Maldives Food and Drug Authority

ީމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ

Male’, Maldives

ެހރާއްޖ
ި ެ ދިވ،ެމާލ

Tel: 3014322, 3014317
Fax: 3014315
Website: www.mfda.gov.mv

Form No/ނމްބަރ
ަ ްފޯރމ:

Application form for Registration of Alternative Medicine /Dhivehi Beys

.ްދިވެހި ބޭސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ/ްއޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިނ
.ެދިވެހި ބޭސް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވ
The application for registration of alternative medicine shall be accompanied by the following
particulars and documents.
Type of medicine to be registered /ްރަޖިސްޓަރ ކުރަން ހުށައަޅާ ބޭހުގެ ބާވަތ
Alternative medicine /ްއޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިނ

Dhivehi beys /ްދިވެހި ބޭސ

Details of Applicant /ުތގެ މައުލޫމާތ
ު ާހުއްދައަށް އެދޭ ފަރ
ާ ަސ ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ހުށައަޅާފ
ް ޭބ
/ ް އީމެއިލ، ފެކްސް ނަމްބަރ، ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރ،ްރތުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސ
Name and Address of Applicant, contact no., fax no., email
ާށ ކަނޑައަޅައި ދޫކޮށްފައިވ
ް ަދ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ބޭހާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތް ކަމ
ި ެބސް ރަޖިސްޓަރީކުރަން އ
ޭ
Letter of appointment of applicant as the authorized representative of the medicinal product in
Maldives.

/.ްލިޔުމެއ

Product
Information
ާރޮއިޑަބެކްހޭޓާއިމަބެއުހޭލޫމ
ާޕްރޮޑަކްޕްޓ
Product
Information
/ުލޫމާތ/ުުމަތއ
Name of Medicine /ްބޭހުގެ ނަނ
/ުބޭހުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ މައުލޫމާތާއި އެ އެއްޗެތީގެ މިންވަރ
Qualitative and Quantitative particulars of all the constituents of the medicinal product.
Primary use and therapeutic indications /ްކޮން ކަމަކަށް ނުވަތަ ބައްޔަކަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއްކަނ
Dosage and route of administration /ުބޭސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތް އަދި މިންވަރ
ަ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަނަމ،ިބޭސް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންކަމާއ
Contraindications and adverse reactions /ްއެކަނ
Expected Shelf life /ުބޭސް ގުދަންކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތ
Reasons for any precautionary / ުނ ސަބަބާއިއެކ
ް ަބޭސް ގުދަންކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަމެއްވާނަމަ އެކ
and safety measures to be taken for the storage of the medicinal product
/ ްނ ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ
ް ަބޭސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ ޑޮކްޓަރެއް ނުވަތަ ދިވެހި ބޭސްވެރިއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކ
Statement indicating whether the herbal medicinal product should be available for prescription
only, from pharmacy or on general sale.
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Product manufacturer details /ުބޭސް އުފެއްދި ފަރާތުގެ ތަފްޞީލ
ި އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދ،ު ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރ،ް ދާއިމީ އެޑްރެސ،(ް ވިޔަފާރި ނަނ،ަބޭސް އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަން )ވިޔަފާރިއެއްނަމ
Name and address of manufacturer, contact no., fax no., email /ުފެކްސް ނަންބަރ

Product manufacture details /ުޞލ
ީ ްބޭސް އުފެއްދުމާއިބެހޭ ތަފ
Brief Description of manufacturing steps /ްބޭސް އުފައްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ކުރުކޮށ

Items to be submitted /ިއިތުރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތ
ްއޮފީސ

ިތަކެތ/ުހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތ

Particulars/ Documents to be submitted

ްބޭނުމަށ
Office use
only

9

Manufacturing license. / ަބޭސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދ
ށ
ް ަ( ގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭސް އުފެއްދި ފަރާތ.ޯއ.ްއެޗ.ުދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )ޑަބްލިޔ
Copy of WHO type GMP Certificate /ް ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއ.ީޕ.ްއެމ.ީދޫކޮށްފައިވާ ޖ
/ްބޭސް އުފެއްދި ގައުމުގެ ކޮމްޕީޓެންޓް އޮތޯރިޓީއަކުން ދުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓ
Product registration certificate by a Competent Authority of the country of
manufacture
ނ
ް ރ
ު ުސޓްފިކެޓްގެ އިތ
ެ ްޕްރޮޑަކްޓް އުފެއްދި ގައުމުގެ ކޮމްޕީޓެންޓް އޮތޯރިޓީއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަނ
ަތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޑްރަގް ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯތިޓީއެއްގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މާކެޓް ކުރާކަމުގެ ސައްޙ
ްލިޔުމެއ
Product registration certificate by a Competent Authority mentioned below or proof of
import to a country mentioned below, other than the country of manufacture should be
applied
/ު؛ ސިންގަޕޫރThailand /ް؛ ތައިލޭންޑMalaysia /ާ؛ މެލޭޝިޔIndia /ާ؛ އިންޑިޔSri Lanka /ާސްރީލަންކ
.China /ާ؛ ޗައިނSingapore

Product Analysis certificate /ްޕްރޮޑަކްޓް ތަހްލީލް ރިޕޯރޓ
ި*ދިވެހި ބޭހެއް ނަމަ ބޭހަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބޭހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކި ނުވަތަ ބޭހުގެ ބޭނުމާއ
/ިރައްކާތެރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކ
*Evidence of traditional use of Dhivehi beys or evidence to support indications and
safety (for Traditional Maldivian medicines)
Details of label and the product /ުއިނގިރޭސި ބަހުން ލޭބަލް އަދި ޕްރޮޑަކްޓް ގެ މައުލޫމާތ
(ި ފުޅ2 ޕައުޑަރ/ް ސިރަޕ،ަ ގުޅ30 ްކެޕްސޫލ/ްސާމްޕަލް )ޓެބްލެޓްސ
Samples (Tablets/ Capsules- 30, Syrup / Powder 2 bottles etc. )
Proposed price for sale in Maldives/ ުށހަޅާ އަގ
ަ ުބޭސް ވިއްކުމަށް ހ
MVR 100 Submission fee / ރ100 ީޑޮޒިއަރ ހުށަހެޅުމުގެ ފ
MVR 300 Registration fee/ ރ300 ީރެޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ފ
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:ު ޑޮކިއުމެންޓް ނަންބަރ-'ްކއި ބޭނުންވާ ލިޔުންތައ
ަ ަ*މި ހެކި ހުށަހަޅާނެގޮތް 'ދިވެހި ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓ

ް މި މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތީރިޓީއިނ.ެ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވMFDA/MTG/ADI/2014/01
.ެލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވ

.ެހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އަސްލާ އެއްގޮތް ލިޔުންކަމަށް އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާންވާނެއެވ
.ެލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ޗެކްލިސްޓްގައިވާ އޯޑަރަށް އަތުރާލެވިފައެވ

•
•
•

ެ ެބރު އެނގޭގޮތަށް ތާވަލެއް ހިމަނަންވާނެއ
ވ
ަ ްޑޮޒިއަރގައި ހިމަނާފައިވާ ލިޔުން އަދި ޞަފްހާ ނަމ
Copies of all submitted documents should be attested by a notary.
Arrange the documents according to the checklist
Table of contents and page number should indicate the location of documents inside the dossier

•
•
•

.ެބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރާއި ބެހޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށް އިޤުރާރު ވަމެވ

It is hereby confirmed that all existing data which are relevant to the quality, safety and efficacy of the
medicinal product have been supplied in the dossier, as appropriate.

:Applicant / ެހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގ

: Name/ްނަނ

: Signature /ިސޮއ
: Date /ްތާރީޚ

For official use only / ްރަސްމީ ބޭނުމަށ
Approved by / ެހުއްދަދެއްވި ވެރިއެއްގ

Received by / ްފޯމް ބަލައިގަތ

: Designation /ުމަޤާމ

: Designation /ުމަޤާމ

: Sign /ިސޮއ

: Date /ްތާރީޚ

: Name / ްނަނ

: Name /ްނަނ

:Date/ްތާރީޙ
:Remarks/ްއިތުރު ބަޔާނ
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