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 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައް ފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ކީުރ ހަފުތާގެ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އިަދ ބުރްާސފިަތ 

ފޮނުއްވުމުގެ  ިލޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ާޝިއޢު  ގެޒެޓުގިައ  ދުވަހުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ިހނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. ިލޔުންތައް 

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.     gazette@po.gov.mv ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ

ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ   

މިައކްރޮޯސފްޓް ވާރޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

ވިޮލއުމް: 41    އަދަދު: 178     ތީާރޚު:     8 ޛުލިްޙއްޖާ 1433  -  24 އޮކްޓޯބަރ 2012    ބުދަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2010 (ނުކުޅެދުންތިެރކަން ހުންނަ ީމހުންގެ ޙައްޤުތައް 

ް ރައްކާތިެރކުރުމިާއ މީާލ އީެހތިެރކަން ފޯރުކޮށިްދނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށ

1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ތިންވަނަދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ހޯމަވި  51މަހުގެ  ޮއކްޯޓބަރވަނަ އަހަރުގެ  2012
)ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  0252/8ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި 7

 "ބިލު ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ވަނަ 1ރުކޮށްދިނުމުގެ ާޤނޫނު( އަށް ރައްކާތެރިކުރުާމއި މާލީ އެީހތެރިކަން ފޯ
 ބުދަ ހ( ވި 5411ޛުލްަޤޢިދާ  8) 0250 އޮކްޓޯބަރ 24 ،މަތިންގޮުތގެަގއިވާ ވަނަ ާމއްދާ 20ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ިދވެހިަސރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަުދ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން
 ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.

 



 

 3 

 1021/6 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 

 )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  1020/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  2
 

ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިުކރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަްނ  )ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ 0202/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ަނއުންގެ ަތއްޙުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާ
 
ގޮތަށް  އަންނަނިވި ( ވަނަ ނަންބަރު 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2 

 އިޞްލާޙުކުރުން.
ޚިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިްނ އެމީހުން  ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ޞިްއޙީ (4) )ހ( .5  

 އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރެއް.
 

 ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަުކގެ މާނަކުރުމުގެފްވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހުރި ލަ 55ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1 
 އިތުރުކުރުން.ގެ މާނަ ޢިބާރާތުއަންނަނިވި ފަހަތަށް 

އެވަީނ، ނަފްސާނީ  ބުނެފައި ގައިޞިްއޙީ ޚިދުމަތްތެރިން" ކަމުބެހޭ ކާ"ނަފްސާނީ ބަލިތަ   

ނަށް ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ންބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމާއި އެަފދަ ބަލި މީހު

ންނާއި، އެފަދަ ބަލިތަކުން ަރއްކާތެރިކުރުމަށް މަަސއްަކތްކުރާ ޑޮްކޓަރު

ފަންނުެގ  އެ،  ރުންނާއިކައުްނސެލަ ،ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި   ،ރިސްޓުންނާއި ިކއެޓްސައި

 ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނަށެވެ.
 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަވކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްާދެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާ ަތންތަން،  .3 

 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުިޅގެން ބަދަލުކުރުން.
 

ސަރުކާރުެގ  ދީޤުކޮށް، ދިވެހިޞްމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލަކުރަން ފަށާނީ .4 
 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

   

______________________ 
 



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީދ ިއނިްދރާ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ދުރަށ ިހލޭ ް އެންގެވުންތައ ދެންނެވުންތަކިާއ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


