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 2020/20 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 

  2020 ޤާނޫނު  ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ
 

 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 

 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 
ޢާންމު  އާ ގުޅިެގން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެދުވެިރވެފަިއވާ 19-މިއީ، ކޮިވޑް )ހ(  .1

 ،ޞިއްޙަތުގެ ުކއްލި ނުރަްއަކލުގެ ޙާލަތުގަިއ، ަވކިަވކި ފަރުދުންނާއި

ވިޔަފާރިތަަކށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަްނ  ،ޢާއިލާތަކާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމަށާއި، ދައުލަްތ 

ދިޔުމަށް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުިރައށްގެން

މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ކަމާބެޭހ ޤާނޫނުތަކުަގއި ބަޔާްނކުރާ ިއޖުރާއަތުތަކަށް 

މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ވަގުީތ ބަދަލުތައް ގެނެްސ، 

އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުސޫލުަތްއ ކަނަޑއެޅުމުެގ 

 ޤާނޫނެވެ.

"ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ުކއްލި ނުަރއްކަުލގެ ޤާނޫނު  މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، )ށ(  

 " ެއވެ.2020

 

 އެވަީނެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި  .2 މަޤްޞަދު 

އާ ގުިޅގެން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މެދުވެިރވެފަިއވާ ާޢންމު ޞިއްޙަތުގެ  19-ކޮވިޑް  )ހ(  

ޒަރޫރީ ބޭނުންަތއް ފުއްދުމަށް ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ޙާލަތުެގ ސަބަބުން 

 ދަތިވެފައިވާ ާޢއިލާތަކަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

އާ ގުިޅގެން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މެދުވެިރވެފަިއވާ ާޢންމު ޞިއްޙަތުގެ  19-ކޮވިޑް  )ށ(  

ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލިފަިއވާ 

 ؛ބޯހިާޔވަހިަކން ހޯދައިދިނުންފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ 
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އާ ގުިޅގެން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މެދުވެިރވެފަިއވާ ާޢންމު ޞިއްޙަތުގެ  19-ކޮވިޑް  )ނ(  

ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަުތގައި އެްއވެސް ފަރާތެްއ މަގުމަތިވިަޔ 

 ނުދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

އާ ގުިޅގެން ވަޒީާފގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށް  19-ކޮވިޑް  )ރ(  

 ހުރަސްއެޅިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ުޗއްޓީ ހަމަޖައްސައިިދނުން؛

އާ ގުޅިގެްނ  19-ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެްއގައި މެނުވީ ކޮިވޑް )ބ(  

 ޑައެޅުން؛ވަޒީާފގެ ޙާލަތަށް ބަދަލުގެނަުއން ހުއްދަނުވާނެ ކަމުަގއި ކަނ

އާ ގުިޅގެން މެދުވެރިވެަފއިވާ ޢާންމު ިޞްއޙަތުގެ ުކއްލި  19-ކޮވިޑް  )ޅ(  

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުަގއި ދައުަލތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 

ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށަައޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ 

 އުސޫލުތައް އެކަަށއެޅުން.

 

 ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 

 މުއްދަތު 

3.  

 

އާ ގުިޅގެން ދިވެހިާރްއޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ  19-މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ، ކޮިވޑް

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތު، ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

އެނޫންވެސް ކުއްިލ އާ ުގޅިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިޢުލާންކުރާ  19-ފެށުމަށްފަހު، ކޮވިޑް

)ފަސްދޮޅަސް(  60ނުރައްކަލުެގ ނުވަތަ ކާރިސާެގ ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެންަނތާ 

 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ ނިޔަަލށެވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ވަޒީފާއާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަންޖެހޭ 
ޙާލަތުގައި ޚާއްޞަ ޗުއްޓީ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 19-އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވްސ، ޮކވިޑް )ހ(  .4

އާ ގުޅިގެްނ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިޢުލާންކޮށްފައިާވ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގަިއ، ދިވެހިރާއްޖެިއން ބޭރަށް 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވަިކ  ދަތުރުކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އައުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ

ރަށެއްަގއި ހުރުމަށްފަހު އެ ރަށް ދޫކޮށްދިޔުމުގެ ސަބަބުްނ ކަރަންޓީން 

މަރުކަޒެްއގައި ުނވަތަ ޭގގައި ުނވަތަ އެނޫންެވްސ ތަނެއްަގއި 
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ކަރަންޓީނުވާންޖެހޭ މުވަްއޒަފުންނަށް، އެފަދަ މަރުކަޒެްއަގިއ ނުވަތަ ޭގގަިއ 

ދަތަށް، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެްއ ނުވަތަ ތަނެއްަގއި މަޑުކުަރންޖެހޭ މުއް

ޚާއްޞަ ުޗއްޓީެއއް ަވޒީފާދޭ  ،ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 19-ކޮވިޑް އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަަމވެްސ،  (ށ)  

ޞިއްޙަތުގެ ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ  އާ ުގޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު

ޙާލަތުގެ މުއްދަތުގަިއ، އެ ަބއްޔަށް ޝަްއކުކުެރވޭ ޢަލާމާތެއް ފެނިގެން 

ކަރަންޓީން މަރުކަޒެްއގައި ުނވަތަ ޭގގައި ުނވަތަ އެނޫންެވސް ތަނެއްަގއި 

މަޑުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް، އެ މުއްދަތަށް، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެްއ 

މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް، ޚާއްޞަ ޗުއްޓީެއއް ަވޒީފާދޭ  ، ނުލައިހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

މުވަްއޒަފަުކ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުަގއި )ނ(  

ާޢންމު ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިކުުރމުގެ ޤާނޫނުެގ  ،ކަރަންޓީނުވުމަށް އަްނަގއި

ރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ނުވަތަ އޭނާ ކަނަޑއަާޅ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

ފަރާތަކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް، ެއ ދެ އަކުުރގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ުޗއްޓީ ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، 'ކަރަންޓީނުވުން" އަދި "ކަރަްނޓީން މަރުކަޒު"  )ރ(  

)ޢާްނމު ޞިއްޙަތު  2012/7ެއވަނީ، ޤާޫނނު ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެފައި 

 ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ަގއި އެ ދެ ލަފްޒަށް ދީފަިއވާ މާނައިަގއެވެ.

 

ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އަޅާ 
ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން 
ވަޒީފާއަށް ދިޔުމަށް ހުރަސްއެޅޭ 

ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީ 
 ހަމަޖައްސައިދިނުން 

އާ ުގޅިގެން ިއޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ިޞއްޙަތުގެ ކުއްލި  19-ކޮވިޑް  )ހ(  .5

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަުތގެ މުއްދަުތގަިއ، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެްއ ދިރިއުޅޭ ރަށް 

ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި އެފަރާތެއް ހުރި ަވގުތެްއަގއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ 

ހެލްތު އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ ގުިޅގެން ގުޭޅގޮތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް 

އޭނާ ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ތާރީޚަކަށް އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށަށް 

އަނބުރާ ދެވެން ނެތް ޙާަލތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ، ޭއނާ ވަޒީފާއަްށ 

ހާޒިރުނުވެ ހުންނަންޖެހުނު މުއްދަތަށް، މެޑިކަްލ ސެޓްފިކެޓެްއ 
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ޚާއްޞަ ުޗއްޓީެއއް ަވޒީފާދޭ  ،ސާރަ ލިބޭ ގޮތަށްހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި، މު

 ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި (ށ)  

ޕަބްލިކް ހެލްތު އަޅާ ފިޔަވަެޅއްގެ ސަބަބުން އޭނާ ހުރި ރަށަކުން އެހެން 

ތަނަކަށް ދަތުރުނުކުރެިވ ހުންނަންޖެހުނުކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ނުވަތަ އޭނާ  އަންގާފަިއވުމާެއކު،

ޅަކާ ގުިޅގެން ނެރެފައިވާ ެއންގުމެއް ނުވަތަ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެ ފިަޔވަ

ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުމެއް އޮތް ޮކންމެ ފަރާތަކަށް، ެއ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ 

 ޗުއްޓީ ހަމަޖައްަސއިދޭންވާނެެއވެ.

 

 ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ 
ފަރާތްތަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 

  ހަމަޖައްސައިދިނުން 

 19-ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވްސ، ޮކވިޑްއެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން  )ހ(  .6

އާ ުގޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ 

ޙާލަތުގެ މުއްދަތުަގއި، އެ ަބްއޔަށް ޕޮޒިޓިްވވާ މުަވއްޒަފުން، އެކަހެރިކުރުމުެގ 

ށް ފަުރވާ މަރުކަޒެްއގައި ނުވަތަ ޭގގައި ހުންނަންޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ބައްޔަ

ހޯދަން ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނެއްަގއި ހުންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މުއްދަތަށް، 

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެެޓއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް، 

 ޚާއްޞަ ސަލާމުގެ ުޗއްީޓއެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ.

ޕޮިޒޓިްވވެަފއިާވކަމާއި، އެކަހެރިކުރުުމެގ މަރުކަޒެްއގައި އަށް  19-ކޮވިޑް  )ށ(  

ނުވަތަ ޭގގައި މަުޑކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޢާންމު ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ފަރުވާދޭ  ނުވަތަ އޭނާ ކަނަޑއަޅާ ފަރާަތކުން ދޫކުރާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޞިއްޙީ

ތަނެއްަގއި އެ ބަްއޔަށް ފަރުާވ ހޯދިކަމުގެ ލިޔުމެއް އޮތް ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް، 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޗުއްޓީ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، "އެކަހެރިކުރުުމގެ މަރުަކޒު" ކަމަށް ބުނެފައި  )ނ(  

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު އެވަީނ، 

 ޤާނޫނު( ގައި އެ ލަފްޒަށް ދީަފއިވާ މާނަިއަގއެވެ.
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ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން 
 19-އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވްސ، ޮކވިޑް )ހ(  .7

 ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުްއލި ނުރައްކަލުެގ އާ ުގޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ

ޙާލަތުގެ މުއްދަުތގަިއ، ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތެްއގެ ާޢއިލާެގ މެންބަރަކު ެއ 

ބައްޔަށް ޕޮޒިިޓްވވެއްޖެނަމަ، ައދި އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކީ ީސދާ އޭނާ ބެލުން 

ޖެހެނީ ޙަވާލުވެަފއިވާ ފަރާތެއް ކަމުަގިއވާނަމަ، އަދި އެ ަބއްޔަށް ފަުރވާ ހޯދަން

ގޭަގއި މަުޑކޮށްގެން ކަމުަގއިާވނަމަ، އޭނާގެ ާޢއިލާގެ މެންަބރު އެ ބަްއޔަށް 

ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތުގަިއ، މެޑިކަލް ސެޓްފިކެެޓއް ުހށަހަޅަންޖެހުމަކާ 

ނުލައި، މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް، ޚާއްޞަ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްީޓއެއް ަވޒީފާދޭ 

 ނެއެވެ.ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގަިއ، ބައްޔަށް ފަުރވާ ހޯދަމުންދާ  )ށ(  

ޢާއިލާގެ މެންބަރު ހުންނަންޖެހެނީ އެކަހެރިކުރުމުެގ މަރުކަެޒއްަގއި ުނވަތަ 

ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަެޒްއގައި ކަމުގަިއވެފަިއ، އެފަދަ ތަނެްއގައި އޭނާާއއެުކ 

ލަތުގައިވެސް މި ާމްއދާގެ )ހ( ަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ހުންނަންޖެހޭ ޙާ

 ބަޔާންކުރާ ުޗއްޓީ ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި، މުަވްއޒަފުގެ ޢާއިާލގެ  )ނ(  

މެންބަރު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެަފއިާވކަމާއި، އޭނާ އެ ބަްއޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް 

ޢާންމު  ،އެނޫން ތަނެްއގަިއ މަޑުކުރަންޖެހޭކަން ބަާޔންކޮށްގޭަގއި ުނވަތަ 

ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ދޫކުރާ ލިޔުމެއް މުވައްޒަފު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

 

 ޚާއްޞަ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 
ދުވަސްތައް މުވައްޒަފަށް ޙައްޤުވާ 
އެހެން ޗުއްޓީތަކުގެ މުއްދަތުން 

 އުނިނުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި  7ވަނަ މާއްދާިއން ފެށިގެން  4މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .8

މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ަފރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ުޗއްޓީ 

( )ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު 2008/2ހަމަޖައްސައިދޭންވާނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު 

ނުވަތަ މުަވއްޒަުފގެ ވަޒީފާާއ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރެވޭ އެނޫްނވެސް ޤާނޫނެއް 

ނުވަތަ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން މުވަްއޒަފަށް ޙައްޤުވާ ެއއްެވސް ޗުއްޓީައކުން 

 އުނިނުވާ ގޮތަށް، ޭއގެ އިތުުރން ދެވޭ ޚާއްޞަ ުޗއްީޓއެްއގެ ގޮތުަގެއވެ.
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ވަނަ މާއްދާެގ ނިޔަލަށް ހުރި  7ފެށިގެން ވަނަ މާއްދާިއން  4މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ވަޒީފާދޭ ަފރާތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދޭންޖެހޭ 

ޗުއްޓީަތކުގެ ތެެރއިން، ެއއް ބާވަތުގެ ޗުއްީޓއަށްވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޗުއްޓީ 

 )ހ( އެއް މުަވއްޒަފަށް ޙައްުޤވާނަމަ، އެ އެންމެހައި ޗުއްީޓއެްއ، މި މާއްދާގެ

 ގައި ަބޔާންކުރާ އުސޫލުން އެ މުވަްއޒަފަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭްނވާނެެއވެ.

 

އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ  19-ކޮވިޑް 

އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން 

ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ދޫކޮށްލުން 

 ހުއްދަ ޙާލަތްތައް 

މި މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާްނކުރާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްަތކުަގއި މެނުވީ،  )ހ(  .9

އާ ގުިޅގެން  19-ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތުަގއި، ކޮިވޑް 3ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތާމެދު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަުކގެ 

 ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް ައޅަިއގެްނނުވާނެެއވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުެގ އުޖޫރައިން ެއްއވެސް މިންަވރެއް   (1)   

އުނިކުރުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ދިނުމަށް 

 ؛ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުުމގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ މުއްދަތު ފަްސކުރުން

 ؛ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އުޖޫރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއަށް ފޮނުވުން  (2)   

 ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތް ވަޒީާފިއން ދޫކޮށްލުން.  (3)   

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިޔަވަޅެއް ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅުމަށް މި  )ށ(  

ާއ ގުިޅގެން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަްށ  19-ހުއްދަވާނީ، ކޮިވޑް

ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްަފިއވުމާއެުކ، އެފަދައިން ކޮށްފަިއވާ ނުރަނގަޅު 

މްދަނީ ދަށްވެ، އެ އަސަރުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބެމުންއައި އާ

އާމްދަނީން މުވަްއޒަފުންނަށް ކުރިން ދެމުން ައއިސްފަިއވާ މުސާރަާއިއ 

ޢިނާޔަތްތައް ދެމުންނުގެންދެޭވ މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރިއަށް 

އަސަރުކޮށްފަިއވާ ޙާލަުތގައި ެއކަންޏެވެ. ެއގޮތުން، ވިޔަފާރިައށް ނުރަނގަޅު 

ގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުރާ އަސަރުކޮށްފަިއާވކަން ބެލުމު

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ،  14ގަާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން 46މި ޤާނޫނުގެ 

 އެކުަލވާލައި، ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރަްނވާެނއެވެ.
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( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާންކުރާ 2( ވަނަ ނަންބަރާއި )1)ހ( ގެ ) މި މާއްދާގެ )ނ(  

ފިޔަވަެޅއް މުވަްއޒަފަކާމެދު ެއޅޭނީ، މުވަްއޒަފާ މަޝްވަރާޮކށް، އެ ބަދަލު 

 ގެނައުމަށް މުަވއްޒަފު ެއއްބަްސވާނަމަެއވެ.

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ަބޔާްނކުރާ ފިަޔވަޅު 3މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ރ(  

މުވަްއޒަފަކާމެދު އެޅޭނީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތް 

މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ަވޒީާފދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންތަެކއް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ 

ޙާލަތަށް ގޮސްފަިއވުމާއެުކ، އެ ފިޔަަވޅު އެޅުުމގެ ކުިރން އަންނަނިވި 

 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައެެވ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މާލީ ޙާލަތު ގޯްސވުމުގެ ސަބަބުން  (1)   

މުވަްއޒަފުންތަކެއް ދޫކޮށްލަްނ ޖެހިފައިވާކަން މުަވއްޒަުފންނަށް 

 އެންގުން؛ އަދި 

ވަޒީާފއިން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާ މުވަްއޒަފުން ކަނަޑއެޅުުމގަިއ  (2)   

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ުއޫސލުތައް 

 މުވަްއޒަފުންނަށް އެންގުން.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުާރ  )ބ(  

ޙާލަތް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކު ދޫކޮށްލަންވާނީ 

އެތަނުގެ ުމވަްއޒަފުންގެ އޮނިަގނޑު އަލުން އިޞްލާޙުކުރަންެޖހިގެންނެވެ. އަދި 

ދައިން މުވަްއޒަފުންގެ ޮއނިގަނޑު އިޞްލާޙުކުރުމަކާ ުނލައި، ަވޒީފާދޭ އެފަ

ފަރާތުގެ މުަވއްޒަފަކު ޫދކޮށްލުމަށްފަހު، އެ މަޤާމަށް އެހެން މުވަްއޒަފަުކ 

ހަމަޖެއްސުމަކީ، މި މާއްދާެގ )ރ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، މުވަްއޒަފަކު 

 ެއވެ.ދޫކޮށްލުމަށް އޮތް ޞައްޙަ ަސބަބެއް ކަމުަގއެއް ނުބެެލވޭނެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުވަްއޒަފާމެދު އެްއވެސް ިފޔަަވޅެއް އަޅާނަމަ،  )ޅ(  

އެކަން މުަވއްޒަފަށް އަންަގއި، އެ ފިޔަަވޅެއް އެޅުުމގެ ުކރިން ވަޒީފާެގ 

އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ގޮތަށް އެކަީށގެންވާ ުމއްދަތެއްގެ ނޯޓިހެްއ 

ނޯިޓސް ދެވެން ނެތް ޙާލަތުަގއި، ނޯިޓހުގެ ބަދަލުަގއި ދޭންވާނެއެެވ. ނުވަތަ 

 ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ މުވައްޒަަފށް ދޭންވާނެއެވެ.
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މުވަްއޒަފަކާމެދު އަޅާ ފިަޔވަަޅކީ، އެ ުމވަްއޒަފު ަވޒީފާިއން ދޫކޮށްލުން  )ކ(  

ކަމުގަިއވާނަމަ، އެހާތަނަށް އެ މުވަްއޒަފަކަށް ޙައްުޤވެަފއިވާ އެންމެހައި 

، އަހަރީ ޗުއްީޓގެ ދުވަސްތަުކގެ ބަދަލުަގިއ ލިބިދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަާކއި

ފައިސާާއއި، އިތުރު ގަީޑގެ ފައިސާާއއި އެނޫންވެސް އެަފދަ އެންމެހައި 

 ފައިސާެއއް އެ މުަވްއޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެއްގައި  )އ(  

ފިޔަަވުޅއަޅާފަިއވާނަމަ، ެއ މުވަްއޒަފާމެދު މުވަްއޒަފަކާމެދު 

ފިޔަވަުޅއަޅާފަިއވަނީ ޤާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންކަން ސާިބތުކޮށްދިނުމަކީ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

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

އެ ޤާނޫނާ  ،ރާ ޙާލަތްތަކުގައި )ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަކު

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން މުވަްއޒަފާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުަމކަށް މި 

 ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ފަރާތްތައް 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ 
 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުވަްއޒަފަކާމެދު  9ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  .10

ފިޔަވަޅު ައޅާފަިއވާނަމަ، އެ މުވަްއޒަފަކަށް އެކަުމގެ ޝަުކވާ ަވޒީފާއާބެހޭ 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

ހުށަހަޅަންވާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ޓްރައިބިއުނަލަށް ަމއްސަލަ  )ށ(  

)ނުވަދިހަ( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚާއި  90މުވަްއޒަފާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާާތ 

އާ ގުިޅގެން އިުޢލާންކޮށްފައިވާ ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު  19-ކޮވިޑް 

)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚާ، މި ދެ ތާރީޚުގެ  30ނިމުމަކަށް ގެންނަތާ 

 ގެ ކުރިންނެވެ.ތެރެއިން ފަހުން ބައްދަލުވާ ތާރީޚެއް

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންނާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 
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 ގެ  19-ކޮވިޑް 
ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ 
 އިންޝުއަރަންސް ހަމަޖެއްސުން 

ޖެހިގެން އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަންޖެހިއްޖެ  19-ދިވެހިރައްޔިަތކަށް ކޮިވޑް )ހ(  .11

ޙާލަތެއްަގއި، އެ ަބއްޔަށް ޭބނުންވާ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު، ޤާނޫނު 

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ  2011/15ނަންބަރު 

ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ޤައުމީ ިއންޝުއަރަންސް 

ާކ ސްކީމްގެ ތެރެއިން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަ

އަްށ ޚާއްަޞކޮށްގެން ިހންގާ ސްކީެމއް  19-އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ޮކވިޑް 

 ނުވަތަ ފަންޑެއް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.

އަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ކަމަށް  19-މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޮކވިޑް  )ށ(  

ެއޑްމިޓްެވގެން ދޭންޖެހޭ ބުނެފައި އެވަނީ، ިޞއްޙީ ަފރުވާދޭ ތަނެއްަގއި 

ފަރުވާާއއި އެފަދަ ތަެނއްަގއި ެއޑްމިޓްނުވެ ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ހިެމނޭގޮތުންނެވެ. 

އޭގެ ތެޭރަގއި، ޑޮކްޓަރަށް ެދްއކުމާއި، ެޓސްޓުތައް ހެދުމާިއ، ބޭހަށް ހިނގާ 

 ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.

 

ގެ  19-ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް 

ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު 

 ސުން ހަމަޖެއް 

އަށް ބޭނުންާވ  19-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިިރއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް )ހ(  .12

ފަރުވާދޭނީ، އެމީހުން ބަިއވެރިެވފައިވާ ިޞއްޙީ އިންުޝއަރަްނސް ސްކީމެްއގެ 

 ދަށުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްަނމަވެސް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުަގިއވާ  )ށ(  

ުމވަްއޒަުފން ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންްސ ސްކީމެްއގަިއ  ގޮތުގެމަތިން ބިދޭސީ

ބައިވެިރކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރަންޖެހޭ 

ޚަރަދުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ިއންޝުއަރަންސް 

ސްކީމެްއގައި ަބއިވެިރކޮށްފަިއވީނަމަވެސް އެ ސްކީމެްއަގއި ނުހިމެނޭ 

 ރުވާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ.ފަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހިާރްއޖެއަށް އައުމަށްފަހު އެމީހަކަްށ ދޫކޮށްފައިވާ  )ނ(  

ހުއްދައިގެ މުއްދަތު ހަމަވެފަިއާވ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

އާ ުގޅިގެން ދޭންޖެހޭ  19-ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގަިއވާ

 ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ ސަރުކާރުންނެވެ.
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އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްަތކުަގއި ފިޔަަވިއ  ،(ށ)، މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ(  

ޞިއްޙީ  އާ ގުިޅގެން ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ 19-އެނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ، ކޮިވޑް

 ފަރުވާގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނީ އެ ބިދޭސީއަކު އަމިއްަލއަށެވެ.

 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ 
މަސައްކަތްތެރިން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޚާއްޞަ 
 އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން 

އާ ގުިޅގެން އިުޢލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިްއޙަތުގެ ކުއްިލ  19-ކޮވިޑް  )ހ(  .13

ނުރައްކަލުެގ ޙާލަތުަގއި، ކުްއލި ޙާލަތުގަިއ މަސައްކަްތކުަރންޖެހޭ ޞިއްޙީ 

)ޞިއްީޙ  2015/13ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު( އާއި އެ

ހަދާފައިވާ ގަާވއިދުތަުކގަިއ ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުަތކުގެ ދަށުްނ 

      ރަޖިސްޓަރީކުރެވެން ނެތް ޙާލަތަކަށް ހިނގައްޖެނަމަ، އެ ޙާލަތުގައި، 

އެ އިޖުރާއަތުަތއް ފުރިހަމަކުރުމަކާ ނުލައި، މި ާބބުގެ ދަށުން 

ުމގެ އިޚްތިޔާރު، އެ ޤާނޫނުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންކަން ުކރިއަށްގެންދިޔު

 ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހޭ ކައުންސިުލތަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

-މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ، ކޮިވޑް )ށ(  

އާ ގުިޅގެން ފަރުާވ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ  19

ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެިރންގެ ޢަދަދު ޢަދަދަށްވުރެ، 

 މަދުވެއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، އެކަްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެންގުމުންނެވެ.

 މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: )ނ(  

"ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ނުވަތަ "ޞިއްޙީ   (1)   

އެވަީނ، ޞިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ުބނެފައި 

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެޑިކަލް 

ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި، ަނރުހުންނާއި، އެލަިއޑް ހެލްތު 

 ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށެވެ.

"ކަމާބެހޭ ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ިޞއްޙީ ޚިުދމަތުގެ   (2)   

ބަޔާންކުރާ މެިޑކަލް އެންްޑ  ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގައި

ޑެންޓަލް ކައުންސިލާިއ، ނަރސިންގ އެންޑް މިޑްަވއިފަރީ 

 ކައުންސިލާިއ، އެަލއިޑް ހެލްުތ ކައުންސިލަށެވެ.
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"ކުއްލި ޙާލަުތގައި މަަސއްކަްތުކރަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ   (3)   

ން އާ ުގޅިގެ 19-މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، ޮކވިޑް

އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސްގައި މަަސއްކަތްކުރާ ެމޑިކަލް 

ޕްރެކްޓިޝަނަރުންނާއި، ަނރުހުންނާއި، އެލަިއޑް ހެލްތު 

 ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށެވެ.

 

ކުއްލި ޙާލަތުގައި 
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

އަންނަނިވި މި ބާބުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެިރން  )ހ(  .14

ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްިދނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަމާބެހޭ ަކއުންސިލުތަކަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ވަކި ފަންނެއްަގއި މަސައްކަްތކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަކި ސަނަދެއް  (1)   

ޙާޞިލުކޮށްފައިާވ، އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ތަމްރީނެއް ނުވަަތ 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަންނުގައި އިމްތިޙާނެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި 

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިުނާވ ފަރާތްތައް ވަގުީތގޮތުން 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ލައިސަންސް ވަގުީތގޮތުން  (2)   

ބާޠިލުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތްތައް، މި ބާބުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން 

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.

މާއްދާގެ )ހ( އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މި ބާބުގެ ދަުށން ވަގުީތގޮތުން މި  )ށ(  

         ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނީ، ްޕރޮފެޝަނަލް ގޮތުންނާއި ސުލޫކީގޮތުން

އެ ފަންނެއްގެ މަަސއްކަތަްށ ޤާބިލުކަމަށް އެ ކައުންިސލަކަށް ފެންނަ 

 ފަރާތްތަކެވެ. 

ފަރާތްތަކެއް ރަޖިސްޓަީރކޮށްދިނުމުގައި،  މިބާބުގެ ދަށުން ަވކި ފަރާތެއް ނުވަތަ )ނ(  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ފަންނަކަށް ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޝަރުޠުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް 

ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް ޝަރުޠުކުރެވިދާނެެއވެ. ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތަކެއް ކަނޑައެޅިދާެނެއވެ.
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އި ކުރެވޭ ކުއްލި ޙާލަތުގަ 
ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ 

 ހައިސިއްޔަތާއި މުއްދަތު 

މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ިޞއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންެގ  )ހ(  .15

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، އެފަރާތްތަކަކީ، ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  49ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގެ 

އެފަދައިން  ،ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ފަރާތްތަެކއް ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ. ައދި

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތްތަކަްށ، އިތުރު ލައިސަންެސއް ހޯދުމަކާ ނުލައި، 

އެފަރާތެއް ނިސްބަްތވާ ިޞްއޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނުަގއި ަމސައްކަތްކުރުުމގެ 

 މި ޤާނޫނުން ލިބިދެވުނީެއވެ. ،ވަގުތީ ހުއްދަ 

މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެިރައކަށް އެފަރާތެއް  )ށ(  

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަންނެްއގަިއ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނީ، 

އާ ގުިޅގެން އިުޢލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިްއޙަތުގެ ކުއްިލ  19-ކޮވިޑް 

ނުވަތަ އެައށްވުރެ ކުރިން  ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އަންނަންދެން

އެފަރާތެްއގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަދައިން އެފަރާތެއްެގ 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލުކުރެެވންދެނެވެ.

މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްަޓރީކުރެވޭ ފަރާތްަތއް ރަޖިްސޓަރީކޮށްދެވެނީ  )ނ(  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮންމެ އެިއން ފަރާތެއްގެ ، ވަގުީތގޮތުން ކަމަށްވާތީ 

ވަގުެތްއގަިއވެސް ބާޠިލުކުރުުމގެ އިޚްތިޔާުރ، ކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިްނގެ ޤާނޫނުގައި އެނޫންގޮތަކަށް  )ހ(  .16 ރަޖިސްޓްރާރގެ ބާރުތައް 

ކައުންިސލަކުން ކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި 

ބާރު ލިބިދޭ ވަިކ ކަމެްއ، އެ ކައުންސިލެްއގެ ރަޖިސްޓްރާރ ކުރުމަށް ހުއްދަ 

 ދިނުމަށް އެ ކައުންސިލަކަށް ިނންމިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުން ކުރުމަްށ ބާރު ލިބިދޭ  )ށ(  

ޚިުދމަތުގެ ފަންނީ  ވަކި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޞިއްޙީ

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލެއްގެ ރަޖިްސޓްރާރަށް ލިބިދޭ 

 ބާރުގެ އިތުރުން، ވަކި ަކއުްނސިލަކުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމަށެވެ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 199އަަދދު:  49 ލިުއމް: ވޮ

 

15 

ނިންމުންތައް 

 އިސްތިއުނާފުނުކުރެވުން 
ރަޖިސްޓަރީކޮްށދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތެްއ މި ބާބުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިން   .17

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެްއގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާ 

ނިންމުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްަގއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ަދއުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގިއ 

 އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

 

ތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތް 

 މަޢުލޫމާތު ދަފްތަރުކުރުން 
މި ބާބުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ޞިއްޙީ މަަސއްކަތްތެިރންގެ މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހޭ   .18

ކައުންސިލުތަކުން ވަކިްނ ދަފްތަރުކޮށް، ޢާންމުކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 

ވަގުތީގޮތުން 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ 

 އުސޫލު ކަނޑައެޅުން 

        ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތު މެދުވެރިވެގެްނ  13މި ޤާނޫނުގެ   .19

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ާޚއްަޞ އުސޫލުތައް ހިންގަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި، މި ބާބުގެ 

ރާެނ ދަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ަމސައްކަތްތެރިން ރަޖިސްޓަީރކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކު

 ަގވާއިުދގައި ކަނޑައަަޅއި،  ޚާއްޞަ އުސޫލުތަްއ، ކަމާބެހޭ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ

 އެ ަގވާއިދު ިދވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 

ކުއްޔަށްދީފައިވާ ދިރިއުޅުމަށް 
ތަންތަނުން ނުކުތުމަށް 

އެންގުމުގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް 
 ލާޒިމުވުން 

ދިރިުއޅުމުގެ ބޭނުމަށް ތަނެއް  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު )ހ(  .20

ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވެފަިއާވ އެއްބަްސވުމެްއަގިއ އެހެންގޮތަކަށް 

ފަިއވާ ެއްއވެސް ތަނެްއގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ދިިރއުޅުމަށް ކުްއޔަށްދީ

އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް ގެެނސް، އެތަެނއްަގއި ދިިރއުޅޭ ަފރާތްތައް ތަން 

އެތަެނއްަގއި ދިރިއުޭޅ  ،ދޫކޮށްދިޔުމަށް ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް އެންގޭނީ

)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަުހގެ ނޯޓިހެއް  60ފަރާތްތަކަށް މަދުވެގެން 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދިރިއުޅުމަށް ކުްއޔަށްދީފައިވާ ތަެންއ  )ށ(  

ކުއްޔަްށ ދީފައިވަީނ، ިލޔުމުން ެވވޭ ެއއްބަްސުވމަކާ ނުލައި 
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ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، އެފަދަ ތަނެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްަތއްވެސް ތަްނ 

އުޭޅ ދޫކޮށްދިޔުމަށް ތަނުގެ ވެރިަފރާތަށް އެންގޭނީ، އެތަެނއްަގއި ދިރި

)ފަސްދޮޅަސް( ުދވަުހގެ ނޯޓިހެއް  60ފަރާތްތަކަށް މަދުވެގެން 

 ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ތަން  )ނ(  

 ދޫކޮށްދިޔުމަށް ދޭ ނޯޓިސް، ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.

)ށ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަުކގަިއ، އެ ދެ އަކުުރަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި  )ރ(  

ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ކުްއޔަށް ހިފާފައިާވ ފަރާތް ތަން 

ދޫކޮށްދިޔުމަށް އަންަގިއގެންނުާވނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތަށް ަމްއސަލަ ހުށަހެޅުން 

ގޮތުން އެއްެވސް ހިމެނޭގޮތުން، އެފަދަ ފަރާތެއް ތަނުން ނެރުމަށްޓަކައި ޢަމަލީ

 ކަމެއް ކޮްށގެންނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ގެ ދަށުން ދިރިއުޅޭ ތަން ދޫކޮށްދިުޔމަށް އަންގަިއ  )ބ(  

ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ުކއްޔަށްިހފާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދީފައިވާ ޙާލަތުގަިއވެސް، 

މުތައް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަްސވުުމގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން އިލްތިޒާ

 އަދާކުރުންމަތީ ދެފަރާތުންމެ ދެމިތިބެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ތަނުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމުަގއި ުބނެފައި އެވަީނ،  )ޅ(  

ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފަިއވާ ތަނުގެ ެވރިފަރާތާއި ތަން ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތާިއ، 

 ސް ހިމެނޭގޮތުންެނވެ.އެއިން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައްވެ

ދިރިއުޅޭ ތަން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް ެއންގުން ކަމަށް  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި )ކ(  

ބުނެފައި އެވަނީ، ދިިރއުޅުމަްށ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ތަަނކުން، އެތަން 

 ،ކުއްޔަށް ހިފަިއގެންއުޅޭ ފަރާތް ނެރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ެއވިކްްޓކުރުމަށްޓަކައި 

 އެތަން ދޫކޮށްދިޔުމަށް ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން އެފަރާތަށް އަންާގ އެންގުމަށެވެ.

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ ޝަުކާވ  )އ(  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުިސންގ އެންްޑ 

 ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަްށީވ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، އެ

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުަގިއ ޢަމަލުކުރާނެ  )ވ(  

 14އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރާ ަގާވިއދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާަލއި، ިދވެހިސަރުކާުރގެ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

 މެދުކަނޑާނުލުން 
ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތުަގއި، ދިިރއުޅުމަށްޓަަކއި  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .21

ގުޭޅގޮތުން އެތަުނގެ ެވރިފަރާތް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީަފއިވާ އެްއވެސް ަތނަކާ 

އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ އެހެން ފަރާތަކުންވެސް އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ 

 ތެރެއިން ކަމެއް ކޮްށގެންނުވާެނއެވެ.

 ފެނާއި ކަރަންޓާއި މުވާޞަލާީތ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލުން؛  (1)   

ދިިރުއޅުމަށް ކުއްޔަްށ ހިފާ ފަރާތަށް މިނިވަންކަމާެއކު ތަނުަގއި   (2)   

 ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުން.

)ފަސްހާސް(  -/5,000މި މާއްދާއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ޮކށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ  )ށ(  

 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ ޝަުކާވ  )ނ(  

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުިސންގ އެންްޑ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަްށީވ 

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނެ  )ރ(  

      މަލުކުރަން ފަށާތާ އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރާ ގަާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަ

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  14

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރއިން އެކުލަވާަލއި، ިދވެހިސަރުކާުރގެ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން 

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

)ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ރަހުނު  93/9ޙާލަތުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޙައްުޤ، ޢާންމު އުސޫލުން ރަހުނު ހިފާ ފަރާތަށް 

ބަޔާންކުާރ  ވަނަ މާއްދާަގއި 3ލިބިގެންވީނަމަވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ 

މުއްދަތުގަިއ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯްއޗެއް ުނވަތަ ޢިމާރާތެއް ނުަވތަ އެނޫންވެސް 

އެފަދަ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުން އަާދކުރަންޖެހޭ ދަރަނި އަދާނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ 

މައްޗަށް އެ ރަހުނު ތަންފީޛުުކރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް ކަމެްއ، 

 ތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ކޮްށެގންނުވާނެއެެވ.ރަހުނު ހިފާ ފަރާތުން ނުވަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތުގަިއ، ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުެގ  )ށ(  

ގޮތުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މާނައިަގއި ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، 

ރަހުނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ އެނޫްނވެސް އިޖުރާއަުތތައް ހިންގުން 

 ހިމެނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  )ނ(  

ބަޔާންކުރާފަދަ ރަހުނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެްއވެްސ މަރުޙަލާއެްއ 

ފަށާފައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ަޢމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެކަެމްއ، މި މާއްާދގެ 

 ނިޔަލަށް ަވގުީތގޮތުން ފަސްކުރެވުނީެއވެ.)ހ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތުގެ 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ޙާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނެތް 
ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އާމްދަނީއަްށ ާއ ުގޅިެގން  19-މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޮކވިޑް )ހ(  .23

ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްަފއިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅޭެނ ތަނެއް ނެތި 

މަގުމަތިވެފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް، ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  3އެ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

ސަރުކާރުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަްނ  ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތގެ ނިަޔލަށް

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުީތ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ހަމަހަމަ  )ށ(  

އަދި ސާފުތާހިރުވުމަށާއި، ފާޚާނާކުރުމަށާިއ ނިދުމަށާއި،  ،އުސޫލަކުން

 ކެއިންބުއިމަށް ެއކަށީގެްނވާ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުވެަފއިވާ ތަެނއްަގއެެވ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން  )ނ(  

         ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުާރނެ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުާރ ަގވާއިދު 

 ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާަލއި 14މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 

ކާބޯތަކެތި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތި 

ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 

 އެހީވުން 

ުގޅިެގން އާމްދަނީއަްށ  އާ  19-މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޮކވިޑް )ހ(  .24

ނުރަނގަޅު އަސަުރކޮށްފަިއވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި ނުލިބި ޙާލުގައި 

       ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުަވތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  3އެ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ، އަންނަނިވި  )ށ(  

 އުސޫލުން ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ކާބޯތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ފަިއސާގެ   (1)   

 އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އަދި 

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ތިްނވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކާޯބތަކެތި   (2)   

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ، ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން، އަދި  )ނ(  

އިން ރަްއކާެތރިވުމަށްޓަކަިއ އަޅަންޖެޭހ އެކަީށގެންވާ  19-ކޮވިޑް 

 ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ  )ރ(  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަާޔންކުރާ ަގވާއިދު 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއކުލަވާަލއި، ދިެވހިސަރުކާރުެގ  14ފަށާތާ 

 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ 

ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ފަރުވާ ދެވޭނެ 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތގަިއ، ޤާޫނނާއި ަގާވއިދާ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .25

ޚިލާފުވެގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންެދވޭ ފަރާތްތަާކއި، ކަރަންޓީްނ 

މަރުކަޒުތަކަށާއި އެކަހެރިކުުރމުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންެދޭވ ފަރާތްތަކުގެ 
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އިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ވަގުތީ މަސްތުވާަތކެްއޗަްށ ދެވިހިފާފަ ،ތެރެއިން

ވަނަ  26ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަުރވާ ެދވޭނެ އިންިތޒާމު، މި ޤާނޫުނގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ ނިޔަލަށްހުރި މާއްދާތަކުަގިއވާ  30މާއްދާއިން ފެށިގެން 

 ގޮތުގެމަތިން، ނޭޝަނަލް ޑްަރގް އެޖެންސީން ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ.

ބޭނުމަށްޓަކައި، "މަސްުތވާތަކެްއޗަްށ ދެވިހިފާފައިާވ މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  )ށ(  

 2011/17މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ ޢިބާރާތަށް  11)މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 ދީފައިވާ މާނަިއގަެއވެ.

ރުވާ" ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، "ޑީޮޓކްސިފިކޭޝަން ފަ )ނ(  

ބުނެފައި އެވަީނ، މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ މީހާ މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ 

ދެވިހިފާފައިވާ މިްނވަރާއި ަމސްތުވާތަކެީތގެ ވިހަ އޭާނގެ ހަށިގަނޑުަގއާިއ 

ހިއްސުތަކުަގއި ހިފާފައިވާ މިްނވަރު މާއްދީގޮތުން ކަނޑުވާލުަމށްޓަކައި، ެދވޭ 

 ފަރުވާއަެށވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ވަގުތީ ޑީޓޮކްސިފިޭކޝަން ފަރުވާ ދިނުމުގެ މި  )ރ(  

 ،އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުަގއި ަޢމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ަބޔާްނކުރާ ަގާވއިދު

)ސާދަ( ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ނޭޝަނަލް  14މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ޒެޓުަގިއ ޑްރަގް އެޖެންސީން އެުކލަވާލައި، ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެ

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 

ފަރުވާދޭ ވަގުތީ މަރުކަޒު 

 ކަނޑައެޅުން 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަްނ ފަރުވާ ދޭނީ،  25މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26

އެކަމަށްޓަަކއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ކަނަޑއަޅާ ފަރުވާދޭ މަރުކަެޒްއ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ަބޔާންުކރާ މަރުކަޒު ހިންަގއި ބަލަހައްާޓނީ، ނޭޝަނަލް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  

      ޑްރަގް އެޖެންސީންނެވެ. އަިދ އެ އެޖެންސީން އެިދއްޖެ ހިނދެއްގަިއ،

އެ މަރުަކޒުެގ ސަލާމަތީ ކަްނކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ ކަންކަން، މޯލްޑިވްްސ 

 ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާެނއެވެ.
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޑީޓޮކްސިފިޭކޝަން ަފރުވާ ދެވޭީނ، އަންނަނިވި  25މި ޤާނޫނުގެ   .27 ތައް ފަރުވާ ދެވޭނެ ފަރާތް 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފުެވެގން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ  )ހ(  

ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތަކަާށއި އެކަހެިރކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކަށް 

އުމުރުން  ،މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާަފއިވާ  ،ގެންދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 )އަށާރަ( އަހަރުން މަތީގެ މީހުން؛ 18

ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފުެވެގން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވޭ  )ށ(  

މަރުކަޒުތަކަށް ފަރާތްތަކާއި ކަރަންޓީން މަރުކަޒުތަކަާށއި އެކަހެިރކުރުމުގެ 

ގެންދެވޭ ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިްނ މަސްތުވާތަެކއްޗަްށ ދެވިހިފާފައިާވ، އުމުރުން 

 )އަށާރަ( އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން. 18

 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދެވޭ ޑީޓޮކްސިިފކޭަޝން ފަރުވާއަީކ،  25މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .28 ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެްއގަިއ، ވަނަ  26މި ޤާނޫނުގެ 

 އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަަކށް ދެވޭ ފަރުވާެއއް ކަުމގަިއާވންވާނެެއވެ.

ޕޭޝަންޓް ޚިދުމަތެއް މެދުވެިރކޮށް؛ -ފަރުވާގެ މަރުަކޒުަގއި ެދވޭ އިން  (1)   

 ނުވަތަ

ޚިދުމަތެއް ޕޭޝަންޓް -ފަރުވާގެ މަރުަކޒުން ހިންގާ ައއުޓް (2)   

 މެދުވެރިކޮށް.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ހިންގޭ ފަރުާވގެ ޕްޮރގްރާމްތައް ވާްނވާނީ،  )ށ(  

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ބައިތަެކއްގެ މަްއޗަްށ 

އެކުެލވޭ، ކަމާބެހޭ ބައިނަްލއަޤްވާމީ މިންގަނޑުަތކަށް ފެތޭ ފަރުވާގެ 

 ެއވެ.ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަުމގަ

ޕޭޝަންޓް -( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ައއުޓ2ްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތގައި ހިންޭގ ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާްމ 

ވާންވާނީ، އެ ޕްޮރގްރާމްެގ ދަށުން ފަރުވާދެވޭ ފަރާތްތައް ަގވާއިދުްނ 

ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެްއ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ޮގތެއްގެމަތިން ދެޭވ 

 ކަމުގަެއވެ.
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ަފރުވާ ދޭންވާނީ،  25މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .29 ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޢާންމު އުސޫލު 

 ފަރުވާ ދެވޭ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެުކގަެއވެ.

ކުަޑކުއްެޖއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، ފަުރވާ ދެވޭ ފަރާަތކީ  )ށ(  

ުކއްޖާގެ ބެލެނިވެިރއެްއގެ ރުހުން  ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުއްާޖގެ ިއތުރުން، އެ

 ލިބިފައިއޮންނަންވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހިންގޭ ފަުރވާގެ ްޕރޮގްރާމެްއގަިއ  25މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ވަނަ މާއްދާެގ  30އެްއވެސް ފަރާތެއް ަބއިވެިރުކރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން އެމީހަކު ޓެސްޓުކޮށް، އެމީހެއްގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ހެދޭ 

 އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުަގއެވެ.

 
ޓެސްޓުކުރުމާއި އެސެސްމަންޓް 

 ހެދުން 
ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުާވގެ ޕްރޮގްރާމެްއގެ ދަށުން އެއްވެސް މީހަކަށް ފަރުވާ  )ހ(  .30

ެޓސްޓުކުރުމަށްފަހު، އެމީހަުކ ދޭންވާނީ، އެމީހަކު މަސްުތވާތަެކއްޗަށް 

ދެވިހިފާފައިވާ މަސްތުާވއެްއޗަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ، އެ މަސްތުވާެއއްެޗްއެގ 

ވިހަ އޭާނގެ ހަިށގަނޑުންނާއި ހިއްސުތަކުން މާއްީދގޮތުން ަނއްތާލުމަށްޓަކަިއ 

 އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ބޭސް ނުވަތަ ފަރުވާއަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަުތމަށްފަހުގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކުރާ ޓެސްުޓ ހެދުމަށްފަހު، އަންނަނިިވ  )ށ(  

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމީހެއްގެ އެސެސްމަންޓެއް ހަދަންާވނެއެވެ.

އޭނާ ބޭނުންކުރަމުން އައިސްފައިވާ މަސްތުވާަތކެތީގެ ބާވަާތިއ އޭނާ   (1)   

 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަމުން އައިސްަފއިވާ މުއްދަުތ؛

އޭނާގެ ކިަބއިން ވިުތޑްރޯވަްލެގ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަން ފަށާފައިާވ   (2)   

 ނިސްބަތް؛

އޭނާގެ ޙާލަތު ބަލާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް އޭނާ ދިރިއުޭޅ   (3)   

 ؛ތަނުގައި ުއޅޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްފަހު އޭނާ އެހެން މަސްތުވާއެްއޗެއް   (4)   

 ބޭނުންކުރުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮްތ މިންވަރު؛
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ކަނޑައެޅިަފިއވާ އުސޫލުން ޭއނާ ގަާވއިދުން މޮނިޓަރކުރެޭވނެކަން   (5)   

 ؛ނުވަތަ ނޫންކަން

 އޭނާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްާސނީ ޙާލަތު.  (6)   

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހަދާ އެސެސްމަންޓް ވާްނވާނީ، ކޮންމެ މީހެއްެގ  )ނ(  

 ވަކިން ދެނެގަތުމަށް ހެދޭ އެސެސްމަންޓެއް ކަުމގަެއވެ.ޙާލަތު 

ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަުރާވގެ ްޕރޮގްރާމެްއގެ ދަށުން ެއއްެވސް މީހަކަށް ބޭހެއް  )ރ(  

ދޭންވާނީ، ކަމާބެހޭ ިޞއްީޙ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިެއްއގެ 

ދެވޭ ބޭސް  އަދި އެފަރާަތށް ،ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަކާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން

 ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮެތއްގެމަތިންނެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ޓެކުހާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 
ޓެކުހަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން 

 ވަގުތީގޮތުން ފަސްކުރެވުން 
ޓެކްސް ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެުކހަކާ ގުިޅގެން  )ހ(  .31

         މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ ފަިއސާ ދެއްކުމަށް 

އެ ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ މުއްދަތު، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚެއްެގ 

ސަރުކާރަށް  ،ޔާރުނިޔަލަށް ަވގުތީގޮތުން ަފސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތި 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޓެކުހަށްވާ ަފއިސާ ދެްއކުން ަފސްކޮށްފިނަމަ،  )ށ(  

އެފަދައިން ފަސްކުެރވޭ ުމއްދަތާއި، އެ ފަިއސާ އަލުން ދައްކަން ފަށާެނ 

މުއްދަތު، ސަރުކާރުން ަކނޑައަަޅއި، ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެުޓގަިއ 

 ެވ.ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެ

 

ޓެކްސް ބަޔާނާއި އެހެން 
ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން 

 ފަސްކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެްއވެސް ޓެކުހަާކުގޅޭ ފައިސާެއއް  31މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .32

ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރާަނމަ، އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް 

ބަޔާނާއި އެނޫންވެސް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޓެކްސް 

 ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން އެ އޮޯތރިޓީން ފަސްކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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ޓެކުހަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 31މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ފަސްކޮށްދިނުމުގައި މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ އޮތޯރިޓީން 

 ޢާންމުކޮށް ޝާއިުޢުކރަންވާނެެއވެ. ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް،

 
ޓެކުހަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން 

 ފަސްކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ 
 ،މި ބާބުގެ ދަށުން ވަކި ޓެކުެހއް ދެއްކުން ފަސްކުެރވޭ ކަމަްށ ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި  .33

އެ ފަސްކުރެވެނީ އެ ޓެކުހަްށވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްަކންޖެހޭ މުއްދަތެވެ. އަދި 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު، އެ ފައިާސ 

ދެއްކުން ފަސްކޮށްެދވޭ ުމއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު އެ ފަިއސާ އަުލން ދެއްކުމަށް ކަނޑަެއޭޅ 

ތަ ތާރީުޚގަިއ އެ ފައިާސ ދައްކާަފއިނުވާަނމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު މުއްދަތުގަިއ ނުވަ

)ެޓކްސް ނެގުމާބެޭހ އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުްނ އެ ފައިސާ ހޯދުމުެގ  2010/3

 އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކާގުޅޭ ބައެއް އުސޫލުތައް 

 

އަޑުއެހުން ޢާންމުކޮށް ޝަރީޢަތުގެ 

ހުޅުވާލުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 ކަނޑައެޅުން 

އާ ގުިޅގެން އިުޢލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިްއޙަތުގެ ކުއްިލ  19-ކޮވިޑް  )ހ(  .34

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަުތގަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޝަރީޢަތްތަކާިއ 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެން ޓްރައިބިއުނަލްތަުކގެ ައޑުއެހުްނތަކުގެ ތެރެއިން 

ބާއްވަންޖެހޭ ޝަރީޢަތްތައް، ކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަުމގެ 

ފިޔަވަޅުަތއް އެޅޭނެ ގޮެތއްެގމަތިން އެފަދަ ޝަރީޢަތްތައް އަޑުއެހުމަްށ 

ކޯޓުަތކާިއ ޓްރަިއބިއުނަލްތަކުން  ،ޢާންމުންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ އިންތިޒާމު

 ނެެއވެ.ހަމަޖައްސައިދޭންވާ

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުަތއް، ޢާންމުކޮށް  )ށ(  

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
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އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންކް 

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތައް 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން 

 19-ކޮިވޑްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ،  )ހ(  .35

އާ ުގޅިގެން އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތު 

ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، އޯޑިޯއ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ލިންްކ މެދުވެރިކޮށް 

ޝަރީޢަތްތަކާއި ޓްރައިިބއުަނލްތަކުގެ ައޑުއެހުންތައް ުކރިއަށްގެންެދވޭނެ 

 އެވެ.އިންތިޒާމު ކޯޓުތަުކަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެ 

ވަކި ޤާނޫނެްއަގއި ނުވަތަ ގަާވއިދެްއގައި ހެކިަބސް ނަގަްނާވނީ ޝަރީޢަތުގެ  )ށ(  

މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މައްސަލައިެގ އަޑުއެހުމަށް ހެކިން ހާޒިރުކޮްށގެން ކަމުަގއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި 

ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްިތޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ވީިޑއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 

 ފަނޑިޔާރަށް ނުވަތަ ޓްރައިިބުއނަލްގެ މެންބަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީިޑއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް  )ނ(  

ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ޓްރައިިބުއނަލްގެ މެންބަރު 

 މުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނަކމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.ނިން

 މައްސަލަިއގެ ބާވަތް؛ (1)   

ގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ކަމަށް  19-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮކވިޑް (2)   

 ؛ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މިންވަރު

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ސަުރކާރުެގ  19-ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޮކވިޑް (3)   

 ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަޅާފަިއާވ ފިޔަވަޅުަތއް؛

އަުޑއެހުމުގައި ަބއިވެިރވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގަިއ، ޯއޑިއޯ ުނވަތަ ީވޑިޯއ  (4)   

ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ައޑުއެހުުމގައި ަބިއވެރިވުުމގެ ޤާބިލުކަްނ ހުރި 

 މިންވަރު.

ދަށުން އޯިޑއޯ ނުަވތަ ވީިޑއޯ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތަކާިއ މި މާއްދާގެ  )ރ(  

ޓްރައިބިއުނަލްތަުކގެ ައޑުއެހުްނތައް ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ިނންމައިފިނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުގަިއ  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފިަޔވަިއ،  ފިޔަވައި ުނވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތައް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭްއޭވނެ އިންތިޒާމު 

 ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްަރއިބިއުނަލްަތކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި، އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީިޑއޯ ލިންކް  )ބ(  

ކަނަޑއެޅޭ އުސޫލަކުްނ ޢާންމުންނަށް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތައް، 

ފެންނާނެ ނުވަތަ އަުޑެއހޭނެ އިންތިޒާމެއް ކޯޓުަތކުން ނުވަތަ 

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ޝަރީޢަތްތަްއ ޢާންމުކޮށް 

 ހުޅުވާލަިއގެން ބޭްއވުން ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ.

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް 

މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ 

ށަހެޅުމާއި ލިޔެކިޔުން ހު 

 ޙަވާލުކުރުން 

އާ ގުިޅގެްނ  19-އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ކޮވިޑް   .36

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، 

ލިޔެިކުޔން ހުށަހެޅުމުގައާއި، ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލަށް މައްސަލައާއި 

ޚަޞްމުންނާއި އެނޫންވެްސ ފަރާތްތަކަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ިލޔެކިޔުން ަރއްދުކުރުުމގަިއ 

އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތްަތއް ެމދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރެވޭެނ ިއންތިޒާމު ކޯޓުތަުކަގއާިއ 

 ޓްރައިބިއުނަލްތަުކގައި ހަމަޖަްއސަންވާނެެއވެ.

 

ންކުރާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާ 

 މުއްދަތުތަކަށް ލުއިދިނުން 
އާ ުގޅިގެން އިޢުާލންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ ޙާލަތުަގއި  19-ކޮވިޑް  )ހ(  .37

އަޅާ ފިަޔވަޅަކާ ގުިޅގެން ޢާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ަވގުތަށް ގެެނވޭ 

 ،ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ުނވަތަ ގޭަގއި ތިބުމަށް އަންގާފަިއވުުމގެ ސަބަބުން

)ދިހަެއއް( ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަެތްއަގއި ޝަރީޢަތަށް  10އި ޤާނޫނެއްގަ

ވަކި މަްއސަލަެއއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވނަމަ، އެކަމެްއ 

)ދިހަެއއް( ުދވަހުގެ ުމއްދަތެއް، ަކމާބެހޭ ފަރާތަށް  10ކުރުމަށް އިތުރު 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭަގއި، ކުުށގެ ތުހުމަތުގައި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނުކރާ )ށ(  

ހައްޔަރުކުެރވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިުރކުުރމަށް ޤާނޫނުގައި 

 ކަނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތެއް ުނހިމެނެއެވެ.

ވަކި މަްއސަލަެއއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ  )ނ(  

          ދިގު މުްއދަތެއް ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާނަމަ، މުއްދަތަށްވުރެ

އެ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ އެކަން ކުރުމަށް އިްސކަންދޭންވާނެެއވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ޢާންމު ޞިއްޙަތުެގ ުކއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަުތ 
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އިޢުލާންކޮށްފައި އޮތުުމގެ ސަަބބުން، އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުެގ ކުރިން ވަިކ 

އްސަލަެއއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މަ

ކޯޓުގެ ހުއްަދއާެއކު އެ މުްއދަތު އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްިތާޔރު އެފަރާތަކަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ 

ގަވާއިދުތައް އިޞްލާޙުކުރުމާއި 

 އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން 

 ،ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކޯުޓތަކާއި ޓްރައިިބއުނަލްތަުކގެ ަގވާއިދުތަުކަގއިމި  )ހ(  .38

މީހުން ހާޒިރުކުރުާމ ގުޭޅގޮތުންނާއި  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ގުޭޅގޮުތންނާއި

 ،ޝަރީޢަތްތަކާއި މައްސަަލއިެގ އަުޑއެހުންތައް ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުންނާއި

ލުތަްއ، ކަާމުގޅޭ ނިސްބަތަށް ލިޔެކިޔުން ަރއްދުކުރުުމގައި ަޢމަލުކުރެވޭ އުސޫ

ވަގުތީ ގޮތުން އިޞްލާުޙކުުރމާއި، އަލަށް އެކުަލވާލަންޖެހޭ އުސޫލުތައް 

 އެކުަލވާލުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓުަތކަށާއި ޓްރައިިބއުނަލްތަކަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އިްޞލާޙުކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަކާއި ެއކުލަވާލަންޖެހޭ  )ށ(  

)ސާދަ( ދުަވހުގެ ތެރޭަގިއ  14މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  ،އުސޫލުތައް 

 އެކުަލވާލައި ދިވެހިސަުރކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ދައުލަތް ހިންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް 

 

ހާޒިރުގައި ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ 
ކަންކަން އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ 

 މެދުވެރިކޮށް ކުރުން ލިންކް 
 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ދައުލަުތގެ  )ހ(  .39

      ކަމާބެހޭ ފަރާތެއްގެ ހާޒިުރގަިއ ކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެްއ، 

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަުތގަިއ، އޯިޑއޯ ނުވަަތ  3މި ޤާނޫނުގެ 

 ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ުކރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ވީިޑއޯ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫލާ ެއއްގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ،  )ށ(  

ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާިއން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ އިޖުރާއަތުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް 

މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުން ދޫކުރުމާއި 

 ރައްދުކުރުން 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، ދައުލަުތގެ  )ހ(  .40

     އިދާރާއަކުން ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ މުއްދަތުގައި، އިލެްކޓްރޯނިކް ވަސީލަތެްއ  3

 މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ލިޔުން ދޫކުރާނީ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް  )ށ(  

ނުވަތަ ަގާވއިދެްއގައި ަބޔާންކުރާ އުސޫލުތަާކ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިްނ 

ެވސް، އިލެކްްޓރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިޮކށް އެ ލިޔުން ކަމުގަިއވީނަމަ

ދޫކުރުމަށް އެ ލިޔުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ުނަވތަ އެއްބަްސވުމެްއގައި ެއހެން ގޮތަކަށް  )ނ(  

ައކުން ޕޯސްުޓގެ ޒަީރއާއިްނ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ އިދާރާ

      ނުވަތަ އަތުން އަތަށް އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަންެޖހޭ ލިޔުމެއް،

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ މުއްދަތުަގއި، އިލެކްޓްރޯނިްކ  3މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަސީލަތެއް މެދުވެިރކޮށް ރައްުދކުރެވިދާނެެއވެ.

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް 

 މެދުވެރިކޮށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން 
ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ނުވަަތ  )ހ(  .41

އެނޫންވެސް ސަބަަބކަށްޓަަކއި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަްށ ެއއްެވސް ފަރާތަކުން 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކުާރ  3މި ޤާނޫނުގެ  ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

 ގަިއ، އިެލކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މުއްދަތު

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫލާ ެއއްގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ،  )ށ(  

ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާިއން ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ އިޖުރާއަތުތަކާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 
ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމާއި މާލީ 

 އޮޑިޓްކުރުން 

 

ނޫން މާލީ -ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ނުަވތަ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ބޭންކް )ހ(  .42

އިދާރާއަކުްނ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނުވަަތ ޤާނޫނަުކން ލާޒިމުކުރާ 

އެނޫންވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަަޅންޖެހޭ މާލީ ހިސާބެއް ނުވަތަ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް 

ޅުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނުވަތަ ތާރީޚު ހުށަހެ
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މުްއދަތުގެ ތެރޭގައި  3މެދުވެރިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ކަމުގަިއވާނަމަ، ެއކަން ކުރުމަށް އެ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިަފއިވާ މުއްދަތަްށ 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  ނުވަތަ ތާރީޚަށް ޢަމަލުކުރުން، މި ޤާނޫނަށް

 މެދުކެނޑުނީއެވެ.

ނޫން މާލީ -ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ނުަވތަ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ބޭންކް )ށ(  

އިދާރާއަކުން ކުރަންޖެހޭ އޮޑިެޓއް ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނަކުން 

ވަނަ  3ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު ނުވަތަ ތާރީޚު މެދުވެރިވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

، ެއކަން ކުރުމަށް މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަުމގަިއވާނަމަ

 އެ ޤާނޫނަކުން ކަނަޑއެޅިަފއިާވ މުއްދަތަށް ނުވަތަ ތާރީޚަށް ޢަމަލުކުރުން، 

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މެދުކެނޑުނީެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަސްކުރެވެނީ މާލީ ހިސާުބ ނުވަތަ އަހަީރ  )ނ(  

  ކަނޑައެޅިަފއިާވ މުއްދަތެއްނަމަ،ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނަކުން 

         އެ މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އެ މުއްދަތު ގުނުން މެދުކެނޑިފަިއވަނީ،

އިން ފެިށގެން، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ުކްއލި ނުރައްކަލުގެ  2020މާރިޗު  12

ޙާލަތު ނިމުމަކަށް ގެންނަ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ކަުމގައި ބެލޭެނއެެވ. އަދި އަލުްނ 

ދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ ޙާލަތު އެ މުއް

 ނިމުމަކަށް ގެންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ފަސްކުރެވެނީ ަވކި ަކމެއް ކުރުމަށް  )ރ(  

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ތާރީޚެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ެއކަން ކުރުމަށް އަލުން ކަނޑައެޅޭ 

މުގަިއވާނީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތު ތާރީޚު ކަ

)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަާވ  30ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނިމުމަކަށް ގެންނަ

 ތާރީޚަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ އޮޑިްޓކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މުއްދަތެްއ  )ބ(  

ކުރުމަށް އަުލން ކަނޑައެޭޅ ނުވަތަ ތާރީޚެއް ފަސްކުެރިވްއޖެނަމަ، އެކަން 

ތާރީޚު ކަމުގަިއވާނީ، ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތު 

)ނުވަދިހަ( ދުވަސް ހަމަވާ  90ނިމުމަކަށް ގެންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތާރީޚަށެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ަވކި އިދާާރައކާ ގުިޅގެން  )ޅ(  

އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް، މި މާއްާދގެ )ބ( ގައި ަބޔާންކުާރ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ަބޔާންކުރުމާއެުކ، 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަަޅއި، އެ ކޮމިޓީެގ 

 ހުއްދައާެއކު އެ މުއްދަތު އިތުުރކުރެވިދާނެެއވެ.

މާއްދާގެ )ޅ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ފަދައިން މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނީ، މި  )ކ(  

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެެވ. 60ގިނަެވގެން 

 

ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުން 

 ލާޒިމު ކަންކަން ފަސްކުރެވުން 
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހާ ިހނދަކު، ވަކި  )ހ(  .43

ގަިއ ަވކި ކަެމްއ ކުރުމަށް މުއްދަތެއް ުނވަތަ ތާރީޚެްއ ޤާނޫނެއް

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޙާލަތުގައި، ައދި އެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ މުއްދަތާ  3ތާރީޚު ދިމާވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މުއްދަތަްށ ކަމުގަިއވާނަމަ، ެއކަން ކުރުމަށް އެ ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިަފއިވާ

ނުވަތަ ތާރީޚަށް ޢަމަލުކުރުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު 

 މެދުކެނޑުނީއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އޮންަނ ތާރީޚު ނުވަތަ  )ށ(  

މުއްދަތު ފަސްކޮށްދެޭވ ކަްނކަމުގެ ތެޭރގަިއ އަންނަނިިވ ކަންކަމެްއ 

 ނުހިމެނެއެވެ. 

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއަޔރުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްެގ   (1)   

ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ަކމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑަައޅާފައިާވ 

 މުއްދަތުތައް؛

ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ ފަރާތްަތކަށް ޤާނޫނީ ަވކީލެްއގެ އެހީެތރިކަން   (2)   

 ؛މުއްދަތުތައްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ 

އަޅާލުމާއި ރަްއކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިން ދައުަލތަށް   (3)   

 ؛ނެގުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތައް

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހާއި ކުއްާޔއި ފީ ދެއްކުމަށް ޤާނޫނުގަިއ   (4)   

 ކަނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތުތައް.
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( ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދައުލަތަށް 4) މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )ނ(  

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ުކއްެޔއް ނުވަތަ ފީއެއް ެދއްކުމުަގއި މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ުނަވތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ލުޔެއް  31

 ޤާނޫނު ދިނުމަށް ދައުލަތަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަކަްށ މި

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ފަސްކުރެވެނީ ަވކި ަކމެއް ކުރުމަށް  )ރ(  

ކަނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތެއްނަމަ، އެ މުއްދަތު އަލުން ގުނަން ަފށާނީ، ޢާންމު 

ޞިއްޙަތުެގ ުކއްލި ނުރަްއަކލުގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް ެގންނަ ތާރީޚުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ފަސްކުރެވެނީ ަވކި ަކމެއް ކުރުމަށް މި  )ބ(  

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ތާރީޚެއްނަމަ، އެކަން ކުރުމަށް އަލުން ަކނޑައެޅޭ ތާރީޚު 

ކަމުގަިއވާނީ، ޢާންމު ިޞއްަޙތުގެ ުކއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާަލތު ނިމުމަކަށް 

 ވެ.)ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ާތރީޚަށެ 30ގެންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި މާއްދާގެ )ރ( އާއި )ބ( އެެހންއޮތްނަމަވެސް، އެ ދެ އަކުުރަގއި ބަޔާންކުރާ  )ޅ(  

މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ، މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ ދަށުން ފަްސކޮށްދެވޭ އިލްތިޒާުމ 

އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، ަކމާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަށް 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށްވުރެ  60ފެނިއްޖެނަމަ، އެ މުއްދަތު، ގިނަެވގެން 

އިތުރުނުވާނެ ފަދައިން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ެއ އިދާރާއަކަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން 

 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް 

ހެލްތުގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފުވާ 

 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

އާ ގުިޅގެން އިުޢލާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިްއޙަތުގެ ކުއްިލ  19-ކޮވިޑް  )ހ(  .44

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ އޮފް ޕަބްލިކް 

ހެލްތު އަންގާ އެންގުންަތކާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އަންނަނިވި ފިޔަަވޅުތަްއ 
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ގެ އިޚްތިޔާރު ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް އެޅުމު

 ލިބިގެންެވއެވެ.

)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ  2012/7ޤާނޫނު ނަންބަރު   (1)   

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އަންާގ 

އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަީކ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ކަމުެގ 

         )އެއްހާސް( ރުިފާޔއާިއ، -/1,000ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލަިއ، 

ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން )ދިހަ 10,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުން؛

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިުކރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ   (2)   

ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު އަންގާ އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ަފރާތަކީ 

 5,000/- ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ، ކަމުެގ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،

)އެއްަލއްކަ( ރުިފޔާއާ  100,000/-  )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި

 .ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

ނުވަތަ ާޢންމު ޞިއްޙަތު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފިޔަވަޅުަތއް )ށ(  

ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ އެނޫްނެވސް ފިޔަވަެޅއް 

ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް، ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް 

 ފުލުހުންނަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް 
ހެލްތުގެ އެންގުންތައް 

ފުލުހުންގެ ތަންފީޛުކުރުމުގައި 
 އެހީތެރިކަން ހޯދުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް  44މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .45

ޕަބްލިކް ހެލްތު އަްނާގ އެންގުންަތއް ތަންފީުޛުކރުމަށް ފުލުހުން 

 ޙަރަކާތްތެރިވުމުަގއި، އަންނަނިވި ބާރުތައް ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަްއ އެ އެްނގުމާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރަން އެންގުމާ   (1)   

 އެންގުން؛

 އެންގުމާ ޚިލާފަށް ތަނެއްަގއި އެްއވެުއޅޭނަމަ، ެއއްވުން ރޫޅާުލން؛  (2)   

ވަނަ  44އެންގުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަްއ ވަގުތުން މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ؛މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ޖޫރިމަނާކުރުން
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( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން އަންގާ ެއންގުމާ 1އަކުރުގެ )މި  (4)   

 އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތައް ހައްޔަުރކުރުން.

ެއއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަްށ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުން ިފޔަވަޅު ެއޅުމުަގއި )ށ(  

 އަތްލައި، ުނވަތަ ހިފަހައްޓައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރަްނވާނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2008/5)ޖިނާއީ އިޖުާރއަުތގެ ޤާނޫނު( އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016/12

)ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އާިއ، އެނޫންވެްސ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގައި 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެ ޤާނޫނުތަކުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ދާއިރާގެ ތެޭރގަެއވެ. 

ދަށުން ފުލުހުން އަޅާ ފިޔަވަޅުަތއް، ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް މި މާއްދާގެ  )ނ(  

ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ގަވާއިދުން އަންގަމުން ދިޔުމުގެ އިތުރުން، އެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ 

 މަޢުލޫމާތު، ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
      މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެޅިެގން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،   .46 ގަވާއިދު ހެދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުަތއް ހަދަިއ ހިންގާނީ، އަންނަނިިވ ދައުލަތުެގ 

 އިދާރާތަކުންނެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމާުގޅޭ ކަންކަމުަގިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  )ހ(  

 ؛ހައުސިންގ އެްނޑް އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރއިން

ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  )ށ(  

އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުމުަގއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

 ސޯޝަލް ސަރވިސަްސއިން؛

ކަންކަމުަގއި، މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓެކުހާއި ދައުލަުތގެ މާލިއްާޔއާގުޅޭ  )ނ(  

 ފިނޭންސްއިން؛

 އޮޑިާޓގުޅޭ ކަްނކަމުަގއި، ޮއޑިްޓ އޮފީހުން؛ )ރ(  

ޝަރީޢަތްތަކާއި ޓްަރއިބިއުނަްލތަކުގެ އަުޑއެހުންތަކާުގޅޭ ކަްނަކމުގައި ކަމާބެހޭ  )ބ(  

 ޓްރައިބިއުނަލްތަާކއި ކޯޓުަތކުން؛
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އުނިކަެމއް ލިބޭފަދަ ކަންކަމުގަިއ ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤަކަށް  )ޅ(  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓްއިން.

 

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

 .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ

       ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެޅިެގން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،މި   .48 މާނަކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

 އެ ލަފްޒުތަާކއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފަިއެއވާ މާނަކުރުމެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ިސިވއަރ އެިކއުްޓ ރެސްޕިރޭޓަރީ " ކަމަށް 19-"ކޮިވޑް )ހ(  

( ިއން ޖެހޭ ބަލި SARS-CoV-2) 2ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިަރސް 

 އަށެވެ. (COVID-19)ކަމުގަިއވާ ކޮރޯާނވައިަރސް ޑިީޒޒް 

އާ ގުިޅގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ުކއްލި ނުރައްަކލުގެ ޙާލަތު"  19-"ކޮިވޑް )ށ(  

)ޢާްނމު ޞިއްޙަތު  2012/7ޤާޫނނު ނަންބަރު ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، 

 2020މާރިޗު  12ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  33ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ 

 ގައި އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ުކއްލި ނުރަްއކަުލގެ ޙާލަތަށެވެ.

އްިލ އާ ުގޅިގެން ދިެވހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކުރާ އެޫނންވެސް ކު 19-"ކޮިވޑް )ނ(  

-ނުރައްކަލުގެ ުނވަތަ ކާިރސާެގ ޙާލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޮކިވޑް

ވަަނ  253އާ ގުޅިގެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  19

މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރާ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ޙާލަތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު 

  ބެލެހެއްޓުމުެގ ޤާނޫނު( ގެ )ކާރިާސއާބެހޭ ކަންކަން  2015/28ނަންބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޢުާލންކުރާ ކާރިސާގެ ޙާލަތަެށވެ. 7
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