
 

 

 

 

ސިއްޙީމަރުކަޒު   ހއ. މާރަންދ    
ދިވެހިރާއްެޖ ހއ. ާމރަްނދ ،  
 

 ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ ހއ. މާރަންދ  

 ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ ހއ. މާރަންދ  
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 ތަޢާރަފް 

މާރަންދ   މިއީ،   ފެންވަރާއި ހއ.  ޚިދުމަތުގެ  ގޮތްތަކާއި،  ޢަމަލުކުރާނޭ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  ފަރާތްތަކަށް  ލިިބގަންނަ  ޚިދުމަތް  ސިއްޙީ 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވިސް ޗާޓަރެވެ. 

 އަމާޒު  

ކީ ޞިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އާާބދީއެއް އޮތް ޤައުމަކަށް ހެދުމަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ލިިބގަނެވޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަސޭހައިން ދިވެހިރާއްޖެއަ
 ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލްވެވޭ ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އެންމެންގެ ަބއިވެރިވުމާއެކު ފޯރުކޮށް ދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން

 ތަސައްވަރު 

  ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތަކަށް މުޅިޤައުމު އެކުގައި

 މަސްޢ ލިއްޔަތު: 

 މި މަރުކަޒަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވާޞިލްވެވޭ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. •
 ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން. •
މާއި  ލިތަކަށް  އޯ.ީޕ.ޑީ ގެ ޚިދުމަތް  ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރަށުގައި ފެތުރޭ ރޯގާތަކާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ އޯ.ޕީ.ޑީ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުޢާންމު ބަ •

 ބައެއް ކަހަލަ ބަލިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްސަ ކްލިނިކްތައް ހިންގުން 
 ށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ރަށުގައި ރޯގާއެއް ފެތުރެމުން ދާނަމަ ރޯގާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަ •
 ދާނުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން.   •
 ހެލްތު ޮޕރޮމޯޝަން މަސައްކަތްތައް ރާވާ ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.  •
ބޭނުންވާ އެންޓިނޭޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުން އެންޓިނޭޓަލް ކްލިނިކް ހިންގުމާއި މާބަނޑުމީހުންނަށާއި  މާބަނޑު މީހުންނަށް   •

 އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލ މާތު ފޮރުކޮށްދިނުމަށް މަޢުލ މާތު ސެޝަންތައް ހިންގުން 
ނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޕޯސްޓްނޭޓަލް ކްލިނިކް ހިންގުމާއި ދަރިމައިވުމާއި ޢާއިލާ ރޭވުމާބެހޭ  ވިހެއުމަށްފަހު މައިމީހާއާއި ދަރިފުޅަށް ބޭ •

 މަޢުލ މާތާއި ޢާއިލާ ރެވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 
 އި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން. ވެކްސިންގެ ޚިދުމަތް ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކުގަ •
 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރު ބެލުމަށް ގްރޯތް މޮނިޓަރިންގ ްޕރޮގްރާމް ހިންގުން   5 •
 ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ްޕރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.   •
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 ކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސާފްތާހިރުކަން އިންސްެޕކްޓް ކޮށް ސަޓިފައި ކުރުން. ހޮޓާ، ކެފޭ، ފިހާރަ އަދި މަސްވެރި  •
 ސްކ ލްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކ ލް ހެލްތު ްޕރޮގްރާމް ރާވާ ހިންގުން.  •
 ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޯޕރޓްކުރުން. ޚިދުމަތްފޯރުވައިދެވޭ މީހުންގެ ރެކޯޑްތަކާއި، ސަރވޭލަންސަށް ބޭނުންވާ މަޢްލ މާތުތައް ބަލަހައްޓައި   •
 މަދިރިއާއި މީދާ އަދި ބަލި ފަތުރާ ސ ފާސ ފިން ޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން  •
 ކައުންސެލިންގ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސެލިންލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން  •

 

 ފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހި 

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން. •
 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން.  ▪
 ޚިދުމަތް ދިނުން.ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އައި ތަރުތީަބށް އިސްކަންދީގެން  ▪
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޙާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ އިޙްތިރާމް  ▪

 އަދާކުރުން.
 ހަމަހަމަކަމާއެކު ހާމަކަން ޮބޑުގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. ▪

 

 

 އްދަތުޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މު ޚިދުމަތްތައް #

 އޮފީހުގެ ފޯނަށް އަންނަ ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން 

 ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން  1

ބަނދުނ ން  ރަ  ( 6500566)ފޯންކޯލްތަކަށް   • ސްމީ 
ހެނދުނު މެންދުރުފަހު    08:00  ދުވަސްދުވަހު  ކުން 

 ކަށް ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާުބދެވޭނެއެވެ. 2:00
 ފޯނު ކެނޑުމުގެ ކުރިން މި ކޯލް ތަކަށް ޖަވާުބ ދެވޭނެއެވެ.  •
ޚިދުމަތް ހޯދަން ގުޅިފަރާތުން  ޭބނުންވާ ޚިދުމަތެއް އޮޅުން  •

ކޯލް   މުވައްޒަފަށް  ެބހޭ  ޚިދުމަތާ  ބޭނުންވާ  ފިލުވައި، 
ނުވަތަ އެކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޖަވާެބއް ޕާސްކުރުން،  

 ދެވޭނެ.
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 އެންޓްރީކުރުމާއި، ޢާންމުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން. 

 ސިޓީއާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން  2

ރަސްމީ  • ަބލައިގަންނާނީ  ލިޔެކިޔުންތައް  އާއި  ސިޓީ 
ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ  ން 8:00  ހެނދުނު  ބަންދުނ ން 

: އީމެއިލް  އަށް އިދާރީ އޮފީހުންނެވެ.  2:00މެންދުރުފަހު  
ha.maarandhoohc@health.gov.mv 

 މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ލިޔެކިޔުންތައް ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ   • ލިޭބ  އޮފީހަށް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންޓްރީކޮށް ކަމާގުޅޭ   3ރަސްމީ  
 ސެކްޝަނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ. 

ހޯދަން   • މަޢުލ މާތު  މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ 
ރަސްމީ  ގިނަވެގެން  މައްސަލަތަކަށް،  ނުޖެހޭ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ.  3މަސައްކަތު 
މަސައްކަތު   • ޖަވާބު    3ރަސްމީ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 

ސަަބުބ   ލަސްވާ  ޖަވާބުދިނުން  ނުދެވޭނަމަ، 
ެބއް ރަސްމީ  އޮޅުންފިލުވައިދެވޭނެ، ނުވަތަ ވަގުތީ ޖަވާ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ.  3މަސައްކަތު 
މަޢުލ މާތު   • މުއައްސަސާއަކުން  އެހެން  ދައުލަތުގެ 

ރަސްމީ  މައްސަލަތަކަށް،  ދެވޭނެ  ޖަވާުބ  ހޯދައިގެން 
ދެމެދުގެ    15ދުވަހާއި،    3މަސައްކަތު   ދުވަހާ 

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ.
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 ފައިސާ ލިބުން  ތަކަށް ބިލް  

ހުށަހަޅަންވާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު    ތަށް ިބލް •
މެންދުރުފަހު  8:00 ނ.ހޮޅުދ    2:00  އިން  އަށް 

. އީމެއިލް މެދުރެރިކޮށް އިދާރީަބޔަށެވެޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ  
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   ިބލް   ވެސް 

ha.maarandhoohc@health.gov.mv 
ގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބިލަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ތިރީ •

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 
ޕީ.އޯ ފޯމް، އެގްރިމެންޓް ނުވަތަ އެކަމަށް މިމަރުކަޒުން   •

 .ހުއްދަ ދިންކަން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް
ލިޭބތާ   • ފައިސާ  ަބޖެޓް  ހޮސްޕިޓަލުން   5އަތޮޅު 

 ތެރޭގައި ބިލަށް ފައިސާ ލިޭބނެ ދުވަސް

 ހުށަހެޅުން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި  

އެދި  • ަބއްދަލުކުރުމަށް  ވެރިއަކާ  އޮފީހުގެ 
ކުރައްވާ  ަބއްދަލު  އެދިފައިވާނަމަ،  އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް 
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް   މަތިން  ގޮތެއްގެ  ނިންމަވާ  ވެރިޔަކު 

 ޖަވާުބ ދެވޭނެ.  އެދޭ ފަރާތްތަކަށް
  ދުވަހުގެ  3ދުވަހާއި    1ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު   •

 ތެރޭގައި ޖަވާުބ ދެވޭނެ 
 އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން. 

 އެސްޓިމޭޓާއި،ބީލަން ހުށަހެޅުން.  3

ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ހުޅުާވލައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ  •
 ގެޒެޓުގައި ޢާއްމު އިޢުލާނެއް ކުރެވިގެންދާނެ 

ބީލަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދައުލަތުގެ  •
 ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  10މާލިއްޔާތު ގަވާއިދުގެ ބާބު 

 ގުޅިގެން ދ ކުރާ މަޢުލ މާތު ކަރުދާހުގައި އިޢުލާނާ •
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުަށަހޅަންވާނެ

 ވަޒީފާއަށް ހުށައެޅުން 
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 ވަޒީފާއަށް ހުށައެޅުން  4

އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް   •
ފަރާތްތަކުން   އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  ތެރޭގައި،  މުއްދަތުގެ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  އެ  ފޯމާއި،  ހުށަހަޅާ 
އިދާގައި   މި  އިންތިޒާމު  ަބލައިގަތުމުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް 

 ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ. 
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު ފޯމު ކަން   •

 ން ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ.މި އިދާރާއި
ލިޔެކިޔުންތައް  • ހުށަހަޅާ  ފޯމާއެކު  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް 

މުވައްޒަފުގެ  ަބލައިގަތް  އަދި  ގަޑި  ތާރީޚާއި  ަބލައިގަތް 
މަޢުލ މާތު ފުރިހަމަކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 
ސްކްރީނިންގ   ފުރިހަމަނުވާނަމަ،   މަޢުލ މާތު 

ފާހަގަކޮށް   ކަން  އެ  އެދިފައިވާ މަރުޙަލާގައި  ވަޒީފާއަށް 
އަންގައި،  ރަނގަޅު ފޯމް   ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ކަން 

ފޯމު    އެންގޭނެ.  ހުށަހެޅުމަށް ރަގަޅު  މުއްދަތުގައި  މި 
ޝަރުޠު    އިނުވާނަމަހުށަހަޅާފަ ބަލާނީ  ހުށަހެޅުމެއް  އެ 

މީގެ  އަދި  ގޮތުގައެވެ.  ހުށަހެޅުމެއްގެ  ފުރިހަމަނުވާ 
ކު އެއްކަރުދާސްކުރުމަށް  އިތުރުން  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެ

ތަޖުރިާބގެ  ތަޢުލީމާއި  ތެރެއިން  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހެޅޭ 
އެއްވެސް ލިޔުމެއް ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ފަހުން ަބލައި  

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 
  78ގެ      2014ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު   •

ވަނަ    11އަދި    3،6،9، 1،2  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    
ވަޒީފާއަށް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ނަންަބރުގައި 
އެދި  ވަޒީފާއަށް  ޝަރުޠުތަކާއި،  އައްޔަންކުރުމުގެ 
އަސާސީ  މަޤާމުގެ  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ    ހުށަހެޅުމަށް 

އި ޝަރުޠުތަކަށް ނުފެތޭ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ މަވޭތޯ ަބލަ
  ހުށަހެޅުންތައް ސްކްރީންކޮށް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.  އަދި މި 
ޝަރުޠު  ބަލާނީ  ހުށަހެޅުންތައް  ވަކިކުރެވޭ  ގޮތަށް 

 ފުރިހަމަނުވާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައެވެ.  
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އިންޓަވިއު މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ  ކުރިން ލިޔުމުން އެ ކަން    •
ޝަރުޠު ،   މަޤާމުގެ  މަރުޙަލާގައި  ސްކްރީންކުރުމުގެ 

އެފަރާހަމަނުވާކަ ފަރާތްތަކަށް   ކަނޑައަޅާ  ތުގެ މަށް 
މި    ހުށަހެޅުން އެންގޭނެއެވެ.   ސަަބުބ  ހޮވިފައިނުވާ 

އެންގުމުގައި ސްކްރީންކުރުމުގެ   ފަރާތްތަކަށް  އެ  ގޮތުން 
ަބޔާން   ތަފްޞީލުކޮށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ހަމަތަކަށް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. 
އެދި   • ގިނައިން    10ވަޒީފާއަށް  ފަރާތަށްވުރެ 

އަދި   ކުރެވޭނެއެވެ.  ޝޯޓްލިސްޓް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، 
 ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓް ނު

އަދި  • އިންޓަރވިއު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެވޭ  ޝޯޓްލިސްޓް 
މުއްދަތު  އޮންނާނެ  ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އެސެސްމެންޓާޢި 
މާކްސް  އިންޓަރވިއުއަށްފަހު  އަދި  އެންގޭނެއެވެ. 

 ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލް ޢާއްމުކުރެވޭއެވެ.
ޢާޢްމުކުރެވިފަ • އެއްވެސް    އިވާމާކްޝީޓް  މުއްދަތުގައި 

ލިިބފައިނުވާނަމަ،  ޝަކުވާއެއް  ފަރާތުން  ކެންޑިޑޭޓެއްގެ 
ވަޒީފާ   ފަރާތަށް  ލިުބނު  މާކްސް  މަތިން  އެންމެ 
ވިއުގަރ މެދުވެރިކޮށް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސީ. އެސް 

 ށް ފޮނުވޭނެއެވެ.ސިވިލް ސާރވިސް އަ
އި ދީފައިވާ  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުގަ •

ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ   މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ޗެކްކުރުމަށްފަހު ަބލައިގަނެވޭނެ 

ފުރިހަމަނުވާނަމަ  • ސްކްރީނިންގ  މަޢުލ މާތު    ،
އެ އެދިފައިވާ މަރުޙަލާގައި  ވަޒީފާއަށް  ފާހަގަކޮށް  ކަން 

އަންގައި،  ރަނގަޅު ފޯމް   ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެ ކަން 
 ގަޑިއިރު ދެވޭނެ 48 ހުށަހެޅުމަށް
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 ޞިއްޙީ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 

  ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ޚިދުމަތް  #
 ތަކެތި 

 ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަރުހަލާ ތަކާ ހޭދަވާނެ މުއްދަތު 
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 މެމޯ ހެއްދުން.  1
 ކާޑް  ޑީ.އައި .1
  / ވިސާކާޑު ޕާސްޕޯޓް .2

 )ިބދޭސީއެއް ނަމަ( 

މޯބައިލް  މެމޯގެ ޚިދުމަތް ދެވެނީ ޑޮކްޓަރެއް ދެއްކުމަށާއި އަދި  •
 ލެބޯރެޓަރީ ޚިދުމަތަށެވެ.  

  ކޮންމެމި ޚިދުމަތް ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި   •
ކުން މެންދުރުފަހު  8:00ރަސްމީ ގަޑީގައި ހެނދުނު    ކުދުވަހަ

ހުކުރު   ލިބިގެންދާނެ. ކައުންޓަރުން  މަރުކަޒުގެކަށް 02:00
  08:30ގަނޑު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ރޭ

ނަމަވެސް އެމާރޖެންސީ   ކަށެވެ.  09:30ކުން ރޭގަނޑު 
   ވެ.ގަޑިއިރު ލިބިގެންދާނެއެ  24ހާލަތްތަކުގައި މި ޚިދުމަތް  

މި މަރުކަޒުން ބަލިމީހުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް   •
އާސަންދައިން ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނީ ދިވެހި  

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލު ހުށައެޅުމުންނެވެ.  
އައިޑީ ކާޑު ހުށަނާޅާނަމަ، ޚިދުމަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

 . އަގުން ފައިސާ ނެގިގެންދާނެ
ހޯދުމަށް އެދޭއިރު ޕާސްޯޕޓް ނުވަތަ   ބިދޭސީން ޚިދުމަތް •

ވިސާކާޑު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މި މަރުކަޒުން ކަވަރ ކުރާ  
އިންޝުރެންސްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާނަމަ،ޚިދުމަތަށް  

 . ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުން ފައިސާ ނެގިގެންދާނެ
މި މަރުކަޒުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ   •

ތަކަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ވަގުތުން  ނަގަންޖެހޭ ޚިދުމަށް
 . ފައިސާގެ ރަޝީދު ހަވާލުކުރެވޭނެ

ބަލިމީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކިއު ތަރުތީބުން ވަގުތުން   •
 . މެމޯހައްދާދެވޭނެ

ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު    މަޢުލ މާތު ޚިދުމަތްތަކުގެ ޑީގެ.ީޕ.އޯ •
ރަސްމީ ގަޑީގައި   ކުދުވަހަ  ކޮންމެދުވަސް ފިޔަވައި 

  މަރުކަޒުގެކަށް 02:00ކުން މެންދުރުފަހު 8:00
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު    ލިބިގެންދާނެ. ކައުންޓަރުން
މި ޚިދުމަތް   09:30ކުން ރޭގަނޑު   08:30ރޭގަނޑު  

 ލިބިގެންދާނެއެވެ. 
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 ން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކު 2

 ކާޑް  ޑީ.އައި .1
/ ވިސާ ކާޑް   ޕާސްޕޯޓް .2

 ( ނަމަ ިބދޭސީއެއް)

ބަލިމީހުން އަންނަ ތަރުތީުބން  •
ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރ އިން 

ސިސްޓަމަށް ޖެނަރޭޓް ކުރުމަށްފަހު މެމޯ 
ދެވޭނެއެވެ، މެމޯ ނަންަބރ ތަރުތީުބން  

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަށް  
 ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ޑޮކްޓަރު އެއްވެސް ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް  •
ރިކުއެސްޓް ދެއްވައިފިނަމަ، ޑޮކްޓަރަށް 

ކަވައި ނިމުމުން ރިސެޕްޝަނަށް ދައް
ރިކުއެސްޓް ހުށައެޅުމުން ސާމްޕަލް 

 ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.
އޮްބޒަވޭޝަން ނުވަތަ އެޑްމިޝަންގައި  •

ާބއްވަން ޑޮކްޓަރ ޭބނުންވެލައްވައިފިނަމަ،  
ނަރުހުން އެ އިންތިޒާމް އެޓެންޑެންޓުންގެ  
 .އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެއެވެ

ަބންދު ވަގުތުތަކުގައި އެމެޖެންސީކޮށް  •
އަންނަ ަބލި މީހުންނަށް ޚިދުމަތް  

 ލިޭބނެއެވެ. 
ކޮންމެ  • ފިޔަވައި  ދުވަސްތައް  ަބންދު 

ހެނދުނު   އިން    8:00ދުވަހަކު 
ރޭގަނޑު އަށް    2:00މެންދުރުފަހު   އަދި 

އަށް ަބލިމީހުން ެބލުން   9:30އިން    8:30
 ކުރިއަށްދާނެ

 ޭބސް ދެއްވާފައިވާ ޑޮކްޓަރަށް
 ސިޓީ

 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުން  •
މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހައްދާދެވޭނީ ަބލިމީހާ ޑޮކްޓަރަށް   -

ސެޓްފިކެޓް  މެޑިކަލް  އަދި  ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. 
ހާލަތަށް   ަބލިމީހާގެ  ކަނޑައަޅަނީ  މުއްދަތު  ދެވޭނެ 

 ަބލައި ޑޮކްޓަރެވެ.
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  ރެފަރ   ބަލިމީހާ   އާސަންދައިން 
  ބޭނުންވާ   ކުރުމަށް 

 :ޑޮކިއުމެންޓްތައް 
 ބަލިމީހާގެ އައިޑީ ކާޑު -
 އެހީތެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑު   -
ފޯން  - އެހީތެރިޔާގެ 

 ނަންަބރ  
އެމަރޖެންސީ   -

 އެވަކުއޭޝަން ފޯމް
ސައިން  - ވައިޓަލް 

 މޮނިޓަރ ޝީޓް  
އިތުރު  - ގުޅޭ  ަބލިމީއާއި 

 ލިޔުންތައް 

ފޮނުވަން   • އަށް  ފަރުވާ  އިތުރު  ޑޮކްޓަރ ަބލިމީހާ 
ނިންމުމުން އާސަންދަ އިން ރިފަރ ކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް އާސަންދައަށް ފޮނުވުން 
އަށް   • އެހީތެރިޔާ  ަބލިމީހާގެ  ހަމަޖެހުމުން  އާސަންދަ 

އެންގުން އަދި ދަތުރުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން )  
ގައި   ލޯންޗް  އާސަންދައިން  ޕްރައިވެޓް  ދަތުރުކުރުމަށް 

އަންގަވައިފިނަމަ( އަދި ަބލިމީހާ އާ އެކު ދާނެ އެސްކޮޓެއް  
އެސްކޮޓް  ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.  ފަރާޓުން  މިމަރުކަޒުގެ 
ތަނަށް  ފަރުވާދޭ  ދަތުރުކޮށް  އާއެކު  ަބލިމީހާ 
 ގެންދިއުމަށްފަހު ަބލިމީހާގެ ހާލަތު ހޭންޑްއޯވަރ ދޭނެއެވެ. 

 ބޭސްއެޅުން  3
 ޑީ ކާޑް އައި. .1
  / ވިސާކާޑު ޕާސްޕޯޓް

 )ިބދޭސީއެއް ނަމަ( 

މި ޚިދުމަތް ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު   •
މެންދުރުފަހު    8:00ހެނދުނު   އަދި  އަށް    2:30އިން 
ލިބިގެންދާނެއެވެ.  9:30އިން     8:30ރޭގަނޑު    އަށް 

ޚިދުމަތް   މި  ހާލަތްތަކުގައި  އެމާރޖެންސީ    24ނަމަވެސް 
 ގަޑިއިރު ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

  އެމްބިއުލާންސްގެ  5
 ޚިދުމަތް 

އެމްިބއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އަވަސް ފަރުވާ  • 
އުމުރުންދުވަސްވީ   ބަލިމީހުންނަށާއި،  ބޭނުންވާ 
މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިން އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  

ޚިދުމަތް ލޭިބ   ގެނައުމާއި ަބލިމީހުން ޞިއްޙީ  ތަނަކަށް 
ޚިދުމަތަކީ    ގެންދިއުމަށެވެ. ލިޭބނެ   24މި  ގަޑިއިރު 

 ޚިދުމަތެއް
އެމްިބއުލާންސްގައި މައްޔިތާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް   •

 އުފުލަނީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައެވެ.
އަތުން   • ފަރާތުގެ  ދަތުރުކުރާ  ދަތުރަކަށް  އެމްިބއުލާންސް 

 ރުފިޔާ ނެގޭނެ   25
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މިނެޓް   15އެމްިބއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް އެދޭތާ ގިނަވެގެން   •
 ތެރޭގައި، އެ ޚިދުމަތް ލިޭބނެއެވެ. 

6 
މޯބައިލް ލެބޯޓްރީގެ  

 ޚިދުމަތް 

ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނަމަ  •
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން 
އަންގައިދޭ ކާރޑް  

، ވަތަ ޕާސްޕޯޓްނު

ިބދޭސީ އެއްނަމަ 
ސާމްޕަލް  ، ޕާސްޕޯޓް

 ރިކުއެސްޓް
 

ފިޔަވައި  • ދުވަސް  ަބންދު  ޚިދުމަތް  ލެޯބޓްރީގެ  މޯަބއިލް 
އަށް     10:30އިން    8:00ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  

  ކުރިއަށްދާނެ.

7 
ތެލަސީމިއާ  

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ  
 ޚިދުމަތްތައް 

 ޑޯރނާސް ފޯރމް  -1
 އައި.ޑީ ކާޑް  -2
  /ޕާސްޕޯޓް  -3

 )ިބދޭސީއެއް ނަމަ(ވިސާކާޑު

 ތެލަސީމިއާ ޕޭޝަންޓް ފޮތް  -4

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑޯނަރ ފޯމް ޑޮކްޓަރ ފުރިހަމަ   •
ފަހު  ޗެކްކުރުމަށް  ވައިޓަލްސް  އެއަށްފަހު  ކުރާނެއެވެ. 
ހަދަން   ސާމްޕަލް  މެޗް  ކްރޮސް  ރަނގަޅުނަމަ 
ހޮސްޕިޓަލްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.  ހޮސްޕިޓަލުން ލޭ ޕެކެޓް  
 ލިުބމާއެކުލޭއެޅުމަށް އަންނަންވީ ގަޑި އެންގޭނެއެވެ.  

 ޚިދުމަތްތައް   ދެވޭ   ޔުނިޓުން   ހެލްތު   ޕަބްލިކް 

 ހޯދުމަށް ޭބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޚިދުމަތް  #
 ތަކެތި 

 މުއްދަތު  ހޭދަވާނެ ތަކާ މަރުހަލާ ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ

1 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ  
އަލަށް   ތަނެއް 
 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 

 ދޭ  ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ.  1
 ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ތަންތަން
. ފޯމު   ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް  ހުއްދައާ
 ލިންކުން  ތިރީގައިވާ  ފޯމް

 .  ކުރެވޭނެއެވެ ޑައުންލޯޑް

http://health.gov.mv/Upl
oads/Downloads//Forms/

ަބލައިގަންނާނީ   • ލިޔެކިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެޕްލިކޭޝަން 
ން 8:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެރަސްމީ ބަންދުނ ން ކޮންމެ 

ފަހު   އަދި  2:00މެންދުރު  އޮފީހުން  އިދާރީ  އަށް 
  ha.maarandhoohc@health.gov.mvއީމެއިލް:  

ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  ފޯމް   މެދުވެރިކޮށްވެސް  އެޕްލިކޭޝަން 
ދިނުމުގައި   ޚިދުމަތް  "ކާބޯތަކެތީގެ  ހުށަހަޅާއިރު 

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
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Forms(138).pdf  , 
https://counter.health.gov
.mv   

  ދިވެހި ފަރާތުގެ ހިންގާ ތަން. 2
  ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން

 ކޮޕީ

 ތަނުގެ  ޚިދުމަތްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ. 3
ފްލޯރ ޕްލޭން  / ލޭއައުޓް

ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތަށް ކުރަހާ 
 ލޭބަލްކޮށްފައިވާ ކުރެހުން

ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ )
ސަރަޙައްދު އަދި ަބދިގޭގެ  

މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތާއި 
ތަނުގެ ކުޑަ ޮބޑުމިން އެނގޭގޮތަށް 

 (މިންތަކާއެކު

 ނުވަތަ އިދާރާއިން ކައުންސިލް. 4
 ދ ކޮށްފައިވާ ފާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ
 ހުއްދަ  ކުރުމުގެ ވިޔަފާރި

ދާރާއިން ނުވަތަ އި ކައުންސިލް. 5
ކަނޑައަޅާ ފާރާތަކުން ދ ކޮށްފައިވާ 

 އިމާރާތުގެ ހުއްދަ

  ފާސްކޮށްފައިވާ ނަން ތަނުގެ. 6
 ލިޔުން

ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ަބޔާންކުރާ 
ނަންަބރު: )ޤަވާޢިދު  ގެ R-380/2014ޤަވާޢިދު"   )

 ގައިވާ މިންގަނޑަށް ތަން ފެތެންވާނެއެވެ.  2ޖަދުވަލު 

ހުށަހަޅަ • ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމް  ންޖެހޭ  އެޕްލިކޭޝަން 
ލިޔެކިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ފޯމް ހުށަހަޅާތާ  

ނ ން   ަބންދު  ކާބޯތަކެތީގެ    03ރަސްމީ  ތެރޭ  ދުވަސް 
ޝެޑިއުލް   ކުރުމަށް  އިންސްޕެކްޓް  ތަން  ޚިދުމަތްދޭ 
 ކުރުމަށްފަހު ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް ފޯނުން އަންގާނެއެވެ.  

"ކާބޯތަކެތީގެ   • ކުރުމަށްފަހު،  ޚިދުމަތް  އިންސްޕެކްޓް 
ދިނުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް 

ނަންަބރު: )ޤަވާޢިދު  ޤަވާޢިދު"  -R/2014ަބޔާންކުރާ 
ޖަދުވަލު  380 ގެ  ފެތޭނަމަ   2(  މިންގަނޑަށް  ގައިވާ 

ދެއްކުމުން  މަރުކަޒަށް  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ހުއްދައަށް 
 ހުއްދަ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ކަންތައްތައް   • ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ  އިންސްޕެކްޝަނަށްފަހު 
ހުރިނަމަ، އިސްލާހުކުރަންޖެހޭތަން ކަންތައްތައް އެގޭގޮތަށް 

ބަންދުނ ން   ރަސްމީ  ތެރޭގައި     3ލިޔުމުން   ދުވަސް 
އެކަންކަން   އަދި  ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި 

ބަންދު ނ ން   އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އެންގުމުން ރަސްމީ 
އިންސްޕެކްޝަން    03 ޗެކް  ރީ  ތެރޭގައި  ދުވަސް 

ގިނަވެގެން   އިސްލާހްކުރުމަށް  މިގޮތަށް    3ހެދޭނެއެވެ. 
 ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
https://counter.health.gov.mv/
https://counter.health.gov.mv/
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  އެންޑް ވޯޓަރ މޯލްޑިވްސް. 7
( MWSC) ކޮމްޕެނީ ސުވަރޭޖް

ނުވަތަ އެރަށެއްގައި ނަރުދަމާ 
ނިޒާމު ހިންގައި ބަލަހައްޓާ  

ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް 
ހަދާފައިވާ ކަމުގެ  " އޮއިލްޓްރެޕް"

ހަމައެކަނި ކާބޯތަކެތި  )ލިޔުން 
 (ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަނަށް

  ކާޯބތަކެތި އެހެންތަނަކުން. 8
 ސަޕްލައި ވިއްކާނަމަ، ގެނެސްގެން

  ކެތީގެކާޯބތަ ފަރާތަކީ ކޮށްދޭ
 ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް
 ލިއުން  ކަމުގެ ފަރާތެއް ލިިބފައިވާ
 ކޮޕީ ހުއްދައިގެ ދީފައިވާ ނުވަތަ

ލިޔެކިޔުންތައް .  9 ހުށަހަޅާ 
ހަމަނުވާ  މުއްދަތު  ވާންވާނީ 

 ލިޔުންތަކަކަށެވެ. 

ކުރުން   • އައު  ހުއްދަ  ތަންތަނުގެ  ޚިދުމަތްދޭ  ކާބޯތަކެތީގެ 
މަސްކުރިން    1ބޭނުންނަމަ، ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  

 ކޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެޕްލި

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތުގެ  •
ތެރޭގައި ތަނުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް ަބދަލުވެގެން ހުއްދަ 
ދ ކޮށްފައިވާ   ފަރާތަށް  ހިންގި  ކުރިން  އައުކުރާނަމަ، 
ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އޮތްނަމަ އެމުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު 

 އެއް ނުނަގާނެއެވެ. ފީ

2 

ކާބޯތަކެތީގެ  
ޚިދުމަތްދޭ  

ތަންތަނުގެ ހުއްދަ  
 އައު ކުރުން  

ދޭ  .1 ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ 
ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި  
ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް  ހުއްދައާ 
ފޯމު. ފޯމް ތިރީގައިވާ ލިންކުން 

 ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  
http://health.gov.mv/Upl
oads/Downloads//Forms/
Forms(138).pdf  , 

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
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https://counter.health.gov
.mv  
ކުރިން ދ ކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ 

 ކޮޕީ.
ކާޯބތަކެތި   .2 ތަނަކުން  އެހެން 

ވިއްކާނަމަ،   ގެނެސްގެން 
ފަރާތަކީ   ކޮށްދޭ  ސަޕްލައި 
އުޞ ލުން  ވިޔަފާރި 
ގެ  ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމު

ލިިބފައިވާ   ހުއްދަ 
 ފަރާތެއްކަމުގެ ލިޔުން.

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ   .3
އެއްވެސް   އަށް  ލޭއައުޓް 
ނަމަ   އައިސްފައިވާ  ަބދަލެއް 
ސާފުކޮށް   ލޭއައުޓް  ތަނުގެ 
ލޭަބލް  ކުރަހާ  ގޮތަށް  އެނގޭ 

 ކޮށްފައިވާ ކުރެހުން.

ލިޔެކިޔުންތައް  • ހުށަހަޅާ 
ހަމަނުވާ   މުއްދަތު  ވާންވާނީ 

 ތަކަކަށެވެ. ލިޔުން

https://counter.health.gov.mv/
https://counter.health.gov.mv/


`            
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3 

ޚިދުމަތް   ކާބޯތަކެތީގެ 
ތަންތަނުގެ   ދޭ 
މުއްދަތުގެ   ހުއްދައިގެ 
ތަނުގެ   ތެރޭގައި 
ފަރާތް   ހިންގާ  ނަމާއި 
ހުއްދަ   ބަދަލުވެގެން 

 އައުކުރުން.  

 

ދޭ   .1 ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ 
ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ތަންތަން 
ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ކުރުމަށް   .ހުއްދައާ 

ލިންކުން  ތިރީގައިވާ  ފޯމް 
 ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  

http://health.gov.mv/Upl
oads/Downloads//Forms/
Forms(138).pdf  , 
https://counter.health.gov
.mv  

އިކޮނޮމިކް  .2 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ނުވަތަ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
ފަރާތަކުން   ވަކި  ކަނޑައަޅާ 
ކުރުމުގެ   ވިޔަފާރި  ދ ކުރާ 

 ހުއްދަ.
ތަނުގެ ނަން ފާސްކޮށްފައިވާ   .3

 ލިޔުން.
އެންޑް   .4 ވޯޓަރ  މޯލްޑިވްސް 

ކޮމްޕެ ނުވަތަ ސުވަރޭޖް  ނީ 
އެރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު  
ހިންގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކުން  
އޮއިލް   ގޮތަކަށް"  ކަނޑައަޅާ 
ކަމުގެ   ހަދާފައިވާ  ޓްރެޕް" 
ލިޔުން. )ހަމައެކަނި ކާޯބތަކެތި  

 ތައްޔާރު ކުރާ ތަންތަނަށް( 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ   .5

އެއްވެސް   އަށް  ލޭއައުޓް 
އައިސްފައިވާ  ަބދަލެއް 

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
https://counter.health.gov.mv/
https://counter.health.gov.mv/


`            
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ނަމަތަނުގެ ލޭއައުޓް ސާފުކޮށް  
އެނގޭ ގޮތަށް ކުރަހައި ލޭަބލް  

 ކޮށްފައިވާ ކުރެހުން.
ަބދަލު   .6 މެނޭޖްމެންޓް 

ތަން  ކުރިން  ކުރުމާމެދު، 
އިޢުތިރާޒެއް   ފަރާތުގެ  ހިންގި 

 ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން.
ދިވެހި   .7 ފަރާތުގެ  ހިންގާ  ތަން 

އަންގައިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން 
  / ކޮޕީ  ކާޑުގެ 

 ކުންފުންޏެއްނަމަ
ޒިންމާވާފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު  

 ކޮޕީ
ކާޯބތަކެތި   .8 ތަނަކުން  އެހެން 

ވިއްކާނަމަ،   ގެނެސްގެން 
ފަރާތަކީ   ކޮށްދޭ  ސަޕްލައި 
އުޞ ލުން  ވިޔަފާރި 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  
ލިިބފައިވާ   ހުއްދަ 

 ފަރާތެއްކަމުގެ ލިޔުން.
ކުރިން ދ ކޮށްފައިވާ  .9

 ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 



`            
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4 

  ޚިދުމަތް   ކާބޯތަކެތީގެ 
ވަގުތީ    ތަންތަނުގެ   ދޭ 

އެދި   ހުއްދަ އަށް 
 ހުށަހެޅުން 

 

ދޭ   .1 ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ 
ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި 
ހުށަހަޅާ   ކުރުމަށް  ހުއްދައާ 
ތިރީގައިވާ  ފޯމް  ފޯމު. 
ޑައުންލޯޑް  ލިންކުން 

 ކުރެވޭނެއެވެ.
http://health.gov.mv/Upl
oads/Downloads//Forms/
Forms(138).pdf  , 
https://counter.health.go
v.mv  

މި   .2 ތަނަކީ  ގެންނަ  ކާބޯތަކެތި 
ދަށުން   ޤަވާޢިދުގެ 
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހުއްދަ ނަގަން  
އެކަން   ނަމަ  ތަނެއް  ޖެހޭ 

 އެނގޭނޭފަދަ ލިޔުމެއް.
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދ ކުރާ   .3

ތަން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ  
ެބލެނިވެރި   ތަނުގެ   / ނުވަތަ 

 ފަރާތުގެ ހުއްދަ.
އިކޮނޮމިކް   .4 އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ނުވަތަ   ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
ވަކި ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ   

ކުރުމުގެ   ވިޔަފާރި  ދ ކުރާ 
 ހުއްދަ.

ކާޯބތަކެތި   .5 ތަނަކުން  އެހެން 
ވިއްކާނަމަ،   ގެނެސްގެން 
ފަރާތަކީ   ކޮށްދޭ  ސަޕްލައި 

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
https://counter.health.gov.mv/
https://counter.health.gov.mv/
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އުޞ ލުން  ވިޔަފާރި 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  
ލިިބފައިވާ   ހުއްދަ 

 ފަރާތެއްކަމުގެ ކިޔުން.

5 

ޚިދުމަތް   ކާބޯތަކެތީގެ 
ހުއްދަ    ތަންތަނުގެ ދޭ  

ނުވަތަ   ގެއްލިގެން 
ވެގެން   ހަލާކު 
ކޮޕީއަކަށް   ހުއްދައިގެ 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

ދޭ   .1 ޚިދުމަތް  ކާބޯތަކެތީގެ 
ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި 
ހުށަހަޅާ   ކުރުމަށް  ހުއްދައާ 

ތިރީގައިވާ  .ފޯމު ފޯމް 
ޑައުންލޯޑް  ލިންކުން 

 ކުރެވޭނެއެވެ.
http://health.gov.mv/Upl
oads/Downloads//Forms/
Forms(138).pdf  , 
https://counter.health.go
v.mv  

ތަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ދިވެހި   .2
 އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން
 ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ަބލައިގަންނާނީ   • ލިޔެކިޔުންތައް  ފޯމާއި  އެޕްލިކޭޝަން 
ން 8:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެރަސްމީ ބަންދުނ ން ކޮންމެ 

ފަހު   އަދި    އަށ2:00ްމެންދުރު  އޮފީހުން  އިދާރީ 
  health.gov.mvhcn.magoodhoo@އީމެއިލް:  

  މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ   • ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމް  އެޕްލިކޭޝަން 
ހުއްދައަށް   ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  ހަމައަށް  ލިޔެކިޔުންތައް 

% ފީގެ  ނަގާ  )ހުއްދައަށް  ފައިސާގެ  ( 50ދައްކަންޖެހޭ 
 ދެއްކުމުން ހުއްދަ އާކުރެވޭނެއެވެ.

6 
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް  

ހުއްދަ  ދޭ ތަންތަނުގެ  
 ބާޠިލުކުރުން 

ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުމަށް އެދި   .1
ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން  

 ލިޔެފައިވާ ސިޓީ.
ކުރިން ދ ކޮށްފައިވާ  .2

 ހުއްދައިގެ ކޮޕީ. 
ތަން ހިންގާ ފަރާތުގެ ދިވެހި   .3

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 
 ކާޑުގެ ކޮޕީ 

ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ ަބލައިގަންނާނީ  •
ން 8:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެރަސްމީ ބަންދުނ ން ކޮންމެ 

ފަހު   އަދި    އަށ2:00ްމެންދުރު  އޮފީހުން  އިދާރީ 
  ha.maarandhoohc@health.gov.mvއީމެއިލް:  

  މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ހު • އެދި  ކުރުމަށް  ބާތިލު  އާއި  ހުއްދަ  ސިޓީ  ށަހަޅާ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  

http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
http://health.gov.mv/Uploads/Downloads/Forms/Forms(138).pdf
https://counter.health.gov.mv/
https://counter.health.gov.mv/
mailto:n.magoodhoohc@health.gov.mv
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ދުވަސް ތެރޭގައި ހުއްދަ ާބތިލު    03ރަސްމީ ަބންދު ނ ން   
 ކުރެވުނުކަން ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

7 
މަސްވެރިކަންކުރާ  

ދޯނިފަހަރު  
 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

 ސިޓީ ވެރިފަރާތުގެ އުޅަނދުގެ. 1

 އައިޑީ ވެރިފަރާތުގެ އުޅަނދުގެ. 2
 ކޮޕީ  ކާޑު

  މަސްވެރިކަންކުރުމަށް. 3
 ކޮޕީ ހުއްދައިގެ ދ ކޮށްފައިވާ

 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރީގެ އުޅަނދުގެ. 4

)ޞިއްޙީ  ފޯމް އެޕްލިކޭޝަން. 5
މަރުކަޒުން ފޯރމް  
 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ( 

ހުށައެޅުއްވުމުން މި މަރުކަޒުން ދޯނި ޗެކްކުރުމަށްފަހު  •
ދުވަސް ތެރޭގައި   3އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ  

ސެޓްފިކެޓް އައު ކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި އިސްލާޙުކުރަން  
ދުވަސް   3ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް އިސްލާޙުކުރުމުން 

 އި ސެޓްފިކެޓް އައުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ތެރޭގަ

8 
އާއިލާ ރޭވުމުގެ  
 ޚިދުމަތް ދިނުން 

ޢާއިލާ ރޭވުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ  
 ކާރޑް 

އިން  10:00ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  •
އަށް ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުން މި  1:00މެންދުރުފަހު 

 ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.   

9 
އުފަންވާ ކުދިންނަށް  

 ވެކްސިންދިނުން 
  ކާޑު މޮނިޓަރިންގ ގްރޯތް. 1

 

މަހެއްގެ   • ދޭންޖެހޭ    10ކޮންމެ  ވެކްސިން  ދުވަހު  ވަނަ 
ހުރިހާ ކުދިންނަށް މިމަރުކަޒުގެ ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ 

 ފަރާތުން އަންގާ ވެކްސިން ދެވޭނެއެވެ. 
އެކި އުމުރު ފުރައިގެ ޭބފުޅުންނަށް އަދި އެކި ަބލިތަކަށް  •

 ޕަްބލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން އަންގާ ވެކްސިން ދެވޭނެއެވެ.

10 
ދަށުގެ  އަހަރުން    5

ކުދިންގެ އިސްކޮޅާއި  
 ބަރުދަން ޗެކްކުރުން/ 

  ކާޑު މޮނިޓަރިންގ ގްރޯތް. 1
އިން  8:00 ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު •

އަށް  2:00އިން  1:00އަދި މެންދުރުފަހު  އަށ9:00ް
އަހަރުން ދަށުގެ  5ޕަްބލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުން  
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ވިޓަމިން އޭ އާއި  
 ފަނީބޭސް ދިނުން 

ކުޑަކުދިން ކިރުމާއި އިސްކޮޅު ބެލުން ކުރިއަށް 
 ގެންދާނެއެވެ.  

 ހޯމް ވިޒިޓް   12

ެބޑް ރިޑަން ޕޭޝަންޓުންނާއި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް   • 
ނުކުޅެދިފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކުގެ ގޭގެއަށް 

ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި  ދެފަހަރު މަހަކު 
މި މަރުކަޒުގެ ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންގެ އިތުރުން ޕަްބލިކް 

  ހެލްތް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ަބއިވެރިވާނެއެވެ.
މި ވިޒިޓްގައި ބަލިމީހާގެ ހާލަތު ަބލާ   •

 ފަރުވާދެވިގެންދާނެއެވެ. 
 

 
 ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ 

 އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު، ރިވެތިގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނާއި މުޢާމަލާތްކުރެއްވުން •
ކޮށްދޭ މުވައްޒަފަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވިދާނެ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކީ ރިސެްޕޝަނުން ނުވަތަ  އެ ޚިދުމަތް ފޯރު  •

 ފަދަ ޚިދުމަތްތެއްކަމުގައި ވެދާނެކަން ޤަބ ލްކޮށް ކެތްތެރިކަން އިސްކުރެއްވުން.
 ؛ކަންކަމުގައި ދުރާލާ އެކަމެއް ކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ވަގުތުއޮށްވާ އެ ޚިދުމަތެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން •
 އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަނގަ ބަހުން ނ ނީ ޢަމަލުން ވިޔަސް ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ނުހިންގުން.  •
 އެމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެންމެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރުކުރުން.  •

އަށް   ha.maarandhoohc@health.gov.mv ވާއެއް އޮތްނަމަމިމަރުކަޒުންދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ޝަކު
ށް މަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ދުރުވެ ޝަކުވާ  2:00ން މެންދުރުފަހު   08:00އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ނ ން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު  

 ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 
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 ގުޅުއްވުމާއި މައުލ މާތު ލިބިގަތުމަށް  ޒަށްޞިއްޙީަމރުކަ ނ. މަގ ދ 
 6500566 އެމްބިޔުލޭންސް ނަންބަރު:

އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރަށް 
 ގުޅުމަށް:

6500566 

 6500566 ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް:
 6500566 ގެ އިދާރީ އޮފީސް:ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

 ha.maarandhoohc@health.gov.mv އޮފީހުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 މަޢުލ މާތު އާއްމުކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމްޓަށް:

 ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މަރުކަޒު

  

                      https://www.facebook.com/n.magoodhoohc/ 

 

https://www.facebook.com/n.magoodhoohc/

