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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  

 މާލެ،         
 ދިެވހިރާއްޖެ.  

 ގަވާއިދު   ބެހޭ ތަން ހިންގުމާ ދޭ ތަން   އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި 

 ވަނަ ބާބު    1

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ނަންބަރު   )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން  ޤާނޫނު  ދިނުމުގެ   2015/29މިއީ،  ޚިދުމަތް       )ޞިއްޙީ 
 ،ކުރުމާއި  ރީ ރަޖިސްޓަ  ތަންތަން   ދޭ  ތްމަޚިދު   ޞިއްޙީ  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން

  ފެންވަރު  ،  ހިންގުމާއި ތަންތަން  ދޭ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ،  ދިނުމާއި ސްލައިސަން
ވަނަ    72އެ ޤާނޫނުގެ    ، ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން  ލުތައްސޫއު  ދެމެހެއްޓުމުގެ

 ވެ. ކެގަވާއިދެ ފައިވާއިލައިމާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ

ކިޔާނީ، )ށ(    ގަވާއިދަށް  ޚިދުމަތްޞި"  މި  ތަންތަން  އްޙީ  ހިންގުމާދޭ  ބެހޭ  
 ގަވާއިދު" އެވެ. 

މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  ގަ  މި  .2 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ކުރާ ޝާއިޢު

 ވަނީއެވެ. މިއި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފަ ،ދުތައްގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ   .3 މަގުސަދު 

ޚިދުމަތް )ހ(   ގިންތިކުރުމާއި  ޞިއްޙީ  ތަންތަން  ޚިދުމަތް  ، ދޭ  ދޭ    ޞިއްޙީ 
 ؛މަދުވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުންތަންތަނުގައި އެންމެ  
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ޚިދުމަތް )ށ(    ކުރުމާއި  ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަންތަން   ސްލައިސަން  ، ދޭ 
 ؛ ލުތައް ކަނޑައެޅުންސޫދިނުމުގެ އު

ޞިއްޙީ   ،ދޭ ތަންތަނުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ނ(   
 ؛ލުތައް ކަނޑައެޅުންސޫބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އު ދޭ ތަންތަން  ޚިދުމަތް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ   )ރ(   
ތަންތަނުން  ޚިދުމަތްޞިއްޙީ    ، ގޮތުން ޤާއިމުކުރަދޭ  އު   ލުތައް ސޫންޖެހޭ 

 ؛ ކަނޑައެޅުން

ކުރާ  ދޭ ތަންތަނުގައި ހުރުން ލާޒިމް  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  )ބ(   
 ލުތައް ކަނޑައެޅުން.ސޫގުޅޭ އު ކަންތައްތަކާ

ޚިދުމަތް  .4 ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާ ބަޔާންކޮށްފައި  5  ގަވާއިދުގެ  މި ކަމުގައި    ޞިއްޙީ  މާއްދާގައި  ވާ ވަނަ 
 ތަނެއްގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ.   ކޮންމެފޯރުކޮށްދޭ    ތެއްޚިދުމަ އެއްވެސް  

 ވަނަ ބާބު   2

 ތަންތަން ގިންތި ކުރުން   ދޭ   އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި 

ބަލިތަކުން    ،ނީލާއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ބަޞިމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް   )ހ(  .5 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
އެންމެހައި  ތަކަބަލި  ،ރައްކައުތެރިވުމަށާއި ފޯރުކޮށްދޭ  ފަރުވާދިނުމަށް  ށް 

 ޚިދުމަތެވެ.

ކޮންމެ    ، އްއްޙީ ޚިދުމަތްތަ ސް ހޯދަންޖެހޭ ޞިލައިސަންރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން   )ށ(   
 ން ވާނެއެވެ.  އަހަރަކު އެއްފަހަރު އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރާ

ދޭ ސަރުކާރުގެ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 ގިންތިކުރުންތަންތަން  

އްޙީ  ޞިގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގާ މު ޤައުމީ ނިޒާ  ގެޚިދުމަތު   ޞިއްޙީ )ހ(  .6
ގިންތި  ދޭ  ޚިދުމަތް ގޮތްތަންތަން  ގަވާއިދުގެ   ،ކޮށްފައިވާ           މި 

 ވާނެއެވެ.   ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 1ޖަދުވަލު 

މި   (ށ)   ރަށެއްގައި،  ކޮންމެ  ދިރިއުޅޭ  ޖަދުވަލު  މީހުން  ގައި    1ގަވާއިދުގެ 
ތެރެއިން   ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ކުޑަމިނުން  ،ގިންތިތަކުގެ  އަސާސީ   ، އެންމެ 
" ގެ ފެންވަރުގެ  1ޚިދުމަތް ކަމުގައިވާ "ހެލްތް ސެންޓަރ ގްރޭޑް    ޞިއްޙީ

 ވާނެއެވެ.   ރަށެއްގައި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން  ޚިދުމަތް އެ
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ދޭ އަމިއްލަ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 ތަންތަން ގިންތި ކުރުން

ނިޒާ  ގެޚިދުމަތު  ޞިއްޙީ  .7 ތެރެއިން  މުޤައުމީ  ޞިއް ގެ  ފަރާތްތަކުން  ޙީ އަމިއްލަ 
ގިންތި    ޚިދުމަތް ތަންތަން  ގޮތާއި ދޭ  ލިބެންޖެހޭ އެ    ،ކޮށްފައިވާ  ގިންތިތަކުގައި 

 ވާނެއެވެ.  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 2ޖަދުވަލު މި ގަވާއިދުގެ  ،އްއަސާސީ ޚިދުމަތްތަ

ގިންތިކުރުމުގައި ބަލާނެ  
 މިންގަނޑުތައް 

ތަންތަނުގެ    ޚިދުމަތްޞިއްޙީ    ފައިވާކޮށްށުން ގިންތިގަވާއިދުގެ ދަ  މި )ހ(  .8 ދޭ 
)އެކެއް( އަހަރު މިނިސްޓްރީން    1)ތިނެއް( އަހަރުން    3މަދުވެގެން    ، ގިންތި

މިގޮތުގެ  ން ކުރާ   މުރާޖަޢާ މުރާޖަޢާ   ވާނެއެވެ.   ،ކުރުމުގައި  މަތިން 
 ވާނެއެވެ.  ންކުރާ  ށް ރިޢާޔަތްކަމައަންނަނިވި ކަން 

ފޯރުކޮށްދޭނެ   ،އިކާ ރަށަ  ހުރި   ތަނެއް  އެ  (1)    ޚިދުމަތް  ތަނަކުން  އެ 
 ؛އާބާދީގެ މިންވަރު

އެ ތަނަކުން އަދާކުރާނެ   (2)    ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި  ޞިއްޙީ 
 ؛ދައުރު

 ؛ޚިދުމަތުގެ ބާވަތާއި ފެންވަރުކުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަ އެ  (3)   

ހުރި ޚިދުމަތް  (4)    ހޯދެން  ޚިދުމަތް  ތަނަކުން  އެ  މީހުންނަށް  ހޯދާ   
 ؛ކަންހަފަސޭ

ތަނެއް  އްޙީޞި  (5)    ފެންވަރުގެ  އެ  ނިޒާމުގައި  ޤައުމީ  ޚިދުމަތުގެ   
 ؛މުކަންންހިހުރުމުގެ މު

 ؛ން ލިބޭ މަންފާތަނަކު  އެ  (6)   

ދޭ ތަނަކުން ދޭންޖެހޭ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް   ، ގިންތިކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި )ށ(   
ނުދޭތާ   ތަނަކުން  އެ  އަހަރު  1ޚިދުމަތެއް   ،ނަމައްޖެވެ  ދުވަސް)އެކެއް( 

ގިންތި މިނިސްޓްރީން   ތަނެއްގެ  ބަދަލު    އެ  ކުރުމަށްފަހު  މުރާޖަޢާ 
 ންވާނެއެވެ.ގެންނާ

ތަނެއް ހުރި ގިންތިއަށްވުރެ މަތީ ގިންތިއަކަށް ބަދަލު   ދޭ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ނ(   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ  ، ކުރެވޭނީ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ގިންތީގައި    މަތީ 

އިންތި  ދެވޭނެ  ހަމަޖައްސައިޚިދުމަތް  މިނިސްޓްރީން    ،ޒާމް 
 ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ނަމައެވެ. ފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް އެޅައިކަނޑައަ
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ގިންތި ބަދަލު ކުރުމުގައި    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ރ(    ތަންތަނުން  ދޭ ސަރުކާރުގެ 
މަސް ބަލަ ޖަނަވަރީ  އަހަރެއްގެ  ކޮންމެ  ތަފުސީލު،  މިންގަނޑުގެ  ންޖެހޭ 

 ންވާނެއެވެ.  ނިސްޓްރީން އާންމު ކުރާނިމުމުގެ ކުރިން މި

ޓާއި ޞިނާޢީ ރަށްރަށުގައި  ޒޯރި
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުން 

     ގެ )ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު(    2015/29ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  .9
ފަދައިންވަނަ    7 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  ޓޫރިސްޓް    ،މާއްދާގެ 
ވަނަ    7  މި ގަވާއިދުގެ ،  ތަނުގައިޞިނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ތަން  ޓުތަކާއިޒޯރި

ރިޢާޔަތްކޮށްމާއްދާ ކުޑަމިނުން  ،އަށް  ގަވާއިދުގެ   ،އެންމެ          މި 
ލިބެން    ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ގެ "ޖެނެރަލް ކްލިނިކް"    2ޖަދުވަލު  
 ންވާނެއެވެ.ހުންނާ

ބޭނުމަށް   )ށ(    މާއްދާގެ  ތަންތަނުމި  މަސައްކަތްކުރާ  ތެރޭގައި  ޞިނާޢީ  ގެ 
ހަރަކާތްތައިޤް ހިންގުމަށްތިޞާދީ  މީހުން    އް  ތަނެއްގައި  އެ  ޓަކައި 

ހިންގުމަށް   މަސައްކަތް  ރަށަކާއި،  ހުރިހާ   މަސައްކަތްކުރާ 
 ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ހުރިހައި ރަށެއް ހިމެނެއެވެ.  

 ވަނަ ބާބު   3

 ތަންތަނުގެ ފެންވަރާ ގުޅޭ މިންގަނޑުތައް   ދޭ   އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި 

ނުގެ  ންތަދޭ ތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 ންވާނެ ގޮތް ހުންނާ ތްއިމާރާ

ޚިދުމަތް  )ހ(  .10 ދިރިއުޅޭ    ދޭ  ޞިއްޙީ  މީހުން  ހިންގަނީ    މާރާތެއްގައިއިތަނެއް 
 ނެވެ. ވަކިންބަޔާ   މީހުން ދިރިއުޅޭ  ، ންވާނީތަން ހުންނާ އެ  ،ނަމަ

ތަނަކަށް ހުއްދަ   އެ   ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި  ،ދޭ ތަނުގައި   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ށ(   
  ދިނުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ދޫކޮށްފައިވާ

 ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން

ޚިދުމަތްޞި )ނ(    ހުންނާ  އްޙީ  ތަން  އަންނަ    ،ންވާނީދޭ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް 
ވަދެ    ޚާއްޞަ  ، އިށާމީހުންނަ ފަސޭހައިން  މީހުންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

 ށެވެ. ކުމެވޭ ގޮތަ ނު

ދަ )ރ(    ގަވާއިދުގެ  ޞިށުން  މި  ހުއްދަ ދުމަތް  ޚި އްޙީ  އިމަޖެންސީ  ދިނުމަށް 
ކުމެވޭ  ނުތުގައި ވަދެ  ހާލަ  ސީ އިމަޖެންތަނަށް   ދޭ  ދީފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

 ވާނެއެވެ. ންބާއްވާދޮރުމަތި ހުސްކޮށް  ،ގޮތަށް
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  ދޭ ބައިތައް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ  ތަނުގައި ޚިދުމަތް ދޭ  ދުމަތް ޚިއްޙީ  ޞި )ބ(   
އާންމުކޮށް ފެންނަން    ،ފްލޯ ޕްލޭން  ،ނާއިއިޓް ޕްލޭގެ ސަތަނެއް  ފަދައިން އެ

 ންވާނެއެވެ.ހުންނާ

ޚިދުމަތް )ޅ(   އަލިކަން    ޞިއްޙީ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ތަނުގައި  ދޭ 
 ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.   ،ންވާނީންވާނެއެވެ. އަދި ތަން ހުންނާހުންނާ

ދަދާ  އަމަތް ހޯދާ މީހުންގެ  ޚިދުން  ކުތަނަ ތަނުގައި އެ  ދޭ    އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ކ(   
ހުންނާ ފާޚާނާ  ވަރަށް  ހުންނާއެކަށީގެންވާ  ފާޚާނާ   ، ންވާނީންވާނެއެވެ. 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ    ،މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއިއު  ،މީހުންނާއިބަލި
 އިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ހަމީހުންނަށް ފަސޭ 

މީހުންނަކު ތައެ    ،އި ތަނުގަ  ދޭ  ޚިދުމަތް  ޙީޞިއް )އ(    ހޯދާ  ޚިދުމަތް    ން 
 ންވާނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ގޮނޑި ހުންނާ އިށީނުމަށް 

ޚިދުމަތް ހޯދަން  ލަތްތަކުގައި  ހާއިމަޖެންސީ    ، ތަނުގައި   ދޭ   އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ވ(   
މީހުން   މު  ،ރުމަށް ބޭނުންކު އަންނަ  ނިޒާމެއް  އާ އާންމު  ޤާއިމް  ޞަލާތީ 

 ންވާނެއެވެ. ފައި ހުންނާ ށްކޮ

ޖަދުވަލު   )މ(    ގަވާއިދުގެ  ޚިދުމަތްތައް    3މި  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 
ނުވާނަމަ ކަމަށް  ފްލޯރގައި  ގްރައުންޑް  ލިފްޓު   ، ދެނީ  ތަނެއްގައި  އެ 

 ންވާނެއެވެ.ނާހުން

ނަމަ، އެ ބަދަލެއް   މާރާތަށް ބަދަލެއް ގެންނައިދޭ ތަނުގެ    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ފ(  
މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ   ،ރީއަށް ހުށަހަޅައި އެކަން މިނިސްޓް   ،ނީންވާ ންނާގެ

 ލިބުމުންނެވެ.

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .11 ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ގޯތިތެރެއިތަނުގެ    ދޭ  އްޙީ  ކޮށް  ސާފުތާހިރު  މާރާތާއި 
 ންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ

ން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން މީހުން  ކު ތަނަތަނުގައި، އެ  ދޭ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ށ(   
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް    ހާ ހިސާބެއްގައި "ހޭންޑް ޑިސްއިންފެކްޓް"ތިބޭ ހުރި
 ންވާނެއެވެ. ހުންނާ

  ލުމުގެ ނިޒާމެއް ތައިޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ކުނި ނައް )ނ(  

ކަނޑައަ ވެބްސައިޓުގައި  މިނިސްޓްރީން  މިނިސްޓްރީގެ  ޅައި، 
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ދޭ ކޮންމެ     ޚިދުމަތް އެއްގޮތަށް، ޞިއްޙީގައިޑްލައިނާ    ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  
 ންވާނެއެވެ.  ތަނެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުންނާ 

ޚިދުމަތް  .12 ރައްކައުތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު  ތަނެއްގައި   ޞިއްޙީ  ކޮންމެ  ލިބިގަންނަ  ކު ތަނަ  އެ ،  ދޭ  ޚިދުމަތް  ން 
މަސައްކަތް ތަނުގައި  ރައްކަމީހުންނާއި،  ތަކެތީގެ  މީހުންނާއި  ތެރިކަން  އުކުރާ 

ގޮ މިންގަނޑުތަކާ    ތުންދެމެހެއްޓުމުގެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މިނިސްޓްރީން 
ފައި  ށްޤާއިމުކޮ  އަންނަނިވި ކަންކަން ވެސް،  އެންމެ މަދުވެގެން  ،  ންޚިލާފުނުވާނޭހެ

 . ންވާނެއެވެ ހުންނާ

 ،އިކުންނާލަތްތަ ސީމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ވައާންދޭ ތަނުގައި    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ހ(  
މާ  އެ   ނާއި، ލާތްތަކުންއާ ދިތަނެއްގެ  ހާދިސާތަކުން  ޙައުލުން  މާވެދާނެ 

 ؛ތެރިވާނެ ނިޒާމެއް އުރައްކަ

ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ބަލިމީހުންނާއި، ޒިޔާރަތް    ދޭ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ށ(   
މާރާތް  އިދޭ ތަން ހިންގާ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ނާއި،ކުރަން އަންނަ މީހުން

 ؛ ތެރި ކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއްއުރައްކަ

 ؛ ތެރިވުމުގެ ނިޒާމެއްއުފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކަ ލިއަ )ނ(   

ހާދިސާތަކާއިއު ނުރައްކަ )ރ(    ކާރިސާތަކުގައި    ،ތެރި  ޢަމަލުކުރާނެ  ޤުދުރަތީ 
 ؛ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނެއް

ޚިދުމަތްޞި )ބ(    ކުރުމާ  އްޙީ  ކޮންޓްރޯލް  އިންފެކްޝަން  ތަނުގެ  ގުޅޭ    ދޭ 
 ؛ ލުސޫއު

 ؛  ލުސޫތެރިވުމުގެ އުއުތަކުން ރައްކަގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި )ޅ(  

ރިސެޕްޝަން ނުވަތަ ވެއިޓިންގ  
 ޔާއޭރި

 އް އްދެޙަސަރަ  ނެބަލިމީހުންނާއި އެހީތެރިން މަޑުކުރާ   ،ދޭ ތަނުގައި   އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި  .13
ވެއިޓިން  ހުންނާ ޔާއޭރި  ގނުވަތަ  ވާންވާނީއެއް  ސަރަޙައްދު  މި   ،ންވާނެއެވެ. 

ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުގައި ނުވަތަ  ހިސާބުގައި    ވޭވެލުބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ވާސި
އެހީތެރިންގެ    ހުންނަ، ބަލިމީހުންނާއި  އަންނަ  ލިބިގަންނަން   ދަދާއަޚިދުމަތް 

އަންނަނިވި ވެސް،  މަދުވެގެން  އެންމެ    ،އްދުގައިޙަސަރަ   މިއެކަށީގެންވާ ތަނަކަށެވެ.  
 ންވާނެއެވެ. ވަސީލަތްތައް ހުންނާ

ވަން )ހ(   މީހުންނަތަނަށް  ފަސޭހަނަ  ފެންނަށް  ރިސެޕްޝައިން  ން ގޮތަށް 
 ؛ކައުންޓަރެއް
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މީހުންނަށް  )ށ(    އަންނަ  ހޯދަން  ޚިދުމަތް  ސާފު  ތަނުން  ބޯފެން    ރައްކައުތެރި 
 ؛ލިބެން ހުރުން

 ގައި އަންނަ ފަރާތްތައް މަޑުކުރެވޭނެ ހުސް ޖާގައެއް ހުރުން. ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީ )ނ(   

ރައްކައުތެރިކު (ރ)   ހޭލުންތެރި އާންމު ޞިއްޙަތު  ބޭނުންވާނެ  ކުރުމުގެ    ރުމަށް 
 މަޢުލޫމާތު.

ގައި  ނުޑީ ކޮންސަލްޓޭޝަވަގުތެއްގައި އޯޕީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި އެ  )ހ(  .14 ބަލިމީހުން ބަލާ ކޮޓަރި
އަތިބި   ކޮޓަރި   އެ  ،ދަދަށްޑޮކްޓަރުންގެ  ބަލާ  ބަލިމީހުން  ތަނުގައި 
 ންވާނެއެވެ.ހުންނާ

  ކަންއަންނަނިވި ކަންވެސް،  މަދުވެގެން  އެންމެ    ، ރީގައިބަލިމީހުން ބަލާ ކޮޓަ )ށ(   
 ންވާނެއެވެ.އި ހުންނާކޮށްފަފުރިހަމަ 

ނިޒާމެއް   (1)    ކުރެވޭނެ  ޑިސްއިންފެކްޓް  ނުވަތަ  އަތްދޮވެވޭނެ 
 ؛ ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

ވާހަކަ  (2)    ތިބޭ މީހުންނަށް   ،ބަލިމީހާއާއި ޑޮކްޓަރާ ދެކެވޭ  ބޭރުގައި 
ގޮތަށް  ބަ  ނީވޭނެ  ގޮތަށް ލިމީހާއައަދި  ލިބޭނެ  ޕްރައިވެސީ  ށް 
 ؛ ހުރުން ފަރުމާކޮށްފައި

ބޭނުންވާ   ޝަންކޮންސަލްޓޭ  (3)    ކުރުމަށް  ވަސީލަތްތައް    ފުރިހަމަ 
 ؛ ފައި ހުރުންކޮށްޤާއިމް

 ؛ހުރުން ކައުޗެއް  އެގްޒަމިނޭޝަން   (4)   

 . ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ އެހީތެރިޔަކު ހުރުން ، ނަމަ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރެއް  (5)   

ޖަރ ހަދާ  ވް ޕްރޮސީ އިންވޭސި 
 ކޮޓަރި 

ކޮޓަރީގައި  .15 ހަދާ  ޕްރޮސީޖަރ  މިންގަނޑު  ،އިންވޭސިވް  ކޮޓަރީގެ  ބަލާ   ބަލިމީހުން 
ގަވާއިދުގެ   މި  މިންގަނޑުތަކުގެ   14ކަމުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަވެފައި ހުންނާ  ކަންއަންނަނިވި ކަން ،އިތުރުން 

އަދި އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  ގޮތަށް    ތާ އެކަށީގެންވާ ދުމަޚި  ދޭތަނުން   )ހ(  
ވާ  މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައި އާންމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތް

 .ވަސީލަތްތައް ހުރުންގޮތުގެ މަތިން 
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ހަދާ )ށ(    ޕްރޮސީޖަރ  ކަނޑައަޅާ   ، ތަންތަނުގައި  އިންވޭސިވް  މިނިސްޓްރީން 
ސްޓެރެލައިޒް ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި   ނުވަތަ   އޮޓޯކްލޭވް  މިންގަނޑަކަށް

 ހުރުން.

މުވައްޒަފުންނާއި (ނ)   މަސައްކަތްކުރާ  މީހުންނަށް  ، ތަނުގައި  ހޯދާ    ޚިދުމަތް 
 ؛ރައްކައުތެރި މާޙައުލެއް ކަމުގައި ވުން

އެކްސްރޭ އަދި   ،ލެބޯޓަރީ
އެހެނިހެން ތަހުލީލުތައް ކުރާ  

 ކޮޓަރި 

ތެރެދޭ ތަންތަ   އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  .16 އެކްސްރޭއާއި     ލީލުތަކާއިހުއިން ލެބޯޓަރީ ތަނުގެ 
ތަހުލީލުތައް ތަންތަނުގައި  އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅައި    ކުރެވޭ  މިނިސްޓްރީން 

ވެސް،  މަދުވެގެން  އެންމެ    އާންމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން،
 ންވާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނާ

 :ލެބޯޓަރީ 

ޚިދުމަތް ހޯދާ   ،އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  ،ލެބޯޓަރީއާއި )ހ(  
 ؛ ރައްކައުތެރި މާޙައުލެއް ކަމުގައި ވުން   މީހުންނަށް

ރައްކަ )ށ(    ތަކެތި  ފަދަ  ނިޒާމެއް  ބަލަހައްޓާތެރިކަމާއެކު  އުރިއެޖެންޓް  ނެ 
 ؛ފައި ހުރުންށްޤާއިމުކޮ

ގޮތަކަށް  ބޭނުމަށްލީލުގެ  ހުތަ )ނ(    އެހެން  ނަ  ނުވަތަ  އެންމެހައި    ގާވެސް 
އަދި މިނިސްޓްރީން  ލީލުކޮށް  ހުކޮށް، ތައުސާމްޕަލްތައް ލޭބަލްކޮށް، ރައްކަ 

މިންގަނޑަށް   ރައްކަތައިނައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ނިޒާމެއް  އުލެވޭނެ  ތެރި 
 ؛ހުރުން ފައިށްމުކޮޤާއި

 ،ކުރަން ފޮނުވާނަމަލުލީހުލް ތަ ޕަސާމްދޭ ތަނުން ބޭރަށް    އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ރ(   
 ؛ފައި ހުރުންށްގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮސާމްޕަލް  ކަމާއެކު  ތެރިއުރައްކަ

( )ބ    ލިބޭ ފަރާތަށް ރިޕޯޓް ދޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.  ޚިދުމަތް 

 ރޭޑިއޮލޮޖީ:   

ޚިދުމަތް ހޯދާ    މުވައްޒަފުންނާއި ގައި މަސައްކަތްކުރާ  ޑިޕާޓްމަންޓު  ރޭޑިއޮލޮޖީ )ޅ(  
 ؛ ރައްކައުތެރި މާޙައުލެއް ކަމުގައި ވުން   މީހުންނަށް
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ނެ ނިޒާމެއް  އްޓާހަލަތެރިކަމާއެކު ބައުފިލްމާއި ރިއެޖެންޓް ފަދަ ތަކެތި ރައްކަ )ކ(   
  ؛ފައި ހުރުންށްޤާއިމުކޮ

ވެސް ނެގޭ    ބޭނުމަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކަށް  ކުރުމުގެ  ލީލުހުތައިތުރަށް   )އ(   
ރައްކަ  އެކްސްރޭތައް އި  އެންމެހަ ތައުލޭބަލްކޮށް،  ލީލުކޮށް ހު ކޮށް، 

  ؛ހުރުން ފައިށް މުކޮޤާއިނިޒާމެއް ބަލަހައްޓާނެ 

 ލިބޭ ފަރާތަށް ރިޕޯޓް ދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.  ޚިދުމަތް )ވ(   

 އެހެނިހެން ތަހުލީލުތައް 

( )މ    

 

ތަހުލީލެ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް     އްވެސް ކުރަންވާނީ  ދޭ ތަނަކުން ކުރާ ކޮންމެ 
ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކުރުމާ  އެ ތަހުލީލުތަކެއް 

 އެއްގޮތަށެވެ. މިންގަނޑާ 

މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި    ،ދޭ ތަންތަނުގައި  އްޙީ ޚިދުމަތްޞިކޮށްގެން  އެނދުމަތި  .17 އެނދުމަތިކޮށްގެން ޚިދުމަތް ދިނުން 
ވެސް،  މަދުވެގެން  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެންމެ  އާންމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ  

 ންވާނެއެވެ.   އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ހުންނާ

ބަލިއެނދުމަތިކޮށް )ހ(   ޕްރައިވެސީމީހުންފައިވާ  ބަލިމީހުން    ށް ބޭގޮތަލި  ނަށް 
   ންވާނެއެވެ. ފައި ހުންނާކޮށްޤާއިމް ނިޒާމެއްބަލައި ފަރުވާ ދޭނެ 

( ށ)   ކޮންމެ  ށްތިކޮއެނދުމަ  ބޭނުންކުރުމަށް)ދިހައެއް(    10ފައިވާ          މީހަކު 
 ވެ.ންވާނެއެފާޚާނާ ހުންނާ )އެކެއް(  1

( ނ)   ކުނި  އުފެދޭ  މިނިސްޓްރީތަނުގައި  މިންގަނޑަށް  ން ބުނި،    ކަނޑައަޅާ 
ރައްކަ ތައިނައް ޤާއިމުއުލެވޭނެ  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ފައި  ކޮށްތެރި 

 ންވާނެއެވެ. ހުންނާ

( ރ)   ބަލިމީހުންގަވޯޑު  ތިބޭ  ހުރިހައި އި  ޓަކައި   ކުރުމަށް  ޚިދުމަތް  ނަށް 
 ވަގުތެއްގައިވެސް ޑިއުޓީގައި ނަރުހުން ތިބެންވާނެއެވެ.  

( ބ)   ގެ ފަރުވާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ޒިންމާވާނެ  ބަލިމީހުންވޯޑުގައި ތިބޭ   
ޑިއުޓީގައި   ވަގުތެއްގައިވެސް  ހުރިހައި  ޚިދުމަތްތެރިއަކު  ޞިއްޙީ 

 ންވާނެއެވެ. ންނާހު
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ސްޓެރެލައިޒޭޝަނާއި   
 ޑިސްއިންފެކްޝަން 

ދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ސަރޖިކަލް އިންސްޓްރުމެންޓްސް    އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ހ(  .18
ސްޓްރެލައިޒް ނިޒާމެއް    ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް  ޤާއިމްކޮށްފައި  ކުރެވޭނެ 

 ންވާނެއެވެ.ނާހުން

، އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި  އްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިންޞި )ށ(   
މެޑިކަލް  އާލާ ސްޓެރެލައިޒްތްތަކާއި  ނުވަތަ    އިކުއިޕްމަންޓްސް 

 ވާނެއެވެ. ންރާކުޑިސްއިންފެކްޓް  

ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން،    ކޮށްފައިވާ)ށ( ގައި ބަޔާން  އާއި މި މާއްދާގެ )ހ(   )ނ(   
ކުރުމާއި   އު  ނާސްޓްރެލައިޒޭޝަޑިސްއިންފެކްޓް  އްޙީ ޞި  ،ލެއްސޫގުޅޭ 

   ންވާނެއެވެ.ފައި އޮންނާއިލައިތަނެއްގައި އެކުލަވަކޮންމެ ޚިދުމަތްދޭ 

ނަންބަރު   )ހ(  .19 ބޭސް ލިބެން ހުރުން   ގަވާއިދު)  R-46/2014ގަވާއިދު  ދަށުން  (  ބޭހާބެހޭ  ގެ 
ލިސްޓުގައިޅައިކަނޑައަ އަސާސީ  ބޭހުގެ  ދޭ  ޞި  ،ފައިވާ  ޚިދުމަތް  އްޙީ 

 ،ފައިވާ ބޭސްތައްއިކަނޑައަޅަ  ކަމަށްޖެހޭނެ  ންތަންތަނުން ލިބެން ހުންނާ 
 ންވާނެއެވެ. ތަނުން އަބަދުވެސް ލިބެން ހުންނާ ދުމަތްދޭޚިއްޙީ ޞި

)ހ( )ށ(    މާއްދާގެ  ބަޔާންކޮށްފައި    ގައި  މި           ، ނަމަވެސްއޮތް  އެހެން 
ޞި ހިންގާ  ޚާއްޞަކޮށްގެން  ދާއިރާއަކަށް  ޚިދުމައްވަކި  ދޭ    ތްޙީ 

ލާޒިމުވާ ހުރުން  ލިސްޓުގައި   ،ނީތަންތަނުގައި  ބޭހުގެ            އަސާސީ 
 އިރާއަކަށް ޚާއްޞަ އަސާސީ ބޭހެވެ. އެ ދާ

ޚިދުމަ )ނ(    ތަނަކުން   ތްޞިއްޙީ  އެއްވެސް  އުފައްދައިދޭ  ބޭސް    ،          

       ، ވިއްކައިބޭސް  ދޫކޮށް،  ބޭސް  ލިޔެދީ،  ބޭސް  ،  އެތެރެކޮށްބޭސް  

ނަންބަރު  ގަ  ، ނައްތައިލަންވާނީ ބޭސް    ،ރައްކައުކޮށްބޭސް   ވާއިދު 
2014/R-46  (ުބޭހާބެހޭ ގަވާއިދ ) .ެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވ 

ޚިދުމަތް   .20 މެޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން   ތަނުގައި   ޞިއްޙީ  މަ  ، ދޭ  ފަރާތްތަކާބެހޭ  ލިބިގަންނަ  ، ލޫމާތުޢުޚިދުމަތް 

އެކުލަވައިލައިފައިވާ   ދަށުން  ނަންބަރު  ޤާނޫނުގެ   R-1070/2019ގަވާއިދު 
ރިކޯޑާމެޑިކަލް) ގޮތުގެ (  ގަވާއިދުބެހޭ    ނިޒާމެއް   ގައިވާ  ބަލަހައްޓާނެ  މަތިން 

 ންވާނެއެވެ. ންނާއޮ ޤާއިމްކޮށްފައި 

ދޭ ތަނުން ދޭ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ޚިދުމަތް  ،ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

 ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ތިރީ  ،ކާބެހޭދޭ ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  .21
ދޭ ތަނުގައި    ޚިދުމަތް  ، ގޮތަށް  ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ފެންނާނޭ  ،މަޢުލޫމާތު
 ންވާނެއެވެ. ބަހައްޓާ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-28/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:              53އަދަދު: 50  ލިއުމް: ވޮ

 

11 

 

 ؛ދޭ ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އަގު ޚިދުމަތް (ހ) 

ލިބެންހުރި    ބާވަތްތަކާއި، އެ ވަގުތަކުއެ ތަނަކުން ލިބެންހުރި ޚިދުމަތްތަކުގެ   )ށ(  
 ؛ޚިދުމަތްތައް

 ؛ޚިދުމަތް ދިނުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ގޮތް )ނ(   

 ؛ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް )ރ(   

 ؛ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް )ބ(   

 ؛މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ ގޮތް )ޅ(  

ށް ބޭނުންވެދާނެ  ތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންނަ ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް އެ   )ކ(   
 އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.

ދޭ ތަނުން ދޭ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު    

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ، މަޢުލޫމާތު   ތަކާ ގުޅޭޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި  ދޭ ތަނުން    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  .22
މި ކަނޑައަޅާ  ތެރޭމިނިސްޓްރީން  މުއްދަތުގެ  މިނިސްޓްރީއަށް  ންގަނޑާއި  ގައި 

   ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔަކަށް 
 ފަރުވާދީފިނަމަ ރިޕޯޓުކުރުން 

ޚިދުމަތް  .23 މީހަކަށް ޞިއްޙީ  ޖެހިފައިވާ  ބައްޔެއް  އަރާ  ތަނަކުން    ގައިންގަޔަށް  ދޭ 
އަށެއް(    48ގިނަވެގެން    ،ދީފިނަމަފަރުވާ   ތެރޭގައި އިރުގަޑި )ސާޅީސް           ގެ 

މަޢުލޫމާތު  އެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ޕްރޮޓެކްޝަން    ތްހެލް   ،މީހަކާބެހޭ  އެޖެންސީން 
ގައިވާ   ޕްރޮފެޝަނަލްސް"  ހެލްތުކެއަރ  ފޮރ  ރިޕޯޓިންގ  ޑިޒީޒް  "ކޮމިއުނިކަބަލް 

އަތޮޅުތެރޭގައި    ،ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް  ތްހެލް  ،މާލޭގައި ނަމަ  ،ގޮތުގެ މަތިން 
 ންވާނެއެވެ. ސަރުކާރުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަންގާ އެ އަތޮޅެއްގައި  ،ނަމަ

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .24 ޓެކްނޮލޮޖީ   ލްތްހެ އި  އްޙީ  މެޑިކަލް  ބޭނުންކުރާ  ތަނެއްގައި  ޕްމެންޓް  ކުއިދޭ 
 މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަކެއްޗަށެވެ. ކަނޑައަޅާވާންވާނީ މިނިސްޓްރީން  

ކީ އެކަމަށް  ކޮށް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަމެޑިކަލް އިކްއިޕްމެންޓް ބޭނުން )ށ(   
 އެކަށޭނަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  

ކަނޑައަ އިކު )ނ(    ކުންފުނިން  އުފެއްދި  މިންގަނޑާ ޅައިއިޕްމެންޓް  ފައިވާ 
  އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  ،ނިޒާމެއް  ބަލަހައްޓާނެ  އެއްގޮތަށް މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް 

 ންވާނެއެވެ.  ނާހުން ފައި ކޮށްޤާއިމްދޭ ތަނުގައި 
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އުރައާއި ދޮރުފޮއްޗާއި   ހުދޭ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ބެޑްޝީޓާއި ބާލީ  އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި  .25 ލޯންޑްރީ 
އެ ތަނަކުން    ،ފަދަ ތަކެތި  އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ފޮތި ޞި

އެއްގޮތަށް އުސޫލާ  ފައި  ކޮށްޤާއިމް  މްއިންތިޒާ ނެ  ންނާދޮ   ކަނޑައަޅައިފައިވާ 
 ންވާނެއެވެ.ހުންނާ

ދޭ ތަނުން   ޚިދުމަތް ޙީޞިއް
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  

 ބެލުމުގެ ނިޒާމް 

ފެންވަރު  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  .26 ޚިދުމަތުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ ޞިއްޙީ  ތަނުން  ބެލުމާއި   ދޭ 
އެކުލަ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ކުރުމަށް  މޮނިޓަރ އި  ފަވައިލައިދޭ ތަނުގައި ކޮމިޓީއެއް 
 ންވާނެއެވެ.   އޮންނާ

ކުރާ މީހުންގެ  ތަނުގައި މަސައްކަތް 
 ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު 

ޚިދުމަތް ޞި  .27 މަސައްކަތް   އްޙީ  ތަންތަނުގައި  ފަންނީ ދޭ  ޚިދުމަތުގެ  ޞިއްޙީ  ކުރާ 
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް   ،ނިޒާމެއް   މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެ  މަސައްކަތްތެރިންގެ ފެންވަރު

 ންވާނެއެވެ. ކުރާދޭ ތަނުގައި ޤާއިމް

ތަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނަ  
 ފަރާތް

ޚިދުމަތް )ހ(  .28 ހިންގުމާ    ޞިއްޙީ  ތަން  ހުންނާހަދޭ  ޞިއްޙީ   ،  ންވާނީވާލުވެ 
މެނޭޖުމަންޓުގެ   ، ޚިދުމަތްތެރިއެއް  ތަޢުލީމު   ނުވަތަ  ދާއިރާއަކުން 

މީހެއްލުހާސި ލިބިފައިވާ  ،ކޮށްފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ހިންގުމުގެ  ތަން    ،ނުވަތަ 
 މީހެކެވެ.   ގެނުވަތަ ލަފާދެވޭނެ ފެންވަރުއުފުލޭނެ   ޒިންމާ ގައިންގުމުހި

ޚިދުމަތްޞި )ށ(    ހިންގުމާ    އްޙީ  ތަން  ފަރާތް  ހަދޭ  ހުންނަ  ވާލުވެ 
( ދުވަހުގެ ހެއް)ފަ  5ފަރާތެއް ބަދަލުވާތާ ގިނަވެގެން    އެ  ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

 ވެ. ނެއެންވާން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާކުއެކަން ލިޔުމަ  ،ތެރޭގައި

ދޭ ތަންތަން   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ންޖެހޭ ތަފުސީލީ މިންގަނޑު  ހުންނާ

 ކަނޑައެޅުން 

ކޮށް،  ފުސީމިންގަނޑުތައް އިތުރަށް ތަ ފައިވާ އާންމު  ށްމި ބާބުގައި ބަޔާންކޮ )ހ(  .29
ޚިދުމަތްޞި ހުންނާ  އްޙީ  ގިންތިއެއްގައި  ކޮންމެ  ލީ ފުސީތަ  ވާނެ ންދޭ 

އެކުލަވަ މިނިސްޓްރީން  ވާނެއެވެ.    ންކުރާ  އާންމު  އިލައިމިންގަނޑުތައް 
  މިންގަނޑުތައް  ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން  ކަންކަމާ  މިގޮތުން އަންނަނިވި

 ންވާނެއެވެ.  އެކުލަވައިލާ

ޚިދުމަތް  (1)    އިންފްރާސްޓް   ޞިއްޙީ  ތަނުގެ  ގުޅޭ   ރަކްޗަރއާދޭ 
 ؛މިންގަނޑު

ޚިދުމަތް  (2)    މަސައްކަތްތެރީ   ޞިއްޙީ  ފަންނީ  ތަންތަނުގެ  ންގެ ދޭ 
 ؛ވަރުކުރުމުގެ މިންގަނޑުވަރު ކަށަފެން
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ރައްކަ  (3)    ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދާ  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ތެރިކަން  އުޚިދުމަތް 
މީގެ ތެރޭގައި  ؛ ތުތައްއަގުޅޭ އެކިއެކި އިޖުރާ  ގޮތުން ޚިދުމަތްތަކާ
 ތުތައް ހިމެނެއެވެ. އަކުރުމުގެ އިޖުރާ  ޖުޑިސްޗާ  ،އިއެނދުމަތިކުރުމާ 

 ؛މުގެ މިންގަނޑުކުރުއިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލް   (4)   

 ؛މިންގަނޑު ޓުގެވޭސްޓް މެނޭޖްމަން  (5)   

 ؛މިންގަނޑު ގެލެބޯޓަރީ  (6)   

ދިނުމުގެ    (7)    ފަރުވާ  ބޭނުންކޮށްގެން  ރޭޑިއޭޝަން  އެކްސްރޭއާއި 
 ؛މިންގަނޑު

 ؛ކްލިނިކަލް ގައިޑްލައިންސް  (8)   

ޚިދުމަތްޞި  (9)    މަސައްކަތްކުރާ    އްޙީ  ތަންތަނުގައި  ދޭ 
ގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ން މަސައްކަތްތެރީ ފަންނީ  މުވައްޒަފުންނާއި 

 ؛ބަލާނެ މިންގަނޑު

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން މިންގަނޑުތައް.   (10)   

އެކުލަވަ  )ށ(    ދަށުން  މާއްދާގެ  މިންގަނޑުތައްއިމި  ގަވާއިދަށް    ،ލާ  މި 
ތާރީ  ޢަމަލުކުރަން ފެށިގެންޚުފަށާ  (  ތިނެއް)   3  ގިނަވެގެން  ،ން 
އެކުލަރޭތެ  މަސްދުވަހުގެ  މިނިސްޓްރީން  އާންމު    ލައިއި ވަގައި 

)އެކެއް(    1)ތިނެއް( އަހަރުން    3  ކޮންމެ  އަދި މަދުވެގެން  ންވާނެއެވެ.ކުރާ
 ންވާނެއެވެ. ކުރާ މުރާޖަޢާ ފަހަރު

މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން  
 ލާޒިމުކުރުން 

ޚިދުމަތް  .30 ހުންނާ  ޞިއްޙީ  ތަނެއްވެސް  ކޮންމެ  ގިންތިއަކަށް   ،ންވާނީދޭ  އެ 
އަދި   ނެވެ.  ފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންއިލައިލަވަމިނިސްޓްރީން އެކު

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އާންމު މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ވަނަ ބާބު   4

 ލައިސަންސް ދިނުން   ، ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމާއި   އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި 

ން  ދޭ ތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

ދޭ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ދޭ ތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ  ޞިއްހީ ޚިދުމަތް )ހ(  .31
ހުށަހަޅާނީ އެދި  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ވެރިފަރާތަށެވެ.  ތަނުގެ    ،ތަނުގެ 

ހިނދެއްގައި   ބޭނުންވެއްޖެ  ވެރިފަރާތުން  ނަމަވެސް  ވެރިފަރާތުންނެވެ. 
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ފަރާތަކަ  ޚިދުމަތްއެހެން  އެ ޞިއްޙީ  ހަވާލު   ށް  ހިންގުން  ތަނެއްގެ  ދޭ 
ތަން    ،ލަތުގައި ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީހާކުރެވިދާނެއެވެ. އެފަދަ  
  ޓަރީ ކުރުމަށް އެދިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަން ރަޖިސްހިންގާ ފަރާތަށެވެ. ޞި

ޚިދުމަތް  ،ހުށަހަޅާނީ ކުރުމާއި    "ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަންތަން  ދޭ 
އެދޭލައިސަ ފޯމުގައި   ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  "ފޯމު   ންސަށް  އެ 
މަޢުލޫމާތާއިޅައިކަނޑައަ އެންމެހައި  ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު    ފައިވާ 

  މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

ޒަރީޢާއަކުން    ރަޖިސްޓަރީ )ށ(    އިލެކްޓްރޯނިކް  ހުށަހެޅުމުގައި  އެދި  ކުރުމަށް 
ހުށަހެޅުންތައް   އެހެންނަމަވެސް، ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ވެސް  ހުށަހަޅާ 

އަންގައިފިނަމަލިޔެ މިނިސްޓްރީން  ހުށަހެޅުމަށް  އަސްލު   ،ކިޔުންތަކުގެ 

ލިޔެކިޔުންތައް  ފަހެއް)  5ރަސްމީ   ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  މިނިސްޓްރީއަށް  ( 
  ންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީން އަންގާ   ދަށުން ދޭ  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ނ(   
ފޯމު   ޅިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެ   ރީ ރަޖިސްޓަ  ، އް ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަލިޔެކިޔުންތަ

 ބާޠިލުވާނެއެވެ. 

ކުރުމަށް އެދޭއިރު   ރަޖިސްޓަރީ
 ތަކެތި ންޖެހޭ ހުށަހަޅާ

ޚިދުމަތް )ހ(  .32 ރަޖިސްޓަރީ  ދޭ  ޞިއްޙީ  ހުށަހަޅާއިރު  ތަނެއް  އެދި   ، ކުރުމަށް 
 އެވެ.ން ވާނެތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅާ ،ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމާއެކު

 ؛ ދޭ ތަނުގެ ފްލޯރ ޕްލޭން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (1)   

ޚިދުމަތް  (2)    ފަރާތުގެ    ދޭ  ޞިއްޙީ  އެދޭ  ހިންގުމަށް          ތަން 
 ؛ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީދިވެހި 

ތަނެއް  (3)    ހިންގާ  ދަށުން  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ   ،ނަމަ   އަމިއްލަ 

 ؛ޮކޕ   ގެފިކެޓުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓު 

ތަނެއް   (4)    ހިންގާ  ކުންފުނީގެ    ، ނަމަ  ކުންފުންޏަކުން 
ސެޓު ބޯޑުންޑިރެކްޓަރު  ،ފިކެޓާއިރަޖިސްޓްރޭޝަން   ގެގެ 

  ؛ބޯޑުގެ ނިންމުންކުންފުނީގެ  ،މަޢުލޫމާތާއި

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަމަ،   ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ހިންގާ ތަނެއް  (5)   
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ޖިސްޓްރޭޝަން  ރަ   ވާކަމުގެވިޔަފާރިކުރުމަށް 

  ؛ގެ ކޮޕީޓުފިކެޓުސެ
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ހިންގުމުގެ  ޓް  ޒޯ ރި   ،ހިންގާ ތަނެއް ނަމަ  އްގައިޓެ ޒޯޓޫރިސްޓް ރި   (6)   
 ؛ރީގެ ކޮޕީޓަރަޖިސް

      ، ނަމަ   ތަނެއްހިންގާ    ތަނެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ޢީނާޞި  (7)   
 ؛ އެ ޞިނާޢީ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީ

އިންވެސްޓްމެން  (8)    ތަނެއްފޮރިން  ހިންގާ  ފޮރިން    ،ނަމަ  ޓަކުން 
 ؛ ކޮޕީ ގެ ރަޖިސްޓަރީ ޓުގެއިންވެސްޓްމެން

ނަން  ޚިދުމަތްއްޙީ  ޞި  (9)    ތަނުގެ  ކަންކަން   ،ދޭ  ވިޔަފާރިއާބެހޭ 
 ؛ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ރީގައި ރަޖިސްޓަބަލަހައްޓާ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާ

ދޭ  ށްކޮ ރުއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯޞިތަން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތަކީ    (10)   
އެ އިމާރާތުގައި   ، ނަމަ  ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް 

 ؛އް ނެތްކަމުގެ ލިޔުންޒެތިރާ އުތަން ހިންގުމަށް އި

  ދެވޭނެ ފެންވަރާއި، ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް  ،ތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި  (11)   
ލިބިގަނެވޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ތަނުގައި   ދޭނެ ގަޑިތަކާއި، ޚިދުމަތް 

ތަމަސައްކަތް   ފަންނުވެރިންގެ  ދޭ   ،ލާއިފުސީކުރާ  ތަނުން 
 ،ފައިވާއިލައިޚިދުމަތަށް ނަގާނެ އަގުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އެކުލަވަ

 ؛ލް ޒަތަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮޕޯ

ފޯމުގައި ޓަރަޖިސް )ށ(    ހުށަހަޅާއިރު،  ފޯމު  އެދި  ކޮށްދިނުމަށް  ރީ 
ނުވަތަ  ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  މަޢުލޫމާތު  މާއްދާގެ   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ       މި 

ނުވާނަމަ، ނުވަތަ    ފައިޅައިލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަ  ކޮށްފައިވާ)ހ( ގައި ބަޔާން 
)ދިހައެއް(    10ލިޔެކިޔުމެއް މަދުވާނަމަ، ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  

ތަން    ،ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
 ވާނެއެވެ.ފުރުޞަތު ދޭންތަށް އެދުނު ފަރާ ކޮށްދިނުމަށް ރީރަޖިސްޓަ

ދަށުން   )ނ(    ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ފުރުޞަތުގެ  މި  ތެރޭގައި  ދޭ  މުއްދަތުގެ 
 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ،ނުވާނަމަ ޢަމަލުކޮށްފައި

ހޮސްޕިޓަލް ގިންތީގައި ހިމެނޭ  
ތަންތަން އިމާރާތް ކުރަން ފެށުމުގެ  

 ހުއްދަ ހޯދުންކުރިން  

ދިނު ()ހ  .33 ޚިދުމަތް  ތަނެއް  މާރާތްކުރާއިމަށް  ޞިއްޙީ  ފެންވަރުގެ    ހޮސްޕިޓަލް 
ކުރެހުންތަ  އެ   ،ނަމަ ބަލަހައްޓާ   ، ނުގެ  ކަންކަން  ކުރުމުގެ  އިމާރާތް 

ހުށަހެޅުމުގެ   ހުއްދަ   ،ކުރިން ވުޒާރާއަށް  ހުށަހަޅައި  މިނިސްޓްރީއަށް 
 ންވާނެއެވެ.  ހޯދާ
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އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގެ  ފައިވާ  ދައިހުއްދަ ހޯ  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   މި )ށ(  
ހޯދައިގެން   ހުއްދަ  ވުޒާރާގެ  ބަލަހައްޓާ  އެއްގޮތަށް  ކަންކަން  ކުރެހުމާ 

ޕްރީ  ކުރާމާރާތްއި ސެރަ- ތަންތަނަށް  ދިނުމުގެ  ފިކެޓުޖިސްޓްރޭޝަން  ޓެއް 
ދޫ މިގޮތުން  ލިބިގެންވެއެވެ.  މިނިސްޓްރީއަށް            ކުރާ އިޚްތިޔާރު 

ސެ-ޕްރީ ބޭނުން    ރާ ދޫކު  ފިކެޓުސެޓު   ،ޓުގައިފިކެޓުރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 ވެ.ންވާނެއެބަޔާންކުރާ

  ކުރާދޫ  ޓުޓުފިކެޖިސްޓްރޭޝަން ސެރަ-މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޕްރީ )ނ(   
ނިމުމުން އި  ތަންތަން  މަތިން  ގަވާއިދު މި    ،މާރާތްކޮށް  ގޮތުގެ  ގައިވާ 
 ންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާރީ ކުރަން ރަޖިސްޓަ

ވާއިދުގެ ގަމި    ،ދޭ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހަޅާއިރު  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ()ހ  .34 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.  4ޖަދުވަލު 

ލިބޭނެ   )ށ(    އަނބުރާ  ފީއަކީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ދައްކާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 
 ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. 

ޚިދުމަތް )ހ(  .35 ކޮށްދިނުން ރަޖިސްޓަރީ ރަޖިސްޓަރީ  ޞިއްޙީ  ތަނެއް  ކުރިން  ދޭ  ތަނުގެ    ، ކޮށްދިނުމުގެ 
ރައް  ކަށަވަރުކައުފެންވަރާއި      މިނިސްޓްރީން    ،ޓަކައި  ކުރުމަށް   ތެރިކަން 

 ންވާނެއެވެ.ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރާ އެ

ޚިދުމަތް )ށ(     ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ  ޞިއްޙީ  އެދި    ދޭ      ގަވާއިދުގެ  މިކުރުމަށް 
ގިނަވެގެން    ، މާއްދާގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން  ވަނަ   31
  ލާޙަފާސްކުރުމުގެ މަރު  އިބަލަ އެ ތަނެއް  ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ދިހައެއް)  10
 ންވާނެއެވެ. ފަށާ

  ކަން އަންނަނިވި ކަން  ،ފާސްކުރުމުގައި  އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް ބަލަ )ނ(   
 ންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލާ

ފަރުމާ އިތަނުގެ    (1)    މިނިސްޓްރީން  ކޮށްމާރާތް  ފައިވަނީ 
 ؛ ކަށަވަރު ކުރުންފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ޅައިކަނޑައަ

ޕްރޮޕޯ  (2)    ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  ކޮށްފައިވާ  ޒަލުތަން  ބަޔާން  ގައި 
ފައި  ށްޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތަން ފަރުމާ ކޮ

 ؛ ންހުރިތޯ ކަށަވަރު ކުރު
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ގަވާއިދުގައި    ދުމަތްޚިއްޙީ  ޞި  (3)    މި  ގުޅޭގޮތުން  ތަންތަނާ  ދޭ 
ރަޖިސްޓަ ފައިވާ  ޅައިކަނޑައަ އެދި  މިންގަނޑުތަކާއި،  ރީކުރުމަށް 
ފައިވާ ތަން ހިމެނޭ ގިންތިއަށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ޅައިހުށަހަ

 މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން. 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގެ )ނ( ގައި ދޭ ތަން ހުރީ މި    ދުމަތް ޚިއްޙީ  ޞި )ރ(   
ފެންނަ   އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް  ނޫންކަމަށް  ގޮތަށް  ފެތޭ  މިންގަނޑަށް 

އިޞްލާޙު  ،ލަތުގައިހާ ބަޔާންކޮށް  ކުރާ  ތަނުގައި  ކަންތައްތައް  ންޖެހޭ 
ތެރޭގައި    )ސާދަ( ދުވަހުގެ  14  ރީކުރަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށްޓަރަޖިސް
 ނެއެވެ. ންވާއަންގާ

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އިޞްލާޙުކުރަން   )ބ(   
މާއްދާގެ  މި  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު  ކަންކަން       އަންގާ 

ބަޔާން ގައި  ތަން   ކޮށްފައިވާ)ހ(  އެ  އަލުން  މަތިން  ބަލައި   ގޮތުގެ 
ފާސްކުރުމަށްފަހު  .ންވާނެއެވެފާސްކުރާ ކަމެއް  ން ކުރަޙުއިސްލާ  ،ބަލައި  ވާ 
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަން ރަޖިސްޓަރީ    14ގިނަވެގެން    ، ނެތްނަމަ

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޚިދުމަތް ޞި )ހ(  .36 ޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުވުން ރަ ޚިދުމަތަކާ    އްޙީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަނަކުން    އީޖިނާ  ގުޅިގެން ދޭ 
އެ  އަދި  ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،  ޝަރީޢަތަށް  ހިންގިކަން           ކަމަކީ   ކުށެއް 

ތަނުގެ ހިންގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް    އެ
މާލެއް އޮތުމުގެ  ހުފަރާތްތަކުގެ އިނުވަތަ     ގެ އެ ފަރާތެއްނުވަތަ    ،އެނގިގެން

ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ    އެ  ،ވިޔަސްސަބަބުން ނޭނގި ހިނގިކަމެއް ކަމުގައި  
އިޚްތިޔާރުރަޖިސްޓަ ބާޠިލުކުރުމުގެ  ލިބިގެންވެއެ  ރީ    ވެ.މިނިސްޓްރީއަށް 

ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ  އެ  ލައިސަންސް   ނަމަވެސް  ހިންގުމުގެ  ތަނެއްގެ  ދޭ 
ފައިވަނީ  ގައި އެ ކުށް ހިން  ،ވާނަމަ  ދޫކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމުގައި

ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ އިހުމާލެއް އޮވެގެން    ، ލައިނު  ކާވެރިފަރާތަށް އެނގުމަ
ވާ ކަމުގައި  ވެރިފަރާތުން    ،ނަމަނޫން  ބަޔާކޮށް  އެކަން  މިނިސްޓްރީއަށް 

ރިޢާޔަތް    ،ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް  އެ  ކުރުމުގައި  ބާޠިލު  ރަޖިސްޓަރީ 
 ންވާނެއެވެ. ކުރާ

ޚިދުމަތް )ށ(    ރަޖިސްޓަރީ    ޞިއްޙީ  ތަނެއް  )ތިނެއް(    3  ،ކުރުމަށްފަހުދޭ 
ރީއަށް  މަސްދުވަސް ވަންދެން އެ ތަނަކުން ޚިދުމަތް ނުދޭކަމަށް މިނިސްޓް
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ބާޠިލުކުރެވިދާނެ    ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ތަނެއްގެ  އެ 
 ންވާނެއެވެ. ކަމުގެ އިންޒާރެއް އެ ތަނަކަށް ފޮނުވާ

ޚިދުމަތް )ނ(    ކުރުމަ  ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަނެއް  ތަނަކުން    ،ށްފަހުދޭ  އެ 
ނުފަށާ   ދިނުން  ދުވަސް   6ޚިދުމަތް  ގިނަ  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ހައެއް( 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    14  ،ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކޮށް  ،ވެއްޖެނަމަ
 ންވާނެއެވެ.  އެ ތަނަކަށް އަންގާ

  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،އިންސްޕެކްޝަނެއްގައިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިންގާ   )ރ(   
ލަޙަތު އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް  ޞްވަގުތުން ބަންދުކުރުމަކީ މަދޭ ތަނެއް  

ކުރުމުގެ ލަތެއްގައި  ހާފެނިއްޖެ    މިނިސްޓްރީއަށް  ބަންދު  ތަނެއް    އެފަދަ 
ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް  އެ   އިޚްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ    އަދި  ތަން 

ދޫކޮ ކަމުގައިލައިސަންސް  ފަރާތަކަށް  އެހެން   ، ވާނަމަ  ށްފައިވަނީ 
ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް    އެ   ފައި،ކޮށްޠިލުލައިސަންސް ބާ

 ންވާނެއެވެ.  ންގާއެކަން އަ 

ގަވާއިދުގެ )ބ(    ދަށުން  38  މި  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަގުތީގޮތުން    ވަނަ 
ތަނަކަށް، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ދީފައިވާ   ހިފަހައްޓައިފައިވާރަޖިސްޓްރޭޝަން  

ފައިވާ ކަންކަން އެ މުއްދަތުގެ  ގައިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަން އަން
އިޞްލާޙު ބާޠިލުކުރުމުގެ    ،މަނަ  ނުކޮށްފި  ތެރޭގައި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިނިސްޓްރީއަށް  އެ   އިޚްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ    އަދި  ތަން 
ކަމުގައި ފަރާތަކަށް  އެހެން  ދޫކޮށްފައިވަނީ   ، ވާނަމަ  ލައިސަންސް 

ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް    އެ   ފައި،ކޮށްޠިލުލައިސަންސް ބާ
 ންވާނެއެވެ. އެކަން އަންގާ

ބައްޔެއް  ކައު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުރައް ()ޅ   ތެރި އެހެންވެސް 
މާލުން ނުވަތަ  ހުތަނެއްގެ އިދޭ     ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްފެތުރުމަށް މެދުވެރިވީ

ކަމަށް   ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން  ފިޔަވަޅު  އެކަށީގެންވާ  ގުޅިގެން  ކަމަކާ  ވަކި 
ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ   ޞިއްޙީ  ތަނެއްގެ    އެ  ، ލަތެއްގައިހާމިނިސްޓްރީއަށް 

ބާޠިލުކުރުމުގެ   ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ދިނުމުގެ  އިޚްތިޔާރު  ޚިދުމަތް 
މުގެ ލައިސަންސް ތަން ހިންގު  އަދި އެ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަމުގައި ފަރާތަކަށް  އެހެން  ލައިސަންސް   ،ވާނަމަ  ދޫކޮށްފައިވަނީ 
ފަ  އެ  ފައި، ކޮށްޠިލުބާ ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ  އެކަން  ތަނެއް  ރާތަށް 

 ންވާނެއެވެ. އަންގާ
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ޚިދުމަތް )ކ(    ނޫން  ޞިއްޙީ  ޞައްޙަ  ކޮށްފައިވަނީ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަނެއް    ދޭ 
މިނިސް ހުށަހަޅައިގެންކަން  ސާބިތުވެއްޖެނަމަޓްމަޢުލޫމާތެއް        ،ރީއަށް 

އިޚްތިޔާރު    އެ ބާޠިލުކުރުމުގެ  ވަގުތުން  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ތަނެއްގެ 
 ވެއެވެ.މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެން

)ޅ( ފިޔަވައި، އެހެން އަކުރުތަކުގައި    އާއި،)ބ(  ،  އާއި  މި މާއްދާގެ )ނ(  )އ(   
ދޭ ތަނެއްގެ    ލަތްތައް މެދުވެރިވެގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްހާބަޔާންކޮށްފައިވާ  

)ދިހައެއް(    10ނޫން    ސަރުކާރު ބަންދު  ،ލަތުގައިހާރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރާ  
 ންވާނެއެވެ. ން އެކަން އަންގާކުތަނަކަށް ލިޔުމަ ކުރިން އެ ހުގެދުވަ

ދޭ ތަނަށް    ޙީ ޚިދުމަތް ޞިއްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،   )ވ(   
ރީ  ޓަތަނުގެ ރަޖިސް  ،އަންގާ އެންގުން އެންގުމުން، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާޠިލު

ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން  
 ހުއްދަކުރެވޭ ހާލަތާއި އިޖުރާއަތު

ފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކުރެވޭނީ  ކޮށްތަނަކަށް ދޫދޭ    އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ހ(  .37
   ލަތްތަކުގައެވެ.ހާއަންނަނިވި 

 ؛ދޭ ތަނުގެ ގިންތި ބަދަލުވުން އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  (1)  

 ؛ދޭ ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވުން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (2)   

 ؛ބަދަލުވުންތް  ދޭ ތަން ހިންގަމުންދާ އިމާރާ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (3)   

ޚިދުމަތް  (4)    މިނިސްޓްރީގައި    ޞިއްޙީ  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  ދޭ 
ގެއްލުމުން ރަޖިސްޓަރީ  ތަނެއްގެ  ނުވަތަ    ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ؛ހަލާކުވުމުން

( ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނވަނަ މާއްދާގެ )  36މި ގަވާއިދުގެ    (5)   
ށައިފައި ނުވަނީ   ފަދޭން ތަނުން ޚިދުމަތް    ،ލަތުގައިހާބާޠިލުކުރެވޭ  

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެންކަން މިނިސްޓްރީއަށް ސާބިތުކޮށްދީ، 
ފެ އަލުން  މަސައްކަތް  ތައްޔާރުވެފައިވާކަން  ށުތަނުގެ  މަށް 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމުން.

ހުށަހަޅާނީމި މާއްދާގެ )ހ(   )ށ(     ، ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރަން އެދި 
 ކުރުމާއި ލައިސަންސަށް އެދޭ  ސްޓަރީން ރަޖިދޭ ތަންތަ  "ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
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އަދި    "ފޯމު އައުކޮށްދެޭވނީ މެދުވެރިކޮށެވެ.  ގަާވއިދުެގ   ،ރަޖިސްޓަރީ      މި 

   ފީ ދެއްކުމުންނެެވ. ކޮށްފައިާވަގއި ބަޔާން 4ޖަދުަވލު 

ދޭ    ސް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްވިޔަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި   )ނ(   
 ،އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ ހިނދެއްގައި  ،ސަލައެއްތަނަކާ ގުޅޭ މައް 

މިނިސްޓްރީއަށް   އިޚްތިޔާރު  އައުނުކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަނެއްގެ  އެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ގިނަވެގެން   )ރ(    ހުށަހަޅާތާ  އައުކުރަން  )ދިހައެއް(    10ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާންމާއްދާގައި  ވަނަ   35ގެ  މި ގަވާއިދު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ންވާނެއެވެ. ކުރާބަލައި ފާސްތަން   ،ގޮތަށް

ރަޖިސްޓަރީ ވަގުތީގޮތުން  
 ހިފެހެއްޓުން 

ޚިދުމަތް )ހ(  .38 ލައިސަންސްދޫކޮށްތަނަށް  ދޭ    ޞިއްޙީ  ގަވާއިދުގެ  ،ފައިވާ      މި 
ވަގުތީގޮތުން    48 ދަށުން  މާއްދާގެ  ހާވަނަ      ،ލަތުގައިހިފަހައްޓައިފައިވާ 

މުއްދަތަށް   ވަގުތީގޮތުން    އެއެ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
 .ވެއިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    59މި ގަވާއިދުގެ    ، އްތަނެދޭ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  )ށ(   
އަލުން   ހަމަޔަށްއެ  ބަންދުކޮށްފިނަމަ،  ލިބުމާ  ހުއްދަ  ހިންގުމުގެ      ،ތަން 

ރަޖިސްޓްރޭއެ   ވަގުތީގޮތުން ތަނުގެ  އިޚްތިޔާރު    ޝަން  ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  
 ލައިސަންސް 

ޞިއްޙީ ން  ކުތަނަ  ކުރުމަށްފަހު އެ  ރީޓަތަނެއް ރަޖިސް ދޭ  އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .39
ލައިސަންސެއް  ޞި  ، ނީންވާދޭފޯރުކޮށްޚިދުމަތް   ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  އްޙީ 

ފަހުހޯދުމަ ޚިދުމަތް  އެވެ.ގަށް  އެދި    ޞިއްޙީ  ލައިސަންސަށް  ތަނުގެ  ދޭ 
 ތަން ހިންގާ ފަރާތުންނެވެ.  ،ހުށަހަޅާނީ

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭތާ  އްދޭ ތަނެ   ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  މި )ށ(   
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި  މަސް(  )ހައެއް  6ގިނަވެގެން  

 ވެ.ންވާނެއެހުށަހަޅާ

"ޞިއްޙީ  ހުށަހަޅާނީ    އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދިޞި )ނ(   
 " ފޯމު  ކުރުމާއި ލައިސަންސަށް އެދޭ  ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ  ޚިދުމަތް

ކަނޑައަޅަ  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުގައި  އެންމެހައި  އިއެ  ފައިވާ 
 . މިނިސްޓްރީއަށެވެމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 
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ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭއިރު  
 ންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާ

ތިރީގައިވާ    ،އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރުޞި  .40
 ން ވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާފޯމާއެކު  ،ތަކެތި

ޚިދުމަތް )ހ(  ގޮތުގައި    ޞިއްޙީ  ތަނެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީދޭ    މިނިސްޓްރީގައި 
 ؛ ކެޓުޓްރޭޝަން ސެޓުފިކޮށްފައިވާ ރަޖިސް

ނީ  ފަންޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ދޭ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ށ(   
 ،ން ބޭނުންވާކަމުގެ ސިޓީއާއިމަސައްކަތްކުރާތަނުގައި  އެ  ރިން  މަސައްކަތްތެ

ފަންނުވެރިން   އެދި  އެ ތަނުގައި އެ  ތަނުގެ މަސްއޫލު ރަޖިސްޓަރީވުމަށް 
ސިޓީފަރާތުން   ކައުންސި  އެ  ، އާއިހުށަހަޅާ  ބެހޭ           ގައި ލުފަންނަކާ 

  ؛ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެއެ ފަންނުވެރިން 

އެދި  ދުމަތްޚިއްޙީ  ޞި  .41 ލައިސަންސިންގ ފީ  ލައިސަންސަށް  ހުށަހަޅާއިރުދިނުމުގެ  ގަވާއިދުގެ   ،     މި 
 ނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލައިސަންސިންގ ފީއެއް ނެގޭ 4 ލުޖަދުވަ

ތަނަކުންޞި )ހ(  .42 އަހަރީ ފީ  ކޮންމެ  ދޫކުރެވޭ  ލައިސަންސް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް        ،އްޙީ 
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު   ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  4  ލުމި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ

ފަރާތަކަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  އަހަރީ ފީ    ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ 
 ން ވާނެއެވެ.ދައްކާ

ލައިސަންސް ދޫކުރާ    ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާއިރު )ށ(   
ކުރިޔަށް އެއްފަހަރާ އަހަރީ    ހުގެ)ބާރަ( މަސްދުވަ  12ދުވަހުން ފެށިގެން  

އަދި އަހަރީ ފީ ދައްކައިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ންވާނެއެވެ.  ދައްކާ  ފީ
އޮންނަ    ،ކުރިން މަސްދުވަ  12ކުރިޔަށް  ފީ ހައަ  ހަށްވާ)ބާރަ(  ރީ 
 ންވާނެއެވެ.   ދައްކާ

ނުވާނަމަ، އަހަރީ ފީ    ފައިކައިއަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ފީ ދައް )ނ(   
ރުފިޔާގެ )ފަންސާސް(     -/50  އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ،ބަލައިގަނެވޭނީ

  އެކުގައެވެ.ކާ ނާއަރިމަޖޫ

)ފަހެއް(    5މީލާދީ    ،ނީދޫކުރާއިސަންސް  ދޭ ތަނަކަށް ލަ   ދުމަތްޚިއްޙީ  ޞި )ހ(  .43 ލައިސަންސް ދޭ މުއްދަތު 
މުއްދަތަށެވެ.  ދުވަހުއަހަރު        ހަމަވުމުގެ  ދުވަސްއަހަރު)ފަހެއް(    5ގެ 
ކުރުމަށް  އައުލައިސަންސް   ،ކުރިން ހުގެޑިހަ( ދުވައްސަތޭކެ އައެއް) 180

 ންވާނެއެވެ. އެދި ހުށަހަޅާ
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ކޮށްފައި  އައުސް  ލައިސަންސްގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ލައިސަން )ށ(   
ތަނަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ   އެ   ، މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ، ނުވާނަމަ

 ވާނެއެވެ. ލުޠިލައިސަންސް ބާ

މުއްދަތުލައިސަންސް )ނ(    ތަން  އައުލައިސަންސް    ،ހަމަވުމަށްފަހު  ގެ  ނުކޮށް 
 ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.

)  )ރ(    މާއްދާގެ  ބަޔާންނމި  ގައި        ޤާނޫނުގެ  ،  ކޮށްފިނަމަ  ކުށް  ކޮށްފައިވާ( 
ވާލުވެ ހަތަން ހިންގުމާ    ،ގޮތުގެ މަތިން   ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ   20
 އުފުލުމަށް ކުންފުންޏެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުން ޒިންމާ  ނުވަތަ    އިފަރާތާ  ހުރި

އަޅައި ފިޔަވަޅު  ފަރާތްތަކާމެދު  ބަންދު    ،ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ވަގުތުން  ތަން 
ށް  ހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެ

ކޮށްފައިވަނީ    ރަޖިސްޓަރީދޭ ތަން    އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ލިބިގެންވެއެވެ.
ކަމުގައި ވާނަމަ ލައިސަންސް ހިފަހައް  ، ފައިވާކަންޓައިއެހެން ފަރާތަކަށް 

 ންވާނެއެވެ.  ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާ

ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ކުރިން  
 އި ފާސްކުރުން ބަލަ

ލައިސަންސް އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދިފައިވާ ތަނަށް  ޞި )ހ(  .44
ކުރިން  ފާސްތަން    ،ދިނުމުގެ  ބަލައި  މިގޮތުން  ވާނެއެވެ.  ންކުރާބަލައި 

 ންވާނެއެވެ. ގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކަށަވަރު ކުރާފާސްކުރުމު

ދޭން    (1)    ޚިދުމަތްތައްގަސްތުތަނުން  އިންތިޒާ  ކުރާ    ،މް ދިނުމުގެ 
އެކުލަމިނިސްޓްރީން   ޚިދުމަތަކަށް  ގައިޑްލައިނާ  ވައިލައި އެ  ފައިވާ 

 ؛ އެއްގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ހުރިތޯ ކަށަވަރުކުރުން

ދޭން    (2)    ޚިދުމަތްތަގަސްތުތަނުން  މިނިސްޓްރީން ދިނުމަށް    އްކުރާ 
ތޯ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް ތަނުގައި ހުރި  ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށް

ގެންނަ  ޒިވި  މާއި،ބެލު ކޮންސަލްޓަންޓުންނާއެކު  ޓިންގ 
ދުމަތް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި ޚި  ،ޓް ގެނެސްއިކުއިޕްމަން

  ؛ހުރުން

އެ   (3)    ފަންނުވެރިން  ކުރާ  މަސައްކަތް  ބެހޭ   ތަނުގައި  ފަންނަކާ 
 ؛ އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ތިބިތޯ ކަށަވަރު ކުރުން 

އެއްގޮ ގަވާއިދާ  (4)    ތަނުގައި   ސިސްޓަމެއް    ތަށް  ރިކޯޑް  މެޑިކަލް 
 ؛ ޤާއިމްކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން
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ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވޭތޯ   (5)   
 ؛ބެލުން

 ؛ ކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުންކުނި ނައްތައިލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްތަނުގައި   (6)   

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފައި ކުރާނޭ  ލް  ތަނުގައި އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯ   (7)   
 ؛ ބެލުންވޭތޯ 

 ،ދިނުމާއި  އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކަށް ލައިސަންސްޞި )ށ(   
މައްސަލައެއް ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި  ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން  އައު  ލައިސަންސް

  ގެ "  ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލައިސަންސިންގ ކޮމިޓީ"  ، ގޮތެއް ނިންމާނީ
 ފާގެ މަތިންނެވެ.ލަ

  ،ނުފެންނަ ހާލަތުގައިލައިސަންސް ޔުނިޓަށް    ،ލައިސަންސް ދޭންތަނަށް   )ނ(   
 ންވާނެއެވެ.އަންގާ ސަބަބާއެކު އެކަން ލައިސަންސަށް އެދުނު ފަރާތަށް  

ޚިދުމަތްޙީއްޞި )ރ(    ލައިސަންސާ    ދޫކުރާ  ތަނަށް  ލައިސަންސް   ،އެކުދޭ 
ޚިދުމަތެއް  ށްދޫކޮ ކޮން    ޚިދުމަތްތަކެއްކޮން  ނުވަތަ  ފައިވަނީ 

ގޮތަށްފޯރުކޮށްދިނުމަށްކަން   ޖެހި   ،އެނގޭ  ތައްގަނޑު  މިނިސްޓްރީގެ 
 ންވާނެއެވެ.  ލިސްޓެއް އެ ތަނަކަށް ދޫކުރާ

ދިނުމުގެ    ، ކުރާނަމަގަސްތުޚިދުމަތެއް ދޭން    އައު ތަނުން   )ހ(  .45 އައު ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން  ޚިދުމަތެއް  އެ 
ހޯދާ ހުއްދަ  އެދި    ވާނެއެވެ.ންކުރިން  ހުއްދައަށް  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  އެ 

ހުށަހަޅާނީ ދޫކޮށްފައިވާ    ،މިނިސްޓްރީއަށް  ލައިސަންސް  ހިންގުމުގެ  ތަން 
 ފަރާތުންނެވެ.  

 ،ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(   
 ށް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފޯމަކުންނެވެ. އެކަމަ

 ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދުމުން، ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން )ނ(   
 ، ގައިގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރުމުނެއެވެ. މި  ންވާ ކުރާބަލައި ފާސްއަލުން ތަން  

ކަންތައްތައް    ކޮށްފައިވާބަޔާން  ގައިވަނަ މާއްދާގެ )ހ(    44މި ގަވާއިދުގެ  
ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ   ކަމެއް  އެނެންވާބަލާތަނުގައި  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ވެ. 

ފާސްކޮށްނެތްނަމަ،   ފެށިގެން  ބަލައި  ތާރީޚުން           ގިނަވެގެން  ،ނިމޭ 
ތެރޭގައި  5 ދުވަހުގެ  ލައިސަންސް އައު    ، )ފަހެއް(  ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް 

 ދޭންވާނެއެވެ.  
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މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކަށް  މި   )ރ(   
ދޭއިރުހު ގަ  ، އްދަ  )   44އިދުގެ  ވާމި  މާއްދާގެ  ގައި  ރވަނަ   )

އިތުރު   ޚިދުމަތްތައް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  އައު  ލިސްޓަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ޖަހައި  ،ކުރުމަށްފަހު ތައްގަނޑު  ލިސްޓު  ފައި،މިނިސްޓްރީގެ    އަލުން  އެ 

 ންވާނެއެވެ. ކުރާދޫ

ދޭ ތަންތަނުގެ   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 ދަފުތަރު

ފައިވާ އިލައިދޭ ތަންތަނުގެ ގިންތި ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވަ  މަތް ޚިދު  އްޙީޞި )ހ(  .46
ގަވާއިދުން  ޝާއިޢުކޮށް  މުކޮށް  ންއާ  ން މިނިސްޓްރީ  ދަފުތަރެއް
 ންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ

ތަނެއް ހިމެނޭ ގިންތިއަށް    ނުވަތަ އެ  ،އުނިވެއްޖެނަމަން ތަނެއް  ދަފުތަރު )ށ(   
ދިހައެއް( ދުވަހުގެ )  10އަންނަތާ  އެ ބަދަލެއް      ،ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ

 ންވާނެއެވެ.ކުރާ  މުކޮށް އިޢުލާނުންއެކަން އާ ތެރޭގައި

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނުގެ  
ވެރިފަރާތާއި ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތަށް  

 ބަދަލެއް އައުން 

ނުވަތަ އެ ތަނެއް    ،ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ  ދޭ  އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .47
ނުވަތަ    ،ޖެ ނަމަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް ބަދަލުވެއްހިންގުމަށް ލައިސަ

ނަ ތަން    ،ނަމަވެއްޖެބަދަލު  ން ތަނުގެ  ފަރާތް  ނުވަތަ  ހިންގާ 
 ، ވެއްޖެނަމަބަދަލު  އިމާރާތް ހިންގަމުން އައި  ނުވަތަ ތަން    ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

ހުށަހަޅައި މިނިސްޓްރީއަށް  މަޢުލޫމާތު  ހިންގުމަށް    ،އެ  ރަޖިސްޓަރީއާއި 
ގައި  ދަފުތަރުއެ ބަދަލު    ންވާނެއެވެ. އަދިވާ ލައިސަންސް އައުކުރާދޫކޮށްފައި

 ންވާނެއެވެ. ހިމަނާ

ވާލުކުރަން  ހަވާލުވާ ފަރާތާ ތަން  ހައަލަށް    ،ކުރިން ތަން ހިންގި ފަރާތުން )ށ(   
މަކީ  ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރު

  ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.މަށް އެދޭކޮށްދިނު ރީ ޓަތަން ރަޖިސް

ލައިސަންސް  ވަގުތީގޮތުން 
 ހިފެހެއްޓުން  

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،   )ހ(  .48
މިނިސްޓްރީއަށް    މުގެހިފެހެއްޓުލައިސަންސް  ވަގުތީގޮތުން   އިޚްތިޔާރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޞަ (1)    ނޫން  ލައިސަންސް ލޫޢުއްޙަ  ހުށަހަޅައިގެން  މާތެއް 
 ؛ފައިވުންދައިހޯ

ޤާނޫނާއިއްޙީ  ޞި (2)    ދިނުމުގެ  ދަށުން    ،ޚިދުމަތް  ޤާނޫނުގެ  އެ 
 ؛ފައިވާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުންދައިހަ
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މިނިސްޓްރީން    ޚިދުމަތް (3)    ކަމަށް  ހުންނަންޖެހޭ  ތަނުގައި  ދޭ 
 ؛ފައިވާ މިންގަނޑަކާ ޚިލާފުވުންޅައިކަނޑައަ

ނުދޭތާ   (4)    ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތްތައް  ދީފައިވާ  )ހައެއް(    6ހުއްދަ 
 ؛މަސްދުވަސް ވުން

 ،އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އަންގާ ކަންތައްތައް   ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު (5)   
 ؛ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙު ނުކުރުން  ފައިވާޅައިކަނޑައަ

ހަމަވުމަށްފަހު (6)    މުއްދަތު  އައުނުކޮށް    ންސްލައިސަ،  ލައިސަންސްގެ 
 ؛ ތަން ހިންގުން 

 ؛ދޫކޮށްފައިނުވާ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ލައިސަންސް (7)   

ޚިދުމަތް (8)    މަ  ދޭ  ސިއްޙީ  އާންމު  ބަންދުކުރުމަކީ   ތަށްޙަލަޞްތަން 
އާންމު   ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ޞިނުވަތަ   އެންމެ    އްޙަތަށް 

 ؛ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސަށް ފެނުން 

 ، ލޫމާތުޢުތަންތަނުގެ މަ   އްޓާހަލައިސަންސް ހިފަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   )ށ(   
ތެރޭގައި  10 ދުވަހުގެ  އަން  )ދިހައެއް(  އިޢުލާނު ގައި  އާންމުކޮށް 
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާ

ފަރާތަށް )ނ(    ދޫކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސް  ، ލައިސަންސް    ވަގުތީގޮތުން   އެ 
ކުރިން   ކުރިން ޠިލުކުރުމުގެބާ  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ލައިސަންސް   ، 

އަންގާ މުއްދަތު  ސަބަބާއި  ބާޠިލުކުރާ  ނުވަތަ  އަދި  ންވާނެވެހިފަހައްޓާ   .    
 ،ވާނަމަ  އެ ތަނެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ކަމުގައި 

 ންވާނެއެވެ.  ކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ރީޓަރަޖިސް

( ގެ ދަށުން  ނމި މާއްދާގެ )  ،އްގެ ލައިސަންސްތަނެދޭ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ( ރ)  
ދޭންވާނީ  ،ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  ލައިސަންސް  ކުރުމަށް    ،އަލުން  ރަނގަޅު 

ރަނގަޅުކޮށްގައިއަން ކަންތައްތައް  ހުށަހެޅުމުން  ފައިފައިވާ   ، ލިޔުމަކުން 
ފާސްކުރުއަލުން   ހުށަހަޅާތާ   މަށްބަލައި  ލިޔުމުން  މިގޮތަށް  ފަހުގައެވެ. 
އެ   ދުވަހުގެ  )ސާދަ(   14  ންގިނަވެގެ ބަލައި  ތަނެއް    ތެރޭގައި 
އެހެން    ންވާނެއެވެ.ކުރާފާސް ކޮށްފައިވަނީ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަނެއް  އެ  އަދި 

ކަމުގައި އެކަން    ރީ ޓަރަޖިސް  ، ވާނަމަ  ފަރާތަކަށް  ފަރާތަށް  ކޮށްފައިވާ 
 ންވާނެއެވެ. އަންގާ
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ކޮށްފައިވާ   ރީމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން  .49 އިންތިާޤލީ އުސޫލު 
ފެށިގެން ތާރީޚުން  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ     ، ދޭ ތަންތަން  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   ، ޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައިއް)އެއްސަތޭކަ އަ  180
ހުށަހަޅާ   ،ވެރަޖިސްޓަރީ މިނިސްޓްރީއަށް  ހޯދުމަށް        ނެއެވެ. ވާންލައިސަންސް 

މި މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް އަދި ލައިސަންސް ނުހޯދައި ޞިއްޙީ 
 ދޭ ތަންތަން ހިންގުމަކީ ކުށެކެވެ.  ޚިދުމަތް

 ވަނަ ބާބު   5

 ދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

ޚިދުމަތް ޞި  .50 ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ޚި  އްޙީ  ދޭ  ތަންތަނުން  ފެންވަދޭ    ކަށަވަރުކުރުމުގެރު  ދުމަތްތަކުގެ 
ރެންސްއާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަ  ވަނަ މާއްދާގައި  25ޤާނޫނުގެ    ،ގޮތުން

ކޮމިޝަނަރ ގުޅޭގޮތުން  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ބަޔަކަށް  މަތިކޮށްފައިވާ    ،ކަނޑައަޅާ 
 . ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ އިދޭ ކޮންމެ ތަނެއް ބަލަ އްޙީ ޚިދުމަތްޞި

ފާސްކުރާ  ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ )ހ(  .51 އިންސްޕެކްޓަރުން  ބަލައި  ތަންތަން   ގުޅޭ   ކަމާ  އެ  ،ންވާނީދޭ 
ހަދަ ޚިދުމަތްޞި  ،ފައިވާއިޓްރެއިނިންގއެއް  ބަލައި   އްޙީ  ތަންތަން  ދޭ 

 އިންސްޕެކްޓަރުންނެވެ.ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ފާސްކުރުމުގެ

ބަޔާން މި )ށ(    ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ބަލައި  ސްޕެއިން   ކޮށްފައިވާ  ކްޓަރުންނަށް 
މިގޮތުން   ދޭންވާނެއެވެ.  ކޮމިޝަނަރު  ކާޑެއް  ލައިސަންސް  ފާސްކުރުމުގެ 

އެނގެން  އިންސްޕެކްޓަރު   ، ކާޑުގައި  ދޫކުރާ މަޤާމް  ނަމާއި  ފުރިހަމަ  ގެ 
 ންވާނެއެވެ.އޮންނާ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ    ، އިންސްޕެކްޓަރަކަށް ވެވޭނީ )ނ(   
ނުވަތަ އޮޑިޓް    ނަމައެވެ.  ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ   ހޭ ކައުންސިލުގައިކަމާބެ

 .  ފަރާތްތަކަށެވެ ދައި ސެޓިފައިވެފައިވާރޭނިންގއެއް ހަޓް

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .52 ން އިންސްޕެކްޝަ ފެންވަރު    އްޙީ  ތަންތަނުގެ  ގޮތުން ކަށަވަރުކުރުމު ދޭ   ،ގެ 
 ވެ.ށް ގެންދެވިދާނެއެޔަކުރި ތައްއަންނަނިވި އިންސްޕެކްޝަން

 ރީ ކުރުމަށް ތަނެއް ރަޖިސްޓަ  އްޙީ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާޞިއަލަށް    (1)   
 ؛ކުރުންބަލައި ފާސްޓަކައި 
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  ދިނުމަށް  ލައިސަންސްތަނަކަށް    އްޙީ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާޞިއަލަށް    (2)   
 ؛ ކުރުންބަލައި ފާސް ޓަކައި

  މަށްފޯރުކޮށްދިނު ން އައު ޚިދުމަތެއް  ކު ދޭ ތަނަ  އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި  (3)   
ގަވާއިދުގެ    ، އިކަޓަ ހުއްދައަށް    45މި  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ؛ ކުރުންބަލައި ފާސް ،އެދުމުން

ތަންތަނުގެ    ޚިދުމަތް  ޙީއްޞި  (4)    ފެންވަރު  ޚިދޭ  ދުމަތުގެ 
އިންސްޕެކްޝަން ކަށަވަރުކުރު  ކުރާ  ގޮތުން    މުގެ 

(routineinspection) ؛ 

ގުޅިގެން   ހެޅުމާމައްސަލައެއް ހުށަ  ދޭ ތަނަކާ ގުޅޭ  އްޚީ ޚިދުމަތް ޞި  (5)   
  ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަންތައް. ޤުޤީޙުކަމެއް ތަ އެ

ވަނަ    3  ވަނަ ނަންބަރާއި،  2  ،ވަނަ ނަންބަރާއި  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ށ(   
ތަނެއް   މަތިން  ގޮތުގެ  ފާސްނަންބަރުގައިވާ  ދާއިރުބަލައި   ،ކުރަން 

ދޭ ފަރާތަށް   މަތް  ޚިދުޞިއްޙީ ހެއް، )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ނޯޓި 5މަދުވެގެން 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ    5  ، ވަނަ ނަންބަރާއި  4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   )ނ(   
އިންސްޕެކްޝަންމަތިން   ނޯޓިސް    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  ،ކުރާ  ފަރާތަށް  ދޭ 

 ލައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.  ދިނުމަކާ ނު

އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި ބަލަންޖެހޭ  
 އްތައްކަންތަ

 ންވާނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ ކަންކަން ބަލާ  ،ގައިނުއިންސްޕެކްޝަ  .53

ޚިދުމަތް )ހ(  ހުރިހާ   ޞިއްޙީ  ލައިސަންސްގައިވާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ތަނަށް  ދޭ 
 ؛ ތަނުން ފޯރުކޮށްދޭތޯ ބެލުން  ޚިދުމަތެއް އެ

ނުވަތަ ލައިސަންސް   ،ދޭ ތަން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ށ(   
ންޖެހޭ މިންގަނޑަށް ތަނުގެ ފެންވަރު ހުރިތޯ  ފައިވާ ގިންތީގައި ހުންނާ ދޫކޮށް
 ؛ ބެލުން

ޚިދުމަތްޞި )ނ(    ދެމުން    އްޙީ  ޚިދުމަތް  ތަނުން  ޤާނޫނާއި  ގެންދަނީ  ދޭ 
 ؛ތޯ ބެލުން އެއްގޮތަށް އުސޫލުތަކާ އިތަކާގަވާއިދު

ކަމާބެހޭ    ކުރާ މަސައްކަތް  ގައި ތަނު )ރ(    ފަންނުވެރިންނަކީ  ހުރިހާ 
 ؛ ބެލުންބައެއްތޯ  ފައި ތިބިކޮށްރީ ޓަތަކުގައި ރަޖިސްސިލްންކައު
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ރައްކަ )ބ(    ސާފުތާހިރުކަންއުތަނުގެ  މިނިސްޓްރީން    ، ތެރިކަމާއި 
 ؛ފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން ޅައިކަނޑައަ

ރަނގަޅު   )ޅ(   ހުރީ  ހުރި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތައް  ލަތެއްގައިތޯ  ހާތަނުގައި 
 ؛ ބެލުން

 ؛ބަލަހައްޓައިފައިވޭތޯ ބެލުންގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑް  )ކ(   

 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ބެލުން. )އ(   

އިންސްޕެކްޓަރުން ޢަމަލު  
 ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް 

އިންސްޕެކްޓަރުން މަތިން    ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ    ،ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި  .54
 ންވާނެއެވެ. ކުރާ ޢަމަލު

ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް    ، ވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަށް ހަފާސްކުރާ ތަނާ    ބަލައި )ހ(  
 ތަޢާރަފުވާންވާނެއެވެ.

 އިންސްޕެކްޓަރެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ،  ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ )ށ(   
 ވެ. ންވާނެއެދައްކާ

ތަނަކާ ހަވާލުވެ ތު އެ  އެ ވަގު   ،ބަލައި ފާސްކުރަން ދިޔަ މަގުސަދުތައް )ނ(   
 ހިނދެއްގައި ބުނެދޭންވާނެއެވެ. އެދިއްޖެހުރި އެންމެ އިސްފަރާތަކުން 

ކުރާ  )ރ(    ޢަމަލު  އިންސްޕެކްޓަރުން  ފާސްކުރާ  މިނިސްޓްރީން    ،ންވާނީބަލައި 
 ބަލައި ފާސްކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.  ،އެކުލަވައިލައިފައިވާ

އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ލިބިގެންވާ  
 ާޤނޫނީ ބާރުތައް 

 .ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިދެއެވެ  ،އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް  .55

 ، ނުވަތަ ދުރާލާ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވިޔަސް  ،އެންގުމަށްފަހު  ލައިދުރާ )ހ(  
 ؛ ފާސްކުރުން އި ބަލަ ،ތަނަށް ވަދެ ޚިދުމަތް ދޭ

ޚިދުމަތް )ށ(    މީ  ދޭ  ޞިއްޙީ  ތިބޭ  މުވައް ތަނުގައި  ޒަފުންނާ  ހުންނާއި 
 ؛މަޢުލޫމާތު ހޯދުން  ގެންބައްދަލުކޮށް

ޚިދުމަތް )ނ(    ޚިދުމަތްތަކާ  ޞިއްޙީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަނުން  ބެހޭގޮތުންނާއި    ދޭ 
ޓަކައި    ތެރިކަން ބެލުމަށްއުތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ފެންވަރާއި ރައްކަ 

ތަކެތިން ސާމްޕަލް   ނުވަތަ އެ   ،ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ޓެސްޓް ކުރުން ތަނުގައި  
 ؛ ނެގުން
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ޚިދުމަތް )ރ(    އެންމެހައި  ޞިއްޙީ  ތަނުގެ  ލިޔުންތައް  ދޭ   ،ރިކޯޑުތަކާއި 
ކޮމިޝަނަރަށް  ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން  

 ؛ ބަލައި ކޮޕީ ހެދުން

ބޭނުންވާ   )ބ(    ހޯދަން  ހެކިބަސް  ހޯދުމަށާއި    ލަތްތަކުގައިހާމަޢުލޫމާތު 
 ؛ ބަޔާން ނެގުން ގެންޖެހޭ މީހުން ހާޒިރުކޮށްހާޒިރުކުރަން

 ގުޅޭ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުން. ކަމާ )ޅ(  

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން    ތެރޭގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް   ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ  .56 މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރުން
އިވާ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކުން އެދުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފަ  ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށް

 ވެ. ށްގެން ނުވާނެއެފަރާތަކަށް ހާމަކޮ އެއްވެސްކަމާނުބެހޭ  ، މެނުވީއެދިގެން 

އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރިޔަށް  
 ގޮތް ގެންދާނެ  

އަހަރަށް އިންސްޕެކްޝަންތައް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި  )ހ(  .57  ، ކުރިޔަށް އޮތް 
އި ހިމެނޭގޮތުން އިންސްޕެކްޝަންތަކަށް  ތަރުތީބު        ސްކަންދޭނެ 

ސްޓްރެޓެޖީ" އިންސްޕެކްޝަން  ނުވަތަ    ،އެއް"  އެނުއަލް       ކޮމިޝަނަރ 
 ންވާނެއެވެ. ލާއިއެކުލަވަ އެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން

  )އެކެއް( ފަހަރު   1  ދޭ ތަންތަން އަހަރަކު މަދުވެގެން  އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ށ(   
 ންވާނެއެވެ.  ކުރާބަލައި ފާސް

ދޭ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އިންސްޕެކްޓަރުން    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ނ(   
އިންސްޕެކްޓަރުންގެ    ޢަމަލުކުރާނެ  ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއިގޮތާއި، 

 ،ނުވާނެ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތުން  ބާރުތަކާއި، އިންސްޕެކްޓަރުން ކޮށްގެން
ޢަ މެނުއައިންސްޕެކްޓަރުން  ޕްރޮސީޖަރ  ކޮމިޝަނަރ    ލެއް،މަލުކުރާނެ 

 ންވާނެއެވެ. ލާއިއެކުލަވަ  ނުވަތަ އެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން

ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތޮޅުތަކުގައި އިންސްޕެކްޓަރުން    ކޮމިޝަނަރ )ރ(   
ނެއެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް މިނިސްޓަރ  ރެވިދާކުނު  އްޔަޢަ
 މަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ހަ

  ގިނަވެގެން  ،ދޭ ތަނެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ބ(   
ރިޕޯޓު   14 އިންސްޕެކްޝަން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ    ތައްޔާރު  )ސާދަ( 
 ންވާނެއެވެ. ކުރާ

އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު  
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އިޞްލާޙު )ހ(  .58 ހުރިކަމަށް  ކު  އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު  ކަންކަން  ރަންޖެހޭ 
އެ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، ފުސީތަ  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،       ލުކޮށް 
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ކަންކަން   ދިގުނޫން    30އިޞްލާޙުކުރަން  އެ  ދުވަހަށްވުރެ  )ތިރީސް( 
 ލިބިގެންވެއެވެ.  ށްކޮމިޝަނަރަ  ، މުއްދަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ޚިދުމަތް )ށ(    ތަނެއް    ޞިއްޙީ  ގެންދަނީދޭ  ގަވާއިދުގެ   ،ހިންގަމުން          މި 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ    59 ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ކަމުގައި  ވަނަ  ފަދައިން 

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ތަނެއް   ، އިންސްޕެކްޝަނެއްގައި    އެފަދަ 
 ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ.

އްޙީ  ޞިއިންސްޕެކްޝަނަކަށްފަހު  
ދޭ ތަނެއް ވަގުތުން   ޚިދުމަތް

 ބަންދުކުރުން 

ގެ  ލަތްތަކުހާފައިވާ  ކޮށްބަޔާންވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި    48މި ގަވާއިދުގެ   ()ހ  .59
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް އިންސްޕެކްޝަނުގައި ފާހަގަ   ،ތެރެއިން 
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ބަންދުކުރަން  އެ ތަނެއް ވަގުތުން     ، ނަމަ  ކުރެވިއްޖެ

 އެވެ. ލިބިގެންވެ ށްކޮމިޝަނަރަ

 ؛ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންޤާނޫނާއި   (1)  

ޚިދުމަތަކީ    (2)    ޞިފޯރުކޮށްދޭ  ރައްއާންމު  ނޫން ކައުއްޙަތަށް  ތެރި 
 ވުން. ޚިދުމަތަކަށް

ދޭ ތަނެއް ބަންދުކުރުމަށް    އްޙީ ޚިދުމަތްޞިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން   )ށ(   
 ވެ. ކޮމިޝަނަރެއަންގާ އެންގުމުގައި ސޮއިކުރާނީ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރީތި  ، އްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމުގައިމި މާ )ނ(   
 ންވަނެއެވެ. ހިމަނާ ބައިތައް 

 ؛ރީ ނަންބަރު ޓަރަޖިސް  ،އެންގުން ރައްދުވާ ތަނުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި   (1)   

 ؛އެންގުން އެންގުނު ސަބަބު  (2)   

 ؛ޚުރީ ފަށާ ތާން މަލުކުރާޢައެންގުމަށް   (3)   

ގުޅިގެ  (4)    ޙައްޤުއެންގުމާ  ދިއުމުގެ  ކޯޓަށް  ޚިދުމަތް  ޞި  ،ން  އްޙީ 
 ފޯރުކޮށްދޭ ތަނަށް އޮތްކަން. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ( ރ)   ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  ހަވާލުކުރުމަށްފަހު،  އެންގުން 
ފަރާތަކަށް އެނގޭނެ    އަނގަބަހުން، ނުވަތަ އެ  ނުވަތަ ،  ންކު ލިޔުމަ  ކަންކަން

 ންވާނެއެވެ. ތަކަށް އަންގާގޮތަކަށް، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް
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ދޭ ތަނެއްގައި ތިބި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (1)   
 ؛މީހުން

ލަތުގައި ހާކުއްލި    ކަމެއް،އްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ  ޞި  (2)   
 ތަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ދޭ  އްޙީ ޚިދުމަތްޞި ،އަންގާ ފަރާތްކަމުގައި

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަގުތުން ބަންދުކުރާ ތަންތަން ބަންދުކުރާތާ   ( ބ)  
ތެރޭގައި  48 ގަޑިއިރުގެ  އަށެއް(  ގަވާއިދުގެ    ،)ސާޅީސް  ވަނަ    48މި 

ހިފެހެއްޓުން ލައިސަންސް  ވަގުތީގޮތުން  އެއްގޮތަށް       ނުވަތަ    ،މާއްދާއާ 
ގަވާއިދުގެ   ރަޖިސްޓަ  36މި  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ރީ  ވަނަ 

 ބާޠިލުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.  

ދޭ ތަނެއް   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ނުވަތަ   ،ވަގުތުން ބަންދުކުރުމުން

ށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް  ތަނަ
 ،ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުން

ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލު  
އަލުން ހުއްދަ ހޯދުމަށް   ،ކުރުމުން

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ބަ )ހ(  .60 ލައިސަންސް   ،ންދުކުރުމުންވަގުތުން  ދޫކޮށްފައިވާ  ތަނަށް  ނުވަތަ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައިވާ    48މި ގަވާއިދުގެ    ،ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުން

 ޙު ސަބަބުތައް އިޞްލާ  ގޮތުގެ މަތިން ވަގުތީގޮތުން ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓި
 ހުއްދަ ހޯދުމަށް އަލުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   ،ކުރުމަށްފަހު

ތަނެއްގެ    36ގަވާއިދުގެ    މި )ށ(   ފަރުވާދޭ  ޞިއްޙީ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ދޭ    ރީ ބާޠިލުކުރި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްރަޖިސްޓަ  ،ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ

 ތަނުގެ ނަމުގައި އަލުން ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.  

 ވަނަ ބާބު   6

 ންމާތައް އްޤުތަކާއި ޒި ޙަ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ  

ދޭ ތަނުގައި   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 ން ހުންނަންވާ މަޢުލޫމާތު ފެންނާ 

ނުވަތަ    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް   .61 ފެންނަ ގޮތަށް  ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް  ދޭ ތަނުގައި 
 ންވާނެއެވެ. ނާބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންފަސޭހައިން ފެންނާނޭހެން ތިރީގައި 

 ؛އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ޓަރީއާއިރަޖިސް ދޭ ތަނުގެ  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ހ( 

ޚިދުމަތް )ށ(    ޚިދުމަތްތަކާއި  ޞިއްޙީ  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަނުން  ވަކިވަކި    ، ދޭ 
 ؛ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް

 ؛ފައި ހުންނަ ގަޑިތައްވައިދޭ ތަން ހުޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ނ(   
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އިންތިޒާމްކޮށްފަ )ރ(    ދިނުން  ގޮތާއިޚިދުމަތް  ލިބިގަތުމަށް    ، އިވާ  ޚިދުމަތް 
 ؛ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

  ؛ޑޮކްޓަރުންގެ ނަމާއި، ކޮލިފިކޭޝަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ  )ބ(   

 ؛ތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު  )ޅ(  

"ޕޭޝަންޓް ރައިޓްސް ޗާޓަރ" ނުވަތަ ތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް   )ކ(   
 ؛އްޤުތައްޙަލިބިދޭ 

 ؛ ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް )އ(   

 ދިމާވެއްޖެނަމަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތައް. މައްސަލައެއް  )ވ(   

މެޑިކަލް    ޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ  .62 މެޑިކަލް ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން  މީހުންގެ  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ތަންތަނުން   ،ރިކޯޑުތައްދޭ 
އެއްގޮތްވާ އާ    ދު(ލް ރިކޯޑާބެހޭ ގަވާއި މެޑިކަ)  R-1070/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު  

 ންވާނެއެވެ.ގޮތުގެ މަތިން ބަލަހައްޓާ

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ  
 ޙައްޤުތައް 

 ،އްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށްޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުން،  ޞި )ހ(  .63
   އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

 ؛ޙީ ހާލަތުޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުގެ ޞިއް  (1)   

ކުރެވެންހުރި    (2)    ދެނެގަތުމަށް  ބައްޔަށް  ބަލި  ކަންތައްތަކާއި، 
ލިބެންހުރި  ތަނުން  ކަންތައްތަކާއި،  ކުރެވެންހުރި  ފަރުވާކުރުމަށް 

 ؛ޚިދުމަތްތައް

ބަލި މީހާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާ ދިނުމަށް    (3)   
ތަނު   ޚިދުމަތް  ،ނަމަވެސް  ވުނުބޭނުންކުރެ ނެތް  ދޭ  ލިބެން  ން 
 ؛ޚިދުމަތްތައް

ކުރެވެންހުރި    ދެނެގަތުމަށާއިބަލި    (4)    ފަރުވާކުރުމަށް  ބައްޔަށް 
ފަރުވާއާމެދު އަމިއްލަ ގޮތެއް   ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބަލިމީހާއަށް

ފަރުވާގެ  ދެވޭ  ބައްޔަކަށް  އެ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ނިންމުމަށް 
ނުފައިދާއާއި ދިމާވެދާނެ  ހާސިލުވާނެކަމަށް   ،ރައްކާތަކާއި ، 

 ؛ލަފާކުރެވޭ ނަތީޖާ 

 ؛  ހޭދަވާނެ ވަގުތު ،ޚިދުމަތަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދާއި  (5)   
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ނުލައި    31ޤާނޫނުގެ    (6)    ރުހުމާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 
ނުހޯދައި  ޚިދުމަތް  ފިޔަވައި  ހާލަތު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ޚިދުމަތް 

 ލިބިގެންވާކަމާއި، އެގޮތަށް ފަރުވާ ބަލިމީހާއަށްދޫކޮށްލުމުގެ ޙައްޤު  
 ދޫކޮށްލުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކާ.

    މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ދޭ މަޢުލޫމާތަކީ،  )ށ(   
ފަރާތަށް   އެ މަޢުލޫމާތު ސީދާ އެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ދިނުމުން އެ 

މަޢު ފަދަ  ކުރެވޭނެ  ނޫތަޙައްމަލު  ފަރާތަށް  ލޫމާތެއް  ޚިދުމަތްދޭ  ންކަމަށް 
ދޭނީ މަޢުލޫމާތު  އެ  ހާލަތުގައި  ފަދަ  ކަނޑައަޅާ   ،ޤަބޫލުކުރެވޭ  ބަލިމީހާ 
 ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ބަލިމީހާގެ ބަލަދުވެރިޔާއަށެވެ. 

ނުވަތަ    ،ނުވަތަ ޖިންސަށް   ،މީހެއްގެ ނަސްލަށް  ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެ ( ނ)  
ނުވަތަ    ނުވަތަ ޖިސްމާނީ   ،ޤައުމަށް  މީހަކު ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ އެ  ،މަޤާމަށް

މީހެއްގެ   ނުވަތަ އެ  ،ނުވަތަ އުމުރަށް  ،ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމަކަށް 
 ،ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް   ،ސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް

 ވާނެއެވެ.ތަފާތުކޮށްގެން ނު ގެންމިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި ނުވަތަ

 ޚިދުމަތްދޭ   ،ދުމަތިކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަނދޭ ތަނެއްގައި އެ  މަތްއްޙީ ޚިދުޞި ( ރ)  
ކަނޑައަ ގަޑިތަކެއްގައި  ޅައިތަނުން  ޒިޔާރަތް    ބަލިމީހާއަށްފައިވާ 
 ކުރެވެންވާނެއެވެ. 

އްޙީ ޞިނަމަވެސް،  އޮތް    މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ( ބ)  
އު  ޚިދުމަތް ކަނޑައަޅާ  ތަނުން  އެ ސޫދޭ  ގޮތުގެ ލުތަކާ     މަތިން،   އްގޮތްވާ 
ބަލިމީހުން  ޚާއްޞަވަކި   ހޯދާ  ފަރުވާ          ނުވަތަ   ނަށް،ބަލިތަކެއްގެ 

އެ ވޯޑުތަކެއްގައި  ޒިޔާރަތް  ށްދުމަތިކޮނވަކި  މީހުންނަށް  ފައިވާ 
 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ނުކުރެވޭނެގޮތަށް ހެދުން މި ގަވާއިދު 

ހޯ (ޅ)   ޚިދުމަތް  ފަރާތުން  ލިބިގަންނަ  ހާމަކުރާ  ޚިދުމަތް  ގޮތުން  ދުމުގެ 
 ، ލަތާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްހާއްޙީ  ޞިފަރާތުގެ    އެ   ،މަޢުލޫމާތާއި

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނޫން ގޮތަކަށް  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށް
 އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ، ސް ފަރުވާ ބޭނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައިޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަށް އަވަ ( ކ)  
އަވަހަކަށް   އެންމެ  ހަމަޖެހިފައި ވީ  އިންތިޒާމް  ދެވޭނެ  ފަރުވާ 

 ންވާނެއެވެ.ންނާހު
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ފައި ޅައިކަނޑައަ   ، ގައި މަޑުނުކޮށްޔޫޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ގިނައިރު ކި ( އ)  
އު ހަމަޖެހިފައި ސޫއޮންނަ  އިންތިޒާމެއް  ލިބުމުގެ  ޚިދުމަތް  ލަކުން 

 ންވާނެއެވެ.ންނާއޮ

މީހުންނާއިއުމުރުން   ( ވ)   ބޭނުންވާ    ޚާއްޞަ  ،ދުވަސްވެފައިވާ  އެހީއަށް 
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި   މަޑުނުކޮށް   ގައިޔޫކި  ،މީހުންނަށް

 ންވާނެއެވެ.އޮންނާ

  ކާ ކުށަ  އީޖިނާއެނޫންވެސް    ،އިގޯނާކުރުމާ  ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ( މ)  
 ންވާނެއެވެ.ޅައިފައި އޮންނާން ފަރުވާދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަގުޅިގެ

ޤާބިލުކަން ހުރިއަ )ހ(  .64 ރުހުން ހޯދުން  )އަށާރަ(    18މުރުން  އު  ، މިއްލައަށް ރުހުން ދިނުމުގެ 
 ،ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ދޭންވާނީވެސް އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް 

 ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.ފަރާތެއްގެ ރުހުން  އެ

 ،ޞައްޙަ ރުހުމެއް ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  ، ބަލިމީހާގެ ފަރާތުން ދެވޭ ރުހުން )ށ(   
 ވާނަމައެވެ. އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ 

 ލަތެއްގައި ހުރި މީހަކަށެވެ. ހާރުހުން ދެވޭ ފަދަ    ވާނީބަލިމީހާ ވާން  (1)   

  ، ކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުރުހުން ދިނުމަށް އިޚްތިޔާރު ދޭ    (2)   
ގަވާއިދުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   63މި  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 ވާނެއެވެ.  ބަލިމީހާއަށް އެނގެންފަދައިން 

އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް    ،ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި  ، ވާނީރުހުން ދޭން  (3)   
 ނެތިއެވެ. 

ޤާބިލުކަން ހުރި    (4)    ލިބިގަތުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ  ބައްޔަކަށް ފަރުވާ 
ޞިއްޙީ    ،ވެސް  ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި  ،ވެސްބަލިމީހަކަށް  ކޮންމެ  

 މުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.އިންކާރު ކުރުފަރުވާއެއް ލިބިގަތުމަށް 

ޤާބިލުކަން   (5)    ދިނުމުގެ  ރުހުން  ލިބިގަތުމަށް  ފަރުވާ         ބައްޔަކަށް 
ނުވާކަން    އެ ލިބިގެން  ޚިދުމަތްމީހަކަށް  ތަނަށް   ޞިއްޙީ  ދޭ 

މީހަކީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް    އެ   ،ހިނދަކު  ހައިސާބިތުނުވާ
 ހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ރުހުން ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީ
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ބަ ހޯދުމާއަދި  ރުހުން  ކަނޑައަޅައި    ލިމީހާގެ  އުސޫލެއް  ގުޅޭ 
 ންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ

މަށް، ބައްޔަކަށް ފަރުވާ  ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނު 5މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(   
 ،ލިބިގަތުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި

 ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން  67މި ގަވާއިދުގެ  
 ންވާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ބަލާ

 ؛  ށް ނެތުންޔަބުއްދި ހަމަ (1)   

 ވުން.  ކު ކަމުގައިކުޑަކުއްޖަ (2)   

ޓަކައި   ރުހުން ދިނުމަށް 
 ބަލިމީހާއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޚިދުމަތެއް  ޞި  .65 ކުރިންދިނުމަށް  އްޙީ  ހޯދުމުގެ  އަންނަނިވި   ، ރުހުން  ބަލިމީހާއަށް 
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

އަ )ހ(  ސަބަބާއިސްބަލީގެ  ކޮށްފިނަމަ  އެ  ،ލު  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ    ކަމެއް 
 ؛ކުމެދާނެ ނަތީޖާތައްނު  ،ލަތްތަކާއިހާ ދިމާވުން ގާތް 

އަ )ށ(    ގާތް    ،ސަބަބާއިލު  ސްބަލީގެ  ކުމެދާނެ  ނު  ،ލަތްތަކާއިހާދިމާވުން 
ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު  ލަފާކުރެވޭނަމަ   ނަތީޖާތަކުގައި         ނުވެދާނެކަމަށް 

މިންވަރަކާއި  ހުރި    ،އެ  ފަރުވާއަށް  އިތުރު  ގުޅޭގޮތުން  ބައްޔަކާ  އެ 
 ؛ ރުޞަތުތައްފު

ގޮތްތަކާއި )ނ(    ކުރެވޭނެ  އިންތިޒާމް    ،ފަރުވާ  ކަންތައްތައް  ކުރުމުގެ  ފަރުވާ 
 ؛ ފަރުވާ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތައް ،ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި

ތަ )ރ(    ފަރުވާއާއި  ބައިތަކާއި ހުއެދިފައިވާ  ހިމެނޭ  އޭގެ    ، ލީލުތަކުގައި 
 ؛ މުހިންމުކަން

 ؛ ގެއްލުން ވެދާނެ ގޮތްތައް އާއި،ފައިދާ ވާނެފަރުވާ ދިނުމުން  )ބ(   

ތަ )ޅ(   ފަރުވާއާއި  ބައެއްކަންހުއެދިފައިވާ  ދިރާސާއެއްގެ  ނުވަތަ    ، ލީލުތަކަކީ 
 ؛ އުފެއްދުންތެރި އައު ފަރުވާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ފަރާތްތަކާއި )ކ(    ޒިންމާވާނެ  ދިނުމުގައި  ދިނުމުގައި     ، ފަރުވާ  ފަރުވާ 
ފަރާތް ދަރިވަރުން    ،ތަކާއި ބައިވެރިވާނެ  ދަސްކުރާ  ދިނުމުގައި  ފަރުވާ 

 ؛ ބައިވެރިވާނަމަ އެ ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރު
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ތަމްރީނުވާ   )އ(    ވުމަށް  މަސައްކަތްތެރިއަކަށް  ފަންނީ  ޚިދުމަތުގެ  ޞިއްޙީ 
ނުވަތަ ދިރާސާއެއްގައި      ވުމުގެބައިވެރިނު  އުނގަންނައިދިނުމަށްފަރާތަކަށް  
 ؛ވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަންބައިވެރިނު

  ޚާއްޞަ ގުޅޭ    ނުވަތަ ބައްޔާ   ގެ ލަފާ، ދޭ ދެވަނަ ފަރާތެއް  ދުމަތް ޚިއްޙީ  ޞި )ވ(   
 ؛ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން

ފައިސާ   )މ(    ގުޅޭގޮތުން  ފަރުވާއާ  ބިލެއްގެ ދޭ  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހިދާނެ 
 މަޢުލޫމާތު.

 ހޯދަންޖެހޭ  ލިޔުމުން ރުހުން
 ހާލަތްތައް

ބެލެވޭނީ   ހައިހަދާނަބައްޔަކަށް ފަރުވާ ލިބުމަށް ބަލިމީހާ ދެކޮޅު )ހ(  .66 ހިނދަކު 
 ބަލިމީހާގެ ރުހުން އޮތްކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް، އަންނަނިވި  އޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(   
 ނެއެވެ. ވާންހޯދާ ރުހުން ލަތްތަކުގައި  ލިޔުމުން ހާ

ފަރާތަށް    ލަކީލީހުތަ  ކުރާ  (1)    ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ފަރުވާއަކީ  ދޭ  ނުވަތަ 
 ؛ ވުން  ފަދަ ކަމަކަށް ން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކުއެކަމަ

ނުވަތަ   ޚިދުމަތް  (2)    ހޭނައްތައިގެން  ފަރުވާއަކީ  ދޭ  ފަރާތަށް  ހޯދާ 
 ؛ ވުން  އައްސިކޮށްގެން ދޭ ފަރުވާއަކަށް

ހޯދުމުގެ    (3)    ފަރުވާ  މެޑިކަލް ބައްޔަކަށް  ގޮތަކަށް،  ނޫން  ގޮތުން 
ދެވޭ  ނުވަތަ  ރިސަރޗް،   ކަންކަމަށް  ފަދަ  ކޮސްމެޓިކް ސަރޖަރީ 
 ؛ވުން  ފަރުވާއަކަށް

ގޮތަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާ ރުހުން   މާއްދާގައިވާ  68މި ގަވާއިދުގެ    (4)   
ދެވަނަ ފަރާތަކުން ރުހުން ހޯދަން    ،ލުހާދިނުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ  

 ޖެހުން.

 ނިންމުމުގައި  ނިންމުންތައް
 ނުކުޅެދުން 

އަމިއްލައަށް ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި    މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް  .67 ބައްޔަކަށް  ޓަކައި 
ބެލެވޭ ކަމަށް  ނުކުޅެދުނު  ފަރާތް  ލިބިގަންނަ  ކަންކަންފަރުވާ  ތިރީގައި    ، ނެ 

 ބަޔާންވެފައި މިވަނީއެވެ. 

 ؛ ހަ ނުވުންނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދޭ )ހ(  

 ؛ ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހަނދާނުގައި ހަރުނުލުން )ށ(   
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ނުވަތަ    ، ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ މުހިންމުކަން ނޭނގުން )ނ(   
 ؛އެ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުން ކުރަން ނޭނގުން

ނުވަތަ )ރ(    ލިޔުމުން،  ނުވަތަ  ދޭހަވާނެ ނު  ،ރަކާތުންހަ  އަނގަބަހުން،  ވަތަ 
 ބު ނުކުރެވުން. ޠަނިންމާ ނިންމުން މުޚާ  ،އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް

ނީ ބަލިމީހާ އަމިއްލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، ރުހުން ހޯދާ )ހ(  .68 ދިނުމަށް ނުކުޅެދުންރުހުން 
   ފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.ކޮށްތިރީގައި ބަޔާން 

ފަރާތުން    (1)    ނިންމުންތައް  އްޞިބަލިމީހާގެ  ނިންމަންޖެހޭ  ޙީގޮތުން 
 ؛ދީފައިވާ ފަރާތެއް "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ނިންމުމަށް 

ޤާނޫނީ  ބަލިމީހާގެ    (2)    ބައްޕަ، ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ މަންމަ، ނުވަތަ 
 ؛ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ

 ؛ބަލިމީހާގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ  (3)   

 ؛އިވާ ދަރިންއަހަރު ފުރިފަ)އަށާރަ(  18ބަލިމީހާގެ   (4)   

ގެ   )ށ(    )ހ(  މާއްދާގެ  ޤާނޫނީ  (  2)މި  ރުހުންދެނީ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ 
ފަރާތަކީ ބަލިމީހާގެ   އެ  ،ނަމަ  ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔެއްނަމަ،  ބެލެނިވެރިޔެއް  

ބެލެނިވެރިޔާ ރަސްމީ    ކަންޤާނޫނީ  އެނގޭނެ  ބަލަދުވެރިޔާކަން  ނުވަތަ 
 ންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް އޮންނާ 

ދިނުމަށް  ބަދަލުގަ )ނ(    ރުހުން  ފަރާތަކީ  ދޭ  ރުހުން  ނަފްސާނީގޮތުން  އި 
 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ޤާބިލް  އެކަށިގެންވާ

ނުލައި ޚިދުމަތް    ރުހުން ހޯދުމަކާ 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ދިނުން   )ހ(  .69 ނުރައްކަލެއް  ބަލިމީހާ  ،ލަސްވެއްޖެނަމަފަރުވާ  ފުރާނައަށް  ގެ 
ނުކު  ރަނގަޅު  ނުވަތަ  ބޮޑު  ޞިފަދަ    ރެވޭނެކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  އްޙީ 

ހާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ  ފަރާތަށް  ފަރުވާދޭ  ލިބިދާނެކަމަށް   ، ގެއްލުމެއް 
 މަކާ ބަލިމީހާގެ ރުހުން ހޯދު  ، ބަލިމީހާއަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ބަލައި

 ފަރުވާ ދެވިދާނެއެވެ. ނުލައި

ތަށް  ޞިއްޙަމު  ންއާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދީފިނަމަ    ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް އެ )ށ(   
ތެރިކުރުމާބެހޭ ކައުއްޙަތު ރައްޞިމު  އާން  ، ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް

އިސްވެރިޔާ ހިނދެއްގައި  އަށްމުއައްސަސާގެ     ރުހުން ނުހޯދައި   ،ފެނިއްޖެ 
 ފަރާތަށް ފަރުވާ ދެވިދާނެއެވެ.  އެ
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ދޭ   )ނ(    ފަރުވާ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ   ، އިލަތްތަކުގަހާމި 
 ންވާނެއެވެ.ކުރާ  ކަންއަންނަނިވި ކަން 

ދޭ    ނުހޯދައި ރުހުން    (1)    ފަރާތުގެ   ،ލަތުގައިހާފަރުވާ  ދޭ  ފަރުވާ 
ވަނަ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ   ދެ  ޚާއްޞަފަރުވާ ދޭ ބައްޔަށް    ،އިތުރުން 

 ންވާނެއެވެ.ލަފާ އެކަމުގައި ހޯދާ

ސަބަބު  (2)    ދޭންޖެހުނު  ފަރުވާ  ނުހޯދައި  ލިޔުމުން    ،ރުހުން 
 ންވާނެއެވެ.އޮންނާ

މީހަކަށް   އެ  ،ލަތްތަކުގައިހާމީހެއްގެ ރުހުން ނެތި ފަރުވާ ހޯދާ    އެ  (3)   
 ންވާނެއެވެ.ގޮތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއެންމެ ފައިދާހުރި 

ދިނުމަށްފަހު  (4)    ފަރުވާ  ނުހޯދައި  އަވަސް   ،ރުހުން  އެންމެ  ވީ 
އެކަ ތެރޭގައި  މަޢުލޫމާތު  ފުރުޞަތެއްގެ        ނުވަތަ   ،ޢާއިލާއަށްމުގެ 

ގަވާއިދުގެ   ފަރާތްތަކަށް   68މި  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ދިނުމަށް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 
 އިއުތިރާޒު ކުރުން 

މީހެއްގެ ޢަމަލުން، ނުވަތަ   އެ  ،އްޙީ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ މީހަކުޞި )ހ(  .70
މީހަކަށް  ޞި  ،ބަހުން ބިރުދައްކައި  މީހަކަށް  ހުރި  ދޭން  ޚިދުމަތް  އްޙީ 

ނުވަތަ އެފަދަ ބިރެއް ކުރިމަތިކޮށްފާނެ    ، އްލުމެއް ދޭން މަސައްކަތްކޮށް ގެ
ވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ނުވަތަ  ނު  ،ކަމުގެ އިންޒާރުދީ 

ގޯނާކޮށްފިނަމަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް    އެ  ، ޖިންސީގޮތުން  ޚިދުމަތް  ފަރާތަކަށް 
 ގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ދާވަނަ މާއް  49ޤާނޫނުގެ    ،އްޤުޙަކުރުމުގެ  ޒު  ތިރާ އުއި

 ދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޚިދުމަތް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް   )ށ(   
ކުރާ   އިޖުރާ  ،ލަތްތަކުގައިހާއިންކާރު  ފުރިހަމަ އައަންނަނިވި  ތުތައް 

 ންވާނެއެވެ. ކުރާ

 ؛ބު ބަޔާންކޮށްދިނުންޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާ ސަބަ  (1)   

. އަދި ޞިއްޙީ ލިބޭނެގޮތް މަގުފަހި ކޮށްދިނުންދުމަތް  ޚިބަލިމީހާއަށް    (2)   
ޞިއްޙީ    ޚިދުމަތް ދެވަނަ  އެފަދަ  ތަންތަނުގައި  އަމިއްލަ  ދޭ 

ދޭ އެހެން ތަނަކަށް   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ކު ނެތް ނަމަ ޔަފަންނުވެރި
 ފޮނުވިދާނެއެވެ.  



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-28/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:              53އަދަދު: 50  ލިއުމް: ވޮ

 

39 

 

 އިމަޖެންސީކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 ދިނުން 

ދޭންޖެހޭ    .71 ޚިދުމަތެއް  ޞިއްޙީ  ކަންކުރާނެ  ތަނުގައި  ހާލަތުގައި  އިމަޖެންސީކޮށް 
ހޯދާ  ލިޔެ   އުސޫލެއް އެޕްރޫވަލް  އުސޫލުގައިވާނެއެވެންމިނިސްޓްރީގެ  މި   . ، 

 ންވާނެއެވެ.  އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނާ

 ؛އިމަޖެންސީގައި ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް  )ހ(  

 ؛ މަތް ދިނުމަށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ގޮތްއިމަޖެންސީގައި ޚިދު )ށ(   

އިމަޖެންސީގައި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޒިންމާވާނެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ   )ނ(   
 ؛މަސައްކަތްތެރިން 

އެހެނިހެން   )ރ(    ރިކޯޑާއި  މެޑިކަލް  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  އިމަޖެންސީގައި 
  ؛ހޯދާނެ ގޮތް ބަލިމީހާގެ ރުހުން ،ބަލަހައްޓާނެގޮތާއި މަޢލޫމާތު 

 ދޭ އެހެން ތަނަކަށް ބަލިމީހާ ރިފަރ ކުރާނެ ގޮތް. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ބ(   

އެނދުމަތިކޮށްފައިވާ މީހުން  
 ދޫކޮށްލުން 

އެ  ޚިދުމަތް  ޙީއްޞި  .72 ތަނެއްގައި  ދޫކޮށްލާއިރު،  ނދޭ  އެންމެ ދުމަތިކުރުމަށްފަހު 
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ބަލިވެސް،  މަދުވެގެން   ނުވަތަ    ،މީހާއަށްއަންނަނިވި 

 ވަގުތު ހުންނަ އެހީތެރިޔާއަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ބަލިމީހާއާއެކު އެ

 ؛ފަރުވާ ންބަލިމީހާއަށް ދި )ހ(  

 ؛މުއްދަތު  ން ގެން ފަރުވާ ދިށްދުމަތި ކޮ ނއެ )ށ(   

 ؛ކަން އެ  ،އިތުރު ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭނަމަ )ނ(   

ބޭސް ބޭނުންކުރާނެ    ،މާތާއިބޭހުގެ މަޢުލޫ  ،ޖެހޭނަމަ  ބޭހެއް ބޭނުންކުރަން )ރ(   
 ؛ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

 ؛ކަން އެ  ،ވަކި މުއްދަތަކަށްފަހު އަނބުރާ ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭނަމަ )ބ(   

ވާނަމައާންމު   )ޅ(   ކަމެއް  ދޭންވީ  ސަމާލުކަން  ބަލިމީހާ         ، ދިރިއުޅުމުގައި 
 . އެ ކަން

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .73 ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު  ކޮން  އްޙީ  ތަނެއްގައިދޭ  ހުށަހަ  އެ  ، ވެސް  މެ   ޅާ ތަނަކަށް 
 ންވާނެއެވެ.ފައި އޮންނާއްސައިޝަކުވާތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖަ

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް    ، ކުވާތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމުގައިޅާ ޝަހުށަހަތަނަށް   )ށ(   
 ކަށަވަރު ވާންވާނެއެވެ. 
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 ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ  ފައިވާ ޝަކުވާ ބެލުމުގެއިލައިތަނުގައި އެކުލަވަ  (1)   
 ؛ ނިޒާމަކަށް ވުން

 ؛ ޝަކުވާތައް ފުރިހަމައަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުން   (2)   

 ؛ވުން އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމަކަށްޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން   (3)   

 ؛ ޝަކުވާ ކުރާ ފަރާތާ އިޙުތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުން  (4)   

ކުވާ ހުށަހެޅި ޝަ  ،ނިމުނު ގޮތް  ، ކޮށް ނިމުމުންޤުޝަކުވާ ތަޙުޤީ  (5)   
 ؛ ފަރާތަށް އެންގުން

 ؛ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުން  (6)   

 ؛ ކުރާނެ ގޮތް  ކަން ،ނޭނގޭނަމަ  ށްފަރާތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި   (7)   

މުއްދަތެއް    (8)    ވަކި  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  ބެލުމަށާއި  ޝަކުވާ 
 ؛ ފައި އޮތުންޅައިކަނޑައަ

ޚިދުމަތް ޞި )ހ(  .74 ބެލޭނެ ޝަކުވާ  ތަން  އްޙީ  ޝަކުވާ ދޭ  ބާވަތުގެ  އަންނަނިވި  ގުޅިގެން  ތަނާ 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޚިދުމަތެއްގެ ފެންވަރާ  ދޭ ތަނުން    ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (1)    ލިބެން ހުރި 
 ؛ޝަކުވާ ޅާގުޅިގެން ހުށަހަ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭ   ،ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހަކަށް  ޙީޞިއް (2)   
 ؛ކުވާޙައްޤެއް ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާ ޝަ

އެ ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ   ،ދޭ ތަނާއި   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް (3)   
 ؛ރައްކައުތެރިކަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

މުވައްޒަ  ޚިދުމަތް   ޙީއްޞި (4)    މަސައްކަތްކުރާ  ތަނެއްގައި  ފެއްގެ  ދޭ 
ތަނެއްގެ އިސްވެރިޔެއްގެ ޢަމަލުތަކާ   ނުވަތަ އެ   ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން

 ؛ޝަކުވާ ޅާޅިގެން ހުށަހަގު

ޚިދުމަތްޞި (5)    ހުރި   އްޙީ  ޚިދުމަތުގައި  ފޯރުކޮށްދިން  ތަނަކުން  ދޭ 
 ޝަކުވާ. ހަޅާމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަ
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ޚިދުމަތް )ށ(    އަންނަނިވި    ޞިއްޙީ  ޝަކުވާއަކީ  ހުށަހަޅާ  ތަނަކަށް  ދޭ 
 ހާލަތްތަކުގައި ބެލޭނެ ޝަކުވާއެއް ނޫނެވެ.  

ހުށަ (1)    ގަވާއިދުގެ    ހެޅުމަށްޝަކުވާ  މާއްދާގައި   77މި  ވަނަ 
 ؛މުއްދަތު ފާއިތުވުންބަޔާންކޮށްފައިވާ  

ތަނަ (2)    ފޯރުކޮށްދިން  ތަނަ   ، ކާޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދިން  ކުނުވަތަ  ން 
 ؛ވުން  ޚިދުމަތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ޝަކުވާއަކަށް

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .75 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ޝަކުވާ    އްޙީ  ތަނަކަށް  ތިރީގައި    ،ހުށަހެޅޭނީދޭ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ނުވަތަ   ،ދޭ ތަނަކުން ޚިދުމަތެއް ހޯދި ފަރާތެއް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (1)   
ފަރާތުގެ   ހޯދި  ބެލެނިވެރިއެއްޤާޚިދުމަތް  ޞިއްޙީ   ނުވަތަ  ، ނޫނީ 

ޞައް ގުޅޭ  ޚިދުމަތާ  ޞިއްޙީ  ހޯދި  ފަރާތާއި  ހޯދި   ޙަޚިދުމަތް 
 ؛ ރާތެއްމަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަ

ޚިދުމަތް  (2)    ނުވަތަ   ދޭ  ޞިއްޙީ  ނިންމުމަކުން،  ނިންމި       ތަނަކުން 
ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކުން ނޭދެވޭ އަސަރު   ،އެޅި ފިޔަވަޅަކުން

 ؛ ކުރި ފަރާތެއް 

ނުވަތަ އަމިއްލައަށް   ،ކުޑަކުއްޖެއްނުވަތަ  މަރުވެފައިވާ ފަރާތެއް،    (3)   
މީހެއްގެ ފަރާތުން ބަދަލުގައި    ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ

 ފަރާތާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއް.  އެ

ޚިދުމަތް  )ށ(    ހުށަހެޅުމުން  ޞިއްޙީ  ޝަކުވާއެއް  ތަނަކަށް  ބެލޭނެ   ،ދޭ  އެއީ 
ނޫންކަން ނުވަތަ  ދުވަހުގެ   5ގިނަވެގެން    ،ޝަކުވާއެއްކަން  )ފަހެއް( 

އެ  ،ގައިތެރޭ ފަރާތް  ހުށަހެޅި  ފަރާތަކަށް    އެ  ،ގޭނަމަނ ޝަކުވާ 
 ންވާނެއެވެ. ންގާއަ

އަކާ ގުޅޭ  ޝަކުވާހުށަހެޅި 
 ތަޙުީޤުޤ ކުރުން  މައްސަލަ

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .76 ހުށަހަ  އްޙީ  ގުޅިގެން  ތަނަކާ  ގުޅޭގޮތުން    ޅާދޭ  ޝަކުވާތަކާ 
ފަރާތެއް ކޮންމެ    ޚިދުމަތް  ޙީއްޞި  ، ޒިންމާވާނެ  ތަނެއްގައި  ދޭ 

ހުންނާޅައިކަނޑައަ ޝަކުވާތަކާ  ންވާނެއެވެ.  ފައި  ހުށަހަޅާ  ގުޅޭ  އަދި 
 ންވާނެއެވެ.މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާނެއް އުސޫލެއް ލިޔެފައި އޮންނާ 
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ޚިދުމަތްޞި )ށ(    ހުށަހަ  އްޙީ  ތަނަކަށް  މައްސަލަ، ޝަކުވާ  ޅާދޭ  ގުޅޭ   އާ 
 ންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމާ  3ގިނަވެގެން 

ގުޞި )ހ(  .77 ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭ މުއްދަތު  ޚިދުމަތަކާ  ހުށަހެޅޭނީއްޙީ  ޝަކުވާ  ހިނގިތާ   އެ   ،ޅިގެން       ކަމެއް 
 )ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 12

)ބާރަ(    12  ،ނަމަވެސްއޮތް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި   )ށ(   
ފުރު ހުށަހެޅުމުގެ  ތެރޭގައި ޝަކުވާ  ގަވާއިދުގެ   ،ތުޞަމަސްދުވަހުގެ  މި 

ލިބިފައިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ފަރާތަ  75     ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ  ކަށް 
 ލުނީ މަޤްބޫ)ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައިނުވަ  12

 ، ސްވިޔައެ މުއްދަތު ފާއިތުވިކަމުގައި    ،ވާނަމަ  ސަބަބެއް އޮވެގެން ކަމަށް
 ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ

ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލު  
 ކުރާނެ އާންމު އުސޫލު

ވަކިފަރާތަކަށް     ،ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން  ޅާދޭ ތަނަކަށް ހުށަހަ  އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި )ހ(  .78
އަދި އިންޓާނަލް    ންވާނެއެވެ.އް އެ ތަނަކުން ކުރާ މިނިވަން ތަޙުޤީޤެ  ،ނުޖެހޭ

ގުޅޭ މައްސަލަމިގޮތުން ޝަކުވާންވާނެއެވެ.  ރިވިއުއެއް ކުރާ   ޤު ޤީޙުތަ  އާ 
ލިޔެކިޔުންތަކާ  ،ކުރުމުގައި އެންމެހައި  މަޢުލޫމާތު   އިކަމާބެހޭ 

 ންވާނެއެވެ.ހޯދާ

އެ ޝަކުވާއާ ގުޅޭގޮތުން    ، ކޮށް ނިމުމުންޤުޤީޙުތަގުޅޭ މައްސަލަ    އާޝަކުވާ )ށ(   
 އަންނަނިވި ބާވަތުގެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.

މުވައްޒަ  (1)    ހުށަހެޅީ  ނަމަ،    ފަކާ ޝަކުވާ  ފަންނީ  ދެކޮޅަށް  ނުވަތަ 
ދެކޮޅަށް މައްސަލައެ  އެހީތެރިޔަކާ  އެ  ތަނަމަ،   ޤު ޤީޙުއް 

މައްސަލައެއް  ،ކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާ   ،މަނަ  އިދާރީ  ތަނުގައި 
ޞިއްޙީ   މާއި،މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އިދާރީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅު

މައްސަލައެއް  ފަންނަކާ   ، ނަމަ  ޚިދުމަތްތެރިޔެއްގެ  ގުޅޭ   އެ 
 ؛ކައުންސިލަކަށް ހުށަހެޅުން

ޖިނާ  ހުށަހެޅި  (2)    ގުޅިގެން  ކުރަންޖެހޭކަމަށް  ޤެޤީޙުތަ  އީޝަކުވާއާ  އް 
އިދާރާއަށް   ،ލަތެއްގައިހާފެނިއްޖެ   އެންމެ އަވަހަށް    ،ކަމާބެހޭ  ވީ 

 ؛ރިޕޯޓުކުރުން 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-28/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:              53އަދަދު: 50  ލިއުމް: ވޮ

 

43 

 

އު  (3)    ވަކި  ޢަމަލުކުރާ  ތަނުގައި  ގުޅިގެން  ނުވަތަ ސޫޝަކުވާއާ  ލެއް 
ފެންނަނަމަ ކަމަށް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ       އެފަދައިން   ،މިންގަނޑެއް 

 ؛ންގަނޑަކަށް ބަދަލު ގެނައުންމި ލަކަށް ނުވަތަ ސޫއެ އު

ފިޔަވަޅު  (4)    ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ    ތަކުގެމަތީގައި  އިތުރުން، 
ހާމަތީގައިވާ   ކަންކަމުގައިއެއްވެސް  ނުފެތޭ   ހުށަހެޅި   ،ލަތަށް 

 އެންމެ އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން. އަކަށްޝަކުވާ

ނިމުމުން )ނ(    ބަލައި  ޝަކުވާއެއް  ،  ޝަކުވާ  ނިމޭތާ އެ  ގިނަވެގެންބަލައި          
ތެރޭގައި  7 ދުވަހުގެ  އެ   ، )ހަތެއް(  ފަރާތް  ހުށަހެޅި     ، ގޭނަމަނޝަކުވާ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އެ ފަރާތަކަށް  ލިޔުމުން  ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު

 ؛ޝަކުވާއާ މެދު ނިންމި ގޮތް  (1)   

ދެކޮޅަށް ނަމަ  (2)    އެ މީހަކާ މެދު   ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅީ ވަކި ފަރާތަކާ 
 ؛ޔަވަޅުފި އެޅި

ގުޅޭގޮތުން  (3)    ޚިދުމަތަކާ  ވަކި  ހުށަހެޅީ  ކަމަކާ   އެ  ،ނަމަ  ޝަކުވާ 
 ؛ފިޔަވަޅު  ގުޅޭގޮތުން އެޅި

ކަމަށް    (4)    ނުފެންނަ  އަޅަން  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  މެދު  ޝަކުވާއާ 
 .ފުސީލުތަ ގެނިންމި ނަމަ، އެކަމު

ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކުގެ ރިކޯޑު  
 ބެލެހެއްޓުން 

ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .79 ހުށަހަ  އްޙީ  ތަނަކަށް  ގުޅޭ    ޅާދޭ   ރިކޯޑު ޝަކުވާއާ 
 ންވާނެއެވެ.ބަލަހައްޓާ

އަންނަނިވި    ، ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން  ޅާދޭ ތަނަކަށް ހުށަހަ  ދުމަތް ޚި  ޙީއްޞި )ށ(  
އަހަރީ  މަޢުލޫ މިނިސްޓްރީއަށް  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މާތު 

 ންވާނެއެވެ. ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާ

 ؛ޝަކުވާގެ އަދަދު ހުށަހެޅިއަހަރަކު  އެ (1)   

 ؛ފިޔަވަޅުތައް ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން އެޅި  ހުށަހެޅި (2)   

ކުރުމުގެ   ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު  ހުށަހެޅި (3)   
ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ    ،ކަންކަމާއި  ގޮތުން ކުރި
 ؛ފިޔަވަޅުތައް ގުޅިގެން އެޅި
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ތައް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އެ ތަނަކުން ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ޝަކުވާ (4)   
 މަސައްކަތްތައް. 

 ވަނަ ބާބު   7

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ދޭ ތަންތަން   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 އިސްތިހާރު ކުރުން 

 )ހ(  .80

 

ތަނެއް   ޚިދުމަތްއްޙީ  ޞި ތަނަކުން    ، ދޭ  އެއްވެސް   ފޯރުކޮށްދޭނުވަތަ 
އަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ  ސްޓްރީމިނި  ، ންވާނީތިހާރުކުރާސް ޚިދުމަތެއް އި

 ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.   

ޚިދުމަތް  )ށ(    ތަނެއް  ޞިއްޙީ  އިސްތިހާރު   ، ދޭ  ޚިދުމަތެއް  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ 
ބެލެވޭނީ ކަމުގައި  ކަމެއް    ،ކުރުން  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ތިރީގައިވާ 

 ކުރުމުންނެވެ.  

 ؛އް ބެހެއްޓުން ތަނުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު ނަންބޯޑެ (1)   

ޚިދުމަތް  (2)    ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   ، ދޭ ތަންތަނާއި  ޞިއްޙީ  ޚިދުމަތްތަކާ 
ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި އާންމުންނަށް ،  އިޕޯސްޓަރާ،  ޑާއިހިމެނޭ ބިލްބޯ

ދޭ ތަނުގެ ތެރޭގައި ނޫންގޮތަކަށް    ހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްނޭފެންނާ
 ؛ ބެހެއްޓުން

މީސްމީޑިއާގެ އެންމެހައި    އާއި،މަޖައްލާ  ނޫސް،  އާއިޓީވީ،  އާއިރޭޑިއޯ (3)   
 ، ދޭ ތަންތަނާއި   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  ،ނުންކޮށްގެންވަސީލަތްތައް ބޭ

 ؛ އެ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަންގައިދިނުން 

ޞިއްޙީ    ،ޓެލެފޯން ޑައިރެކްޓަރީ ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ފޮތެއްގައި (4)   
ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތް ތަންތަނުން   ،ދޭ  ޚިދުމަތްތައް ދޭ    އެ 

 ؛ސަފުހާއެއްގައި ލިޔުންއެނގޭގޮތަށް ވަކި 

ޚިދުމަތްޞި )ނ(    ތަނެއް   އްޙީ  ތަނަކުން    ، ދޭ  އެއްވެސް   ފޯރުކޮށްދޭނުވަތަ 
އި ހުށަހަޅާނީ  ތިހާރުކުރަން ސްޚިދުމަތެއް  "ޞިއްޙީ   ،މިނިސްޓްރީއަށް 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިސްތިހާރު ފާސްކުރަން    ، ދޭ ތަންތަނާއި  ޚިދުމަތް
އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ހަޅާއިރު،އެ ފޯމު ހުށަދޭ ފޯމު" އިންނެވެ.  އެ

 ންވާނެއެވެ.އެންމެހައި ތަކެތި ހުށަހަޅާ
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މެޑިކަލް    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ހ(  .81 މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން  ނުވަތަ ސަލާމް   ،ސެޓުފިކެޓުދޭ ތަންތަނުން 
 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ފިކެޓުސެޓު

ޞިއްޙީ    ، ންވާނީސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރާ ފިކެޓު ނުވަތަ  މެޑިކަލް ސެޓު )ށ(  
މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުގައި   ،ޚިދުމަތް ދޭ ތަން 

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ލައިސަންސެއް އޮތް އަދި އެ ޞިއްޙީ    ، ރަޖިސްޓަރީވެ
ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ތަނެއްގައި  ދޭ  ޚިދުމަތް 

މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް   ،ސްޓުންނެވެ. މީގެ އިތުރުންރުންނާއި ޑެންޓިޑޮކްޓަ
ރަޖިސްޓަރީވެ ކައުންސިލުގައި  ލައިސަ  ،ހެލްތު  ހަމަނުވާ  ންސް މުއްދަތު 

އޮތް އަދި އެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ 
މަސައްކަތްތެރީ  ފަންނީ  ޚިދުމަތުގެ  ޞިއްޙީ  ތެރެލިބިފައިވާ  އިން  ންގެ 

ހެ ޕްރެކްޓިސްގައި އެލައިޑް  އޮފް  ކަނޑައަޅާ ސްކޯޕް  ކައުންސިލުން     ލްތު 
  ފިކެޓުންނަށް މެޑިކަލް ސެޓުއެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީ 
ންނެވެ. ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް  ދޫކުރެވޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތެރީ 
ރަޖިސްޓަރީވެ ކައުންސިލުގައި  ހަމަނުވާ މުއްދަ  ،ފައިވާއެލައިޑް ހެލްތް  ތު 

އަދި އެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް    ،ލައިސަންސް އޮތް
 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރުންނެވެ.  

ޚިދުމަތް    ، ންވާނީ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު ނުވަތަ ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރާ )ނ(   
ން ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހޯދާ މީހާގެ ބަލީގެ ބާވަތު

ޞިއްޙީ ނުވަތަ    ކަށް، ޑެންޓިސްޓަނުވަތަ    ކަށް،ޑޮކްޓަރަ  ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ
މަސައްކަތްތެރިއަކަށް  ފަންނީ  ހެލްތު   ،ޚިދުމަތުގެ  ކޮމިޔުނިޓީ  ނުވަތަ 

 ށް ފެންނަނަމައެވެ. ކައޮފިސަރަ

ސަބަބުން،  ކުޑަކުއްޖެއްގެ   )ރ(    ބަލަ ބަލީގެ  ބަލީގެ  ނުވަތަ  މީހެއްގެ  ދުއަރާ 
އެ އެ    ކުއްޖެއްގެ  ސަބަބުން  ބެލެނިވެރިއަކަށް  ނުވަތަ  މެޑިކަލް މީހެއްގެ 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ފިކެޓުސެޓުނުވަތަ ސަލާމުގެ  ،ފިކެޓުސެޓު

ފެނިއްޖެ    ނުވަތަ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރަށް  ޑޮކްޓަރަށް  ،ބަލީގެ ބާވަތުން )ބ(   
ހިމަނައިގެން  އް(  )ދޭ  2ފާއިތުވި    ،ހާލަތެއްގައި މެޑިކަލް ދުވަސް 

 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ފިކެޓުސެޓުނުވަތަ ސަލާމުގެ  ،ފިކެޓުސެޓު

 ،ގެ ކޮޕީއެއްފިކެޓުސެޓު މެޑިކަލް  ދޫކުރާދޭ ތަނަކުން    ޚިދުމަތްޞިއްޙީ   )ޅ(  
ސަލާމުގެ   ކޮޕީއެއްފިކެޓު ސެޓުނުވަތަ  ތަނުގައި    ޚިދުމަތް  ،ގެ  ދޭ 

 ންވާނެއެވެ.އޮންނާ
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އަންނަނިވި    ،ނުވަތަ ސަލާމުގެ ސެޓުފިކެޓުގައި  ،ގައިފިކެޓުލް ސެޓުމެޑިކަ )ކ(   
 ންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންނާ

 ؛ލޯގޯ  ހާއި،އެޑްރެ ،ދޭ ތަނުގެ ނަމާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  (1)   

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ   ހާއި، އެޑްރެ  ،ބަލިމީހާގެ ނަމާއި  (2)   
 ؛ ނަންބަރު ގެކާޑުގެ ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު

 ؛ސެޓުފިކެޓުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު  (3)   

 ؛ ބަލީގެ ބާވަތް  (4)   

 ؛ ޚު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރި ތާރީ  (5)   

 ؛ (ތާރީޚާއެކު)މުއްދަތު   ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރި  (6)   

 ނުވަތަ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރުގެ   ދޫކުރި ޑޮކްޓަރުގެ   ފިކެޓުސެޓު  (7)   
 ؛ ޝަން ނަންބަރުތައްގަނޑާއި، ރެޖިސްޓްރޭ ، އިޔާސޮ ،ނަމާއި

 .ތައްގަނޑުދޭ ތަނުގެ  އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  (8)   

ގެ ބޭނުމަށް ސަލާމް  ޓެއްޝަރުޢީ ކޯ 
 ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުން 

މެޑިކަލް    ،އަމުރެއްގެ ދަށުން އެދިއްޖެނަމަނުވަތަ ކޯޓު   ކޯޓެއްގެ ބޭނުމަށް  ޢީޝަރު  .82
ސެޓުނުވަތަ    ފިކެޓުސެޓު ދޫކުރާފިކެޓު ސަލާމުގެ  ދޫ  މިގޮތުން  ކުރާ  ންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދުގެ    ، ސެޓުފިކެޓުގައި މަޢުލޫމާތު    81މި  ގައިވާ  )ކ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
 ންވާނެއެވެ. ހިމަނާ

ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ    އާއި އޮންލައިންކޮށްތަނަކުން ޓެލެމެޑިސިންދޭ    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  .83 ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް
އިވާ އެންމެހައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ  32މި ގަވާއިދުގެ    ، ނީވާންދޭ

ރަޖިސް މިނިސްޓްރީގައި  ހުށަހަޅައިގެން  ލައިސަންސް   ،ރީކޮށްޓަލިޔެކިޔުންތައް 
 އަދި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށެވެ.   ،ހޯދައިގެން

ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ    ޚިދުމަތްޞިއްޙީ    އާއި އޮންލައިންކޮށް ޓެލެމެޑިސިން )ހ(  
މިނިސްޓްރީއާ މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ ތަނެއް ޤާއިމް ކޮށްފައި    ކުރާ ފަރާތާއި

 ން ވާނެއެވެ. ހުންނާ

ވާނަމަޚިޓެލެމެޑިސިންގެ   )ށ(    ކަމަށް  މެދުވެރިކޮށް  ކިއޮސްކް  ދެނީ       ،ދުމަތް 
އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ.    ،ކުރަންވާނީ އެ ކިއޮސްކް އިންސްޓޯލް

މެދުވެރިކޮށް ވިޔަސް ޓެލެމެޑިސިންގެ   ކިއޮސްކް ނުވަތަ އެހެން ނިޒާމެއްގެ
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ޓެލެމެޑިސިން ތަނަކަށް،  ދޭ  ވަގުތު  ގެޚިދުމަތް  ދޭ  އަޑާއި    ،ޚިދުމަތް 
ތަނަކީ   އެ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  އައިސްގެން  މެދުކެނޑުމެއް  ވީޑިއޯއަށް 

ލިބޭ އަލި  ސިއްރު  ބަ  ،ފުރިހަމަޔަށް  މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ކުރެވޭ  ލިމީހާއާ 
 އެވެ. ހިފެހެއްޓޭ ތަނަކަށް ވާންވާނެ 

ބަލަންޖެހޭ   ހަށިގަނޑު ފިޒިކަލްގޮތުންބަލި ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ބަލިމީހާގެ   )ނ(   
ހާލަތުގައި  ،ހާލަތްތަކާއި އިމަޖެންސީ  ބަލިމީހާއަށް   ،ޞިއްޙީ  ސީދާ 

ގުޅައިގެން ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލިމީހާގެ 
އެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކިއޮސްކު  ކައިރީގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރި

 މެދުވެރިކޮށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތް ދެވިދާނެއެވެ.

ލިޔެދެވޭނީ )ރ(    ބޭސް  ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްތެރި  ،ބަލިމީހާއަށް  އާއި  ޔާޞިއްޙީ 
ވީޑިއޯ އަޑާއި  ވަގުތުން  ދެމެދު  ޓެލެމެޑިސިންރެކޯޑު  ބަލިމީހާއާ   ގެކޮށް 

 ނަމައެވެ. ފައިވާދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް

  ދު( އާ މެޑިކަލް ރިކޯޑާބެހޭ ގަވާއި)  R-10170/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު   )ބ(   
ހިފެހެއްޓޭ ސިއްރު  މަޢުލޫމާތު   ،ހެންނޭއެއްގޮތަށް  އެންމެހައި  ބަލިމީހާގެ 
 ންވާނެއެވެ. ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓާ

ޢުލޫމާތު  ބަލިމީހާޔަށް ތިރީގައިވާ މަ  ،ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ ގެޓެލެމެޑިސިން )ޅ(  
 އެވެ.އެ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެއްބަސްވާނަމަ  ،ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ދޭހަވާނެ

 ؛ ގޮތް މަސައްކަތް ކުރާ ޓެލެމެޑިސިންގެ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމު  (1)   

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ   (2)    ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ޚިދުމަތުގެ  ޓެލެމެޑިސިންގެ 
ލި  ، ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްކައުތެރިކަމާއިބަލިމީހާއަށް   ، ބިދެވޭނެ 

 ؛ ޕްރައިވެސީ ލިބިދެވޭނެ މިންވަރު 

 ؛ ބަލިމީހާގެ މެޑިކަލް ރިކޯޑުތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނެ މިންވަރު (3)   

ޚިދުމަތް  (4)    ޓެކްނިކަލް   ޓެލެމެޑިސިންގެ  ދިމާވެދާނެ  ދިނުމުގައި 
 ؛މައްސަލަތައް

  ؛ލުސޫބޭސް ލިޔެދޭ އު (5)   

 ލު. ސޫޚިދުމަތްތަކަށް ރިފަރ ކުރާނެ އުން އެހެނިހެ (6)   
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ދޭ ތަނެއްގައި   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ދޭ  

 ޚިދުމަތްތައް 

ޚިދުމަތް ޞި  .84 ތަނެއްގައި   އްޙީ  އެންމެހައި   ،ދޭ  ދޭ  ގުޅިގެން  ފަރާތަކާ  ތިންވަނަ 
ލައިސަންސް   ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  އެ  ،ނީވާންއުފުލަޚިދުމަތްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ  

 ފައިވާ ފަރާތުންނެވެ. ހޯދައި

އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ޞިއްޙީ  
 ޚިދުމަތެއް ދިނުން 

 ،ނީ ވާންއައުޓްސޯސްކޮށްގެން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދޭދޭ ތަނެއްގައި    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  .85
 ވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ފަހުއެވެ.ގަމި 

  ގެންގެއަކަށް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ގޮސް  ،ދުމަތެއް ޚިޞިއްޙީއެއްވެސް ބާވަތެއްގެ    .86 ހޯމް ވިޒިޓްސް 
 އްޙީ ޚިދުމަތްޞި  ކޮށް،ރަޖިސްޓަރީއެ ފަންނަކާ ގުޅޭ ކައުންސިލެއްގައި    ،ނީވާންދޭ

ތަނެއްގައި   ލިބުމަށްފަހުގައެވެދޭ  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  ދޭ  މަސައްކަތް  މިގޮތުން   .
 ންވާނެއެވެ.ންނާދޭ ތަނުގައި ހު އްޙީ ޚިދުމަތްޞި ،ރިކޯޑުޚިދުމަތްތަކުގެ 

ތަނެއް  ދޭ    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް )ހ(  .87 ކުށާއި އަދަބު
ހާސް(   )ފަންސާސް   -/50,000 ،އެ ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތެއް  ،ހިންގާނަމަ
)އެއް މިލިޔަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން    -/1,000,000ރުފިޔާއާއި  
މަސްދުވަހާއި    3  ނުވަތަ   ،ކުރުން   ޖޫރިމަނާ )ފަހެއް(    5)ތިނެއް( 

 އަހަރުދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލެވިދާނެއެވެ.  

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނުހޯދައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ )ށ(   
ހާސް( ރުފިޔާއާއި    )ފަންސާސް  -/50,000 ،އެ ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތެއް

ޖޫރިމަނާ )އެއްމިލިޔަން  -/1,000,000 އަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާ   )  
)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު   5)ތިނެއް( މަސްދުވަހާއި    3ނުވަތަ    ،ކުރުން

 މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލެވިދާނެއެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީ   )ނ(    ތަނެއްގެ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  މި 
ވަނިކޮ ވަބާޠިލުވެފައި  ލައިސަންސް  ނުވަތަ  ގުތީގޮތުން  ށް، 
ނުވަތަ މުއްދަތު    ،ނުވަތަ ބާޠިލުވެފައި ވަނިކޮށް  ،ހިފަހައްޓައިފައިވަނިކޮށް

އެ ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތެއް    ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދޭނަމަ  ،ހަމަވެފައިވަނިކޮށް
)އެއްމިލިޔަން(    -/1,000,000)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއާއި    -/50,000

ދެމެދު ޖޫރިމަނާރުފިޔާއާ  އަދަދަކުން  )ތިނެއް(    3ނުވަތަ    ،ރުން ކު  ގެ 
ޖަލަށް    5މަސްދުވަހާއި   މުއްދަތަކަށް  ދެމެދު  އަހަރުދުވަހާ  )ފަހެއް( 
 ލެވިދާނެއެވެ.

ދޭ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން    އްޙީ ޚިދުމަތްޞި )ރ(   
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ    އެ

ފަރާތެއް  އެ   ،ނުވާނަމަ ހިންގާ  )ފަންސާސްހާސް(   -/50,000 ،ތަނެއް 
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ދަދަކުން  އަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  ޔަ)އެއްމިލި  -/1,000,000ރުފިޔާއާއި  
 ކުރެވޭނެއެވެ.  ޖޫރިމަނާ

ކުށެއް  )ބ(    ގަވާއިދުގައި  އަދަބު    މި  ބަޔާންކޮށް   ވާކަނޑައަޅައިފައިކަމުގައި 
ދޭ ތަނެއް    ށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްކަންކަމުގެ އިތުރުން، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަ

ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމެއް    ،ހިންގާނަމަ
އެ ތަނެއް ހިންގާ ފަރާތެއް    ،ކޮށްފިނަމަ  -/1,000އެ ފަރާތެއް ނުވަތަ 

ރުފިޔާއާއި   ދެމެދުގެ    -/100,000)އެއްހާސް(  ރުފިޔާއާ  )އެއްލައްކަ( 
 ނެއެވެ.އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ 

ކުރެވޭ  ޤާ )ޅ(   ޖޫރިމަނާ  ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ  ގަވާއިދާ  މި  ނޫނާއި 
ކުށް މައްސަލަތަކުގައި،   ފަހަރަކު،    އެ  ކޮންމެ  ކުށެއް  ތަކުރާރުކުރާ  އެ 

)ފަންސާސް އިންސައްތަ(    %50ތަކުރާރުވުމުގެ ކުރިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ  
ޖޫރިމަނާ  އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. ކުރެވޭ  ކުރެވޭ   -/1,000,000  މިގޮތުން 

 )އެއްމިލިޔަން( ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގެ  މާއްދާގެ  މި )ކ(    ތަކުރާރުކުރުން   ،ޓަކައި  ބޭނުމަށް   )ޅ(  ކަމުގައި    ކުށް 
މީލާދީގޮތުން   ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ޖޫރިމަނާކުރި  )އެކެއް(    1ބަލާނީ، 

 ކުށެއް ކޮށްފިނަމައެވެ.   ތެރޭގައި އެ ދުވަހުގެއަހަރު

  ()ތިނެއް   3)އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކުށެއް    1މީލާދީގޮތުން   )އ(   
ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ،   ދޫކޮށްފައިވާ ފަހަރަށް  ހިންގުމަށް  ތަނެއް  އެ 

 ލައިސަންސާއި ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. 

ޚިދުމަތް )ވ(    ތަނަކާ    ޞިއްޙީ  ބޭނުންވާ    ބެހޭގޮތުން ދޭ  ތަޙުޤީޤަކަށް  ކުރާ 
ފަރާތެއްމަ ދެކޮޅުހަދާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް   ،ޢުލޫމާތު 

ރުފިޔާއާ    އެއްލައްކަ()  -/100,000ރުފިޔާއާއި  (  އެއްހާސް)  -/1,000
 . ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ޅިގެން  ގޮތުން ކަނޑައެ  ޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފު  .88 މާނަކުރުން  
ޒުތަކަށް ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު  ހައިއެހެން މާނައެއް ދޭހަ ނުވާ

 ޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފު، އެވަނީ ދީފައި

  ގަވާއިދުގެ   މި  ،ވަނީ   އެ  ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި  ދޭ   އްޙީ ޚިދުމަތްޞި" )ހ(  
 ށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ. މާއްދާގެ ދަ ވަނަ 35
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ބުނެފައި )ށ(    ކަމަށް  ކަންކަމާބެހޭ    ޙީޞިއް  ،ވަނީ   އެ  "މިނިސްޓްރީ" 
ތަންފީޛު މަސް  ސިޔާސަތުތައް  އެއޫ ކުރުމުގެ  އިރެއްގައި    ލިއްޔަތު 

 ވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަށެވެ. ހަ

އެ )ނ(    ބުނެފައި  ކަމަށް  އޮފް    ،ވަނީ  "ކޮމިޝަނަރ"  ކޮލިޓީ ކޮމިޝަނަރ 
 އެޝުއަރެންސަށެވެ.

އެ  )ރ(    ބުނެފައި  ކަމަށް  ނަންބަރު    ، ވަނީ  "ޤާނޫނު"    2015/29ޤާނޫނު 
 އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ. ޞި)

އެ"އިންސްޕެކްޓަރުން )ބ(    ބުނެފައި  ކަމަށް  ދޭ    ޚިދުމަތްއްޙީ  ޞި  ،ވަނީ   " 
ވަނަ    51އިދުގެ  ކޮށް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް މި ގަވާފާސް  އި ތަންތަން ބަލަ

 ވެ.  ކަށެޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަމާއްދާގެ ދަށުން  

އެ   އެނދުމަތިކުރުން" " (ޅ)   ބުނެފައި  ޚިދުމަތް  ،ވަނީ   ކަމަށް  ދޭ    ޞިއްޙީ 
 ފަރުވާދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށެވެ. ގެން ށްތަނެއްގައި އެނދުމަތިކޮ

 ،ވަނީ  ބުނެފައި އެ  އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ޞި" ( ކ)  
ނަ  ފަންނީ  ޚި  ޙީ )ޞިއް  13/ 2015ބަރު  ން ޤާނޫނު  ދުމަތުގެ 

ފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގައި  ދައިޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައް  މަސައްކަތެރިންގެ 
 ންނަށެވެ.ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރީރަޖިސްޓަރީ 

ލިބިގަންނަ    ވަނީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް  "މެޑިކަލް ރިކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ( އ)  
މަޢުލޫމާތާއި ޒާތީ  ތަ  ،މީހުންގެ  ނަތީޖާތަކާއިހުކުރެވޭ   ، ލީލުތަކުގެ 

ތެރޭގައި    ،ހޯދުންތަކާއި ދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ހިމެނޭގޮތުން  ފަރުވާ  ދެވޭ 
ކުރެވޭ  ކައު ބެހޭގޮތުން ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ރައްބަލިމީހާއާ

 އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަށެވެ. 

ހަށިގަނޑުގެ ތަނެއް    ،ވަނީ  ވޭސިވް ޕްރޮސީޖަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ "އިން ( ވ)  
ހޮޅިއެއް،  ލައިގެންފައިކަ ނުވަތަ    ، ޓެއްށްކަ  ނުވަތަ  ،ހަށިގަނޑަށް 

 ވެ.   މަށެކަންކަ  ރާހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ލައްވައިގެން ކު 

އެ "  ޓްކުރުން"އިންސްޕެކް ( މ)   ބުނެފައި  ޚިދުމަތްޞި  ،ވަނީ  ކަމަށް  ދޭ    އްޙީ 
ބަލަ ފަރާތަކުން   އި ތަނެއް  ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ  އްޙީ ޞި  ،ފާސްކުރުމުގެ 

 ފާސްކުރުމަށެވެ.  އިތަނެއް ބަލަ ދޭ ޚިދުމަތް
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ވަނީ (ފ)   އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ދިނުމަށް  ،"ރަޖިސްޓަރީ"  ޚިދުމަތް   ، ޞިއްޙީ 
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ    ، ދޭ ތަނަކަށް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 

 ދައަށެވެ.   ހުއް

އެސް"ލައިސަން )ދ(    ބުނެފައި  ކަމަށް  ދަށުން    ، ވަނީ  "  ގަވާއިދުގެ  މި 
ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން    އްޙީ ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ތަނަކުން ޞި  ރަޖިސްޓަރީ

 ހުއްދައަށެވެ.ދޫކުރާ 

ބުނެފައި ޞި" ( ތ)   ކަމަށް  ކުނި"  އުފެދޭ  ގުޅިގެން  ދިނުމާ  ޚިދުމަތް        އްޙީ 
ބަލިމީހާގެ ތަކެތި )   އުފެދޭޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅިގެން  އް ޞި  ،ވަނީ  އެ

 ފައިވާ ކަފަ، ފޮތި، ޕްލާސްޓިކް ސައިއެއްވެސް ބައެއްގައި ޖައްހަށިގަނޑުގެ  
 ،އިންޖެކްޝަން ޖަހާ ސިރިންޖާއި  ،ފައިވާ ތަކެއްޗާއިދައިއިން ހަލަފިނުވަތަ  

ތަކެތި  ށްޓާއި،ކަ ތޫނު  ދިނުމު  ހިމެނޭގޮތުން(  މިނޫންވެސް  ގައި  ޚިދުމަތް 
ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ އެއްޗެއް،  އުފެދޭ ނުވަތަ ނަގާ  ން  އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު

އްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  ޞި ބައެއް ނުވަތަ ދިޔައެއް، އަދި މިނޫންވެސް  
 ކަށެވެ. ޗައްޔަރުވެފައިވާ ކޮންމެ އެއްޣަބަލިމީހާގެ ޖަރާސީމުން ތަ

މުގައި  މީހާއަށް ފަރުވާ ދިނުބަލި  ،ވަނީ  "ޓެލެމެޑިސިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ (ލ)  
ކޮންފަރެންސިންގ އިންޓަރނެނުވަތަ    ، ވީޑީއޯ  ނުވަތަ  ގެ  ޓުޓެލެފޯން 

 އިރުޝާދުތައް ލިބިގަތުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.  ޒަރީޢާއިން  

އެ ގ( )   ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް  ބަލިމީހަކު    ،ވަނީ  "ހޯމް ވިޒިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި 
 . ވަތަ ފަރުވާ ދިނުމަށެވެނުދިނުމަށް އްޙީ ޚިދުމަތް ޞި ގެންގޮސް

ކޮމިޓީ"   )ޏ(    ލައިސަންސިންގ  އެންޑް  "ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ނުވަތަ  "ކޮމިޓީ" 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ   19ޤާނޫނުގެ    ، ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ

 ކޮމިޓީއަށެވެ.  

ޞިއްޙީ ފަރުވާ    ،ބުނެފައި އެ ވަނީ"މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް" ކަމަށް   )ސ(   
 މުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި އާލާތްތަކަށެވެ. ދިނު

ބުއްދި ސަލާމަތުން    ،"ރުހުން ދެވޭ ހާލަތު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ )ޑ(  
)އަށާރަ( އަހަރު ވެފައިވާ އަދި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް    18ހުރި، އުމުރުން  

ޚި ޞިއްޙީ  މީހަކު  ފަހުމްވާ  ހާލަދޭހަވެ  ލިބިގަންނަ  އަދި ތަށެދުމަތް    ވެ. 
)އަށާރަ( އަހަރާ ދެމެދުގެ    18)ފަނަރަ( އަހަރާއި    15ބަލިމީހާއަކީ އުމުރުން  
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އެ ކުއްޖާގެ ރުހުން    ،އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ އިތުރުން  ،ކުއްޖެއްނަމަ
 އެކަމަށް ހޯދޭ ހާލަތަށެވެ.  

ބޭސް ފަރުވާކުރާ    ،ބުނެފައި އެ ވަނީ"އަސާސީ ބޭހުގެ ލިސްޓު" ކަމުގައި   )ޒ(   
ތަނެއްގަ އެކޮންމެ  ޚިދުމަތަށް   އި  ޞިއްޙީ  ފޯރުކޮށްދޭ       ތަނަކުން 

ބޭހާބެހޭ )  R-46/2014ގަވާއިދު ނަންބަރު    ، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމަށް
   .ގެ ލިސްޓަށެވެބޭހުއަސާސީ ފައިވާ ޅައިކަނޑައަގައި  ( ގަވާއިދު

________________ 
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 ގޮތް   ގިންތިކޮށްފައިވާ   ތަންތަން   ދޭ   ޚިދުމަތް   ޞިއްޙީ   ހިންގާ  : ސަރުކާރުން 1ޖަދުވަލު  
 

CRITERIA FOR GRADING OF HEALTH FACILITIES 

  
Tertiary 

Care 
Secondary Care Primary Care 

LEVELS Tertiary Hospital Hospital Gr 3 Hospital Gr 2 Hospital Gr 1 HC Gr 4 HC Gr 3 HC Gr 2 HC Gr 1 

          Health Center 

Area 

Specific 

Center 

      

WORKING 

HOURS 
24hrs 24 hrs 24 hrs 24 hrs 24 hrs 16hrs 24 hrs 16 hrs 8 hrs 

CRITERIA 

Patient load (OP)/year >50,000 35,001-50,000 15,001-35,000 5001-15,000 - - - - - 

Average bed 

occupancy/year based on 

IP bed capacity 

60% 100 beds 
60% of 50 

beds 

60% of 25 

beds 

60% of 12 

beds 

60% of 12 

beds 
Nil 60% of 12 beds 

60% of 4 

beds 

60% of 2 

beds 

Exemption criteria - - - 
>+10nm & 

pop >1700 
- Nil - - - 

Population             1001-5001 501-1000 <500 

Availability and 

sustainability of 

designated services 
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SERVICES                   

Community Health 

Services 
PHU PHU PHU PHU PHU/ CHO Nil PHU/ CHO CHO FHO/CHO 

Family Protection 

Services 
FPU FPU FPU FPU FPU/CHO - FPU/CHO SSO - 

Emergency Services 

Specialty A & E 
Specialty  Specialty  General & 

Maternity      

A & E 

General  
Area 

Specific 

Basic A 

&E  

General  General  Basic First 

Aid Service 

A & E A & E A & E A & E A & E 

Sea and Land 

EMS 

Sea and Land 

EMS 

Sea and Land 

EMS 

Sea and Land 

EMS 
Land EMS Land EMS Land EMS Land EMS - 

Surgical OT (s) OT (s) OT (s) OT (s) - - - - - 

General Ambulatory 

Services 
- GP Service GP Service GP Service GP Service GP Service GP Service GP Service - 

Specialties 

Medicine Medicine Medicine Medicine - 

*Area Specific 

(if required 

with adequate 

technical 

justification) 

- - - 

Surgery Surgery Surgery *Surgery - - - - 

Peadiatrics and 

neonatology 
Peads Peads Peads Paeads - - - 

Obs & Gynae Obs & Gynae Obs & Gynae Obs & Gynae Obs & Gynae - - - 

Dental Dental Dental - - - - - 

Ortho Ortho Ortho - - - - - 

Dermatology Dermatology - - - - - - 

Psychiatry Psychiatry - - - - - - 

Minor OT Minor OT Minor OT Minor OT Minor OT - - - 

Ophthal Opthal Opthal - - - - - 

ENT ENT - - - - - - 

Anesthesia Anesthesia Anesthesia Anesthesia Anesthesia - - - 
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Subspecialties Selected from Annex 1 - - - - - - - 

Clinical Therapy 

Services 

Gen & Sp 

Physiotherapy 

Gen & Sp 

Physiotherapy 

general 

Physiotherapy 

general 

Physiotherapy 

general 

Physiotherapy 
general 

Physiotherapy 

general 

Physiotherapy 
general 

Physiotherapy 

general 

Physiotherapy 

Diagnostic Services 

Ref Med. Lab Medical Lab L III Med Lab L II Medical Lab LI *Area 

Specific (if 

required with 

adequate 

technical 

justification) 

Medical Lab 

LI 
Min Tests Min Tests 

Adv 

Radiology 
Radiology III Radiology II Radiology II Radiology I Radiology I - - 

Blood transfusion 

Services 
BTS Blood Bank Blood Bank 

Blood storage 

center 

Blood storage 

center 
- - - 

Medical Supplies Medical Store Medical Store Medical Store Medical Store Medical Store 
Medical 

Store 
- - - 

Sterile supplies CSSD CSSD CSSD CSSD CSSD CSSD 
Sterilization 

equipment 
    

Medicines 

Pharmacy L1 Pharmacy L1 Pharmacy L1 Pharmacy L1 Pharmacy L1 - Pharmacy L1 
Pharmacy 

L1 

Pharmacy 

L2 

Tertiary EML 
Secondary 

EML 

Secondary 

EML 

Secondary 

EML 

Secondary 

EML 

Primary 

EML 
Primary EML 

Primary 

EML 

Primary 

EML 
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   ގޮތް   ކޮށްފައިވާ   ގިންތި   ތަންތަން   ދޭ   ޚިދުމަތް   ޞިއްޙީ   ހިންގާ  ފަރާތްތަކުން   : އަމިއްލަ 2ޖަދުވަލު  
Hospital 

LEVEL Tertiary General Area Specific / specialty hospital Area Specific / specialty center 

WORKING HOURS  24 Hours 24 Hours 24 hours / Open hours depends on 

service established 

Open hours depend on service 

established 

Outpatient Department Consultation rooms Consultation rooms Consultation rooms Consultation rooms 

In Patient Department  Ward Ward Ward Ward 

Emergency Services EMS EMS ACLS * ACLS * 

OT OT OT  

Specialties Medicine Medicine Designated specialty will be 

counted if the specialty has 

services established in addition to 

OPD consultation 

Designated specialty will be 

counted if the specialty has 

services established in addition 

to OPD consultation 

Surgery Surgery 

Paediatrics & 

neonatology 

Paediatrics & 

neonatology 

Obs&Gynae Obs&Gynae 

Dental Anesthesia 

Ortho  

Dermatology 

Psychiatry 

Ophthal 

ENT 

Anesthesia 

Subspecialties Minimum 3 

subspecialties 

   

Clinical Therapy  Physiotherapy    

Audiometry 

Speech therapy 

Diagnostic Services Laboratory Laboratory   

Radiology Radiology 

Blood transfusion services Blood Bank Blood Bank 

Sterile supplies CSSD CSSD 
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* Vaccination and public health services to be established according to the need.  

* Family protection services, process and procedure to be implemented according to GBV health sector response.  

* Emergency Medical Services established with ACLS should be linked with a fully-fledged EMS establishment.  

Support Services:  All other services that is required to be established. Eq: Medical store, general store, BME services.  

Specialty services: Diagnostic and other relevant services attached with the specialty should be established.  

Waste Management  

 

General Infectious 

Liquid 
General Infectious 

Liquid 
General /Infectious/ Liquid 

Management system 

General /Infectious/ Liquid 

Management system 

Laundry  Laundry services Laundry services Laundry services Laundry services 

Community Health Service *PHU *PHU *PHU *PHU 

Family Protection Service  *FPU *FPU *FPU *FPU 

Support Services  SS SS SS SS 

Clinics / Centers 

LEVEL Therapeutic services  Diagnostic General Area specific / specialty clinic  

WORKING HOURS  Open hours depend on service established 

Outpatient Department Consultation rooms 

Treatment Rooms 

 Consultation rooms 

Treatment Rooms 

Consultation rooms 

Treatment Rooms 

In Patient Department      

Emergency Services BLS BLS BLS BLS 

Specialties    Designated specialty to be 

established 

Clinical Therapy  Establishment of any 

therapeutic service 

   

Diagnostic Services  Establishment of any 

diagnostic service 

  

Sterile supplies Sterilize equipment Sterilize equipment Sterilize equipment Sterilize equipment 

Waste Management  General / Infectious/ 

Liquid 

Management system 

General / Infectious/ 

Liquid 

Management system 

General / Infectious/ Liquid 

Management system 

General / Infectious/ Liquid 

Management system 

Laundry  Laundry service establishment 

Support Services  SS SS SS SS 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  R-28/2021ގަވާއިދު ނަންބަރު:              53 އަދަދު: 50  ލިއުމް: ވޮ

 

3 

 

 

 

LEVEL Traditional Alternative 

WORKING HOURS  Open hours depend on service established 

Outpatient Department Consultation rooms 

Treatment Rooms 

Consultation rooms 

Treatment Rooms 

Clinical Therapy  Establishment of any therapeutic service Establishment of any therapeutic service 

Diagnostic Services Establishment of any diagnostic service Establishment of any diagnostic service 

Sterile supplies Sterilize equipment Sterilize equipment 

Waste Management  General / Infectious/ Liquid 

Management system 

General / Infectious/ Liquid 

Management system 

Laundry  Laundry service establishment 

Support Services  SS SS 
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  ތަނެއްގައި  ދޭ   ޚިދުމަތެއް   އެފަދަ   ، ނުވާނަމަ  ކަމަށް   ފްލޯރގައި   ގްރައުންޑް   ދެނީ   ޚިދުމަތްތައް   ޚާއްޞަ  : 3ޖަދުވަލު  
 ޚިދުމަތްތައް   ލާޒިމްވާ   ހުރުމަށް  ލިފްޓު 

 

 
 
 
 
 

  

 Services 

1. Theater 

2. Inpatient Services 

3. Dental  

4. X- Ray   

5. Physiotherapy   

6. Surgical Treatments 

7. Neurology   

8.  Consultations except those that would not require elevator services like 

pediatrics  
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 ގޮތް   ނެގޭނެ   ފީ   ތަންތަނުން   ދޭ  ޚިދުމަތް   : ޞިއްޙީ 4ވަލު  ޖަދު 
 

ދޭ ތަންތަން    ދުމަތް ޚި   ޙީ ދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޞިއްޚި  ޙީ)ޞިއް   29/ 2015  ބަރު ން ނޫނު ނަ ޤާ 
 އަށް ނަގާ ފީތައް މިނިސްޓްރީ   ހިންގުމުގައި

 ދުމަތް ޚި   ( ފިޔާއިން ރު )  އަގު

   ރީ ކުރުންޓަތަންތަން އަލަށް ރަޖިސް ދަރަޖައިގެ ހޮސްޕިޓަލް ދޭ ދުމަތްޚ ޙީޞިއް -/10,000

 ރީ ކުރުން ޓަދޭ ކްލިނިކް ދަރަޖައިގެ ތަންތަން އަލަށް ރަޖިސް ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ -/2,000

   ދޭ ހޮސްޕިޓަލް ދަރަޖައިގެ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުން ދުމަތްޚި ޙީޞިއް -/5,000

  ދަރަޖައިގެ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުންދޭ ކްލިނިކް  ދުމަތްޚި ޙީޞިއް -/2,000

   ކުރުމަށްއުނުވަތަ ލައިސަންސް އަ ރީޓަރަޖިސް -/1,500

    ދޭ ހޮސްޕިޓަލް ދަރަޖައިގެ ތަންތަނުގެ އަހަރީ ފީ ދުމަތްޚި ޙީޞިއް -/2,000

   އަހަރީ ފީ ގެދޭ ކްލިނިކް ދަރަޖައިގެ ތަންތަނު ދުމަތްޚި ޙީޞިއް -/1,000

 ރީ ކުރުން ޓަ ރަޖިސް ގޮތުންވަގުތީތަންތަން ދޭ ހޮސްޕިޓަލް ދަރަޖައިގެ  ދުމަތްޚި ޙީއްޞި -/2,000

 
_________________________ 
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