މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހި ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް

ޒަ މާ ނުއ ް ސު ރެ ބޭ ނު ން ކ ު ރަ މ ު ން އަ ން ނަ ބޭ ސ ް
ބޭހަކ ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބޭހެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން:


(ޓްރެޑިޝަނަލް) ޤަދމ ދިވެހި ބޭހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނ ރާއްޖޭގައި މި ބޭސް ބޭނުންކުރާތާ  03އަހަރުވެފައިވާ ނަމައެވެ.



މި ބޭހުގެ އެކްޓިވް އިނގްރެޑިއެންޓްސް ،ބޭސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތް ،ބޭހުގެ ބާރު ،ބޭސް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު،
ބޭހުގެ ފޯމް ،ބޭސް ބޭނުން ކުރާގޮތް ( )route of administrationއެއްގޮތް ވާން ވާނެއެވެ.



ބޭހުގައި އެކުލެވިގެންވާ އެކްޓިވް އިންގްރިޑިއެންޓެއްގެ މިންވަރު މަދުވެފައިވާނަމަ ބޭހުގެ ސޭފްޓ ޔަގން ކުރުމަށް ބޭހުގެ މަތަނު
ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ދިވެހި ބޭހުގެ މަތަނު ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކަކ:
o

ޤަދމ ދިވެހި ބޭސް ފޮތްތަކުން؛

o

ދިވެހި ބޭސް ވެރިންގެ ހެކިބަސް؛

o

ދިވެހި ބޭހުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަސް.

ބޭހަކ ދިވެހި ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބޭހެއްކަން ޔަގންކޮށް ސާބިތުވާނަމަ ހުށައަޅާ ހެއްކަކ ބާރު ހުރި ހެއްކެއް ނަމަ
އެއްމެ ހެއްކަކުން ފުދޭނެއެވެ .މިފަދަ ހެއްކަކަށް ދިވެހި ބޭހާބެހޭ ރަސްމ ފޮތްތައް ހިމެނޭނެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭސް ކުރާ ބޭސް
ވެރިންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިބޭހާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ހެކގައި ބާރު ނެތްނަމަ އެއް ހެއްކައްވުރެ ގިނަ ހެކި ހުށަހަޅަން ވާނެ އެވެ .މިސާލަކަށް :ހެކިބަސްދޭ ބޭސްވެރިޔާ އަކ ތަޖުރިބާކާރެއް
ނޫންނަމަ އިތުރު ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ބޭސް ވެރިންނަކ ރަސްމ މުއައްސަސާއަކުން ޤަބޫލު ކުރެވޭ ފެންވަރެއްގެ ބޭސް ވެރިންނަށް
ވާންވާނެއެވެ.
އެ ދިވެހިބޭހުގެ ވިޔަފާރި ފާއިތުވެދިޔަ 03އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުންވެސް ފުދޭނެއެވެ.
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މަތަނު ސާބިތުކޮށްނުދެވޭ ބޭސް /އަމިއްލަ އުފެއްދުން
ބޭހަކ ބޭސްވެރިޔާ/ކުންފުނގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ނުވަތަ ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބޭހެއްކަމަށް ނުވަތަ މަތަނު ސާބިތު
ކޮށްނުދެވޭ ބޭހެއްނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ބޭހަކާ ކުޑަ ތަފާތު ތަކެއް ވާނަމަ ،ތިރގައިވާގޮތަށް ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގން ކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
ބޭހުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނ ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލި ކަމުގައި ވިޔަސް ތައްޔާރު ކުރާ ގޮތާއި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތް ބަދަލު
ވެފައިވާނަމަވެސް މިގޮތަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.


ބޭހުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް ( )ingredientsކަނޑައެޅުމުގައި ބެލިކަންތައްތައް؛



ބޭހުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކުގެ ބޭނުން ،ބޭހުގެ ބޭނުމަށް ރިއާޔަތް ކުރުމާއެކު؛



ބޭހުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތަކަކ ބޭހުގެ އެކްޓިވް އިންގްރިޑިއެންޓެއް ނުވަތަ އެކްސިޕިއެންޓެއްކަން؛

ބ ޭ ހ ުގ ެ ސ ަ ބ ަ ބ ު ނ ް ނ ޭ ދ ެވ ޭ އ ަ ސ ަ ރ ުކ ު ރ ާ ބ ޭ ސ ް
ކްލިނިކަލް އެވިޑެންސް ބޭނުންވާނ ބޭހުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ބޮޑުވެ ނުވަތަ އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ .ބޭސް
ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މިއ ނާދިރުކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ބޭހުގެ ފައިދާ އޭގެން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރަށް
ވުރެ ބޮޑު ކަމަށް ސާބިތު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ބޭހުގެ އަސަރުކުރާ މިންވަރު ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގައި ތިރގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.


ބޭސް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ ބަލި ނުވަތަ ކަންކަން،



ޑޮކްޓަރުންގެ ރިޕޯރޓް ތައް،



ދިވެހި ބޭސްވެރިންގެ ތަޖުރިބާ،



ބަލިމހުންގެ ތަޖުރިބާ،
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