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 ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ  
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  
 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު  ދިމާވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ  އާންމު 

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  7/2012މިއ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ނަން ތަޢާރަފާއި 
އެ މާއްދާގެ )ރރ( ގެ  ،ވަަނ މާއްދާގެ )ޗ( އާއި 94ޤާނޫނު( ގެ 

  ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

"އާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަެތއް  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނ  )ށ(  
 ލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޢަމަ

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް  ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކ   .2 މަޤްޞަދު 
ދިމާވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ފުރާނަ ރައްކައުތެރި 

އެފަދަ ހާލަތެއް  ،ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަްނޖެހޭ އެްނމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި
އަމުރުތައް  ނެ އެ ހާލަތުގައި ނެރޭ ،މެދުވެރިވުމުން ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތާއި

 ބަޔާންކުރުމެވެ. 

ބައިނަލްއަޤްވާމ  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 
 އެންގުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެްއ   .3
ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމ  މުޢާހަދާތަކާ  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުން އަންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް )ހ(  .4 ފަންނ  ލަފާދޭ ކޮމިޓ  
 ،އެކަށ ގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަށް

ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ފުރާނަ ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި 
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަަލށް 
ލަފާދިނުމަށާއި، އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި 

ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދާކުރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް ޤާނޫނު
އަދާކުރުމުގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް އެހ ތެރިކަން 
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ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ  ކޮމިޓ ެއއް 
 ރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެކުލަވައިލުމުގެ އިޚްތިޔާ

ދަށުން އުފައްދާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(   
 އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުން މ ހުްނ ތިބެންވާނެއެވެ. ،ކޮމިޓ ގައި

އެ ވަގުތަކު ދިމާވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަާމ ގުޭޅ ޚާއްޞަ   (1)   
 ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން؛

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ދާއިރާގެ މާހިރުން؛  (2)   

ބޭނުންވާނެ އެެހނިހެްނ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ފަންނ  ލަފާ   (3)   
 ދާއިރާތަކުން ފަންނ  މާހިރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓ އަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ  )ނ(  
އެއްވެސް މެންބަރަކަށް، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ފަދައިން ލަފަޔާއި އެހ ތެރިކަން، ފޯރުކޮށް ނުދެވޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރ 

ށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ނަމަ، ެއ މ ހަކު ޮކމިޓ ން ވަކިކުރުަމށް ޖެނެރަލަ
 ވަޒ ރުގެ އަރިހުން އެދުމުން، އެ މެންބަރަކު ކޮމެޓ ން ވަކިކުރަންވާނެެއވެ.  

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި 
 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާނު ކުރުން 

ފަދަ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާ  ވަކި ތަނެއްގައި ވަކި ދުވަހަކު، އާންމު )ހ(  .5
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެްއޖެ ކަމަށް، އެކަށ ގެންވާ ހެކ ގެ 

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެަކން  މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް
   ތުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮ ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެކަން

ފިޔަވަޅުތަކެއް  އެ ކަމުެގ ނުރައްކާ ުކޑަކުރުމުެގ ގޮތުން ޚާއްޞަ
ޤަބޫލު ކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްަގއި،  އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް

ކުރިމަތިވެއްޖެ ކަމަށް  އާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް
އިޢުލާނު ކުރުމަށާއި، އެ އިޢުލާނުގައިވާ އަންގައިފައިވާ ކަމެއް ނުަވތަ 

އިޢުާލނު   ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅައި،ކަންތައްތަކެއް ހިނގާނެ ސަރަޙައްދަކ 
 .ކުރުމަށް ވަޒ ރަށް ލަފާދެވިދާނެއެވެ

    
 )ށ(

ޖެނެރަލް ލަފާދ ފިނަމަ،  ގެ ދަށުން ވަޒ ރަށް ޑިރެކްޓަރ( ހ)މި މާއްދާގެ 
ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި  ވަކި ވަގުތަކަށް، އާންމުނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް، 

 ަވޒ ރު ،ަކމުގެ އިޢުލާނުނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ކުރިމަތިވެްއޖެ 
 .ކުރަންވާނެއެވެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަމުރުތަކާ 
 ގުޅޭ 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރުތައް އާްނުމ  )ހ(  .6
 ،ކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ އެންގުމެްއ ރައްދުވަނ  ވަިކ ފަރާތަކަށް

       ތަނަކަށް ަނމަ، ެއ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް، ނުަވތަ ވަކި ނުވަތަ 
އެ ތަނެއްގައި ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް، ނުވަތަ އެ ތަނެއް 

އެ އަމުރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިފަދައިން  ،ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތަށް
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އާްނމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގޮުތން  ،އާންމުކުރާ ައމުރެއްގައި
ރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެްސ ނަން ާހމަކު

 މާތެއް ހިމަނައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.މަޢުލޫ

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
ނުވަަތ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވުަމށް  ،އާންމުކުރުމަށް

އަމުރު ، ފައިބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ އަމުރެއް ތައްޔާރުކޮށް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާނެ ވަގުުތގެ އެ އަމުރު  ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް

ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ ޞިއްޙަތަށް 
ށް ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނަމަ، ފޯުނން ނުރައްކާވާނެކަމަ

ގުޅައިގެން ނުވަތަ ޓެކްސްޓް މެެސޖް ފަދަ ވަގުތުން އެ މަޢުލޫާމތު 
ޑިރެކްަޓރ  ،ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް އެ އަމުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

     ،ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން އަމުރެއް ކޮށްފި ނަމަ
)ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ އެންގުން ލިޔުމަކަށް  72

     ގި ފަރާތްތަކަށް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެަރލް ބަދަލުކޮށް، އެންގުން އެން
 އެ ލިޔުން ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން )ނ(  
އެ ައުމރާ  ،ނުވަތަ އާްނމުކުރުމުން ،ޖެނެރަލް އަމުރެއް ކުުރމުން

ތަކުން ޢަމަލު ކުަރން އެއްގޮތަށް، އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފަރާތް
 ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ހާލަެތއް  )ހ(  .7 ވެކްސިން ދިނުން 
ުގޅޭގޮތުން ލަފާ ދިނުަމށް ވެްކސިން ދިނުމާ  އިޢުލާނު ކޮށްފައި ވަނިކޮށް،

މިނިސްޓްރ ން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެޑްވައިޒަރ  ގުރޫޕުގެ މަޝްވަރާގެ 
މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޭޅ ފަރާތްތަކުގެ އާންުމ ޞިއްޙަތު 
ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް 

 ންވެއެވެ.ނެރަލަށް ލިބިގެޑިރެކްޓަރ ޖެ ،ނިންމުމުެގ އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވެކްސިްނ ދިނުަމށް  )ށ(  
ނިންމައިފި ަނމަ، އެ ވަގުތުެގ ހާލަތަށް ބަލައި، ވެކްސިްނ ދިނުމުަގއި 

ވެކްސިން ދިނުާމ ގުޅޭގޮތުން ަލފާ  ،އިސްކަންދޭނެ މ ހުންެގ ގިންތިތައް
ދިނުމަށް މިިނސްޓްރ ން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެޑްވަިއޒަރ  ގުރޫޕުގެ ލަާފގެ 

 ރ ޖެނެރަްލ ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ.ޑިރެކްޓަ ،މަތިން

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެްކިސން  )ނ(  
ވެކްސިްނ ދިނުމުގައި އެްނެމ ދިނުމުގައި ގިންތި ކުރުމަށްފަހު، 

     ،އިސްކަންދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތުކޮށް
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 ޑިރެކްަޓރ ،އެ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އިންތިޒާމު
 ޖެނެރަލް ަހމަޖައްަސންވާނެއެވެ.

ވެްކިސން މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  )ރ(  
ދިނުމަށް ނިންމައިިފ ނަަމ، ރަށްރަށުގައި ހުންަނ ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ 
މަރުކަޒުތަކުން، ނުވަތަ ގިނަ ބަޔަކަށް އެއްފަހަރާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ 
އިންތިޒާމެއް )ވެކްސިްނ ކޭމްޕެްއ ފަދަ( ގެ ދަށުން ވެކްސިްނ ޖެުހުމގެ 

 .ޖެނެރަލް ަހމަޖަްއސަންވާނެއެވެ ޑިރެކްޓަރ ،އިންތިޒާމު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެްކިސން  )ބ(  
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެަރލް  ،ދިނުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނިްނމައިފި ނަމަ

 ،އާންމުކޮށް އެކަން އިޢުލާުނ ކުރަން ވާނެއެވެ. މި އިޢުލާނުަގއި
 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ

 ؛ވެކްސިން ދޭ ސަބަބު  (1)   

 ދެވޭ ވެކްސިންގެ ތަފުސ ލު؛  (2)   

 ވެކްސިން ދިނުމުގައި ިއސްކަންދޭނެ ފަރާތްތައް؛  (3)   

ވެކްސިން ލިބެން ހުްނނާނެ ތަންތަނާއި، ވެްކސިން ޖެހެްނ   (4)   
 ވެކްސިްނ ޖަހައިދޭނެ ވަގުތުތައް. ،ހުންނާނެ ތަންތަނާއި

ކަރަންޓ ނުކުރުން ނުވަތަ 
 އެކަހެރިކުރުން 

 

އަރާ ބައްޔެއް ެޖހިފައިވާ މ ާހ، ނުވަަތ އޭނާއާ މުޢާމަާލތު ގައިންގަޔަށް  )ހ(  .8
ކުރެވިފައިވާ މ ހާ، ނުވަތަ އޭނާގެ ގައިން އެ ބަލި އަރާފާނެކަމަށް 

   ހުރި މ ހާގެ ކިބައިްނ އެހެން މ ހެއްގެ ގަަޔށް  ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި
ބަންދު ކުރުމަށް ޓަކައި، އެ ބަލި  އެ ބަލި ވާސިލުވުމުގެ މަގު

ބަލ ގެ ފަިނ އެކެްއގެ  ކަމަށް ޞިއްޙ ގޮތުން ބެލެވޭ ނުވަތަ އެ ފެތުރޭނެ
ބެލެވޭ  ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް ވާސިލުވާނެކަމަށް ޞިއްޙ ގޮތުން

މުއްދަތަށް އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް ވަކިގޮތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓައި އޭނާ 
މުޖުތަމަޢުގެ އެެހން މ ހުންނާިއ ތަންތަނާ އެކަހެރިކުރުމުެގ ގޮުތން 

ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަްނގާ  ،ންޓ ނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒެއްގައިކަރަ
 އެހެން ތަނެއްގައި ކަރަންޓ ނު ކުރުމުެގ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ގައިންގަަޔށް  ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރި މ ހަކު ނަމަ، ނުވަތަ )ށ(  
ހުރިަކން އެރުމުގެ ސިފަ ހުިރ މާއްދާއެއް މ ހެއްގެ ހަށިގަނޑުގަިއ 

އެނގޭ މ ހަކު ނަމަ، އޭނާގެ ބަލި ނުވަތަ އޭނާގައި ުހރި  ކަނޑައެޅިގެން
ސ ދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސ ދާގޮތުން  ބަލި ފަތުރައިދޭ ވަސ ލަތް،

    ނުދިނުމަށްޓަަކއި،  ނަމަވެސް، އެހެްނ މ ހުންެގ ގަޔަށް ވާސިލުވިޔަ 
 ،އެ މ ހަކު އެހެން މ ހުންނާއި ތަންތަނާ އެކަހެރިކުރުމުގެ ގޮުތން
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ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ އަްނގާ  ،އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒެއްގައި
 އެހެން ތަނެއްގައި އެކަހެރިކުރުމުގެ ައމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ެނރޭ  )ނ(  
 ނިވި ަކންކަން ިހމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ ،އަމުރުގައި

 ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް؛އަމުރު   (1)   

 އަމުރު ނެރުނު ސަބަބު؛  (2)   

 ކަރަންޓ ނުކުރާ ތަން ނުވަތަ އެކަހެރިކުރާ ތަން؛  (3)   

 އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޖެޭހ ތާރ ޚު؛  (4)   

 ؛އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރ ޚު  (5)   

ެއ އަމުުރ އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަަތ   (6)   
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަްށ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވާކަން ބަޔާންކުރުން.

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިޢުލާނު ކޮށްފައި  )ހ(  .9 ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރުން 
ވަނިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އާންުމ ޞިއްޙަތު 
ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި، ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް ބަންދުކުރުމުގެ ައމުެރއް 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިފަދައިން  ،ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ނުަވތަ  ރަށެއްގައި ނުވަތަ ވަކި، ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ތަންތަން

ސަރަޙައްދެއްގައި ހުރި ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް، ނުވަތަ ވަކި މިންގަނޑަކަށް 
ފެތޭ/ވަކި ލެވެލެއްގެ ތަންތަން، ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުުމގެ 

 ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި ،އިޚްތިޔާރު
 ސް ހިމެޭނނެއެވެ.  ކްލާސްތައްވެޤުރުއާން ކްލާސްތަކާއި ޓިއުޝަން

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރުތަކުގައި )ށ(  
 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް؛  (1)   

 އަމުރު ނެރުނު ސަބަބު؛  (2)   

 ނުވަތަ ތަންތަން؛ބަންދުކުރަން އަމުރުކުރާ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއް   (3)   

 އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޖެޭހ ތާރ ޚު؛  (4)   

 ؛އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރ ޚު  (5)   
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ެއ އަމުުރ  އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ  އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ  (6)   
ޓަރ ޖެނެރަލަްށ ޑިރެކް ،އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވާކަން. 

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިޢުލާނު ކޮށްފައި  )ހ(  .10 އެއްވެއުޅުން މަނާކުރުން މ ހުން 
ވަނިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އާންުމ ޞިއްޙަތު 
ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި، މ ހުްނ އާްނމުކޮށް އެއްވެުއުޅން 

ޓަރ ޖެނެރަަލށް ޑިރެކް ،ޔާރުމަނާކުރުމުެގ އަމުރެްއ ނެރުމުެގ އިޚްތި
 ލިބިގެންވެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގެ ދަުށން  )ށ(  
ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ކެފޭތަކާއި، ޕާކްތަކާއި، މާރުކޭޓުތަކާއި، 
ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތަކާއި، މިސްކިތްތަކާއި، އާންމުކޮށް ގިނަ އަދަދަކަށް 

      އެެހނިހެން ތަންތަްނ ބަންދުކުރުމަށް ނުަވތަ މ ހުން އެއްވެުއޅޭ 
ަޓރ ޑިރެކް ،ވަކި ގޮތަކަށް ހުޅުވައިގެން ިހންގުމަށް އެންުގމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރުތަކުގައި )ނ(  
 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް؛  (1)   

 އަމުރު ނެރޭ ސަބަބު؛  (2)   

 މ ހުން އެއްވެއުޅުްނ ަމނާ ގަޑިތައް؛  (3)   

  ރަށްތައް؛މ ހުން އެއްވެއުޅުްނ ަމނާ ސަރަޙައްދުތައް ނުވަތަ  (4)   

އަމުރުން ިއސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ ހާލަތްތަކެއް   (5)   
 ހާލަތްތަކަކ  ކޮބައިކަން؛ވާނަމަ، ެއ ފަރާތްތަކާއި އެ 

މ ހުން އާންމުކޮށް އެއްވެއުޅޭ ތަންތަން ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ   (6)   
އެ ތަންތަނަކ   ،ވަކި ގޮތަކަށް ހިންގުމަށް އަމުރުކުރާނަމަ

 ކޮބައިކަން.

މ ހުން އާންމުކޮށް އެއްވެއުޅޭ ތަންތަން ވަކި ގޮތަކަށް ހިންގުމަްށ   (7)   
އެ ތަންތަން ހިނުގމުގައި ޢަަމލުކުރަންވ  ގޮތުެގ  ،އަމުރުކުރާނަމަ
 ތަފުސ ލު؛

 އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޖެހޭ ތާރ ޚު؛  (8)   
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 އެ އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރ ޚު؛  (9)   

      އެ އަމުރުެގ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު، ނުވަަތ   (10)   
ޓަރ ޖެނެރަލަްށ ޑިރެކް ،އެ އަމުރު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވާކަން. 

މ ހުން ވަކި ތަނަކަށް ދިއުން 
 މަނާކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  )ހ(  .11
ހާލަތެއް އިޢުލާނު ކޮށްފައި ަވނިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޭޅ 

ކުރުމަށް ޓަކައި،  ފަރާތްތަކުގެ އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރި
    ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މ ހުްނ ވަކި ތަނަކަށް ނުދިއުމަށް، ނުަވތަ 
ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު، ނުވަތަ ވަކި ރަށެއްގައި ދިރިއޭުޅ 
      ،ބަޔަކު ގެއިން ނުނިކުތުމުގެ އަމުރެއް ކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޑިރެކް

         ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި، ނުވަތަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން )ށ(  
ވަކި ރަށެއްގައި ގެއިން ނުނިކުމެ ތިބުމުގެ އަމުރެއް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެަރލް 
ކޮށްފި ނަމަ، އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޭޅ 

ކަންަކން މ ހުންނަށް، ކެއިންބުއިމާއި، ބޭސްފަރުވާއާއި ޟަރޫރ  ެއހެްނ 
ލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ  ،ކުރެވޭނެ ގޮތް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން

 އިންތިޒާމް ކުރަން ާވނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރުތަކުގައި )ނ(  
 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ

 ފަރާތްތައް؛އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ   (1)   

އަމުރު ހިނަގނ  ވަިކ ސަރަޙައްދަކަށް ަނމަ، ައމުުރ ހިނާގ   (2)   
 ސަރަޙައްދު؛

ވަކި ޚާއްޞަ ހުއްދައާއެކު ވަކި ބޭނުންތަކަކަށް އިމާރާތުން   (3)   
 އެކަން ބަޔާންކުރުން؛  ،ނުކުމެވޭނަމަ

އަމުރުން ިއސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ ހާލަތްތަކެއް   (4)   
 އި އެ ހާލަތްތަކަކ  ކޮބައިކަން؛ފަރާތްތަކާވާނަމަ، ެއ 

 އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޖެޭހ ތާރ ޚު؛  (5)   

 ؛އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރ ޚު  (6)   

 އަމުރު ނެރުނު ސަބަބު؛  (7)   
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އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ އިޞްލާުޙ   (8)   
ްށ ލިބިގެންވާކަްނ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަ ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ބަޔާންކުރުން.

ދަތުރު ފަތުރުކުރުން މަނާކުރުން 
 ނުވަތަ އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުން 

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިޢުލާނު ކޮށްފައި  )ހ(  .12
ވަނިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އާންުމ ޞިއްޙަތު 
ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދަތުރުފަތުރު ކުރުން 

ނުވަތަ ވަިކ ބާވަތެއްގެ ދަތުރުފަތުރު  ،އެއްކޮށް މަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު
ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ނުވަތަ  ،ކުރުން މަނާކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު

ނުަވތަ  ،ރަށަކަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުުމގެ 

 ޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޑިރެކް ،އަމުރެއް ނެރުމުެގ އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ ނެރޭ ައމުރެްއގެ  )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި  ،ސަބަބުން

ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެއިންބުއިމަށާއި، އަސާސ  ޞިއްޙ  ޚިދުމަތާއި، 
ޓުމެއް އަތުވެދާނެކަަމށް ލިބެންޖެހޭ ޟަރޫރ  އެހެްނ ޚިދުމަތްތަކަށް ހުއް

              ަކމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން،ނަމަ، ސަރުކާރުގެފެންނަ
ސަރަޙައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ރަށެއްގައި ދިރިއޭުޅ އެ 

ކެއިންބުއިމާއި، އަސާސ  ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްތައް ފަދަ  ،ފަރާތްތަކަށް
ޖެނެަރލް ޑިރެކްޓަރ  ،ޟަރޫރ  ކަންކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. 

 ،ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރުތަކުގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ  )ނ(  
 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަ

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް؛  (1)   

އަމުރު ހިނަގނ  ވަިކ ސަރަޙައްދަކަށް ަނމަ، ައމުުރ ހިނާގ   (2)   
 ސަރަޙައްދު؛

ކަށް ވަކި ގޮތަ އްގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައިވަކި ސަރަޙައްދެ  (3)   
 އެ ގޮތްތަކަކ  ކޮބައިކަން؛ ،ނަމަޢަމަލުކުރުމަށް އަމުރުކުރާ

އަމުރުން ިއސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކެއް ނުވަތަ ހާލަތްތަކެއް   (4)   
 ކަން؛ވާނަމަ، ެއ ފަރާތްތަކާއި އެ ހާލަތްތަކަކ  ކޮބައި

 އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޖެޭހ ތާރ ޚު؛  (5)   

 ހަމަާވ ތާރ ޚު؛އަމުރުގެ މުއްދަތު   (6)   
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 އަމުރު ނެރުނު ސަބަބު؛  (7)   

އަމުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ އަމުުރ   (8)   
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަްށ  ،އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ން. ލިބިގެންވާކަ

ނުވަތަ ވަކި އިމާރާތެއް  ވަކި ގެއެއް
 ކަރަންޓ ނު ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނުކުރާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  )ހ(  .13
ހާލަތެއް އިޢުލާނު ކޮށްފައި ަވނިކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދިރިއުޭޅ 
       ފަރާތްތަކުގެ އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކައުތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި،
ން ވަކި ގެޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި އިމާރާތަކަށް އާްނމުކޮށް މ ހުން ވަދެ ނުކުތު 

މަނާކޮށް، ެއ ގެއެްއ ނުވަތަ ިއމާރާތެއް ކަރަންޓ ނު ކުުރމުގެ ައމުެރއް 
 ޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޑިރެކް ،ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ ނެރޭ ައމުރެްއގެ  )ށ(  
ކަރަންޓ ނު ކުާރ އިމާރާތެއްގައި، ކަރަންޓ ނު ކޮށްފައި ިތބި  ،ސަބަބުން

ފަރާތްތަކަށް، ކެއިންބުއިމާއި ލިބެންޖެޭހ ޟަރޫރ  އެހެްނ ޚިދުމަތްތައް 
ަރލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ ،ކަމާބެހޭ ފަރާތްކާ ގުޅިގެން ،ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

 އިންތިޒާމް ކުރަންވާނެއެވެ.

ކަރަންޓ ނު ކުރާ އިމާރާތެއްގެ ދޮރުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ނ(  
     ނުވަތަ ފާރުގައި ނުވަތަ ފަސޭހައިން ފެންނާނޭ އެހެން ތަނެއްގައި 

 ލިއުމެއް އެ އިމާރާތަކ  ކަރަންޓ ނު ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއްކަން އަންގައިދޭ
 ހަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ،އަމުރުތަކުގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ  )ރ(  
 ވި މަޢުލޫމާުތ ހިމަނަންާވނެއެވެ.އަންނަނި

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް؛  (1)   

 ؛އަމުރު ނެރުނު ސަބަބު  (2)   

 އަމުރު ރައްދުވާ އިމާރާތުގެ ަނމާއި ފަންގިފިލާ؛  (3)   

 ؛އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަން ޖެޭހ ތާރ ޚު  (4)   

 ؛އަމުރުގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރ ޚު  (5)   

       ތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތައެ އަމުރުގެ މުއްދަތު އި  (6)   
ޓަރ ޖެނެރަލަްށ ޑިރެކް ،އެ އަމުރު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ލިބިގެންވާކަން. 
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ބައްޔެއް ހުރިަކމަށް ނުަވތަ  ގައިންގަޔަްށ އަރާ ،ވަކި މ ހެއްެގ ގައިގައި )ހ(  .14 އިތުރު އަމުރުތައް
ބިނާކޮށް، ޑިރެކްޓަރ  އެކަށ ގެންވާ ހެކ ގެ މައްޗަށްހުރެދާނެކަމަށް، 

 ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ވަިކ ކަންތައްތަކެއް ކުރުުމން

     ދުރުހެލިވުމަށް، ނުވަތަ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ 
ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް، އެ ބަލި ެޖހިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ މ ހާއަށް، ނުަވތަ  ބަިލ ޖެހިދާނެކަމަށް މ ހާއަށް، ނުވަތަ އެ
ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މ ހާައށް،  އެ ބަލި ފަތުރާ ވަސ ލަތަކަށް

 އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އެންގުމުގެ ބާރު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަަލށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ދެމުންދާ  މ ހަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނެއް، ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް  (1)   
ތަނެއް، ނުވަތަ ަމސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ތަނެއް ސާފުކުރުމަށް، 
ނުވަތަ އެ އިމާރާތަކުން ޖަރާސ މު ނުވަތަ ެއ ބަލި ފަތުރާ 

 .ނައްތައިލުމަށް ވަސ ލަތް

 .ނައްތައިލުމަށް ވަކި އިމާރާތަކުން ފެންނަ ވަިކ އެއްޗެއް  (2)   

ކުުރމަށް ޓަކަިއ އެގްޒެމިން  އެ އަމުުރ ރައްދުވާ ފަރާތް  (3)   
 .ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް

އެ އަމުރު ރައްދުވާ މ ހާ އެގްޒެމިން ކުރުމުްނ، ޞިއްޙ    (4)   
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން، ޑިރެކްޓަރ 

އަދި އޭނާގެ ގައިގައި ގައިންގަޔަށް .  ޖެނެރަލަށް އެންގުމަށް
ނުވަތަ ެއ ބަިލ ފަތުރާ ވަސ ލަތެްއ  ،ބައްޔެއް ހުރިކަމަށް އަރާ

ނަަމ އެކަން، ނުވަަތ  ފާހަގަ ކުރެވޭ އޭނާ ގައިގައި ހުރިކަމަށް
ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ނަަމ އެކަން، ޑޮކްޓަރުެގ ފަރާތުން ނުވަަތ 

 .ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންުގމަށް

 ޓެސްޓް ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނެުގމަށް.   (5)   

ނުވަތަ ގައިންގަޔަްށ  ،ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މ ހާ  (6)   
 އަރާ ބައްޔެއް ފަތުރާ ވަސ ލަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މ ހާ

 .ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިޔުމަށް

ޞިއްޙ  ޖެނެރަލް އަންގާ އެންުގމަކާ ުގޅިގެްނ،  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ  .15 ނުރުހުމުގައި ފަރުވާ ދިނުން 
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މ ހެއް ކަމަްށ  ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން
ފަތުރާ ވަސ ލަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މ ހެއް ކަމަށް ބެލެވޭ  ނުވަތަ އެފަދަ ބަލި

އެްގޒެމިްނ ކުރުމުގައި، އޭނާެގ ނުރުހުމުގަިއ އޭާނ އެގްެޒމިްނ ކުރުމަކ ،  މ ހާ
މާރާމާރ   ނުވަތަ ފަރުވާ ދިނުމަކ ، އޭނާއާމެދު  ،ނުވަތަ ސާމްޕަލް ނެގުމަކ 
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 ނުވަތަ އޭނާގެ ިމނިވަންކަމަށް ހުރަސްެއުޅންކަމަކަށް ،ހިންގުންކަމަކަށް
 .ނުބެލެވޭނެއެވެ

 ކުރާ ައމުރަކަށް ތަބާވުަމށް،  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  )ހ(  .16 ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދުން 
ނުވަތަ އަްނނަިނވި  ،ދެކޮޅުހަދާނަމައެ އަމުރު ރައްދުވި ފަރާތުން 

ކުރުމަށް އެ ފަރާތުން ހުރަސްއަޅާނަމަ، އެ ައުމރު  ކަންކަން
ތަންފ ޒުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް، ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ 

ވ  އެްނމެ އަަވްސ  ،ބަންޑާަރ ނައިބުގެ އޮފ ހަށް ،ހުށަހެޅުމަށް
ރަލަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ ،ޔާރުފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުވުމުގެ އިޚްތި

 ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލައެއްގައި، ސިވިލް ކޯުޓން  ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ( ހ)މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ނުަވތަ  ،ނުވަަތ ހިފަހައްޓަން ،ކުރާ އަމުރަކ ، ވަކި މ ހަުކ ހޯދަން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ަނމަ،  ،ހައްޔަރުކުރަން
          ޖެނެރަްލ ކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިާވ ގޮތުގެ މަިތން ޑިރެކްޓަރ 
     އަދި . ކުުރމުގެ ބާރު ލިބިދޭނެ އަމުރެކެވެ ކަންކަން އެ މ ހަކާމެދު

ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަން ކޯަޓށް  އެ އަމުރު ތަންފ ޒު ކުުރމުގައި
 ،އެ އެހ ތެރިކަން ،ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް. ހޯދިދާނެއެވެ

 .ނެއެވެފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯދިދާ

ހާލަތެއްގައި   ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި
 އަމުރަކާ ނުލައި ވަނުން  ކޯޓު

ޞިއްޙަތަށް ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެއް ކުިރމަތިވެއްޖެކަަމށް  އާންމު (ހ)  .17
އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ކޯޓު އަމުރެްއ ހޯދުަމކާ  ވަޒ ރު
 ،ނުވަަތ މ ހުްނ ދިރިނޫޅޭ ތަނަަކށް ،މ ހުްނ ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ،ނުލައި

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ނުވަތަ ،ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ އާންމު
 .އެެހން ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ 

ނުވަތަ މ ހުން  ،ތަނަކަށް ގެ ދަށުން، މ ހުން ދިރިއުޅޭ( ހ)މި މާއްދާގެ  (ށ)  
ކުްއލި  ނުވަތަ އާންމު ތަނަކަށް ވަނުމަށްފަހު، ،ދިރިނޫޅޭ ތަނަކަށް

 ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ދިމާވެފައިވާ އާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ނުރަްއކާ
 ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި، ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޓަކައި، ނުަވތަ

ޤާނޫނުގެ ދާއިާރގެ  ،ނައްތައިލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް
 .ރު ޑިރެކްޓަރ ެޖނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެކުރުމުގެ ބާ ތެރޭގައި

ނުވަތަ މ ހުން  ،ގެ ދަށުން މ ހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް( ހ)މި މާއްދާގެ  (ނ)  
ހުއްދަކުރާއިރު، އޭާނގެ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ދިރިނޫޅޭ ތަނަކަށް ވަނުމަށް

އޭނާގެ ދަުށން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭނާއަށް އެހ ތެރިވެދޭ މިންވަރަށް،
 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުްނ ނުވަތަ ަކމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާާރގެ
 މުވައްޒަފުން ވަނުމުގެ ހުއްދަ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިދޭ ހުއްދައިގެ

 .މާނައިގައި ިހމެނިގެންވެއެވެ
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ނެޝަނަލް ހެލްތު އެމެޖެންސ  
 އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން 

ާހލަތެއް ދިމާވެއްޖެަނަމ އާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  )ހ(  .18
      މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާތާ ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް

 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވައިލާންވާނެއެވެ. 3

)ދޭއް(  2މަދުވެގެން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ޕްލޭން )ށ(  
 އަހަރު މުާރޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (އްކެއެ) 1އަހަރުން 

ކުރަންޖެހޭ ކަންަކން  ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް (ހ)  .19 ލާޒިމުވުން  އެހ ތެރިވެދިނުން 
 ކުރުމުގައި، އެ ކަންަކމަކ  ާއންމު ޞިއްޙަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރަްއކާ

ތެރިކަން ުކޑަކުރުަމށް ކައުލުމަށް ޓަކައި، ނުވަަތ އެ ނުރައްނައްތައި
ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްަކތް  ޓަކައި، ނުވަތަ އެ ކަމުން ރައްޔިތުން

އިމާރާތްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން  ،ނަމަ ކުރުމުގައި ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް 
އެއްވެސް އެހ ތެރިކަމަކަށް އެދެވޭހިނދު، އެ އެހ ތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭން 

 .ވާނެއެވެ

ފުލުހުންގެ އެހ ތެރިކަަމށް  ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެންޑިރެކްޓަރ  (ށ)  
 އެހ ތެރިކަމަްށ އެދިއްޖެ  އަދި ފުލުހުންގެ . އެދުމަކ  ކުރެވިދާނެ ަކމެކެވެ

 .ނަމަ، ެއ އެހ ތެރިކަން ފުލުހުން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ

ބާރު ލިިބދޭ  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ކުރުމަށް (ނ)  
 ، މި ގަވާއިދުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކުރަމުންދަނިކޮށް، އެއިންކަމެއް

ކަމަކަށް ހުރަސްއަޅަިއ އެއިްނ ކަމެްއ ކުރިޔަނުދިނުމަށް، އެއްވެްސ 
 .އެއްވެސް މ ހަކު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ ،ކަމެއް

ވަުނމަށް ހުްއދަ  ކޯޓު އަމުރަާކ ނުލައި، މ ހުްނ ދިރިއުޭޅ ތަނަކަށް (ރ)  
 މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅ  ަކމުގައި މި ގަވާއިުދގެނުދިނުން އެއ ، 

 .ބޭނުމަށްޓަކައި ނުބެލެވޭނެއެވެ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި 
 ޚަރަދުކުރާނެ ބަޖެޓެއް އޮތުން 

އާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްިލ ނުރައްކަލުެގ ހާލަތެއް ދިމާވެްއޖެަނމަ،  )ހ(   .20
އަދަދެއްގެ ފައިާސ  ޚަރަދުކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުެވސް ވަކިއެކަމަށް 

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފައިސާގެ މިންވަރު  )ށ(  
ކަނޑައަޅާނ ، އާްނމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، 

ހިނގާނެ އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަމަށް 
ވޭ ވަޒ ރަށާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް އިއްތިފާޤުވެ ،ޚަރަދުކަމަށް

 އަދަދެއްގެ މައްޗަށެވެ.
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އިާސ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޭޅ ފަ )ނ(  
         ،ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަަހރު ،ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފުސ ލު
 މާލ  ވުޒާރާއަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެހެން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފައިސާ )ރ(  
 ށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ކައެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރުމަ

ދަނޑިވަޅުތަކުަގއި  އާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ާހލަތު ދިމާވާ  )ހ(  .21 އެހ ވެދިނުން  ސަރުކާރުން
 އެޅުމަށް ވަކިކަހަލަ މާލ  އެހ ތެރިކަެމއްއަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް 

ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބަޔަކަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ވަޒ ރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ނުވަތަ އެ . އެޖެންސ ން ދެވިދާނެއެވެ ހިނދުގައި، އެ އެހ ތެރިކަން،

އަނބުރާ އެ މ ހުންަނށް  މ ހުން އެަކމަށްޓަކައި ކުރި ޚަރަދު، ެއޖެންސ ން 
 .ދެވިދާނެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލ  އެހ ތެރިކަން  )ށ(  
    ،މާލ  އެހ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތައް ،ފޯރުކޮށްދޭނެ ގިންތިތަކާއި

 ނެރަްލ އާންުމ ކުރަން ވާނެއެވެ.މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެ

ދިމާވެއްޖެ ިހނދެއްގައި،  ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްއާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި   .22 ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން 
ޢަަމލުކުރެވުނު ގޮތުެގ  ގޮތާއި، އެ ަކމުގައި ޢަަމލުކުރި ގޮތާއި، އެކަން ދިމާވި

ގޮްނެޖހުންތަކާއި،  ސަބަބުން ގެނެވުުނ ބަދަލާއި، އެކަްނ ހުއްޓުވުމަށް ދިމާވި 
ތައްތަކަކ  ރަނަގޅު ކުރަން ޖެހޭެނ ަކން ދެން އެ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެަނމަ،

އާންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްިލ  ކޮބައިކަން ބަލައި، މުރާޖަޢާ ކުުރމަށްފަހު،
)ހައެއް( މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި  6ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ިނމުމަކަށް އަްނނަތާ 

ވަޒ ރަްށ  ،ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލައިފައި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ން
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަންނަނިިވ  ،ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު މި  .23 މާނަކުރުން 
ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދ ފައި އެ ވަނ ، ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަާކ 

 .ގުޅިގެން، ތިރ ގައި ދ ފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

ައރާ ބުނެފައި އެ ވަނ ، ގައިންގަޔަށް  ކަމަށް" ކަރަންޓ ނު ކުރުން" )ހ(  
ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މ ހާ، ނުވަތަ އޭނާއާ މުާޢމަލާތު ކުރެވިފައިވާ މ ހާ، 
 ނުވަތަ އޭނާގެ ގަިއން އެ ބަލި އަރައިފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުަގއި
ހުރި މ ހާެގ ކިބައިްނ އެހެްނ މ ހެއްެގ ގަޔަށް ެއ ބަިލ ވާސިލުުވުމގެ 

ށް ޞިއްޙ ގޮތުން ބެލެވޭ ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ބަލި ފެތުރޭނެކަމަ މަގު
ބަލ ގެ ފަނި އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަަޔށް  ނުވަތަ އެ

ބެލެވޭ މުއްދަތަށް އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް  ވާސިލުވާނެކަމަށް ޞިއްޙ ގޮތުން
އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އޭނާ  ވަކިގޮތަކަށް ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ވަކި

 ވެ.ށެކަރަންޓ ނު ކުުރމަނާއި ތަންތަނާ މުޖުތަމަޢުގެ އެހެްނ މ ހުން 
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ބުނެފައި އެ ވަނ ، މ ުހން ކަރަންޓ ނު  ަކމަށް" ކަރަންޓ ނު މަރުކަޒު " )ށ(  
 .ތަންތަނަށެވެ ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ބުނެފައި އެ ވަނ ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް  ކަމަށް" އެކަހެރިކުރުން" )ނ(  
އެރުމުގެ ސިފަ ހުރި މާއްދާެއއް  ގައިންގަޔަށް ހުރި މ ހަކު ަނމަ، ނުވަތަ

އެނގޭ މ ހަކު ނަަމ، އޭނާގެ ަބލި  މ ހެއްގައި ހުރިކަން ކަނޑަެއޅިގެން
ސ ދާގޮތުން ނުަވތަ  ނުވަތަ އޭނާގައި ހުރި ބަިލ ފަތުރައިދޭ ވަސ ލަތް،

 ނުސ ދާގޮތުން ނަމަވެސް، އެެހން މ ުހންގެ ގަޔަށް ވާސިލުިވޔަ
ންނާއި ތަންަތނާ ނުދިނުމަށްޓަކައި، އެ މ ހަކު އެހެން މ ހު

 .އެކަހެރިކުރުމަށެވެ

ބުނެފައި އެ ވަނ ، އެކަހެރިކުރުުމގެ  ކަމަށް" އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު " )ރ(  
 ޚާއްޞަ މަޤްޞަދުގައި ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ ބިނާކުރާ ހޮސްޕިޓަލާއި

 .މަރުކަޒުތަކަށެވެ

     ކަމަށް ބުނެަފއި " ހާލަތު އާންުމ ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ " )ބ(  
 ،ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެ ވަނ ، ކުއްލިއަކަށް ތަޢާރަފުވާ ނުރައްކައުތެރި

 ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ޞިއްޙ  ނުރައްކަލެއްގެ ސަބަބުން
މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ޞިއްޙަތަށް ސ ދާގޮތުގައި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް 

 . ހާލަތަށެވެފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުރިމަތިވުމުގެ

ިބމުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ  ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ،" އިމާރާތް" )ޅ(  
ތަންތަނާއި، ެއ ފަދަ  ބިމާ ހަރުކުރެވިގެްނ ބިނާކޮށްފައިވާ ،ތަންތަނާއި

ދާއިމ   ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ގޯއްޗާއި، ދާއިމ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ
 ބިނާކުރެވޭ ތަންަތންނޫންގޮތެއްގައިވެސް ެއ ތަނަކާ ުގޅިގެްނ 

އަދި އަންނަނިވި ތަންތަންވެސް އެ މާނައިަގއި . ހިމެނޭގޮތުންނެވެ
 .ހިމެނެއެވެ

 މ ހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން؛  (1)   

 މ ހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަން؛  (2)   

 ؛ފެންގަނޑު  (3)   

 އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު؛  (4)   

 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު؛  (5)   

 ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރު.   (6)   
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ޢާންުމ ޞިއްޙަތު  ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއ ވަނ ،" އެޖެންސ  " )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  6ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 .އުފައްދައިފައިވާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ އަށެވެ

ގުޅޭ ކަންކަން ޞިއްޙ  ކަންތައްތަކާ  ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނ ،" ވަޒ ރު" )އ(  
ަކނޑައަޅައިފައިވާ ުވޒާާރގެ  ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން

 .ވަޒ ރަށެވެ

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

ރަލް އޮފް ޕަބްިލކް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެއުފައްދައިފައިވާ މަޤާމު ކަމުގައިވާ 
 ހެލްތަށެވެ. 

ވަަނ މާއްާދގެ  4މި ގަވާއިދުެގ "ކޮމެޓ " ކަމަްށ ބުނެފައި ެއ ވަނ ،   )މ(  
 ދަށުން އުފައްދާ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ  ކޮމެޓ އަށެވެ.

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިުދ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި  24.
 އިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ޝާ

 
__________________ 
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