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 ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 
އުފައްދާފައިވަނ    ކޮމިޓ   ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލ ހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ  ވަނަ 

މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، މާއްދާގެ ދަށުންވަނަ    121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކަންކަން   މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އޮތްނަމަދިރާސާކުރުމާއި ޝަރުޢ   ަބދަލެއް  އެކަން    ،ންނަންޖެހޭ 

ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  

، ނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫ  ،މ ގެއިތުރުން

ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަން   121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

މަޤާ  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  އެ މުއައްސަސާތަކުގައި  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މުތަކުގައި 

މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  

މާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނު

ަބލައި،   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މުއައްސަސާތައް 

ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ   އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ 

މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ދިވެ

ދިރާސާކޮށް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް 

 މަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނު
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 :ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމ  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

 
 މޫސާ ސިރާޖު   
 ފޮނަދޫ ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

 
 ޙަސަން ޒަރ ރު 
 މަތިވެރި ދާއިރާ

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ފޭދޫ ދާއިރާ

 

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ މް هللا ޢަބްދު 
 ކަނޑިތ މު ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް ރިޒާ 
 ގުރައިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ކެންދޫ ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ

 

 

 

 

  

  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  4    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ފިހުރިސްތު 
 

 5 ....................................................................................................................................  ތަޢާރަފް .1

 5 ......................................................................................................... . ކޮމިޓ ން ިބލު ދިރާސާކުރި ގޮތ2ް

 7 ..........................................................................................  ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް .3

 9 .............................................................................................................................  ނިންމުން . 4
 

 10 .................................................................................................................................... 1ޖަދުވަލު 

 11 .................................................................................................................................... 2ޖަދުވަލު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  5    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ތަޢާރަފް  .1

ވައްމުލަކު ފުވަނަ ޖަލްސާގައި،    19ދައުރުގެ    ދެވަނަގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2020  ޖުލައި  14މި ރިޕޯޓަކ ،  

މެންަބރު    އުތުރު ރަޝ ދުމު ދާއިރާގެ  ނަންަބރު    ޙައްމަދު  ޤާނޫނު  ޞިއްޙަތު  )  2012/7ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޢާންމު 

އަރ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓ ން އެ ިބލު  ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޖުޑ ޝިރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 

 . ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް 2

ގުޅިގެން، ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓ އަށް  ިބލު  ގުޅޭގޮތުން   2020ޖުލައި    20  މި  ިބލާ  އިދާރާގައި  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައި 

 ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޕަްބލިކް ފޯރަމެއް ާބއްވާފައިވާނެއެވެ. މި ފޯރަމްގެ ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 ފަރާތްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ؛ޔޫސުފްޑރ.ޢަްބދުލް އަޒ ޒް  .1

 ؛ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރަޝ ދު .2

 އަދި ؛ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން ޢަފ ފު .3

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމ .  .4

ަބއިވެރިވެވަ ފޯރަމްގައި  މި  ވެސް  ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  ދާއިރާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އިތުރުން،  ދައުވަތު މ ގެ  ޑައިގަތުމަށް 

ފަރާތުންވެސް  ޢާންމުންގެ  އިތުރުން  ފަރާތްތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ފޯރަމްއަށް  ޕަްބލިކް  މި  އެގޮތުން،  އެރުވިފައިވާނެއެވެ. 

ޅުތަކަށް، އެކަށ ގެންވާ ތަރުހ ެބއް ލިިބފައިވެއެވެ. އަދި މި ފޯރަމްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފު

 ކޮމިޓ ން ިބލު ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ބިލުން   މި  ގުޅޭގޮތުން    2012/7އަދި،  އިޞްލާޙުތަކާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަށް  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  )ޢާންމު ޞިއްޙަތު 

ޖުލައި    23ލިޔުމުން    ށްކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކައެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަ

ދަންނަވާފައިވާނެއެވެ.    2020 ނިންމާފައިވާ  ގައި  ކޮމިޓ ން  ދެންނެވުމަށް  ލިޔުމުން  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓް  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ 

 މުއައްސަސާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ؛އެޓާރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .1

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް .2



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  6    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް .3

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލ  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް .4

 ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .5

 ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .6

 ؛މޯލްޑިވްސް ނަރސަސް އެސޯސިއޭޝަން .7

 ؛ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ޔޫނިއަން  .8

 އަދި ؛ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން .9

 ކެއަރ ސޮސައިޓ .  .10

މި ބިލަށް ވަރަށް މުހިންމު އަދި ފާހަގަކުރެވޭ ކޮމެންޓްތައް ފޮނުއްވާފައިވާކަން  ،  އިސްވެދެންނެވި މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން

  މ ގެ އިތުރުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަްބލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަޫބަބކުރު ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  

 ކޮމެންޓް ފޮނުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ވެސް މި ބިލަށް

މ ގެ އިތުރުން، ިބލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. 

ަބއްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓ ން ަބއްދަލުކުރި އިދާރާތައް  ވަނަ    26ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ    2021އޭޕްރ ލް    21އެގޮތުން،  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ؛އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .1

 އަދި ؛ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް .2

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް. .3

ނެވި ފަރާތްތަކުން  ޕަްބލިކް ފޯރަމްގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންއަދި، ިބލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި،  

އި، ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމަށް  ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށާ   ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށާއި، ބިލަށް ކޮމެންޓްކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން

 ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ވަޑައިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމަށްހާޒިރުވެ



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  7    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ބިލަށް   .3

،  މި ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށާއި

ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ ަބއެއް މުހިންމު  މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި  

 ލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.އިޞް

 :1ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

  ވަނަ މާއްދާ ތިރ ގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  33ގެ ނު ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫ 1ިބލުގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

ނުރައްކާތެރި   )ހ(  .33 ޞިއްޙަތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢާންމު  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،  ަބލިމަޑުކަމެއް 
ޢާންމު  ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި،  ވަކި  ކަނޑައެޅޭ  ނުވަތަ  ސަރަޙައްދެއްގައި  ހުރިހާ 
ލިިބގެންވަނ    ާބރު  އިޢުލާނުކުރުމުގެ  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް 

 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށެވެ. 

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް  މި މާއްދާގެ )ހ(   )ށ(  
ޖެނެރަލްއަށް   ޑިރެކްޓަރ  ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  ހެކ ގެ  އެކަށ ގެންވާ  ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް 

 އޭނާ އެކަން ވަޒ ރަށް އަންގައި، އެކަމުގެ ލަފާ ވަޒ ރަށް ދޭންވާނެއެވެ.  ފެނިއްޖެނަމަ،

މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ވަޒ ރަށް ދޭ ލަފާގެ މަޢުލޫމާތު  މި   )ނ(  
 ވަގުތުން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަޒ ރު ދޭންވާނެއެވެ.

ޙާލަތެއް   )ރ(  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު  ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  މި 
ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުކުރާނ  ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް  ޙާލަތުގައި  އިޢުލާނުކުރާ   

)ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ   11  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ ާބުބ  ވަނަ 
 މާއްދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ގައިވާޙާލަތު( 

ޢާންމު   ސަބަބު  ސަަބަބކ ،  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  އިޞްލާޙު  ނުރައްކަލުގެ މި  ކުއްލި  ޞިއްޙަތުގެ 
ޙާލަތަކ ، ކަމާގުޅުންހުރި މިނިސްޓަރު އިޢުލާނުކުރާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގެ ަބދަލުގައި، ޤާނޫނު 

މާއްދާ  253އަސާސ ގެ   އެ ވަނަ  ާބރެއްކަމަށްވާތ ،  ލިިބދ ފައިވާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެއ   އިން 
އ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރައްވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުގެމަތިން، އެއ  ރަ  މާއްދާގައިވާ

 ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 :2ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

  އަކުރު އިތުރުކުރުން. 2ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް  35ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނުގެ  3ިބލުގެ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

  މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ  )ރ( .35
ކުރަންޖެހޭ    އެ ޙާލަތުގައި  ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެޚަރަދުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ  

ބޭނުންވާ  ، އިތުރުވާނަމަ  ޚަރަދު ަބޔާންކޮށް، މިންވަރު  ގެފައިސާއިތުރަށް   ،ތަފްޞ ލު 
ރައްރަ އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަޖިލ ހަށް  ހުއްދަކުރާ  އްޔިތުންގެ  މަޖިލ ހުން  ޔިތުންގެ 

މަތިން އުސޫލުގެ  ކަނޑައަޅާ  އަދި  އެ  މިންވަރަކަށް  ފައިސާ   މެނުވ  
 ޭބނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް  މި   )ބ(   ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ކުއްލި 
ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާނަމަ، އަދި އެ ޙާލަތު ދެމިއޮތްނަމަ، މި ޤާނޫނަށް  
 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ހިސާުބން މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކަލުގެ  ސަބަބު  ކުއްލި  ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ  ސަަބަބކ ،  މައިގަނޑު  ހިމަނާފައިވާ  ިބލުގައި  އިޞްލާޙު  މި 
ޙާލަތުގައި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާއާއި އެ ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތްތައް ދެނެގަނެވި، ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 

 ގޮތުންނެވެ.    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ޖަވާުބދާރ ކުރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ

 

 :3ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

ޤާނޫނުގެ    4ިބލުގެ   މާއްދާއިން  ހުށަހަޅާ    39ވަނަ  އިތުރުކުރުމަށް  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  )ރ(   39-1ވަނަ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

 އަންނަނިވިގޮތަށް އިާބރާތްކުރުން. 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 ، މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ތަފްޞ ލާއި ރިޕޯޓުމި   )ރ( .39-1
ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ލިބޭނެގޮތަށް،  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ޢާންމުންނަށް 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. 

ގެ ދަށުން މާލ  ކަންކަމަށް މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، އެ މާއްދާގެ )ހ(   ސަބަބު 
ޒިންމާވާ ވަޒ ރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞ ލާއި، އެ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  
ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  ރައްޔިތުންނަށް  އިދާރާތަކުން  އެ  ރިޕޯޓުތައް،  އޮޑިޓް  ހުށަހަޅާ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ 

 އި ޝާއިޢުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ލިބޭނެގޮތަށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގަ



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  2012/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،   މެދުގައި  ކޮމިޓ ގެގަ  2021  އޭޕްރ ލް  21މެންަބރުންގެ  މި  ޭބއްވި  އަހަރުގެ  އި  ވަނަ    26  މި 

ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު ދިރާސާކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން،  

 އެ ިބލު ފާސްކުރިއެވެ.

  ކު އުތުރު ފުވައްމުލަވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްފައިވާ    121ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  )  2012/7ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު    ޙައްމަދު ރަޝ ދުމުދާއިރާގެ މެންަބރު  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން   ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"ޤާނޫނު

 މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. އެދި 

( އަށް ...  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  2012/7ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ 

ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރ ގެ ތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ    ދިރާސާކުރުމަށްއަދި، މި ިބލު  

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ. 2- ޖަދުވަލު"

 2021 އޭޕްރ ލް 21
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ގައެވެ. 2021 އޭޕްރ ލް  22މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 1ޖަދުވަލު  
 

މު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ޢާން) 2012/7ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޤާނޫނު
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)ޢާްނުމ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާޫނުނ( އަށް   2012/7ޤާޫނުނ ަންނބަރު 
 ވަނަ އިސްލާހު ގެަނއުުމގެ ބިލު  ...

ނަންަބރު   އިޞްޞި)ޢާންމު    2012/7ޤާނޫނު  އަންނަނިވި  އަށް  ޤާނޫނު(  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ގެނައުން. އްޙަތު   ލާޙުތައް 
 

 އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  33ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

ޙާލަތު   ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
 އިޢުލާނުކުރުން 

ޞިއްޙަތަށް   )ހ(  .33 ަބލިމަޑުކަމެއްޢާންމު  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،   ނުރައްކާތެރި 
ނުވަތަ   ސަރަޙައްދެއްގައި  ހުރިހާ  ވަކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަނޑައެޅޭ 

ޞިއްޙަތަށް    އި،ސަރަޙައްދުތަކެއްގަ ޙާލަތު ޢާންމު  ނުރައްކަލުގެ    ކުއްލި 
 ށެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ ރު ލިިބގެންވަނީރުމުގެ ާބއިޢުލާނުކު

ޞިއްޙަތަށް   )ށ(    ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް ޢާންމު  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
ޖެނެރަލްއަށް  ޑިރެކްޓަރ  ިބނާކޮށް،  މައްޗަށް  ހެކީގެ  އެކަށީގެންވާ 

އަންގަ  ފެނިއްޖެނަމަ، ވަޒީރަށް  އެކަން  ލަފާ  އޭނާ  އެކަމުގެ  ވަޒީރަށް އި، 
  ދޭންވާނެއެވެ.

( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ވަޒީރަށް ދޭ ށމި މާއްދާގެ ) ( ނ)  
  ގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަޒީރު ދޭންވާނެއެވެ.ލަފާ

ޙާލަތެއް  ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު   (ރ)   ނުރައްކަލުގެ  ވެއްޖެކަމަށް މަތިކުރިކުއްލި 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މަލުކުރާނީޢަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރާ ޙާލަތުގައި

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނުރައްކަލުގެ   11  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ކުއްލި  ާބުބ  ވަނަ 
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާ މާއްދާތަކާ  ގައިވާޙާލަތު( 

 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ާބރާތްޢިގެ ފެށޭ ވަނަ މާއްދާ 34ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ވަޅުތައް  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ފިޔަ 
 އެޅުން

ޞިއްޙަތަށް   .34 ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް، ޢާންމު  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
އިޢުލާނު އަންނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފިނަމަ،  ކަންކަމާ  ނިވި 

 އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޅަންވާނެއެވެ.

 

 އިތުރުކުރުން. އަކުރު 2 އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ފަހަތަށް 35ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

Deleted :1 
Deleted :ިސ

Deleted :ިި

Deleted : ިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްކުއްލ

Deleted : 30  ްތިރީސް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫނ(
މުއްދަތަކަށް ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް 

Deleted :ްިެއ

Deleted : ެކުރިމަތިވެއްޖެކަމުގ

Deleted :ީރާނ

Deleted :ެިެވ.

Deleted : ްޢާންމު ޞިއްޙަތަށް  ގޮތުގެމަތިނ

Deleted :ާދިމ

Deleted : )ގެ ގޮތުގައި)ރ

Deleted :ްިެއ

Deleted : ެއިތުރުކޮށް އެގޮތުން އިތުރުކުރެވޭ އަކުރަކީ އ  
މާއްދާގެ )ރ( ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން. 
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ޞިއްޙަތަށް   )ރ( .35  ދިމާވެއްޖެނަމަޢާންމު  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ   ކުއްލި 
ދައުލަތުގެ   މިންވަރަށްވުރެޚަރަދުކުރުމަށް  ހިމަނާފައިވާ  އެ   ަބޖެޓުގައި 

 ގެފައިސާއިތުރަށް ޭބނުންވާ  ، އިތުރުވާނަމަ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ    ޙާލަތުގައި
ަބޔާންކޮށް، މިންވަރު މަޖިލީހަށް  އްރަ  ،ތަފްޞީލު  ޔިތުންގެ 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް އްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ރަ
މަތިން އުސޫލުގެ  ކަނޑައަޅާ  އެ  އަދި  ފައިސާ    މެނުވީ 

 ނުވާނެއެވެ. ޭބނުންކޮށްގެން

(  ތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުޙަ)ޢާންމު ޞިއް  2012/7ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ބ(   
 ޢާންމު  ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  1އަށް  

ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް 
ދެމިއަދި  ،  ފައިވާނަމަ ށްއިޢުލާނުކޮ ޙާލަތު  ޤާ ނަމަ،  އޮތްއެ  ނޫނަށް  މި 

ހިސާުބންޢަމަލުކުރަން   ގަ  ފަށާ  )ރ(  މާއްދާގެ  ގޮތުގެމަތިން މި  އިވާ 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 އިތުރުކުރުން. މާއްދާ 2އަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  39ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

އެކަމާ   ، ކުރުމަށްފަހުއިޢުލާނު  ލަތުޙާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   )ހ(  .39-1 ޚަރަދު 
 2ކޮންމެ  ، ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލު  އިގުޅިގެން ކޮންމެ މަހަކު ހިނގާ އެންމެހަ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އްރަ  ވަޒީރު  މަށް ޒިންމާވާމާލީ ކަންކަ( މަހަކުން،  ދޭއް)
 ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން

ހުށަހަޅާއިރު   )ށ(    ތަފްޞީލު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ   2އޮތް    ކުރިއަށްމި 
ޚަރަދުގެ  ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރުވެސް    )ދޭއް( މަސް ދުވަހަށް

 ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  ތަފްޞީލުގައި 

  ން އިޢުލާނުކޮށްފައި އޮތްއޮތު   ޙާލަތުކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   )ނ(   
  އެ  ސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި)ފަސްދޮޅަ  60އަންނަތާ ގިނަވެގެން    ށްނިމުމަކަ
ޚަރަދުތަކުގެ ފުރިހަމަ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށްފަހު    އިގުޅިގެން ކުރި އެންމެހަ  ޙާލަތާ

މަޖިލީހަށް  އް ރަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ޖެނެރަލް ޔިތުންގެ  އޮޑިޓަރ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ތަފްޞީލާއި  )ރ(  
ޢާންމުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ލިޭބނެގޮތަށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ    ،ރިޕޯޓު

 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(    2012/7ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ބ(   
ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢާންމު   ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  1އަށް  

Deleted : ެޢާންމު ސިއްޙަތުގެ  އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރ
ނަމަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެއްޖެ

Deleted :  ްހޭދަކުރާނެ ފައިސާ ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިނެތ
ވަތަ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ނު

…އެފަދަ ކަމަކަށް 

Deleted :ްނ

Deleted :ަހޭދ

Deleted :  ާޭބނުންވ

Deleted :ްިެއ

Deleted :ްޢ

Deleted :ްޢ

Deleted : 

Deleted : ްމި ޤާނޫނަށ

Deleted : ްގޮސްފައިވާގެނ

Deleted : ،ުފެށުމާއެކ
Formatted Table

Deleted : ެފަނަރަ( ވަނަ  15ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގ(
…، ދުވަހުގެ ކުރިން

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Deleted :ްފިނޭންސ

Deleted :،

Deleted :30  )ްދުވަހަށް )ތިރީސ

Deleted : 
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ކުއް ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް ޞިއްޙަތަށް  ޙާލަތެއް  ނުރައްކަލުގެ  ލި 
ދެމިއަދި  ،  ފައިވާނަމަ އިޢުލާނުކޮށް ޙާލަތު  ޤާނޫނަށް  އޮތްއެ  މި  ނަމަ، 

ފަ ހިސާުބން ޢަމަލުކުރަން  ގޮތުގެމަތިން ށާ  މާއްދާގައިވާ  މި   ،
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

ޞިއްޙަތަށް   )ހ(  .39-2 މިންވަރު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓު  ޙާލަތުޢާންމު  ނުރައްކަލުގެ  މުއްދަތު ކުރާ  އިޢުލާނު  ކުއްލި 
ގިނަވެގެން    ށްނިމުމަކަ ދުވަ  90އަންނަތާ  ތެރޭގައި ހުގެ )ނުވަދިހަ( 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި    ،މަޝްވަރާގެމަތިން 

 .މަޖިލީހަށް ވަޒީރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޞިއްޙަތަށް   (1)    ޙާލަތު  ކުއްލިޢާންމު  ކުރަން އިޢުލާނު  ނުރައްކަލުގެ 
 ؛މެދުވެރިވި ސަަބުބ

ކުރުމަށްފަހު ޢުލާނުއި  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   (2)   
 ؛ފިޔަވަޅުތައްއަޅާފައިވާ 

ކުރުމަށްފަހު ޢުލާނުއި  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   (3)   
ކާމިޔާީބއާއި ޅާފައިވާ  އަ ލިުބނު  ސަަބުބން  ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

 ؛ރައްކާތެރިކަން

ކުރުމަށްފަހު ޢުލާނުއި  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   (4)   
 ؛ގޮންޖެހުންތައްދިމާވި 

ކުރުމަށްފަހު ޢުލާނުއި  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   (5)   
ގޮތުން  ނުދިނުމުގެ  ތަކުރާރުވިޔަ  ގޮންޖެހުންތައް  ދިމާވި 

ޅުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ  ޅިދާނެމުސްތަޤްަބލުގައި އެ
 ؛ގަސްދުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

ޞިއްޙަތަށް   (6)    ނުރައްކަލުގެ  ޢާންމު  ކުރުމުގެ އިޢުލާނު  ޙާލަތުކުއްލި 
ރަ ރައްސަަބުބން  ނުވަތަ  ލިުބނު އްޔިތުންނަށް  ަބޔަކަށް  ޔިތުންގެ 

 ؛ޖިސްމާނީ ނުވަތަ މާލީ ގެއްލުން

ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުޢާންމު ޞިއްޙަތަށް   (7)   
  ސާއާއި އެހީ ، އެ ފައި ފައިސާއާއި އެހީއާއިޖުމްލަ  ގައި ލިުބނު  ޙާލަތު

 ހޭދަކުރިގޮތުގެ ޚުލާޞާ.

ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު  )ށ(    ޢާންމުންނަށް  ރިޕޯޓު،  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 
 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.ލިޭބނޭގޮތަށް، ވަޒީރު 

Deleted :ުިެށުމާއެކ
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)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(    2012/7ޤާނޫނު ނަންަބރު   )ނ(   
ޢާންމު ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު    ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  1އަށް  

ޙާލަތެޞިއްޙަތަށް   ނުރައްކަލުގެ  ކުރިމަތިވެއްޖެކަމަށް   އް  ކުއްލި 
މި މާއްދާއާއި މި    ،  ނަމަމިއޮތްއެ ޙާލަތު ދެ  އަދި  ،ފައިވާނަމަ ކޮށްއިޢުލާނު

ރަ ަބޔާންކުރާ  އްޤާނޫނުގައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް  މަޖިލީހަށް  ޔިތުންގެ 
 ވަޒީރު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.، އެހެނިހެން ރިޕޯޓު

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 76ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގައި  
 އަމުރަކާ ނުލާ ވަނުން  ކޯޓު

ޞި )ހ(  .76 ޙާލަތުއްޙަތަށް  ޢާންމު  ނުރައްކަލުގެ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ   ކުއްލި 
މަޤްޞަދެއް  ދަނޑިވަޅެއްގައި،   ލާޒިމުކުރާ  ޤާނޫނުން  ލުކުރުމުގެ ހާސިމި 

ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދުމަކާ ނުލާ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަށް ނުވަތަ ގޮތުން،  
ތަނަކަށްހުން  މީ ޢާންމު  ނުވަތަ  ތަނަކަށް  ހުއްދަ    ދިރިނޫޅޭ  ވަނުމުގެ 

 ލިިބގެންވެއެވެ. ށްޖެނެރަލަ ރޑިރެކްޓަ

 

 

    

    

     

     

     

     

    

    

    

    

    

Deleted : ްދަށުނ ެި

Deleted :ަށް  ވަނަ ަބއިގެ ފަހަތަސަތާރަ  ޤާނޫނުގެ ުބނެވިދިޔ
...

Deleted : ަބައި   ވަނަ އަށާރ¶
...

Deleted :ަޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ޢްޤަރާރު ރ

Deleted :98.

Deleted : )ހ(

Deleted : ެލަތުހާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  ދަށުންމި ޤާނޫނުގ 
...

Deleted : )ށ(

Deleted : ެޒީރުވަލަތު އިޢުލާންކުރުމަށް ހާކުއްލި ނުރައްކަލުގ 
...

Deleted :(1)

Deleted :ައި  ރާރު އެކުގަގަރާރުގެ ވަކިަބއެއް ނުވަތަ މުޅި ގ
...

Deleted :(2)

Deleted :  ްމުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިރީސ
...

Deleted :(3)

Deleted :ަކުރުންލްތިރާރު ާބގ .

Deleted :(4)

Deleted : ްމަޖިލީހަށް ގެންނަން ފެންނަ ަބދަލު ޤަރާރަށ
...

Deleted : )ނ(

Deleted :ުއިޢުލާންކުރާ  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތ
...

Deleted :)ރ(

Deleted : ިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކުއްލ
...

Deleted : ުޚަރަދ

Deleted :99.

Deleted : )ހ(

Deleted : ެލަތުހާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ދަށުން މި ޤާނޫނުގ 
...

Deleted : )ށ(

Deleted : ުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތަފްޞީލ
...

Deleted : )ނ(

Deleted : ާކުއްލި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރ
...
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ދުވަހުން    ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،ތަޞްދީޤުކޮށް  ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ  ، ފަށާނީ  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  މި .6
 ފެށިގެންނެވެ. 

21.4.21 

Deleted :)ރ(

Deleted :ަޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޢްމި މާއްދާގެ ދަށުން ރ
...

Deleted : ުމިންވަރު ވަޒަންކުރާ ރިޕޯޓ

Deleted :100.

Deleted : )ހ(

Deleted : ާކުއްލި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރ
...

Deleted :(1)

Deleted :ުއިޢުލާންކުރަން  ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ
...

Deleted :(2)

Deleted :ުހު ފަ ޢިޢުލާންކުރުމަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ
...

Deleted :(3)

Deleted :ުހު ފަ ޢިޢުލާންކުރުމަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ
...

Deleted :(4)

Deleted :ުހު ފަ ޢިޢުލާންކުރުމަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ
...

Deleted :(5)

Deleted :ުހު ފަ ޢިޢުލާންކުރުމަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ
...

Deleted :(6)

Deleted :ަޔިތުންނަށް  ޢްކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ސަަބުބން ރ
...

Deleted :(7)

Deleted :ުލިުބނު  ޖުމްލަ ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ
...

Deleted : )ށ(

Deleted :ަޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޢްމި މާއްދާގެ ދަށުން ރ
...

Deleted : )ނ(

Deleted : ިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ކުއްލ
...

Deleted :ަޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާޢްރ

Deleted :101.

Deleted : )ހ(

Deleted :ުމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތ 
...

Deleted : )ށ(

Deleted :ައް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތ
...

Deleted : )ނ(

Deleted :  ްމި މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއ
...

Deleted :)ރ(

Deleted : ިއަށާރައެނޫންވެސް މިޤާނޫނުގެ އަދި މިމާއްދާއާއ  
...

Formatted: English (United States)

...



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު )   2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  11    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 

 2ޖަދުވަލު  
( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޖުޑ ޝިއަރ   ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުޢާންމު ޞިއްޙަތު  )  2012/7"ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން ޙާޒިރުވިގޮތުގެ ތަފްޞ ލް 
 

 

2021 

21.04.2021 26 1:35    SC    -   
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