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 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

 

 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

 މާލެ، 

(އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  7/2012މިއީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

މުގެ ގޮތުން ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލިތަކާިއ، އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރު ދަށުން

ވަަނ  94އެ ޤާނޫނުގެ  ،ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ވަގުތުަތއް ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

 (ވ) ގެ ދަށުން އެކުލަަވއިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. މާއްދާގެ

 ގަވާއިދު" އެވެ. ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރުމާބެހޭ " ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  ،މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ  .2 ދު މަުގސަ

 ބަލިތަކާއި، ރިޕޯޓުކުރާނެ ފަރާތްަތކާއި ގޮތްތަކާއި ވަގުތުތައް ބަޔާްނކުރުމެވެ.

ގައިންގަޔަށް އަރާ  ،ރި ބަލިތަކާއި އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށާއި ނުރައްކުތެ (ހ)  .3 ބަލިތައް ާމނަކުރުާމއި ެދނެގަުތން 

އެފަަދ  ،އެހެިނހެން ބަިލތަްއ ރިޕޯޓުކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ބަލިތަކާއި

ބައްޔާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ  ،އަލާމާތްތަކާއި ބަލިތަކުގެ މާނައާއި ބާވަތާއި

(ފަސްދޮޅަސް)  60ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާާތ  މި ،ކޭސް ޑެފިނިޝަން ބުކްެލޓެއް

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްަޝން އޭެޖންސީން އާންމުކޮށް  ،ތެރޭގައި އެކުލަވައިލައި  ދުވަހުގެ

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޝާއިޢު

އަންނަނިވި ބަިއތަްއ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބުކްލެޓުގައި (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ށް އަރާ ބަލިތައް؛ގައިްނގަޔަ ،ނުރައްކައުތެރި ބަލިތަކާއި )1(   

ޖެހޭނެކަމަްށ  އިންޓަރނޭޝަނަްލ ހެލްތް ރެގިުއލޭޝަންގެ ދަުށން ރިޕޯޓު ކުރަން  )2(   
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 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަލިތައް؛

 އަލަށް ތަޢާރުފުވާ ބަިލތައް؛ )3(   

އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެްނ  )4(   

 ބަލިތައް.

   (ތިނެއް) އަހަރުން  3މަދުވެެގން  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބުކްެލޓް (ނ)  

 ޖެންސީން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ.(އެކެއް) އަހަރު އެ 1

މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަލަްށ ތަޢާރުުފވާ ބަލިތަކާ ގުޅިގެްނ،  (ރ)  

މަޢުލޫމާތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފެންނާނޭެހން ބުކްލެްޓ  ނުވަތަ އެއްވެސް ބައްޔަކާ ގުޅޭ

 މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެންދަންވާނެެއވެ.

) ަވަނ 2(، ) ަވނަ ނަްނބަރާއ1ިވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 3މި ގަވާއިދުގެ  (ހ)  .4 ރިޕޯޓުކުރުން 

) ވަނަ ަނންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބުކްލެުޓގައި ހިމަނައިފައިާވ 3(، ނަންބަރާއި

ެއ ވަގުތަކު ދުނިޔޭގައި  ،އްޔެއް ނުވަތަ ބުކްލެޓުގައި ިހމަނައިފައި ނެތް ނަމަވެސްބަ

ފެތުރެމުންދާ ގައިންގަޔަށް އަާރ ބައްޔެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަުތ 

ނުވަަތ އެފަދަ ބައްޔެއް އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބަިއްނ  ،އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ުހރެދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކިތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުވަތަ އެ ބަލި ،ފެނިއްޖެނަމަ

 ،ނުވަތަ ބަލި ހުރި ފަރާތަކާ ދިމާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

       (ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24އެކަން އެނގޭ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓު

) ވަނަ ނަންބަރުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 3 މި ގަވާއިދުގެ (ށ)  

ބުކްލެޓުގައި ހިމަނަިއފައިވާ ަބއްޔެއް ނުވަތަ އެ ބައްޔަކީ އާންމު ޞިއްޙަުތ 

ޖެންސީއަށް ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށް ނިންާމ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ

ނޑައަޅާ އާންމުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތީން ރިޕޯޓު ޖެންސީން ކަބަލިތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ، އެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

  

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބައްޔެއް މީހެއްގެ ގައިގައި ހުރި ކަމަށް  (ނ)

ޔަގީންވާނަމަ، ނުވަތަ ބައްޔެއް ހުރެދާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަަރށް ގަބޫލުކުރެވޭނަަމ، 

    އެކަން އެނޭގ ވަގުތުން ފެށިގެން  ، ޝައްކުކުރާނަމަނުވަތަ ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެިއްނ    ،(ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24

 ކަމެއް ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ.  ޖެންސީއަށް އެކަމެއް އެނގުނު ތަނަކުން އެ އެ
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ޓެކްޮނލޮޖިސްަޓކަށް ނުވަތަ ކަމާބެޭހ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ނަރުހަކަށް ނުވަތަ ލެބޯޓަރީ  (ރ)  

އެފަދަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބައްޔެއްގެ އަލާމާތްތައް ހުރިކަމަށް ަޝއްކުކުރެވޭނަމަ، އަިދ 

ބަލި ފަތުރާ ޖަރާސީމު ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަމަށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެތްކާއި މަޢުލޫމާތު 

    ގިނަވެެގން  ބަލައި،ޝައްުކކުރެވޭ ކަމެއްގެ  ގޮތުގައި   ،ލިބިފައި ނުިވނަމަވެސް

ޖެންސީއަށް އެކަްނ އެ ،(ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު 12

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ރިޕޯޓު

 ،މީހެއްގެ މަރުގެ ސެޓުފިކެޓުގައި ސޮއިކުރާ ޑޮކްޓަރަކަށް، އެ މީހަކު މަރުވެފައިވަނީ (ބ)  

ހަވާ އެއްވެސް އަލާމާތެްއ ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ދޭ

(ދޭއް) ގަޑިިއރުގެ ތެރޭގައި އެކަން  2ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ވަގުުތން ފެށިގެން 

ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތް މަރުވެފައިވަނީ ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ 

ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ފަދަ މީހުންނާމެދު 

"ނުރައްކައުތެިރ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ ވާނީ ޢަމަލުކުރަން

 ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަށް، ނުވަތަ އެ ސްކޫލެއް ހިންގުމާ ަހވާލުވެ ހުރި އެހެްނ  (ޅ)  

ކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ އެ ސް

ކުރަންޖެހޭ ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ނުވަތަ ހުރެދާނެކަމަްށ  މީހެއްގެ ގައިގައި ރިޕޯޓު

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ އެފަަދ ބައްޔެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި އޭނާގެ ގައިގައި 

ބާރަ) ( 12ިގނަވެގެން  ،ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން އެނގޭ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ.

އެއްވެސް މަރުކަޒެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް، އެ މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހެއްެގ  (ކ)  

ކުރަންޖެހޭ ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ނުވަަތ  ގައިގައި ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ރިޕޯޓު

، ނުވަތަ އެފަދަ ބައްޔެއް އެއްވެސް އިރެއްގައި އޭނާ ހުރެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

ގިނަވެގެްނ      ގައިގައި ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން އެނގޭ ވަގުތުން ފެށިގެން

 (ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ. 12

  ލުވެހުރި ފަރާތަްށ ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ނަރުހަކަްށ ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ހިންގުާމ ހަވާ (އ)  

ބަްއޔެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވި، އަދި ެއ ބަލި ެފތުރެމުންދަީނ  ވަކި ބައްޔަކީ ނުރައްކައުތެރި

ފެތުރޭ ނިސްބަތަށްވުރެ އަވަހަށް ކަމަށް ނުވަަތ ބޮޑަށްކަމަށް ނުވަތަ  އާންމުކޮށް އެ ބަލި

ްނ ލަސްނުކޮށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަ ނަމަ،ާފހަގަކުރެވޭ ބާރަށްކަމަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ
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އެއްވެސް  ،މި މާއްދާގެ އެކި އަކުރުތަކުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަމަވެސް (ވ)  

ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ނުރައްކަުއތެރި ބައްޔެއް ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރަންޖޭ ފަދަ އެހެްނ 

ޖެންސީއަްށ އެކަން އެނގުނު ފަރާތުން ލަސްނުކޮށް އެ ،ބައްޔެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ރިޕޯޓު ކުރަންވާނެއެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯުޓކުރަންޖެހޭ ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުުރމާ ގުޅޭ ހޮޓްލައިްނ  (ހ)  .5 ރިޕޯޓުކުރަންެޖހޭ ގޮތް 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ނަންބަރެއް ނުވަތަ އޮންލައިން ޯޕޓަލެއް ފަދަ  ނިޒާމެއް

ޖެންސީން އެކަން އާންމު އެ ޤާއިމުކޮށްފައި،(ވިހި) ދުވަހުގެ ެތރޭގައި  20ފަށާތާ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ނުރައްކައުތެރި ބަލިތަކާއި ރިޕޯޓު  (ށ)  

 ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ަބލިތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމު އާްނމުކުރަންވާނެއެވެ.

ޓުކުރަންޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވިނަމަވެސް، މި ގަވާއިދިގެ ދަށުން ރިޕޯ (ނ)  

އިތުރު ތަހުލީލުތައް ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ބައްޔެއް މީހެއްގެ ގައިގައި ހުރިކަމަށް ބެލޭވޭނަމަ 

       ނުވަތަ އެފަދަ ބައްޔެއްގެ އަލާމާތްތައް ަބލި މީހާގެ ކިަބއިން ފާހަގަވާނަަމ، 

ސްޕެޝަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ފޯމު މެދުވެރިކޮށް  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އާންމުކުރާ 

 ޖެންސީއަށް އެކަން ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. އެ

     ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެހެންގޮތަކަްށ ކަނޑަނާޅައިހައި ހިނދަކު   .6 ރިޕޯޓުކުރަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ންނަނިވި މަޢުޫލމާތު ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.އަ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލިތައް ިރޕޯޓުކުރުމުގައި

 ބައްޔާ ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު:  ،ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތާއި (ހ)  

 ؛ފުރިހަމަ ނަން )1(   

 އުމުރު؛ )2(   

 ޖިންސު؛ )3(   

 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް)؛ ،އެޑްރެސް (ދާއިމީ އެޑްރެހާއި )4(   

 ނެ ފޯނު ނަންބަރު؛ގުޅޭ )5(   

 ޤައުމީ ނިސްބަތް؛ )6(   

 ނަންބަރު  ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ )7(   

ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމަށް ރަސްމީ 
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 ރު؛އިޑެންޓިފިކޭޝަނެއްގެ ނަްނބަފަރާތަކުން ދީފައިވާ އެނޫންވެސް އަ

(ހ) ގައި  ިމ މާއްދާގެ ،ދަށުން ރިޕޯޓުކުރާއިރުވަނަ މާއްދާެގ  5ގަވާއިދުގެ  (ށ)  

 ބައްޔާ ގުޅޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު: ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިުތރުން

 ؛ބަލީގެ ބާވަތް  )1(   

 ؛ބަލި ޖެހުނުކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާީރޚު )2(   

 ؛ކޮންސަލްޓްކުރި ތާރީޚު )3(   

 ޕޭޝަންޓް ކެޓެގަރީ (އިންޕޭޝަްނޓް/އައުޓްޕޭޝަންޓް)؛ )4(   

  ؛ކްލިނިކަލް މަޢުލޫމާތު )5(   

 ؛އެންމެ ފަހުން ދަތުރުކުރި ޤައުމު/ ތަން )6(   

 ލެބޯޓަރީ ޓެސްޓާއި ތަހުީލލުގެ ަނތީޖާ؛  )7(   

 ކޭސްގެ ނަތީޖާ (މަރުވުން، ރަނަގޅުވުން، ފަރުވާދިނުން).  )8(   

ޖެންސީންނެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރާ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަހަްއާޓނީ އެ (ހ)  .7 ބެލެެހއްޓުން  މަޢުލޫމާތު

ޖެންސީްނ އެއްކުރާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އަދި މިގޮތަށް އެ

(ފަހެްއ)  5މަުދވެގެން  ،ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން

 ،(ހަތެއް) މެްނބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގޮތަށް  7ންބަރުން އަދި ގިނަވެގެން މެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮްފ  ،ކަމާބެހޭ ޓެކްނިކަލް ކޮިމޓީއެއް ެއކުލަވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ިލބިގެންވެއެވެ.

ްއކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރާ ބަލިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ (ށ)  

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ  ،އެ މަުޢލޫމާުތ އެނަލައިޒްކޮށް ބަލަހައްޓައި،

     ،(ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ) އާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތަަކްށ އެކަން ރިޕޯޓުކޮށް

 ބައްޔާ ގުޅޭ އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު އާންމު  ،އެ ފަރާތްތަކަށް  މަޢުލޫާމތު  ފޮނުވައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ؛ބައްޔާ ގުޅޭ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު )1(   

 ؛ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ،ބަލި ފެތުރޭ ސަރަޙައްދާއި )2(   
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 ؛ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް )3(   

 ؛ބަލީގެ ހާލަަތށް އަންނަމުންދާ ބަަދލުތައް )4(   

 ބަލީގެ ތަފާސްހިސާބު. )5(   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ރިޕޯޓުކުރާ މަޢުލޫމާތުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް   .8 ސިްއރު މަޢުލޫމާތު 

ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން މެނުވީ އެއްވެސް  ،ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު

 ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެެވ. 

އެއްވެސް  ،ވަކި މީހެއްގެ ގައިގައި ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހ)(  .9 ދޮގު މަޢުޫލމާތު ދިުނން 

 ފަރާތަކުން އެނގި ހުރެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓު ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

(ތިންހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު  -/3,000މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް  (ށ)  

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކުރުމުގެ ބާރުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 

ރިޕޯޓު  ،ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް (ހ)  .10 ރިޕޯޓު ނުކުރުން 

 ނުކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

ރެ (އެއްހާސް) ރުފިޔާއަށްވު -/1,000މި މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް  (ށ)  

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރމުގެ ބާރު

އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  ،މި ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއ އެވަނީ  .11 މާނަކުރުން 

 ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 ޖެްނސީއަށެވެ.ޕްރޮޓެކްޝަން އެ ހެލްތް ،ނެފައި އެވަނީޖެންސީ" ކަމަށް ބު"އެ (ހ)  

އާންމު ޞިއްޙަުތ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ  ،"ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ށ)  

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަނުކުރާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ  ،" ކަމަށް ުބނެފަިއ އެވަނީ"އިންޓަރނޭޝަނަލް ެހލްތް ެރގިއުލޭޝަން (ނ)  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެްލްތ "ލިއު.އެޗް.އޯ) އިން ނެރެފައިވާ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ (ޑަބް

" ގެ ދެވަނަ އިސްދާރުގައި ބުނެފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދުތަކާއި 2005ރެގިއުލޭޝަން 

 އުސޫލުތަކަށެވެ.

، ހޮސްޕިޓަލާއި ،ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ "ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ތަންތަން" (ރ)  

  ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހައި ކްލިނިކް ފަދަ ތަންތަަނށެވެ.
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 ،ޞިއްޙީ ފަރުވާދީ ،މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނަށާއި  ،ޑޮކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ (ބ)  

 ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ނަރުސްކަމުގެ ރޮނގުން ތަޢުީލުމ  ،"ނަރުހުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ (ޅ)   

(ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  2015/13ޤާނޫނު ަނންބަރު  ،ހާސިލުކޮށްފައިވާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިާވ  35މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު) ގެ 

ންސިލުގައި ނަރުހުންގެ ގޮތުަގިއ މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައު

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

މެޑިކަލް ލެބޯޓަރީގައި  ،"ލެބޯޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ކ)  

 މަސައްކަތްކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށެވެ. 

އި ހިންގާ ޕްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ިނޒާމުގަ ،"ސްކޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (އ)  

ފަށާ ތަޢުލީމާިއ، ސާނަވީ ތަޢުލީމާިއ، މަތީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ޭދ  ،ސްކޫލުތަކަށާއި

 ތަންތަަނށެވެ.

ނުވަތަ އަމިއްލަ  ސުކޫލެއްގައި  ގެސަރުކާރު ،"ޕްރިންސިޕަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ވ)  

 ވެ.ސުކޫލެއްގައި އެ ސުކޫލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި އެންމެ އިސްފަރާތަށެ

ން ބެލެހެއްުޓމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ކުޑަކުދީ "މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، (މ)  

ނުވަތަ ޒުވާްނ  ،ނުވަތަ އިޞްލާޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ،ނުވަތަ ގެތަކަށް  ،މަރުކަޒުތަކަށް

ނުވަތަ މީހުން ވަގުތީގޮތުން ބަންދުގަިއ  ،ން ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މަރުކަޒުތަކަށްކުދީ

ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ، އްބުމުގެ މަރުކަޒުތަކަށްބޭތި

 މަރުކަޒެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާ އެހެން ތަންތަނަށެވެ.

ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިްނ ގައިން ،"ނުރައްކައުތެރި ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ފ)  

ޖެންސީްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކްޝަން އެނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއްކަމަށް ެހލްތް ޕްރޮޓެ

 ބަލިތަކަށެވެ.

އާންމު ޞިއްޙަތު  ،ބަލި" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ "ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ (ދ)  

ޖެންސީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ހެލްތް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ

 ވެ.ޖެންސީން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަލިތަކަށެޕްރޮޓެކްޝަން އެ

       މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބައްޔެއްކަމަށް   ،"ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ތ)  

 ޖެންސީްނ ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަލިތަކަށެވެ.ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެ
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_______________________ 

 

 

(އާންމު ޞިއްޙަތު  2012/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،"ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ލ)  

 ) އަށެވެ.ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ .12 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.


