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ހޮނިހިރު
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ގަވާއިދު ނަންބަރުު2015/R-19 :

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

ސްކީމް ރޭވުމުގަ ި
އ
ބަލާމައިގަނޑު ކަންތައްތައް

.2

(ހ)

މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 15/2011އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ
ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ
ބާރުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭ ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް،
ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ނޭޝަނަލް
ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ ހަވާލު ކުރި ހިނދު ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ހަމަޖައްސައިދޭ ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކުވެސް ބައިވެރި
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޔުނިވާސަލް ހެލްތު ސްކީމެއްގެ ގޮތުގައި ހުސްނުވާ އާސަންދަ ހިންގުމަށް
އެޖެންސީއިން އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރި ހިނދު ،ހުސްނުވާ އާސަންދަ
ސްކީމް ހިންގުމަށްޓަކައި ،އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ
ޤާނޫނުގެ  40ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދަށް ކިޔަނީ [ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު] އެވެ.

[ހުސްނުވާ

އާސަންދަ]

އަކީ

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލެވިފައިވާ

ޞިއްޙީ

ފަރުވާގެ

ޚަރަދުތައް

ޔުނިވާސަލް ހެލްތު ސްކީމެކެވެ .މި ސްކީމްގެ

ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ހޯދޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެގެން ދާނެއެވެ .މިކަމުގެ
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަވެ،
ޢާއިލާތަކަށް ކުރިމަތިވާ އިޤްތިޞާދީ ލޮޅުންތަކުން ސަލާމަތްވެތިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.
މި ސްކީމް ހިންގުމަށް ބަލާފައިވާ މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ތިރީގައިވަނީއެވެ.
.1

ޞިއްޙީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ މި ސްކީމްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ
ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީވެދިނުން.

.2

ޞިއްޙީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ރޭވޭ މި ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން
ބައިވެރިކުރުން.

3

.3

އެއްވެސް ކަހަލަ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު ސްކީމުގެ ހުރިހާ ބައިވެރީންނަށް
ޚިދުމަތް ލިބިދިނުން.

.4

ސްކީމް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އިޤްތިޞާދުކުރުމާއެކު
ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިދިނުން.

.5

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ކުރަންޖެހޭ

ޚަރަދުތައް

ބޮޑުވިޔަނުދީ

ހިފެހެއްޓުމާއި

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުދެއްކޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން.
.6

ޞިއްޙީގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށާއި ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް
މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ސްކީމްގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރޭތޯ
ބެލުން.

މަޤްޞަދު

.3

ސްކީމުގެ ބައިވެރިން

.4

ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކު ެ
ގ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
އެދެވޭނެ ތަންތަން

.5

މިގަވާއިދުގެ މަޤްސަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތައް
ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑާއި އެފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު ކަނޑައަޅައި
ބަ ޔާ ން ކު ރު ން.

(ށ)

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޚިދުމަތުގެ މިންވަރު
ބަޔާންކުރުން.

(ހ)

ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަކީ މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާނަމަ އެންމެހާ ދިވެހި
ރައްޔިތުންނެވެ.

(ށ)

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިން،ފުރަތަމަ  28ދުވަސް ވަންދެން ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ
އެދަރިފުޅުގެ މަންމައާ އެކުގައެވެ.

(ނ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މި ސްކީމްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނެވޭނީ
އެޙާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން
އެޖެންސީއިން

.1

އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ

ހޮސްޕިޓަލުތައް.

.2

ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް.

.3

ސަރުކާރުގެ ހެލްތު ޕޯސްޓްތައް.

.4

ކްލިނިކްތައް.

.5

ފާމަސީތައް.

4

ޚިދުމަތްތަކަށެވެ.

.6

ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުތައް.

.7

އޮޕްޓިކަލްތައް.

.8

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތައް.

.9

މެޑިކަލް

އިވެކުއޭޝަންގެ

ހަމަޖެހިފައިވާ
ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ޝަރުޠުތައް

.6

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދޭފަދަ

ދަތުރުފަތުރުގެ

އިންތިޒާމުތައް

ފަރާތްތައް.

ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެންވާނީ މިގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
(ހ)

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ގުޅުން ހުންނަ ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރި
ކުރުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ތަނަކަށްވުން.

(ށ)

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް
ލިބިފައިވާ މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވިފައިވާ

(ނ)

ތަނަކަށްވުން.

ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި
ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި އޮތުން.

(ރ)

ސްކީމުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދޭފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ހުރިތަނަކަށްވުން.

(ބ)

ފާމަސީއެއްނަމަ،އެތަނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ބޭސް ވިއްކާތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށްވުމާއި ،ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ބޭސްދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ
ލިބިފައިވާ ފާމަސިސްޓުން ތިބި ތަނަކަށްވުން.

(ޅ)

ސްކީމުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެދޭތަނަކީ އެތަނުގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި
އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހުއްދަ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އިދާރާއިން ލިބިފައިވާ،

(ކ)

ފަންނީ މީހުންތިބި ތަނަކަށްވުން.

ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި
ފާމަސީތަކަކީ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ދާއިމީކޮށް ލިބެންހުރި ތަނަކަށްވުން.

(އ)

ސްކީމުގެ ދަށުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތެއްނަމަ ،މެޑިކަލް
އިވެކުއޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭފަދަ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށްވުން.

(ވ)

އެޖެންސީއިން ގަބޫލުކުރާ އަގެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
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(މ)

ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭން އެދޭ ތަންތަނުގެ ވެރިފަރާތާއި ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކީ މެޑިކަލް
މަލްޕްރެކްޓިސްއެއްކޮށް ސާބިތު ވެފައިވާ މީހެއް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނުވުން.

(ފ)

ބޭސްފިހާރަތައް ފިޔަވައި ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭފަރާތަކީ
ސަރުކާރުގެ

އިދާރާގައި

ކަމާބެހޭ

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިގެން

ޚިދުމަތްދެމުން

ގެންދާތާ

 3މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.
ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުން

.7

(ހ)

މިސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު [ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު] ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފޯމުގެ ޒަރީއާއިންނެވެ .މި ފޯމު
ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެޖެންސީއަށް ނުވަތަ އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށެވެ .މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލު ކުރަން ފަށާއިރު ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން
ޚިދުމަތްދެމުންދާ ފަރާތްތައް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ .އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފޯމާއެކު ތިރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްނަމަ:
.1

ރަޖިސްޓަރީ

ވުމަށް

އެދޭ

ފަރާތަކި

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތް

ނުވަތަ

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެމިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ
އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ
.2

ރަޖިސްޓަރީގެ

ކޮޕީ.

ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނީ މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބައެއްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުމާއި އެމީހުންގެ
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުން.

.3

ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތުންދޭ ޚިދުމަތާއި އެޚިދުމަތައް ނަގާ އަގާއި ވިއްކާ
ތަކެތީގެ އަގު ލިސްޓު ،ސޮފްޓް ކޮޕީއަކާއެކު ހުށަހެޅުން.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްނަމަ:
.1

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނުވަތަ އެޤައުމެއްގެ އެކްރެޑިޓް ކުރާ ބޯޑަކުން އެކްރެޑިޓް
ކޮށްފައިވާ

ހޮސްޕިޓަލަކަށްވުން.

.2

މަލްޓިސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލަކަށްވުން.

.3

ހޮސްޕިޓަލަކީ ޒަމާނާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތް
އެކަށޭނަ އަގެއްގައިދޭ މަރުކަޒަކަށްވުން.
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.4

ރަޖިސްޓަރީވާން އެދޭ ފަރާތުންދޭ ޚިދުމަތަކީ ޕެކޭޖް އަގުތަކަށްވުމާއެކު މިއަގުތަކަކީ
ނެގޯޝިއޭޓްކުރެވޭނެ އަގުތަކަކަށްވުން.

.5

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ މަރުޒަކީ އާސަންދައިގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް
އެއްބަސްވާ

.6

ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ މަރުކަޒަކީ އާސަންދައިން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އައުޓްރީޗް
ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެދިއްޖެ

ހިނދެއްގައި

އެޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދެވޭ

ފަ ރާ ތެ އް ކަ އު މު ގަ އި ވު ން.
.7

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ މަރުކަޒަކީ ކޭޝްލެސްކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ފަރާތެއްކަމުގައިވެފައި

އަދި

އެފަރާތުންދޭ

ކްރެޑިޓް

މުއްދަތަކީ

މަދުވެގެން

 90ދުވަސްކަމުގައި ވުން.
މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން
ކަށަވަރުކުރުން

.8

ގ ދަށުން ޚިދުމަތް ޭ
ދ
ސްކީމް ެ
ނ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން
ތަންތަ ް

.9

ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ޭ
ދ
ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ
މައިގަނޑު އުސޫލުތައް

.10

ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހެޅުމުން ،ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން
ހުރި މިންވަރު ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ޗެކްކޮށް ބަލާނެއެވެ .މިގޮތުން
ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލާނެ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާކަން
ނުވަތަ ނޫންކަން.

(ށ)

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ މީހުންނަކީ ،އެދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ
ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި ،ހުއްދަ ދީފައިވާ ބައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

(ނ)

ބަލިމީހުން ބެލުމަށް އެޖެންސީއިން ހަދާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
ތަނެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

(ރ)

އެޖެންސީއިން ހަދާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

މިގަވާއިދުގެ  8 ،7ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
އެތަނެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެކަން އެފަރާތަކަށް އަންގާނީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
އެޖެންސީއާއި އާސަންދަ ކުންފުނިން އެކުލަވާލައި ހެދިފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ .މިކޮމިޓީގައި
ތިއްބަވާނީ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ  2މެންބަރުންނާއި އެޖެންސީގެ  2މެންބަރުންނެވެ.
(ހ)

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެވިފައިވާ
އެއްބަސްވުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު ސްކީމް ހިންގުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ،ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް

މީހަކު

ހިނގައްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ އައި.ޑީކާޑު ބެލުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ
ސިސްޓަމުން ބަލައި ޚިދުމަތް ދެވެނީ އައި.ޑީކާޑުގައިވާ މީހާއަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.
(ނ)

މިސްކީމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތަށް މެމޯ ނުވަތަ ބިލު ހަދާކޮންމެ ފަހަރަކު އޮންލައިންކޮށް
ހަދަންޖެހޭ ޓްރާންސެކްޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ހަދަންވާނެއެވެ.
ޓްރާންސެކްޝަން ހަދަންޖެހޭ މުއްދަތަށް ނުހަދާ އޮތުމުންނާއި ،މެމޯ ނުވަތަ ބިލުގައި ހުރި
މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިނުވާނަމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެޚިދުމަތެއް
ދިންފަރާތުންނެވެ.

(ރ)

ސްކީމްގެ ދަށުން ހުއްދަ ކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވައި އެނޫން ޚިދުމަތްތައް ސްކީމަށް
ބިލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ދަތުގައި ނަރުގަނޑުއެޅުވުމާއި ،ދަތްސާފުކުރުމާއި ،އަދި މިނޫންވެސް ސްކީމްގެދަށުން
ހުއްދަ ނުކުރެވޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތް އޮޅުވާލައިގެން ހޯދަމުންދާކަން އެނގިއްޖެނަމަ
އެހިސާބުން އެމީހެއްގެ ފަރުވާގެ ޚަރަދު ސްކީމްގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދިޔުން ހުއްޓާލައި،
ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

އާސަންދައިގެ ދަށުން ހުއްދަނުކުރާ ޚިދުމަތެއް ނުދިނުމާއި އަދި މިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްފަހު ބިލުކުރި ނަމަވެސް
އެއަށް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ކ)

ފުރާނައަށް

ނުރައްކާވުމުގެ

ސަބަބުން

ވަގުތުން

ފަރުވާ

ނުލިބިއްޖެނަމަ

ދާއިމީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޑޮކްޓަރަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން އިވެކުއޭޓް ކުރެވޭ
ބަލިމީހާ އިވަކުއޭޓްކުރުމަށް އާސަންދައިން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ބިލާއެކު ސްކީމް
ހިންގާފަރާތަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
(އ)

އެއްވެސް މެމޯއެއް ނުވަތަ ރަސީދެއް ކެންސަލް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން އެމީހެއްގެ އެކައުންޓް
ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ،ކެންސަލް ކުރިކަމަށް ލިޔެ އެ މެމޯ ނުވަތަ ރަސީދުގައިވާ ފައިސާގެ
އަދަދު ސިސްޓަމުން ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް
ދޫކުރި މެމޯ ނުވަތަ ރަސީދުގައި ކެންސަލްކުރިކަމުގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.

(ވ)

އެމްބިއުލާންސްގައި ގެނެވޭ ބަލިމީހުންނަށް ސްކީމްގެ ދަށުން އެމްބިއުލާންސްގެ ޚަރަދު
ބިލު ކުރެވޭނީ ކުއްލި ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ގެނެވޭ މީހުންނަށާއި އެމްބިއުލަންސްގައި ގެނެވޭ
މީހުންގެ ތެރެއިން އެޑްމިޓް ކުރެވޭ މީހުންނަށެވެ.

(މ)

އާސަންދައާ

ދެމެދު
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އެއްބަސްވެފައިވާ

ޚިދުމަތެއް

އެއްވެސް

ސަބަބަކާއި

ހުރެ

މެދުކެނޑިއްޖެނަމަ 48 ،ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އާސަންދައަށް އެކަން
އަ ން ގަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
(ފ)

ބަންދުކޮށްފައި

ފާމަސީ

ހުންނަ

ވަގުތުތަކުގައި

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްދޭ

މަރުކަޒަކުން

އެމަރޖެންސީ ޙާލަތެއްގައި ބޭހެއް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައި
ދިނުމަކީ

އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

އަދި

އާސަންދައިގެ

ދަށުން

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބޭނެ
އިންތިޒާމު
(ދ)

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ފޯމާއި ބޭސްސިޓީ ފަދަ ލިޔުންތަކުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ފަރާތުގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ޗާޕުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބަލި މީހާއާބެހޭ
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

(ތ)

.1

ބަލީގެ ޑައިގްނޯސިސް ނުވަތަ ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން ވާ އުނދަގޫ.

.2

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

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތަށް ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީއާގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގެއް ލިޔެދޭނަމަ،
އެކަންވެސް ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ލ)

ބޭސް ލިޔެދެއްވި ޑޮކްޓަރުގެ ނަމާއި ،ސޮޔާއި ،ޑޮކްޓަރަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ތައްގަނޑު
ނުވަތަ އެމަރުކަޒެއްގެ ތައްގަނޑު ބޭސް ސިޓީގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ގ)

ބޭސް ސިޓީ ލިޔުމުގައި ބޭހުގެ ނަން ،ޖެނެރިކް ނަމުން ލިޔުމަށް އާސަންދައިން އަންގައިފި
ހިނދެއްގައި ބޭހުގެ ނަން ލިޔަންވާނީ ބޭހުގެ ޖެނެރިކް ނަމުންނެވެ.

(ޏ)

ކޮންސަލްޓޭޝަން ފުރަތަމަ ހަދާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން  5ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
އިތުރު ޚަރަދަކާ ނުލައި ފޮލޯއަޕް ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.

(ސ) ޕްރިސްކްރިޕްޝަންގައި ތިރީގައި މިވާ

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯ ބެލުމަކީ

ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސް ލިޔެދެއްވާ ފަރާތާއި ބޭސްދޫކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި
ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ޕްރިސްކްރިޕްޝަންގައި ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ ،ސްކީމުގެ
ދަށުން އެފަދަ ޕްރިސްކްރިޕްޝަންތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ އިޚުތިޔާރު ސްކީމް ހިންގާ
ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.1

ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތުން.

.2

ޕްރިސްކްރިޕްޝަންގެ އަސްލު ކަމުގައިވުން.
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.3

ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ލިޔެފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  30ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް
ވެފައިވާ ޕްރިސްކްރިޕްޝަނެއް ކަމުގައި ނުވުން.

.4

ޑޮކްޓަރުގެ ނަމާއި ،ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ޖަހާފައިވުން (ޕްރިސްކްރިޕްޝަންގައި
ޑޮކްޓަރުގެ ސްޓޭމްޕް ނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒެއްގެ ސްޓޭމްޕް މިދެ ސްޓޭމްޕުގެ
ތެރެއިން ކޮންމެ ވެސް އެއް ސްޓޭމްޕެއް ޖަހާފައިވާނަމަ ޕްރިސްކްރިޕްޝަން
ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ).

(ޑ)

އަތުން ލިޔެފައިވާ ބޭސްސިޓީއެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތަށް ބޭސް
ދޫކުރުމަށްފަހު ބޭސް ސިޓީގެ އަސްލު ބޭސްފިހާރައިގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ .ބިލު ކުރާއިރު
ބޭސް ސިޓީގެ އަސްލު އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ބިލާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ .އަދި ބިލުގެ
ކޮޕީއެއް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ޒ)

ބޭސް ފިހާރައިން ބޭސް ދޫކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ބޭހަކަށް ބޭސް ސިޓީގައި
އެބޭހަކާއި ދިމާލުގައި

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޭ
ދ
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން

.11

(ހ)

ފާމަސީގެ ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތަކަށް ފައިސާދެވޭނީ

ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބިލުގެ

އަސްލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ .ބިލު ހުށަހަޅާއިރު ބިލު ހުށަހަޅާނީ އާސަންދަ ކުންފުންޏާއެކު
ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ދީފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަން ކަށަވަރު
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
(ށ)

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިބިލުގައި މައްސަލައެއް
ނެތްނަމަ ބިލުހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެބިލުގައިވާ
ފައިސާ ހަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބިލު ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އެބިލާ ގުޅުންހުރި
އެންމެހައި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިލު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ބިލަށް ފައިސާ
ދޫކުރެވޭނީ އާސަންދަ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލުގެ
އަސްލާއި އެބިލާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އާސަންދައަށް ލިބުމުންނެވެ.

(ރ)

މި ސްކީމަކީ ،ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތީން އޯޑިޓް ކުރެވެމުންދާ ސްކީމެއް ކަމުން،
އޯޑިޓްކޮށް ނިމެންދެން ނުވަތަ އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ފައިސާއާ ބެހޭ
ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބަލިމީހާގެ ރިކޯޑުތައް ރައްތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ.

ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދިނުމާއި .12

ބިލުތަކުންފައިސާ އުނިކުރުން

(ހ)

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ
ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބިލަށް ފައިސާ ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އާސަންދަ
ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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.1

ދޭންނުޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.

.2

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދީފައިވުން.

.3

ހުއްދަނުކުރާ ބޭހާއި ފެންވަރުދަށް ބޭސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަވުން.

.4

ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ބޭހާއި ބްރޭންޑް އޮޅުވާލާފައިވާ ބޭސް ދީފައިވާކަން ފާހަގަވުން.

.5

އާސަންދަ ކުންފުންޏާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ އަގު
ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ބޭސް ދީފައިވުން.

(ށ)

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ
ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބިލުން ފައިސާ އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އާސަންދަ
ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.1

ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ޓެސްޓުތަކާއި ތަޙުލީލުތައް އަދި ފަރުވާދީފައިވުން.
މިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނީ އާސަންދައަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި ،މިބިލުތަކާއެކު
ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

.2

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭސްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.

.3

އާސަންދަ ކުންފުންޏާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ އަގު
ލިސްޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާފައިވުން.

(ނ)

ސްކީމްގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިލަކަށް ފައިސާ ނުދިނުމަށް ނުވަތަ
އުނިކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަން ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ކުންފުނިން
 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ރިފަރކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް

.13

ސްކީމްގައި ހިމެނޭ އެއް މަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ބަލިމީހާ ރިފަރކުރެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ
ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
(ހ)

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް މަރުކަޒަކުން އެޚިދުމަތެއް ދެވެންނެތް ޙާލަތުގައި އެހެން
މަރުކަޒަކަށް ރިފަރ ކުރުން.

(ށ)

ރާއްޖޭން ލިބެންނެތް ޚިދުމަތަކަށް ރާއްޖޭންބޭރަށް ދިއުމަށް.
.1

އާސަންދައިން ހުއްދަކުރާ ރާއްޖޭގައި ލިބިނުދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ރިފަރ ކުރެވުން.

.2

އާސަންދައިގާ ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއްގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ތެރެއިން އާސަންދަ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވެފައި ނުވާ ޚިދުމަތަކަށް ރާއްޖެއިން

11

ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚުތިޔާރު އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވޭ.
(ނ)
ރިފަރކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ
ތަންތަން

.14

ރިފަރކުރުމުގަ ި
އ
ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް

.15

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް
މޮނިޓަރ ކުރުން

.16

އިމަޖެންސީ ޙާލަތްތަކާގުޅިގެން އެއްމަރުކަޒުން އަނެއް މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް.

ރިފަރކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނީ އެބައްޔެއްގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން ތިއްބަވާ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށެވެ.
އާސަންދައިގެ ދަށުން ރިފަރކުރުމަށް ފުރަންޖެހޭ ރިކޮމެންޑޭޝަން ފޯމު ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ
އެއްގޮތަށް ފުރައި ،ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ފްރަންޓް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުންް.
(ހ)

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އެޖެންސީއާއި ކުންފުނިން
މޮނިޓަރ ކުރަމުންދާނެއެވެ .އެޖެންސީގެ މޮނިޓަރިންގ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް
ކަނޑައަޅާނީ އެޖެންސީންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މޮނިޓަރިން ޓީމުގައި ހިމެނޭނީ ކުންފުނީގެ
[ފްރޯޑް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން] ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ .މޮނިޓަރިންގ
ޓީމުތަކުން އެތަނަކުން ބަލަންބޭނުންވާ ކަންކަން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަންތަން މޮނިޓަރ
ކުރާނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

އެޖެންސީއިން މޮނިޓަރ ކުރާއިރު ،ޞަޢްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން ސްކީމުގެ ދަށުން ފައިސާއެއް ހޯދާފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،
އެފައިސާއެއް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އަދި އެއްބަސްވާ މުއްދަތެއްގެ
ތެރޭގައި ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށް

ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވާ ގޮތާ

ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ކުންފުންޏާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
(ރ)

ފިޔަވަޅުތައް

ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާސަންދައިން ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙު
ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހުރިނަމަ އެކަމެއް އިސްލާޙުކުރުމަށް އަންގާނެއެވެ .މިގޮތުން އަންގާ
އެންގުންތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތައް ސްކީމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އެޖެންސީއަށް

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ .17

ބޭހުގެ ލިސްޓު

ސްކީމްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި،
ޚިދުމަތްތަކުގެ މިންވަރު

ލިބިގެންވެއެވެ.

ސްކީމްގެ ދަށުން ބޭސްނަގާ ފަރާތްތަކަށް ބިލު ކޮށްދޭގޮތަށް ހުއްދަ ކުރެވިފައިވަނީ އާސަންދަ
ކުންފުންޏާއެކު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ އަގު ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭސްތަކެވެ.

.18

(ހ)

ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެއްވެސް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ
ޚިދުމަތްތަކެކެވެ .ނަމަވެސް ނަންބަރު އައިނު ހެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ކޮންމެ ދެ
އަހަރަކުން އެއް އަހަރު އާސަންދައިން ކަނޑައެޅޭ އަގަކަށެވެ.
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(ށ)

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ދަތުގެ ފަރުވާ؛
.1

ފްލެޕް އެކްސިޝަން/އޮޕަރކިއުލެކްޓޮމީ

.2

ސިސްޓް ރިމޫވަލް

.3

ޖިންޖިވެކްޓޮމީ

.4

ފްރެނެކްޓޮމީ

.5

އިންސިޝަން އެންޑް ޑްރެއިނޭޖް

.6

އެޕިސެކްޓޮމީ

.7

ޖިންޖިވިއޮޕްލާސްޓީ

.8

އެކްސްޓްރެކްޝަން (ދަތް އުފުރުން)

.9

ދަތުގެފިލިން

 .10ރޫޓް ކެނަލް ޓްރީޓްމަންޓް
 .11ސްޕްލިންޓިން އޮފް މޮބައިލް ޓޫތު
 .12ޑެންޓަލް އެކްސްރޭ
(ނ)

ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިނުދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް؛
.1

ކޮޓަރީގައި އެޑްމިޓްކުރެވޭ ބަލިމީހާގެ ޕްރައިވެޓް ކޮޓަރި ފީ.

.2

އާސަންދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ މަރުކަޒަކުން ދެވޭ
ޚިދުމަތްތައް.

.3

ރަލާއި،

މަސްތުވާތަކެތި

މީހުންނަށް

ބޭނުންކުރާ

ދެވޭ

ޙާއްސަ

ފަރުވާ

(ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އާއި މެތަޑޯން) އެއީ ވަކި ބަޖެޓްއަކުން ސަރުކާރުގެ ވަކި
މުއައްސަސާއަކުން
.4

ހަމަޖެހިގެން

ފަރުވާއަކަށްވާތީދާތީއެވެ.

ހަށިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފަރުވާ (މީގެ ތެރޭގައި
ދަތުގައި ނަރުގަނޑު އެޅުވުން ،އަދި ދަތްތައް ރީތި ކުރުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނޭ)
އާއި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް އަދި އަވިއައިނު.
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.5

ނުކުޅުދުންރެތިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަކުގެ ޚަރަދު .އެއީ
އެންސްޕާގެ ވަކި ބަޖެޓަކުން ހަމަޖައްސައިދޭކަމަކަށްވާތީ (ހިއެރިންގ އެއިޑް،
ވީލްޗެއަރ ފަދަ ތަކެތި).

.6

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ އަލުން އިސްތަށި ފެޅުވުމަށް ނެގޭ
ފަރުވާ.

.7

ގުގުރި ދެމުން ހުއްޓުވުމަށް ދެވޭ ފަރުވާ.

.8

ކަސްރަތުކުރުމަށް ހިގާ ޚަރަދާއި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ސާމާނު.

.9

ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓީއަކާ ނުލައި ގަންނަ ބޭސްތަކާއި ޑޮކްޓަރުގެ ލަފަޔަކާއި
ނުލައި ހަދާ ޓެސްޓުތައް.

 .10ޑޮކްޓަރެއްގެ އެޑްމިޝަން ސްލިޕްއަކާ ނުލައި ،ހަމައެކަނި ތަޙްލީލުތަކެއް ކުރުމަށް
ނުވަތަ އެކްސްރޭ ނެގުމަށް ނުވަތަ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި
އެޑްމިޓްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް.
 .11ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ،ކާނާގެ ބައިތައް ހަށިގަނޑަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރު
ކޮށްފައިވާ އެކިކަހަލަ ސަޕްލިމެންޓްތަކާއި ،އަދި މިނޫންވެސް ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ
އެކި ކަހަލަ ސާމާނު ،މިސާލު:ޝޭމްޕޫ ،ސައިބޯނި ،ދަތް އުގުޅާބޭސް ފަދަ ތަކެތި
( މިފަދަ ތަކެތި ޑޮކްޓަރ ބޭސްސިޓީގައި ލިޔެދެއްވިކަމުގައި ވިޔަސް ސްކީމްގެ
ދަށުން ލިބި ނުދެވޭނެ)
 .12ކައުންސެލިންގ ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް( .ނަމަވެސް ކުލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީ
ކައުންސެލިންގ ކަވަރ ކުރާނެ)
 .13މަސާޖު ކުރުން /މަސާޖު ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް.
 .14ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ކުރެވޭ އެކިކަހަލަ ފަރުވާތައް.
 .15އެޑްމިޓްކޮށްގެން ނުވަތަ އޮބަޒަވޭޝަނަށް އޮންނަ ވަގުތު ހިނގާ ޓީ.ވީ ،ރޭޑިޔޯ،
ފޯނު ،އަދި ކެއުން ފަދަ ޚަރަދުތައް.
 .16އަޖުމަ ބެލުމަށް ކުރެވޭ ތަޙުލީލުތަކާއި،ހުއްދަ ނުކުރެވޭ ފަރުވާތައް (ހުއްދަނުކުރުވޭ
ފަރުވާތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިރާސާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރެވޭ ތަޙްލީލުތަކާއި
ފަރުވާތައް)
 .17ޖިންސީ ފުއްދުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ފަރުވާ.
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 .18ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅިފައިވާ ފަރުވާ.
 .19ވެކްސިން (ނޭޝަނަލް އިމިއުނިޒޭޝަން ޝެޑިއުލްގެ ތެރެއިން ހިލޭ ލިބޭ
ފަރުވާއަކަށް

ވާތީ)

 .20ކޮމްޕްލިމެންޓަރީ މެޑިސިން (އަޔުރުވެދިކް ،ޔޫނާއީ ،އެކިއުޕަންކްޗަރ ،ދިވެހިބޭސް،
ޗައިނީސް މެޑިސިން) އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ފަރުވާތައް.
 .21އިކޮނޮމީ ކްލާސް ނޫން އެހެން ކްލާސްތަކުގެ ޓިކެޓް އަގު.
 .22ޞިއްޙީ ގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން ހުއްދަ ނުކުރާ އެބޯރޝަންތައް (މިކަން
ކަނޑައަޅާނީ ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅާ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ކުންފުނީގެ

މެޑިކަލް

ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ)

 .23ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ދަރިން ހޯދުމަށް ކުރާ ފަރުވާ (އިންފަރޓިލިޓީ).
ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމްއާ .19

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމުން ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ލިބިނުދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ސްކީމްގެ
ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާއިގުޅޭ ހުރިހާމަޢުލޫމާތެއް އާސަންދަ ވެބްސައިޓުން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ .ވެބްސައިޓުގެއެޑްރެހަކީ aasandha.mv :އެވެ .އަދި ސްކީމުން ލިބިދެވޭ ނުވަތަ
ނުދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އާސަންދައިގެ ސައުވީސްގަޑިއިރުގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު
 1400އިން ލިބޭނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

.20

(ހ)

ސްކީމުން ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ސްކީމް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ސްކީމްގެ ދަށުން
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ އެއްވެސް
ޝަކުވާއެއްވާނަމަ އެޝަކުވާއެއް އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން އެޖެންސީއަށް ނުވަތަ
ކުންފުންޏަށް

(ށ)

ހުށަހެޅޭ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޝަކުވާތައް

ކުންފުންޏާއި

އެޖެންސީއާ

ގުޅިގެން

ޙައްލުކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
.1

އެޖެންސީގެ ވެބްސައިޓް  www.nspa.gov.mvމެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމުން

.2

އެޖެންސީގެ ނަންބަރު  3005353އާ ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ

3003535

ނަންބަރަށް ފެކްސް ކޮށްގެން
.3
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން .21

މި ގަވާއިދަށް

 1400ނުވަތަ  3011417އަށް ގުޅުއްވާ  3013636އަށް ފެކްސް ކޮށްގެން.
ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ

ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާއި
އިސްލާޙުކުރުން
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މާނަ ކުރުން

.23

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަކީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މި ގަވާއިދާށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ
ހިނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މި ސްކީމު ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު
ނަންބަރު  15/2011ގެ ދަށުން ޢައްޔަނު ކުރެވިފައިވާ ބޯޑަށެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނިވި

ބަސްތައް

މާނަކުރާނީ މި މާއްދާގައި އެބަސްތަކުގެ މާނަކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

[ސްކީމް] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ހުސްނުވާ އާސަންދަ ސްކީމް.

(ށ)

[އެޖެންސީ] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ.

(ނ)

[އާސަންދަ/ކުންފުނި] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.

(ރ)

[އެއްބަސްވުން] ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުން.
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1 ުޖަދުވަލ

ީނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

ުހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ
Particulars of the person requesting for service

ުޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލ

Name:

:ްނަނ
ID Card No: :ުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ

Permanent Address (Including Atoll and Island):

:)ުދާއިމީ އެޑްރެސް (ރަށުގެ ނަމާއި އަތޮޅާއިއެކ

Contact No:

:ުގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރ

E-Mail Address:

:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

Details of service provider:

ުޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ މަރުކަޒ

)Hospitals/Clinic/Pharmacy/Optical/Others(:

)ްއޮޕްޓިކަލް އަދި އެނޫން ތަންތަނ/ީފާމަސ/ްކްލިނިކ/ް(ހޮސްޕިޓަލ

Name of Service Provider:

:ްޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ނަނ

Address:

:ްއެޑްރެސ

Atoll & Island:

:ްއަތޮޅާއި ރަށ

Contact of Service Provider:

:ުނންބަރ
ަ ުގުޅޭނެ ފޯނ

Hours Open for Service:

:ްޑތައ
ި ަނ ގ
ަ ްހުޅުވިފައި ހުނ

Duration of Service:
Availability Internet Connection:

:ުދމަތް ދެމުންގެންދާތާވީ މުއްދަތ
ު ިޚ
No

ޭނުހުރ
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Yes

ޭހުރ

:ްއިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަނ

ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވަނީ:

ސިންގަލް ސްޕެޝަލިޓީ ޚިދުމަތް

މަލްޓިސްޕެޝަލިޓީ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް:
----------------------------------------------- .1

---------------------------------------------------- .6

----------------------------------------------- .2

---------------------------------------------------- .7

----------------------------------------------- .3

---------------------------------------------------- .8

----------------------------------------------- .4

---------------------------------------------------- .9

----------------------------------------------- .5

-------------------------------------------------- .10

އެޖެންސީ އިން ގަބޫލުކުރާ އަގުގައި ޚިދުމަތް

އާއެކެވެ

Yes

ނޫނެކެވެ

No

Agree to render services at rates
agreed with Agency

އއްބަސްވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން:
ދިނުމަށް ެ

Names of the staffs to create user logins

ލޮގިން ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް:
..................................................... .1
..................................................... .2

________________________ އިން ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބިދެވޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.
Please authorize Husnuvaa Aasandha service provision from the above mentioned facility
 Dateތާރީޚު__________________________ :
 Nameނަން____________________________________ :
 Signatureސޮއި ____________________
 Designationމަޤާމު______________________________ :
y y yy Documents to be submitted:ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
y y yy Service Vendor’s Registration Copyޚިދުމަތަށް އެދޭ މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
y y yy Service Vendor’s Price List (With Soft copy as per theޚިދުމަތަށް އެދޭ މަރުކަޒުން ދޭން ޤަޞްދުކުރާ ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ
)sample by the Agency
އަގުލިސްޓުގެ (އެޖެންސީ އިން ދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް) ސޮފްޓް ކޮޕީއާއެކު
yy Professional’s List working in the service provider as
y yކްލިނިކް/ފާމަސީ/ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުންގެ ލިސްޓު
per the list in the Annex2
(ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތަށް)
yy Copy of the Authorization Certificate given by MFDA
y yފާމަސީއެއްނަމަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
if it is a Pharmacy.
y yޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
yy Service Vendor’s National ID Copy

އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް:
ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފުރިހަމަ ވެފައިވުން
ޚިދުމަތަށް އެދޭ މަރުކަޒުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
ޚިދުމަތަށް އެދޭ މަރުކަޒުންދޭން ޤަޞްދުކުރާ ޚިދުމަތާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުލިސްޓު (ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް) ސޮފްޓް ކޮޕީއާއެކެ
ކްލިނިކް/ފާމަސީ/ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ މީހުންގެ ލިސްޓު (ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ގޮތަށް)
ފާމަސީއެއް ނަމަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
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ޖަދުވަލު 2
ތަނުގެ ފުރިހަމަ އެޑްރެސް

 ---------------ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަންނީ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިސްޓު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
އިން ދޫކޮށްފައިވާ
#

ނަން

އެޑްރެސް

ޤައުމު

ކޮލިފިކޭޝަން ސްޕެޝިއަލިޓީ
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ހުއް ަ
ދ
ނަންބަރު

ތާރީޚު

އީމެއިލް

ފޯ ު
ނ
ނަންބަރު

