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 އައްޑޫ އެކުެއޓޯރިައލް ޮހސްޕިޓަލް 

 އައްޑޫސިޓީ، ހިތަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

 ބަލައިގަންނަ ފައިސާ  އަށް  (އޭ.އީ.އެޗް) އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

 ރިފަންޑް ކުރުމުގެ އުސޫލު 

 

 ގެ )R-20/2017ނަންބަރު ގަވާއިދު ވާއިދު (ގަދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،މިއީ (ހ) .1 ނަން ފާއި ރުޢާތަ

އައްޑޫ  ،ަޔތްކޮށްޢާމާއްދާއަށް ރި މި  "އާމްދަނީ ފައިާސ ރިފަންްޑ ކުރުން" 5.27

       އްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ޞިގެ ސިޓީ މި ،އިލާކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓައެ

ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ފައިާސ ގެންދާ ދެމުން )އިން (އޭ.އީ.އެޗް.

 ވެ. ރިފަންޑް ކުރެވޭނެގޮތުގެ އުސޫލެ

 އަށް އޭ.އީ.އެޗް)( ހޮސްޕިޓަލް އައްޫޑ އެކުއެޓޯރިއަލް" ،ލަްށ ކިޔާނީސޫއު މި (ށ)  

 ." އެވެބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރުމުެގ އުސޫލު 

 ދުމަްތ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ޚިގެ އޭ.އީ.އެޗް ދަކީ، ގުސަ މަލުގެ ސޫއު  މި .2 ދު ގުސަމަ

އްގޮތްވާ ވާއިދާ އެގަޤާނޫނާއި،  ގެއްޔަތުލިލަތުގެ މާއުދަލަތްތަކުގައި، ހާދޭންޖެހޭ 

ގޮތް ބަޔާން މަލު ކުރާނެފަރާތްތަކުން ޢައަނބުރާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ 

 ކުރުމެވެ.

 ފައިސާ ައނބުރާ ހޯދުމަށެވެ." ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރިފަންޑް" (ހ) .3 މާނަ ކުރުން 

      ިއ ކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާ"އޭ.އީ.އެޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އައްޫޑ އެ (ށ)  

 ށެވެ.އްޙީ މަރުަކޒުތަކަޞިގެ ޓީސި މި

ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންްކ  ،ބަލައިގަންނާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ އޭ.އީ.އެޗް ގެ (ހ) .4 ގޮތް  ފައިސާ ބަލައިގަންނަ 

 ފަރއިންނެވެ.ސްޓްރާން

ޚިދުމަތަކަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ 

 ލަތްތައްހާ ދެވޭ 

ހުެރ  ހޯދުމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، އެއްވެސް ސަބަބަކާ ޚިދުމަތްއޭ.އީ.އެޗް ގެ     (ހ) .5

 ފޯރުކޮށް ނުދެވުްނ.ން އެ ޚިދުމަތެއް ލުކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓައެއައްޑޫ 

 ފައިސާއެއް ބަލައިގަނެވިފައިވުން. ދުމަތަށް ނަގަން ނުޖެހޭޚި (ށ)    
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 ބަލައިގަނެވިފައިވުން. ފައިސާ އިތުރަށް ޚިދުމަތަށް ނަގަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެ (ނ)    

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން  ،ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް (ރ)  

 ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވުން.

  

ލިޔުމަކުން ދޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ދޭންޖެޭހ  ޒިްނމާދާރުވެރިޔާ މާލީ (ބ)    

 ން.ދިނުއް އެހެނިހެން ރިފަންޑެ

ބަލައިގަތުމުގައި  މު ރިފަންޑް ފޯ

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ގައިވާ  1 ޖަދުވަލު ުއސޫލުގެ މި، ހުށަހަޅާނީ އެދި ރިފަންޑަށް ދަށުން އުސޫލުގެ މި (ހ) .6

 ." އިންނެވެމު"ރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ

ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބަްނދު ދުވަސްތައް  މުރިފަންޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯ )ށ(  

ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީގަޑީގައި އޭ.އީ.އެޗް ގެ އޯ.ޕީ.ޑީގެ ފައިާސ 

ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކައުންޓަރުންނެވެ. އީމެއިްލ ކުރާނަަމ 

 info@aeh.gov.mv ޭނެއެވެ.އަށް ފޮނުވ 

ފޯމުގައިާވ ހުރިހާ ބައެްއ  ،ހުށަހަޅަންވާނީ މު ފޯ ށް އެދި ހުށަހަޅާ ރިފަންޑަ )ނ(  

 އެވެ.ގަކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަކޮށް ލިޔުންތަކާއެކު އެއްކަރުދާސް

ރިފަންޑް  ،ހަވާލުވިކަމުގެ ސްލިޕް މުބަލައިގަތުމަށްފަހު، ފޯ މުފޯ އޭ.އީ.އެޗް އިން )ރ(  

 އެވެ.ނުވަތަ އީމެިއލް ކުރަންާވނެ އެވެ.ހަވާލުކުރަންވާނެ ތާހުށަހެޅި ފަރާ މުފޯ

 ޞިއްޙީރަށެއްގެ  އެ ،ހަވާލުކުރާނީ މުއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ރިފަންޑް ފޯޞި (ބ)  

 މަރުކަޒަކަށެވެ.

ކަންތަްއ  ފައިވާތިރީގައި ބަޔާންކުރެވި ،ނީވެވޭ ވާލުހަރިފަންޑް ފޯމާ  (ހ) .7 ރިފަންޑް ފޯމު ޗެކުކުރުން 

 އެވެ. ގަޗެކުކުރުމަށްފަހު

 ތައް ބަލައި ޗެކްކުރުން.އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުވަަނ މާ 5އުސޫލުެގ  މި (ށ)  

 ވުން.ކުރެވިފައި އެއްކަރުދާސްކަމުގެ ެމމޯ އިސާ ދެއްކި ފަ (ނ)  

 ކުރެވިފައިވުން.ހޯދި ފަރާތުގެ އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް އެއްކަރުދާސް  ޚިދުމަތް (ރ)  

 ކުރެވިފައިވުން. އެއްކަރުދާސްޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ރިފަންޑަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.

 ފައިސާ .ޔަޤީންކުރުން ފަރާތްކަން ދެއްކި ފައިސާ ފަރާތަކީ ރައްދުކުރެވޭ ފައިސާ (ބ)  

 ފަރާތުގެ ރައްދުކުރަންެޖހޭ ފައިސާ  އެކައުންޓަކީ ފޯމުގައިވާ  ޖަމާކުރުމަށް 

 .ކަށަވަރުކުރުން އެކައުންޓްކަން

mailto:info@aeh.gov.mv
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ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުގެ  ،އަދި އެހެންފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ރިފަންޑް ކުރާނަމަ (ޅ)  

  އޮތުން.ފައިޅައިއިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެްއ ހުށަހަ

. އަދި އެވެއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ނަމާއި ސޮއި އޮންނަންާވނެ ޑަށްރިފަން (ކ)  

ފަިއ ހައިނަމާއި ސޮއިގެ އިތުރުން އެތަނުގެ ތައްގަނޑު ޖަކުންފުންޏެއްނަމަ، 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

ކައުންޓަރުން، ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ،ރިފަންޑު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ (ހ) .8 ރިފަންޑް ފައިސާ ދޫކުރުން 

ވަަނ  5ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއެކު ރިފަންޑަށް އެދޭ ފޯމު ހަވާލުކުރުމުން، މި ުއސޫލުގެ 

 އެވެ.ގަކަންތައްތަކަށް ބަލައިކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު މާއްދާގައިވާ

 

 

ކަނަޑއަޅައިފިނަމަ، ލިބެްނޖެހޭ ފަރާތެއް ކަމަްށ  ދާރުވެރިޔާ ރިފަންޑުިޒންމާ މާލީ (ށ) 

ނުވަތަ އެއްވެްސ ސަބަބަކާހުރެ ރިފަންްޑ ނުލިޭބ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަިއ 

 ށްފަރާތަ އެ ގައިތެރޭހުގެ ދުވަ 3ނިންުމން ަމސައްކަތު  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 މު ރިފަންޑު ފޯ ،މަނޑައަޅައިފިނަކަ ފަރާތެއްކަމަށް އިސާ ރައްދުކުރަންޖެހޭފަ (ނ)  

 ރިފަންޑަށް އެިދ ހުށަހެޅި ފަރާތުެގ އެކައުންޓަށްތެރޭގައި  ހުގެ ދުވަ 30ހުށަހަޅާތާ 

 .ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެއަނބުރާ ފައިސާ 

ކުރާ އިޢުލު ޝާސޫއު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި  ށާނީ، ދިވެހިލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަސޫއު މި .9 ލަށް ޢަމަލު ކުރުން ސޫއު

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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