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 2021/6 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

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

 

 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް  އަންނަނިވި އަށް ( ޤާނޫނު ރަްއކާތެރިުކުރމުގެ ޞިއްޙަތު  ޢާންމު) 2012/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 އަުކރު އިުތރުުކރުން. 2ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް  35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

 ޚަރަދުކުރުމަށް  ދިާމވެްއޖެނަމަ ާޙލަތެއް ުނރައްަކލުގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު )ރ( .35 

 ޚަރަދު  ކުރަންެޖހޭ ޙާލަުތގައި އެ  މިންވަރަށްުވރެ ހިމަނާފައިވާ  ބަޖެޓުަގއި ދައުލަތުގެ

 ބަޔާންކޮށް، ލުސީތަފް މިންަވރު، ފައިާސގެ ބޭނުްނވާ އިުތރަށް އިތުރުވާނަމަ،

 ުހއްދަކުރާ  މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންގެ  އަދި . ށަހަޅަންވާނެއެވެހު މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

 ފައިސާ  އެ މެނުވީ މަތިން އުސޫުލގެ ކަނޑައަޅާ އަދި  މިންވަރަކަށް

 .ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

     އަށް ( ޤާނޫނު ރައްކާެތިރކުރުމުގެ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 2012/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ބ(  

 ިޞއްޙަތަށް ޢާންމު ފަށާިއރު ޢަމަުލކުރަން  ޤާނޫނަށް ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ 1

       އަދި އިުޢާލނުކޮށްފައިވާނަމަ، ުކރިމަތިވެއްޖެކަމަށް ޙާލަެތއް ުނރައްކަުލގެ ކުއްލި

     މާއްދާގެ  މި  ހިސާބުން ފަށާ  ޢަަމލުކުރަން  ޤާނޫނަށް މި  ދެިމއޮތްނަމަ، ާޙލަތު އެ

 .ޢަމަުލކުރަންވާނެެއވެ ގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ( ރ)
 

 އިތުުރކުރުން. މާއްދާ  2ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް  39ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

 ގުޅިގެން  އެކަމާ އިޢުލާނުުކރުމަށްފަހު، ޙާލަތު ނުރަްއކަލުގެ  ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު )ހ( .1-39 ޚަރަދު 

 މަހަކުން،( ދޭއް) 2 ންމެކޮ ލު،ސީ ތަފް ޚަރަދުގެ އެންމެހައި  ހިނގާ  މަހަކު ކޮންމެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މަޖިީލހަށް ރަްއޔިތުންގެ ވަޒީރު  ޒިންމާވާ  ކަންކަމަށް މާލީ
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( ދޭއް) 2 އޮތް ުކރިައށް ހުަށހަޅާއިރު ލުސީ ތަފް ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  

 ލުގައި ސީ ތަފް ޚަރަދުގެ މިންަވރުވެސް  ލަފާކުރާ  ަޚރަދުވާނެކަމަށް މަސްދުވަހަށް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ

 އޮްތއޮތުން  އިޢުލާުނކޮށްފައި ާޙލަތު  ނުަރއްކަުލގެ ކުއްލި  ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު )ނ(  

 ާޙލަތާ  އެ  ތެރޭަގއި ުދވަހުގެ ( ފަސްދޮޅަސް) 60 ގިަނވެގެން އަންނަތާ ނިމުމަކަށް

 ކުރުމަށްަފހު  ޮއޑިޓެއް ފުރިހަމަ  ޚަރަދުތަުކގެ  އެންމެހައި  ުކރި ގުޅިގެން

 ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާއި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ރިޕޯޓު، ލާއި ސީތަފް އެންމެަހއި  ހުށަހަޅާ މަޖިީލހަށް ރަްއޔިތުންގެ ދަށުން  މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިަސރުކާރުގެ  ލިބޭނެގޮތަށް، ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޢާންމުންނަށް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ

  އަށް ( ޤާނޫނު ރައްކާެތރިުކރުމުގެ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 2012/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ބ(  

 ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު ފަށާިއރު  ޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނަށް  ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ  1

     އަދި  އިޢުލާުނކޮށްފައިވާނަމަ، ުކރިމަތިވެއްޖެކަމަށް  ާޙލަތެއް ުނރައްަކލުގެ ކުއްލި

 މާއްދާގަިއވާ  މި ހިސާުބން، ފަށާ  ޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނަށް  މި ދެމިއޮތްނަމަ، ޙާލަތު  އެ

 .ޢަމަލުުކރަންވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން
 

 ވަޒަންކުރާ  މިންވަރު 
 ރިޕޯޓު 

 ނިމުމަކަށް  މުއްދަތު އިޢުލާނުުކރާ  ޙާލަތު  ނުަރއްކަުލގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު )ހ( .39-2

 ކަންކަމުގެ  ައންނަނިވި ތެޭރގައި ދުވަުހގެ( ނުވަިދހަ) 90 ގިނަވެގެން އަންނަތާ

 ތައްޔާރުކޮށް، މަޝްަވރާެގމަތިން ރަލްގެ ނެ ޖެ ޑިެރކްޓަރ ރިޕޯޓެއް، އެުކލެވޭ މައްޗަށް

 .ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ ވަޒީރު  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށާއި

 މެދުވެރިވި  އިޢުލާނުކުަރން ާޙލަތު ުނރައްަކލުގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (1)   

 ސަބަބު؛

 އަޅާފައިވާ  އިޢުލާނުުކރުމަްށފަހު ޙާލަތު  ނުަރއްކަުލގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (2)   

 ފިޔަވަޅުތައް؛

 އަޅާފައިވާ  އިޢުލާނުުކރުމަްށފަހު ޙާލަތު  ނުަރއްކަުލގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (3)   

 ރައްކާެތރިކަން؛ ކާމިޔާީބއާއި ލިބުނު ސަބަބުން ފިޔަވަޅުތަކުގެ
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 ދިމާވި  އިޢުލާނުުކރުމަށްފަހު ޙާލަތު ުނރައްކަުލގެ ކުއްލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (4)   

 ގޮންޖެހުންތައް؛

 ދިމާވި  އިޢުލާނުުކރުމަށްފަހު ޙާލަތު ުނރައްކަުލގެ ކުއްލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (5)   

 އެޅިދާނެ މުސްތަޤްބަުލގައި ގޮތުން  ނުދިނުމުގެ  ަތކުާރރުވިޔަ  ގޮންޖެހުންތައް

 ލު؛ސީަތފް ގޮުތގެ ގަސްދުުކރާ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި

 ސަބަބުން  އިުޢލާނުކުރުުމގެ ާޙލަތު ުނރައްކަުލގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (6)   

 މާލީ  ނުވަތަ  ޖިސްމާނީ  ލިބުނު ބަަޔކަށް ރައްޔިތުްނގެ ުނވަތަ ރައްޔިތުންނަށް

 ގެއްލުން؛

 ޙާލަތުގައި  އިޢުލާނުކޮށްަފިއވާ ާޙލަތު ނުރަްއކަލުގެ ކުއްލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު  (7)   

 ހޭދަކުރިގޮުތގެ އެހީ  ފައިސާާއއި އެ  އެހީއާއި، ފައިސާާއއި ޖުމްލަ  ލިބުނު

 .ޚުލާޞާ

 ލިބޭޭނގޮތަށް، ލުއިފަސޭހަަކމާއެކު ޢާންމުންނަށް ރިޕޯޓު، ހުށަހަޅާ ދަށުން  މާއްދާގެ މި )ށ(  

 .ޝާއިޢުުކރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި  ދިެވހިސަރުާކރުގެ  ވަޒީރު

  އަށް ( ޤާނޫނު ރައްކާެތރިުކރުމުގެ ޞިއްޙަތު ޢާންމު) 2012/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު )ނ(  

 ޞިއްޙަތަށް  ޢާންމު ފަށާިއރު  ޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނަށް  ގެނައުުމގެ އިޞްލާޙު  ވަނަ  1

     އަދި  އިޢުލާުނކޮށްފައިވާނަމަ، ުކރިމަތިވެއްޖެކަމަށް  ާޙލަތެއް ުނރައްަކލުގެ ކުއްލި

 މަޖިީލހަށް  ަރއްޔިތުންގެ ޤާނޫނުގައި  މި މާއްދާއާއި  މި  ދެމިއޮތްނަމަ، ޙާލަތު އެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ވަޒީރު  ރިޕޯޓު، ެއހެނިހެން ބަޔާންުކރާ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް
 

 .އިޞްލާޙުުކރުން ގޮަތށް އަންނަނިވި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  76 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .3
 

 ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި 
 ކޯޓު  ޙާލަތެއްގައި 

 ވަނުން  ނުލާ  އަމުރަކާ 

 ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިުޢލާނުކޮށްަފއިވާ ާޙލަތު ުނރައްކަުލގެ ކުްއލި ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު (ހ) .76

 ހޯދުމަކާ  އަމުރެއް  ކޯޓު ގޮތުން، ހާިސލުކުރުމުގެ  މަޤްޞަދެއް  ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނުން މި

 ޢާންމު ނުވަތަ ތަނަކަށް ިދރިނޫޅޭ މީހުން ނުވަތަ ތަނަކަށް ދިރިއުޅޭ މީހުން ނުލާ،

 .ލިިބގެންވެއެވެ  ޖެނެރަލަށް  ިޑރެކްޓަރ ހުއްދަ ވަނުމުގެ ތަނަކަށް
 

ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުަގއި ާޝއިޢުކުާރ ދުވަހުްނ  ،ތަްޞދީޤުކޮށް ،ިމ ޤާނޫނު ފާސްވެ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާނީ .4
 ފެށިގެންނެވެ.

  

________________________ 


	Cover (Qaanoonu nanbaru 6-2021, Qaanoonu nanbaru 7-20121, Aammu sihhathu rakkaatheri kurumuge qaanoonah 1 vana islaahu genaumuge qaanoonu)
	Qaanoonu nanbaru 6-2021 (Qaanoonu nanbaru 7-20121, Aammu sihhathu rakkaatheri kurumuge qaanoonah 1 vana islaahu genaumuge qaanoonu)

