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 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  
 ހެލްތްމިނިސްޓްރ  އޮފް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  7/2012މިއ ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރަފާއި ނަން 
ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެްނ މ ހަުކ މަުރވެއްެޖ  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން،

 ަމއްޔިތާހިނދެއްގައި، މަރުވި މ ހާ ތަންތަނަށް އުފުލުމުގައްޔާއި، 
ކައުތެރި ަބއްޔެއް އަޅައިލުމުގައްޔާއި ވަޅުުލމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ނުރައް

މ ހަކު ކަްށވަޅުްނ  ނިކޮށް އެފައިވަަވޅުލައި ފައިވާ މ ހަކުޖެހިގެން މަރުވެ
ނަގައި، އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސް އެހެން ތަނެއްގައި، ނުވަތަ އެ ނެިގ 

ކަންަކމުގަިއ  އެ ،ތަނެއްގައި އަލުން ވަޅުލުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި
    ެއ ޤާނޫނުގެ  ،އް ބަޔާންކުރުމުެގ ގޮތުންހިފަހައްޓަންޖެހޭ ިމންގަނޑުތަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލަިއފައިވާ  19
  ގަވާއިދެކެވެ.

"ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުާވ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  
 މ ހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ. 

ކު މަރުވެއްެޖ ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މ ހަ ،ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކ މި   .2 މަޤްޞަދު 
ޅައިލުމުގައްޔާއި، އަ  މައްޔިތާއަށް، ތަންތަނަށް އުފުލުމުގައްޔާއި މައްޔިތާހިނދެއްގައި، 

ވަޅުލުމުގަިއ  މައްޔިތާތަނުްނ އަނެއް ތަނަްށ ގެންދިޔުމުގައްޔާއި،  އެއް މައްޔިތާ
 ފައިވާ މ ހަކު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަުރވެ

މ ހަކު ކަށްވަޅުން ނަގައި، އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސް އެހެްނ އެ  ނިކޮށްފައިވަވަޅުލައި
 ،ތަނެއްގައި، ނުވަތަ އެ ނެގި ތަނެއްގައި އަލުން ވަޅުުލމުގައި ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތްތަކާއި

 ކަންކަމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެޭހ މިންަގނޑުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.އެ 
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ންގެ ބަލ ެގ މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް، ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހު  .3 ނުރައްކަލުގެ ގިންތިތައް 
މަޢަށް ހުިރ ުމޖުތަ މ ހުންނަށާއިވަޅުުލމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  މައްޔިތާސަބަބުން، އެ 

 ވަނ  އަންނަނިވި ފަދައިންނެވެ. ކުރެވިފައި ޞިއްޙ  ނުރައްކާ ގިންތި

 : އިންސާނުްނނަށް ނުރައްކައުތެރި ބައްޔަކަށ1ްނުރައްކަލުގެ ގިންތި  )ހ(  
އެ ބަިލ ފެތުރުމުެގ  މ ހުންނަށް ވުމާއެކު، ަވޅުލުމުގަިއ ަމސައްކަތްކުރާ 

ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި، މުޖުތަމަޢަށް އެ ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަްށ 
އާންމުގޮތެއްގައި އެ ފަދަ ބަލިބަލިން ދިފާޢުވުމަށް އެޅޭެނ  ،ޤަބޫލުކުރެވުމާއެކު

ެއ ބަލިްނ ރަނގަޅުވުމަްށ ދެވޭނެ ފަރުވާ  ،ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ހުރުމާއި
 ހުރުން.

 ވެފައި، : އިްނސާނުންނަށް ނުރައްކައުތެރި ބައްޔަކަށ2ްރައްކަލުގެ ގިންތި ނު )ށ(  
މުޖުތަމަޢަށް ެއ ބަލި ފެތުރުމުެގ  މ ހުންނަށާއިވަޅުލުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އެ ބަލިްނ ރަނގަޅުުވމަށް ދެވޭނެ  ،ނުރައްކާ ބޮޑުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުމާއެކު
 ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނެތުން.

ކައުތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މަރުާވ މ ހުން ތަންތަނަށް އުފުލުމުގައްޔާއި، ނުރައް  .4 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުން އާންމު 
ތަނަށް ގެންދިޔުމުގައްޔާއި، ވަޅުލުމުަގިއ  ތަނުން އަނެއް ޔާއި، އެއްއްލުމުގަޅައިއަ

 މ ހަކު ފައިވާ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި، ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަުރވެ
ހަކު ކަށްވަޅުން ނަގައި، އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސް އެހެްނ މ  ނިކޮށް އެފައިވަވަޅުލައި

 މ ހުން ތަނެއްގައި، ނުވަތަ އެ ނެގި ތަނެއްގައި އަުލން ވަޅުުލމުގައި ހަރަާކތްތެރިވާ 
އެ ކަންކަން ކުުރމުގައި ޢަމަލުކުުރމަށް ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ 

      ،ކުރުމަށާއި ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްޯރލް ،ތަކުގެ އިތުރުންތްއިޖުރާއަ
ފަދަ ބަލިބަލިން ދިފާޢުވުމަށް އެހެން ގަވާއިދެއް ނުވަތަ އުސޫލެއްގައި ޢަމަލުކުރަްނ  އެ

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް އެ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ކަށުކަމާކެމ ގެ  ،މައްޔިތާ ހިނަވައި
 ކަންތައް ކުރާ ފަރާތްތައް 

މ ގެ ކަންތައްތައް ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މ ހުން ހިނެވުމާއި ކަށުަކމާކެ  .5
 ވާނެއެވެ.  ކުަރން ޖެްނސ ން ކަށަވަރުއެގުޅޭ އަްނނަނިވި ކަންކަްނ  މ ހުންނާ ކުރާ 

 )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރުން ދަށުގެ މ ހަކަށް ވުން؛ 60 )ހ(  

ދިފާޢ  ނިާޒުމ  ،ނުވަަތ އެހެްނ ސަބަބަކާހުރެ ،ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން )ށ(  
 ބަލިކަށިވެފައިވާ މ ހަކަށް ނުވުން.

ވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ބައްޔެއްގެ ޒާތުން، ބަލިޖެހުމުްނ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ )ނ(  
 މ ހަކަށް ނުވުން.ބޮޑު 

ގައި ނދޭ ތަންތާ  ދުމަތްޚިޞިއްޙ  
 މަރުވާ ފަރާތްތައް 

ދޭ ތަނެއްގައި މަރުާވ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް  ،ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން )ހ(  .6
 ޢަމަލުކުރާނ  އަްނނަނިވި ގޮތަށެވެ.  މެދުމ ހުންނާ
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އޭނާގެ މަރުިވ ވާރޑުގަިއ ނުވަތަ އެ ފަދަ މ ހުްނ މަރުވުުމްނ   .1   
ސާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިާވ ތަނުގައި ބާއްވައިގެްނ މައްޔިާތ 

މަރުވުމުގެ ކުރިން ގުޅައިފައިާވ  ،ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ކުރަން ސާފު
ޓިޔުބުތަކާއި، ކެނިޔުލާ ފަދަ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު 

 ހަށިގަނޑުން ވަކި ކުރަންވާނެއެވެ.

މަރުވި މ ހާ، ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ތަނުްނ ގެންދިއުމުގެ ކުރިްނ،   .2   
ހެން، ހަލާކުވެފައި ން ލޭ ނުވަތަ ދިޔައެއް ބޭރުނުވާނޭހަށިގަނޑު

ނުވަަތ ޒަޚަމްވެފައިހުރި ތަންތަްނ ރަނގަޅަްށ ހުރި ތަންތަން، 
ފައިވާ ލޭ ބައިވާނެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުން ފައި ކުރަން ބަންދު

ތެތް ކަފަކޮޅަކުްނ  ،ނުވަތަ ދިޔައެއް ހަށިގަނޑުގައި ހޭކިފައިވާނަމަ
 ވާނެއެވެ.  ކޮށްލަން ސާފު

ގޮތުގެ މަތިން ހަށަްނ  އުސޫުލން ޢަމަލުކުރާމައްޔިތާއާމެދު އާންމު   .3   
ޯލ  ،ޖެޭހ ތަންތަން އެއްުސމާއިއައްސަން ،ބަނުމަށްފަހު

އިލުމާިއ، ނޭފަތާއި ކަންފަތް ފަދަ ވަމަރުހުޅުވިފައިވާނަމަ ޯލ 
 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ތަންތަން ކަފައިން ބަންދު

ހުުދ  ،މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ،މޫނާއި އަްތ ފެންނަގޮތަށް  .4   
ފޮތިގަނޑަކަށް ލައި އޮޅައިލަންވާނެއެވެ. އަދި ފެން ނުފާއްދާ 
މެޓ ރިއަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޮޑ ބޭގަކަށް 

 މައްޔިތާ ލާންވާނެއެވެ. 

ސައިބޯނި ލައިފައިވާ ފެްނ   ،ބޮޑ  ބޭގަށް މައްޔިތާ ލުމަށްފަހުގައި  .5   
ވާނެއެވެ. އަދި  ކުރަން ބޮޑ  ބޭގުގެ  ބޭރު ސާފު ،ފޮތިގަނޑަކުން

)އެކެއް( ލ ޓަރުގެ  1)ނުވައެއް( ލ ޓަރުގެ ފެނަށް  9 ،އެއަށްފަހު
ބްލ ޗް  ނުވަތަ ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ، ބްލ ޗް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ
ޑިސްއިންފެކްްޓ  ބޮޑ  ބޭގުެގ ބޭރު ،ސޮލިއުޝަން ބޭނުންކޮށްގެން

 ވާނެއެވެ.  ކުރަން

ްތތެރިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  
 ކުރަން  ރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް )ޕ .ޕ .އ ( ބޭނުންޕަ ން،އެންމެ

ނުކުތުމުެގ ތަނުން މައްޔިތާ ސާފުކުރުމަށް ބާއްވައިފައި އޮތް ވާނެއެވެ. 
 ތިބިއަޅައިެގްނ  އެންެމންަކމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެ  ،ކުރިން
.އ .( ބާލަންވާނެއެވެ. އަިދ ރިކަމުގެ އާލާތްތައް )ޕ .ޕ ކައުތެރައް

 ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަންވާނެއެވެ. 
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  ،ރިންދޭ ތަނުން މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ގެންދިޔުމުގެ ކު ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް )ނ(  
 ން ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ކުރަ އެ ކަމާ ،މަރު ސާބިތުކުރުމަށްފަހު

 ވާނެއެވެ. 

އަލުްނ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި )ރ(  
ބޭނުންކުރެވޭ ފަދަ އާލާތްތައް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ސްޓެރިލައިްޒ 

އެއްެވސް ފަރުވާއެއް ދިުނމުގަިއ  މ ހަކަށްދިރިހުރި  ،ކުރުމަށްފަހުގައި ނޫނ 
 ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  

ން ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ނޫޞިއްޙ  
 މ ހުން ތަނެއްގައި މަރުވާ 

އިވާކަމަްށ ކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފަނުރައް )ހ(  .7
ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެްނ  ،މ ހަކުޤަބޫލުކުރެވޭ 

ކުރެވޭ ނުވަތަ މަރުވެފައިވާކަމަށް ޤަބޫލު  ،ނަމަ ތަނެއްގައި މަރުވެފައިވާ
 ައންގަން ވަގުތުން އެކަން ޖެްނސ އަށް އެކައިރިނުވެ،  މައްޔިތާއާ ،ހާލަތުގައި
 ވާނެއެވެ. 

 ،ގައިންގަޔަށް އަރާ ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ފެތުރޭ ދުވަސްވަރެއްގައި )ށ(   
މަރުވެފައިވަނ  ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެންކަްނ ނޭނިގ މަރުެވފައިވާ 

ނަމަ، ޤާނޫނުގަިއ  މ ހެއްގެ ހަށިގަނޑާ އެއްވެސް މ ހަކު ކައިރިވެފައިވާ
އްގެ ގައިގައި އެ ބަލ ގެ ޖަރާސ މު ެނތްކަން މ ހެބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އެ 

 ވާނެއެވެ.  ކުރަން އެކަހެރިއެ މ ހަުކ ޓަކައި  ކުރުމަށް ކަށަވަރު

ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން ނުވަތަ އެ ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާކަމަްށ  )ނ(  
ދޭ ތަނަކަށް  ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ،ޤަބޫލުކުރެވޭ މ ހުންގެ ހަށިގަނޑު އޮތް ތަނުން

ފަދަ މ ހުްނ ވަުޅލުމަްށ  އެ ސ ދާ  ،ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ގެންދަންވާނ 
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށެވެ. 

މި ގަވާއިދުގެ  ،ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދަންވާނ  އެއް ،މަރުވެފައިވާ މ ހާ )ރ(  
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 9

ތަކުން މަރު ސާބިތުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާ )ބ(  
އެ ކަާމ  ،މަރު ސާބިތުކުރުމަށްފަހު ،ބާއްވައިފައިވާ ތަނަކަށް ގޮސްމައްޔިތާ 
 ވާނެއެވެ. ޔުން ފުރިހަމަ ކުރަން ގުޅޭ ލިޔެކި

ނުވަަތ އެ ފަދަ ަބއްޔެއް  ފައިވާ މ ުހންޖެހިކައުތެރި ބައްޔެއް ނުރައް )ޅ(  
ޖެހިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މ ހުން ަވޅުލުމުެގ ކުރިްނ ޓެސްޓުކުރުމަްށ 

 ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނެދއްގައި ،ޕަލް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށްމްސާ
 ފަހުގައެވެ. އެ ފަރާތެއް ވަޅުލަންވާނ  ާސމްޕަލް ނެުގމަށް
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 ،ސްާސމްޕަލްގެ  ނަތ ޖާ ނުލިބުުނ ނަަމވެމި މާއްދާގެ )ބ( ދަށުން ނަގާ  )ކ(  
ރެކްޓަރ ޑި ،ޔަށްގެންދަން އެންގުމުގެ ބާރުށުކަމާކެމ ގެ ކަންތައްތައް ކުރިކަ

 ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިްކ  ،މަރުވި މ ހާއަކ  ބިދޭސ އެއް ަނމަ )އ(  
 ވާނެއެވެ.   ފުރިހަމަ ކުރަންތައް ޕްރޮޓޮކޯލް

 ،ކަމަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވަޅުލުން ލަސްކުރަން ޖެހޭ ާހލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ  .8 ރ ގައި ބޭއްވުން ޗަތާ މޯމައްޔި
ކަނޑަެއޅޭ މުއްދަތަކަށް މައްޔިތާ  ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި

 ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލަށް ނިންމިދާނެއެވެ. ،މޯޗަރ ގައި ބޭއްވުމަށް

ރ ގައި ޗަ މޯ ،ނުވަތަ ގެންދާއިރު ،މައްޔިތާ ގެންދިއުމުގެ ކުރިން މޯޗަރ އަށް )ހ(  
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކަށުކަމާކެމ ގެ މަސައްަކތުގައި 

ކައުތެރި ބައްެޔއް ހުިރ ނުރައްމައްޔިތާއަކ   ،ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ފަދަ ބައްޔަކަށް ޝައްކުކުރެވޭ މ ހެއްކަން އަންގައި،  ނުވަތަ އެ ،މ ހެއްކަން

ރައްކައުތެރި ކަމުގެ ގޮތުްނ އަޅަްނޖެޭހ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމަްށ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.  

ކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހެއްގެ ހަށިގަނޑު ހަާލކުނުެވ ނުރައް (ށ)  
ގިނަ މުއްދަތަށް ބޭއްވޭގޮތަށް "އެމްބާމް" ކުރުމަކ  އެދެވިގެންވާ ކަމެްއ 

 ނޫނެވެ. 

ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން 
އެއް ތަނުން އަނެއް  ،މަރުވާ މ ހުން

 ތަނަށް ގެންދިއުން 

އެއް ތަނުްނ އަނެއް ތަނަށް  ،ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހުންނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް   .9
 ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނ  އަންނަނިިވ ގޮތަށެވެ.

އެްއ ތަނުން އަނެްއ  ،ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހުން )ހ(  
 ތަނަށް ގެންދަންވާނ  ބޮޑ ބޭގަކަށް ލުމަށްފަހުގައެވެ.

     ،ެއ ތަނުން ،ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަކުން ަނމަ ޞިއްޙ ނ ، މައްޔިތާ ގެންދަ )ށ(  
 އެ ފަދަ މ ހުން ވަޅުުލމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ސަހަރާއަށެވެ.

 ،ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރޮލ  މައްޔިތާ ،މައްޔިތާ ލައިފައިވާ ބޮޑ  ބޭގާއި )ނ(  
ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެ ތަނަކުން ެނރުމުެގ  އެއް

ސައިބޯނި ފެންފޮތިގަނޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި  ،ކުރިން
)އެކެއް( ލ ޓަރުގެ ބްލ ޗް  1)ނުވައެއް( ލ ޓަރުގެ ފެނަށް  9 ،އެއަށްފަހު

ބްލ ޗް ސޮލިުއޝަން  ނުވަަތ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ
 ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. ބޭނުންކޮށްގެން ޓްރޯލ 
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 ަކތްކުރާތަނަްށ ގެންދިއުމުގެ މަސައް ތަނުްނ އަނެއް އެއް ،މައްޔިތާ )ރ(  
ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް )ޕ .ޕ .އ (  ން،އެންމެ

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

ބޮޑ  ބޭގް އެ ތަނަކުން ނެުރމުގެ ަމސައްކަތް  ،މައްޔިތާ ބޮޑ  ބޭގަށް ލުމަށްފަހު )ބ(  
 ،ވައިފައި އޮތް ތަން ދޮވެ ސާފުކުރުމަށްފަހުބާއް މައްޔިތާ ،ކުރުމުގެ ކުރިން

 މ ހުން ތަނުގައި ތިބި އެ ތަން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 
 ،ބޭނުންކުރި ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންްޓ ބަދަލުކޮށް

 ގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަްނ ވާނެއެވެ.ސައިބޯނިލައި

ެއ ކަމުގަިއ ބޭނުންކުިރ   ،ހަށިގަނޑު ލުމަށް ބޭނުންކުާރ ބޮޑ  ބޭގާއި )ޅ(  
ބޭނުންކުރާ ޕަރސަނަްލ ޕްރޮޓެކްޓިވް  މ ހުންއާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތްކުރި 

ޖަރާސ ުމ އެކުލެވިފައިާވ ތަކެތި  ،އިކުއިޕްމަންޓް ނައްތައިލަންވާނ 
ނައްތައިލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ިއޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ރައްކައުތެރިކަާމ 
       އެކުއެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްޗެއް ނައްތައިލެވެންދެން ބަހައްޓަންވާނ  

އެއ  ޖަާރސ ުމ އެކުލެޭވ  ،ކޮތަޅުގެ ބޭރުގައި ،ދެ ކޮތަޅުގައި ބަންދުކޮށް
ތަނުގެ ނަމާިއ ތާރ ޚާއި ގަޑި ެއނގޭެނ  ،)ބަޔޯހެޒަރޑް( ކަމާއި އެއްޗެއް

 ފަދައިން ލޭބަލްކޮށްފައެވެ.

 ތަނުން އަނެއް އެއް ،މައްޔިތާ
ތަނަށް ގެންދިއުމުގައި ބޭނުންކުރާ 

 އުޅަނދު 

ތަނަށް  ތަނުްނ އަނެއް އެއް ،ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހުން  .10
 އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވން  ،ުއޅަނދުތަކުގައިގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ 

 ވާނެއެވެ.

އެ އުޅަނދުގެ އެތެރެ ހުންނަންވާނ ، ފަސޭހައިްނ ދޮވެ ޑިސްއިްނފެކްޓް  )ހ(  
 ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައެވެ. 

ޕަރަސނަްލ ޕްރޮޓެކްޓިވް  ،ވަރަށް އެ އުޅަނދުގަިއ އެކަށ ގެންވާ )ށ(  
ޑިސްއިންފެކްެޓންޓާއި،  ،އިކުއިޕްމަންޓާއި، ފަސްޓް އެއިްޑ ކިޓާއި

 ސެނިޓައިޒަރ ހުންނަވާނެއެވެ.

އުޅަނދުގެ ތެރެއަށް ފައިބާ ދިޔައެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ެއއްޗެހި  )ނ(  
އުޅަނދުގައި  އްރައްކައުތެރިކަމާއެކު ސާފުކުރެވޭނެ އާލާތްތަ

 .ވާނެއެވެންހުންނަ

ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކައިލާ ޕާރސަނަްލ  ،ފޭސް މާސްކާިއ އަންިގ ފަދަ )ރ(  
ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް ނައްތައިލެވެންދެން ރައްކައުތެރިކަމާއެުކ 

 ވާނެއެވެ.ންބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު އުޅަނދުގައި ުހންނަ

ތަނުން އަނެްއ  އެއް  ،މ ހުންކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ ނުރައް )ބ(  
 ،ތަނަށް ގެންދާ ވަގުތު އެ އުޅަނދުގައި މ ހުން ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި
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ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކ   ކައިބޮއި ހަދައި،ކާއެއްޗެހި ގެންދިއުމާއި، 
 މަނާކަމެކެވެ.

ކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން ނުރައް
މަރުވާ މ ހުންގެ ކަށުކަމާކެމ ގެ 

 ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތް 

ތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހުން ހިނެވުމުގައި ޢަމަލުުކރާނ  އަންނަނިިވ ކައުނުރައް  .11
 ފަދައިންނެވެ.

ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މ ހުންގެ ކަށުކަމާކެމ ގެ ކަންކަްނ  )ހ(  
ދ ނ  ަކންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާގެ ލަފާގެ  ،ވާނ  ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަން 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.  ،މަތިން

ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ފެތުރޭކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރާތާ ގިނަވެގެްނ  )ށ(  
އެފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ  ،)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3

ޖެހިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މ ހުންގެ ކަށުކަމާކެމ ގެ ކަންކަމާ ުގޭޅގޮތުން 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނިްނމާ ނިްނމުން އާންުމ 

 ކުރަން ވާނެއެވެ.

ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން )ނ(  
ފެތުރޭކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކޮށްފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި، ނުރައްކައުތެރި 

ނަމަ، ކަށުކަމާކެމ ެގ ކަންަކމުގަިއ  ބައްޔެއް ޖެހިގެން މ ހަކު މަރުވެއްޖެ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ުގޅޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުުރމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން 

މަރުވި މ ހާގެ އާއިލާއާ ހިްއސާކޮށް،  ،ލް ނިްނމާ ނިންމުންޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ
 އެ ނިންމުްނ ވަގުތުން އާްނމު ކުރަން ވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ރ(  
ކައުތެރި ބަލިތަކާ ގުޅިގެން ކަށުކަމާކެމ ެގ ނުރައްފަށާއިރު ފެތުރެމުންދާ 

މި ގަާވއިދަށް  ،ކުރުމަްށ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނިންާމ ގޮތްކަންކަން 
)ތިނެއް( ދުވަހުެގ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާްނމު ކުރަން ާވނެއެވެ.  ،ތެރޭގައި

ނުރައްކައުތެރި ަބއްޔެއް  ،ކަށުކަމާކެމ ގެ ކަންކަން ކުރާ ތަނުގައި ތިބެންވާނ  )ބ(  
ޖެހިފައިވާ މ ހުން ހިނަވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރ ނާއި އެ މ ުހންނާ ުގޅޭ އެެހނިހެްނ 

 ލިބިފައިވާ މ ހުްނ އެކަންޏެވެ. ނުކަންކަން ކުރުމުގެ ތަމްރ  

ޕަރސަނަްލ  ެއންމެްނ ވެސް ކަށުކަމާކެމ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ  )ޅ(  
 ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ. 

އެ ކަމަށް ބޭނުންކުިރ  ،ނުވަތަ ތަޔަންމަމު ކުރުމަށްފަހު ،ހިނެވުމަށްފަހު )ކ(  
ނުވަތަ ތަޔަންަމމު ުކރުމަްށ  ،ހިނެވުމަށް ބޭނުންކުިރ ތަން ،އާލާތްތަކާއި
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     ،ސައިބޯނިފެން ބޭނުކޮށްގެން ދޮވެ ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ބޭނުންކުރި ތަން
 އެ ތަން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކަލުގެ ގިންތިއަށް ބަލައިގެން، މަރުވެފައިވާ މ ހުން ހިަނވާނަމަ،  )އ(  
އާންމުކޮށް މ ހުން ހިނަވާ ތަން ނޫން އެެހން ތަނެއް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ. 
މިފަދަ ތަނަކުން ބޭރުވާ ފެނަކ  އާންމުކޮށް އެ ރަށަކުން ބޭރުވާ ފެާނ 

ނައްތައިލެޭވ  ،ށްފައިަޖމާކޮއެ ފެްނ ވަކި ތަނަކަްށ  އެކުނުވާނޭހެން ހަދައި،
 ފެނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ،މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްޓަކައި ަސންދޯކަށް ލުމަށްފަހު، ސަންދޯްނ ބަންދުކޮށް )ވ(  
)އެކެއް( ލ ޓަރުގެ  1)ނުވައެއް( ލ ޓަރުގެ ފެނަށް  9ސައްދޯކުގެ ބޭރު 

ބްލ ޗް  ނުވަތަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރާ ބްލ ޗް
 ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.ސޮލިއުޝަން ބޭނުންކޮށްގެން 

ކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހުންގެ މޫނު ދެއްކުމުގެ ަކންކަން ބާއްވަިއ ނުރައް  .12 މޫނުދެއްކުން 
އިންތިޒާމު ކުރާނ ، ނުރައްކަލުގެ ގިންތިއަށާއި، އެ ވަގުތެއްގައި މ ުހން އެއްވެ އުޅުާމ 

ޖެންސ ްނ އެމައިފައިވާ ނިްނމުންތަކަށް ބިނާކޮށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނިން ގޮތުންގުޅޭ
 އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

އެއްވެ އުުޅާމ ގުޭޅ  އެ އިރެއްގައި އާްނމުކޮށް ،ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައަށާއި )ހ(  .13 ކަށުނަމާދު ކުރުން 
ދ ނ  ކަންކަމާބެޭހ  ،މައިފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގޮތުން ނިން

މަރުވެފައިވާ މ ހާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ  ،ވުޒާރާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން
ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލަށް  ،ކަށުނަމާދުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މ ހުން

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަށުނަާމދުގައި  )ށ(  
ޖެންސ ން ކަނޑަައޅާ މިންގަނޑަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އެ  އެންމެން،ބައިވެރިވާ 

 މަތިން ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރަންވާނެއެެވ.

ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައަށާއި، އެ އިރެއްގައި އާންމުކޮށް އެއްވެ އުޅުާމ ގުޭޅ  )ހ(  .14 ވަޅުލުން 
ގޮތުން ނިންމައިފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މ ހާ ވަޅުުލމުގަިއ 

 ވެސް މަދު މ ހުންނެވެ. ހައިވ ބައިވެރިކުރަންވާނ  

އިކުއިޕްމަންްޓ  ޕަރަސނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވްން، ވަޅުލުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެ )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ބޭނުން

މ ާހ  ،ބަލ ގެ ބާވަތާއި މުޖުަތމަޢުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ނ(  
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ކަނޑައެޅިާދނެއެވެ. ،ވަޅުލުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ތަނެއް
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ިރ ބޭނުންކު އެންެމން ވިމ ހާ ވަޅުުލމަށްފަހު، ވަޅުލުމުގައި ބައިވެރި )ރ(  
ލުމަްށ އެފަދަ ތަކެތި ނައްތައި  ،ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް

 ތައިލަންވާނެއެވެ.ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނައްކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫ

 ،ލައިފައިވާ މ ހެއްގެ ހަށިގަނޑުވަޅު
އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް 

 ގެންދިއުން 

ވަުޅލައިފައި އޮްތ ވެފައިވާ މ ހަުކ މަރުނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެްނ  )ހ(  .15
ތާނގަިއ  ނުވަތަ އަނބުރާ އެ ،އެހެން ތަނަކަށް ގެންދެވޭނ  ،ތަނުން ނަގައި

 ،އަންނަނިިވ ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމާ ުގޅިގެން ،ވަޅުލެވޭނ 
 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަންާގ އެންގުމެއްެގ މަތިންނެވެ. 

ނުވަތަ  ،ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ތަޙުލ ލެއް ކުރުމަށްއާންމު ޞިއްޙަތު  )ށ(  
 ނުވަތަ ޞިއްޙ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެްއ ބެލުަމށް. ،ޙުޤ ޤެއް ކުރުމަށްތަ

އަްނނަނިިވ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން )ނ(     
 ވެ.ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެ ،ކަންކަމަށް

މައްޔިތާ ވަޅުލައިފައި އޮތް ތަނުން ނަގަިއ އެހެން ތަނަކަްށ  .1   
 ގެންދިއުމުގެ މުހިްނމުކަން. 

މައްޔިތާ ވަޅުލައިފައި އޮތް ތަނުން ނަގަިއ އެހެން ތަނަކަްށ  .2   
ެއ ކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުަތމަޢަށް ލިބިދާނެ  ،ނުގެންގޮސްފި ނަމަ

 ގެއްލުމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން.

ވަޅުލައިފައި އޮތް ތަނުން  މަރުވެފައިވާ މ ހަކުކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން ނުރައް  .16 
 އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަަމލުކުރާނ  އަންނަނިިވ ޮގތަށެވެ. ،ނަގައި

ތާރ ޚަށް  ލި މަރުވެފައިވާ މ ހާގެ ހަށިގަނޑުެގ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށާއި، ވަޅު )ހ(  
އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދާނަަމ، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް  ،ބަލައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މައްޔިތާ 
 ވާނެއެވެ. ކުރަން ގޮތަށް ޢަމަލު

 ނޭހެްނ ތާއަށް އެއްވެްސ ގެއްލުމެްއ ނުވާ ޔިމައް ،މައްޔިތާ ނަގަންވާނ  )ށ(  
  ގައެވެ.ތެރިކަމާއެކުރައްކައު

ތާ އަލުން ވަޅުުލމުގަިއ ޔިމައް ،ވަޅުލައިފައިވާ ތަނެއް ކޮނުމާއި )ނ(  
މަސައްކަތްކުރަންވާނ  ޕާރސަނަލް ޕްރޮޓެްކޝަން  މ ހުންމަސައްކަތްކުރާ 

 އިކުއިޕްމަންޓް ލައިގެންނެވެ.

ވަޅުލައިފައިވާ ތަން ކޮނުމާއި، މައްޔިތާ އަލުން ވަޅުުލމުގެ ަމސައްކަތް  )ރ(  
ކުރަންވާނ ، އެހެން މ ހުންނަށް ކައިިރ ނުވެވޭގޮތަށާއި، އެ ތަން ުނފެންނަ 

 ގޮތަށް ފަރުދާއެއް ބަހައްޓައިގެންނެވެ. 
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ޤާނޫުނ ަނންބަރު  ،"ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ" ަކމަށް ބުނެފައި އެ ަވނ  )ހ(  .17 މާނަކުރުން 
ވަަނ  6)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  2012/7

 ލަށެވެ. މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ

"ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ،  )ށ(  
 ގެންމާސްކާއި، ކަމަށް ޚާއްޞަޮކށްސަރޖިކަލް ގްލަްވސްއާއި، މެޑިކަްލ 

 ،އެޕްރޮންއާއި، ފޭސް ޝ ލްޑާއި، ގޮގްލްސްއާއި ،އުފައްދައިފައިވާ ގައުންއާއި
ބޫޓާއި، ނުރައްކައުތެރި ބައްޔަކުން ރައްކައުތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެްނ 

 އާލާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެްކޝަން  ،" އޭޖެްނސ " ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ  )ނ(  
 އެޖެންސ އަށެވެ.

"ނުރައްކައުތެރި ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ، ގައިންގަޔަށް އަާރ  )ރ(  
ޖެންސ ްނ އެބަލިތަކުގެ ތެރެއިން ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ކަމަށް 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބަލިތަކެވެ. 

      "ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މ ހަކު" ކަމަށް ުބނެފައި  )ބ(  
އަާރ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިްނ ގައިންގަޔަށް  ،އެ ވަނ ، އެ މ ހަކު މަރުވާއިރު

އިވާ ަބއްޔެއް ޖެންސ ން ަކނޑައަޅައިފައެކައުތެރި ބައްޔެއް ކަމަށް ނުރައް
މ ހުންނާއި، އެ ފަދަ ޙުލ ލުތަކުން ސާބިތުވެފައިވާ ޖެހިފައިވާކަން ތަ

ބައްޔެއްގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްތެރިއަކު 
ެއ ފަދަ ބައްޔެއްގެ އަލާމަތްތައް ުނފެނުނު  ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ މ ހުންނާއި

އެ ފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފަިއ  ،ާހލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ،ނަމަވެސް
އަކަށް ނުވަތަ އެޖެްނސ އަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ހުރެދާނެކަމަށް ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްތެރި

 މ ހުން ިހމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

މަްމކުރުްނ "ކަށުކަމާކެމި" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ، ހިނެވުން، ނުވަތަ ތަޔަން )ޅ(  
ފަދަ ފަރާތްތައް  އިސްލާމ  ކަންަކމާބެހޭ މުވަްއސަސާއަކުން އެނުވަތަ 

 ވަޅުލުމަށް ކަނޑަައޅާ  ގޮތްތަކަށެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު   .18 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

_____________________ 
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