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 ގުޅޭ  ( ސިޓީއ2021ާމޭ  5) CBO(PAR)/23/2021/50-1ނަންބަރު 

 އްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މަސަ

 އެންމެހައި ެއކަާމބެހޭ ކަނަޑއަަޅއި، ސިޔާސަތު ބޭނުންވާ ލިބިދިނުމަށް ޞިްއޙަތެއް ސަލާމަތް ރައްޔިތުންނަށް .1
 މެިޑސިްނގެ  އޯލްޓަޭނޓިވް ބޭސްވެިރކަމާިއ، ދިވެހި ބޭސްފަރުާވއާިއ، ޑޮކްޓަރީ  ކުިރއަރުަވއި، ރާަވއި، ކަންތައްތައް 
 ިހނގާނުހިނގާގޮތް  ރާއްޭޖގައި ކަންތައްތައް ކާތެރިކުުރމުގެރައް ޞިއްޙަތު ންމުއާ ކަންަތއްތަކާިއ، ބޭސްފަރުވާގެ
 .ބެލެހެއްޓުން

 ތަންތަނަށް  ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ ދަށުން، ގެ( ޤާނޫނު ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ) 2015/29 ނަންބަރު  ޤާނޫނު .2
 އެތަންތަނުންދޭ  ތަންތަނާއި، ޚިދުމަތްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، މިފަދަ ބާޠިލުކުރުމާއި، ހުއްދަ ހުއްދަދިނުމާއި،
 ައގުަތއް  ޚިދުމަތްތަކުގެ މިފަދަ ކަނަޑއަޅަިއ، މިންގަނުޑތައް ލުތަކާއިސޫއު ޚިދުމަތްދޭ ފެންވަރާިއ، ޚިދުމަތްތަކުގެ
 .ހިފެހެއްޓުން މިންގަނޑެްއގައި އެކަީށގެންވާ

 ރާއްޖޭަގއި  ަދށުން ގެ(ޤާނޫނު މަސައްކަތްތެރިްނގެ ފަންނީ ޚިދުމަތުގެ ޞިއްޙީ) 13/2015 ނަންބަރު ޤާނޫނު .3
 މިފަދަ ދިނުމާއި، ހުއްދަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މީހުންނަށް އެ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، މީހުން  ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ
 މިންގަނޑުތައް ފަންނީ  ގެންުގޅެންޖެހޭ ސަްއކަތުަގއިމަ ހިފެހެއްޓުމާއި، ފެންވަރު ބެލުމާއި، ފެންވަރު މީހުންގެ

 ޚިލާފުވާ މިކަންކަމާ އަދި ހިފެހެއްޓުމާ މިންގަނޑު އަޚުލާޤީ މަސައްކަުތގެ ބެލެހެއްޓުމާއި، ކަނޑައަަޅއި
 .އެޅުން ފިޔަވަޅު ފަރާތްތަކާމެދު

 ކްރެސެންޓް ރެޑް ރާއްޭޖގެ ޢިއްޔާއާއިޖަމު ިޞްއޙަތު ދުނިޔޭގެ ަހއިސިްއޔަތުން އިދާރާގެ ރަސްމީ ރާއްޖޭގެ .4
 .ކުރުން މުޢާމަލާތު ސޮސައިީޓއާެއކު

 މަރުވާ  ެހއްދުމާއި، ސެޓްފިކެޓް ދުވަހުގެ އުފަން ކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އުފަންވުން) 7/92 ނަންބަރު ޤާނޫނު .5
 .ހެދުން ގަާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން ގެ(ޤާނޫނު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ  މަރު މީހުންގެ

 ވަސީލަތްަތއް  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ސައެންސާއި އެކަށީގެންވާ އެންމެ ޙާލަތަށް  އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ރާއްޖޭގެ .6
 ބޭނުންވާ  ުކރުމަށްތަޙުލީލު ބަލިތައް ތަންތަނާއި، ފަުރވާދެވޭނެ ޞިއްޙީ ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންކޮށްގެން

 ޤާއިމުކޮށް، ތަންަތން ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ިޞްއޙީ ފަދަމި މިނޫންވެސް ޚިދުމަތާއި ލެބޯރެޓަރީގެ  މެޑިކަލް
 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި

 ނުރައްކާތަކާއި  ކުްއލި ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިންގައި ޤާއިމުކޮށް  ނިޒާމު ޤައުމީ ފަރުވާިދނުމުގެ ޞިއްޙީ އިމަރޖެންސީ .7
 .ރޭވުން ޮގތްތައް ފޯރުވައިދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ޞިްއޙީ ހާލަތްތަކުަގއި އެފަދަ ތަްއޔާރުވެތިބުމާިއ، ކާރިސާތަކަށް
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 އެހެނިހެން  ތެލެސީމިއާއާއި ދަށުން، ގެ( ޤާނޫނު ކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ތެލެސީމިއާ) 4/2012 ނަންބަރު  ޤާނޫނު .8
 ބޭނުންވާ ބަލިމީހުންނަށް އެފަދަ ޤާއިމުކުރުމާއި، ނިޒާމެއް ފަރުވާގެ ދޭންޖެހޭ ބަލިމީހުންނަށް ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ލިބޭނެ ރައްކާތެރިކަމާެއކު ލޭ

 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް ައސާސީ ރަްއކާތެރިކަމާގުޅޭ ޞިއްޙީ ކެއަރާއއި ހެލްތް ޕްރައިމަރީ .9

 މުޖުތަމަޢާއި، ާރވަިއ، ޕްޮރގްރާމްތައް ޞިއްަޙތާގުޅޭ ންމުއާ ލުންސޫއު ކެއަރގެ  ހެލްތް ޕްރައިމަރީ .10
 ރާއްޖޭަގއި  ޚިދުމަތްތައް އައުޓްރީޗް ކޮމިއުނިޓީ ގުޅިެގން ދާއިރާތަކާ އެހެނިހެން ހުރި ގުޅުން މިމަސައްކަތްތަކާއި

 .ހިންގުން

 އެފަރާތްތަކުން  ހޯދުމާއި، އެއްބާރުލުން ޢިްއޔާތަކުގެޖަމު ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތްތައް ޞިއްޙީ .11
 .ކުރުން މަަސއްކަތް އެފަާރތްތަކާއެކު ލަފާދީ، އެހީތެރިކަމާއި ބޭނުްނވާ  މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ

 މެިޑކަލް  ސަޕްަލިއތަކާއި މެޑިކަލް ޭބނުންވާ މަރުަކޒުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ .12
 ކަށަަވރު  ލިބޭކަން ތަންތަނަށް އެ ތަކެތި އެ ފޯރުކޮށްދީ، މެޑިސިން އެސެްނޝިއަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްާއއި

 .ކުރުން

 ތަންތަނުގައި ޚިދުމަްތދޭ ޞިއްޙީ ޤާބިލުކަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ިޞއްޙީ ލުންސޫއު ލާމަރުކަޒީ .13
 .އެހީތެރިކަންދިނުން ބޭނުންވާ ެއކަމަށް އުފައްދަިއ،

 ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޞިއްޙީ ފޯރުކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށް ތަންތަނުން ސަރުކާރުގެ ދުމަތްދޭޚި ޞިއްޙީ .14
 ޚިދުމަތްދޭކަން  ެއއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ ސިޔާސަުތތަކާއި އެ  ކަނޑައަަޅއި، ުއސޫލުތައް ސިޔާސަތުތަާކއި
 .ކަށަވަރުކުރުން

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުާމގުޅޭ ިސޔާސަތުތައް ަތންފީޒުކުރުން. .15

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ  އިރާތަކުންދާ  އެިކއެކި މިނިސްޓްީރގެ މިނިސްޓްރީއާއި .16
 ރާއްޖެއަށް ާދއިރާަތކުން ެއކިއެކި ިމނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓްރީއާއި ހޯދުމާއި، އެހީ ލަފައާއި ޖަމާޢަތްތަކުން

 .ބަދަހިކުރުން ގުޅުން ޖަމާޢަތްތަކާ އެ ކަންކަުމގައިކުރާ ފައިދާ

 މުޢާހަދާތަކާއި، ބައިނަލްއަުޤާވމީ ބައިވެިރވާ ރާއްޖެ ހުރި، ގުޅުން މަސައްކަތާ  މިނިސްޓްރީގެ .17
 މިފަދަ. ކުރުން ކަންތައްަތއް  ކުރަންޖެހޭ ކުިރއެރުވުމަްށޓަކައި މަސައްކަތްތައް  ހިމެނޭ އެއްބަްސވުންތަުކގައި 

 ފަރާތްތަކަށް  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ގޮތާބެހޭ ކުރަމުންދާ ތަންފީޒު މުޢާހަދާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ
 ބަދަލުތައް ގެންަނންޖެހޭ ކޮށްިއޞްލާޙު އަލީަގއި ދިރާސާތަުކގެ ކުރާ އެުކލަވާލުމަށް ރިޕޯޓް މި ރިޕޯޓްކުރުމާއި،

 .ގެަނއުން  ސަމާލުކަމަށް ދާިއރާތަކުގެ ގުޅުންހުރި ކަމާ ކަްނތައްތައް މި ބާރުއަަޅއި، ގެނައުމަށް
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 ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ ދިރާސާތައް އެފަދަ ުކރުމާއި، ދިރާސާަތއް އެިކއެކި ގުޅުްނހުރި ދާއިާރއާ މިނިސްޓްރީގެ .18
 މާޙައުލެއް  ދިރާސާކުުރމުގެ ދާއިރާަގއި މި ހިފެހެއްުޓމާއި، އެތިކްސް ފެންވަރާއި، ދިރާސާތަކުގެ ދިނުމާއި، ހުއްދަ

 .ދިުރވުން ކުރިއަުރވައި

 ދާއިާރގެ  ޞިއްޙީންގަނޑުތަކާިއ، ބެހޭ މިބެލެހެއްޓުމާ މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ޞިއްޙީ .19
 .ކަނަޑއެޅުން މިްނގަނޑުތައް ެއއްކުރުމުގެ ތަފާސްިހސާބުތައް ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކާ

 މަޢުލޫމާތު އެނަލަިއްޒކޮށް، ބަލަހައްަޓއި، ެއއްކޮށް ތަފާސްހިސާބުތައް ުގޅޭ މަަސއްކަތްަތކާ ދާއިާރގެ ޞިއްޙީ .20
 .ހާމަކުރުން

 މަޢުލޫމާތު ބަްއޔާބެހޭ ބަލި ޞިއްޙަާތއި އިތުރުކުުރމާއި، ހޭލުންތެރިކަން ންމުންގެއާ ދާއިާރއިން ޞިއްޙީ .21
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 މިންގަނޑުތައް  އިދާރީ  ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް މަސައްކަތްތައް  ތަންތަނުގެ ހިނގާ  ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ  .22
 ބަލަިއ، ގޮތް ހިނގާނުހިނގާ މަސައްކަތްަތއް އެތަންތަުނގެ ހިފަހައްޓައި، ފެންވަރު މަަސއްކަުތގެ ކަނޑައަަޅއި،
 ދޭންޖެހޭ  ފަންނީގޮތުން އިދާރީގޮތުންާނއި ހޯދައިދިުނމުގައި ަވސީލަތްތައް ޭބނުންވާ އެތަންތަނަށް ވިލަރެސްކޮށް،

 .އެހީތެރިކަންދިނުން

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންަގންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުިޅގެން، މަސައްކަތްަތކާ މިނިސްޓްރީގެ .23

 .ތިރީގައިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ދަށުންނެވެ

  ލްޑިވްސް ފުޑް އެްނޑް ޑްަރްގ އޮތޯރިޓީމޯ .1

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ .2

o ިދަމަނަވެށ 

 މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިަސސް .3

o ތެލަސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރ 

 ތައްހޮސްޕިޓަލް .4

 މަރުކަޒުަތއް  ޞިއްޙީ .5

 ތައްހޮސްޕިޓަލް ޓަރޝަރީ .6

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ  .7
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 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

 އަސަރުކުރާ  ނޭދެވޭ ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ ތެރެިއން ކެމިކަލްތަުކގެ ޭބހާއި، ބޯފެނާއި، ކާބޯތަކެްއޗާިއ، .1
 ޑިަވއިސްތަާކއި، މެޑިކަލް ތަކެއްާޗއި، ބަޮއލޮޖިކަލް މިނޫންެވސް ވެކްސިާނއި، ގޭހާިއ، މެޑިކަލް ކެމިކަލްތަކާިއ،
 މިންގަނޑުަތއް  ބޭނުންކުރުމުގެ  ަވއިސްތައް ޑި އެމިޓިންގ ރޭިޑއޭޝަން ިޑވައިސްަތކާިއ، ޑަިއގްނޮސްޓިކް 
 މަޢުލޫމާތު  މިކަންކަާމބެހޭ ހިފެހެއްޓުމާއި، ފެންަވރު ފަރާތްތަކުގެ ވިަޔފާރިކުރާ މިތަކެީތގެ ކަނޑައަަޅއި،

 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

 ކެމިކަލްތަކާިއ، އަސަރުކުރާ  ނޭދެވޭ ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ ތެެރއިން ކެމިކަލްތަކުގެ ބޭހާއި، އެތެެރކުރާ ރާއްޖެއަށް .2
 ޑިަވއިސްތަުކގައި  ަޑއިގްނޯްސޓިކް ތަކެއްާޗއި، ބައޮލޮޖިކަލް  މިނޫންވެސް ެވކްސިނާިއ، ގޭާހއި، މެޑިކަލް

 .އެުޅން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ޗެްކޮކށް ،ބަލައި ހުރިތޯ ެއއްގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ ހުންނަންޖެހޭ

 ންމު އާ ތެރެއިން ކެިމކަލްތަކުގެ ބޭހާއި، ކާބޯތަކެްއޗާިއ، އުފައްދާ ރާއްޖޭަގއި އަދި އެތެެރކުރާ ރާއްޖެއަށް .3
 ބައޮލޮޖިކަލް  މިނޫންެވސް ވެްކސިނާއި، ގޭހާއި، މެޑިކަލް ކެމިކަލްތަކާިއ، ައސަރުުކރާ ނޭދެވޭ ޞިއްޙަތަށް
 އެމިޓިންގ ރޭިޑޭއޝަން ަވއިސްތަާކއި،ޑި ަޑއިގްޮނސްޓިކް  ިޑވަިއސްތަކާިއ، މެޑިކަލް ތަކެއްާޗއި،

 ޅުމާއި ކަނޑައެ  ބާވަތްތައް  ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ތެރެއިން ބާވަތްތަުކގެ ުދންފަތުގެ ދުންފަތާއި ޑިަވއިސްތަާކއި،
 (.ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޑަކްޓް) ރަޖިސްޓަރީކުރުން

 ނޭދެވޭ  ިޞއްޙަތަށް ންމުއާ ތެރެއިން ކެމިކަލްތަކުގެ  ބޭހާިއ، އުފައްދާ ރާއްޖޭަގއި ބޭހާއި،  އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް .4
 މެޑިކަލް  ތަކެއްާޗއި، ބައޮލޮޖިކަލް މިނޫންވެސް ވެްކސިނާއި، ގޭހާިއ، ެމޑިކަލް ކެމިކަލްތަާކއި، އަސަރުކުރާ

 ދުންފަާތއި  ިޑވަިއސްތަކާއި، އެމިޓިންގ ރޭޑިޭއޝަން ،ޑިަވއިސްތަާކއި  ަޑިއގްނޯސްިޓކް ޑިަވއިސްތަާކއި،
 ވިޔަާފރިކުރުމަށްޓަކައި  އެކްސްޕޯްޓކުރުމަށާއި، އެތެރެކުރުމަށާއި، އުފެްއދުމަށާއި ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ

 ދޫކުރަންޖެހޭ  ވިޔަފާރިކުުރމަށް ތަކެީތގެ އެ ކަނަޑއެޅުާމއި، މިންގަނޑުތައް ލުތަކާއި ސޫއު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ
 އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްަތކާމެދު ޚިލާފުވާ މިންގަނޑުތަކާ އެ ބާޠިލްކުރުމާއި، ހުްއދަ އެ ،ދޫކުރުމާއި ހުއްދަ

 . ފިޔަވަުޅއެޅުން

 ނޭދެވޭ ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ ތެެރއިން ެކމިކަލްތަކުގެ ބޭހާއި، އުަފއްދާ ރާއްޖޭަގއި ބޭހާއި، އެތެެރކުރާ ރާއްޖެއަށް .5
 މެޑިކަލް  ތަކެއްާޗއި، ބައޮލޮޖިކަލް މިނޫންވެސް ވެްކސިނާއި، ގޭހާިއ، ެމޑިކަލް ކެމިކަލްތަާކއި، އަސަރުކުރާ

 ޑިވަިއސްތަކަށް މެޑިކަލް  އެމިޓިންގ ރޭިޑޭއޝަން ޑިަވއިސްތަާކއި، ަޑިއގްނޯސްިޓކް ޑިަވއިސްތަާކއި،
 ކޮލިޓީ) ހިފެހެްއޓުމަށް ފެންވަރު ރަްއކާތެރިކަމާއި ބާޠިލްކުރުމާއި، ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ހުއްދަ ދޫކުރަންޖެހޭ

 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ( އެޝުއަރެންސް
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 ގޭހާިއ، މެޑިކަލް ކެމިކަލްަތކާިއ، އަސަރުކުރާ ނޭދެވޭ  ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ ތެރެިއން ކެމިކަލްތަުކގެ ބޭހާއި، .6
 ިޑވައިސްަތކާއި  ޑަިއގްނޯސްިޓކް ޑިަވއިސްތަާކއި، ެމޑިކަލް އި،ތަކެއްޗާ  ަބޮއލޮޖިކަލް މިނޫންވެސް ވެކްސިާނއި،
 . އިތުރުކުރުން ރިކަންހޭލުންތެ ންމުއާ ިޑވަިއސްތަކާބެހޭ ގޮތުން އެމިޓިްނގ ރޭޑިއޭޝަން

 އަސަރުކުރާ  ނޭދެވޭ ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ ތެރެިއން ކެމިކަލްތަުކގެ ޭބހާއި، ބޯފެނާއި، ކާބޯތަކެްއޗާިއ، .7
 ޑިަވއިސްތަާކއި، މެޑިކަލް ތަކެއްާޗއި، ބަޮއލޮޖިކަލް މިނޫންެވސް ވެކްސިާނއި، ގޭހާިއ، މެޑިކަލް ކެމިކަލްތަކާިއ،
 .ޚިދުމަތްދިނުން ތަޙުލީލުކުރުުމގެ ިޑަވއިސްތައް އެމިޓިންގ ރޭޑިއޭޝަން ޑިަވއިސްތަާކިއ، ޑަިއގްނޮސްޓިކް

 ނޭދެވޭ ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ ތެެރއިން ެކމިކަލްތަކުގެ ބޭހާއި، އުަފއްދާ ރާއްޖޭަގއި ބޭހާއި، އެތެެރކުރާ ރާއްޖެއަށް .8
 މެޑިކަލް  ތަކެއްާޗއި، ބައޮލޮޖިކަލް މިނޫންވެސް ވެްކސިނާއި، ގޭހާިއ، ެމޑިކަލް ކެމިކަލްތަާކއި، އަސަރުކުރާ

 އުަފއްދާ، ތަކެތި ިޑވައިސްަތއްފަދަ އެމިޓިންގ ިޑއޭޝަން ރޭ ޑިަވއިސްަތކާއި، ޑަިއގްނޮސްިޓކް  ޑިަވއިސްތަާކއި،
 .ސަރޓިފައިކުރުން ޗެކުކުރުާމއި ތަންތަން ވިްއކާ އަދި ގުދަންކުރާ ތަޙުލީލުކުރާ،

 ރާއްޖޭަގއި  ތަޙުލީލުކުރުމާއި، ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަަކއި ރައްކާތެރިކަން ފެނުގެ ބޭނުންކުރާ ބުއިމަށް  ރާއްޖޭަގއި .9
 އުފައްދާ  ބޯފެން ކަށަވަުރކުރުމާއި، ފެންވަރު ރައްކާތެިރކަމާއި  ބޯފެނުގެ ބަންދުުކރި ފުޅީގައި ބޭނުންކުރާ
 .ދޫކުރުން ހުއްދަ ފަރާތްތަކަށް

 އެތަންތަން  ެޗކުކުުރމާއި ތަންތަން، ތަޙުލީލުކުރާ ތަންތަނާިއ، އުފައްދާ ބަންދުުކރާފެން ފުޅީަގއި ކާބޯތަކެްއޗާއި  .10
 .ސަރޓިފައިކުރުން

 ކާބޯތަކެތީގެ  ބޭުނންކުރާ ރާއްޖޭަގއި އަދި ުއފައްދާ، ރާއްޭޖގައި ބޭރުކުރާ، ރާއްެޖއިން އެތެރެކުާރ، ރާއްޖެއަށް .11
 އެްއގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ އެ ކަނަޑއަޅަިއ، މިންގަނޑުަތއް  ފެންވަރާބެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި  ހުންނަންޖެހޭ
 އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަާކމެދު ޚިލާފުވާ މިންގަނޑުތަކާ އެ އި،ބަލަ ހުރިތޯ ފެންވަރު ަރއްކާތެރިކަާމއި ކާބޯތަކެތީގެ
 .އެޅުން ފިޔަވަޅުަތއް

 .ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ ތަންތަން ްއޔާުރކުރާތަ ކާބޯތަކެތި ތަންތަނާއި، އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި ރާއްޖޭަގއި .12

 ކުރަންޖެހޭ ހަިއސިްއޔަތުން އޮތޯރިޓީގެ ކޮންޕީޓަންޓް ސަރޓިފައިކުރާ ާކބޯތަކެތި ެއކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން .13
 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް

 ޭބސް  ކާޯބތަކެއްާޗއި ދޫކުރުމާިއ، ލައިސަންސް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ެއކްސްޯޕޓްކުރާ ބޭސް ކާބޯތަކެްއޗާއި  .14
 ދޫކުރުމާއި ަލއިަސންސް އެފަރާތްތަކަށް ތަމްރީނުުކރުމާއި،( އިންސްޕެކްޓަރުން) ފަރާތްތައް ފާސްކުރާ ބަލައި
 .ކުރުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ބެލުމަށް ފެންވަރު ފަރާތްތަކުގެ އެފަދަ

 ެއްއބަސްވުންތަުކގައި  މުޢާހަދާތަކާއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ބައިވެިރވާ ރާއްޖެ ުގޅުންހުރި، މަަސއްކަތާ އޮތޯރިޓީގެ .15
 ކަނަޑއެޅުމަށް މިންގަނޑުތައް  ަރއްާކތެރިކަމުގެ ކާބޯތަކެީތގެ ުކރުމާއި މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ
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 ގޮތުން ޮޕއިންޓެްއގެ ފޯކަލް ގެ" ކޮމިޝަން އެލިމެންޓޭިރއަސް ކޯެޑކްސް" އުަފއްާދފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާީމގޮތުން
 .މަސައްކަތްތައްކުުރން ކުރަންޖެހޭ

  އަްނގަިއ، ކަންތަްއތައް އަންގަންޖެހޭ ޮކންމެހެން ންމުންނަށްއާ ަރއްކާތެިރކަމާބެހޭގޮތުން ބޭހުގެ ކާބޯތަކެްއޗާއި  .16
 .ގެަނއުން ސަމާލުކަމަށް ންމުންގެއާ

 ބަލަިއގަނެ، ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ފަާރތްތަކުން ންމުއާ ަރއްކާެތރިކަމާބެހޭގޮތުން ބޭހުގެ ކާބޯތަކެްއޗާއި  .17
 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އެކަންކަމާ

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ވަަނ  7ޤާނޫނު(ގެ ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އާ) 2012/7ތިރީގައިިމވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
މާއްދާއިން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންާވ، އަދި އެކަންަކްނ 

 .ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެ އެޖެންސީން އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަގާމުތަކާއި ެއ ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގައި  10ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެިރުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އާ .1
މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ އިތުރު މަގާމުތަކުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުަތކާއި ޝަރުޠުތަާކއި، އެ މަގާުމތަކުގެ ވާޖިބުތަްއ 
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުަނރުތަކާއި، އެ ަމގާމުތަކުެގ ވާިޖބުތައް އަދާކުރާެނ ހަމަތައް ސިވިލް ސަރވިސް 

 .ާރގެ މަތިން އެކުލަަވއިލުންކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަ

ްނމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އާންމު ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އާ .2
ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޮކބައިކަން ކަނަޑއެޅުާމއި، އެ ްޕރޮގްރާމްތަކުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒުަތްއ 

އެ ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގާނެގޮުތެގ ، އެ ޕްރޮގްރާމްަތއް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުާމއިކަނޑައެޅުާމއި، 
 .ހަމަތައް ކަނޑައެޅުން

ކައުންސިލްތަުކގެ އިޚްތިާޞޞްގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ހުރި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ  .3
ވަނަ މާއްދާެގ  7ތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ ންމު ޞިއްޙައާމުއައްސަސާަތކުން ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުްނ، 

 .ލުތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުުރންސޫ)ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ައމާޒުތަކަށާިއ، ހަމަތަކަށާއި، އު 

ިއންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި ުނރައްކާތެރި ބަލިތަކާއި ރިޕޯޓުުކރަންޖެހޭ ބަލިތައް ޞިއްޙީ ނުރައްކާތަާކއި، ގަ .4
އެ ބަލިަތއް ފެުތރޭ ނިސްބަތް ބެލުމުގެ މަަސއްަކތާއި ެއއިން ަބއްެޔއް ފެތުރުމުން އެ ބަލިތަކަްށ ، ދެނެގަތުމަށާއި

 .ދެވޭނެ އިޖާބައަކީ ކޮބައިތޯ ބެުލމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރުން

ންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަްއ، ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްެޖައށް ތަޢާރުފުވުން ޞިއްޙީ ނުރައްކާަތކާއި ގައި  .5
ކުރުމަށާއި ރާއްޭޖގަިއ އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަްއ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ކޮންޓްރޯލް

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން
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ގައިްނގަޔަށް އަރާ ބައްަޔކާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ ނުރަްއކާތެރި ބައްޔަކާ ގުޭޅގޮތުން، ުނވަތަ ިޞއްޙީ ނުރައްކަަލކާ  .6
ކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ، ނުވަތަ އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ގުޭޅގޮތުން އުފެދިދާނެ ނުރައްކަލަ

ކުރުމަށްޓަކަިއ، ނުވަަތ އެފަަދ ނުރައްކަެލއްެގ މިންވަރު ުކޑަކުރުމަށްޓަަކއި، ުނވަތަ އެަފދަ ނުރައްކަލަކުން 
ންމު އާވާ ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަޅަންެޖހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ކައުންިސލްތަކުގެ އިޚްތިޞާްޞގެ ދާިއރާގައި 

 .ޞިއްޙަތުގެ މުައއްސަސާަތކަާށއި މަރުކަޒުތަކަށް އެންގުާމއި، ކަމާގުޅޭ އިރުޝާދުތައް އެތަްނތަނަށް ދިނުން

ންމު ޞިއްޙަުތ ރައްކާތެރިކޮްށ އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި އަދި އާ .7
ކާެއކު އެއްބަްސވުންތައް އެއްަބސްވުމާިއ، އެފަދަ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ބޭުރެގ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޤައުމުތަ

 .ޖަމާޢަތްތަކާއި ޤައުމުތަކާ ގުިޅެގން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާަވއި ހިންގުން

ންމު ޞިއްަޙތު ރައްކާތެރިކޮށް އާއެކަީށގެންވާ މުަވއްޒަފުންނާިއ، އެކަށީގެްނވާ ަވސީލަތްތަްއ ހުރެގެން،  .8
ބްލިކް ހެލްތް ލެބޯރެޓަރީތައް އުފައްަދއި، އެތަނުން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ޕަ

 .ކަނޑައަަޅއި، އެ ޚިދުމަތްތައް، އެތަންތަނުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ދެމުންދިޔުން

ގައިްނގަޔަށް އަރާ ބަްއޔާއި ނުރައްކާތެރި ބަލި ރާއްޖެއަށް ފެތުރެމުންދާ ނިސްބަތް ނުވަތަ ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު  .9
ރާއްޖެއަށް އެފަދަ ބައްެޔއް ، އޮތް ނިސްބަތް ބެލުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންަގއި

ތަޢާރުފުވެއްޖެނަމަ، އެކަމަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ކަންކަން ރާއްޭޖގައި ހިްނގަންޖެހޭނެގޮތުގެ ުއސޫލުތައް ރާަވއި، 
 .ގެ ާތވަލުތައް ތައްޔާރުކުރުންމަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވާލައި، ަޢމަލީ މަސައްކަތު

ންމު އާޞިއްޙީ ނުރައްކަެލއް ދިމާވެްއޖެނަމަ، ނުވަތަ ގައިންަގޔަށް އަރާ ބައްެޔއް ފެތުރިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  .10
ޞިއްޙަތުގެ ުކއްލި ނުރައްަކލުގެ ޙާލަތަކަށް ރާއްޖެ ހިނގައްޖެނަމަ، ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެްއ 

ެއންގުންތައް އެްނގުމާިއ، ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުުމގެ މަިއަގނޑު އުސޫލުތަްއ ފެތުރިއްޖެނަމަ، އަންގަންޖެހޭ 
 .ދުރާލާ ތައްޔާރުކުރުން

ންމު ޞިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެިރުކރުމަށްޓަކައި، މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އާ .11

 .ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުންއިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމާއި އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން ައޅަ

އެްއވެސް ބަްއޔެއް ފެތުރުމުގެ ަވސީލަތަކަށް ވެދާނެ ެއއްެޗއް، ީމހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ހުެރްއޖެކަމަށްވާނަމަ،  .12
ންމު ޞިއްޙަތު އާއެ ތަނެްއގެ ވެރިފަރާތަށް ެއކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާިއ އެކަމެއް ަނއްތާލުމަށްޓަކަިއ، 

ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުާމއި، ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާ
 .އެމީހަކު އެ އެްނގުމާ ެއއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކުރުން

ންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ެއކުލަވާަލއި، އާންމު ޞިއްޙަުތގެ ދުޅަހެޮޔކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އާ .13
 .މިންގަނޑުތައް ތަންފީުޒކުަރމުން ދިޔުންއެ 
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ންމު ދުޅަހެޔޮކަން އާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާިޅއާ ުގޅިފައިވާ ބަލިަތއް ކޮންޓްރޯްލކުރުމަށާއި، މުޖުތަމަޢުގެ  .14
 .ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން 

ޮގތާއި، އެކަމުަގިއ ންމު ޞިއްޙަތަށް ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތެއް ދިމާެވއްެޖހިނދެއްގަިއ، ެއކަން ދިމާވިއާ .15
ޢަމަލުކުރިގޮތާއި، ޢަމަލުކުެރުވނުގޮތުގެ ސަބަބުން ގެެނުވނު ބަދަލާއި، އެކަން ހުްއޓުވުމަށް ދިމާވި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި، ދެން އެފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިކަްނ 

 . އެކުަލވާލަިއ، ަވޒީރަްށ ހުށަހެޅުންބަލައި، މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، ރިޕޯޓެއް

ނުރައްކާތެރި ބަލިތަާކއި ަގއިންަގޔަށް އަރާ ބަލިަތކާިއ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ  .16
ކަންކުރަމުންގެންދާގޮުތގެ މަްއަޗށް ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވާަލއި، ކޮްނމެ އަހަރެއްެގވެސް ޖަަނވަރީ ަމސް ހުސްވުމުގެ 

 .ހުށަހެޅުންކުރިން ވަޒީރަށް ރިޕޯެޓއް 

ވަނަ މާއްދާަގއި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ  7ންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ އާ .17
އިޚްތިޞާޞްގެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީަގއި މިވާ މަަސއްކަްތތައްތައް ހިންަގިއ 

 ބެލެހެއްޓުން.

 ިޚދުމަތްތައް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ިޞއްޙަތު ގިންތިތަުކގެ ާއބާދީގެ ޙާލަތުަގއިވާ ނާުޒކު ރާއްޖޭގެ )ހ( 
 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ރައްކާތެިރކުރުމުަގއި  ޞިއްޙަތު ންމުއާ ހިންަގއި، ރާވައި

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ޚިދުމަތްތައް

 ދުންފަތުގެ ދަށުން ގެ(ޤާނޫނު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ދުންފަތް) 2010/15 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ށ(
 .ހިްނގުން ާރވައި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކުމަށް މުޖްތަމަޢު  އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން

 ރާވައި  ޕްޮރގްާރމް އިމިއުނަިއޒޭޝަން ަރއްކާތެރިކުރުަމށް ބަލިތަކުން ރަްއކާތެރިކުެރވޭ ވެކްސިންީދގެން )ނ(
 ގުޭޅގޮތުން  ބަލިކޮންޓްރޯލުކުރުމާ ،ތަޙުީލލުކޮށް ބަލައި ެއކަން އުޅޭނަމަ ބަްއޔެއް އެފަދަ ހިންގުމާއި،

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައް ނޭޝަންގެެވކްސި  ބޭނުންވާ ބައިނަްލައޤްވާމީގޮތުން ޞިއްޙަތާއި ންމުއާ

 އުަޅނދުތަކަށް އެްއގޮތަށް ލުތަކާސޫއު ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ރެގިއުލޭޝަްނގައި ހެލްތް  އިންޓަރނޭޝަނަލް )ރ(
 ެރގިއުލޭޝަނާ އެ ބަނދަރުތަުކގައި ވަިއގެ އެްއގަމާިއ، ބައިނަްލއަޤްވާމީ ރާއްޭޖގެ ދޫކުރުމާިއ، ސެޓްފިކެޓް
 ބަލަންޖެހޭ  ިޞއްީޙގޮތުން އެބަނދަރުތަކުގައި ކަނޑައަަޅއި،  ކަންކަން ޖެހޭންހުންނަ އެްއގޮތަށް

 .ބެލެހެއްޓުން ރާވައި ކަންތައްތައް  އެންމެހައި ކަރަންީޓނާބެހޭ ބަަލއި، ކަންތައްތައް

 އުޅަނދުތަާކއި  ފުރާ މީހުންނާއި، އުޅަނދުތަކާއި އަންނަ ބަނދަރުތަކަށް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ރާއްޖޭގެ )ބ(
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކަންކަމާއި، ބަލަންޖެހޭ ޞިއްޙީގޮތުން މެދު މީހުންނާ
 .ބެލުން
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 ރާަވއި، ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭ ރައްކާެތރިވުމަށް ބަލިތަކުން ނަފްސާނީ ބަލިތަާކއި، ނާރާ ްނގަޔަށްގައި )ޅ(
 .މޮނިޓަރކުރުން  ހިންގައި،

 ކުރުމާއި، މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި  ޙާލަތު ނިއުޓްިރޝަންގެ ރާއްޖޭގެ )ކ(
 .އިތުރުކުރުން ހޭލުންތެރިކަން މުްޖތަމަޢުގެ މިކަންކަމަށް މޮނިޓަރކުރުމާއި، ހެދިބޮޑުވުން ކުޑަކުދިްނގެ

 ދެވޭނެގޮތްަތއް  ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ ބެޭހގޮުތން ކުޑަކުދިްނގެޞިއްޙަތާ ޞިއްޙަާތއި، ދަރިމައިވުމުގެ )އ(
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ރަްއޔިތުން ބަލައި، ހިނގަުމންދާގޮތް އެކަންކަން ފަހިކޮށްދީ،

 ފަންނީ  ބޭނުންވާ ހިފެހެއްޓުމަށް ގިނަވިޔަނުދީ އުފެދުމާއި ސޫފާސޫފި  އެހެނިހެން ފަތުރާ  ބަލި މަދިރިއާއި )ވ(
 . ބެލުން ނުހިނގާގޮތް ހިނގާ މިކަްނކަން ކަނަޑައޅައި، މިންގަނޑުތައް ލަފާދީ

 ޞިއްޙީ މާހައުަލކީ  މަސަްއކަތުގެ ތަްނތަނާއި، ންމުއާ ތަންތަނާއި، ިދރިނޫޅޭ ތަންތަނާއި، ދިރިއުޅޭ މީހުން )މ(
 ކަމާބެހޭ ހެދުމަށްޓަކައި މާހައުލުތަކަށް މަގުފަހިކޮްށދޭ ޞިއްޙަތަކަށް ދުޅަހެޔޮ އަދި ރައްކާތެރި ގޮތުން

 ލުތަކާއި،ސޫ އު  ބޭނުންވާ ކުރުމަށް މިކަން އަދި. ކުރުން މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން ދާއިރާތަކާ
 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން ގޮތުން އެކަންކަމާބެހޭ ކުރުމާއި، އެޑްވޮކޭޓް ހެދުމަށް ަގވާއިދުަތއް މިންގަނޑުތަކާއި

 ޢިއްޔާތަުކގެ ޖަމު ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްަތކުަގއި ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު ންމުއާ )ފ(
 ލަފާދީ، އެހީތެރިކަމާއި ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާ އެފަރާތްތަކުން ހޯދުމާއި އެއްބާރުލުން

 .ުކރުން މަސައްކަތް އެފަރާތްތަކާެއކު

 ދިމާވާ މީހުންނަށް ދުވަސްވީ އުމުރުން ކުރިއެުރވުމަށާިއ، ޞިއްޙަތު ުޒވާނުްނގެ ކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ )ދ(
 މުޖުތަމަޢެއް  އެހީތެރިވާ މީހުންނަށް އެފަދަ ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ާޢިއލާ މައްސަލަތަކަށް ޞިއްޙީ

 .ން ކުރު މަސައްކަތް އުފެއްދުމަށް

 ިވއްކުމުަގއި  އަދި ތައްޔާރުކޮށް ގުދަންޮކށް، އުފުލައި، އަެނއްތަނަށް އެއްތަނުން ކާބޯތަކެތި )ތ(
 ރަްއކާެތރިކަމުގެ ކަނަޑއަޅާ އޮޯތރިޓީއިން ޑްަރގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް  ހުންނަންޖެހޭކަމަށް

 .އެުޅން ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭ މިކަާމގުިޅގެން ޗެކްކޮށް ބަލައި ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ މިންގަނޑުތަކަށް

 މަސައްކަތްތައް  ސަރވިސަސްގެ  ބްލަޑް  މޯލްޑިވިއަން 

 ތަްނފީޒުކުރަމުންދާގޮތް ސިޔާސަތުަތއް ފޯރުކޮްށދިނުމާގުޅޭ ލޭ  ރައްާކކުރުމާއި، ލޭ ެނގުމާއި، ލޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .1
 .މޮނިޓަރކުރުން

 ލުތަކާއި ސޫއު ގަާވއިދުތަާކިއ، ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ލޭ ރައްކާކުރުމާއި، ލޭ ނެގުމާއި، ލޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .2
 .ބެލުން ގޮތް ޢަމަލުކުރަމުންދާ މިންގަޑުތަކަށް ލުތަާކއި،ސޫއު ގަާވއިދުތަާކއި، މި ކަނޑަައޅަިއ، މިންގަޑުތައް
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 ަގއި(ޤާނޫނު ކޮންޓްރޯްލުކރުމުގެ ތެލެސީމިއާ) 2012/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ބޭންކާއި  ބްލަޑް ސެންޓްރަލް .3
 އެތަންތަުނގެ  ބެލެހެއްުޓމާއި، ހިންގައި ސެންޓަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް އަދަރ އެންޑް  ތެލަސީމިއާ ބަޔާންކުރާ
 .ންހިންގު ާރަވއި ކަންތައްތައް ކްލިިނކަލް އަދި ޓެކްނިކަލް އިދާރީ،

 ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިސާބު  ތަފާސް ފޯުރކޮށްދިނުމާގުޅޭ ލޭ ރައްާކކުރުމާއި، ލޭ ނެގުާމއި، ލޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .4
 .ންމުކުރުންއާ އެކުަލވާލައި ރިޕޯޓްަތއް ދިރާސާ އެކަންކަާމގުޅޭ

 .ކުރުން ތަޙުލީލުތައް ކުރަންޖެހޭ ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައި ލޭ ރައްކާތެރި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލޭ ރާއްޖޭަގއި .5

 ބްލަޑް މޯލްޑިިވއަން ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ުޔނިވަރސިޓީތަާކއި، ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ރާއްޖޭަގއި .6
 .ްނމުކުރުންއާ ނަތީޖާތައް ދިރާސާތަކުގެ އެ  ކުރުމާއި، ދިރާސާތައް މަސަްއކަތްތަާކގުޅޭ ސަރވިސަްސގެ

 ބަޔާންކުރާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 16 ގެ(ޤާނޫނު ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ތެލެސީމިއާ) 2012/4 ނަންބަރު  ޤާނޫނު .7
 .ެބލެހެއްޓުން ހިންގައި ފަންޑު ތެލަސީމިއާ

 ބޭނުންވާ ލޭ ދަށުން ިނޒާމުގެ މި ޤާއިމްކޮށް، ނިާޒމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ލޭ ރަްއކާތެރި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލޭ .8
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ލޭ ފަރާތްތަކަށް

 މްތައްޕްރޮގްރާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ހިންގަންޖެހޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ލޭ ރަްއކާކުރުާމއި، ލޭ ނެގުމާއި، ލޭ .9
 .ހިންގުން

 މަސަްއކަތްތައް  އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ހަްއލުކުރުމަށް އެކަންކަން  ހޯދަިއ، ނުަރްއކާތައް ދިމާވެދާނެ ލޭއެޅުމުަގއި .10
 .ކުރުން

 ފަރާތްތައް އެދޭ ހަދިޔާކުރުމަށް ލޭ އަލަށް އިތުރުކުރުމާއި، ހޭލުންތެރިކަން ންމުއާ ގޮތުން ހަދިޔާކުރުމާބެހޭ ލޭ .11
 ާރަވއި  ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންޖެހޭ ގޮތުން ބާރުއެޅުުމގެ ހަދިޔާކުރުމަށް ލޭ ގޮތެްއގައި  ާދއިމީ އިތުރުކޮށް،
 .ހިންގުން

 އަދަރ އެންޑް ތެލަސީމިއާ  ގޮތުންނާިއ، ފޯރުކޮށްދިނުމާުގޅޭ ލޭ ރަްއކާުކރުމާއި، ލޭ ނެގުމާއި، ލޭ .12

 .މަސައްކަތްތައްކުރުން ކުރަންޖެހޭ އިތުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން ންމުއާ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސްއާގުޭޅގޮތުން

 ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ހަދާ ޓްރާންސްޕްލާންޓް  ބޯންމެރޯ .13
 .ބެލެހެއްޓުން އިންތިޒާމުކޮށް

 ބްލަޑް މޯލްޑިވިއަން  ހިނގަމުންދާނީ ސެންޓަރު ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް އަދަރ އެންޑް ތެލަސީމިއާ
 .ދަށުންނެވެ ސަރވިސަްސގެ
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 ތެލަސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ  7)ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2012/4ތިރީގައިިމވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ތެރޭަގއި ހިމެނިގެްނވާ،  މާއްދާއިން ތެލަސީމިއާ އެންޑް އަދަރ ހީމޮގްލޮބިނޯޕަތީސް ެސންޓަރުގެ އިޚްތިާޞޞްގެ ާދއިާރގެ

 .އަދި އެކަްނކަން ކުރުމުގެ ޒިްނމާ ސެންޓަރުން އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތެލަީސމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަަކިއ ހިންގަންޖެހޭ  ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުުމގެ  .1
ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ކޮަބއިކަން ކަނޑައެޅުާމއި، އެ ޕްރޮގްރާްމތަކުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ އަމާޒުަތްއ 
ކަނޑައެޅުާމއި، އެ ޕްރޮގްާރމްތައް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނަޑއެޅުމާިއ، ެއ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 .ގާނެގޮތުގެ ހަމަތައް ކަނަޑއެޅުންހިން

ކައުންސިލްތަުކގެ އިޚްތިާޞޞްގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ހުރި ިޞއްޙީ ޚިދުމަތްޭދ  .2
)ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ 7ޤާނޫނުގެ ތެލެސީމިއާ ކޮންްޓރޯލްކުރުމުގެ މުއައްސަސާަތކުން ނުވަތަ މަރުކަޒުތަކުްނ، 

 .ލުތަަކށް ތަބާވުން ލާޒިމުކުރުންސޫއި، ހަމަތަކަށާިއ، އުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އަމާޒުަތަކށާ

 .ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ހިންގަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން .3

 .ތެލަސީމިއާއަށް ފަރުވާދިނުމަށްަޓކައި ހިންގަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ޕްޮރގްރާމްތައް ހިންގުން .4

ހުއްުޓވުމަށްޓަަކއި އާބާދީގެ އެކި ގިންތިަތކުގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހިންގަްނޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތެލަސީމިއާ  .5
 .ތަމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ތެލަސީމިއާ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތާުގޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް އެްއކުރުމާއި، އެ ަބިލ  .6
 .ގޮތް ބަލަމުން ެގންދިއުންއިތުރުވަމުންދާ

ތެލަސީމިއާއާ ުގޅޭގޮތުން ިޞއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނަށާިއ، ތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށާއި، އެ ކުދިންެގ  .7
 .ންމުކޮްށ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންއާބެލެނިވެރިންނަށާއި، 

 .ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދެވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކުރުންތެލަސީމިއާ ކުދިންނަށް، ތެލަސީމިއާގެ  .8

ހިންގުމުގެގޮތުންނާިއ، ތެލަސީމިއާ  )ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ޤާނޫނު( 2012/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9
ާރއްޖެާއއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބޭުރެގ  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރުމުގެގޮތުން

ޕްރޮގްރާމްތަްއ  ެއއްބަސްވުންަތއް އެއްބަްސވުމާިއ، އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޤައުމުތަާކއި ގުޅިގެން ތަކާެއކުޤައުމު
 ރާވައި ހިންގުން.

އެކަީށގެންވާ މުަވއްޒަފުންނާއި އެކަީށގެންވާ ވަސީލަތްަތއް ހުރެގެން، ތެލަސީމިއާއަށް ޓެސްުޓކުރުމަށްޓަކަިއ  .10
އުފައްަދއި، އެ ތަންަތނުން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައަަޅއި، ެއ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލެބޯރެޓަރީތައް 

 .ޚިދުމަތްތައް، އެ ތަންތަނުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮެތްއގައި ދެމުންދިއުން
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ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަްށ ކުރެވެމުންދާ ކަންކަމާއި ަފރުވާދިނުމުގެ ނިޒާމު ހިންގަުމންގެންދާގޮތުެގ  .11
ަނަވރީ މަސް ހުސްވުުމގެކުރިން ަވޒީރަށް ރިޕޯޓު ކޮންމެ އަހަރެްއެގވެސް ޖަ، ވާލައި އެކުލަ މައްޗަށް ރިޕޯެޓއް 

 .ހުށަހެޅުން

މީހާއަށް ވާރުތަވާ ޙާލަތެްއގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މީހާގެ ގަިއަގއި އުފެދޭ ޙާލަތެްއގެ ސަބަބުްނ، އޭނާގެ ޭލަގއި  .12
ާމއްދާތަކެްއ ހުންނަންީވ ހިމެނެންޖެހޭ މާއްދާތަކެއް ުއނިވެގެން، ނުވަތަ އޭނާގެ ޭލގައި ހުންނަންވީ 

ނިސްބަތަށްވުރެ އިތުރުެވގެން، ނުވަތަ އޭނާގެ ލޭަގއި ހިމެނެންޖެހޭ މާއްދާތަކެއް ހިމެނެންޖެހޭ ތަރުތީބަށް 
އައިސްަފއިވާ ބަދަަލކުން، ޭއނާއަށް ދިމާވާ ިޞއްޙީ ޙާލަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ހިންގަންޖެޭހ މަޝްރޫޢުތަްއ 

 .އްސުންހިންގައި، ފަުރވާގެ ނިޒާމުަތއް ހަމަޖެ

 ދަމަނަވެށީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ބަލިތައް ނުރައްާކާވފަދަ ޞިއްޙަތަށް ންމުއާ  ރައްކާތެރިކުރުމަާށއި، ޞިްއޙަތު ޅަދަރިންގެ މައިންނާއި .1
 ފަރުވާދިނުމަށް  ބަލިަބއްޔަށް  ޚާއްޞަ ދިނުމާއި ވެކްސިން ) ބޭސްފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް
 .ފޯރުވައިދިނުން މަތިން ލަފާގެ އޭޖެންސީގެ ޕްރޮޓެކްަޝން ހެލްތް( ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންފަދަ ކްލިނިކްތައް

 އެންޓިނޭަޓލް  ގަާވއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްތައް އެންޓިނޭޓަލް ބޭނުންވާ  މީހުންނަށް މާބަނޑު .2
 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ ޢާއިލާއަށް އެފަރާތްތަކުގެ މާބަނޑުމީހުންނަށާއި ހިންގުމާއި ކްލިނިކް

 .ހިންގުން ސެޝަންތައް މަޢުލޫމާތު

 ކްލިނިކް  ޕޯސްޓްޭނޓަލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ ަދރިފުޅަށް މައިމީހާއާއި  ވިހެއުމަށްފަހު .3
 .ނުންފޯުރކޮށްދި ަވސީލަތްތައް ރޭވުމުގެ ޢާއިލާ މަޢުލޫމާތާއި ރޭވުމާބެހޭ ޢާިއލާ ދަރިމައިވުާމއި ހިންގުމާއި

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް މޮނިޓަރިންގ ގްޯރތް ބެލުމަށް މިންވަރު ހެދިބޮޑުވާ ކުދިން ދަށުގެ އަހަރުން 5 .4

 ކަުއންސެލިންގގެ  ހިންގުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރުވުމުގެ  ހޭލުންތެރި ންމުންއާ ކުިރއެރުވުމަށް  ޞިއްޙަތު ންމުއާ .5
 .ދިނުން ޚިދުމަތް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ  ޚިދުމަތް

 އަރާ  ގުޅުމުން ޖިންސީ ހިންގުމާިއ، ްޕރޮގްރާމް ބަލިތަކާބެހޭ ނާރާ ަގއިންަގޔަށް ސްކްރީނިްނގފަދަ ކެންސަރ .6
 .ފޯރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން ބަލިތަކާ މިފަދަ ކުރުމާއި، ސްކްރީން ބަލިތަކަށް

 ބަލިތަކުގެ  އެހެިނހެން ނާރާ ގައިްނގަޔަށް އަދި މީހުންނަށް ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނާއި، ދާ މައްޗަށް ލޭ .7
 .ިހންގުން ކްލިނިކްތައް ޚާއްޞަ ހިންުގމާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް ސްްކރީނިންގ އަމާޒުކޮށްގެން މީހުންނަށް

 އިސްތިޢުލާލުކުރުން  ދުންފަތުގެ ދިނުމާއި ކައުންސެލިންގ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ  އިސްތިޢުމާލު ދުންފަތުގެ .8
 .ދިނުން ޚިދުމަތް ކްލިނިކްގެ ެސސޭޝަން ގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުއްޓާލަން
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 ފޯރުކޮށްދިނުމާއި،  ޚިދުމަތް ގެ ޑީ.ޕީ.އޯ  ބަލިތަކަށް ންމުއާ ާއއި ސަރވިސް ޕްރެކްޓިޝަނަރ ޖެނަރަލް .9
 .ހިންގުން ކްލިނިކްަތއް  ޚާއްޞަ އަމާޒުކޮްށގެން ބަލިތަކަށް ާބވަތުގެ ބައެއް

 ޓެސްޓުަތއް  ފަރާތްތަކުގެ ހަދަންޖެހޭ  ޓެސްޓް ލެބޯރެޓަރީ  ތެރެއިން ަބލިމީހުންގެ ޒިޔާރަތްކުރާ ދަމަނަވެށްޓަށް .10
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ހެދުމުގެ

 މީހުންނަށް  ބަލިބަލީގެ އެހެނިހެން ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް  ތިބޭ ދާނުގައި  ޒިޔާރަްތކޮށް ގޭެގއަށް .11
 .ދިނުން އިރުޝާދު ލަފަޔާއި ޞިއްޙީ

 އެހެނިހެން  ައދި މަޢުލޫމާތާއި، ސަރވޭލަންސްގެ ހެލްތު ޕަބްލިކް ބޭނުންވާ ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށްމި .12
 .ރިޕޯޓުކުރުން ބަލަހައްަޓއި އެއްކޮށް، މަޢުލޫމާތު

 ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

 ތަޙުލީލުކުރުމުގެ  ބަލިތައް ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް ފެންވަުރަގއި ގިންތިކުެރވިަފއިވާ ހޮސްޕިޓަލެއް އެ .1
 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް

 ޚިދުމަތްތައް އެ  މަތިން ގޮތެްއގެ ކަނޑައަޅާ ޮޑކްޓަރު ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ދެވެން ފަރުވާ ހޮސްޕިޓަލުން .2
 ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ފޮނުވުމަށް ަބލިމީހުން ރައްކާތެރިކަމާެއކު ފަރުވާދޭތަނަކަށް ޞިއްޙީ ލިބެންހުންނަ

 .ކުރުން

 ހޮސްޕިޓަލުން ކަންަތއްތައް މުހިއްމުވާ ުދޅަހެޔޮކަަމށް އާބާދީގެ ސަަރޙައްދުގެ ނިސްބަތްވާ ސްޕިޓަލްހޮ .3
 ޚިދުމަތްތަކުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް  އެކަންކަމަށް މޮނިޓަރކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ ސަރަޙައްުދގައި ދެނެގަތުމާއި،

 .މަަސއްކަތްތަްއކުރުން ރަނގަޅުކުރަން ފެންވަރު

 ޚިދުމަތް، ޑޮކްޓަުރންގެ ފަރުވާދޭނެ ަބލިތަކަށް ާޚއްޞަ ހިންގުާމއި، ރާވައި ޕްރޮގްރާމްަތއް އައުޓްީރޗް .4
 .  ފޯރުޮކށްދިނުން ރަށްތަކަށް ސަރަޙައްދުގެ

 މީހުންނަށް  ބަލިބަލީގެ އެހެނިހެން ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް  ތިބޭ ދާނުގައި  ޒިޔާރަްތކޮށް ގޭެގއަށް .5

 ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ފެތުރުނަނުދިނުމަށް ބަލިމަޑުކަން ފަދަ ރޯގާ ިދނުމާއި، އިރުޝާދު ލަފަޔާއި ޞިއްޙީ
 .އެޅުން

 އެކަމަށް  އިތުރުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން އިޖްތިމާޢީ ބޭްއވުމަށް ސާފުކޮށް ވެށި ކުރިއެރުވުމަާށއި، ޞިއްޙަތު ންމުއާ .6
 .އަހުލުވެރިކުުރވުން

 އަރާ  ަގއިންަގޔަށް ކުރިއަރުަވއި، ޞިއްޙަތު ންމު އާ ންމަތި މަޝްވަރާގެ ލަފައާއި ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ .7
 ބަލިމަޑުކަމެއް  އެޅުާމއި، ފިޔަވަޅުތައް ދުރާލާ ނުދިނުމަށް ފެތުރުނަ ބަލިތައް ނާރާ ަގއިްނގަޔަށް ބަލިތަކާއި،

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ހާލަތެއް ފެތުރޭ
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 އަޅާލުން ޚާްއޞަ އަދި މީހުންނާއި، ދުވަސްވީ އުމުރުން ޅަދަރިންނާއި، މައިްނނާއި، ޞިއްޙަާތއި، އުފަންވެނި .8
 .ކުރިއެުރވުން ގޮތެްއގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  ިސއްޙަތު ފަރާތްތަކުގެ( ވަލްނަރަބަލް) ބޭނުންވާ

 .ހިންގުން ޕްރޮގްާރމް ެވކްސިނޭޝަން ިވއްުސމާއި، ހިންގުމާއި، ްކލިނިކްތަށް ފަރުވާދޭ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ .9

 ފުރާނަ މީުހންގެ ހާދިސާތަކުގައި ނުރައްާކތެރި ދިާމވާ ުކއްލިއަކަށް ކާރިސާތަކާިއ، ޤުދުރަތީ .10
 ޙާލަާތގުޅޭ  ފޯރުކޮށްދިނުާމއި، ޚިދުމަތްތައް އަަވސްފަރުާވގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސިއްޙަތު  ސަލާމަތްކުރުމަށާއި

 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އެހެނިހެން ޞިއްޙީ

 ބޭނުންވާ  ޚިދުމަތްދިނުމަށް ިސއްޙީ ހާިދސާތަކުަގއި ނުރަްއކާތެރި ދިާމވާ ކުއްިލއަކަށް ކާރިސާތަާކއި، ތީޤުދުރަ .11
 ޚިދުމަތް ިސްއޙީ ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ހާދިސާތަކުގައި ެއފަދަ ާޤއިމުކޮށް، ވަސީލަތްތައް
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 ސާފުތާހިރުކަމުގެ ތަންތަނުގެ ވިްއކާ ތައްޔާރުކޮށް ކާބޯތަކެތި ފަދަ ރެސްޓޯރަްނޓު ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، .12
 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ލަފާގެމަތިން ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފާްސކޮށް  ބަލައި މިންގަނޑުތައް

 ކާބޯތަެކއްާޗިއ، ވިއްކާ  އެތަންތަނުން ަތންތަނާއި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި ިވްއކުމަށް ތަންތަނާއި، ވިޔަފާރިކުރާ  .13
 ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ަރއްކާތެިރކަން  ބޯފެނުގެ ިވއްކާ ތަންތަނުން ވިޔަފާރިކުރާ

 .އެޅުން ަތއް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހުރިތޯބަލައި ެއްއގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ

 .ޅުންއެ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ ލަފާގެމަތިން ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ އިންސްޕެކްޓްޮކށް ބޭސްފިހާރަތައް .14

 އުޅަނދުފަހަރު ފަރާތްތަުކގެ އެދޭ އަށް" ސެޓްިފކެޓް ސާފުތާހިރުކަމުގެ" އުޅަނދުފަަހރުގެ ކުރާ މަސްވެރިކަން .15
 އުޅަނދުފަހަރަށް އެ ހުރިތޯބަލައި، ެއއްގޮތަށް މިންގަނޑުަތކާ ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ

 .ދޫކުރުން ސެޓްފިކެޓް

 ޚިދުމަތް ހޮސްޕިޓަލުން މީހުންނާއި، ތަޙައްމަލުުކރަމުންދާ ޙާލަތްތައް ސިއްޙީ އެނޫން ބަލިތަކާއި އެިކއެކި .16
 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް  މީހުންގެ ލިބިގަންނަ

 މަޢުލޫމާތު  އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާއި، ސަރވޭލަންސްގެ ހެލްތު ޕަބްލިކް ބޭނުންވާ ހެލްތަށް އޮފް މިނިސްޓްރީ .17
 .ރިޕޯޓުކުރުން ަބލަހައްޓައި އެްއކޮށް، ރަށްރަށުން ައތޮޅުގެ ނިސްބަތްވާ ހޮސްޕިޓަލް އެ

 ބޭނުންވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެދުނުކެނޑި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުން ިސއްޙީ ސަރަޙައްދުގެ އެ .18
 .ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން

 ކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ޞިއްޙީ މަރު 

 ަތޙުލީލުކުރުމުގެ ބަލިަތއް ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް ފެންވަރުަގއި ގިންތިކުެރވިފަިއވާ  އެމަރުކަެޒއް .1
 .ދިނުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ



 
 

15 
 

 ޚިދުމަތްތައް އެ  މަތިން ގޮެތއްގެ ކަނޑައަޅާ ޮޑކްޓަރު  ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ދެެވން ފަުރވާ މަރުކަޒުން ސިއްޙީ .2
 ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ  ފޮނުވުމަށް ަބލިމީހުން ރައްކާތެރިކަާމއެކު ފަރުވާދޭތަނަކަށް ޞިއްޙީ ލިބެންހުންނަ

 .ކުރުން
 އެކަންކަމަށް  ދެނެގަނެ، މަރުކަޒުން ސިއްޚީ ކަންތައްތައް މުހިއްމުވާ ދުޅަހެޮޔަކމަށް އާބާދީގެ އެރަށެްއގެ .3

 .މަސަްއކަތްކުރުން ރަނގަުޅކުރަން ެފންވަރު ޚިދުމަތްތަކުގެ ރިޢާޔަތްކޮށް
 ޚިދުމަތް  މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ މީހުންނާއި، ތަޙައްމަލުކުރަުމންދާ ޙާލަތްތައް ިސއްޙީ އެނޫން ބަލިތަާކއި އެިކއެކި .4

 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުަތއް  މީހުންގެ ލިބިގަންނަ
 ގޭެގއަށް  ކުރިއަްށގެންދިުއމަށް ފެންވަރުަގއި ރަށު މަސައްކަތް ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ ންމުޞިއްޙަތުއާ .5

 ޞިއްޙީ މީހުްނނަށް ބަލިބަލީގެ އެހެނިހެން ފަރުވާދިނުމާއި، ބަލިމީހުންނަށް ތިބޭ  ދާނުަގއި ޒިޔާރަތްކުރުާމއި
 އަޅަންޖެހޭ ފޯރުކޮށްދީ މަޢުލޫމާތު ވުމަށްަރއްާކތެރި ބަލިތަކުން ފަދަ ރޯގާ ދިނުމާއި، އިުރޝާދު ލަފަޔާއި

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުަތއް
 އެކަމަށް   އިތުރުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން ިއޖްތިމާޢީ ބޭްއވުމަށް ސާފުކޮށް ވެށި ކުރިއެރުވުމަާށއި، ޞިއްޙަތު ންމުއާ .6

 .އަހުލުވެރިކުުރވުން
 އަރާ  ަގއިންަގޔަށް ކުރިއަރުަވއި، ޞިއްޙަތު ންމު އާ މަތިން މަޝްވަރާގެ ލަފައާއި ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ .7

 މަޑުކަމެއް ބަލި ެއޅުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް ދުރާލާ ނުދިނުމަށް ފެތުރުނަ ބަލިތައް ނާރާ ގައިްނގަޔަށް ބަލިތަކާއި،
 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކުރުމަށް ކޮންޓްރޯލް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ހާލަތެއް ފެތުރޭ

 އަޅާލުން ޚާްއޞަ އަދި މީހުންނާއި، ދުވަސްވީ އުމުރުން ޅަދަރިންނާއި، މައިްނނާއި، ޞިއްޙަާތއި، އުފަންވެނި .8
 .ކުރިއެުރވުން ގޮތެްއގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  ިސއްޙަތު ފަރާތްތަކުގެ( ވަލްނަރަބަލް) ބޭނުންވާ

 ޕްރޮގްރާމްތައް ޞިއްޙަުތގެ ންމުއާ ހިންގާ ފެންވަުރަގއި ަޤއުމީ ްކލިނިކްތަކާއި ފަރުވާދޭ ބަލިތަކަށް ޚާއްޞަ .9
 .ހިންގުން ފެންވަރުގައި ރަށު

 ޚާދިސާއެއް މިަފދަ ތައްޔާުރވުމާއި ާހދިސާތަކަށް ނުރައްކާތެރި ދިމާވެދާނެ ކުއްިލައކަށް ކާރިސާތަކާިއ، ޤުދުރަތީ .10
 ނޭޝަނަލް އޮފްހެލްތާއި، މިނިސްޓްރީ ޚިދުމަތްތައް އެންމެހައި ދޭންޖެހޭ ިޞއްީޙގޮތުން ހާލަތެއްަގއި ދިމާވެއްޖެ
 ރަށު  ގުިޅގެން ފަރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ތެރެއިން ިގއުގަނޑުގެ  ކަނޑައަޅާ  އޮޯތރިޓީން މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ

 . ފޯރުކޮށްދިނުން ފެންވަުރގައި އަޮތޅު ފެންވަރުގަާޔއި
 ސާފުތާހިރުކަމުގެ ތަންތަނުގެ ވިްއކާ ތައްޔާރުކޮށް ކާބޯތަކެތި ފަދަ ރެސްޓޯރަްނޓު ކެފޭ، ސައިހޮޓާ، .11

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުަތއް އަޅަންޖެހޭ މަތިން ލަފާގެ މިނިސްޓްރީގެ ފާްސކޮށް  ބަލައި މިންގަނޑުތައް
 ކާބޯތަެކއްާޗއި، ވިްއކާ  އެތަންތަނުން ންތަނާއިތަ  އުފައްދާ  ކާބޯތަކެތި ިވްއކުމަށް ތަންތަނާއި، ވިޔަފާރިކުރާ  .12

 ަކނޑައަޅާފަިއވާ  ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ ރަްއކާތެރިކަން  ބޯފެނުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްަތކުން ިވއްކާ 
 .އެޅުން ފިޔަވަޅުަތއް  އަޅަންޖެހޭ ހުރިތޯބަލައި ެއްއގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ

 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ މަތިން ލަފާގެ ފަރާތްތަކުގެކަމާބެހޭ  އިންސްޕެކްޓްޮކށް ބޭސްފިހާރަތައް .13
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 އުޅަނދުފަހަރު ފަރާތްތަުކގެ އެދޭ އަށް" ސެޓްިފކެޓް ސާފުތާހިރުކަމުގެ" ުއޅަނދުފަހަރުގެ ކުރާ މަސްވެރިކަން .14
 އުޅަނދުފަހަރަށް އެ ހުރިތޯބަލައި، ެއއްގޮތަށް މިންގަނޑުަތކާ ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ

 .ދޫކުރުން ސެޓްފިކެޓް
 ޚިދުމަތް  މަރުކަޒުން ސިއްޚީ މީހުންނާއި، ތަޙައްމަލުކުރަުމންދާ ޙާލަތްތައް ިސއްޙީ އެނޫން ބަލިތަާކއި އެިކއެކި .15

 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑުތައް  މީހުންގެ ލިބިގަންނަ
 މަޢުލޫމާތު  ންއެހެނިހެ މަޢުލޫމާތާއި، ސަރވޭލަންސްގެ ހެލްތު ޕަބްލިކް ބޭނުންވާ ހެލްތަށް އޮފް މިނިސްޓްރީ .16

 .ރިޕޯޓުކުރުން ބަަލހައްޓައި އެްއކޮށް، ރަށްރަށުން ނިސްަބތްވާ މަރުަކޒެއް ސިއްޚީ އެ
 ރަށު  ތަންފީޒުުކރުމަށް މަސައްކަތްަތއް އެންމެހައި ހިމެނޭ މެންޑޭޓުގައި ހެލްތުގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ .17

 .ހަރަކާތްތެރިވުން ފެންވަރުަގއި

 މަސައްކަތްތައް  ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ  ޓަރޝަރީ 

 ފޯރުަވއިދީ، ފެްނވަރުަގއި ޓަރޝަރީ ަކންތައް، ދިނުމުގެ ބޭސްފަރުވާ ޑޮްކޓަރީ ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް .1
 .ތަރައްޤީކުރުން ޚިދްމަތް ހޯދައި، ަވީސލަތްތައް ޒަމާނީ ބޭނުންވާ އެކަމަށް

 ރިެހބިލިޓޭޝަންގެ  ޚިދްމަތްތަކާިއ، ލެޯބރެޓަރީގެ ަވސީލަތްތަކާިއ، ޒަމާނީ ބޭނުންވާ  ދެނެގަތުމަށް ބަލިތައް .2
 .ފޯރުވައިދިނުން ޚިދްމަތް ތަރައްޤީކޮށް ޚިދްމަތް

 ބަލިތައް ނުރައްާކާވފަދަ ޞިއްޙަތަށް މުާއން ރައްކާތެރިކުރުމަާށއި، ޞިްއޙަތު ޅަދަރިންގެ މައިންނާއި .3
 ފަރުވާދޭ ބަލިބައްޔަށް ޚާއްޞަ ދިނުމާއި، ވެްކިސން) ކަންަތއް ބޭސްފަރުވާގެ ދޭންޖެހޭ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް

 މު އާން ޯފރުވައިދީ، ގުިޅގެން އޭޖެންސީއާ ޕްރޮޓެްކޝަން ހެލްތް( ްޕރޮގްރާމްތައް ފަދަ ހިންގުން ކްލިނިކްތައް
 .އެހީތެރިވެދިނުން ޕްރޮގްރާްމތަކަށް ހިންގާ ސަރުކާރުން ރައްކާތެިރކުރުމަށް ޞިއްޙަތު

 ފޯނުގެ މޯބައިލް ހޮސްޕިޓަލްތަކުަގއި، ިހންގާ ފެންވަުރގައި އަތޮޅު ފެންވަރުަގާއއި  ސަރަޙައްދީ .4
 ފަރުވާދޭ ބަލިަތަކށް ޚާއްޞަ ޒަިރްއޢާއިން، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންފޮރމޭޝަން ޒަރިއްޢާއިންާނއި،

 .ފޯރުވައިދިނުން ޚިދުމަތް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ

 ޞިްއޙީ  ބޭުނންވާ ހާދިސާތަުކގައި ނުަރއްކާތެރި ދިމާވާ ގޮތަކުްނވެސް އެހެން  ނުވަތަ ޤުދްރަތީގޮތުން .5
 ހާދިސާތަކުަގއި، އެފަދަ ޤާއިމުކޮށް، ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ޚިދްމަތްދިނުމަށް  ޞިއްޙީ ރާވައި، ޚިދްމަތްތައް
 ކަންތައްަތއް  ކުރަންޖެހޭ ތެރެއިން ނޑުގެިގއުގަ ކަނޑައަޅާ ސެންޓަރުން މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ނޭޝަނަލް

 .ކުރުން



 
 

17 
 

 ރާއްޖެއިން  ކަންތައްތަކުގަާއިއ، މީހުންނާބެހޭ އެދޭ ކޮށްދިނުމަށް ޭބސްފަރުވާ ދަށުން އެހީގެ ސަރުކާރުގެ .6
 އެހީ  ލަފަޔާއި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ަކމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ބެހޭގޮތުން، ބަލިމީހުންނާ ފޮނުވަންޖެހޭ ބޭރަށް

 .ފޯރުވައިދިނުން

 ހަރަކާތްތެރިވާ  ޚިދްމަތުގައި ޞިއްޙީ ތަމްރީނުކުރުމަށާއި، މީހުން ބޭނުންވާ ދާއިާރއަށް ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގެ .7
 ގުިޅގެން  ފަާރތްތަކާ ސަރުކާރުގެ މަގުފަހިކޮށްދީ، ލިބިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ތަމްރީނާއި  ޢަމަލީ މީހުންނަށް

 .މަސައްކަތްކުރުން

 މަޢުލޫމާތުތައް ބޭނުންވާ ސަރވޭލަންސަށް ރެކޯޑްަތކާިއ، މީހުންގެ ފޯރުވައިދެވޭ ޚިދްމަތް ހޮސްޕިޓަލުން .8
 .ޕޯޓްކުރުންރި ބަލަހައްޓައި،

 ޓާޝަރީ ތަންފީުޒކުުރމަށް މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި ހިމެނޭ މެންޑޭޓުަގއި ހެލްތުގެ އޮފް މިނިސްޓްރީ .9
 .ހަރަކާތްތެރިވުން ފެންވަރުަގއި

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް  27)މަސްތުވާތަކެްއޗާބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ  2011/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޑްރަގް އެޖެންސީން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މަަސއްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަީނއެވެ.  

ދުމަށް އެކި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާިއ ޕެޑްލްކުރުމާއި ޓްރެފިކްކުުރމުގެ މައްސަލައަށް ަޙއްލެްއ ހޯ .1

 .ލަތުތަުކގަިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެުޅންހާމުއްދަތުތަކުަގއާއި 

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ގުޅިފަިއވާ ުކށްކުށާއި، މަސްުތވާތަކެތި ބޭުނންކުރުމާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރުަކށި ޢަމަލުތަކާއި،  .2

ދެނެގަނެ، ެއކަމާ ދެކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ  ސަބަބުން އުފެދޭ ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް 

 .ތަޢާރުފުކުރާ ޤައުމީ ސިޔާސަުތތައް ތަންފީޒުކުރުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޭޅގޮތުން ސަރުާކރުން ކަނޑައަާޅ ސިޔާސަތުަތއް، ސަުރކާރުެގ  .3

 .އިދާރާތަކުން ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުންދިޔުން

ުމގެ ގޮތުން ހިންގާ އެިކެއކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާގޮތް ަބލައި، ކަމާބެހޭ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވު .4

 .އެންމެހައި އިދާރާތަުކގެ މަސަްއކަތްތައް ވިލަރެްސކުރުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީ، އެމީހުން ރަނގަޅުކޮްށ، އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމުެގ  .5

 .މަސައްކަތްކުރުން
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ކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތަކުަގއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކގެ އެއްބާރުލުން މަސްތުވާތަ .6

ހޯދުމާއި، އަމިއްަލ ފަރާތްތަުކން ކުރާ މަސަްއކަތްތަކަށް ޭބނުންވާ އެހީތެރިކަާމއި ލަފާ ދީ، އެފަރާތްތަކާ 

 .ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރުން

ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގަިއ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުްނ  .7

 .ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުަގއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

އްޖޭަގއި ހިންގުމާިއ، މަސްތުވާތަކެްއާޗގުޅޭ ބޭުރގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެްނ، ެއކިެއިކ ޕްރޮގްރާމްތައް ިދވެހިރާ .8

މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއި، ެއމީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާއިން ދިވެހިރާއްެޖއަށް ފައިދާާއއި މަންފާއާިއ 

 .އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

____________________ 
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