފަުރވާގެ  ،ސަބަބުން ކުރާ ނެދޭވޭ އަސަރާއި، ފަރުވާ ދިނުމަށް ޭބނުންވާ ރުހުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި

ބަލިމީހާއަްށ ދިން ފަރުވާއާ ގުޅޭ އެ ނޫން އެންެމަހއި  ،ލޫމާތާއިގޮތުގައި ކުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢު

 މަޢުލޫމާތަށެވެ.

ކޯ ެމޑި ،ނީ ވައެ  "ޤާނޫނީ ބޭުނންތަކަށް ޓަކައި ަތއްޔާރުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި .3  

ންތައް ލިޔެކިޔު ހޭޖެޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށްެގްނ ތައްޔާރުކުރަން ،ލީގަލް ރިޕޯޓު ފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

 ށެވކޮށްގެން ަފރުވާދޭ މީހުންނަ"އިންޕޭޝަންޓް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ ވަނީ، އެނދުމަތި 4.  

ތްދޭ ދުމަ "އައުޓްޕޭޝަންޓް" ކަމަށް ބުެނފައި އެ ވަނީ، އެނދުމަތި ުކރުމަކާ ނުލައި ޞިއްޙީ ޚި 5.  

  ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.އްޙީތަންތަުނން ޞި

  އްޔަތު އޫލި"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސް 6.  

 ކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.އެ އިރެއްގައި ހަވާލު

   ލިއްޔަތުސްއޫކުރުމުގެ މަޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ،"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ 7.  

 ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. އެ އިރެއްގައި

ީތ  ޒާ"މެޑިކަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަީނ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ ީމހުންގެ 8.  

 ދުމަތްޚި ،ތުންނޭގޮކުރެވޭ ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ދެވޭ ފަރުވާ ހިމެ ،މަޢުލޫމާތާއި

ރެވޭ އްކައުކު ރަދިނުމުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހާއާ ބެހޭގޮތުން ކަރުދާހުގައި ނުަވަތ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް

 އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަށެވެ.

 2015/29ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ުބނެފައި އެ ަވނީ 9.  

 (ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ.
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