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 8/ 2021ބިލު ނަންބަރު  
 

 

   އަށް (  ޤާނޫނު   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ   ޞިއްޙަތު  ޢާންމު )   7/ 2012  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ބިލު   ގެނައުމުގެ   ޙު ލާ ޞް އި   ވަނަ  1

 

 

 . ެގނައުން  އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި  އަށް(  ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު)  2012/7  ނަންބަރު   ޤާނޫނު

 

 ައކުރު ިއތުރުކުރުން. 2ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ޮގތަށް   35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1
 
 ދިމާވެއްޖެނަމަ   ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު )ރ( . 35 

  އެ  މިންވަރަށްވުރެ  ހިމަނާފައިވާ  ބަޖެޓުގައި  ދައުލަތުެގ  ޚަރަދުކުރުމަށް

  ފައިސާެގ  ބޭނުންވާ  އިތުރަށް  އިތުރުވާނަމަ،  ޚަރަދު   ކުރަންޖެހޭ  ޙާލަތުގައި

.  ށަހަޅަންވާނެެއވެހު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ބަޔާންކޮށް،  ލުސީތަފް  މިންވަރު،

  ކަނޑައަޅާ  އަދި  މިންވަރަކަށް  ހުއްދަކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  އަދި

 . ބޭނުންކޮށްެގންނުވާނެެއވެ ފައިސާ އެ މެނުވީ މަތިން އުސޫލުެގ

( ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުމުެގ  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު)   2012/7  ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ބ(  

 ޢާންމު   ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނަުއމުެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1  އަށް

  ކުރިަމތިވެއްޖެކަމަށް  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް

  ޤާނޫނަށް   މި  ދެމިއޮތްނަމަ،  ޙާލަތު  އެ  އަދި   އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނަމަ،

 ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ (  ރ)  މާއްދާެގ  މި  ހިސާބުން   ފަށާ  ޢަމަލުކުރަން

 . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 

 



 

 

 

 

 

 

 2 

 މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 2ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ޮގތަށް   39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

 އެކަމާ  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު،  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު )ހ( . 1-39 ޚަރަދު 

  2  ންމެކޮ  ލު،ސީތަފް  ޚަރަދުެގ  އެންމެހައި  ހިނގާ   މަހަކު  ކޮންމެ  ުގޅިެގން

  މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންެގ  ވަޒީރު  ޒިންމާވާ  ކަންކަމަށް  މާލީ  މަހަކުން،(  ދޭއް)

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  2  އޮތް  ކުރިއަށް  ހުށަހަޅާއިރު  ލުސީތަފް  ދަށުން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ޚަރަދުެގ  މިންވަރުެވސް  ލަފާކުރާ  ޚަރަދުާވނެކަމަށް  މަސްދުވަހަށް(  ދޭއް)

 . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ލުގައިސީތަފް

 އޮތްއޮތުން  އިޢުލާނުކޮށްފައި  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު )ނ(  

  އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުެގ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ިގނަވެެގން  އަންނަތާ ނިމުމަކަށް

  ކުރުމަށްފަހު   އޮޑިޓެއް  ފުރިހަމަ  ޚަރަދުތަކުެގ  އެންމެހައި   ކުރި  ުގޅިެގން  ޙާލަތާ

  ޖެނެރަލް   އޮޑިޓަރ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ލާއި ސީތަފް  އެންމެހައި  ހުށަހަޅާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ   ދަށުން  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ   ލިބޭނެޮގތަށް،  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ޢާންމުންނަށް  ރިޕޯޓު،

 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ ެގޒެޓުަގއި

( ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު)  2012/7  ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ބ(  

 ޢާންމު   ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނަުއމުެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1  އަށް

  ކުރިަމތިވެއްޖެކަމަށް  ޙާލަތެއް   ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް

  ޤާނޫނަށް   މި  ދެމިއޮތްނަމަ،  ޙާލަތު  އެ  އަދި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނަމަ،

  ޮގތުެގމަތިން  މާއްދާގައިވާ  މި  ހިސާބުން،  ފަށާ   ޢަމަލުކުރަން

 . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
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  ވަޒަންކުރާ   މިންވަރު 
 ރިޕޯޓު 

 މުއްދަތު   އިޢުލާނުކުރާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު )ހ( . 39-2

  ތެރޭަގއި   ދުވަހުެގ(  ނުވަދިހަ)  90  ިގނަެވެގން  އަންނަތާ  ނިމުމަކަށް

 ރަލްެގ ނެޖެ  ޑިރެކްޓަރ   ރިޕޯޓެްއ،  އެކުލެވޭ  މަްއޗަށް   ކަންކަުމެގ  އަންނަނިވި

  ރައްޔިތުންެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ތައްޔާރުކޮށް،  މަޝްވަރާެގމަތިން

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ވަޒީރު މަޖިލީހަށް

 އިޢުލާނުކުރަން  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (1)   

 ؛ސަބަބު މެދުވެރިވި

  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު   ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (2)   

 ؛ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާފަިއވާ

  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު   ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (3)   

  ކާމިޔާބީއާއި   ލިބުނު  ސަބަބުން  ފިޔަަވޅުތަކުެގ  އަޅާފަިއވާ

 ؛ރައްކާތެރިކަން 

  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު   ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (4)   

 ؛ޮގންޖެހުންތައް ދިމާވި

  އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު   ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (5)   

 ޮގތުން  ނުދިނުމުެގ  ތަކުރާރުވިޔަ  ޮގންޖެހުންތައް  ދިމާވި

 އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި  ެއޅިދާނެ  މުސްތަޤްބަލުގައި

 ؛ލުސީތަފް ޮގތުެގ  ަގސްދުކުރާ

 އިޢުލާނުކުރުމުެގ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (6)   

 ލިބުނު   ބަޔަކަށް   ރަްއޔިތުންގެ   ނުވަތަ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބަބުން

 ؛ެގއްލުން މާލީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ
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  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  (7)   

 އެހީ  ފައިސާާއއި  އެ  އެހީއާިއ،  ފައިސާއާއި  ޖުމްލަ  ލިބުނު  ޙާލަތުގައި

 . ޚުލާޞާ ހޭދަކުރިޮގތުެގ

  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ޢާންމުންނަށް  ރިޕޯޓު،  ހުށަހަޅާ   ދަށުން   މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ  ެގޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުެގ ަވޒީރު ލިބޭނޭޮގތަށް،

( ޤާނޫނު  ރައްކާތެރިކުރުުމެގ  ޞިއްޙަތު  ޢާންމު)  2012/7  ނަންބަރު  ޤާނޫނު )ނ(  

 ޢާންމު   ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  ެގނަުއމުެގ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  1  އަށް

  ކުރިަމތިވެއްޖެކަމަށް  ޙާލަތެއް   ނުރައްކަލުެގ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް

 މި  މާއްދާާއއި  މި   ދެމިއޮތްނަމަ،  ޙާލަތު  އެ   އަދި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނަމަ،

 ބަޔާންކުރާ   ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް   މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންެގ  ޤާނޫނުގައި

 . ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ވަޒީރު ރިޕޯޓު، އެހެނިހެން
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