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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

"ދިވެހީން ދިވެހިންގެ ގޮތުގައި -މިނިވަން ކަންމަތީ އަބަދަށް"

އަތޮޅު ތެރޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދެވޭ އެވޯޑް
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ތަޢާރަފް:

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް
ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އެވޯޑުތަކަކީ:
ހ( އަތޮޅު ތެރޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ދެވޭ އެވޯރޑް )މިއެވޯޑަކީ ހުޅުމާލެ
ހޮސްޕިޓަލާއި ވިލިގިނލި ހެލްތް ސެންޓަރާއި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރތަކަށް
ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އެވޯޑެއް(
ށ( ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ޞިއްޙީ ދާޢިރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އެވޯރޑް ) މިއެވޯޑަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ
ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އެވޯޑެއް(
ނ( ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ރޮނގުން އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  /ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ދެވޭ
އެވޯރޑް )މިއެވޯޑަކީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި ވިލިގިނލި ހެލްތް ސެންޓަރާއި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި
ހެލްތު ސެންޓަރތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އެވޯޑެއް(
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އެވޯޑުތައް ދިނުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދު:

މިއެވޯޑުތަކަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށް ،އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން
ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ދެވޭ އެވޯޑުތަކެކެވެ .އަދި ސިއްޙީ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި،

އާންމު ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް މިދާއިރާގައި ބިނާކުރަނިވި ހިޔާލުތައް އުފެއްދުމަށެވެ.
ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް mohf@health.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.health.gov.mv :
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އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުން:

މިއެވޯޑު ތަކުގެ ތެރެއިން ”އަތޮޅު ތެރޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަށް ދެވޭ އެވޯރޑް“
އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން އެނެކްސް 1ގައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގގެ ރިސެޕްޝަނަށް  31ޑިސެމްބަރ
 2015ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 3:00ގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އާއި އެވޯޑަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެވޯޑްތަކަށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެވޯޑާއެކު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި،
ސޮއި އަދި ތާރީޙް ހިމަނަންވާނެއެވެ .މިއެވޯޑްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ ކޮންމެ އެވޯރޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެވޯޑެއްގެ
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިންނެވެ .އަދި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ފުރިހަމަކޮށްފައި މިއޮފީހަށް
ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެވެ .މިއެވޯޑުތަކުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރެވޭނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ ހަފްލާގައެވެ.
މިއެވޯޑުތަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މިސާރކިއުލަރއާއެކުވާ އެނެކްސްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް 4.6،ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ޑިވައިޑަރސްގެ ދަށުން ފޯމުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކަކާބެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ދަންނަވަމެވެ،
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގގެ ރިސެޕްޝަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ފޮނުވުމުން ނޫންގޮތަކަށް ފޮނުވޭ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް
މިނިސްޓްރީއިން ބަލައިނުގަންނާނެ ވާހަކަވެސް ތިޔަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :އެކްސްޓެންޝަން 148 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް ppd@health.gov.mv :ވެބްސައިޓް:
www.health.gov.mv
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އެނެކްސް 1
 .4އަތޮޅު ތެރޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދެވޭ އެވޯޑް
\
 .4.1އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު:
ހ .ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ނ .މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

ރ .ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު:

ބ .ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:
ޅ .ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރ:
ކ .ފެކްސް ނަންބަރު:
އ .އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
ވ .ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރ /ނަންބަރު:
މ.ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށް/އަތޮޅޫ:
 4.2އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ހޮސްޕިޓަލް  /ހެލްތް ސެންޓަރ ،ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު:
ހ .ނަން:
ށ .އެޑްރެސް:
ނ .މޯބައިލް ނަންބަރ:
ރ .ފެކްސް ނަންބަރު:
ބ .އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
ކ:ޤާޢިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅާއި ރަށް:
އ .ލިބެން ހުންނަ ޙިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
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 4.3ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރގައި ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މެދުކެ ނޑިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް:

 4.4އިނާމަށް ހޮސްޕިޓަލް ،ހެލްތް ސެންޓަރގެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރު ކޮށްދެވޭނެ ދެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު) :މި ފަރާތަކީ ،އިނާމަށް
ހުށަހެޅޭ ދާއިރާއިން ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ(.
ނަން:

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ގާތްކަން:

އިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ފަރާތާ ހުރި ގާތްކަން:

ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

ދ.ރ .ކާޑު ނަންބަރ:

ދ.ރ .ކާޑު ނަންބަރ:

ފެކްސް ނަންބަރު:

ފެކްސް ނަންބަރު:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ސޮއި:

ސޮއި:
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 4.5ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ބައިތަކުގައި  ފާހަގަލާށެވެ.
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓް  /ޑިވިޝަންތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ،ފޯމުތައް އަދި އެނޫންވެސް
ރިޕޯޓިންގތަކުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓުމާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގގެ މަސައްކަތްތައް:
ހ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެކިއެކި ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޝަންތަކަށް ގަވާއިދުން ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފުރިހަމަކޮށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތުގެ ކުރިން ފޮނުވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގައިދޭ ތާވަލްތައް )ފޮނުވަންޖެހޭ ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަށް ކޮންމެ މަހެއް އަދި
ބަލަހައްޓާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތާވަލެއް ހިމެނުން( :
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ކަނޑއެޅިގެންވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވި
ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަންފައިދޭ ލިޔުންތައް )އެޖެންޑަރއާއި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާ
ބައްދަލްވުމުގެ ހާޒިރީ ލިސްޓްތައކުގެ ކޮޕީއާއި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމޭ ނިންމުންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހެދިފައިވާކަން ދައްކުވައިދޭ
ލިޔެކިއުންތައް(:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .2ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ރެޖިސްޓްރީ އާއި ލައިސެންސިންގ ބެލެހެއްޓުން:
ހ .ތަނުގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ތެރެއިން ރެގިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ޞިއްޙީ ފަންނުވެރިން ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓަށް އަމަލުކުރުމާއި ނެގްލިޖަންސް މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވޭތޯ އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް
ރެގިއުލޭޓްރީ ބޯޑް އެންޑް ކައުންސިލްއަށް ރިޕޯޓުކުރެވޭ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .3ޞިއްޙީ ހިދުމަތްދިނުމުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާގޮތްގޮތް ބޭނުންކުރުން )އިނޮވޭޝަން(؛
ހ .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުންގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދި އެންމެ ކޮސްޓް އިފެކްޓިވް
ގޮތެއްގައި ދެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުންގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އައު ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަދި އެންމެ ކޮސްޓް
އިފެކްޓިވް ގޮތެއްގައި ދެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ނ .ޞިއްޙީ ހިދުމަތްދިނުމުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އާގޮތްގޮތް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އާއްމުންނަށް ކޮށްފައިވާ
ފައިދާ އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .4ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލުތައް:
ހ .ޕްރޮކިއުމަންޓގެ އުސޫލުތައް ހެދިފައިވުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ
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ށ .ލެބޯރަޓަރީއިންދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުސޫލުތައް ހެދިފައިވުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ނ .ބަލިމީހުންގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް އުސޫލުތައް ހެދިފައިވުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .5އިންވެންޓްރީތައް ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .6ކޮމިއުނިޓީ މޮބިލައިޒޭޝަން )ރައްޔިތުންގެ ހިއްޞާ( އާއި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ފަދަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދިނުން:
ހ .އެތަނަކުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އާންމުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
)ޙިއްޞާވި މިންވަރާއި ޙިއްޞާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު(
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ބަލިމީހުންނާ ރައްޓެހި ހިދުމަތްތައް ދެވިފައިވާ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
ށހެޅިފައިވޭ
ހު ަ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ނ .ތަނުގައި ލިބެން ހުރި ހިދުމަތްތަކާއި އަދި މިފަދަ ހިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ގޮތްތައް ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރގައި ބަލިމީހުންނަށް
ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުރިކަން އަންގައިދޭފަދަ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ރ .ހިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރގެ ރިސެޕްޝަންއިން ބަލިމީހުންނަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވެން ހުންނަކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ބ .ބަލިމީހުންނާ ރައްޓެހި އޯ.ޕީ.ޑީ ޔުނިޓުގެ ހިދުމަތްތަކާއި ޓެސްޓްތައް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންހުންނަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .7އާންމު ޞިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުން
ހ .އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް އިނގެން ހުންނަފަދަ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްތކޮސްފައި ބަލިމީހުންނަށް ފރުވާ ދެވިފައިވާ މިންވަރާއި ފަރާތްތައް އަންގައިދޭ ފަދަ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ނ .އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށުގެ ޕްރައިއޯރިޓީއަށް ބަލާ ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތް އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .8މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ
ހ .އޯގަނައިޒޭޝަން ޗާޓް )ތަން ހިންގުމުގެ ޗާޓް( އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއި އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުންދާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރެވި އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމުންދާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ނ .ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އެޕްރެއިޒަލް ގަވާއިދުން ހެދިފައިވައިކާން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާކަން
ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :އެކްސްޓެންޝަން 148 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް ppd@health.gov.mv :ވެބްސައިޓް:
www.health.gov.mv
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އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ރ .ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ގަވާއިދުން ހިންގާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .9ފައިސާއާ ބެހޭ
ހ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ޤަވާއިދުން ފޮނުވަންޖެހޭ ތާރީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
 އެކްސްޕެންޑިޗަރ އަދި ރެވެނިއު ރިޕޯޓުތައް: މުސާރަ ޝީޓުތައް ނިންމޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް: ފައިސާއާއި ބެހޭގޮތުން ހެދޭ ރިޕޯޓުތަކުގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި ސައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް: ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރއިން ފޮނުވޭ އަހަރީ ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް: ފައިސާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގޭ މުއާމަލާތްތައް ބެލެހެއްޓިފައި ހުންނަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް: ސަރުކާގެ އެކައުންޓުގައި ބޭނުންނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ބެލެހެއްޓެފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލުތައް: އަހަރު ނިމޭ އިރު ބޭނުންނުކުރެވި ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އެކައުންޓަށްޖަމާކުރެވޭކަން އަންގައިދޭފަދަ ލިޔުންތައް:
 އަހަރު ނިމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢޫލޫމާތުތައް ފޮނުވޭކަން އަންގައިދޭފަދަލިޔުންތައް:
 ތަނުގައި ހިންގޭ އޯޑިޓްތައް ހިންގާފައިވާނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާއި ،ގަވާއިދަށް ބެލުމަށްފަހުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ބަޖެޓު ހެދުމުގެ މުހިއްމުކަމާ މެދު ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރއަށް މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ފަދަ ލިޔުންތައް:ށހެޅިފައިވޭ
ހު ަ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .10ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ހ .އެކިއެކި ބަލިތަކަށް ހެދިފައިވާ ކްލިނިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް ގައިޑްލައިން ،ޕްރޮޓޮކޯލް ،ސްޓޭންޑަރޑްސް ހެދިފައިވާ މިންވަރު އަނގައިދޭ
ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .ބަލިމީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޮނުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ އެކަމާ ގުޅޭ ރިކޯރޑްސް ބެލެހއްޓުމާޢި އަދި ފޮނުވޭ
ބަލިމީހުންގެ ފޮލޯއަޕް ހެދިފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ނ .ފަރުވާ ދިނުމުގެ އެކިއެކި މަރުހަލާގައި ބަލިމީހާއާ ބަލިމީހާގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ޕްރޮސީޖަރތައް ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ރ .ބަލިމީހާއާ އަދި/ނުވަތަ ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިޔާއަށް ބައްޔާއި ފަރުވާއާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައި އަދި ފަރުވާއަށް ބަލިމީހާއަށް
ހުއްދަދީފައިވާކަން އެނގޭ ލިޔުން) :އިންފޯރމްޑް ކޮންސެންޓް(
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ބ .ނާރސިންގެ ކެއަރ :ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަޑު އުސޫލުތައް އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ޅ .ތަނުން ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ލެބޯރަޓަރީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުރުން އަދި އެ ޚިދުމަތްތައް ނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއް
ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :އެކްސްޓެންޝަން 148 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް ppd@health.gov.mv :ވެބްސައިޓް:
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ފެންވަރަށް ދެވޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ހުށަހެޅިފައިވޭ

ކ .ތަނުން ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޚިދުމަތްތައް )އެކްސް ރޭ ،ސްކޭން ފަދަ( ލިބެން ހުރުން އަދި އެ ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ
ފެންވަރަށް ދެވޭކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ހުށަހެޅިފައިވޭ

އ .ބޭސް ގަތުން ،ގެނައުން ،ގުދަންކުރުން/ބެހެއްޓުން އަދި ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަޑު އުސޫލުތައް އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ހުށަހެޅިފައިވޭ

ވ .ފަރުވާގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއްގައި ބަލިމީހާގެ ރައްކާތެރިކަން )ޕޭޝަންޓް ސޭފްޓީ( ބެލިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ހުށަހެޅިފައިވޭ

މ .ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓިފައިވާ މިންވަރު އަދި ސާފު ތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބެން
ހުންނަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ
ފ.

ފަރުވާގެ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ
ހުރިހާ

މަރުހަލާއެއްގައި

ދިމާވެދާނެ

ނުރައްކާތަކާއި

ހާދިސާތަކާއި

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ބެލޭނެ

ނިޒާމް

ގާއިމްކުރެވިފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ދ .ބަލިމީހާގެ ޞިއްޙީ ރިކޯޑްތައް ގަވާއިދުން ރައްކާކުރެވި ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުން.
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ތ .ކާރިސާތަކުގައި ޤައުމީ ،އަތޮޅު އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމާއި ،ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް ޑްރިލްތައް
ބޭއްވި އަދި ގަވާއިދުން ޕްލޭން މުރާޖާކުރާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

 .11މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވުން:
ހ .މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވާނަމަ އެކަމާއި ބެހޭ ލިޔުންތައް )މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކަށް
އެޅިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެހޭ ލިޔުންތަކާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނަމަ އެކަމާއި ބެހޭ ލިޔުންތައްވެސް
ހިމެނުމަށް(:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ށ .މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވާނަމަ ،އެކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައިވާކަން
އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް:
ހުށަހެޅިފައިވޭ

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ

ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :އެކްސްޓެންޝަން 148 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް ppd@health.gov.mv :ވެބްސައިޓް:
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 4.6އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެ ގޮތް:
ތިރީގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ " ޑިވައިޑަރތަކުގެ ދަށުން  4.5މާއްދާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނުމައްފަހު
ހިމެނުއްވުމަށްފަހު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ސުންގަޑިއަށް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ހެލްތުގެ

ރިސެޕްޝަނަށް

ހުށަހަޅުއްވާ

ފަރާތްތަކުން

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މިގޮތުން ،އިވެލުއޭޝަންގައި ހިމެނޭ ކްރައިޓީރިއާއަށް ނިސްބަތްވާ
ތިރީގައި މިވާ ޑުވައިޑަރތަކުގެ ދަށުން އެސެކްޝަންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނުއްވުމުން ،އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީތަކަށް މާރކްސް
ދިނުމުގައި ފަސޭވެ އަދި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ހިމެނުއްވުމަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.
•

އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ އާންމު މަޢުލޫމާތު

•

ޕްލޭނިންގ

ހެލްތް

ޕްރޮޓެކްޝަން

އޭޖެންސީ،ޕޮލިސީ

ޑީވިޝަން،އެކައުންޓްސް،އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއަށްފޮނުވަންޖެހޭ

ރިޕޯޓުތައް

ޤަވާއިދުން ފޮނުވުން
•

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކުގެ ސައްޙަކަން

•

އށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމުތަކުގެ ފުރިހަމަކަން
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ,އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ ،ޕީ.ޕީ.ޑީ ،އެކައުންޓްސް ަ
)ފޯމެޓް ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވުން.

•

ހާދިސާތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

•

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބައްދަލްވުންތައް ބޭއްވުން

•

ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ރެޖިސްޓްރީ އާއި ލައިސެންސިންގ

•

ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އަދި އާހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އާގޮތްތައް

•

ހިދުމަތްތަށް ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލުތައް )ޕްރޮކިއުމަންޓް ،ލެބޯރަޓަރީ ޓެސްޓްހެދުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޕްރޮސީޖަރތައް،
ބަލިމީހުންގެ ރިފަރަލް(

•

އިންވެންޓްރީތައް ފުރިހަމައަށް ނިމިފައިވާ )ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ  1މަސް ކުރިއަށް(

•

މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުން

•

ބަލިމީހުންނާ ރައްޓެހި ހިދުމަތްތައް

•

ޙތު
ހެދިބޮޑުވުމުގެ މިންވަރު ދެނެގަތުން ،އިމުނައިޒޭޝަން ،ޑޮޓްސް ދިނުން ،ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލި ،ފުރާވަރުގެ ޞިއް ަ
ކްލިނިކް އަދި އެންޓިނޭޓަލް ކެއަރ ކްލިނިކް ،ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް

•

ގޭގެޔަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

•

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް މުޙިއްމު ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

•

އެންމެ ފަހުގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޗާޓް)  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބަދަލުތައް އެކުލެވިފައި(.

•

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނާއި ބެހޭ) ސިވިލް ސާރވިސް ،ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ ،ދިވެހިންނާއި އަދި ބޭރު މީހުން ހިމެނިގެންވާ
ގޮތަށް ) ވަޒީފާއަށް ލާތާ އެއްމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މުވައްޒަފުނެގެ ވަޒީފާ ބަޔާން ނިންމަންވާނެއެވެ.

•

މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޮރމަންސް އެޕެރެއިޒަލް އާއި ޓާގެޓުތައް ހެދުން.

•

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަތާ  3މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ،އަލަށް ވަޒީފާއަށް ވަދެފައިވާ ހުރިހާ މުވަޒަފުންނަށް 1.6
އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

•

ޤަވާއިދުން މަހުން މަހަށް ފޮނުވޭ އެކްސްޕެންޑިޗަރ އަދި ރެވެނިއު ރިޕޯޓުތައް.

•

މުސާރަ ޝީޓުތައް ހެދުން
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•

ފައިސާއާއި ބެހޭގޮތުން ހެދޭ ރިޕޯޓުތަކުގެ ފުރިހަމަ

•

ބަޖެޓު ހެދުމުގެ މުހިއްމުކަމާ މެދު އެނގިފައިވާ މިންވަރު

•

އަންދާޒާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަކަން

•

އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވާކުމުގައި ހެލްތްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެލައިންކުރުމުގެ މައުލޫމާތުތައް ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް

ކަމާއި ސައްހަކަން

ލިބިފައިވާ މިންވަރު
•

ފައިސާ އާއި ބެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް

•

ފައިސާ އާއ ބެހޭގޮތުން ހިންގޭ މުއާމަލާތްތައް ބެލެހެއްޓުން

•

ސަރުކާގެ އެކައުންޓުގައި ބޭނުންނުކުރެވި ހުންނަ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ބެލެހެއްޓުން

•

އަހަރު ނިމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޝަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢޫލޫމާތުތައް

•

އެތެރޭގައި ހިންގޭ އޮޑިޓުތަކުން ފެންނަ މައްސަލަތައް

•

ކްލިނިކްތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ،ގަވާއިދުތައް

•

ޕޭޝަންޓުން ރިފަރކުރުމަށާއި އަދި ފޮލޯއަޕް ހެދުމުގެ މިންގަޑުތައް

•

ބަލިމީޙުންގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

•

ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

•

ނަރސިންގ ކެއަރ

•

ލެބޯރެޓަރީ ސަރވިސަސް

•

ޑައިގްނޯސްޓިކް އިމަރޖިންގ ސަރވިސަސް

•

މެޑިކޭޝަން ސޭޕްޓީ ޕްރޮސީޖަރސް

•

ސޭފްޓީ އިޝޫސް އެޑްރެސްޑް

•

ޖެނެރަލް ހައުސްކީޕިންގ

•

ސިއްހީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުން

•

އާންމު ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހާދިސާތަކާއި  ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމު

•

ބަލިމީހުންގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން) މެނުއަލީ އަދި ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އެންޓަރ ކުރެވޭ ބަލިމީހުން(

•

ކާރިސާތަކުގައި ޤައުމީ ،ޕްރޮވިންސް ،އަތޮޅު ރަށުފެންވަރުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމާއި ،ނުރައްކަލެއް
ދިމާވުމުގެ ކުރިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

•

މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވުން.

ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :އެކްސްޓެންޝަން 148 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް ppd@health.gov.mv :ވެބްސައިޓް:
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 4.7އިޤްރާރު:
މިފޯމުގައިވާ

މަޢުލޫމާތުތަކަކީ

ތެދު

މަޢުލޫމާތުކަމާއި،

މި

ފޯމާއެކު

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިޔުންތަކަކީ،

ޞައްޙަ

ލިޔުންތަކެއްކަމަށް

ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.
ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ސޮއި................................................ :
ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ ނަން................................................ :
ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މަގާމު................................................... :
ތަމްސީލްކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލް  /ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ................................
ހުށަހަޅާ މީހާ/ފަރާތުގެ މޯބައިލް ނަންބަރ...........................................:
ހުށަހަޅާ މީހާ  /ފަރާތުގެ ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު................................:
ތާރީޚު............................. :
ހުށަހަޅާ ހޮސްޕިޓަލް/ހެލްތް ސެންޓަރގެ ތައްގަނޑު:

ރޯޝަނީބިލްޑިންގް ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯން ،3328887 :އެކްސްޓެންޝަން 148 :ފެކްސް +9603014489 :އީމެއިލް ppd@health.gov.mv :ވެބްސައިޓް:
www.health.gov.mv

