c
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ޓރީ އޮފް ހެލްތް
މިނިސް ް
ޖ
ރއް ެ
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ބޭސް ފިހާރަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޑޮކްޓަރީބޭސްވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯރމް
ސެކްޝަން  1.0ބޭސް ފިހާރަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް
 1.1ޒަޖިލްޓްޒީކުޒުމަފް

 1.3ޒަޖިލްޓްޒީ ބަޔަޑުކުޒުމަފް

 1.2ޒަޖިލްޓްޒީ އައުކުޒުމަފް

 1.4އެހެނިހެން (ބަޔާން ކުރޭ)

ޝެކްޝަދް  2.0ޏޮކްޓަޒީ ބޭލް ވިއްކުމުސެ ހުއްޔަ
 2.1މުޅިދް އަޑަފް

 2.3އެހެދިއެހެދް

 2.2ޏޮކްޓަޒީ ބޭލް ވިއްކުމުސެ ހުއްޔަ އާކުޒުމަފް

ލެކްޝަދް  30.ޚިޔުމަގައް އެޔޭ ޓަޒާގުސެ މަޢުޑޫމާގު (އައިޏީ ކާޒޏްސައި ވާސޮގަފް)
 3.5އައިޏީ ކާޒޏް ދަދްބަޒު

 3.1ޓުޒިހަމަ ދަދް

 3.2ޔާއިމީ އެޏްޒެލް

 3.6މިހާޒު އުޅޭ އެޏްޒެލް

 3.4މޯބައިޑް ދަދްބަޒު

 3.7އީމެޑް އެޏްޒެލް

ލޮއި  /އިދސިޑީސެ ދިޝާދް

ލެކްޝަދް  40.ކުދްޓުދްތާއި ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު (މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިކޮދޮމިކް ޏިވެޑޮޕްމެދްޓްސެ ކުދްޓުދި ޒެޖިލްޓްޒޭޝަދްސައި ވާސޮގަފް)
 40.ކުދްޓުދީސެ ދަދް
 4.3އެޏްޒެލް

 40.ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ދަދްބަޒު

 40.އަގޮޅު

 40.މޯބައިޑް ދަދްބަޒު

 40.ޒަފް
 40.ޓެކްލް

 40.ޓޯދް ދަދްބަޒު

 40.އީ-މެއިޑް އެޏްޒެލް

ލޮއި  /ގައްސަދޏު

 40..ވެބްލައިޓް

ލެކްޝަދް  50.ބޭލްޓިހާޒައާއި ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު
 50.ބޭލްޓިހާޒައިސެ ދަދް

 50.ބޭލްޓިހާޒައިސެ އެޏްޒެލް

 50.އިމާޒާގުސެ ވެޒިޓަޒާގުސެ ދަމާއި އެޏްޒެލް

 50.އިމްޕޯޒޓް މުޔާ ވިއްކުމުސެ ހުއްޔައިސެ ދަދްބަޒު

 50.ބޭލްޓިހާޒަ ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ދަދްބަޒު

 50.ޓޯދް ދަދްބަޒު

 50.އީމެއިޑް އެޏްޒެލް

 50.ޓެކްލް ދަމްބަޒ

 509ބޭލް ޓިހާޒައިސެ ޚިޔުމަގްޔޭ ވަސުގު

 5010މަލައްކަގްކުޒާ ޓާޒމަލިލްޓުދް /ޓާޒމަލީ އެލިލްޓެދްޓުދްސެ އަޔަޔު

ލެކްޝަދް  6.0ބޭލްޓިހާޒައިސައި ބޭލްވިއްކުމުސައި ޒިއްމާވާ ޓަޒާގުސެ މައުޑޫމާގު

 6.2އައިޏީ ކާޒޏް ދަމްބަޒ

 6.1ޓުޒިހަމަ ދަދް
 6.3އެޏްޒެލް

 6.4ސުޅޭދެ ދަމްބަޒ

 6.5އީމެއިޑް އެޏްެޒެލް

 6.6މަޤާމް

 6.7ބިޔޭލީއެއްދަމަ ޕާލްޕޯޒޓް ދަމްބަޒ

 608ގައުޑީމީ ޓެދްވަޒު

 ެ 6.9އެމްބީއެޗްއެލް ދަމްބަޒ

ލޮއި /އިދސިޑީސެ ދިޝާދް

ލެކްޝަދް  700ބޭލްޓިހާޒަ ހިދްސާ އިމާޒާގުސައި ހުޒި ވަޞީޑަގްގައް
 70.ޓާޒމަލީސެ ބޮޏު މިދް (އަކަ ޓޫޓޫދް)

 70.ބޭލްޓިހާޒަ ހެޔިޓައި ހުޒި ޓަދްސިޓިޑާ

ލެކްޝަދް  800ހުއްޔަ އަފް އެޔޭ ބޭދުދް )(
 80.ޏޮކްޓަޒީ ބޭލް ޒީޓެއިޑްކޮފް ވިއްކުދް

ލެކްޝަދް  90.ބޭސް ފިހާރައިގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:
 90.ޓުޒިހަމަ ދަދް

 90.އައިޏީ ކާޒޏް ދަދްބަޒު

 90.ޔާއިމީ އެޏްޒެލް

 90.މިހާޒު އުޅޭ އެޏްޒެލް

 90.ސުޅޭދެ ދަދްބަޒު

 90.އީ-މެއިޑް އެޏްޒެލް

 90.މަޤާމް

 90.ބިޔޭލީއެއް ދަމަ ޕާލްޕޯޒޓް ދަދްބަޒު

ލޮއި  /އިދސިޑީސެ ދިޝާދް

މޯޑްޏިވުލް ޓުޏް އެދްޏް ޏްޒަސް އޮގޯޒިޓީ

ޓޯދް ދަދްބަޒ5236544:

ޓެކްލް ދަދްބަޒ5236523 :

އީމެއިޑް mtg@health.gov.mv:

އިޝޫކުޒި :މޯޑްޏިވުލް ޓުޏް އެދްޏް ޏްޒަސް އޮގޯޒިޓީ  /މެޏިލިދް އެދްޏް ގެޒަޕިއުޓިކްލް ސުޏްލް
ޓޯމް ދަދްބަޒMFDA/MTG-PRF/FM-003 :

ޒިވައިލް ދަދްބަޒ20 :

ޒިވައިލް ކުޒި ގާޒީޚް9112910291 :

ސެކްޝަން  10.0އިޤްރާރު
ީ 10.1ބޭހާއި ބެހޭ ޤަވާޢިޔު "ސަވާއިޔު ދަދްބަޒ  " 2014/R-46ސެ  2ވަދަ މާއްޔާސައިވާ ޓަޔައިދް ބޭލްޓިހާޒައިސެ އެދްމެހައި ކަދްކަދް ޓުޒިހަމަކޮފް އަޔި ކަމާބެހޭ ޓަޒާގްގަކުދް ހައްޔަވާޓައިވާ އެދްމެހާ ޤަވާޢިޔާ ޚިޑާޓު
ދުވުމަފާއިކ ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ ޤާދޫދަފް ޙުޒުމަގް ގެޒިކޮފްހިގާ ޢަމަޑްކުޒުމަފާއި އަޔި އެޓަޔަ އެއްވެލް ކަމެއް ޓާޒމަލީސެ މުޢައްޒަޓެއްސެ ޓަޒާގުދް ހިދސިޔަ ދުޔިދުމަފް އިޤްޒާޒުވެ އެއްބަލްވަމެވެ 0އަޔި މިޓޯޒމްސައި ޔީޓައި

މިވަދީ ގެޔު މަޢުޑޫމާގު ކަމަފާއި މިޓޯޒމްސައިވާ މަޢުޑޫމާގަފް އެއްވެލް ބަޔަޑެއް އަގުވެއްޖެދަމަކ އެކަދް  10ޔުވަލް ގެޒޭސައި މޯޑްޏިވްލް ޓުޏް އެދްޏް ޏްޒަސް އޮގޯޒިޓީއަފް އެދްސުމަފް އިޤްޒާޒުވެ އެއްބަލްވަމެވެ 0އަޔި

ޓޯމާއި އެކު ހުފައަޅާ ޏޮކިއުމަދްޓްގައް ހަމަކަމުސައި ދުވާދަމަ ޓޯމް ހުފައަޅާގާ  07ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި ބާގިޑް ކުޒުމާއި މެޔު އެއްވެލް އިއުގިޒާޒެއް ދެގް ކަމުސައި އެއްބަލްވަމެވެ0
ނަނ

ތާރީޙް

ސޮއި /އިނގިލީގެ ނިޝާން

ސެކްޝަން  11.0ބޭސްފިހާރައިގައި ފުރިމަ ވެފައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަންކަން:
 11.2ފިހާރަ ސީލިންގް ކުރެވި އަދި ތަޅުންގަނޑު ހުންނަންވާނީ ފެން ނުފާއްދާ ގޮތައް ހަރު އެއްޗަކުން

11.1ފާރުތައް ރާނާ ސިމެންތި ޖަހައި އަލި ކުލައެއް ލެވިފައި

ހެދިފައި
 11.3ފިހާރައިގެ ފްލޯ އޭރިއާގައި މަދުވެގެން  120އަކަފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި  7ފޫޓް

11.4މަގުމަތިން ވަދެވޭ ގޮތައް ފިހާރައަށް ވަންނަން ބޮޑުދޮރެއް އެބަހުރި ( ހެލްތް ފެސިލިޓީއިން ބޭރުގައި

ހަމަ

ހުންނަ ބޭސްފިހާރަ)

 11.5ބޭސް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ތަނާއި އެކަށީގެންވާ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ކައުންޓަރެއް

 11.6ފިހާރައިގައި އެއާކޯން ބެހެއްޓިފައި އަދި ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން ބަލާ މީޓަރެއް ބެހެއްޓިފައި

ބެހެއްޓިފައި
 11.7ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ބެހެއްޓުމަށް އެތެރެނުފެންނަ ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް ބެހެއްޓިފައި

 11.8ތަނުގައި ބޭސް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރު ބެހެއްޓިފައި

 11.9ވަކި ޚާއްސަ ފިނިހޫނުމިނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ  ،ބޭސް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެން

 11.10މަތިޖެހޭ ކުނިއަޅާ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ޑަސްބިނެއް ބެހެއްޓިފައި

ވާވަރުގެ އައިސްއަލަމާރި އެއް ބެހެއްޓިފައި
 11.11ބޭސްފިހާރަ ނުވަތަ ފާރމަސީގެ ނަންބޯޑު ދުރުން ކިޔަން އެނގޭ ވަރަށް ދިވެހި

 11.12ފިހާރައިގެ ނަމުން އެއީ ބޭސް ފިހާރައެއްކަން ނޭގޭނަމަ " ބޭސްފިހާރަ " މިގޮތައް ދިވެހިން ބަހުން

ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެ ބޭރަށް ފެންނާނެހެން ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައި

އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ،ފާމަސީ ނުވަތަ ކެމިސްޓް ލިޔެފައި

 11.13އިސްކުރުން ފެންލިބެގޮތަށް ސިންކު ބަހައްޓާފައި

 11.14ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާ ކަން އަންގައިދޭ ސްޓިކަރ ހަރުކުރެވިފައި

 11.15ފާރމަސީގެ ކައުންޓަރުގެ އެތެރެއަށް މުއައްޒަފުން ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތް ތަކަށް

11.16އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައި

ނުވަދެވޭގޮތަށް ހެދިފައި
11.17ފިހާރައިގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ލިބޭވަރަށް ބޮކި ހަރުކުރެވިފައި

11.17ހަލާކުވާ ބޭހައި މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފިހާރައިގައި ވަކިތަނެއް
ކަ ނޑައެޅިފައި

ސެކްޝަން  12.0ފޯރމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް )(
 12.1ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާރޑްގެ ކޮޕީ
 12.2މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިކޮދޮމިކް ޏެވެޑޮޕްމަދްޓުދް ޔޫކުޒާ ކުދްޓުދި ޒަޖިލްޓްޒީކުޒިކަމުސެ ލެޓްޓިކެޓްސެ ކޮޕީ
 12.3އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
 12.4ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ އަސްލު (ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް އެދޭނަމަ)
 12.5ފާރމަސިސްޓް  /ފާރމަސީ އެސިސްޓެންޓްގެ މޯލްޑިވުސް ބޯރޑް އޮފް ހެލްތް ސައިންސަރސްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކްޓް ކޮޕީ
 12.6ބެސްފިހާރައިގެ ތަޅުމުގެ ކުރެހުމާއި ބޭސްފިހާރައިގެ މިންތައް އެގޭ ކުރެހުން
ސެކްޝަން  13.0ފޯރމް ފުރުމަށް އެހީއެއް
 130.ކުދްޓުދްތާއި ބެހޭ މަޢުޑޫމާގު
 130.ޚިޔުމަފް އެޔޭ ޓަޒާގުސެ މަޢުޑޫމާގު /އިޤުޒާޒު
 130.ހިޔުމަގައް އެޔެދީ އަމިއްޑަ ޓަޒުޔެއްދަމަ

ކުދްޓުދްތާއިބެހޭ މައުޑޫމާގު ޓުޒިހަމަކުޒައްވާއިޒުކ މައުޑޫމާގުސެ އަލްޑަކަފް ބަޑާދީ މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިކޮދޮމިކް ޏިވެޑޮޕްމަދްޓުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ މެމޮޒެދްޏަމް އޮޓް
އެލޯލިއޭޝަދް އަޔި އާޓިކަޑް އޮޓް އެލޯލިއޭޝަދްއަފެވެ0
ޙިޔުމަގަފް އެޔޭޓަޒާގަކީ އަބަޔުވެލް ކުދްޓުދީސެ ވެޒިޓަޒާގެވެ 0ކޮދްމެ ޚިޔުމަގަކަފް އެޔި ޓޯމު ހުފަހެޅިދަމަވެލް މިބައި ޓުޒަދްވާދެއެވެ0އަޔި އިޤުޒާޒުސައި ލޮއި
ކުޒަދްވާދީ ކުދްޓުދީސެ ވެޒިޓަޒާގުދްދެވެ0
މަޢުޑޫމާގުސެ އަލްޑަކަފް ބަޑާދީ ޔިވެހިޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސައިޔޭ ކާޒޏްއެވެ0

ލެކްޝަދް  140.އިޔާޒީ ބޭދުމަފް
 140.ލެކްޝަދުދް ޓޯޒމާއި ހަވާޑުވި ޓަޒާގް

 140.އެޕްޒޫވް ކުޒުދް

 140.ޏޭޓާ އެދްޓްޒީ

މަޤާމް

މަޤާމް

މަޤާމް

ގާޒީޚް

ގާޒީޚް

ގާޒީޚް

ލޮއި:

ލެޮއި

ލޮއި

ދަދް

ދަދް

 15.0ޓާޒމަލީ ޒަޖިލްޓްޒީ ލިޓީ ދަދްބަޒު

ދަދް

 15.2އެމް0އެޓް0ޏީ0އޭ ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ދަދްބަޒު

 15.3އެހެދިހެދް

ނޯޓް :ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އަށް ކަނޑާއެޅިފައިވާ ފީ އަކީ  300ރުފިޔާއެވެ.
މޯޑްޏިވުލް ޓުޏް އެދްޏް ޏްޒަސް އޮގޯޒިޓީ

ޓޯދް ދަދްބަޒ5236544:

ޓެކްލް ދަދްބަޒ5236523 :

އީމެއިޑް mtg@health.gov.mv:

އިޝޫކުޒި :މޯޑްޏިވުލް ޓުޏް އެދްޏް ޏްޒަސް އޮގޯޒިޓީ  /މެޏިލިދް އެދްޏް ގެޒަޕިއުޓިކްލް ސުޏްލް
ޓޯމް ދަދްބަޒMFDA/MTG-PRF/FM-003 :

ޒިވައިލް ދަދްބަޒ20 :

ޒިވައިލް ކުޒި ގާޒީޚް9112910291 :

