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  2020/20ބިލު ނަންބަރު  

 

 

 2020ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު  
 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 
އާ ުގޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މެދުވެރިވެފަިއވާ ޢާންމު    19-މިއީ، ކޮިވޑް )ހ(  .1

ވަކިވަކި   ޙާލަތުަގއި،  ނުރަްއކަލުެގ  ކުއްލި   ،ފަރުދުންނާއިޞިއްޙަތުެގ 

ރައްކާތެރިކަން   ،ޢާއިލާތަކާއި  އެހީތެރިކަމާއި  ވިޔަފާރިތަކަށް 

ެއޅުމަށާއި،   ފިޔަވަޅުތައް  ޚާއްޞަ  އަޅަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  ނިޒާމު  ހިންުގމުެގ  ދައުލަތް 

ބަޔާ ޤާނޫނުތަކުަގއި  ކަާމބެހޭ  ންކުރާ  މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި، 

ވަުގތީ   ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  މިހާރަށް  މިހާރުން  އިޖުރާއަތުތަކަށް 

ޚާއްޞަ   ޢަމަލުކުރާނެ  ުގޅޭޮގތުން  އެކަންކަމާ  ެގނެސް،  ބަދަލުތައް 

 އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުމުެގ ޤާނޫނެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޤާނޫނު  )ށ(  

 " ެއވެ. 2020

 

 އެވަނީެއވެ.  މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި  .2 މަޤްޞަދު 



 

 

 

 

 

 

 2 

ޢާންމު    19-ކޮވިޑް  )ހ(   މެދުވެރިވެފަިއާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ުގޅިެގން  އާ 

ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުެގ ސަބަބުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް 

 ؛ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންފުއްދުމަށް ދަތިވެފައިވާ 

ޢާންމު    19-ކޮވިޑް  )ށ(   މެދުވެރިވެފަިއާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ުގޅިެގން  އާ 

ބޯހިޔާވަހިކަން   ސަބަބުން  ޙާލަތުެގ  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ 

 ؛ެގއްލިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ވަުގތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން

ޢާންމު    19-ކޮވިޑް  )ނ(   މެދުވެރިވެފަިއާވ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ުގޅިެގން  އާ 

ފަރާތެއް  ެއއްވެސް  ޙާލަތުަގއި  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ 

މަުގމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން 

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ަވޒީފާެގ    19-ކޮވިޑް  )ރ(   ުގޅިެގން  ައދާކުރުމަށް އާ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛ހުރަސްއެޅިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދިނުން

ާއ ުގޅިެގން    19-ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެްއަގިއ މެނުވީ ކޮިވޑް )ބ(  

 ؛ވަޒީފާެގ ޙާލަތަށް ބަދަލުެގނަުއން ހުއްދަނުވާނެ ކަމުަގއި ކަނޑައެޅުން

ކުއްލި    19-ކޮވިޑް  )ޅ(   ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ  މެދުވެރިވެފައިާވ  ުގޅިެގން  އާ 

ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުަގއި ދައުލަތް ހިންުގމުެގ ނިޒާމު މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 

ޚާއްޞަ  އެކަށައަޅަންޖެހޭ  މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށް 

 އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން. 

 

 ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް  

 މުއްދަތު 

3.  

 

ކޮވިޑް ޢަމަލުކުރާނީ،  ޤާނޫނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    19- މި  ުގޅިެގން  އާ 

ކޮށްފައިާވ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު، ނުވަތަ ިމ  ންއިޢުލާ

ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑް ޢަމަލުކުރަން  ުގޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    19- ޤާނޫނަށް  އާ 
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ޙާލަތެއް  ންއިޢުލާ ކާރިސާެގ  ނުވަތަ  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  އެނޫންވެސް  ކުރާ 

 މަވާ ތާރީޚުެގ ނިޔަލަށެވެ. )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަސް ހަ 60ނިމުމަކަށް ެގންނަތާ 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާއާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަންޖެހޭ  
ޙާލަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

- އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކޮވިޑް )ހ(  .4

ކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ  ންދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޢުލާއާ ުގޅިެގން    19

ބޭރަށް   ދިވެހިރާއްޖެިއން  މުއްދަތުގައި،  ޙާލަތުެގ  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި 

ދަތުރުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  

އެ ހުރުމަށްފަހު  ރަށެްއަގއި  ސަބަބުން   ވަކި  ދޫކޮށްދިޔުމުެގ  ރަށް 

ން މަރުކަޒެްއަގއި ނުަވތަ ޭގަގއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނެއްަގިއ ކަރަންޓީ

ނުވަތަ   މަރުކަޒެއްަގއި  އެފަދަ  މުވައްޒަފުންނަށް،  ކަރަންޓީނުވާންޖެހޭ 

މެޑިކަލް  މުއްދަތަށް،  މަޑުކުރަންޖެހޭ  ތަނެްއަގިއ  ނުވަތަ  ޭގަގއި 

ޚާްއޞަ    ، ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ޮގތަށް

 ޗުއްޓީއެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަވެސް،  (ށ)   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި    އެހެން 

ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ންާއ ުގޅިެގން އިޢުލާ  19-ކޮވިޑް 

ބައްޔަށް   އެ  މުއްދަތުަގިއ،  ޙާލަތުެގ  ޝަްއކުކުރެޭވ  ނުރައްކަލުެގ 

ޢަލާމާތެއް ފެނިެގން ކަރަންޓީން މަރުކަޒެްއަގއި ނުވަތަ ޭގަގއި ނުވަތަ  

އެނޫންވެސް ތަނެްއަގއި މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ ުމއްދަތަށް،  

މުސާރަ ލިބޭ ޮގތަށް،    ،މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި

 މަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. ޚާއްޞަ ޗުއްޓީެއއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަ
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ުމވަްއޒަފަކު    ،މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި )ނ(  

އަންަގއި  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ    ،ކަރަންޓީނުވުމަށް  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ނުވަތަ ޭއނާ  

ލިޔުމެއް އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، އެ ދެ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ދޫކުރާ  

 އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

"ކަރަންޓީ )ރ(   އަދި  'ކަރަންޓީނުވުން"  ބޭނުމަށްޓަކަިއ،  މާއްދާެގ   ންމި 

)ޢާންމު    2012/7އެަވނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު    މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި

ރައްކާތެރިކުރުމުެގ ޤާނޫނު( ަގއި އެ ދެ ލަފްޒަށް ދީފައިވާ  ޞިއްޙަތު  

 މާނައިަގެއވެ. 

 

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އަޅާ  
ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން  
ވަޒީފާއަށް ދިޔުމަށް ހުރަސްއެޅޭ  

ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީ  
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ންާއ ުގޅިެގން އިޢުލާ  19-ކޮވިޑް  )ހ(  .5

ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުެގ މުއްދަތުަގިއ، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެްއ ދިރިއުޅޭ 

ވަުގތެްއަގިއ   ހުރި  އެފަރާތެއް  ރަށެއަްގއި  އެހެން  ނޫން  ރަށް 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ުގޅިެގން ފިޔަވަޅަކާ  ތާރީޚަކަށް ނު އޭނާ ވަޒީފާއަށް  އަޅާ  ކުންނަންޖެހޭ 

ޙާލަތެްއ  ނެތް  ދެވެން  އަނބުރާ  ރަށަށް  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  އޭނާ 

ވަޒީފާއަށް   އޭނާ  ހުންނަންޖެހުނު  ހާޒިމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،  ރުނުވެ 

މުއްދަތަށް، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި، މުސާރަ  

ޮގތަށް ފަރާތުން   ،ލިބޭ  ވަޒީފާދޭ  ޗުްއޓީެއއް  ޚާއްޞަ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް   ،މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި (ށ)  

ޕަބްލިކް ހެލްތު އަޅާ ފިޔަވަޅެްއެގ ސަބަބުން އޭނާ ހުރި ރަށަކުން އެހެން 

ވަޒީފާ ހުންނަންޖެހުނުކަން  ދަތުރުނުކުރެވި  ފަރާތަށް  ތަނަކަށް  ދޭ 
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ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ނުވަތަ    އަންާގފަިއވުމާެއކު، 

ނެރެފައިާވ   ުގޅިެގން  ފިޔަވަޅަކާ  އެ  ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  އޭނާ 

އެންުގމެއް ނުވަތަ ދޫކޮށްފަިއާވ ލިޔުމެއް އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، ެއ  

 ވެ. މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެ 

 

 ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ 
ފަރާތްތަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  

   ހަމަޖައްސައިދިނުން 

- އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކޮވިޑް )ހ(  .6

އިޢުލާ  19 ުގޅިެގން  ކުއްލި  ންއާ  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާންމު  ކޮށްފައިވާ 

ޙާލަތުެގ   ޕޮޒިޓިްވާވ  ނުރައްކަލުެގ  ބައްޔަށް  އެ  މުްއދަތުގައި، 

ޭގަގިއ   ނުވަތަ  މަރުކަޒެްއަގއި  އެކަހެރިކުރުުމެގ  މުވަްއޒަފުން، 

އެ ނުވަތަ  ޞިއްޙީ   ހުންނަންޖެހިއްޖެނަމަ  ހޯދަން  ފަރުވާ  ބައްޔަށް 

މެޑިކަލް  މުއްދަތަށް،  އެ  ހުންނަންޖެހިއްޖެނަމަ،  ތަނެއްަގއި  ފަރުވާދޭ 

ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ޮގތަށް، ޚާްއޞަ  ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ  

 ސަލާމުެގ ޗުްއޓީެއއް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

އަށް ޕޮޒިޓިްވވެފަިއވާކަމާިއ، އެކަހެރިކުރުމުެގ މަރުކަޒެްއަގިއ   19-ކޮވިޑް  )ށ(  

ޞިއްޙަތު   ޢާންމު  ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  މަޑުކުރަންޖެހޭ  ޭގަގއި  ނުވަތަ 

ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް 

ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ދޫކުރާ  ފަރާތަކުން  ކަނޑަައޅާ  އޭނާ  ނުވަތަ  ހެލްތު 

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނެއްަގއި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދިކަމުެގ ލިޔުމެްއ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ޗުއް ޓީ،  އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، މި މާއްދާެގ )ހ( 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ. 

 މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، "ެއކަހެރިކުރުމުެގ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި )ނ(  

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޞިއްޙަތު    2012/7އެވަނީ،  )ޢާންމު 

 ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޤާނޫނު( ަގއި އެ ލަފްޒަށް ދީފަިއވާ މާނަިއަގެއވެ. 
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ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ  ޢާއިލީ  

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
- އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކޮވިޑް )ހ(  .7

އިޢުލާ  19 ުގޅިެގން  ކުއްލި  ންއާ  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާންމު  ކޮށްފައިވާ 

ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުެގ މުއްދަތުަގިއ، ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތެްއެގ ޢާއިލާެގ  

ޔަށް ޕޮޒިޓިްވވެއްޖެނަމަ، އަދި އެ ޢާއިލާެގ މެންބަރަކީ މެންބަރަކު އެ ބައް 

ފަރާތެއް ކަމުަގިއވާނަމަ، އަދި އެ  ޙަވާލުވެފައިވާ  ބެލުން    ސީދާ އޭނާ 

ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަންޖެހެނީ ޭގަގިއ މަޑުކޮށްެގން ކަުމަގިއވާނަަމ، އޭނާެގ  

،  ޢާއިލާެގ މެންބަރު އެ ބަްއޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތުގައި

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ޮގތަށް،  

ފަރާތުން   ަވޒީފާދޭ  ޗުއްޓީެއއް  ޒިންމާެގ  ޢާއިލީ  ޚާއްޞަ 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި، ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ   )ށ(  

މަރުކަޒެްއަގިއ   އެކަހެރިކުރުމުެގ  ހުންނަންޖެހެނީ  މެންބަރު  ޢާއިލާެގ 

އެފަދަ  ކަުމަގިއވެފަިއ،  މަރުކަޒެްއަގއި  ފަރުވާދޭ  ޞިއްޙީ  ނުވަތަ 

ހުންނަންޖެހޭ   ފަރާތް  އަދާކުރާ  ަވޒީފާ  އޭނާާއއެކު  ތަނެއްަގއި 

ޗުއްޓީ  ޙާ ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ލަތުަގިއވެސް 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.  

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގިއ، މުވަްއޒަފުެގ   )ނ(  

ބައްޔަށް   ެއ  އޭނާ  ޕޮޒިޓިްވވެފަިއވާކަާމއި،  ބައްޔަށް  މެންބަރު  ޢާއިލާެގ 

 ތަނެްއަގއި މަޑުކުރަންޖެހޭކަން  ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޭގަގިއ ނުވަތަ އެނޫން

ދަށުން   ،ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުެގ  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ދޫކުރާ ލިޔުމެއް މުވަްއޒަފު 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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 ޚާއްޞަ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 
ދުވަސްތައް މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ  
އެހެން ޗުއްޓީތަކުގެ މުއްދަތުން  

 އުނިނުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް   7ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން    4މި ޤާނޫނުެގ   (ހ)  .8

ހަމަޖައްސަިއދޭންޖެހޭ   ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ދަށުން  މާއްދާތަކުެގ  ހުރި 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނީ،  ޗުއްޓީ    2008/2ޚާއްޞަ 

ޤާނޫނު ުގޅޭޮގތުން )ވަޒީފާއާބެހޭ  ަވޒީފާއާ  މުވައްޒަފުެގ  ނުވަތަ   )

ދަށުން  ަގާވއިދެްއެގ  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެނޫންެވސް  ޢަމަލުކުރެވޭ 

އޭެގ   ޮގތަށް،  އުނިނުވާ  ޗުއްޓީައކުން  ެއއްެވސް  ޙައްޤުވާ  މުވަްއޒަފަށް 

 އިތުރުން ދެވޭ ޚާއްޞަ ޗުއްޓީެއއްެގ ޮގތުަގެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް   7މާއްދާއިން ފެށިެގން  ވަނަ    4މި ޤާނޫނުެގ   (ށ)  

މުަވއްޒަފުންނަށް  ފަރާތުން  ވަޒީފާދޭ  ދަށުން  މާއްދާތަކުެގ  ހުރި 

ބާވަތުެގ   ެއްއ  ތެރެއިން،  ޗުއްޓީތަކުެގ  ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ 

ޗުއްޓީއަށްވުރެ ިގނަ ބާވަތުެގ ޗުއްޓީ ެއއް މުަވއްޒަފަށް ޙައްޤުާވނަމަ، ެއ 

މި މާްއދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުން ެއ   އެންމެހައި ޗުްއޓީެއއް،

 މުވަްއޒަފަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

 

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ    19- ކޮވިޑް 

އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން  

ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން  

 ހުއްދަ ޙާލަތްތައް 

ޙާލަތްތަކުަގިއ މެނުވީ، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ އިސްތިސްނާ   )ހ(  .9

 19-ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި، ކޮވިޑް  3މި ޤާނޫނުެގ  

އާ ުގޅިެގން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާމެދު ައންނަނިވި 

 ފިޔަވަޅުތަކުެގ ތެރެއިން ފިޔަަވޅެއް ައޅަިއެގންނުވާނެއެވެ. 

އެ   (1)    އުޖޫރައިން  ފަރާތުެގ  އަދާކުރާ  މިންވަރެްއ  ވަޒީފާ  ްއވެސް 

އުނިކުރުން ނުވަތަ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް 

ުމއްދަތު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެއްބަސްވުމުަގިއ  ވަޒީފާެގ 

 ؛ފަސްކުރުން
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ޗުއްޓީއަށް    (2)    ޮގތަށް  ނުލިބޭ  އުޖޫރަ  ފަރާތަށް  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ 

 ؛ފޮނުވުން

 ވަޒީފާިއން ދޫކޮށްލުން.ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް   (3)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން   )ށ(  

ކޮވިޑް ހުއްދަވާނީ،  ފަރާތުެގ   19- އެޅުމަށް  ވަޒީފާދޭ  ުގޅިެގން  އާ 

އެފަދައިން   ކޮށްފައިވުާމއެކު،  ައސަރެއް  ނުރަނަގޅު  ވިޔަފާރިއަށް 

އަސަރުެގ   ނުރަނަގޅު  ފަރާތަށް ކޮށްފައިާވ  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން 

ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ދަށްވެ، އެ އާމްދަނީން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިން 

ދެމުންނުެގންދެޭވ   ޢިނާޔަތްތައް  މުސާރައާއި  އައިސްފައިވާ  ދެމުން 

މިންވަރަށް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގިއ  

ވިޔަފާރި ެއޮގތުން،  އަސަރުކޮށްފައިވާކަން  އެކަންޏެވެ.  ނުރަނަގޅު  އަށް 

ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް  

 46)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނުެގ    14ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

ުވޒާރާއިން ކަމާބެހޭ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  އެކުލަވާލަިއ،   ވަނަ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ.   ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

މުވަްއޒަފާ  ެއޅޭނީ،  ުމވަްއޒަފަކާމެދު  ފިޔަވަޅެއް  ބަޔާންކުރާ 

 މަޝްވަރާކޮށް، އެ ބަދަލު ެގނައުމަށް މުވަްއޒަފު އެއްބަސްވާނަމައެވެ. 

) )ރ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  3މި  ފިޔަވަޅު  (  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި 

ޙާލަތް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  އެޅޭނީ،  މުވަްއޒަފަކާމެދު 

ުމވަްއޒަފުންތަކެްއ  ފަރާތުެގ  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  މެދުވެރިވުމުެގ 

ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ޙާލަތަށް ޮގސްފައިވުާމއެކު، އެ ފިޔަަވޅު އެޅުުމެގ ކުރިން  

 ރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަންނަނިވި އިޖުރާއަތުތައް ފު
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ސަބަބުން  (1)    ޯގސްވުމުެގ  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތުެގ  ވަޒީފާދޭ 

މުވަްއޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހިފައިވާކަން މުަވއްޒަފުންނަށް 

 އަދި ؛ އެންުގން

ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާ މުވަްއޒަފުން ކަނޑަެއޅުމުަގއި  (2)   

ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތައް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  

 މުވަްއޒަފުންނަށް އެންުގން. 

މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ   )ބ(  

މުވަްއޒަފަކު   ފަރާތުެގ  ވަޒީފާދޭ  ސަބަބުން  މެދުވެރިވުމުެގ  ޙާލަތް 

މުވަްއޒަފުންެގ   އެތަނުެގ  އަލުން ދޫކޮށްލަންވާނީ  އޮނިަގނޑު 

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިެގންނެވެ. ައދި އެފަދައިން ުމވަްއޒަފުންެގ ޮއނިަގނޑު  

މުވަްއޒަފަކު   ފަރާތުެގ  ވަޒީފާދޭ  ނުލަިއ،  އިޞްލާޙުކުރުމަކާ 

ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އެ މަޤާމަށް އެހެން މުވަްއޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަކީ، މި 

ދޫކޮށްލުމަށް އޮތް ޞައްޙަ  މާއްދާެގ )ރ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، މުަވއްޒަފަކު  

 ސަބަބެއް ކަމުަގއެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

ފިޔަވަޅެްއ   )ޅ(   ެއއްެވސް  މުވަްއޒަފާމެދު  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަޅާނަމަ، ެއކަން މުވަްއޒަފަށް އަންަގއި، އެ ފިޔަަވޅެއް އެޅުުމެގ ކުރިން  

ެއއްބަސްވުުމަގއި   ެއކަށީެގންާވ ވަޒީފާެގ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ނެތް   ދެެވން  ނޯޓިސް  ނުވަތަ  ދޭންާވނެއެވެ.  ނޯޓިހެއް  މުއްދަތެއްެގ 

ުމވަްއޒަފަށް  އެ  ފައިސާ  ދޭންޖެހޭ  ބަދަލުަގއި  ނޯޓިހުެގ  ޙާލަތުގައި، 

 ދޭންވާނެއެެވ. 

ދޫކޮށްލުން މުވަްއޒަފަކާމެދު އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، އެ މުަވއްޒަފު ަވޒީފާއިން   )ކ(   

މުވަްއޒަފަކަށް ޙައްޤުވެފަިއވާ ެއންމެހައި   ކަމުަގިއވާނަމަ، އެހާތަނަށް އެ

ލިބިދޭންޖެހޭ   ބަދަލުަގއި  ދުވަސްތަކުެގ  ޗުއްޓީެގ  އަހަރީ  އުޖޫރައަކާއި، 
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ފައިސާާއއި، އިތުރު ަގޑީެގ ފައިސާާއއި އެނޫންވެސް އެފަދަ އެންމެހައި 

 . ފައިސާެއއް އެ މުަވްއޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުެގ ތެރެއިން ޙާލަތެއްަގއި   )އ(   

އެ ފިޔަވަޅުައޅާފައިވާނަމަ،  މުަވއްޒަފާމެދު   މުވަްއޒަފަކާމެދު 

ޮގތުެގމަތިންކަން  އެްއޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  ފިޔަވަޅުއަޅާފަިއވަނީ 

 ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ޒިންމާެއކެވެ. 

  2008/2މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި   )ވ(   

އެ ޤާނޫނާ   ،)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި

އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން މުވައްޒަފާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކަށް  

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

އާ ގުޅިގެން    19- ކޮވިޑް 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ފަރާތްތައް  

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ  
 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .10 މާއްދާއާ  9މި  ފަރާތަކުން ވަނަ  އެްއވެސް  ޚިލާފަށް   

އެކަމުެގ   މުވަްއޒަފަކަށް  އެ  އަޅާފައިވާނަމަ،  ފިޔަވަޅު  މުވަްއޒަފަކާމެދު 

ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުެގ  ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ  ޝަކުވާ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ހުށަހަޅަންވާނީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މަްއސަލަ   )ށ(  

)ނުވަދިހަ( ދުވަސް ހަމަާވ ތާރީޚާއި   90މުވަްއޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާތާ  

ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު ންއާ ުގޅިެގން އިޢުލާ  19-ކޮވިޑް 

ެގންނަތާ   ދެ   30ނިމުމަކަށް  މި  ތާރީޚާ،  ހަމަާވ  ދުވަސް  )ތިރީސް( 

 ެގ ކުރިންނެވެ. ތާރީޚުެގ ތެރެއިން ފަހުން ބައްދަލުވާ ތާރީޚެއް
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
 ގެ    19- ކޮވިޑް 

ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ  
 ންސް ހަމަޖެއްސުން ރަ އިންޝުއަ 

ކޮވިޑް )ހ(  .11 ފަރުވާ   19-ދިވެހިރައްޔިތަކަށް  ބަްއޔަށް  އެ  ޖެހިެގން 

ލިބޭނެ   ފަރުާވ  ބޭނުންވާ  ބައްޔަށް  އެ  ޙާލަތެއްަގިއ،  ހޯދަންޖެހިއްޖެ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޞިއްޙީ   2011/15އިންތިޒާމު،  )އިޖްތިމާޢީ 

ންސްެގ ޤައުމީ ނިޒާމުެގ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފަިއާވ  ރައިންޝުއަ

އިން ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ޝުއަޤައުމީ  ނުވަތަ  ތެރެއިން  ސްކީމްެގ  ރަންސް 

ކޮވިޑްޤާނޫނުތަ ޮގތުެގމަތިން  ެއއްޮގތްވާ  ަގާވއިދުތަކާ  އަށް   19- ކާއި 

ެމދުވެރިކޮށް   ފަންޑެއް  ނުވަތަ  ސްކީމެއް  ހިންާގ  ޚާއްޞަކޮށްެގން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

އަށް ބޭނުންާވ ފަރުވާ   19-މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކޮިވޑް )ށ(  

ތަނެްއަގއި ެއޑްމިޓްވެެގން    ެއވަނީ، ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ  ކަމަށް ބުނެފައި

ފަރުވާ  ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި އެފަދަ ތަނެއްަގއި އެޑްމިޓްނުވެ ދޭންޖެހޭ 

ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. އޭެގ ތެރޭަގއި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުާމއި، ޓެސްޓުތަްއ  

 ހެދުމާއި، ބޭހަށް ހިނާގ ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ. 

 

ގެ    19- ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް 

އިންތިޒާމު  ފަރުވާ ދެވޭނެ  

 ހަމަޖެއްސުން 

ކޮވިޑް )ހ(  .12 ބިދޭސީންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ބޭނުންވާ   19-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަށް 

އިންޝުއަ ޞިއްޙީ  ބައިވެރިވެފަިއވާ  އެމީހުން  ންސް ރަފަރުވާދޭނީ، 

 ސްކީމެްއެގ ދަށުންނެވެ. 

ޤާނޫނާއި  )ށ(   ަވޒީފާއާބެހޭ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޞިއްޙީ  މުވައްޒަފުން  ބިދޭސީ  ޮގތުެގމަތިން  ަގާވއިދުަގިއވާ 

އެފަދަ އަރައިންޝު ބައިވެރިކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ސްކީެމއްަގއި  ންސް 
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އުފުލާނީ،  ޒިންމާ  ޚަރަދުތަކުެގ  ކުރަންޖެހޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  ބިދޭސީ 

އިންޝުއަ ައދި  ފަރާތުންނެވެ.  ސްކީމެއްަގިއ  ރަވަޒީފާދޭ  ންސް 

ފަރުވާއަށް  ބައިވެރިކޮށްފަިއވީނަ ނުހިމެނޭ  ސްކީމެްއަގިއ  ެއ  މަވެސް 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުެގ ޒިންމާ އުފުލާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައއުމަށްފަހު އެމީހަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ   )ނ(  

ތެރެއިން   ބިދޭސީންެގ  ހަމަވެފަިއވާ  މުއްދަތު  ސަރުކާރުެގ  ހުއްދައިެގ 

ާއ    19-ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއވާ ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް

އިންތިޒާުމ   ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  ފަރުވާ  ޞިއްޙީ  ދޭންޖެހޭ  ުގޅިެގން 

 ހަމަޖައްސާނީ ސަރުކާރުންނެވެ. 

އަދި )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި   ،މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( )ރ(  

އާ ުގޅިެގން ބިދޭސީންނަށް   19-ފިޔަވަިއ އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގިއ، ކޮިވޑް

ބިދޭސީއަކު   އެ  ހަމަޖައްސާނީ  ޚަރަދު  ފަރުވާެގ  ޞިއްޙީ  ދެވޭ 

 އަމިއްލައަށެވެ. 

 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ  
މަސައްކަތްތެރިން  

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޚާއްޞަ  
 އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން 

ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި  ންއާ ުގޅިެގން އިޢުލާ   19-ކޮވިޑް  )ހ(  .13

މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ  ޙާލަތުަގއި  ކުއްލި  ޙާލަތުަގއި،  ނުރައްކަލުެގ 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު  މަސައްކަތްތެރިން،  ފަންނީ  ޚިދުމަތުެގ  ޞިއްޙީ 

އްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ޤާނޫނު( )ޞި   2015/13

ބަޔާންކުރާ   ަގވާއިދުތަކުަގއި  ހަދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  އެ  އާއި 

ޙާލަތަކަށް  ނެތް  ރަޖިސްޓަރީކުރެވެން  ދަށުން  އިޖުރާއަތުތަކުެގ 

ފުރިހަމަކުރުމަކާ  އިޖުރާއަތުތައް  ެއ  ޙާލަތުަގިއ،  ެއ  ހިނގައްޖެނަމަ، 

ދަ ބާބުެގ  މި  ކަންކަން ނުލައި،  ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ  ށުން 
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ކަމާބެހޭ   ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  އެ  އިޚްތިޔާރު،  ކުރިއަށްެގންދިޔުމުެގ 

 ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

މި ބާބުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުެގ ކަންކަން ކުރިއަށްެގންދަންވާނީ،   )ށ(  

ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް  އާ ުގޅިެގން ފަރުާވ ދޭންޖެހޭ    19-ކޮވިޑް 

ބޭނުންވާ ޢަދަދަށްވުރެ، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންެގ 

ހެލްތުން   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ެއކަން  ޙާލަތެްއަގިއ،  މަދުވެއްޖެ  ޢަދަދު 

 އެންުގމުންނެވެ. 

 މި ބާބުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި:  )ނ(  

ފަންނީ    (1)    ޚިދުމަތުެގ  ނުވަތަ "ޞިއްޙީ  މަސައްކަތްތެރިން" 

"ޞިއްޙީ މަސަްއކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޞިއްޙީ  

ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ފަންނީ  ޚިދުމަތުެގ 

އެލަިއޑް  ނަރުހުންނާއި،  ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި،  މެޑިކަލް 

 ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށެވެ. 

ބުނެ  (2)    ކަމަށް  ކައުންސިލު"  ޞިއްޙީ  "ކަމާބެހޭ  އެވަނީ،  ފައި 

ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންެގ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ  

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކަުއންސިލާއި، ނަރސިންގ އެންޑް 

 މިޑްވައިފަރީ ކައުންސިލާއި، ެއލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލަށެވެ. 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ "ކުއްލި ޙާލަތުަގއި    (3)   

- ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮިވޑް

ރެސްޕޮ  19 އިަމރޖެންސީ  ުގޅިެގން  ންސްަގއި  އާ 

ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި،  މެޑިކަލް  މަސައްކަތްކުރާ 

 ނަރުހުންނާއި، އެލަިއޑް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށެވެ.
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ކުއްލި ޙާލަތުގައި  
ޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ  ރަ 

 ޝަރުޠުތައް 

މަސައްކަތްތެރިން  )ހ(  .14 ފަންނީ  ޚިދުމަތުެގ  ޞިއްޙީ  ދަށުން  ބާބުެގ  މި 

ކަމާބެހޭ  އިޚްތިޔާރު  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުެގ  ޮގތުެގމަތިން  އަންނަނިވި 

 ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

ފަންނެއްަގއި   (1)    ވަކި ވަކި  ބޭނުންވާ  މަސަްއކަތްކުރުމަށް 

އިތުރު   އެހެންނަމަވެސް  ޙާޞިލުކޮށްފަިއވާ،  ސަނަދެއް 

ނެތުމުެގ  ފުރިހަމަކޮށްފައި  އިމްތިޙާނެއް  ނުވަތަ  ތަމްރީނެއް 

ސަބަބުން އެ ފަންނުަގއި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިނުވާ ފަރާތްތަްއ 

 ވަުގތީޮގތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.

ވަުގތީޮގތުން  (2)    ލައިސަންސް  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

ބާޠިލުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްތައް، މި ބާބުެގ ދަށުން ވަުގތީޮގތުން 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ބާބުެގ ދަށުން ަވުގތީޮގތުން  )ށ(  

ޮގތުންނާއި ސުލޫކީ  ެއ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނީ، ޕްރޮފެޝަނަލް  ޮގތުން 

ފެންނަ   ކައުންސިލަކަށް  އެ  ޤާބިލުކަމަށް  މަސަްއކަތަށް  ފަންނެއްެގ 

 ފަރާތްތަކެވެ.  

ފަރާތްތަކެްއ   )ނ(   ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ވަކި  ދަށުން  މިބާބުެގ 

ފަންނަކަށް  އެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި، 

ކަުއންސިލަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޝަރުޠުތަކަށް   ކަމާބެހޭ  ޢަމަލުކުރުމަށް 

ލާޒިމު  ޢަމަލުކުރުން  އެފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ  ޝަރުޠުކުރެވިދާނެެއވެ. 

 ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ. 

 
ކުއްލި ޙާލަތުގައި ކުރެވޭ  

ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ  
 ހައިސިއްޔަތާއި މުއްދަތު 

މަސައްކަތްތެރިންެގ  )ހ(  .15 ޞިއްޙީ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ  ދަށުން  ބާބުެގ  މި 

ޞިއްޙީ   އެފަރާތްތަކަކީ،  ހިނދަކު،  ދެމިއޮތްހާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން 
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ޤާނޫނުެގ   މަސައްކަތްތެރިންެގ  ފަންނީ  މާއްދާެގ    49ޚިދުމަތުެގ  ވަނަ 

  ،ދަށުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. އަދި

ލަިއސަންސެްއ  އެފަދަ އިތުރު  ފަރާތްތަކަށް،  ރަޖިސްޓަރީކުރެޭވ  އިން 

ހޯދުމަކާ ނުލައި، އެފަރާތެއް ނިސްބަތްވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުެގ ފަންނުަގިއ  

 މި ޤާނޫނުން ލިބިދެވުނީއެވެ.  ،މަސައްކަތްކުރުުމެގ ަވުގތީ ހުްއދަ

ޞިއްޙީ   )ށ(   ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ  ދަށުން  ބާބުެގ  މަސައްކަތްތެރިއަކަށް  މި 

ހުްއދަ   ފަންނެއްަގިއ މަސައްކަތްކުރުމުެގ  އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ 

ކޮވިޑް އިޢުލާ  19- ދެމިއޮންނާނީ،  ުގޅިެގން  ޢާންމު  ންާއ  ކޮށްފަިއާވ 

ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން ނުވަތަ 

ޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރެވިްއޖެނަމަ، އެއަށްވުރެ ކުރިން އެފަރާތެްއެގ ރަޖިސް

 އެފަދައިން އެފަރާތެްއެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރެވެންދެނެެވ.

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވެނީ   )ނ(   މި ބާބުެގ ދަށުން 

ވަުގތީޮގތުން ކަމަށްވާތީ، އެިއން ފަރާތެއްެގ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންެމ 

ކަުއންސިލަށް  ކަމާބެހޭ  އިޚްތިޔާރު،  ބާޠިލުކުރުުމެގ  ވަުގތެްއަގިއވެސް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 
ޤާނޫނުަގިއ   )ހ(  .16 ރަޖިސްޓްރާރގެ ބާރުތައް  މަސައްކަތްތެރިންެގ  ފަންނީ  ޚިދުމަތުެގ  ޞިއްޙީ 

ވަކި   ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފަިއީވނަމަވެސް،  އެނޫންޮގތަކަށް 

ކައުންސިލަކުން ކުރުމަށް ބާރު ލިބިދޭ ވަކި ކަމެއް، އެ ކައުންސިލެއްެގ  

ކައުންސިލަކަށް  އެ  ދިނުމަށް  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓްރާރ 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

ބާރު   )ށ(   ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚިދުމަތުެގ ފަންނީ   އެވަނީ، ޞިއްޙީ  ލިބިދޭ ވަކި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައި
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މަސައްކަތްތެރިންެގ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކައުންސިލެްއެގ ރަޖިސްޓްރާރަށް 

ކައު ވަކި  އިތުރުން،  ބާރުެގ  ނިންމަންޖެހޭ  ންލިބިދޭ  ސިލަކުން 

 ކަންކަމަށެވެ. 

 
ނިންމުންތައް  

 އިސްތިއުނާފުނުކުރެވުން 
ރަޖިސް  .17 މަސައްކަތްތެރިން  ޞިއްޙީ  ދަށުން  ބާބުެގ  ވަކި  ޓަމި  ރީކޮށްދިނުމުަގއި 

ރަޖިސްޓަރީ   ފަރާތެއްެގ  ވަކި  ނުވަތަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް  ފަރާތެއް 

އެނޫންވެސް   ނުވަތަ  ކޯޓެްއަގއި  ޝަރުޢީ  ނިންމުމަކީ  ނިންމާ  ބާޠިލުކުރުމަށް 

 ދައުލަތުެގ އިދާރާއެްއަގއި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. 

 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ  

 ޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކުރުން މަ 
މި ބާބުެގ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންެގ މަޢުލޫމާތު،   .18

ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުތަކުން ަވކިން ދަފްތަރުކޮށް، ޢާންމުކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

 

ވަގުތީގޮތުން  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ  

 އެޅުން އުސޫލު ކަނޑަ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު މެދުވެރިެވެގން މި   13މި ޤާނޫނުެގ    .19

ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ ުއސޫލުތައް ހިންަގންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، މި ބާބުެގ  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުަގއި   މަސައްކަތްތެރިން  ޚިދުމަތުެގ  ޞިއްޙީ  ދަށުން 

ަގވާއިދުަގިއ   ލާއުސޫލުތައް، ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން ެއކުލަވާޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ  

 ކަނޑައަޅައި، އެ ަގާވއިދު ދިެވހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުގައި ޝާިއޢުކުރަންވާނެެއވެ. 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 

ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ  
ކުތުމަށް  ނު ތަންތަނުން  

އެންގުމުގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް  
 ލާޒިމުވުން 

ފަށާއިރު )ހ(  .20 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ތަނެްއ   ،މި  ބޭނުމަށް  ދިރިއުޅުމުެގ 

ެއހެންޮގތަކަށް  އެއްބަސްވުމެްއަގއި  ވެފައިާވ  ކުއްޔަށްދިނުމަށް 

އެްއވެސް   ކުްއޔަށްދީފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، 

ދިރިއުޅޭ   އެތަނެްއަގއި  ެގނެސް،  ނިމުމަކަށް  ެއއްބަސްވުން  ތަނެއްެގ 

ތަނުެގ   ދޫކޮށްދިޔުމަށް  ތަން  ެއންޭގނީފަރާތްތައް    ،ވެރިފަރާތަށް 

މަދުވެެގން   ފަރާތްތަކަށް  ދިރިުއޅޭ  )ފަސްދޮޅަސް(   60އެތަނެްއަގއި 

 ދުވަހުެގ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހުަގެއވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިރިއުޅުމަށް ކުއްޔަށްދީފަިއާވ ތަނެއް  )ށ(  

ނުލަިއ   ެއއްބަސްވުމަކާ  ވެޭވ  ލިޔުމުން  ދީފަިއވަނީ،  ކުއްޔަށް 

ކަމުަގިއވީނަމަެވސް، އެފަދަ ތަނެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތައްެވސް ތަން 

ދިރި އެތަނެްއަގއި  އެންޭގނީ،  ވެރިފަރާތަށް  ތަނުެގ  އުޅޭ  ދޫކޮށްދިޔުމަށް 

މަދުވެެގން   ނޯޓިހެއް   60ފަރާތްތަކަށް  ދުވަހުެގ  )ފަސްދޮޅަސް( 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިން ތަން   )ނ(  

 ތަނުެގ ވެރިފަރާތުން ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.  ،ދޫކޮށްދިޔުމަށް ދޭ ނޯޓިސް

އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގިއ، އެ ދެ  މި މާއްދާެގ )ހ(   )ރ(  

އަކުރުަގއި ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ކުްއޔަށް ހިފާފައިާވ 

ފަރާތް ތަން ދޫކޮށްދިޔުމަށް އަންަގިއެގންނުވާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތަށް 

ތަނުން   ފަރާތެްއ  އެފަދަ  ހިމެނޭޮގތުން،  ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ 

 މަލީޮގތުން ެއއްވެސް ކަމެއް ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. ނެރުމަށްޓަކައި ޢަ
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މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ށ( ެގ ދަށުން ދިރިއުޅޭ ތަން ދޫކޮށްދިޔުމަށް  )ބ(  

އަންަގއި ތަނުެގ ވެރިފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދީފައިާވ  

ޙާލަތުަގިއވެސް، ކުއްޔަށްދިނުުމެގ އެއްބަސްވުުމަގއި ބަޔާންކުރާ އެހެން 

 ލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެފަރާތުންމެ ދެމިތިބެންވާނެއެެވ.އި

ބުނެފައި )ޅ(   ކަުމަގިއ  ވެރިފަރާތް"  "ތަނުެގ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ   މި 

ތަން   ވެރިފަރާތާިއ  ތަނުެގ  ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  އެވަނީ، 

ފަރާތެއް   އެއިން  ފަރާތާއި،  ތަްމސީލުކުރާ ކުއްޔަށްދޫކޮށްފަިއވާ 

 ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ. 

ދިރިއުޅޭ ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް އެންުގން   ،މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި )ކ(   

އެވަނީ، ދިރިުއޅުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ތަނަކުން،   ކަމަށް ބުނެފައި

ނުވަތަ   ނެރުމަށްޓަކަިއ  ފަރާތް  ހިފަިއެގންއުޅޭ  ކުއްޔަށް  އެތަން 

ވެރިފަރާތުން    ، ކުރުމަށްޓަކައިއެިވކްޓް ތަނުެގ  ދޫކޮށްދިޔުމަށް  އެތަން 

 އެފަރާތަށް އަންާގ އެންުގމަށެވެ. 

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަުމެގ  )އ(   

ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

ޢަމަލުެގ  ެއ  ޙައްޤު،  ހުށަހެޅުމުެގ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ބެލުމުަގިއ   )ވ(    ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ެގ  )އ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް   )ސާދަ( ދުވަހުެގ  14ފަށާތާ  

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާލަިއ،  

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 
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އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  

 މެދުކަނޑާނުލުން 
ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .21 ބަޔާންކުރާ    3މި  މާއްދާަގއި  މުއްދަތުަގިއ،  ވަނަ 

ދިރިއުޅުމަށްޓަކަިއ ކުްއޔަށްދީފަިއވާ ެއްއވެސް ތަނަކާ ުގޅޭޮގތުން އެތަނުެގ  

ފަރާތަކުންވެސް   އެހެން  ތަމްސީލުކުރާ  އެފަރާތް  ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް 

 އަންނަނިވި ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 

 ؛ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލުންފެނާއި ކަރަންޓާއި މުވާޞަލާތީ   (1)   

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް މިނިވަންކަމާއެކު ތަނުަގއި ދިރިުއޅުމަށް   (2)   

 ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން.

އަދަބަކީ   )ށ(   މީހެއްެގ  ކޮށްފި  ޢަމަލެްއ  ޚިލާފު  މާއްދާއާ   -/5,000މި 

 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. 

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަުމެގ  )ނ(  

ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

ޢަމަލުެގ  ެއ  ޙައްޤު،  ހުށަހެޅުމުެގ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ބެލުމުަގިއ   )ރ(   ޝަކުވާތަްއ  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ަގާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

)ސާދަ( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް   14ފަށާތާ  

ންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާލަިއ،  ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެ

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން  

 އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން 
ދަރަންޏެއް  )ހ(  .22 ނިސްބަތްާވ  މުދަލެއް  ނުއުފުލޭ  ރަހުނުކޮށްފައިވާ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ޙާލަތުަގިއ،  )ރަހުނާބެހޭ    93/9އަދާނުކުރެިވއްޖެ 

ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ ޙައްޤު، ޢާންމު އުސޫލުން 

ޤާނޫނުެގ   މި  ލިބިެގންވީނަމަވެސް،  ފަރާތަށް  ހިފާ  ވަނަ   3ރަހުނު 
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ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގިއ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ޯގްއޗެއް ނުވަތަ  މާއްދާަގއި  

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަނަކާ ުގޅޭޮގތުން އަދާކުރަންޖެހޭ  

ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް އެ ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ  

ނުވަތަ ފަރާތުން  ހިފާ  ރަހުނު  ކަމެއް،  އެއްވެސް  ކުރަންޖެހޭ   ޮގތުން 

 އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގިއ، ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ   )ށ(  

ޮގތުން ކުރާ ކަންކަމުެގ މާނަިއަގއި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  

އިޖުރާއަތުތައް ހިންުގން ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް  

 ހިމެނެއެވެ. 

ަގިއ   )ނ(   މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން، މި މާއްދާެގ )ހ( 

މަރުޙަލާއެްއ   ެއއްެވސް  ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ރަހުނު  ބަޔާންކުރާފަދަ 

ިމ   ެއކަމެއް،  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ފަށާފައިވާނަމަ، 

ބަޔާން ަގއި  )ހ(  ަވުގތީޮގތުން މާއްދާެގ  ނިޔަލަށް  މުއްދަތުެގ  ކުރާ 

 ފަސްކުރެވުނީެއވެ. 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޙާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތް  
ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން  

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އާ ުގޅިެގން އާމްދަނީއަށް   19-މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކޮިވޑް )ހ(  .23

ނުރަނަގޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް 

ނެތި މަުގމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ވަނަ    3ނޫނުެގ  ފެށުމަށްފަހު އެ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ޤާ
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ވަުގތީ   ސަރުކާރުން  ނިޔަލަށް  މުްއދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

 ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ވަުގތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ހަމަހަމަ   )ށ(  

ނިދުމަށާއި،   ،އުސޫލަކުން ފާޚާނާކުރުމަށާއި  ސާފުތާހިރުވުމަށާއި،  އަދި 

 ލަތްތައް ޤާއިމުވެފައިވާ ތަނެއްަގއެެވ. ސީންބުއިމަށް ެއކަށީެގންވާ ވަ އިކެ

ބޯހިޔާވަހިކަން   )ނ(   ވަުގތީ  ސަރުކާރުން  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ިމ    ،ަގާވއިދުފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ  

ފަށާތާ   ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގިއ    14ޤާނޫނަށް  ދުވަހުެގ  )ސާދަ( 

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.  ،އެކުލަވާލައި

 

ކާބޯތަކެތި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތި  

ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  

 އެހީވުން 

އާ ުގޅިެގން އާމްދަނީއަށް   19-މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކޮިވޑް )ހ(  .24

ނުރަނަގޅު ައސަރުކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި ނުލިބި 

ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ނުވަތަ  ފަރާތްތަކަށް  ޖެހިފައިވާ  ޙާލުަގއި 

ވަނަ    3ނުެގ  ފެށުމަށްފަހު އެ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ޤާނޫ

ކާބޯތަކެތި   ސަރުކާރުން  ނިޔަލަށް  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.  

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، ައންނަނިިވ  )ށ(  

 އުސޫލުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ. 

ނުވަތަ    (1)    ފޯރުކޮށްދިނުން  ބަދަލުަގިއ  ކާބޯތަކެތި  ކާބޯތަކެތީެގ 

 އަދި؛ ފައިސާެގ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކާބޯތަކެތި   (2)   

 ފޯރުކޮށްދިނުން.
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މި މާއްދާެގ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ހަމަހަމަ ުއސޫލަކުން،   )ނ(  

ެއކަށީެގންވާ އިން    19-އަދި ކޮވިޑް ރަްއކާތެރިވުމަށްޓަކަިއ އަޅަންޖެހޭ 

 ރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމަށްފަހުގައެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުަގިއ   )ރ(  

ަގާވއިދު ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ޤާނޫނަށް    ،ޢަމަލުކުރާނެ  މި 

ފަށާތާ   ެއކުލަވާލަިއ،  )ސާދަ  14ޢަމަލުކުރަން  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ   )

 ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ  

ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ފަރުވާ ދެވޭނެ  

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގިއ، ޤާނޫނާއި   3މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .25 ވަނަ 

ަގާވއިދާ ޚިލާފުވެެގން ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގންދެވޭ ފަރާތްތަކާއި،  

ެގންދެޭވ   މަރުކަޒުތަކަށް  ެއކަހެރިކުރުމުެގ  މަރުކަޒުތަކަށާއި  ކަރަންޓީން 

ތެރެއިން  މީހަކަށް   ،ފަރާތްތަކުެގ  ދެވިހިފާފައިާވ  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

އި ދެވޭނެ  ފަރުވާ  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ވަުގތީ  ިމ  ދޭންޖެހޭ  ންތިޒާމު، 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށްހުރި   30ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން    26ޤާނޫނުެގ  

އެޖެންސީން  ޑްރަްގ  ނޭޝަނަލް  ޮގތުެގމަތިން،  މާއްދާތަކުަގއިވާ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ދެިވހިފާފައިވާ  )ށ(  

ކަމަށް   ނަންބަރު    ބުނެފައިމީހާ"  ޤާނޫނު    2011/17އެވަނީ، 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ޢިބާރާތަށް    11)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  

 ދީފައިވާ މާނަިއަގެއވެ. 

ފަރުވާ"   )ނ(   "ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ބޭނުަމށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބުނެފައި މީހާ    ކަމަށް  ބޭނުންކުރާ  މަސްތުވާތަކެތި  އެވަނީ، 

ވިހަ   މަސްތުވާތަކެތީެގ  މިންވަރާއި  ދެވިހިފާފަިއވާ  މަސްތުވާތަކެްއޗަށް 
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މިންވަރު  ހިފާފައިާވ  ހިއްސުތަކުަގއި  ހަށިަގނޑުަގއާއި  އޭނާެގ 

 މާއްދީޮގތުން ކަނޑުވާލުމަށްޓަކައި، ދެވޭ ފަރުވާއަށެވެ. 

ަވުގތީ ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުާވ ދިނުމުެގ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން   )ރ(  

ބަޔާންކުރާ  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ހަމަޖެއްސުމުަގިއ  އިންތިޒާމު 

ފަށާތާ    ،ަގާވއިދު ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ދުވަހުެގ    14މި  )ސާދަ( 

ތެރޭަގއި ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީން އެކުލަވާލައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ  

 ނެެއވެ. ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާ

 

ފަރުވާދޭ ވަގުތީ މަރުކަޒު  

 ކަނޑައެޅުން 
ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .26 ފަރުވާ   25މި  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

ދޭނީ، އެކަމަށްޓަކަިއ ނޭޝަނަލް ޑްރަްގ އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ފަރުވާދޭ  

 މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ބަޔާންކުރާ   )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަލަހައްޓާނީ، މި  ހިންަގއި  މަރުކަޒު 

އެދިއްޖެ   އެޖެންސީން  އެ  އަދި  އެޖެންސީންނެވެ.  ޑްރަްގ  ނޭޝަނަލް 

ބެލެހެއްޓުމުެގ   ކަންކަން  ސަލާމަތީ  މަރުކަޒުެގ  އެ  ހިނދެއްަގިއ، 

ސަރވިސްއިން   ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ކަންކަން، 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

 

ދެވޭނީ،    25ޤާނޫނުެގ  މި    .27 ފަރުވާ ދެވޭނެ ފަރާތްތައް  ފަރުވާ  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. 

ދަށަށް ެގންދެޭވ   )ހ(   ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ޚިލާފުވެެގން  ަގާވއިދާ  ޤާނޫނާއި 

ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތަކަށާއި އެކަހެރިކުރުމުެގ މަރުކަޒުތަކަށް  

ފަރާތްތަ ތެރެިއންެގންދެވޭ  ދެިވހިފާފައިވާ  ،ކުެގ   ، މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

 ؛)އަށާރަ( އަހަރުން މަތީެގ މީހުން 18އުމުރުން 
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ދަށަށް ެގންދެޭވ   )ށ(   ބެލުމުެގ  ފުލުހުންެގ  ޚިލާފުވެެގން  ަގާވއިދާ  ޤާނޫނާއި 

ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތަކަށާއި އެކަހެރިކުރުމުެގ މަރުކަޒުތަކަށް  

ދެވިހިފާފައިާވ،   މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  ތެރެިއން  ފަރާތްތަކުެގ  ެގންދެވޭ 

 )އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުެގ ކުޑަކުދިން.  18އުމުރުން 

 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .28 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން   25މި  ދެޭވ  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

ޤާނޫނުެގ   މި  މާއްދާަގިއ    26ފަރުވާއަކީ،  ފަރުވާދޭ ވަނަ  ބަޔާންކުރާ 

ފަރުވާެއްއ  ދެވޭ  ޮގތަކަށް  ދެޮގތުންކުރެ  އަންނަނިވި  މަރުކަޒެްއަގިއ، 

 ކަމުަގިއވާންވާނެެއވެ. 

އިން (1)    ދެޭވ  މަރުކަޒުަގއި  ޚިދުމަތެއް -ފަރުވާެގ  ޕޭޝަންޓް 

 ނުވަތަ ؛ މެދުވެރިކޮށް

އައުޓް (2)    ހިންާގ  މަރުކަޒުން  ޚިދުމަތެއް ޕޭޝަންޓް  -ފަރުވާެގ 

 މެދުވެރިކޮށް. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ހިންޭގ ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާމްތައް ވާންވާނީ،   )ށ(  

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް އެކަށީެގންވާ ބައިތަކެްއެގ މައްޗަށް  

ފަރުވާެގ   ފެތޭ  މިންަގނޑުތަކަށް  ބައިނަލްައޤްވާމީ  ކަމާބެހޭ  އެކުލެވޭ، 

 ެއވެ. ޕްރޮްގރާމްތަކެއް ކަުމަގ

ޕޭޝަންޓް - ނަންބަރުެގ ދަށުން، އައުޓް  ނަ( ވ2ަމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ޮގތުަގއި ހިންޭގ ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާްމ  ޚިދުމަތެއްެގ 

ަގވާއިދުން   ފަރާތްތައް  ފަރުވާދެވޭ  ދަށުން  ޕްރޮްގރާްމެގ  އެ  ވާންވާނީ، 

މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެްއެގމަތިން ދެވޭ ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާމްތަކެްއ  

 ކަމުަގެއވެ. 
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ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .29 ވާ ދިނުމުގެ ޢާންމު އުސޫލު ފަރު  ފަރުވާ   25މި  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން  ދަށުން  ާމްއދާެގ  ވަނަ 

 ދޭންވާނީ، ފަރުވާ ދެވޭ ފަރާތުެގ ރުހުމާއެކުަގއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ފަރުވާ ދެވޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެްއ   )ށ(  

ކުއްޖާެގ ބެލެނިވެރިެއްއެގ   އިތުރުން، އެކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ކުއްޖާެގ  

 ރުހުން ލިބިފައިއޮންނަންވާނެއެެވ.

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން ހިންޭގ ފަރުާވެގ ޕްރޮްގރާމެއްަގއި   25މި ޤާނޫނުެގ   )ނ(  

ވަނަ މާއްދާެގ    30އެްއވެސް ފަރާތެއް ބަިއވެރިކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ޓެސް އެމީހަކު  ހެދޭ ކޮށް،  ޓުދަށުން  ަވޒަންކުރުަމށް  ޙާލަތު  އެމީހެއްެގ 

 އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުަގއެވެ. 

 
ޓެސްޓުކުރުމާއި އެސެސްމަންޓް  

 ހެދުން 
ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުާވެގ ޕްރޮްގރާމެްއެގ ދަށުން ެއްއވެސް މީހަކަށް  )ހ(  .30

ޓެސް މަސްތުވާތަކެްއޗަށް  އެމީހަކު  ދޭންވާނީ،  ކުރުމަށްފަހު،  ޓުފަރުވާ 

ެއ   ދެނެަގނެ،  ކޮބަިއކަން  މަސްތުވާެއއްޗަކީ  ދެވިހިފާފައިވާ  އެމީހަކު 

ހިްއސުތަކުން  ހަށިަގނޑުންނާއި  ޭއނާެގ  ވިހަ  މަސްތުވާެއއްޗެއްެގ 

ނުވަތަ  ބޭސް  ދޭންޖެހޭ  އޭނާއަށް  ނައްތާލުމަށްޓަކައި  މާއްދީޮގތުން 

 ފަރުވާއަކީ ކޮބަިއކަން ދެނެަގތުމަށްފަހުގައެވެ. 

ހެދުމަށްފަހު، ައންނަނިިވ   ޓުމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޓެސް )ށ(  

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމީހެއްެގ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންާވނެއެވެ. 

އޭނާ ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީެގ ބާވަތާިއ   (1)   

 ؛މުއްދަތުއޭނާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފަިއވާ 

ފެންނަން   (2)    ޢަލާމާތްތައް  ވިތުޑްރޯަވލްެގ  ކިބައިން  އޭނާެގ 

 ؛ފަށާފައިވާ ނިސްބަތް
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އޭނާ   (3)    ފަރާތްތަކެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ބަލާނެ  ޙާލަތު  އޭނާެގ 

 ؛ދިރިއުޅޭ ތަނުަގއި އުޅޭތޯ ނުަވތަ ނޫންތޯ

މަސްތުވާއެްއޗެްއ  ފަރުވާެގ ޕްރޮްގރާމް ފެށުމަށްފަހު އޭނާ އެހެން    (4)   

 ؛ބޭނުންކުރުމުެގ އިޙްތިމާލު އޮތް މިންވަރު

ގަވާއިދުން   (5)    އޭނާ  އުސޫލުން  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

 ؛މޮނިޓަރކުރެވޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

 އޭނާެގ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޙާލަތު.  (6)   

ކޮންމެ މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ހަދާ އެސެސްމަންޓް ވާންވާނީ،   )ނ(  

 މީހެއްެގ ޙާލަތު ވަކިން ދެނެަގތުމަށް ހެދޭ އެސެސްމަންޓެއް ކަމުަގެއވެ. 

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުާވެގ ޕްރޮްގރާމެްއެގ ދަށުން ެއްއވެސް މީހަކަށް  )ރ(  

ފަންނީ  ޚިދުމަތުެގ  ޞިއްޙީ  ކަމާބެހޭ  ދޭންވާނީ،  ބޭހެއް 

ޮގތުެގ ެއއްޮގތްވާ  ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަކާ    ،މަތިންމަސައްކަތްތެރިެއްއެގ 

މޮނިޓަރކުރެޭވނެ   މިންވަރު  ބޭނުންކުރާ  ބޭސް  ދެވޭ  އެފަރާތަށް  އަދި 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޓެކުހާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
ޓެކުހަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން  

 ވަގުތީގޮތުން ފަސްކުރެވުން 
ޓެކުހަކާ ުގޅިެގން ޓެކްސް ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ   )ހ(  .31

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ފައިސާ ދެްއކުމަށް ެއ  

ކަނޑައަޅާ   ސަރުކާރުން  މުއްދަތު،  ކަނޑަައޅާފަިއާވ  ޤާނޫނެއްަގއި 

ިއޚްތިޔާރު ފަސްކޮށްދިނުމުެގ  ަވުގތީޮގތުން  ނިޔަލަށް   ، ތާރީޚެއްެގ 

 ސަރުކާރަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 
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ދެއްކުން  މި   )ށ(   ފައިސާ  ޓެކުހަށްވާ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ފަސްކޮށްފިނަމަ، އެފަދައިން ފަސްކުރެވޭ މުއްދަތާއި، އެ ފަިއސާ އަލުން 

ދައްކަން ފަށާނެ މުއްދަތު، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިސަރުކާރުެގ  

 ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

ޓެކްސް ބަޔާނާއި އެހެން  
ހެޅުން  ލިޔެކިޔުން ހުށަ 

 ފަސްކުރުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .32 ޓެކުހަކާުގޅޭ    31މި  އެްއވެސް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެކަމާ ފަސްކުރާނަމަ،  މުއްދަތު  ދެްއކުމުެގ  ުގޅޭޮގތުން    ފައިސާެއއް 

ޓެކްސް   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ލިޔެކިޔުން   އެނޫންވެސް  ޮއތޯރިޓީން ބަޔާނާއި  އެ  ހުށަހެޅުން 

 ފަސްކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން، ޓެކުހަށްާވ ފައިސާ    31މި ޤާނޫނުެގ   )ށ(  

ރެވެނިުއ   އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ފަސްކޮށްދިނުމުަގިއ  ދެއްކުން 

ޢާންމުކޮށް  އިންތިޒާމުތައް،  އިދާރީ  ހަމަޖައްސަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓީން 

 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ 

 

ޓެކުހަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން  

 ފަސްކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ 
ބަޔާންކުރާ    .33 ކަމަށް  ފަސްކުރެވޭ  ދެއްކުން  ޓެކުހެއް  ވަކި  ދަށުން  ބާބުެގ  މި 

ދައްކަންޖެހޭ   ، ޙާލަތުގައި ދަުއލަތަށް  ފައިސާ  ޓެކުހަށްވާ  އެ  ފަސްކުރެވެނީ  އެ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  އަދި    މުއްދަތެވެ. 

ހިނދަކު، އެ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދެވޭ ުމއްދަތު ހަމަުވމަށްފަހު އެ ފައިސާ  

ނުވަ މުއްދަތުަގއި  ކަނޑައެޅޭ  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  އަލުން  އެ  ތާރީޚުަގިއ  ތަ 

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  އިދާރީ   2010/3ދައްކާފައިނުވާނަމަ،  ނެުގމާބެހޭ  )ޓެކްސް 

 ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން އެ ފައިސާ ހޯދުމުެގ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 
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 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާގުޅޭ ބައެއް އުސޫލުތައް 

 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ޢާންމުކޮށް  

ހުޅުވާލުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް  

 ކަނޑައެޅުން 

އާ ުގޅިެގން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި    19-ކޮވިޑް  )ހ(  .34

ޝަރީޢަތްތަކާިއ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙާލަތުަގިއ،  ނުރައްކަލުެގ 

ތެރެއި އަޑުެއހުންތަކުެގ  ޢާންމުކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްތަކުެގ  ން 

ުގޅޭޮގތުން އަޅަންޖެހޭ  ހުޅުވާލަިއެގން ބާްއވަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް، ކަމާ

އެފަދަ  ޮގތެްއެގމަތިން  އެޅޭނެ  ފިޔަވަޅުތަްއ  ރައްކާތެރިކަުމެގ 

 ، ޝަރީޢަތްތައް ައޑުއެހުމަށް ޢާންމުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ިއންތިޒާމު

 ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

ުއސޫލުތަްއ،   )ށ(   ކަނޑަައޅާ  ކޯޓުތަކުން  ބޭނުމަށްޓަކަިއ  މާއްދާެގ  މި 

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ. 

 

އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކް  

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް  

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން 

- ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، ކޮިވޑްއެހެން   )ހ(  .35

ކުއްލި    19 ޞިއްޙަތުެގ  ޢާންމު  އިޢުލާންކޮށްފައިވާ  ުގޅިެގން  އާ 

ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު ދެިމއޮތްހާ ހިނދަކު، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ީވޑިޯއ ލިންކް 

ައޑުއެހުންތައް   ޓްރައިބިއުނަލްތަކުެގ  ޝަރީޢަތްތަކާިއ  މެދުވެރިކޮށް 

 އަށްެގންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ކޯޓުތަކުަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. ކުރި

ނަަގންވާނީ   )ށ(   ހެކިބަސް  ަގާވއިދެްއަގއި  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްަގއި  ވަކި 

ހެކިން  ައޑުއެހުމަށް  މައްސަލައިެގ  ނުވަތަ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތުެގ 

  ހާޒިރުކޮށްެގން ކަމުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( 

ހެކިބަސް  މެދުވެރިކޮށް  ލިންކް  ވީޑިއޯ  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 
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ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރަށް  ބަލާ  މަްއސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ނެުގމުެގ 

 ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ޯއޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް   )ނ(  

ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ޝަރީޢަތް   ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރު  ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށް 

 މެންބަރު ނިންމުމުަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

 ؛މައްސަލަިއެގ ބާވަތް (1)   

ެގ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ކަމަށް    19-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮވިޑް (2)   

 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރުސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން  

ކޮިވޑް (3)    ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކަިއ    19-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ؛ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅާފަިއވާ ފިޔަަވޅުތައް 

އަޑުއެހުމުަގއި ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުަގިއ، ޯއޑިއޯ ނުވަތަ  (4)   

މެދުވެރިކޮށް   ލިންކް  ބަިއވެރިވުމުެގ  ވީޑިއޯ  އަޑުއެހުމުަގއި 

 ޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރު.

މެދުވެރިކޮށް   )ރ(   ލިންކް  ވީޑިއޯ  ނުވަތަ  އޯޑިޯއ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

އަޑުއެހުންތަްއ   ޓްރައިބިއުނަލްތަކުެގ  ޝަރީޢަތްތަކާއި 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ   ނިންމައިފިނަމަ،  ވަނަ    42ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށް 

ަގއި   )ނ(  އެހެން މާއްދާެގ  ނުަވތަ  ފިޔަވައި  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ 

ޝަރީޢަތުެގ  ފިޔަަވއި،  ޙާލަތުަގއި  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނެއްަގިއ 

ިއންތިޒާމު  ބޭްއވޭނެ  ހުޅުވާލަިއެގން  ޢާންމުކޮށް  އަޑުއެހުންތައް 

 ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

ލިންކް   )ބ(   ީވޑިއޯ  ނުވަތަ  ޯއޑިއޯ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ުއސޫލަކުން  ކަނޑައެޅޭ  ޝަރީޢަތްތައް،  ހިންޭގ  މެދުވެރިކޮށް 

ކޯޓުތަކުން   އިންތިޒާމެއް  އަޑުއެހޭނެ  ނުވަތަ  ފެންނާނެ  ޢާންމުންނަށް 
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ޝަރީޢަތްތައް  ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން  ނުވަތަ 

 ޅުވާލައިެގން ބޭްއވުން ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ. ޢާންމުކޮށް ހު

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް  

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ  

ހުށަހެޅުމާއި ލިޔެކިޔުން  

 ޙަވާލުކުރުން  

ާއ    19-އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ކޮިވޑް  .36

ޢާންމު   އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ  ޙާލަތު  ުގޅިެގން  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ 

ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް މަްއސަލައާއި ލިޔެކިޔުން  

ރައްދުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  އެނޫންވެސް  ޚަޞްމުންނާއި  ހުށަހެޅުމުގައާިއ، 

އެ މެދުވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ިއލެކްޓްރޯނިކް  ރައްދުކުރުުމަގއި  ކަން  ލިޔެކިޔުން 

 ކޯޓުތަކުަގއާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.  މުކުރެވޭނެ އިންތިޒާ

 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ  

 މުއްދަތުތަކަށް ލުއިދިނުން 
ނުރައްކަލުެގ   19-ކޮވިޑް  )ހ(  .37 ކުއްލި  ިއޢުލާންކޮށްފައިވާ  ުގޅިެގން  އާ 

ތްކުރާ ވަުގތަށް  ޙާލަތުަގއި އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ ުގޅިެގން ޢާންމުކޮށް މަސައްކަ

ެގނެވޭ ބަދަލެްއެގ ސަބަބުން ނުވަތަ ޭގަގއި ތިބުމަށް އަންާގފައިވުުމެގ  

ކުރު   10ޤާނޫނެއްަގއި    ،ސަބަބުން ދުވަހަށްުވރެ  )ދިހައެއް( 

ކަމަށް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މައްސަލައެއް  ވަކި  ޝަރީޢަތަށް  މުއްދަތެއްަގއި 

ހައެއް( ދުވަހުެގ )ދި  10ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، އެކަމެއް ކުރުމަށް އިތުރު  

 މުއްދަތެއް، ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ކުށުެގ   )ށ(   ތެރޭަގިއ،  މުއްދަތުތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކުރިމައްޗަށް   ފަނޑިޔާރެްއެގ  މީހުން  ހަްއޔަރުކުރެޭވ  ތުހުމަތުަގއި 

 މުއްދަތެއް ނުހިމެނެއެވެ. ހާޒިރުކުރުމަށް ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ަގިއ   )ނ(   މި މާއްދާެގ )ހ(  ހުށަހެޅުމަށް  ަމއްސަލަެއއް ޝަރީޢަތަށް  ވަކި 

ޤާނޫނުަގިއ   މުއްދަތެްއ  ދިުގ  މުއްދަތަށްވުރެ  ބަޔާންކުރާ 

ކުރުމަށް  ެއކަން  ތެރޭަގއި  ުމއްދަތެްއެގ  އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ، 
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ކުއްލި  އިސްކަންދޭންވާނެއެެވ.   ޞިއްޙަތުެގ  ޢާންމު  އެހެންނަމަވެސް، 

ކޮށްފައި އޮތުމުެގ ސަބަބުން، ެއ މުއްދަތު ންނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު އިޢުލާ

ހަމަވުމުެގ ކުރިން ވަކި ަމްއސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް 

މުއްދަތު  ެއ  ހުއްދައާެއކު  ކޯޓުެގ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ 

 ތިޔާރު އެފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. އިތުރުކުރުމުެގ އިޚް

 

ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ  

ގަވާއިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުމާއި  

 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން 

ޓްރައިބިުއނަލްތަކުެގ   )ހ(  .38 ކޯޓުތަކާއި  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ބާބުެގ  މި 

ުގޅޭޮގތުންނާއި   ،ަގާވއިދުތަކުަގއި  ހުށަހެޅުމާ  މީހުން   ،މައްސަލަ 

މައްސަލައިެގ   ޝަރީޢަތްތަކާއި  ުގޅޭޮގތުންނާިއ  ހާޒިރުކުރުމާ 

ުގޅޭޮގތުންނާއި ހިންުގމާ  ރައްދުކުރުމުަގިއ    ،އަޑުއެހުންތައް  ލިޔެކިޔުން 

ޮގތުން  ވަުގތީ  ނިސްބަތަށް  ކަމާުގޅޭ  އުސޫލުތައް،  ޢަމަލުކުރެވޭ 

ލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުެގ  އިޞްލާޙުކުރުމާިއ، އަލަށް އެކު 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓުތަކަށާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ަގާވއިދުތަކާިއ   )ށ(   އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ބޭނުމަށްޓަކަިއ  ބާބުެގ  މި 

ފަށާތާ    ،އެކުލަވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރަން   14މި ޤާނޫނަށް 

ެގޒެޓުަގއި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ  ެއކުލަވާލައި  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  )ސާދަ( 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެެވ. 

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ދައުލަތް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 

ހާޒިރުގައި ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ  
ކަންކަން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ  

 މެދުވެރިކޮށް ކުރުން ލިންކް  
 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   )ހ(  .39 ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ޤާނޫނަކުން  ކުރުމަށް  ހާޒިރުަގއި  ފަރާތެްއެގ  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުެގ 
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ޤާނޫނުެގ   މި  ކަެމއް،  ބަޔާންކުރާ   3ލާޒިމުކުރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

މުއްދަތުަގިއ، އޯޑިއޯ ނުވަތަ ީވޑިއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމަކަށް މި  

 ނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ޤާނޫ

ކަންކަން  )ށ(   ެއއްޮގތަށް  އުސޫލާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހަމަޖައްސާނީ، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ  

 އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް  

ލިޔެކިޔުން ދޫކުރުމާއި  މެދުވެރިކޮށް  

 ރައްދުކުރުން 

 

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   )ހ(  .40 ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް، ިމ  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި، އިލެކްޓްރޯނިކް   3ޤާނޫނުެގ  

 ރިކޮށް ދޫކުރެވިދާނެެއވެ. ވަސީލަތެއް މެދުވެ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ދޫކުރާނީ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް  )ށ(  

ނުވަތަ ަގާވއިދެްއަގއި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން 

ކަމުަގިއވީނަމަެވސް، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ލިޔުން 

ލިޔުމަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުމަކަށް މި މާއްދާ    ދޫކުރުމަށް އެ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޮގތަކަށް   )ނ(   އެހެން  އެއްބަސްވުމެްއަގއި  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

އިން އާ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ދަުއލަތުެގ އިދާރާއަކުން ޕޯސްޓުެގ ޒަރީ

އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް،  ނުވަތަ އަތުން އަތަށް  

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި، އިލެކްޓްރޯނިކް    3މި ޤާނޫނުެގ  

 ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ރައްދުކުރެވިދާނެެއވެ. 
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އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް  

 މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން 
ނުވަތަ ދައުލަތުެގ   )ހ(  .41 ހޯދުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތެއް  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާައކުން 

އެްއވެސް   އިދާރާައކަށް  ދައުލަތުެގ  ސަބަބަކަށްޓަކަިއ  އެނޫންވެސް 

ވަނަ މާއްދާަގިއ    3މި ޤާނޫނުެގ    ،ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ވަސީލަތްތައް   އިލެކްޓްރޯނިކް  މުއްދަތުަގއި،  މެދުވެރިކޮށް  ބަޔާންކުރާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކަންކަން  )ށ(   ެއއްޮގތަށް  އުސޫލާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހަމަޖައްސާނީ، ކަމާބެހޭ ދައުލަތުެގ އިދާރާއިން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ  

 އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ.

 

މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި  

 އޮޑިޓްކުރުން 

 

ނޫން މާލީ  -ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ބޭންކް )ހ(  .42

ޤާނޫނަކުން  ނުވަތަ  ޝަޚްޞަކުން  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  އިދާރާއަކުން 

ލާޒިމުކުރާ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބެއް ނުވަތަ  

ކަމާބެހޭ   ހުށަހެޅުމަށް  ރިޕޯޓެއް  ލާޒިމުކޮށްފަިއާވ  އަހަރީ  ޤާނޫނަކުން 

ވަނަ މާއްދާަގިއ    3މުއްދަތު ނުވަތަ ތާރީޚު މެދުވެރިވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ެއ  ކުރުމަށް  ެއކަން  ކަމުަގއިވާނަމަ،  ތެރޭަގިއ  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ 

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ތާރީޚަށް ޢަމަލުކުރުން، 

 ށުމާއެކު މެދުކެނޑުނީެއވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ

ނޫން މާލީ  -ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ބޭންކް )ށ(  

ޤާނޫނަކުން  ކަމާބެހޭ  ކުރުމަށް  އޮޑިޓެއް  ކުރަންޖެހޭ  އިދާރާއަކުން 

 3ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު ނުވަތަ ތާރީޚު މެދުވެރިވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ކަމުަގއިވާނަމަ، އެކަން ވަނަ މާއްދާަގއި  

ކުރުމަށް އެ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ތާރީޚަށް  

 ޢަމަލުކުރުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މެދުކެނޑުނީެއވެ. 
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ރީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ފަސްކުރެވެނީ މާލީ ހިސާބު ނުވަތަ އަހަ )ނ(  

ކަނޑައެޅިފަިއާވ   ޤާނޫނަކުން  ކަމާބެހޭ  ހުށަހެޅުމަށް  ރިޕޯޓު 

ުގނުން  މުއްދަތު  އެ  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  ެއ  މުއްދަތެއްނަމަ، 

ޢާންމު    2020މާރިޗު    12މެދުކެނޑިފައިވަނީ،   ފެށިެގން،  އިން 

ތާރީޚުެގ   ެގންނަ  ނިމުމަކަށް  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ 

އި ބެލޭނެެއވެ. އަދި އަލުން އެ މުއްދަތު ުގނަން ފަށާނީ،  ނިޔަލަށް ކަމުަގ

ެގންނަ  ނިމުމަކަށް  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާންމު 

 ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

ކުރުމަށް  )ރ(   ކަމެްއ  ވަކި  ފަސްކުރެވެނީ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ތާރީޚެއް   އަލުން ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ކުރުަމށް  އެކަން  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ކަނޑައެޅޭ ތާރީޚު ކަމުަގއިވާނީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ 

)ތިރީސް( ދުވަސް   30ތާރީޚުން ފެށިެގން    ޙާލަތު ނިމުމަކަށް ެގންނަ 

 ހަމަވާ ތާރީޚަށެވެ. 

ދަތެްއ  މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ޮއޑިޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއް )ބ(  

ނުވަތަ ތާރީޚެއް ފަސްކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރުމަށް އަލުން ކަނޑަެއޅޭ  

ތާރީޚު ކަމުގައިވާނީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު 

)ނުވަދިހަ( ދުވަސް ހަމަވާ   90ނިމުމަކަށް ެގންނަ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 ތާރީޚަށެވެ. 

އެހެން   )ޅ(   )ބ(  މާއްދާެގ  ުގޅިެގން މި  އިދާރާއަކާ  ވަކި  ޮއތްނަމަވެސް، 

ަގިއ   )ބ(  މާއްދާެގ  މި  މަސައްކަތް،  އޮޑިޓެްއެގ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

ސަބަބު   ނެތްނަމަ،  ފުރިހަމަކުރެވެން  ތެރޭަގިއ  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ 

ކޮމިޓީއަށް   މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުެގ  ރަްއޔިތުންެގ  ބަޔާންކުރުމާއެކު، 

 އްދައާެއކު އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެިވދާނެއެވެ. ހުށަހަޅައި، އެ ކޮމިޓީެގ ހު
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މި މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ،   )ކ(   

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ މުއްދަތަށެެވ.  60ިގނަެވެގން 

 

ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުން  

 ލާޒިމު ކަންކަން ފަސްކުރެވުން 
ވަކި  މި   )ހ(  .43 ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި 

ތާރީޚެްއ   ނުވަތަ  މުއްދަތެއް  ކުރުމަށް  ކަެމއް  ަވކި  ޤާނޫނެއްަގިއ 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޙާލަތުަގއި، ައދި އެ ޤާނޫނެްއަގިއ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ   3ނުވަތަ ތާރީޚު ދިމާވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  

ޤާނޫނަކުން  އެ  ކުރުމަށް  އެކަން  ކަމުަގިއވާނަމަ،  މުއްދަތާ 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ތާރީޚަށް ޢަމަލުކުރުން، މި ޤާނޫނަށް  

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މެދުކެނޑުނީއެވެ. 

ތާރީޚު  )ށ(   ކުރުމަށް އޮންނަ  ކަމެއް  ދަށުން، ވަކި  ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ައންނަނިވި  ތެރޭަގއި  ކަންކަުމެގ  ފަސްކޮށްދެވޭ  މުއްދަތު  ނުވަތަ 

 ކަންކަމެއް ނުހިމެނެއެވެ.  

ފަނޑިޔާރެއްެގ   (1)    މީހުން  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ތުހުމަތުަގއި  ކުށުެގ 

ކަމާބެހޭ   ހާޒިރުކުރުމަށް  ޤާނޫނުަގިއ  ކުރިމައްޗަށް 

 ؛ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުތައް

ވަކީލެްއެގ   (2)    ޤާނޫނީ  ފަރާތްތަކަށް  ތުހުމަތުަގއިވާ  ކުށުެގ 

ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  ކަމާބެހޭ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެހީތެރިކަން 

 ؛ދޭންޖެހޭ މުއްދަތުތައް

ދައުލަތަށް   (3)    ކުޑަކުދިން  ބޭނުންވާ  ރައްކާތެރިކަން  އަޅާލުމާއި 

 ؛ނެުގމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް

ދެއްކުމަށް   (4)    ފީ  ކުއްޔާއި  ޓެކުހާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް 

 ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ުމއްދަތުތައް. 
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) )ނ(   ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  އޮތްނަމަވެސް،  4މި  އެހެން  ނަންބަރު  ވަނަ   )

ދައްކަންޖެހޭ   ފީެއްއ  ދައުލަތަށް  ނުވަތަ  ކުްއޔެްއ  ނުވަތަ  ޓެކުހެއް 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން   31ދެއްކުމުަގއި މި ޤާނޫނުެގ  

ލިބިދޭ   ދައުލަތަށް  ދިނުމަށް  ލުޔެއް  ދޭންޖެހޭ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ 

 އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

ެގ   )ރ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ކުރުމަށް މި  ކަމެްއ  ވަކި  ފަސްކުރެވެނީ  ދަށުން 

ކަނޑައެޅިފަިއވާ މުއްދަތެއްނަމަ، އެ މުއްދަތު އަލުން ުގނަން ފަށާނީ،  

ެގންނަ  ނިމުމަކަށް  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުެގ  ޢާންމު 

 ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

ކުރުމަ )ބ(   ކަމެްއ  ވަކި  ފަސްކުރެވެނީ  ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ށް މި 

ކަނޑައެޅޭ   އަލުން  ކުރުމަށް  އެކަން  ތާރީޚެއްނަމަ،  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

ތާރީޚު ކަމުގައިވާނީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު 

)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ   30ނިމުމަކަށް ެގންނަ ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 ތާރީޚަށެވެ. 

އެހެންއޮތްނަމަވެސް، އެ ދެ ައކުރުަގއި  މި މާއްދާެގ )ރ( އާއި )ބ(   )ޅ(  

ދަށުން   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ތެރޭަގއި،  މުއްދަތުެގ  ބަޔާންކުރާ 

ޤާނޫނު   ކަމާބެހޭ  ކަމަށް،  އަދާނުކުރެވޭނެ  އިލްތިޒާމު  ފަސްކޮށްދެވޭ 

 60ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް ފެނިްއޖެނަމަ، އެ މުއްދަތު، ިގނަވެެގން  

ވާނެ ފަދައިން އިތުރުކޮށްދިނުމުެގ )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުނު

 އިޚްތިޔާރު، އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 
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 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން 

 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  

ހެލްތުގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ  

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި  ންއާ ުގޅިެގން އިޢުލާ   19-ކޮވިޑް  )ހ(  .44

އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ހިނދަކު،  ދެމިއޮތްހާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ 

ޕަބްލިކް ހެލްތު އަންާގ އެންުގންތަކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ައންނަނިވި 

އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުެގ  ޕަބްލިކް ފިޔަވަޅުތައް   

 ހެލްތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ނަންބަރު    (1)    ޞިއްޙަތު   2012/7ޤާނޫނު  )ޢާންމު 

ެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޤާނޫނު( 

ފަރާތަކީ  ޚިލާފުވާ  އެންުގމާ  އަންާގ  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  އޮފް 

ބަލައި،   ކުޑަބޮޑުމިނަށް  ކަުމެގ  ފަރުދެއްނަމަ،  އަމިއްލަ 

)ދިހަހާސް(   10,000/-)ެއއްހާސް( ރުފިޔާއާިއ،    -/1,000

 ؛ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ދަށުން   (2)    ޤާނޫނުެގ  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު 

އެންުގާމ   އަންާގ  ހެލްތު  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ 

ކަމުެގ  ޝަޚްޞެއްނަމަ،  ޤާނޫނީ  ފަރާތަކީ  ޚިލާފުވާ 

  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި 5,000/- ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،

ޢަދަދަކުން   100,000/- ދެމެދުެގ  ރުފިޔާއާ  )ެއއްލައްކަ( 

 .ޖޫރިމަނާކުރުން

ފިޔަަވޅުތައް  )ށ(   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ޢާންމު    ،މި  ނުަވތަ 

ެއނޫންވެސް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  ރަްއކާތެރިކުރުުމެގ  ޞިއްޙަތު 
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ޕަބްލިކް  އޮފް  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ  ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް،  ފިޔަވަޅެއް 

 ހެލްތަށް ފުލުހުންނަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް  
ހެލްތުގެ އެންގުންތައް  

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ  
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް    44މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .45

ފުލުހުން   ތަންފީޛުކުރުމަށް  އެންުގންތައް  ހެލްތު އަންާގ  ޕަބްލިކް  އޮފް 

 ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި، އަންނަނިވި ބާރުތަްއ ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ެއއްޮގތަށް    (1)    އެންުގމާ  އެ  ފަރާތްތަްއ  ޚިލާފުާވ  އެންުގމާ 

 ؛ޢަމަލުކުރަން އެންުގން

ެއއްވުން    (2)    އެއްެވއުޅޭނަމަ،  ތަނެއްަގިއ  ޚިލާފަށް  އެންުގމާ 

 ؛ރޫޅާލުން

ވަނަ    44އެންުގމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ަވުގތުން މި ޤާނޫނުެގ    (3)   

 ؛ޖޫރިމަނާކުރުންމާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން އަންާގ އެންުގމާ 1މި އަކުރުެގ )  (4)   

 އެްއޮގތަށް ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުން.

ެއްއވެސް މީހެއްެގ    ،މި މާއްދާެގ ދަށުން ފުލުހުން ފިޔަވަޅު އެޅުުމަގއި  )ށ(  

ަގޔަށް އަތްލައި، ނުވަތަ ހިފަހަްއޓައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރަންވާނީ، ޤާނޫނު  

އާިއ،   2016/12ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  އިޖުރާއަތުެގ  ޤާނޫނު   )ޖިނާީއ 

)ފުލުހުނެްގ ޤާނޫނު( އާއި، އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ    2008/5  ނަންބަރު

ެއއް  އުސޫލުތަކާ  ކަނޑަައޅާފަިއާވ  ޮގތުެގމަތިން،  ޤާނޫނުތަކުަގއި  ޮގތްވާ 

 އެ ޤާނޫނުތަކުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާެގ ތެރޭަގެއވެ.  

މި މާއްދާެގ ދަށުން ފުލުހުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   )ނ(  

އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ގަވާއިދުން އަންަގމުން ދިޔުމުެގ އިތުރުން، ެއ 

 ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. ފިޔަވަޅުތަކުެގ މަޢުލޫމާތު، ލިޔެ 
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 ދިހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ ހިނދަކު، މި    .46 ގަވާއިދު ހެދުން 

ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންާގނީ، ައންނަނިވި ދައުލަތުެގ  

 އިދާރާތަކުންނެވެ. 

ނިންގ،  ބޯހިޔާވަހިކަމާުގޅޭ ކަންކަމުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭ )ހ(  

 ؛ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

އެހީތެރިކަން  )ށ(   ދައުލަތުން  ފަރާތްތަކަށް  ޖެހިފައިވާ  ޙާލުަގއި 

އުސޫލުތަްއ   އޮފް ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައެޅުުމަގިއ، 

 ؛ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން

އޮފް  )ނ(   މިނިސްޓްރީ  ކަންކަމުަގއި،  މާލިއްޔާާއުގޅޭ  ދައުލަތުެގ  ޓެކުހާއި 

 ؛ފިނޭންސްއިން

 ؛އޮޑިޓާުގޅޭ ކަންކަމުަގއި، ޮއޑިޓް އޮފީހުން )ރ(  

ކަންކަމުަގިއ  ޝަރީޢަތްތަކާއި   )ބ(   އަޑުއެހުންތަކާުގޅޭ  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުެގ 

 ؛ކަމާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްތަކާއި ކޯޓުތަކުން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެްއެގ ޙަްއޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ކަންކަމުަގިއ   )ޅ(  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން. 

 

ތަޞްދީޤުކޮށް، މި    .47 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ފާސްވެ،  ޤާނޫނު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 

 . ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިެގންނެވެ
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މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ ހިނދަކު، މި    .48 މާނަކުރުން 

ދީފައި ޤާނޫނުަގއި   ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފްޒުތަކާއި  އަންނަނިވި   ބޭނުންކޮށްފަިއވާ 

 އެވަނީ، އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއެއވާ މާނަކުރުމެވެ. 

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިިވއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ 19-"ކޮިވޑް )ހ(  

( އިން ޖެހޭ ބަލި  SARS-CoV-2)  2ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް  

 އަށެވެ.   (COVID-19)ކަމުަގިއވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް 

ކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތު"  ންއާ ުގޅިެގން އިޢުލާ   19-"ކޮިވޑް )ށ(  

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު    2012/7ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  

މާރިޗު   12ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން    33ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ޤާނޫނު( ެގ  

ކޮށްފަިއާވ ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ންަގއި އިޢުލާ  2020

 ޙާލަތަށެވެ. 

އިޢުލާ  19-"ކޮިވޑް )ނ(   ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ުގޅިެގން  އެނޫންވެސް  ންއާ  ކުރާ 

ެއވަނީ،  ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ނުވަތަ ކާރިސާެގ ޙާލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފަިއ  

އާ ުގޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ    19-ކޮވިޑް 

ކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތަށް  ންވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ިއޢުލާ  253

ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ކަންކަން   2015/28ނުވަތަ  )ކާރިސާއާބެހޭ 

ެގ   ޤާނޫނު(  އިޢުލާ  7ބެލެހެއްޓުމުެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ   ކުރާންވަނަ 

 ކާރިސާެގ ޙާލަތަށެވެ. 

 

  

 


