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 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  
 ހެލްތްމިނިސްޓްރ  އޮފް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ބެހޭ ގަވާއިދު  ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާ  އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓ ނު

 ބު އެއްވަނަ ބާ 
 ފެށުން 

 ކުރުމުެގ  )ޢާންުމ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި 7/2012މިއ ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ
އެ މާއްދާގެ )ލ( ގެ ދަށުްނ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( އާއި 94ޤާނޫނު( ގެ 

  އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

"އެކަހެރި ކުުރމުގެ މަރުަކޒުތަކާއި ކަރަންޓ ނު ކުރުުމެގ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  
 މަރުކަޒުތަކާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު  7/2012ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކ   .2 މަޤްޞަދު 
އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ  ،ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ

ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުރައްކައުތެިރ  ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ހާލަތުގައްޔާއި
ބައްޔެއް ކަމަށް ކަނޑަައޅައިފައިވާ ބައްޔަކާ ުގޅިގެން މ ހުން އެކަހެރި ކުރުމާއި ކަރަންޓ ުނ 

ހެިރ ކުރަންޖެޭހ މ ހުންނާއި ކަރަންޓ ުނ ކުރުމާ ގުޭޅ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އެކަ
އެަފދަ މަރުކަޒުތަކުގައި  ،ކުރަންޖެހޭ މ ހުން ބައިތިއްބާނެ މަރުކަޒުތައް ކަނޑަެއޅުމާއި

 ހުންނަންޖެޭހ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެުޅމެވެ. 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެހި            R-35/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              105 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

2 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

  މަރުކަޒުތައް ކަނޑައެޅުން ބައިތިއްބާ އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ މ ހުންނާއި ކަރަންޓ ނު ކުރަންޖެހޭ މ ހުން 

 ކުރާ  ނުވަތަ ކަރަންޓ ނުރާ އެކަހެރިކު 
 ލަތްތައް ހާ

ގައިން ގަޔަށް އަރާ  ،އިއްޔާލަތުގަހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ އާ )ހ(  .3
  .ލާމާތްތައް ހުރުންއަތެރި ބައްޔެއްގެ އުނުވަތަ ނުރައްކަ ގެ އަލާމާތްތައްބައްޔެއް

ގައިން ގަޔަށް އަރާ  ،އިއްޔާލަތުގަހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ އާ )ށ(  
ޓަރ  ޓެސްޓުތަކުން އުތެރި ބައްޔެއް ހުރިކަމަްށ ލެބޯރެބައްޔެއް ނުވަތަ ނުރައްކަ

  .މ ހުންވާ ކަށަވަރު

ގައިން ގަޔަށް އަރާ  ،އިއްޔާލަތުގަހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ އާ (ނ)
  މ ހުން.ތެރި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކައުބައްޔެއް ނުވަތަ ނުރައް

ގައިން ގަޔަށް އަރާ އްޔާއި، ލަތުގަހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އާ )ހ(  .4 މަރުކަޒުތައް ކަނޑައެޅުން 
ފައިވާ ބައްޔަކާ ޅައިކަމަށް ކަނޑައަ ތެރި ބައްޔެއްއުނުވަތަ ނުރައްކަކަމަށް ބައްޔެއް 

 އިތިއްބާގުޅިގެން އެކަހެރި ކުރަްނޖެހޭ މ ހުންނާއި ކަރަންޓ ނު ކުރަންެޖހޭ މ ުހން ބަ
 . ވަޒ ރެވެމަރުކަޒުތައް ކަނޑައަާޅނ  

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  
ލަތުގައި އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ މ ހުންނާއި ކަރަންޓ ނު ކުރަްނޖެހޭ މ ުހްނ ހާ

އެފަދަ  ،ހާލަތު މެދުވެރިވުުމންއެ  ،ކަނޑައަޅާނ މަރުކަޒުތައް ބައިތިއްބާ 
އެ ހާލަަތށް ބޭނުންވާ  ،އިލަތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާ ތަނެއްގަހާ

 ވެ. މިންވަރަށެ

ންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި އާ ،)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިންމި މާއްދާގެ  )ނ(  
ލަތުގައި، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހާނުވާ  ލަތު މެދުވެރިވެފައިހާނުރައްކަލުގެ 

ފައިވާ ބައްޔަކާ ގުޅިގެްނ ޅައިތެރި ބައްޔެއް ކަމަށް ކަނޑައަ އުނުވަތަ ނުރައްކަކަމަށް 
ވަގުުތން ވަގުތަށް  ،ޖެހިްއޖެ ހިނދެއްގައިއެއްވެސް ފަރާތެއް އެކަހެރި ކުރަްނ 

    ،އެކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އިންތިާޒމްތައް ހަަމޖެއްސުާމ ގުޅޭ ސްޓޭންޑަޑް
ވަޒ ުރ  ،މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި)ތިނެއް(  3 މަލުކުރަްނ ފަށާތާޢަމި ގަވާއިދަށް 

 ވާނެއެވެ.  ކުރަން ޤާއިމު

ގައިްނ ގަޔަށް އަރާ  ،ގައިސްޓޭންޑަޑް މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ރ(  
ތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެކަހެރި އުނުވަތަ ނުރައްކަ ގެ ސަބަބުންބައްޔެއް
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ތައްޔާރުކުރާ  ބައިތިއްބަންނުވަތަ ކަރަންޓ ން ކުރަންޖެޭހ މ ހުން ކުރަންޖެހޭ 
ިޚދުމަތްތަކުގެ ފަދަ މަރުކަޒުތަކުްނ ލިބެންޖެހޭެނ  އެ  ،މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރާއި

 ލު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ފުސ ތަ

ނުވަތަ  ކުރާ މ ހުން ކަރަންޓ ނު
ތިއްބުމަށް ބައިއެކަހެރި ކުރާ މ ހުން 

 ކަނޑައެޅުން ވަކި އިމާރާތެއް 

ލަތު ހާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5
މާރާތެއް އެއ  ކަރަންޓ ނު ކުރުމުެގ އި ވަކި  ،ދިމާވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި

ތިއްބުމުގެ މަރުކަޒެއްެގ ބައިަކމުގަިއ ނުވަތަ މ ހުްނ އެކަހެރިކޮށް  މަރުކަޒެއް
ވަޒ ރު ކުރާ  ،ވާލުކުރުމަށްހަވަޒ ރާ  ،މާރާތެއްއިގޮތުގައި ހިންގުމަށް މ ހެއްގެ 

 އަމުރަކުން އެންގިދާނެއެވެ.

ލުކުރުަމށް އަންގައި، ވާހަމާރާތެއް ވަޒ ރާ އިދަށުން މ ހެއްގެ ގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
 ލަތުގައެވެ.ހާއަމުރެއް ކުރެވޭނ  އަންނަވި އެކަމަށް 

ސ ދާ ނުރައްކާ އުތެރި ބަލިމަޑުކަމެްއ ފެތުރުމުގެ ނުރައްކަ (1)   
 ކުރިމަތިވެފައިވުން؛

ތެރި ބަލިމަޑުކަމަާކ ގުޅިގެްނ މ ހުްނ އެކަހެރިޮކށް އުނުރައްކަ (2)   
 މާރާތް އިތިއްބުމަށް އެ ބައިތިއްބުމަށް ނުވަތަ ކަރަންޓ ނުކޮށްފައި ބައި

 ކޮންމެހެންވެްސ ބޭނުންވުން.

އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާުތ  ،އަމުރުގައި  ކުރާ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން  )ނ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ރައްދުވާ ފަރާތް؛މުރު އަ (1)   

 މުރު ނެރުނު ސަބަބު؛އަ (2)   

 މާރާތް؛އި މުރު ހިނގާ އަ (3)   

 ؛ޚުމަލުކުރަން ފަށަންޖެޭހ ތާރ ޢަމުރާ އެއްގޮތަށް އައެ  (4)   

 .ޚުމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ އައެ  (5)   

އިތުރުކުރަން ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  5މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  )ރ(  
ޖެހޭކަމަށް ވަޒ ރަށް ފެނިއްޖެ ިހނދެއްގައި، އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ 

 ަވޒ ރު ނެރެންވާނެއެވެ. ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ،ކުރިން
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މާރާތެްއ، އެއްވެްސ އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުރެވޭ އަމުރަކާ ގުޅިެގން ހޯދާ  (ބ)  
ހިފަހައްޓައިގެން )ބާރަ( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  12ލަތެއްގައި ހާ

  ނުވާނެއެވެ.

މ ހުްނ  ،މުރުކުރާ ަތނަކ އަ ާވލުކުރުމަށް ަވޒ ރު ހަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  (ޅ)  
އެފަދަ  ،ވާލުކުރުމަށް އަންަގްނވާނ ހަމާރާތެއް ވަޒ ރާ އި އެ  ،ނަމަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއް

ތަނެްއ ހޯދައިދިނުމުެގ އިންތިޒާުމ އެހެން ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މ ުހންނަށް ވަގުތ  
 ހަމަޖެއްުސމަށްފަހުގައެވެ. 

 ،ވާލުކުރުމުގެ ކުރިންހަމާރާތެއް އަނބުރާ އިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެގޭ  (ކ)  
ންމުކޮްށ އާމާރާެތއް އިފަދަ  އެތަން ބޭނުންކުރި މުއްދަތުގައި އެ ހިސާބުގައި ހުރި އެ 

މާރާތް ބޭނުންކުރި އިއެ  ،ދަދަށްއަކުއްޔަށްދޭ އަގަކ  ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެ 
 ވަޒ ރު ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ.  ،މާރާތުގެ ވެރިފަރާތަށްއި ،މުއްދަތަށް

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އިމާރާތަކަށް ދޭންވާ  )އ(  
މާލ  ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒ ރުެގ ަލފާގެ މަތިން  ،ކަނޑަައޅާނ  ބަދަލުގެ މިންވަރު

 ވަޒ ރެވެ. 

 ،ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖަްއސައިދެވޭ ިއންތިޒާމްތައް( ގެ ދަށުން ބަދަލުކމި މާއްދާގެ ) (ވ)  
   ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ،އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް

      ،މާރާތެއް ދިނުމަށްއިކުރާ އަމުރަކަށް  ވަޒ ރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  (މ)  
ާމރާތް ވަޒ ރާ އިއެ  ،ނަމަ އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ދެކޮޅުހަދައިފި

 ،ވާލުކުރުމަށް އަންގައިދިނުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްހަ
 ފޮނުވިދާނެއެވެ. ރަށްވަޒ  ،ނައިބުގެ އޮފ ހަށް ރަބަންޑާ

ކަމުގައި ނުވަތަ  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަރަންޓ ނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒެއްމި  (ފ)  
ތަން ތިއްބުމުގެ މަރުކަޒެއްެގ ގޮތުގައި ނެޭގ ތަންބައިމ ހުްނ އެކަހެރިކޮށް 

ހަމައެކަނި އެ އިމާރާތެއް ނެގި ބޭނުމަށެވެ. އަދި، އެ އިމާރާްތ  ،ބޭނުންކުރަންވާނ 
 ެއ އިމާރާްތ ވެރިފަރާތާ ލަސްނުކޮށް ،ނެގި ހާލަތު ނެތިދިއުމާއެކު

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަމުގައި ނުވަތަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަރަންޓ ނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒެއް (ދ)  
އެ ތަނެއް ، ތިއްބުމުގެ މަރުަކޒެއްގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ތަނެއް ބައިމ ހުން އެކަހެރިކޮށް 

   ،ވާުލކުރަންވާނ ހަ އަނބުރާ ކާތައެ ތަނެއްެގ ވެރިފަރާނެގި ބޭނުްނ ނިުމމުން، 
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      ލުމަށްފަހު، ތައިޖަރާސ މު ނައްއެ ތަނުން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް، އެ ތަން 
ތަާނ ހަވާލުވުމަށް  އެ ،އާބާތުރަފިލުވުމުގެ ަމސައްކަތް ނިްނމުމަށްފަހުއެ ތަނުގެ 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  )ތިރ ސް( ދުވަހުގެ ނޯޓިސް 30

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޑު ނމިންގަ އި ހުންނަންޖެހޭ ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކުގަ  މަޒުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓ ނު ކުރުމުގެ  އެކަހެރި 

މަރުކަޒުގައި ހުންނަންޖެހޭ 
 މިންގަނޑުތައް 

އެކަހެރި ުކރަންޖެހޭ މ ުހންނާިއ  އިލަތުގަހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އާ   .6
 އަްނނަިނވި މިންގަނޑަށެވެ. ހުްނނަންވާނ  މަރުކަޒު މ ހުްނ ބައިތިއްބާ ކަރަންޓ ނު ކުރާ

 ؛ރިޔާއޭ ގމަރުކަޒުގެ ވެއިޓިން )ހ(  

   ކޮޓަރި )ފާޚާނާޔާއެކު( )ށ(  

، ިމ ކޮޓަރި ވާންވާނ )ކްލިނިކަލް އެގްޒަިމނޭޝަން ނުވަތަ ޓްރ މަންޓް ކޮޓަރި؛  (ނ)  

ބޭނުންކުރާ  އިމަރޖެންސ  ހާލަތުގައި ބަލިމ ހާއަށް ފަރުވާކުރެވޭ އަދި ފަރުވާކުރުމަށް 
 ށެވެ.(ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ބޭސް ރައްކާކުރެވޭވަރުގެ ކޮޓަރިއަކަ

 ސްޓޯ ރޫމް؛ (ރ)  

ސެކިއުރިޓ  ، ނާއިއްޙ  މަސައްކަތްތެރިންޞިމަރުކަޒުގެ ފެސިލ ޓ  މެނޭޖަރާއި،  (ބ)  
އެކު ޔަކާއަރާމުކުުރމަށް ބޭނުންކުރާނެ ފާޚާނާ ންސަޕޯޓް ސްޓާފު މުވައްޒަފުންނާއި،

ކަރަންޓ ނުކުރާ ނުވަތަ މި ކޮޓަރިތައް ހުންނަންވާނ  )ފައިވާ ކޮޓަރި؛ ޤާއިމުކޮށް
 (ވަކިންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.އެކަހެރިކުރާ މ ހުން ބައިތިއްބާ ކޮޓަރިތަކާ 

އަދި މަރުކަޒަްށ  ރޫމް ގފައިވާ ޗޭންޖިންކޮށްމުޤާއި އެކުކާނިޒާމަ ނެއަތް ދޮވެވޭ ()ޅ  
 ؛ކޮންމެހެން ބޭނުންވާަނމަ ޑޮނިންގް އަދި ޑޮފިން ރޫމް

 ލޯންޑަރ  ފެސިލިޓ އެއް؛ ( ކ)  

 ފެސިލިޓ އެއް؛ ގނުވަތަ ކޭޓަރިން އްނިޒާމެ ފޯރުކޮށްދެވޭނެކާނާ  ( އ)  

 އްދެއް؛ޙަވަކި ސަރަ ޞަ ކޮށްފައިވާކުނި ބެހެއްޓުމަށް ޚާއް ( ވ)  

 .ލެވޭނެ ނިާޒމެއްތައިކުނި ނައްރައްކައުތެރި ގޮތުގައި  ( މ)  
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 އިންތިޒާމް އަތް ދޮވުމާއި ފާޚާނާގެ   ޅު އަދިތަކަކ  ވެންޓިލޭޝަން ރަނގަކޮޓރި )ފ(  
ވުން؛ އަދި ސިންގަލް ޫރމް ނުހުންަނ  ފައިވާ ސިންގަލް ރޫމެއް ކަމުގައިޤާއިމުކޮށް

   ދެމެދުގައިއެނދެއްގެ ދެ  ބަހައްޓާ ކޮންމެ  ރި / ޑޯމިޓަރ ގައި ލަތުގައި ކޮޓަހާ
       ކޮންމެ  ،ހުރުން؛ އަދި  ޑޯމިޓަރ އެއް ނަމަދުރުމިން  )ތިނެއް( ފޫޓުގެ 3
)އެކެއް( ފާޚާނާ ހުންނަ ގޮތަށް ފާޚާނާ  ކުރެވޭެނ  1)ދިހައެއް( މ ހަކަށް  10

 އިންތިޒާމް ަހމަޖައްަސންވާނެއެވެ.  

މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެްނމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބޭނުންާވ  )ދ(  
 ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް؛ 

އެ ތަނަށް ގެންދާ ބަލިމ ހުން ެއމަރޖެންސ   ،އެކަހެރި ކުރެވޭ މަރުކަޒެއްގައި ނަމަ )ތ(  
 ޕް؛ހާލަތުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެމަރޖެންސ  ސެޓަ

ގައިްނ ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް  ،އިއްޔާލަތުގަހާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ އާ  .7 މަރުކަޒުން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
ފައިވާ ބައްޔަކާ ގުޅިގެން އެކަހެިރ ޅައިތެރި ބައްޔެއްކަމަށް ކަނޑައައުނުވަތަ ނުރައްކަ

އެންެމ  ،ަމރުކަޒެއްގައިންޖެޭހ މ ހުން ބައިތިއްބާ ކުރަންޖެހޭ މ ހުންނާއި ކަރަންޓ ުނ ކުރަ
 ލަތްތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. ސ ައންނަނިވި ވަ ވެސް، މަދުވެގެން 

 ލަތެއް ދިމާެވފައިވާ މ ހެއް ހާ ޞަޚާއް ޙ އްޞިއެއްވެސް މ ހަކ  ދާ މަރުކަޒަށް ގެން )ހ(  
  ކުރެިވފައިހުރުން.ޞިއްޙ  ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް އިންތިޒާުމ މ ހަކަށް  އެ ،ނަމަ

  ؛ގެ ކާނާއިރު)ތިނެއް(  3މަދުވެގެން  ( ށ)  

ދަށުން އާންމުކުރާ ސްޓޭންަޑޑްގައި ބަޔާންކުރާ އެްނމެަހއި ތަކެއްޗާއި މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
 ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތައް؛

މަރުކަޒުގައި ހުންނަންޖެހޭ އިންސާނ  
 ލަތްތައް ސ ވަ

ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ތަާނ އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް ،އްގައިޒެކޮންމެ މަރުކަ )ހ(   .8
 ތިބެންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުން

 ؛ މަރުކަޒު ބަލަހައްޓާނެ މ ހަކު ނުވަތަ ފެސިލިޓ  މެޭނޖަރ  (1)   

 ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްތެރިން؛  (2)   

 ސަލާމަތ  ކަންކަްނ ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް؛ ( 3)   

ތަނަށް ބޭނުންާވނެ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުންމަތ ގައި  ( 4)   
 އެހެނިހެން ފަރާތްތައް.
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ކުރަންޖެޭހ ހިނދަކު، ކަރަންޓ ނު  ހައިނުވާ މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި  .9 ލަތް ހާއިސްތިސްނާ 
ނުވަތަ އެކަހެިރ ކުުރމަށް ލަތެއްގައި ހުރި މ ހަކު ކަރަންޓ ނު ހާނުވަތަ އެކަހެރި ކުރަްނޖެހޭ 

އެެހްނ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒަކަށް ގެންދެވެންދެން ނުވަތަ އެނޫން 
ނުވަތަ އެކަހެިރ ކުުރމަށް މ ހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައި ކަރަންޓ ުނ  އެ ،ސަބަބަކަށްޓަކައި

ކަހެިރ ނުވަތަ އެުކރާ ލަތުގައި ކަރަންޓ ނު ހާކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ައމުރުކުރާ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ގައި ހުންނަންޖެހޭ ަކމަށް މި ގަވާއިދުގައި ތަކުމަރުކަޒުރާ ކު

 ނޫނެވެ. ލަތްތައް ހުރުން ލާިޒމެއްވަސ 

ންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި އާ
ލަތު ނޫން އެހެން ހާ ނުރައްކަލުގެ 

 ރާ އިމުކުޤާލަތްތަކުގައި ހާ
 މަރުކަޒުތަކާ ގުޅޭ އުސޫލު 

ދުެގ އިމި ގަވާ ،މަރުކަޒުތަކުގައިރާ ކުޤާއިމުވަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  3މި ގަވާއިދުގެ   .10
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  8 ،ވަަނ މާއްދާއާއި 7 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 6

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޮށްފައި އިމްޤާމިންގަނޑުތައް 

ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ 
 ޕްރޮސ ޖަރސް 

 

މ ހުން އެކަހެރިކުރުމާއި ކަރަންޓ ންކުރުމާއި،  މަރުކަޒުތަކުގައި،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހަދާ   .11
    ،ކުރުމުެގ މުއްދަތު ނިމުުމންުނ ނުވަތަ ކަރަންޓ ނިުމމުން އެކަހެރިކުރުމުގެ މުއްދަތު 

ާމ ގުޅޭ އިދާރ  ކަންކަްނ ޔާއި މަރުކަޒުތައް ހިންގުއްލުމުގަވައިފަރާތްތައް އަނބުރާ ފޮނު އެ
 ،)ދޭއް( ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ  ،ގޮތަށް ހިމެނޭ

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ެއކުލަވައިލާންވާނެއެވެ. ،ޕްރޮސ ޖަރއެއް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރެޓިންގ

މެޭނަޖރުންނާ، އަންަނނިިވ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޤާއިމްކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ފެސިލިޓ    .12 ފެސިލިޓ  މެނޭޖަރުގެ ޒިންމާތައް 
ޒިންމާތަްއ ހަވާލުކުރުމުެގ ބާރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އަދި ހާލަތަްށ 

ިޑރެކްޓަރ ޖެނެރަލަްށ  ،ބަލައިފައި، އިތުރު ޒިންމާތައް ހަވާލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ަހމަޖެހިފައިާވ އުސޫާލ އެއްގޮތަށް  ކަރަންޓ ނު ކޮށްފައިވާ މ ހުންެގ ކަންކަން  )ހ(  
 ކުރިޔަށްދާކަން ޔަޤ ންކުރުން؛ 

ދާ ކޮންމެ މ ހަކަްށ ގެން އި އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުަކޒަށްކަރަންޓ ނު މަރުކަޒާ )ށ(  
ތަނުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ތަނުގައި  އްޤުތަކާއި، އެލިބިގެންވާ ޙަ

 ތާއި،ބަލިވެއްޖެަނމަ ެއ މ ހަާކމެދު ޢަމަލުކުރެޭވނެ ގޮ ގައިހުންނަ މުއްދަތު
މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ބަިލމ ހުންނާއި ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ދޭ ޓ މާ ދެމެދު ުމވާޞަލާތުކޮށް 

 ޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ އިންތިާޒމު ަހމަޖެއްުސން؛ މު
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ރިންގެ ޚިދުމަތްތެމަރުކަޒުތަކުގައި ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާިއ ޞިއްޙ   )ނ(  
ވަޅުތައް ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ެއންމެހަިއ ފިޔަ

 އެޅުން؛

           ،ކަރަންޓ ނު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން )ރ(  
އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަރަންޓ ނު އަމުރާ ނުވަތަ އެކަހެރިކުރުމުގެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް 

އެ ައމުރުތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް އެޖެންސ އަށް  ،ޢަމަލުކުރާކަން ޔަޤ ންކޮށް
 ރިޕޯޓުކުރުން. 

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 

  އެހެނިހެން ކަންކަން 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ  ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ މި ގަވާއިދަށް   .13 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ހިނދަކު، އަންނަނިިވ ހައި ނުވާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގަވާއިދުގައިމި   .14 މާނަކުރުން 
 .މާނަކުރުމެވެއަންނަނިވި  ،ފައިވަނ ދ ޒުތަކަށް ފުޢިބާރާތްތަކާއި ލަ

ވަނ ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ަބއްޔެއް ހުރި  އެ ބުނެފައި ަކމަށް" އެކަހެރިކުރުން" )ހ(  
ގައިންގަޔަށް އެރުމުެގ ސިފަ ހުިރ މާއްދާއެްއ މ ހެއްގަިއ  ނަމަ، ނުވަތަ  މ ހަކު

 ނަމަ، އޭނާެގ ބަލި ުނވަތަ އޭނާގެ ެއނގޭ މ ހަކު ހުރިކަން ކަނޑަެއޅިގެން
ސ ދާގޮތުން ނުވަތަ  ހުރި ބަލި ފަތުރައިދޭ ވަސ ލަތް، ހަށިގަނޑުގައި
 މ ހުން ގަޔަށް ވާސިލުވިޔަމ ހެއްގެ ގަޔަށް، ނުވަތަ އެހެން އެހެން  ،ނުސ ދާގޮތުން

 .މ ހަކު އެހެން މ ހުންނާިއ ތަންތަނާ އެކަހެރިުކރުމަށެވެ އ  ، ނުދިނުމަށްޓަކައި

ވަނ ، އެކަހެރިކުުރމުގެ ޚާއްޞަ  އެ ބުނެފައި ކަމަށް" އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު" )ށ(  
 .މަރުކަޒުތަކަށެވެ މަޤްޞަދުގައި ބިނާކުރާ ހޮސްޕިޓަލާއި

ވަނ ، ޑިރެކްޓަރ  އެ  ަކމަށް ބުނެފައި" ބިނާކޮށް އެކަށ ގެންވާ ހެކ ެގ މައްޗަށް" )ނ(  
. ލޫމާތަށެވެޢުހެކ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ލިޭބ މަ  ޖެނެރަލަށް ލިބެންހުިރ ސާބިތު 

ލަތު ހާހިނދެއްގައި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެަރލަށް  ނެތް ލިބެން ލޫމާތެއްޢުއެފަދަ މަ
ހުރި ޞިއްޙަތުގެ ޢިލްަމށާއި، މާޒ ެގ  ިމންވަރަށާއި، ސާބިތުވާން ވިސްނައިގަނެވޭ
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 ،ތެރިވުމަށް ނިންމުމަށްކައުރައް ލައިބިނާކޮށް، ކަމަކުްނ ދުރާ ތަޖުރިބާއަށް
 .ޢުލޫމާތަށެވެބުރަވާ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކުރާ މަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ވަނ ،  އެ  ަކމަށް ބުނެފައި " ލަތުހާ  ންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެއާ" )ރ(  
ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް  ،ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ތެރިކައުފުވާ ނުރައްރަކުއްލިއަކަށް ތަޢާ

ންުމ ޞިއްޙަތަށް އާމުޖުަތމަޢުގެ  ،ދިމާވާ ޞިއްޙ  ނުރައްކަލެއްގެ ސަބަބުން
ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް  ގައި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެއްސ ދާގޮތެ

 .ލަތަށެވެހާޤަބޫލުކުރެވޭ 

ބިމުގަިއ ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ބިާމ  ވަނ ، އެ ަކމަށް ބުނެފައި" މާރާތްއި" )ބ(  
ތަންތަނާއި، އެފަދަ ތަންތަނާ ުގޅިފައިވާ ގޯއްޗާއި،  ހަރުކުރެވިގެން ބިނާކުރެވިފައިވާ

ގުޅިެގން ބިނާކުރެވޭ  ތަނަކާ ދާއިމ  ނޫންގޮތެއްގައިވެސް އެ ދާއިމ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ
އަދި އަންނަނިިވ ތަންތަންވެސް ެއ މާނައިގަިއ . ހިމެނޭގޮތުންނެވެ ތަންތަން
 .ހިމެނެއެވެ

 .މ ހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން (1)   

 .މ ހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަން (2)   

 .ފެންގަނޑު (3)   

 .އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު (4)   

 .ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު (5)   

  .ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރު (6)   

ގުޅޭ ކަންަކން ހިންގަިއ  ޞިއްޙ  ކަންތައްތަކާ ވަނ ، އެ ަކމަށް ބުނެފައި" ވަޒ ރު" )ޅ(  
 .ފައިވާ ުވޒާރާގެ ވަޒ ރަށެވެޅައިކަނޑައަ ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން

"އެޖެންސ " ަކމަށް ބުނެފަިއ އެ ވަނ ، ޢާްނމު ޞިއްޙަތު ރައްާކތެރިކުރުމުގެ  )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން  6ޤާނޫނުގެ 

 އެޖެންސ އަށެވެ.

"ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ، ޢާންމު ޞިއްޙަތު  )އ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ  6ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

 މަޤާމުކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށެވެ.
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ކަމުގައި ބެލެވޭ ތަނެއް،  ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ވަނ ، އެ ކަމަށް ބުނެފައި" ވެރިފަރާތް" (ވ)   
     ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މ ހާއާއި،  އެ މ ހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މ ހާއާއި، އެ
ުކރުމުގެ ބާރު  ތަނެއް ކޮންޓްރޯލް އެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މ ހާއާއި،ނެއްގެ ތަ އެ

ލަތު ހާތަނެއްގެ  ރަކާތްތަކާއި އެހަ ތަނެއްގައި ހިނގާ ލިބިގެންވާ މ ހާއާއި، އެ
 ތަނެއްގައި  ތަނަށް ވަދެ އެ  އެ  ކުރުމުެގ ބާރު ލިބިގެންވާ މ ހާއާއި، ކޮންޓްރޯލް

 .ވެތިބުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މ ހުްނނަށެ

_______________________ 
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