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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
 މާލެ،       

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
 

 ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 ފުރަތަމަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ދިނުމުގެ  )ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް 2015/29މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި 38ޤާނޫނު( ގެ 

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ  ޤައުމީޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ،މަތީން

ހެލްތު  ،ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޚިދުމަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަދާ

ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ  ކައުގައި ރައްމުއިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަ

 ކުރުމާއި ހިއްސާ ބެލެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތުމަޢުލޫމާތާއި، އެ ފަދަ 

    ނުގެޤާނޫއެ  ،ރިޕޯޓުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތތައް  44

ތަފާސްހިސާުބގެ ބޭނުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތދޭ  ،މޮނިޓަރކުރުމާއި

ތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުގައި މަޢުލޫާމތުތަންތަުނން ބަލަހައްޓާ 

ގުޅޭ  އެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކުރުމާ ،ރަންވީ ގޮތާއިޢަމަލުކު

ވަނަ މާއްދާއިން  72ޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ  އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމަށް

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ލައިބާރުލިބިގެން އެކުލަވައި

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، "ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާެބހޭ  (ށ)  

 ދު" އެވެ.ގަވާއި
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      ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި  .2 މަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު ޢަގަާވިއދަށް 

)ތިނެއް( މަސްދުަވސް ހަމަވާ  3ތާރީޚުން ފެށިގެން  މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ވަނީއެވެ.މިފައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ،މި ގަވާއިދުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް  .3 މަުގސަދު 

  މިނިސްޓްރީގައި ހެލްތު އިްނޮފމޭޝަން ސިސްޓަމެއް އުފައްަދއި،  )ހ(  

ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވާއެ ސިސްޓަމް ބަލަހައްޓަން ހަވާލު

 ބަޔާންކުރުން.

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  މަޢުލޫމާތުހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް  )ށ(  

 .ކުުރންފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން

 ލޫމާތުތައް މުރާޖާ މަޢު ރާހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަަމށް އެއްކު )ނ(  

 .ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން ކުރުމާ

ަތއް މަުޢލޫމާތުހެލްތު އިންފޮޭމޝަން ސިސްޓަމަށް ޭބނުންވާ  )ރ(  

ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން  ހިއްސާކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ކަމާ

 ަކން ބަާޔންކުރުން.އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭނެ

ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ  ކައުގައި ރައްމުހެލްތު އިންފޮމޭަޝން ސިސްޓަ )ބ(  

 .ބަޔާންކުރުން މަޢުލޫމާތު

 މަޢުޫލމާތު ކުރަންޖެހޭ  ކައުގައި ރައްމު ހެލްތު އިންފޮމޭަޝން ސިސްޓަ )ޅ(  

އުފެއްދުމާއި، އެއްކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، ހާމަކުރުމާއި، 

ހިއްސާކުރުމާއި، ރިޕޯޓުކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުތައް  ބެލެހެއްޓުމާއި،

   .ބަޔާންކުރުން

ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން  ގޮތުގެ މަތީންގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  މި )ކ(  
އިމުކުރެވެންދެން ޢަމަލުކުރަންވީ އިންތިޤާލީ އުޫސލު ޤާސިސްޓަމް 
 ބަޔާންކުރުން.
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ޅުމުގެ އުސޫލުތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުއެ )އ(  

 ބަޔާންކުރުން.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމޭނޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހަިއ   .4 ގަާވިއދު ހިންގޭ ދާިއރާ 

 ތަންތަނުގެ މައްޗަށް މި ގަވާއިދު ހިނގާނެއެވެ. 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ންކުރުން ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަގުސަދުތައް  3މި ގަވާއިދުގެ   .5 ހެލްތު އިންފޮމޭަޝން ސިސްަޓމް ާޤއިުމކުރުން 

)ހައެއް(  6މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،ޓަކައި ކުރުމަށްހާސިލު

 ޞިއްޙީމިނިސްޓްރީގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ތާއި ތަފާސްހިސާުބ ބެލެހެއްޓުމަްށ، ހެލްުތ އިންފޮމޭޝަްނ ލޫމާޢުމަ

 ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރަން ވާނެއެވެ. 

 ާޤއިުމކުރުުމގެ  ހެލްތު އިންފޮމޭަޝން ސިސްަޓމް

 މަުގސަދު 

ހެލްތު އިންފޮމޭަޝްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ވަނަ މާއްދާގައި  5ގަވާއިދުގެ  މި  .6

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުީމ  ،ކީސިސްޓަމް އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަ

 ރާއާންމުކު ،ތަޙުލީލުކޮށް ކޮށް،އެއް ،ދައިނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފައް

ގެ އެހީގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި ހަރުދަނާކުރުމަްށ މަޢުލޫމާތު

 އެހީތެރިވެދިނުެމވެ.  ގޮތުގެ މަތީންދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންނަިނވި 

  

 

ުކރެވޭ ތަންފީޛު ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތައް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ )ހ(

  މިންވަރު ބެލުމާއި، ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ އިްނސާނީ

 ،ކާއިލަތްތަވަސީ  ތަޢުލީމީ ،ކާއިލަތްތަވަސީ  މާލީ ،ކާއިލަތްތަވަސީ

ޖީއާއި އެހެނިހެން ަވސީލަތްތައް ދެނެގަތުމާއި، ެއފަދަ ޓެކްނޮލޮ

 .ންވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮްށދިނު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ  )ށ(  

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިުނން. މަޢުލޫމާތުފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ 
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 ތަންފީޛުޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތައް  )ނ(  

ރާއި އޭގެ ކުރެވެމުންދާ މިންވަ ތަންފީޛުއެ ކަންކަން  ،ކުރުމަށާއި

 ދެނެގަތުމަށް އެހީތެރިެވދިނުން. ތަފުސީލު

ހެލްތު އިންފޮމޭަޝން ބަލަަހއްޓާ ފަރާތުެގ  

 ލިއްޔަތުަތއް ްސއޫމަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ހެލްތު  5މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .7

 ،އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ބަލަަހއްޓާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 ވަނީއެެވ.މި ފައިކޮށްތިރީގައި ބަޔާން

 ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ދުރުރާސްތާގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި (1)   

މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައްޗަްށ 

 ؛ކުރުންހާސިލުުދތައް ގުސަމި ގަވާއިދުގެ މަ ،ބިނާކޮށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  9މި ގަވާއިދުގެ  (2)   

 ކުރުން.އެއް މަޢުލޫމާތު ހައިއެންމެ

އެއްކުރުމުގައި ޤައުމީ ޞިއްޙީ  މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ   (3)   

 މަޢުލޫމާތުސިޔާސަތުތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ 

އެއްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން؛ މިގޮތުން އެއްކުރެވޭ 

ޤައުމީ ޞިއްޙީ ނިޒާމުގައި  ،ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަޢުލޫމާތު

ތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްސީއިންސާނީ ވަ

އެފަދަ ދާއިރާތަކަްށ  ،ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެަގނެ

 ވަސީލަތްތައް އެކަށައަޅާނެ ގޮތްަތއް ދެނެގަތުން؛

ހެލްތް އިންފޮޭމޝަން ސިސްަޓމަށް ބޭުނންވާ އަސާސީ  (4)   

  މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

ން ަބލައިގަނެވޭ އަސާސްތަކަށް ސައިންޓިފިކް މިންގަނޑު

  ؛ބިނާކޮށްފައިވާ އާންމު އިޖުރާތުތަްއ ކަނޑައެޅުން
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އަސާސީ  ރާހެލްތް އިންފޮމޭަޝން ސިސްޓަމަށް އެއްކު (5)   

ޚިދުމަތް ލިބިަގންނަ މީހުންނާއި، ޚިދުމަްތ  ،ތަކާއިމަޢުލޫމާތު

 މަޢުލޫމާތު އްޓުމަށާއި ޒާތީ ހެ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްރު ހިފެ

 ؛ރުމަށް ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުންހާމަނުކު

ބޭސްފަރުވާއާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ  (6)   

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،ބޭނުންކުރާ ޤައުމީ މިންގަނޑުަތކާއި

ކިޔާއިރު ބޭސްފަރުވާއާއި ޅައިކަށަވަރުކުރާ މިންގަނޑުތަކާ އަ

 ގަތުމަށްލުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެހާސިޚިދުމަތުގެ ނަތީޖާ 

 ؛ތައް ެއއްކުރުންމަޢުލޫާމތުޓަކައި ބޭނުންވާ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ  (7)   

ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކުރާ ހެލްތު އިންފޮމޭޝަްނ 

 ރާކޮށް ބަލަހައްޓާ އަދި ރިޕޯޓުކުކައުސިސްޓަމުގައި ރައް

އި ފަންީނ ތަކާމަޢުލޫމާތުމު ންގުޅޭ މުހި ޞިއްޙަތާ

 ގޮތް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުން؛ ރާތަރުކުފުލިޔެކިޔުންތައް ދަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ  (8)   

ކުރާ ހެލްތު އިންފޮމޭޝަްނ ޤާއިމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި

ތައް ހިމަނައިގެން ކޮންެމ މަޢުލޫމާތުސިސްޓަމުގައި ހިމެނޭ 

ހެން  ޞިއްޙީ ނޭންމުންނަްށ ފެންނާއާއެއްފަހަރު  ރަކުއަހަ

ލައި ތައްޔާރުކޮށް ވައިތަފާސްހިސާބުގެ ރިޕޯޓެއް ެއކުލަ

 ؛ންމުކުރުންއާ

ހެލްތު އިންފޮޭމޝަން ސިސްޓަްމ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުްނ  (9)   

ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަްއ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ 

 ؛ތައް ހިންގުންބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމް
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ހެލްތު  ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަްނކަމުގެ އިތުރުން (10)   

އިންފޮމޭޝަންގެ ަދށުން ިމނިސްޓްރީން ހޯދުމަްށ ބޭުނންާވ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއްގަިއ ދޭ ޚިދުމަތާބެހޭ ނުވަަތ 

ހިންގުމާބެހޭ ނުަވތަ ތަނާެބހޭ ނުަވތަ ބަލިމީހުްނނާ ގުޅުންހުރި 

 .އް އެއްކުރުންތަމަޢުލޫމާތު

ތަކާއި އުސޫލުަތއް، މަޢުލޫމާތުމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަާރއާއެކު

ންމު އާ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައި ހެލްތު ޞިްއޙީ ޚިުދމަްތދޭ ތަންތަނު 

 އިންފޮޭމޝަން ިސސްޓަމް ާޤއިމްުކރުން 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިާޒމުގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތދޭ  )ހ(  .8

ަފއިވާ ކޮށްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން ،ވެސް ކޮންމެ ތަނެއްގައި

މި ގަވާއިދަށް ޢަަމލުކުރަން  ،ންތީލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަސޫއު

ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން  ،ދުވަުހގެ ތެރޭގައި)ތިނެއް( މަސް 3ފަށާތާ 

 ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް  ޅެއްގެނުވަތަ އެ އަތޮ އެއްގެސިޓީއެ  )ށ(  

އެްނމެ އިސްފަރާތުން އެ އަތޮޅެއްގައި  ނަހިންގުމާ ހަވާލުވެ ުހން

އިންފޮޭމޝަން  ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ހެލްތު

 ގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.މުސިސްޓަ

ސަރުކާރުގެ  ކޮށްފައިވާވިލިނގިލީގައި ޤާއިމު ،އާއިހުޅުމާލެ ،އާއިމާލެ )ނ(  

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުން 

 ހިންގަމުންގެންދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަނުގައި ޤާއިމްކުރާ ެހލްތު

    ގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހަްއޓާނީ މުއިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަ

 ތަނެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ. އެ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ   3ގަވާއިދުގެ  މި )ރ(  

 ރާ އެއްކު ތާއި،މަޢުލޫމާދޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ  ފަރާތްތަކުން

ލޫމާތައް ޢުޞިއްޙީ މަ ރާހާމަކު ،ތާއިމަުޢލޫމާ ރާންކުބޭނު ،ތާއިމަޢުލޫމާ

މިނިސްޓްރީގެ ހެލްތު އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ފޮނުުވމުގެ 

    ނުވަތަ  ،އެއްއެ މުއައްސަސާ ،ކަންކަން ބަަލހައްާޓނީ ހައިއެންމެ

ޖަމާޢަތެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އެ ނުވަތަ  އެއްޖަމުޢިއްޔާއެ 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތެވެ.އިސްފަރާތް ނުވަތަ 

 ،ތަާކއިމަޢުލޫމާތު ވަަނ މާއްާދގެ )ހ( ގައިާވ  9ގަވާއިދުގެ  މި )ބ(  

  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ) 2015/29ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތނުން ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ  ގެ( ނުޤާނޫ

ށް ނުވަތަ މެނުއަލްކޮށް ނިކް ކޮތައް )އިލެކްޓްރޯމަޢުލޫމާތު ހައިއެންމެ

     ހަމަޖެއްސުމަކީ  މުމިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭނެ އިްނތިޒާ ވިޔަސް(

ތައް މަޢުލޫމާތުދޭ ތަނެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން، މި އް ދުމަތެއެ ޚި

ޓަކައި މިނިސްްޓރީން  ކުރުމަށްމުފޯރުކޮށްދިނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއި 

  ލުތަކާސޫއު އިއި ފޯމެޓްތަކާންމުކުރާ މެނުއަލްތަކާއާލައި ވައިއެކުލަ

 ނުގުޅޭ ތަމްރީ މި ކަމާ ،ލުމާއިވައިތައް އެކުލަމަޢުލޫމާތުއެއްގޮތަށް 

މި ގަވާއިދު  ،ތަނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް އެ

ކުރަން ބޭނުންާވ މުވައްޒަފުން އައްޔަނުކުރުމަކީ  އެ ިޞއްޙީ ތަންފީޛު

 ކެވެ.ދޭ ތަނެއްގެ ޒިންމާއެއް ދުމަތެޚި

ަގއި މުހެލްތު އިންފޮމޭަޝން ސިސްޓަ 

 ކުރަްނޖެހޭ ައސާސީ މަޢުލޫމާތުަތއް ަކއުރައް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤައުމީ ނިާޒމުގައި ހިމެނޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތދޭ  )ހ(  .9

ގަިއ ބޭުނންކުރުމަްށ ހަދާ ހެްލތު އިންފޮޭމޝަން ނތަންތާ

ަފއިވާ ކޮށްތިރީގައި ބަޔާންވެސް، މަދުވެގެން އެންމެ  ،ގައިމުސިސްޓަ

 ކުރެވެން ވާނެއެވެ.ކައުތައް ރައްމަޢުލޫމާތު
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   ؛ހެލްތު ޑިޓަރމިނަންޓްސް (1)   

މުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ޒާޞިއްޙީ ނި (2)   

ދޭ ޚިދުމަތްމީގެ ެތރޭގައި، ޞިއްޙީ  ؛ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތުތައް

ޞިއްޙީ  ،ސިޔާސަތުތަކާއި ،ތަންތަނުގެ އޮނިގަނޑާއި

އިންސާީނ  ،އާލަތްތަކާއި ރާތްދޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކު ޚިދުމަ

ލޫމާތާއި، ނޭޝަްލ ޢުލަތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުެގ މަސީވަ

 ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުހެލްތު އެކައުންޓްސްއަށް ބޭުނންާވ 

ންވަރު ބެލުމަްށ ނިޒާމުގެ ނަތިޖާ ހާސިލުކުރެވޭ މިޞިއްޙީ  (3)   

ޓްރީން ކަޑައަޅައި އެކަށައަޅާ މިނިމަމް ޑޭޓާސެޓެއް މިސް

 ؛ންމުކޮށް  ބެލެހެއްުޓންއާ

ޙީ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ނުންވާ ޞިއްހާސިލުކުރަން ބޭ (4)   

  އަންަނނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. ތެރޭގައި މީގެ ؛ނަތީޖާތައް

ގުޅުންހުރި  މިކަމާ ތާއި،މަރުވާ ނިސްބަހައިވި 4.1    

 ތައް. މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ 

ބައްޔަށް އަންނަ   ،ނަ މިންވަރާއިބަލިތައް ހުން  4.2    

 ބަލި ފެތުރޭ މިންަވރު.  ، ބަދަލުތަކާއި

 .މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ އާދަކާދަ ނުވަތަ ވައްޓަފާޅީގެ  4.3    

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުން ލިބެންހުްނަނ  4.4    

 .މަޢުލޫމާތުޚިދުމަތްތަކުގެ 

ނޭޝަނަލް ހެލްތު އެކައުންްޓސްއަށް ބޭނުންާވ  4.5    

 .ލޫމާތުމަޢު
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ތަނުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ތަންޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ  4.6    

  .މަޢުލޫމާތުންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރީ

  .މަޢުލޫމާތުއާބާދީގެ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި  4.7    

 މީގެ   ؛ ދިނުމުގައި ކުރެވޭ  ތަފާތުތައް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް (5)   

 ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،ތެރޭގައި

ޞިއްޙީ ލަނޑުދަނޑިތައް  ބޭނުންކުރުމުގައި ނުވަތަ

ނުވަަތ  ށް،ގައި މީހުން ިދރިއުޅޭ އަތޮޅަހާސިލުކުރުމު

  ،ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ،ނުވަތަ އުމުރަށް ،ޖިންސަށް

 ރާ ކު ގެންނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަްނތައްތަކަށް ިބނާކޮށް

 ތަފާތުތައް ހިމެނެއެވެ.

ތުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަުކން ޞިއްޙީ ޚިދުމަ )ށ(  

  ،ސިސްޓަަމށްއިމުކުރާ ހެލްތުގެ އިންފޮމޭޝަން ޤާމިނިސްޓްރީގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޞިއްޙީ 

 ،މަޢުލޫާމތުފުރިހަމަ  ،ލަތްތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްހާ

 ދަތުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއް

މި ގަވާއިދަށް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުބނެަފއިވާ މުއްދަތުތައް )ނ(  

      )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި  10ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު

މިނިސްޓްީރގެ ިއންފޮމޭަޝން ހެލްތު 

 ލުތައް ސޫރިޕޯޓުކުރުުމގެ އު ސިސްޓަމަށް 

ގޮތުގެ  ލުތަކާ އެއްގޮތްވާސޫފައިވާ އުކޮށްމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .10

ނޭ ޞިއްޙީ  ނިޒާމުގައި ހިމެ ން،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤައުމީތީމަ

ތައް ފޮނުވުމުގަިއ މަޢުލޫމާތުޚިދުމަތްދޭ ތަންތަުނން މިނިސްްޓރީއަށް ޞިއްޙީ 

 ނެވެ.ގޮތުގެ މަތީންފައިވާ ކޮށްން ތިރީގައި ބަޔާ ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ
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ނޭޝަނަލް ރިފަރަލް ހޮސްޕިޓަލާއި މާލެ ސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  )ހ(  

މި ގަވާއިދާއި އުސޫުލގެ  ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ަތންތަނުން  ހައިއެންމެ

ތައް ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތުދަށުން އެއްކުރާ އެންމެހައި 

 .ފޮނުވުން

މާލެ ސިޓީއާއި ކ. އަތޮޅު ފިޔަވައި އެހެން ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަުކގައި  )ށ(  

 ،ތައްމަޢުލޫމާތުސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަުނން އެއްކުރާ 

އެ ސިޓީއެއް ނުވަތަ އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް 

 މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮުނވުން.

ފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުކޮށްއަތޮޅުގައި ޤާއިމާލެ ސިޓީ ފިޔަވައި ކ.  )ނ(  

 ،ތައްމަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އެއްކުރާ 

ޞިްއޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް މެދުވެިރކޮށް  މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ

 .މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން

 )ރ(  

 

ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

 ސީދާ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުން. ،ަތއްމަޢުލޫމާތުތަުނން އެއްކުރާ ތަން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި ނޫންވެސް މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  

އްޙަތާ ގުޅުންހުރި ޞިމެހައި ފަރާތްތަކުން އެއްކުރާ އެން

 ސީދާ މިނިސްޓްީރއަށް ފޮނުވުން. ،ތައްމަޢުލޫމާތު

ކުރުމަށާއި، ޞިއްޙީ  ހާސިލުދުތައްގުސަމި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ މަ )ހ(  .11 ން ދިނުން މިނިސްްޓރީއަށް އެްއބާރުލު
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ާޤއިމުކުރާ ހެލްތު އިންފޮޭމޝަން 

ތައް މަޢުލޫމާތުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ކައުގައި ރައްމުސިސްޓަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެލްތު  ގޮތުގައި ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ފަރާތުގެ

ފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެަހއި އިން
ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިނިސްޓްީރއަށް މަޢުލޫާމތު ފަރާތްތަކުން

 އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 
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ން ަޢމަލު ތީގޮތުގެ މަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  

ވަނަ  14އިދުގެ މި ގަވާ ،ފަރާތަާކމެދު އެ ،ކުރަމުންނުދާނަމަ

 ން ޢަމަުލކުރެވޭނެއެވެ. ތީމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ލުތައް ބަޔާންކުރުން ސޫ އަސާސީ އު 

މުގައި ހިމެނޭ އެންެމަހއި ޒާޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤައުމީ ނި )ހ(  .12 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 

ހެްލތު އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމަށް ބޭނުްނވާ  ،ފަރާތްތަކުން

ން ތީ ތުގެ މަކޮށްފައިވާ ގޮތިރީގައި ބަޔާން ،އެއްކުރުމުގައި މާތުމަޢުލޫ

 ގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަްނވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތު

އެއްވެސް  ރާގޮތުގަިއ އެއްކު މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ  (1)   

ންމު އާލަ ހިސާބުގެ ގޮތުގައި މެނުވީ މުޖު ،ލޫމާތެއްޢުމަ

 ނުކުރުން؛

ލޫމާތެއް ޢުއެ މަ ،ރާއިރުންމުކުއާތައް މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ  (2)   

 ންުމ ނުކުރުން؛އާފަރާތެއް އެނގޭގޮތަށް  ދިން

އެހެން ފަރާތްތަކަށް  ިފޔަވައި އްހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަ (3)   

މަޢުލޫާމތު ލޫމާތަށް ާވޞިލުވުމާއި، ޢުޞިއްޙީ މަ

މަޢުލޫމާތު  ބަަދލުގެނައުމާއި، މަޢުލޫމާތަށް ބޭނުންކުރުމާއި، 

 ންކަން ނުކުރެޭވކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ހާމަކުރުންފަދަ ކަ

 ކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް އެއް (4)   

ލޫމާތެއްގެ ޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މަޢުޞިއްޙީ އެއްވެސް މަ

ބައެއް ވިޔަސް، ޤާނޫނަކުްނ ނުވަތަ ގަވާއިދަކުްނ 

ގޮްތ  ނުވާނެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މެުނވީ ވާޞިލު

 ހެދުން؛
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ބޫލުކުެރވޭ ނުރައްކާތަކުންނާއި، ގަކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް  (5)   

ދިސާތަކުން، ހާބޫލުކުރެޭވ ވައްކަމުގެ ގަކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް 

 ލޫމާތާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްކޮށް ޢުޞިއްޙީ ޒާތީ މަ

ޞިއްޙަތާ މަޢުލޫމާތާއި،  ކަންކަމުގެ ޞިއްޙީ ބަލަހައްޓާ

ތެރިކަން ކައުަސލާމަތާއި ރައް ތަކުގެމަޢުލޫމާތުގުޅުންހުރި 

 ރިޓީ ހިެފހެއްޓިެގންވާކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ގްނުވަތަ އިންޓަ

     ޞިއްޙީ ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި،  (6)   

އެކުވެރި ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ތަާފސްހިސާބުގެ އަސާސްތައް  (ގެ .ދ.އދައުލަތްތަކުގެ )

 "ފަންޑަމެންޓަލް ޕްރިްނސިޕަލްސް އޮފް އޮފިޝަލް ނުވަތަ

    މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން  އާއި، ސްޓެޓިސްޓިކްސް"

ލުތަކާއި ސޫންމުކުރާ އުއާދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި 

 މަޢުލޫމާތު ން ޞައްޙަ ތީމިންގަނޑުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަ 

ފޯރުވައިދިނުމަށާއި، ފެންވަުރ ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި، 

ދޫދުގެ ތެރެއިން އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާ ޙުންވާ އެކަށީގެ

ެގ މަޢުލޫމާތުހާމަކުރުމާއި،  ަމޢުލޫމާތުލިބޭނެފަަދ ގޮތަކަށް 

 ،ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި، ވަކިއަތަކަށް ބުރަނުވުމާއި

ލުތަކުގެ މަތިްނ ސޫދެފުށްެފންނަ ހަުރދަނާ އު މާއި،ހަމަހަމަކަ

ޢަމަލުކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ 

ސައްކަތްކުރާ އެހެން ވުޒާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މަ

މުއައްސަސާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު 

ފުރިހަމަގޮތުގަިއ  މަޢުލޫމާތު ،މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރުމާއި

ންމުންގެ އާބޭނުންކުރަން މަގުފަހިކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި، 

އިތުބާރު ލިޭބ ގޮތަްށ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމު 

ޓަންކުރެވޭކަން ހެލްތު ިއންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ބައް
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ކުރާ ކޮންމެ މުޤާއިމްކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލާޒި

 ވެސް ކަށަވަރު ކުރުން. ފަރާތަކުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންަކްނ  )ށ(  

އް ލުތަކާއި މިންގަނޑުތަސޫކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެްލތު އިންފޮޭމަޝން  ،ކަނޑައެޅުމަކީ

 ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

ޞިްއޙީ މަޢުލޫމާތު ކޯޑުކުުރާމއި ބޭނުންުކރުާމއި 

 ހާމަކުރުން 

ިޞއްޙީ  ރާއެއްކު ގޮތުގެ މަީތންމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ހ(  .13

އް ކޯޑުކުރުމަްށ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަމަޢުލޫމާތު

ކްލެސިފިކޭޝަން ކޯޑިންގ ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ސިސްޓަމްތަކެއް 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ުނވަތަ ޔާންޮކށް( ގައި ބަމި މާއްދާގެ )ހ )ށ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަަކށް  ،ސިސްޓަމްތައް ވާންޖެހޭނީ

ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި  ،ފައިވާކޮށްތައްޔާރު ކޮށްގެންރިޢާޔަތް 

 ބޭނުންކުރެވޭ ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމްތަކަށެވެ. 

ަފއިވާ ޮކށްއެއް ގޮތުގެ މަތީންމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  )ނ(  

 ،ތައް ޭބނުންުކރުމުގައި ފުރަތަމަ އަމާޒުކުރަންވާނީމަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ 

ދު ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި ނޭނގޭ ގުސަ މަ ރިލޫމާތެއް އެއްކުޢުއެ މަ

ގެ މައްޗަށް އިތުރު ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައި މަޢުލޫމާތު

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ލޫމާތެއް ޢުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްކުރާ ޞިއްޙީ އެއްވެސް މަ )ރ(  

 މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ،ހާމަކުރެވޭނީ

އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )ހ(  .14 އެުޅން ނާކުުރމާއި ފިަޔވަޅު ޖޫރިމަ 

 -/100,000 އާއިރުފިޔާ)ދިަހހާސް(  -/10,000 ،ކޮށްފިނަމަ
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ކުރުމުގެ  ދަދަކުން ޖޫރިމަނާއަ)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،އިޚްތިޔާރު

 ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  ރިޕޯޓު މަޢުލޫމާތު (1)   

 ؛ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ނުކުރުން

 މަޢުލޫާމތު މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންުގމާ އެއްގޮތަށް  (2)   

 ؛ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

 ހުންަނ އޮޅޭގޮތަށް  ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް ،ފުރިހަމަނޫން މަޢުލޫމާތު  (3)   

 ރުކޮށްދިނުން.ނުަވތަ ނުރަގަޅު މަޢުލޫމަތު ފޯ ،މަޢުލޫމަތު

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެްއ  މި (4)   

 ؛ލުންއިނައްތަ

ވަނަ  (6)ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 12ގަވާއިދުގެ  މި (5)   

ން ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން  ތީގޮތުގެ މަ ގައިވާންބަރުނަ

  ؛ތައް ގެއްލުންމަޢުލޫމާތު

 ،ގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް  (6)   

ލުން ނުަވަތ ވައިލާ ޚިލާފަށް އޮޅުސޫކަނޑައެޅިފައިވާ އު

 ބަަދލު ގެނައުން.މަޢުލޫމާތަށް 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ލުތައް ސޫ ގުޅޭ އު  އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއާ 

ކޯުޑތަކާއި ލޫމާތާ ުގޅޭ ރިޢުމުދަލާއި މަ

 އެްއބަްސވުންަތއް ަބދަލުުވން 

 ން ނުވަަތ ދައުލަތު ންށުމާއެކު، ސަރުކާރުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ   .15

 ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާްތތަކުްނ އެއްކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުތައް

މިނިސްޓްރީްނ ކަނޑައަޅާ  ،ންތީމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަ

)ހައެއް(  6މި ގަވާއިަދށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާާތ ގިނަވެގެްނ   ،ފަރާތްތަކުން

 ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މަސްދުވަހުގެ 
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 ނަ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، މިހާރު ޢަަމލުކުރަމުން އަން  .16 ލެވޭ ގަާވިއދު ނުވަތަ އުސޫލު ަވއިއު

"ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުްނވާ ޞިއްޙީ 

 އުވުނީއެވެ.    "ތަފާސްހިސާބާ ގުޅޭ އުސޫލު

   އަްނނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާއި ލަފުުޒަތކަށް ދީފަިއ  ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމށް  .17 ކުރުން މާނަ

 އެ ވަނީ، އެ އިބާރާތްތަކާއި ލަުފޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

"ހެލްތު އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޞިްއޙީ  )ހ(   

ބެހޭ ނުވަތަ ހިންގުާމބެހޭ ނުަވތަ ދޭ ޚިދުމަތާ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި

ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ  ،މަޢުލޫމާތުތަނާބެހޭ ނުަވތަ ބަލިީމހުންެގ 

ޞިއްޙީ  ،ނިޒާމަށެވެ. މި ނިޒާމުގައި ރާއިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް އެއްކު

ދޭ ކޮމިއުނިޓީ ޚިދުމަތްތަކުގައި  ެއކުޢާޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން މުޖުތަމަ

 ރާ ނުވަތަ އެްއކު ދޭމަތްތަކުގައި ފަދަ ޚިދު ނުވަތަ މޮބައިލް ޚިދުމަތް

 ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ. ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު

"މިނިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް  )ށ(  

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ތަންފީޛު

 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

ޞިއްޙީ ސިޔާސަތުތައް  ،ވަނީ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެ )ނ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ވުޒާރާއަށެވެ.

 2015/29ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ )ރ(   

 )ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށެވެ.

މީުހން  ،ފައި އެަވނީ"ހެލްތު ޑިޓަރމިނަްނޓްސް" ކަމުގައި ބުނެ )ބ(  

ގައި ޢުމުޖުތަމަ  ގޮތަށްތަށް އަސަރުކުރާޙައްޞިއުލާއި، ޙަ ދިރިއުޅޭ މާ

 ށްހާަލތަ ޙީއްޞިމީހެއްގެ  ،ވެ. މީގެ ތެރޭގައިކަށެކަްނތައްތަހުންނަ 
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____________________________ 

  ،ާކއިކަންތައްތަ ދީ ޞާއިޤްތި ،ކާއިކަންތައްތަ ޢީތިމާޖުއި އަސަރުކުރާ

 ނެއެވެ.ޓާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަްއ ހިމެށްތިމާވެ
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 1ޖަދުވަލު 

 :1އަސާސް 
ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއްގެ މަޢުލޫާމތުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ އަގުނުކުރެވޭހައި މުހިންމު  ،ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަކީ
އާންމު  ، ސަރުކާރާއި ހިސާބުގެ އަލީގައިތިމާެވށި އަދި އާބާދީއާބެހޭ ތަފާސް ،އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ ،ވަސީލަތެކެވެ. އެގޮތުން

ފަރުދުންނަށް ޤައުމުގެ ހާލަުތ ވަޒަންކުރުމަށް އެހީއަކަށް ވެއެެވ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ާއންމު 
އި އެންމެހައި ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވައިލަ ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ ިއދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ

 .ފަރުދުންނަށް އެއް ހަމައެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

 :2އަސާސް 
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިެގންވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަދައި، އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް  ،ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަކީ

އެކުލަވައިލުމާއި ރައްކައުކުރުމާއި، ތަފާސްހިސާބު ، ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްާޓ އިދާރާތަކުން ޓަކައި،
ހާމަކުރުމުގައި، ސައިންޓިފިކް އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަީތްނ، ޕްރޮފެޝަނަލް ެއތިކްސްއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުންަމތީ 

 .ދެމިތިބެންާވނެއެވެ
  

 :3އަސާސް 
ސާބު ނަގައި ބަަލހައްާޓ އިދާރާތަކުން ސައިންޓިފިކް ަތފާސްހިޓަކައި، ޑޭޓާ ރަނގަޅަށް މާނަކުރުމަްށ މަގުފަހިކުރުމަށް 

 .ތަފާސްިހސާބު އެކުލަވައިލައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ިމންގަނޑުތަކަށް ފެތޭޮގތަށްސޫލުތަކާއި، އު
  

 :4އަސާސް 
ަތފާސްހިސާބު  ކުރާ ާހލަތްތަކުގައި،ތަފާސްހިސާބު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭުނންކުރުމާއި އޭގެ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް ނުބައިކޮށް މާނަކޮށް ބޭނުން

ނަގައި ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ ިއދާރާތަކުން އެ ކަންކަމުގެ ރަނގަޅުގޮތް އަންގައިދީ، އެ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދީ، ރަނގަޅަށް 
 .މާނަކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަްނވާނެއެވެ

  
 :5އަސާސް 

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ރިކޯޑުތަކުގެ ތެރެއިންނާއި، އެނޫންވެސް  ،ށްގެންނާއި ސަރވޭކޮ ޑޭޓާ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވައިލުމަްށ ހޯދާ
ޑޭޓާގެ  ،ަތފާސްހިސާބު ބަލަހައްާޓ އިދާރާތަކުން ޑޭޓާ ހޯދާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ގޮތްގޮތަށް އެއްކުރެވިދާނެއެވެ. އެގޮތުން

ށް ރިޢާޔަތް ބުރަޔަދޭ ފަރާތްތަކުން އުުފލަންޖެހޭ ފެންވަރަށާއި، ލިބޭ އަވަސްމިަނށާއި، ހިނގާނެ ޚަރަދަށާއި، މަޢުލޫމާތު
 .ކުރަންވާނެއެވެ

  
 :6އަސާސް 

ަތންތަނުން އެއްކުރާ ފަރުީދ  ޓަކައި، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ފަދަތަފާސްހިސާބު އެކުލަވައިލުމަށް 
 ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންހެން ތަފާސްިހސާބު އެކުލަވައިލުމުގައި މެނުވީ އެ ފެންވަރުގެ ޑޭޓާއަކީ،

ޮކންމެހެްނ  ދީ ޑޭޓާގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުންތަފާސްހިސާބު ނަަގއި ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަުކން، އެފަދަ ފަރު ،ކަމުންނޫން
 .ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ

  
 :7އަސާސް 

 .ތައް އާންމުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަާކއި ގަވާއިދު
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 :8އަސާސް 
   މަސައްކަތްތަްއ އެއް އުސޫލެއްގެ މަތީން  ،ށް ހިންގުމާއިނިާޒމު ހަލުވިކަމާއެކު ފުރިހަމަޔައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤަ

ކަން ވިލަރެސްކުރުމަކީ ށް ކަންއިދާާރތަކުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަޔަބަލަހައްޓާ  ަތފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ،ގެންދިއުމަށް ޓަކައި
 .ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ

  
 :9އަސާސް 

އުސޫލުތައް  ،ކްލެސިިފކޭޝަންތަކާއި ،ަބލަހަްއޓާ އިދާރާތަކުން ބައިނަލްއަޤްާވމީ ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް
ންގުމާއި މަސައްކަތްތައް އެއް އުސޫލެއްގެ މަތީން ށް ހިނިޒާމު ހަލުވިކަމާއެކު ފުރިހަމަޔަގެންގުޅުމަކީ، ޤައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ 

 .ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުވާނެ ކަެމކެވެ
  

 :10އަސާސް 
ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައްޔާއި  ،ޤައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމު ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައި ހިއްސާވެ އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން

 .ަތފާސްހިސާބުގެ ރޮނގުން ގުޅުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު 
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