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`

ތ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
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1

ގަވާއިދަށް

2

)ހ(

މިއީ،

ދގެ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 29/2015ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  39ވަނަ މާއް ާ

މއި ،ހާމަކުރުމާއި ،ރިޕޯޓުކުރުމުގައި
ދަށުން މެޑިކަލް ރެކޯޑު އެކުލަވައިލުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބެލު ާ
ތއް
ތނުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު ަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ަ
ބގެން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދެވެ.
ނގެ  72ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލި ި
ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ،އެ ޤާނޫ ު
)ށ(

ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

ފެށިގެން ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

ތާރީޚު
މަޤްޞަދު

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،މެޑިކަލް ރެކޯޑާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީއެވެ.

3
)ހ(

ށ
މ ް
ކންމެ މީހެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ޮ
ޓަކައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

)ށ(

ނޖެހޭ
އ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަ ް
މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ގޮތާއިެ ،
މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

)ނ(

ތ
މ ް
ވނެ މިންވަރަށް ،ޚިދު ަ
ހން ބޭނުން ާ
ލމާތު ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮންމެ ެ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާގެ މަޢު ޫ
ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ ހިއްސާ ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ޤާއިމްކުރުން؛

)ރ(

ނނަ މީހުންގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ސިއްރު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ،ޚިދުމަތް ލިބިގަ ް
ހިފެހެއްޓުމާއި ،އެ ރެކޯޑުތައް ބެލޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން؛
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ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ތނާއި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ތަން ަ

4

ދާއިރާ

ލހައްޓާ ފަރާތްތައް ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.
ދައުލަތުން ބަ ަ

ދެވަނަ ބާބު
މެޑިކަލް ރެކޯޑު
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ

މނެއެވެ.
މތު ހި ެ
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މަޢުލޫ ާ

5

ގޮތުގައި ބެލެވޭ
ތ
މަޢުލޫމާ ު
)ހ(

ހންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު؛
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީ ު

)ށ(

ތގައި ބެލެވޭ މަޢުލޫމާތު؛
ހންނާ ގުޅޭ ކްލިނިކަލް ޑޭޓާގެ ގޮ ު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީ ު

)ނ(

ގތުން
މނޭ ޮ
މހުންނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހި ެ
ށ ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ީ
ބނުންތަކަ ް
ޤާނޫނީ ޭ
ތައްޔާރުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް.

މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ

6

)ހ(

މިލްކުވެރިކަން

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކީ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ރތުގެ ޞިއްޙީ މައުލޫމާތު ނޯޓުކޮށް ބަލަހައްޓާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެވެ .އަދި
ލިބިގަންނަ ފަ ާ
ރކޯޑު
ި
ބލަހައްޓާ މީހުންގެ މެޑިކަލް
ތއް ގެންގުޅޭ ތަންތަނުގައި ަ
ލހައްޓާ ފަރާތް ަ
ދައުލަތުން ބަ ަ
ގންގުޅޭ ތަނެވެ.
އޓާ ފަރާތް ެ
ކ ،ދައުލަތުން ބަލަހަ ް
ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާވާ ފަރާތަ ީ

)ށ(

އ
ނ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާ ި
ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކު ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެ ް
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދުމަށް އެދޭ
ނވެގެނެއް ނުދެއެވެ.
ފަރާތްތަކަށް އެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ހަ ި

އަދި ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ފަދަ
ރެކޯޑުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ނ(

ގ
ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކުން ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު ެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެ ް
ނވާ
 40ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ލިބިގެ ް
އވެ.
ސއްރު ހިފެހެއްޓިފައިވުމުގެ ޙައްޤާއި އިމްތިޔާޒު ހަނިވެގެނެއް ނުދެ ެ
އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ި
އަދި އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު،

ވ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައި ާ

ގން
އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ބަލައި ހާމަކޮށް ެ
ނުވާނެއެވެ.
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ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނ މެޑިކަލް
ގ )ހ( އާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ނނުގެ  39ވަނަ މާއްދާ ެ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާ ޫ

7

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ހރި
ހންގުމާ ހަވާލުވެ ު
ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ޔަގީން ކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ި

ޒިންމާ އުފުލާ

އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް ގެންގުޅޭ

ފަރާތް

މޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓެމުންދާކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ދައުލަތުން
ތބޭ މީހުންގެ ެ
ތަންތަނުގައި ި
އސް މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ތން ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ ި
ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ގެންގުޅޭ ަ

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

8

)ހ(

ބެލެހެއްޓުމުގައި،

ޞއްޙީ
ި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށާއި،
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން

ޞިއްޙީ

ތދޭ
ނކުރުމަށް ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަ ް
ކން ޔަގީ ް
ނން ނުކުރެވޭނޭ ަ
މތު ބޭ ު
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫ ާ

ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ

ހރުދަނާ ނިޒާމްތަކެއް ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ.
ހންގާ ފަރާތްތަކުން ަ
ތަންތަން ި

ޒިންމާތައް
)ށ(

އޙީ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ،ޞި ް
ޚިދުމަތްދޭ

ތަންތަނުން،

ނމެ
އެ ް

މަދުވެގެން

ވެސް

އަންނަނިވި

ކަންތައްތައް

މކޮށް،
ފުރިހަ ަ

އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
)(1

ޑކަލް
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ޑިވިޜަނެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ މެ ި
ފއް
ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ނުވަތަ މުވައްޒަ ެ
ނތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން؛
ޢައްޔަނުކުރުން؛ އަދި މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމަށް ހަރުދަނާ އި ް

)(2

ހން
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ،ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެ ެ
މތައް
ޓކައި ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ނިޒާ ް
ބލޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ަ
ފަރާތަކަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނު ެ
ޤާއިމް ކުރުން؛

)(3

އ
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަ ް
ތތަކުގައި ،ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ކަމާނުބެހޭ ފަރާތަކަށް މެޑިކަލް
ބޭނުންކުރާ ހާލަ ް
ރެކޯޑު ނުބެލޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމް ކުރަންޖެހޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުން؛

)(4

މެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ފަދަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް

ނ
ކގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބޭނުންކުރު ް
ބނުން ނުކުރެވޭ ބައެއް ހާލަތްތަ ު
ބޭނުންކުރާ ނަމަ ،ސިސްޓަމް ޭ
މެދު ނުކެޑޭނޭ ގޮތަށް "ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން" ތައްޔާރުކޮށް ،މި ނިޒާމު ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ
ނކުރުން؛
މުވައްޒަފުން ގަވާއިދުން ތަމްރީ ު
)(5

މއް
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ހަރުދަނާ މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަ ެ
ކން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން؛ އަދި
ޤާއިމުކޮށް ،ގަވާއިދުން އެ ކަން ަ

5

އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

)(6

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނ
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ބެކަޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ،ގަވާއިދު ް
މެއިންޓެއިންކުރުން.

ބެކަޕް

މިގޮތުން

ސިސްޓަމެއް

ނވާނީ
ބަހައްޓަ ް

މެޑިކަލް

ރެކޯޑުގެ

ނިޒާމު

ބަހައްޓައިފައިވާ ތަން ނޫން ރައްކައުތެރި އެހެން މާޙައުލެއްގައެވެ.
)(7

ގން ދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ނަމަ،
ނންކޮށް ެ
ޓެލެ މެޑިސިން ފަދަ އެލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭ ު
ހރި
ބލިމީހާ ު
ވތަ ަ
އ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ދިޔަ ނު ަ
ލހައްޓާނީ ،ބަލިމީހާ ެ
ބ ަ
ބަލި މީހާގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

މޑިސިންގގެ ޒަރީޢާއިން
ނންނެވެ .މި ހާލަތުގައި ޓެލެ ެ
ދޭ ތަންތަ ު

މަޝްވަރާ

މޝްވަރާއާއި،
ލމާތާއި ،ފޯރުކޮށްދިން ަ
ނވަތަ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މަޢު ޫ
ފޯރުކޮށްދިން އެކްސްޕާޓުންގެ ު
ފޯރުކޮށްދިން ވަސީލަތާއި ،ތާރީޚާއި ،މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ބަލިމީހާގެ ކައިރީގައި ހުރި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރެކޯޑު
ކުރަންވާނެއެވެ.
)(8

ކގެ
މހައި ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަ ު
ޖހޭ އެން ެ
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ނިޒާމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ެ
މަސްއޫލިއްޔަތު ކަނޑައަޅައި ،އެ ފަރާތްތަކުން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ،މިކަން
ތަންފީޒުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން.

މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ

ޞިއްޙީ

9

ގޮތުގައި އެންމެ

ޚިދުމަތްދޭ

ނ
ތަންތަނު ް

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތް

ނނަ
ލިބިގަ ް

ކޮންމެ

މީހެއްގެ،

ގއި
ތިރީ ަ

ތ ،މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާ ު

މަދުވެގެން
ބަހައްޓަންޖެހޭ
ތ
މަޢުލޫމާ ު
)ހ(

ތގައި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތެއް ނަމަ-:
ހއަކީ ،އައުޓް ޕޭޝަންޓެއްގެ ގޮ ު
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީ ާ

)(1

ރހަމަ ނަން؛
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ފު ި

)(2

ޖިންސް؛

)(3

އުފަންވީ ތާރީޚު؛

)(4

ރތަކީ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަ ާ
ކާކުކަން

އަންގައިދިނުމަށް

ރަސްމީ

ނަންބަރު؛

6

ފަރާތަކުން

ދީފައިވާ

އެނޫންވެސް

ގ
އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ެ

އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)(5

ތން(
އާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް )ރަށް ،އަތޮޅު ،ޤައުމު ހިމެނޭ ގޮ ު

)(6

ޤައުމީ ނިސްބަތް؛

)(7

ތ؛
ބަލީގެ ބާވަ ް

)(8

މށް ކުރި ނުވަތަ ކުރަން އިރުޝާދު ދިން ތަޙުލީލުތައް؛
ބަލި ދެނެގަތު ަ

)(9

ބހުގެ މިންވަރާއި ،ބޭހުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު؛
ދިން ބޭހާއިޭ ،

އ
) (10ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މެޑިކަލް ޕްރޮސީޖަރއެއް ހެދިފައިވާ ނަމަ ،އެ ކަމަކާ ގުޅޭ އެންމެހަ ި
މަޢުލޫމާތު؛
ހ ފަރުވާއެއް ނަމަ،
ނ ދޭންޖެ ޭ
) (11އެއްވެސް ފަރުވާއަކީ ލިޔުމުން ރުހުން ހޯދައިގެ ް

މ ގުޅޭ
ރުހު ާ

މަޢުލޫމާތު؛
) (12ޚިދުމަތް ހޯދި ތާރީޚާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދި ވަގުތާއި،

ނނީ
ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ފަރާތަށް ފަރުވާދިން ފަ ް

ލގައި
ޚިދުމަތްތެރިންގެ ނަންތަކާއި ،ޚިދުމަތް ދިން ހައިސިއްޔަތާއި ،ޚިދުމަތްތެރިންނާބެހޭ ކައުންސި ު
ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ނަންބަރު؛
) (13ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލީ ޚަރަދާއި ،ތަފާތު އިންޝުއަރެންސް މެދުވެރިކޮށާއި ،އަމިއްލަ ޖީބުން ކޮށްފައިވާ
ޚަރަދު.
)ށ(

ގއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތެއް ނަމަ،
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާއަކީ ،އިންޕޭޝަންޓެއްގެ ގޮތު ަ
އ
ށފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ،އަންނަނިވި ރެކޯޑު އެކުލެވޭ ޚިދުމަތެ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ތއް-:
ހޯދައިފައިވާ ނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާ ެ

)(1

އެނދުމަތިކުރެވުނު ތާރީޚާއި ،ދޫކޮށްލި ތާރީޚު؛

)(2

ނ
ތތެރިންގެ ނަންތަކާއި ،ފަރުވާދި ް
ތށް ފަރުވާދިން ފަންނީ ޚިދުމަ ް
ޚިދުމަތް ހޯދި/ލިބިގަންނަ ފަރާ ަ
ހައިސިއްޔަތާއި؛ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު؛

7

އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

)(3

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ފަރުވާ ދިން ބައްޔާއި ،ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ބަލިތަކާއި ،އެނދުމަތިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ނޭދެވޭ
އދޭ
ހާދިސާއެއް ދިމާވެފައިވާ ނަމަ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ދިން ފަރުވާ ފަދަ ،ބަލިމީހާގެ ހާލަތު އަންގަ ި
ހރިހާ ފަރުވާއާއި އޭގެ ތަފުސީލު؛
ޕްރޮގްރެސް ނޯޓުތަކާއި ،އެނދުމަތިކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ދިން ު

)(4

ލެބޯޓަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު؛

)(5

އިމޭޖަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު؛

)(6

އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު؛

)(7

ވިހެއުމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު؛

)(8

ނބެހޭ ރިޕޯޓު؛
އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން ާ

)(9

އިންޕޭޝަންޓް ޕްރިސްކްރިޕްޝަން؛

) (10ޑިސްޗާޖް ސަމަރީ؛
) (11މަރު ސާބިތުކުރިކަމުގެ ލިޔުން؛
) (12އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓު؛
) (13ކޮންސެންޓް ފޯމު؛
ނނަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ އެންމެހައި
) (14ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ލިބިގަ ް
ލިޔެކިޔުންތައް.
)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މެޑިކަލް ރިކޯޑުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ އިމޭޖަރީ ތަޙުލީލުތަކުގެ ރިޕޯޓު އެ މައްޗަށް ބިނާކުރާ ފިލްމު ނުވަތަ އިމޭޖުގެ އަސްލު ޞިއްޙީ
ހާލަތްތަކުގައި އެ ފަދަ ރެކޯޑެއް ބެލެހެއްޓުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ

ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވޭ

ނއް ނުވެއެވެ.
ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެ ެ
)ރ(

ދ އަސްލުތައް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ
އސްތިސްނާވާ ހާލަތްތަކުގައި އެފަ ަ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ި
ހއްޓަންވާނެއެވެ.
ފަރާތާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ރެކޯޑު ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުން ބަލަ ަ

8

ވޮލި ުއމް48 :

އިލެކްޓްރޯނިކް

އަދަދު1138 :

10

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކުގައި މެޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ވަސީލަތްތަކުގައި

ށ
ރހަމައަ ް
އންނަނިވި އުސޫލުތަކަށް ފު ި
މިގޮތަށް ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ަ

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްކައުކޮށްފައި
ނ
ބެހެއްޓު ް
)ހ(

ކޮމްޕިއުޓަރ ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓެއްގައި ބަހައްޓާ މެޑިކަލް ރެކޯޑަކީ
ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓު ކުރެވޭގޮތަށް ބެހެއްޓޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނ
ގތަކު ް
އ ނޫންވެސް ޮ
ކލް ރެކޯޑުގެ އަސްލު ސްކޭންކޮށްގެން ނުވަތަ ެ
ކަރުދާހުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މެޑި ަ
ދލުކޮށް ރައްކައުކުރާ ނަމަ ،ބަދަލުކުރެވިފައިވާ މެޑިކަލް ރެކޯޑަކީ
އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓަކަށް ބަ ަ
ކކޮށް ބެހެއްޓިފައިވާ ރެކޯޑަކީ ކިޔަން
އޭގެ އަސްލާ އެއްގޮތް އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި އިލެކްޓްރޯނި ު
އެނގޭ ސާފު ކޮޕީއެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

)ނ(

ކޑުގެ
ޓ މެޑިކަލް ރެ ޯ
ފމެޓެއްގައި ބަހައް ާ
ކޮމްޕިއުޓަރ ޑޭޓާބޭސްއެއްގައި ނުވަތަ އެއްވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޯ
ދ
އފަ ަ
ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ކޮންމެ ތަނެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ެ
ގއްލުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން ފަދަ ކަމެއް ނުވާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް
ރެކޯޑުތައް ބަދަލުވުން ،ނުވަތަ ެ
އޓިފައިވާ މެޑިކަލް
ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއެކު ،އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބެހެ ް
ރެކޯޑުގެ "ބެކްއަޕް" ގަވާއިދުން ހަދައި ރައްކައުކުރަންވާނެއެވެ.

މެޑިކަލް ރެކޯޑެއް

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ތައްޔާރުކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްގައި ،އެންމެ

11

ގޮތުގައި

ވނެއެވެ.
މޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ
މަދުވެގެން ވެސް ،އަންނަނިވި ަ

ތައްޔާރުކުރެވޭ
ލިޔުމުގައި
ޞިއްޙީ
ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ
މަޢުލޫމާތު
ނ
ހިމެނު ް
)ހ(

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ނަމާއި ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރާއި ،ލައިސެންސިންގ ނަންބަރު؛

)ށ(

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ އެޑްރެސް؛

9

ވޮލި ުއމް48 :

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

އަދަދު1138 :

12

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)ނ(

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ނަމަ ،ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު؛

)ރ(

ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި ތާރީޚު؛

)ހ(

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ،އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ފަރާތެއްގެ މުޅި

ބަހައްޓަންޖެހޭ

މހާގެ
ބލި ީ
އުމުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތަށް ބަލަހައްޓާއިރުަ ،

މުއްދަތު

ބނޭ ގޮތަށް "އާކައިވް" ކުރަން ވާނެއެވެ.
ކުރީގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ލި ޭ
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ،އެ މީހަކު މަރުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،މީލާދީގޮތުން ) 6ހައެއް( އަހަރުދުވަސް
ޓންވާނެއެވެ.
ވަންދެން ބަހައް ަ

)ނ(

ވނަ
ނމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ ަ 21
އ އޮތް ަ
އ އެހެން ބަޔާންކޮށްފަ ި
މި މާއްދާ )ހ( އާއި )ށ( ގަ ި
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލާނަމަ،
ހއް
އެ ތަނެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ވަކި އުސޫލެއް ހެދުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަ ެ
ނާޅައެވެ.

)ރ(

ސއްރު
ި
ތއިލާ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނައްތައިލަންވާނީ
މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ނައް ަ
މއި،
ލ މީހާގެ ނަ ާ
ހ މަޢުލޫމާތު )ބަ ި
ތއިލެވޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތަކާ ބެ ޭ
ތށެވެ .އަދި ނައް ަ
ހިފެހެއްޓޭ ގޮ ަ
ކއި،
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ފަދަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތުތަ ާ
ޓން
އ ަ
ބލިމީހާއާ ގުޅޭ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ނައްތައިލި ތާރީޚު( ބަލަހަ ް
ބަލިމީހާ މަރުވި ތާރީޚާއި ،އެ ަ
ވާނެއެވެ.

ސިއްރު
ނ
ހިފެހެއްޓު ް
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)ހ(

ރތުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި ،އޭނާއަށް ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެވޭނެ ފަރުވާއާއި،
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަ ާ
ކ ،ސިއްރު އަދި
އންމެހައި މަޢުލޫމާތަ ީ
ނހުރި ެ
އޭނާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތާއި ،އޭނާ ލިބިގަތް ޚިދުމަތާ ގުޅު ް
ކވެ .އެހެންކަމުން ،މެޑިކަލް ރެކޯޑުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު
އިމްތިޔާޒު ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެ ެ
ހިފެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ
ކވެ.
ތަންތަނުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެ ެ
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އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ށ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ގ
އދާ ެ
އ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ،މި މާ ް
ހލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެ ް
އަންނަނިވި ާ
ށގެން
ޢލޫމާތެއް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ،ކަމާނުބެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮ ް
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ ު
ނުވާނެއެވެ.

)(1

ތން ލިޔުމުން ހުއްދަ ދިނުމުން؛
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާ ު

)(2

ކޯޓު އަމުރަކުން އެންގުމުން؛

)(3

ދން ޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ،އެ ޤާނޫނަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ޤާނޫނަކުން ލިބި ޭ
ނމުގެ ގޮތުން؛
ލާޒިމުކުރާ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދި ު

)(4

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނުން ބާރުދީފައިވާ މީހެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ
އވާ
ވތަ އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން ބަހައްޓައިފަ ި
ތަނެއްގައިވާ އެއްވެސް ބަލި މީހަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނު ަ
ރެކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ބަލަން ބޭނުންވެގެން އެ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު
ހޯދަން އެދުމުން.

ސިއްރު

މއަކީ
އންނަ ޒިން ާ
ނ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޮ
ނނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާ ޫ
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ހިފެހެއްޓުމަށް

އެ ރެކޯޑެއް ހިއްސާކުރެވޭ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އޮންނަ ޒިންމާއެކެވެ .މި ގޮތުން

ތިންވަނަ

ނނިވި
ހ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަން ަ
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެ ޭ

ފަރާތްތަކަށް
އޮންނަ ޒިންމާ

ފަރާތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.
)(1

ނސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ގެ
ނންބަރު) 15/2011 :އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެ ް
ޤާނޫނު ަ
ކއި އުފައްދައިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ؛
ދަށުން އެ ނިޒާމް ހިންގުމަށް ޓަ ަ

)(2

ތ
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ބޭނުންތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާ ު
ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތައް.

މެޑިކަލް ރެކޯޑު
ނ
ބޭނުންކުރު ް
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ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު ،އޭނާއަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ،އެ ޚިދުމަތެއް
ށދޭ އެހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާ
ނ މިންވަރަށް ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ް
ވ ެ
ދިނުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ާ
ހިއްސާ ކުރެވިދާނެއެވެ.
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ވޮލި ުއމް48 :

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

އަދަދު1138 :

16

)ހ(

ފޯރުކޮށްދޭ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނނަނިވި
ތއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ،އަ ް
ރ ެ
ގންނަ ފަ ާ
ނ ޚިދުމަތް ލިބި ަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކު ް
އވެ.
ވނެ ެ
އ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަލައިގެން ނު ާ
ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައި ފިޔަވަ ި

ފަރާތްތަކުން
ޚިދުމަތް
ލިބިގަންނަ
ފަރާތުގެ މެޑިކަލް
ރެކޯޑު ބެލުން
)(1

ނޖެހޭ
ތނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ބަލަ ް
ޚދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި އެ ަ
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހާއަށް ި
ހާލަތުގައި؛

)(2

ފދަ
ވތަ އެ ަ
ޞއްޙީ ރިސަރޗް އެތިކްސް ކޮމިޓީން ހުއްދަ ލިބިގެން ނު ަ
ި
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަނުގެ
ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ލިބިގެން ރިސަރޗުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންވާ
ފއިވާ ފަރާތުން ހޯދާ ހާލަތުގައި؛
މަޢުލޫމާތު ،އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށް ަ

)(3

މތު،
ނންވާ މަޢުލޫ ާ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މުރާޖަޢާތަކާއި ތަޙުޤީޤުތަކަށް ބޭ ު
ތން ހޯދާ ހާލަތުގައި؛
އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާ ު

)(4
)(5

ލތުގައި؛
ނންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ހާ ަ
ބ ު
ށން ތަފާސްހިސާބު ނެގުމަށް ޭ
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަ ު
އާންމު

ޞިއްޙަތު

ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ

ބޭނުމަށް

ކަމާބެހޭ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ނޖެހޭ
ދ ް
ފޯރުކޮށް ޭ

ފއިވާ ފަރާތުން ހޯދާ ހާލަތުގައި؛
މަޢުލޫމާތު ،އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށް ަ
)(6

ލމާތު
މޢު ޫ
ނންތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ަ
ބ ު
ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޭ
ތން ހޯދާ ހާލަތުގައި.
އެ ކަމަށް ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާ ު

)ށ(

ނ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ،އެ ތަންތާނގައި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނު ް
ނ ނުވާނެއެވެ .އެ މަޢުލޫމާތު ބެލެން
ގތަށް ހުރެގެ ް
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ބެލޭނެ ޮ
އވާ
ގއި ،ކަނޑައެޅިގެން ހުއްދަކޮށްފަ ި
ތތަކު ަ
ހުންނަންވާނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަ ް
ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

)ނ(

ޑކަލް ރެކޯޑު ބަލައި ،އެ ރެކޯޑު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މެ ި
ތއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ގން ވެސް ،އަންނަނިވި ކަންތައް ަ
ބޭނުންކުރުމުގައި ،އެންމެ މަދުވެ ެ
12

އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

)(1

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މގައި
ގއި ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނު ު
ހ ރުހުން ދީފައިވާ ހާލަތްތަކު ަ
ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބަލިމީ ާ
ބަލިމީހާގެ ރެކޯޑު ބެލުމަށް ވަކިން ހުއްދަ ހޯދުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެން
ނުވެއެވެ.

)(2

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ،ރެކޯޑު ބަލާ ފަރާތްތަކުން

ސިއްރު

ނއެވެ.
ވ ެ
ހިފެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ާ
މެޑިކަލް ރެކޯޑު

ތކަށް
ތ ަ
ތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާ ް
ލ ރެކޯޑުި ،
ތނުން ބަލަހައްޓާ މެޑިކަ ް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ަ

17

ފޯރުކޮށްދޭނެ

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

އ
ފަރާތްތަ ް
)ހ(

ރން މަތީގެ ފަރާތަކުން އެދުމުން؛
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ 18 ،އަހަ ު

)ށ(

ތކީ
ގންނަ ފަރާ ަ
ނ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޚިދުމަތް ލިބި ަ
ހ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެ ެ
އެ ފަރާތުގެ ޞިއްޙީ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް އެދުމަށް ނުކުޅެދޭ
ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ،ނުވަތަ ފިރިމީހާ ،ނުވަތަ މަންމަ،
ނުވަތަ ބައްޕަ ،ނުވަތަ ދަރިން ) 18އަހަރު ފުރިފައިވާ( ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހަކު އެ ފަދަ
ފަރާތެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް އެދުމުން؛

)ނ(

ރ ފަރާތަކުން ހޯދަން އެދުމުން؛
 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެ ި

)ރ(

ސިކުނޑީގެ އުނިކަން ހުރި ފަރާތެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ފަރާތުގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ
ދމުން؛
ތން އެ ު
ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރި ފަރާ ު

މެޑިކަލް ރެކޯޑު
ހޯދަން އެދުމާއި،
މެޑިކަލް ރެކޯޑު
ނ
ފޯރުކޮށްދިނު ް

18

)ބ(

ވފައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު އެދުމުން؛
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް މަރު ެ

)ޅ(

ބހޭ ފަރާތަކުން އެދުމުން.
ރާއްޖޭގައި މަރުވާ ބިދޭސީއެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާ ެ
ވއި،
ލތްތައް ފިޔަ ަ
ހނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ަ
ލބިދޭންޖެ ޭ
ވތަ ޤާނޫނަކުން ި
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ނު ަ
ގއި
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދަން އެދުމާއި ،މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

)ހ(

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޞއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުން ކަނޑައަޅާ
ި
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދުމަށް އެދެންވާނީ ލިޔުމަކުންނެވެ .އަދި
ނ
ފޯމެއް ހުށަހަޅައިގެން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދަން އެދުމުގެ އިންތިޒާމް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކު ް
ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

)ށ(

މެޑިކަލް ރެކޯޑު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ) 3ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ރެކޯޑެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ،އަން ަ
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

)(1

ޑކަލް ރެކޯޑުގެ ކޮޕީ ފޯރުކޮށްދިނުން؛
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ކޮޕީ ހައްދައިގެން ދެވެންހުރި ހާލަތްތަކުގައި މެ ި

)(2

ތނުގެ
ރކޯޑުތައް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ަ
އގެން ކޮޕީ ހައްދައިނުދެވޭ ފަދަ ެ
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ބާވަތަށް ބަލަ ި
ތ
ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބަލައި ފާސްކޮށް އޭގައި ހުރި މަޢުލޫމާ ު
ނން.
ނަކަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދި ު

)(3

މއި،
ކށްދެވުނު މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަ ާ
މި މާއްދާގެ ) (1އާއި ) (2ވަނަ ނުކުތާގައި ވާގޮތަށް ފޯރު ޮ
ގއި
ރތު ަ
ގނެ ލިޔުމެއް ޚިދުމަތް ދޭ ފަ ާ
ނ ފަރާތް އެނ ޭ
ލމާތު ފޯރުކޮށްދެވު ު
ނ ފަރާތާއި ،މަޢު ޫ
މަޢުލޫމާތު ދި ް
އޮންނަންވާނެއެވެ.

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

19

)ހ(

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ލބިގެންވެއެވެ.
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ި

ނ
ފީނެގު ް
)ށ(

ނ
ނގޭ ފީއަކީ ފައިދާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނެގޭ ފީއެއް ކަމުގައި ވެގެ ް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެ
ނުވާނެއެވެ.

)ނ(

ލއި
ރ ،ދުރާ ަ
މއި ،ފީ ނެގޭ މިންވަ ު
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފީ ނަގާ ނަމަ ،ފީ ނެގޭކަ ާ
އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މެޑިކަލް ރެކޯޑު،
އެއް ތަނުން
އަނެއް ތަނަށް
ނ
ބަދަލުކުރު ް

20

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން
ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ނަމަ ،އެ ރެކޯޑެއް ބަދަލުކުރި ދުވަހާއި ،ބަދަލުކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނވާނެއެވެ.
ފުރިހަމައަށް ބަހައްޓަ ް
14

ވޮލި ުއމް48 :

ޚިދުމަތްދޭ

އަދަދު1138 :
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ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ދެމުންއައި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓައިލަން

ފަރާތުން ޚިދުމަތް

ގަސްތުކުރާ ނަމަ ،އެ ތަނަކުން ބަލަހައްޓަމުންއައި މެޑިކަލް ރެކޯޑާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި

ހުއްޓައިލާނަމަ

ނނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް

ޢަމަލުކުރަންވީ
ގޮތް
)ހ(

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓައިލުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓައިލަން
ނިންމި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑު
ނތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
ބެހެއްޓޭނެ އި ް

)ށ(

ނ
ކރާ ީ
ތއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލު ު
ދ ހާލަ ެ
ރންޖެހޭ ފަ ަ
ތން ބަންދުކު ަ
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ވަގު ު
ށފައިވާ ގޮތަށެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓައިލަން ޖެހިއްޖެ
ނ
ބންދު ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް "އެކްސެސް" ކުރެވޭ ެ
ނަމަ ،ނުވަތަ ވަގުތުން ަ
ނ ކުރަން ވާނެއެވެ.
ގޮތް އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާ ު

މެޑިކަލް ރެކޯޑަށް

22

)ހ(

ނ
ބަދަލުގެނައު ް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ
ނސްގެން ނުވާނެއެވެ.
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ބަދަލު ގެ ެ

)ށ(

ވސް،
އތް ނަމަ ެ
ހން ބަޔާންކޮށްފައި ޮ
އ ެ
މި މާއްދާގައި )ހ( ގައި ެ

މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ގޮތުގައި

ކށް ފެނިއްޖެ ނަމަ،
ނ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަ ަ
ބެހެއްޓިފައި ހުރީ ރަނގަޅު ނޫ ް
ށފައިވާ ގޮތަށް
ރެކޯޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް

ތއް
މ ެ
އެ މަޢުލޫ ާ

ރަނގަޅުކޮށް އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެއެވެ.
)(1

ލވޭ
ކަރުދާހުގައި ލިޔެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ،ރެކޯޑުގައި ލިޔެވިފައިވާ އަސްލު ކިޔަން އެނގޭނެހެން ދަމައި ެ
އޞްލާޙުކުރުން؛
ރޮނގަކުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު ި

)(2

ދލު އެނގޭނޭހެން އިޞްލާޙު ކުރުން؛
ވ މަޢުލޫމާތަށް ގެނެސްފައިވާ ބަ ަ
އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަހައްޓައިފައި ާ

)(3

މި އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑު އިޞްލާޙުކުރާ ނަމަ ،އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައި

15

އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ލޙު
ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އިޞްލާޙު ގެނައި ތާރީޚާއި ،އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހުނު ސަބަބާއި ،އިޞް ާ
ވނަމަ ،އިޞްލާޙުކުރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި،
އފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ާ
ކުރެވުނީ ކަރުދާހުގައި ބަހައްޓަ ި
މެޑިކަލް ރެކޯޑުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
މެޑިކަލް ރެކޯޑު

23

)ހ(

ނ
ނައްތައިލު ް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ރެކޯޑު ބެހެއްޓުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތު
އޓައިފައިވާ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލެވިދާނެއެވެ.
ހަމަވުމުން ،އެ ތަނެއްގައި ބަހަ ް

)ށ(

ނލް އުސޫލެއް ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ
މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އިންޓަރ ަ
ލއްގައި އެންމެ މަދުވެގެން
ވނެއެވެ .އަދި އެފަދަ އުސޫ ެ
މަރުކަޒުތަކުން އެކުލަވައިލަން ާ

ވސް،
ެ

ނވާނެއެވެ.
މނަ ް
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހި ަ
)(1

ކމިޓީ
ނ ކަމުގައި ވާ ނަމަ ،އެ ޮ
ލ ރެކޯޑު ކަނޑައަޅަނީ ކޮމިޓީއަކު ް
ނައްތައިލެވިދާނެ މެޑިކަ ް
އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް؛

)(2

މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމަށް ހުއްދަ ދޭ އުސޫލާއި ،ހުއްދަދޭ ފަރާތް؛

)(3

މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ޒިންމާވާ ފަރާތް؛

)(4

ވ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް؛
އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަހައްޓައިފައި ާ

)(5

އވާ މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ފިޔަވައި އެހެން މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް
އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ބަހައްޓައިފަ ި
ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް.

)(6

ގ
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މެޑިކަލް ރެކޯޑެއް ނައްތައިލައިފައިވާ ނަމަ ،ނައްތައިލައިފައިވާ މެޑިކަލް ރެކޯޑު ެ
އޓާނެ ގޮތް.
މަޢުލޫމާތު ބަލަހަ ް

)ނ(

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑުތައް ނައްތައިލުމުގައި މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ ސިއްރު
އވެ.
ޒންމާއަށް އިހުމާލުވެގެން ނުވާނެ ެ
ހިފެހެއްޓުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ި

ރިޕޯޓުކުރުން

24

)ހ(

ޞއްޙީ
ި
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހސާބު
ނސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ތަފާސް ި
ހ މައި އިދާރާގެ ގޮތުން މި ި
ޚިދުމަތުގެ ތަފާސްހިސާބާ ބެ ޭ
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އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އެއްކުރުމުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި ހުރި މެޑިކަލް ރެކޯޑުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަފާސްހިސާބު
ރިޕޯޓުކުރުމަކީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
)ށ(

ތ
ފރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ހެލް ު
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު ޯ
އސޫލު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
އިންފޮމޭޝަނާ ބެހޭ ގަވާއިދާއި ު
ތިންވަނަ ބާބު
އާންމު މާއްދާތައް

ގަވާއިދަށް

މިނިސްޓްރީން

25

އިސްކަންދިނުން

ކުރިން

ލކުރަމުންއައި
ޢަމަ ު

ގަވާއިދެއްގައި،

ނުވަތަ

އުސޫލެއްގައި،

ނުވަތަ

ށ
ތކަ ް
އެންގުމެއްގައި ،މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތުގޮ ަ
ވނީ
ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގައިފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އިސްކަންދޭން ާ
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ

26

)ހ(

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ

މި ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ) 10,000/-ދިހަހާސް(
ރުފިޔާއާއި ) 100,000/-އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ .އަދި

އަދަބު

ށ
ވހަ ް
މ ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެ މީހަކު ) 1އެކެއް( އަހަރުދު ަ
ތަކުރާރުކޮށް މި ކުށް ކޮށްފި ނަ ަ
ށ ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަ ް
)ށ(

މެޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ،އެއްވެސް މީހަކު ޚިލާފު
ފޔާއާއި
ބކީ ) 10,000/-ދިހަހާސް( ރު ި
ގ އަދަ ަ
ވެއްޖެ ނަމަ ،އެ މީހެއް ެ

) 100,000/-އެއްލައްކަ(

ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ .އަދި ތަކުރާރުކޮށް މި ކުށް ކޮށްފި ނަމަ ،ޖޫރިމަނާ
ލމުގެ
ކުރުމުގެ އިތުރުން ،އެ މީހަކު ) 1އެކެއް( އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ު
އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ނ(

އ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ،އެއްވެސް މީހަކު
މެޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުމުގަ ި
ނއް
ނ ކަމުގައި ވާ ނަމަ ،އެ ތަ ެ
ޚިލާފުވުމަށް މަގުފަހިވެފައިވަނީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ އިހުމާލު ް
) 50,000/-ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 500,000/-ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން
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އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު،
ހަދައިފައިވާ

އެ

ގަވާއިދުގައި

ތަނެއްގެ

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ލައިސެންސް،

ބުނެފައިވާ

މުއްދަތަކަށް

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ

ހއްޓުމުގެ
ހިފެ ެ

ޤާނޫނުގެ

އިޚްތިޔާރު

ށން
ދަ ު

މިނިސްޓަރަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
)ރ(

ބ
ދ ު
މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ކަމެއް ނުވަތަ ވަކި ޢަމަލެއް އެއީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ކުށަށް އަ ަ
މލާއި،
ށފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަ ަ
ކ ް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށުގެ އިތުރުން ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ޮ
އދަބު
ަ
ށ،
އ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ކަމެއް ނުވަތަ ވަކި ޢަމަލެއް އެ ީ
ކަނޑައަޅައިފައިނުވާ ކަންކަމަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުށެކެވެ .އެ ފަދަ ކުށެއްގެ އަދަބަކީ
ނ
) 10,000/ދިހަހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 100,000/-އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަދަދަކުން ޖޫރިމަ ާކުރުމެވެ.

)ބ(

ޓ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޢީ ކޯ ު
މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވާތީ ،އެ ފަދަ ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
އސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އެ މަ ް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މާނަކުރުން

މި ގަވާއިދުގައި އިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން މާނައެއް
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ކއި
ލފުޒުތަކަށް ދީފައި އެ ވަނީ ،އެ އިބާރާތްތަ ާ
ނނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ަ
ދޭހަ ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަން ަ
ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
.1

ހރި
ޅން ު
އބާދީގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތާއި ،ޞިއްޙަތާ ގު ު
ފއި އެ ވަނީާ ،
ށ ބުނެ ަ
"ޒާތީ މަޢުލޫމާތު" ކަމަ ް
އ،
އފަން ތާރީޚާއި ،އުފަންވި ތަނާ ި
އިޖުތިމާޢީ މަޢުލޫމާތަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ބަލިމީހާގެ ނަމާއިު ،
ތ
ހއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާ ު
ޖިންސާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ފަދަ ،ބަލިމީ ާ
ހިމެނެއެވެ.

.2

"ކްލިނިކަލް ޑޭޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ބަލިމީހާގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ،ބައޯ ސައިކޯސޯޝަލް
އޔާއި
ގ ބަ ް
ޅ މަޢުލޫމާތާއި ،ބަލިމީހާ ެ
ތނާއި ވަގުތާ ގު ޭ
ށ ދެއްކި އަދަދާއިަ ،
މަޢުލޫމާތާއި ،ޑޮކްޓަރަ ް
ތކުގެ
ދނެގަތުމަށް ކުރި ތަޙުލީލުތަކާއި ،ތަޙުލީލު ަ
ެ
މތާއި ،ބަލި ހާލަތު
ބަލިހާލަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫ ާ

18

އަދަދު1138 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ގ
ބހު ެ
ބހުގެ މިންވަރާއިޭ ،
ނަތީޖާތަކާއި ،ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ރޭވި ގޮތާއި ،ދިން ބޭހާއިޭ ،
ރވާގެ
ބނުންވާ ރުހުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ފަ ު
ސަބަބުން ކުރާ ނެދޭވޭ އަސަރާއި ،ފަރުވާ ދިނުމަށް ޭ
ހއި
މ ަ
ށ ދިން ފަރުވާއާ ގުޅޭ އެ ނޫން އެން ެ
ގޮތުގައި ކުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ބަލިމީހާއަ ް
މަޢުލޫމާތަށެވެ.
.3

މޑިކޯ
ނެ ،
ތއްޔާރުކުރާ އެކިއެކި ލިޔުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަ ީ
ނންތަކަށް ޓަކައި ަ
"ޤާނޫނީ ބޭ ު
ނ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
ގ ް
ލީގަލް ރިޕޯޓު ފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށް ެ
ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

.4

ފރުވާދޭ މީހުންނަށެވ
އ އެ ވަނީ ،އެނދުމަތިކޮށްގެން ަ
"އިންޕޭޝަންޓް" ކަމަށް ބުނެފަ ި

.5

ކރުމަކާ ނުލައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ
ނފައި އެ ވަނީ ،އެނދުމަތި ު
"އައުޓްޕޭޝަންޓް" ކަމަށް ބު ެ
ނން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ތަންތަ ު

.6

"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

.7

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

.8

ތ
މހުންގެ ޒާ ީ
ގންނަ ީ
"މެޑިކަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބި ަ
މަޢުލޫމާތާއި ،ކުރެވޭ ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ދެވޭ ފަރުވާ ހިމެނޭގޮތުން ،ޚިދުމަތް
ތ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ރައްކައުކުރެވޭ
ވ ަ
ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހާއާ ބެހޭގޮތުން ކަރުދާހުގައި ނު ަ
އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަށެވެ.

.9

ނބަރު 29/2015
ނނު ނަ ް
ވނީ ،ޤާ ޫ
ބނެފައި އެ ަ
"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު" ކަމަށް ު
)ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.
................................
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