ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު  2020އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓު
މުޅި ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓު
ވ ފަދައިން ބަދަލުކުރުން.
ނނި ި
 1 )1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތް އަން ަ
މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ " ކޮވިޑު  19އިގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު  " 2020އެވެ.
މތީގައި
މން ،މި ބިލުގެ ނަން ަ
މި ބިލަކީ ސީދާ ކޮވިޑު  19އިގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބިލަކަށްވު ު
ދލު ކުރުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބަ ަ
ހއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ
ދން ޖެ ި
ނ އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯ ަ
 11 )2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކޮވިޑް 19-ޖެހިގެ ް
ނ އިންތިޒާމު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 15/2011އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ
ބ ެ
ބައްޔަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލި ޭ
ގ
ނޝުއަރަންސް ސްކީމްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
އ ް
ށން ޤާއިމުކމޮށްފައިވާ ޤައުމީ ި
ނ) ގެ ދަ ު
ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫ ު
އ
ކމެއް ނުވަތަ ފަންޑެ ް
އށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގާ ސް ީ
ގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮވިޑްަ 19-
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއް ޮ
މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ނ
ޢތު މޮނީޓަރ ކުރާ ެ
އސައިދޭނެ ފަރާތަކާއި އެ އިޖުރަ ާ
ވ ސްކީމް ނުވަތަ ފަންޑު ހަމަޖަ ް
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިމި ާ
ގ ތެރެއިން ކަންކަން
ފަރާތެއް ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބިލުގައި ބަޔާންކުރުމުން ދެފުށް ހާމަވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ދައުލަތު ެ
ނން ދެކެމެވެ.
ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް ކޮމިޝަ ު
އ
ތތެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކެ ް
އޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަ ް
 13 )3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) "ޞި ް
ދލުގައި މިކަމާގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ބ ަ
ކަނޑައެޅުން" މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ަ
ނ
ހ ކަންކަން އެކުލަވާލުން މުހިއްމު ކަމުގައި ކޮމިޝަނު ް
އެކުލަވާލެވޭ ޚާއްޞަ އިޖުރަޢާތުތަކެއްގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެ ޭ
ދެކެމެވެ.
 17 )4ވަނަ މާއްދާ "ނިންމުންތައް އިސްތިޢުނާފު ނުކުރެވުން" މި މާއްދާގައި ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިން ރަޖިސްޓަރީ
ތ
ޢ ކޯޓެއްގައި ނުވަ ަ
ކރުމަށް ނިންމާ ނިމުމަކީ ޝަރު ީ
ރޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ނު ު
ކޮށްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތެއް ަ
އވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އގައި އިސްތިޢުނާފު ނުކުރެވޭނޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
އެނޫންވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާއެ ް
ފ
ނނު އަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިޢުނާ ު
މނުމަކީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޫ
މިފަދަ މާއްދާއެއް ޤާނޫނުގައި ހި ެ
ނ
ކުރުމުގެ ޙައްޤުން އެފަރާތެއް މަޙުރޫމުކުރުން ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ .ވީމާ ،މި މާއްދާ މި ބިލުން އު ި
ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅަމެވެ.
ށން ޑީޓްކޮސިފިކޭޝަން ފަރުވާ ދޭނީ ،އެކަމަށްޓަކައި
 25 )5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) މި ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
މން ،އެ މަރުކަޒުތައް
ޅ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒެއް މެދުވެރިކޮށެވެ .މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވު ު
ނޭޝަނަލް އެޖެންސީން ކަނޑައަ ާ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާ އުޞޫލުގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ބަޔާންކުރަންވާނެކަން ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައި
ނޖެހޭނެ މިންގަނޑުތައް
އޮތުން މުހިއްމު ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިފަދަ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުންނަ ް
1

ކަނޑައަޅައި ،މިހާރު ހުރި މިފަދަ މަރުކަޒުތަކާ އެއްގޮތަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މަރުކަޒުތަކުގެ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.
ގރާމެއްގައި އެއްވެސް
ހންގޭ ފަރުވާގެ ޕްރޮ ް
ގ ދަށުން ި
ވނަ މާއްދާ ެ
 28 )6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި މި ޤާނޫނުގެ ަ 24
ތ
ށ އެމީހެއްގެ ޙާލަ ު
ކ ޓެސްޓުކޮ ް
ގ ދަށުން އެމީހަ ު
މ ޤާނޫނުގެ  29ވަނަ މާއްދާ ެ
ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރަންވާނީި ،
ކ
ކށްފައިވުމުން ،އެ އެސްސްމެންޓު ހަދާ ނިންމުމަށް ވަ ި
ވަޒަންކުރުމަށްހެދޭ އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށް ފަހުގައިކަން ބަޔާން ޮ
އ ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ.
މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނުގައި އެބައި ހިމެނުން މުހިއްމު ކަމުގަ ި
 31 )7ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި  30ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އެއްގޮތްވުމުން  31ވަނަ މާއްދާގައި
ނ
ހިމެނިފައިވަނީ ޓެކްސް ބަޔާނާއި އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ކަމުން ،މި މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަންނަނިވި ފަދައި ް
ބަދަލުކުރުން:
 .31ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ " :ޓެކްސް ބަޔާނާއި އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުން ވަގުތީ ގޮތުން ފަސްކުރުން"
ބިލުގެ ވަކި މާއްދާތަކަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓު
ބިލުގައި މާއްދާ ހިމަނާފައިވާގޮތް
.1

ކޮމިޝަނުން މާއްދާ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުން މާއްދާ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް

ހުށަހަޅާގޮތް

ހުށަހަޅާ ސަބަބު

 3ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު ދަށުރޮނގު
ކުރުމުގެ މުއްދަތު؛

ދެމިފައިވާ

ށ
ވގޮތަ ް
އިބާރާތް ބިލުގައި މާއްދާ ބަޔާންކޮށްފައި ާ

އން  3ބިލު
ނނިވި ފަދަ ި
ހިމެނުމަށްފަހު އަން ަ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮވިޑް -ވަނަ

މާއްދާގެ

މި

މ
އިބާރާތް މާނަކުރުމުގައި ނުވަތަ އިބާރާތް ފަހު ު

 19އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޞްލާޙުކުރުން:
ކޮށްފައިވާ

އިޢުލާނު

ވުމުގައި

ޢާއްމު

ޙާލަތު

މި

ނުވަތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޢުލާނު

ޑ -ކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި
ށފަހު ،ކޮވި ް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަ ް
ނންވެސް
 19އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ،އަދި އެ ޫ
އިޢުލާނުކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ
ނުރައްކަލުގެ

ނުވަތަ

ކާރިސާގެ ޙާލަތެއް

ނިމުމަކަށް

ގެންނަތާ

60

ނނަތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ
ޙާލަތެއް ނިމުމަކަށް ގެ ް
(ފަސްދޮޅަސް)

ދުވަސް

ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށެވެ.

2

ހަމަވާ ނިޔަލަށެވެ.

އޮޅުން

ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،ކޮވިޑް 19-އާ
ނށް ގުޅިގެން
ޤނޫ ަ
ާ

ފާސްވެ

ށވުމުން،
ޤާނޫނަކަ ް
ނކަމަށް
އަރާފާ ެ
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 5ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ކޮވިޑް19-

ހމަނާ،
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ އިބާރާތް ި

ކޮވިޑް 19-އިގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން

އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ

މއްދާގެ
އަންނަނިވި ފަދައިން  5ވަނަ ާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާ

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި

(ހ) އިޞްލާޙުކުރުން:

އަދާކުރާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ތެރޭގައި،
ޢާއްމު ޞިއްޙަތު
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ކ
ޕަބްލިކް ހެލްތު އަންގާ އެންގުމަ ާ
ގުޅިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް
ދިރިއުޅޭ ރަށްނޫން އެހެން
ރަށެއްގައި ހުންނަން ޖެހުމުގެ
ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނުނުކުމެވޭ
ފަރާތްތަކަށް ،އެ މުއްދަތުގައި
ޖހުނު
އެތަނެއްގައި ހުންނަން ެ
އ
މުއްދަތަށް ،މެޑިކަލް ސެޓފިކެޓެ ް
ސރަ
ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި ،މު ާ
ލިބިދޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު
ކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި
ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ތެރޭގައި ،ޢާއްމު
ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް
ކ
ޕަބްލިކް ހެލްތު އަންގާ އެންގުމަ ާ
ގުޅިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ރަށްނޫންއެހެން ރަށެއްގައިހުރެ،
ދަތުރުފަތުރާ ގުޅިގެން އަޅާ ޚާއްޞަ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް
ދިއުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެ
މުއްދަތުގައި އެތަނެއްގައި
ހނު މުއްދަތަށް ،މެޑިކަލް
ހުންނަންޖެ ު
ސެޓފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުމަކާ ނުލައި،
މުސާރަ ލިބިދޭގޮތަށް ޚާއްޞަ ޗުއްޓީއެއް

ހުރިނަމަ ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތެއް
ތަފްޞީލާއެކު އޮތުމުން ،އެފަދަ
ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލު
ނ
ކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތު ް
މުޙިއްމުކަމަށް ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.
އަދި މިހާރުވެސް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ
ރ
ދަށުން ދަތުރުކުރެވޭކަމާއި ،ދަތު ު
ހއާ
ކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ހުންނަ މީ ާ
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުންނަ
މީހަކާ ތަފާތުވާކަމާއި ،މިމާއްދާ
މިގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ އެއްވެސްމީހަކު
އަނބުރާ އެމީހަކު ހުރި ރަށަކުން އެހެން
ރަށަކަށް އައުމަށް އެކަކުވެސް ބޭނުން
ނުވާނެކަން ކޮމިޝަނުން
ފާހަގަކުރާތީއެވެ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
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 9ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) :

ހމަނާ،
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ އިބާރާތް ި

ނބަރު 2/2008
ޤާނޫނު ނަ ް

މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފާމެދު

މއްދާގެ
އަންނަނިވި ފަދައިން  9ވަނަ ާ

ނނު) ގައި
(ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ،

(ޅ) އިޞްލާޙުކުރުން:

ވން
ތަފްޞީލުކޮށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ު

އެކަން މުވައްޒަފަށް އަންގައި ،އެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފާމެދު

ބަޔާންކޮށްދީފައިވުމުން ،ބިލުގައި

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާނަމަ ،އެކަން

މކީ
ވލާދިނު ަ
މިފަދައިން ޤާނޫނަށް ހަ ާ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

މުވައްޒަފަށް އަންގައި ،އެ ފިޔަވަޅޭއް

މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން

ވ
ގން ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެކަށީ ެ

ރ
އެޅުމުގެ ކުރިން ޤާނޫނު ނަންބަ ު

ދެކޭތީއެވެ.

މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ

( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ

ނޯޓިސް ދެވެންނެތް ޙާލަތުގައި

އވާ
ހަތަރުވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި

ދންޖެހޭ
ނޯޓިހުގެ ބަދަލުގައި ޭ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ފައިސާ އެ މުވައްޒަފަށް

ވ
ގން ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެކަށީ ެ

ދޭންވާނެއެވެ.

ޓސް
މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯ ި
ޓހުގެ
ދެވެންނެތް ޙާލަތުގައި ނޯ ި

3

ބަދަލުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ
މުވައްޒަފަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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 10ވަނަ މާއްދާގެ

ހމަނާ،
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ އިބާރާތް ި

އަރިމަތީސުރުޚީ:

ނނު) ގައި ވަޒީފާގެ
މއްދާގެ (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ ޫ
އަންނަނިވި ފަދައިން  10ވަނަ ާ

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން
ވަކި ކުރާ ފަރާތްތައް
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން.

އަރިމަތީ ސުރުޚީ އިޞްލާޙުކުރުން:

ނބަރު 2/2008
ޤާނޫނު ނަ ް
ކއްގެ
ގޮތުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަ ެ
ގޮތުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއިން ވަކި

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި ކޮވިޑް 19-އިގެ

ކުރާ ފަރާތްތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް އަދި

ޙާލަތުގައިވެސް މިދެންނެވުނު

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޮންމެ

ސލައެއް
ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ މައް ަ

ތަނަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

ލިބިދިނުން.

ކށް"
"އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައި
އޮތުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި
ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.

.5

މި މާއްދާއަށް (ރ) ގެ ގޮތުގައި

ބޭސްފަރުވާއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤެއް

 12ވަނަ މާއްދާ

އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް

ކަމުގައިވާތީ ،އެއްވެސް ފަރާތެއް

ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމު

އިތުރުކުރުން.

އިސްތިސްނާ ނުކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހަމަޖެއްސުން.

އވާ،
(ރ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފަ ި

ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މި

ނަމަވެސް ރަސްމީ ޞައްޙަ

ޙައްޤު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ

ލިޔެކިއުންނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން

ވޑް-
އުޅެމުންގެންދާ ބިދޭސީންނަށް ކޮ ި

ދެކޭތީއެވެ.

ބިދޭސީންނަށް ކޮވިޑް 19-ގެ

 19އާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ
ފަރުވާ ،ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ އުޞޫލާ
އެއްގޮތަށް އިސްތިސްނާއެއްނެތި،
ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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 13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) :

ހމަނާ،
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ އިބާރާތް ި

ކޮވިޑް  19-އާއި ގުޅިގެން

މއްދާގެ އިޖުރައާތު ތަކެއްގެ ދަށުން ޞިއްޙީ
އަންނަނިވި ފަދައިން  13ވަނަ ާ

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާއްމު

(ހ) އިޞްލާޙުކުރުން:

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ

4

ކޮވިޑް  19-އިގެ ޙާލަތުގައި ޚާއްޞަ
ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން މި
ޙާލަތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ

ޙާލަތުގައި ،ކުއްލި ޙާލަތުގައި

 13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) :

މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޞިއްޙީ

ކޮވިޑް  19-އާއި ގުޅިގެން

ފާހަގަކުރުމާއެކު މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ

އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ

މަސައްކަތްތެރިން ޤާނޫނު

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި ،ކުއްލި

ރަޖިސްޓަރީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

ނަންބަރު ( 13/2015ޞިއްޙީ

ޙާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޞިއްޙީ
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ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން

މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން

އ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު) އާ ި

ނބަރު ( 13/2015ޞިއްޙީ
ޤާނޫނު ނަ ް

ދެކޭތީއެވެ.

އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ

ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ

ނ
ށ ް
ޤާނޫނު) އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު

އިޖުރާއަތުތަކުގެ ދަށުން

ނކުރާ
ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާ ް

ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވެން ނެތް

އިޖުރާއަތުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ

ޙާލަތަކަށް ހިނގައްޖެނަމަ ،އެ

ކުރެވެން ނެތް ޙާލަތަކަށް

ޙާލަތުގައި އެ އިޖުރައާތުތައް

އޞަކޮށް
ހިނގައްޖެނަމަ ،މި ހާލަތަށް ޚާ ް

ގ
ފުރިހަމަކުރުމަކާނުލައި ،މި ބާބު ެ

އެކުލަވާލާ ޚާއްޞަ އިޖުރައާތުތަކެއް

ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ

ފުރިހަމަ ކުރުމުން ވަގުތީ ގޮތުން

ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް

އިޚްތިޔާރު ،އެ ޤާނޫނުގައި

ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އެ ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހޭ

ތކަށް
ބަޔާންކުރާ ކަމާބެހޭ ކައުންސިލު ަ

ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ލިބިގެންވެއެވެ.

 14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()2

އ
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ އިބާރާތުގަ ި

މި މާއްދާގައި "ވަގުތީ ގޮތުން

ވަނަ ނަންބަރު:

ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  14ވަ ަ

އވާ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލު ކޮށްފަ ި

( )2ވަގުތީ ގޮތުން

ނބަރުމި ފަރާތްތައް" ހިމަނާފައިވުމުން،
ނ ް
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ަ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާޠިލު

އިޞްލާޙުކުރުން:

ތ
ބގެ ( )2ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަ ު
ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ،މި ބާ ު

އެފަރާރްތަކަކީ މީގެ ކުރީގައި ޞިއްޙީ
ދާއިރާގައި އުޅެ ،ކުރިމަތިވެފައިވާ

ސ
ދަށުން ވަގުތީ ގޮތުން ރަޖި ް

ގ
ބބު ެ
ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތައް ،މި ާ

ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލައިސަންސް ބާޠިލު

ޓަރީ ކޮށްދިނުން.

ތން ރަޖިސްޓަރީ
ދަށުން ވަގުތީގޮ ު

ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށްވުމަކީ

ކޮށްދިނުން.

ޞއްޙީ
ި
އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީއާއި
ދާއިރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ
ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ
ފެންވަރުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތެއްކަން
ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ
ގޮތުގައި މިފަދައިން ހުއްދަ ދެވޭ
އ
ފަރާތްތަކަކީ ޓްރޭނީސްގެ ގޮތުގަ ި
ހަމަޖައްސާ ޓްރޭނީސްއަށް
ރތްތަކާ
އެކަށީގެންވާފަދަ ޒިންމާތައް އެފަ ާ
ޙަވާލުކުރުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމާއި،
އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ ހުއްދަ
ދެވެނީ އެ ހުއްދަ ދެވޭ މަސައްކަތެއް
ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ފަރާތަކަށްކަން
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ޔަޤީންވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި
ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.
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 19ވަނަ މާއްދާގެ (އ):

 19ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި (ހ)

މި މާއްދާގެ (ވ) ގައި ޝަކުވާތައް

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް

އ
ހިމަނައި ،އަދި (ށ) ގެ ގޮތުގަ ި

ބެލުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް 14

ފަރާތަކުން ޢަމަލު ކޮށްފިނަމަ،

އަކުރެއް ހިމަނައި ،ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލުމަށް

އެކަމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީ

ޢަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ކުރާނެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރުގައި ،މި

އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން

ބއް
ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ ދޭނެ އަދަ ެ

ޢމަލު
އުޞޫލުގައި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ަ

ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ

ކަނޑައެޅުން.

ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅު

ޙައްޤު،އެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ

ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނުގައި

ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެކަން
މން އެކަން
ބަޔާންކޮށްފައިނެތު ު
ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު
ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.
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 41ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ()3

ހމަނާ،
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ އިބާރާތް ި

ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދިންނާއި

ވަނަ ނަންބަރު:

އަންނަނިވި ފަދައިން  41ވަނަ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ

ނބަރު
ނ ް
އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )3ވަނަ ަ
ހ
ކުޑަކުދިން ދައުލަތަށް ނެގުމަށްފަ ު

އިޞްލާޙުކުރުން:

ޖހޭ
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން ެ
މައްސަލަތައް.

ހންނަކީ
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު
ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 35ވަނަ މާއްދާގައި ރައްކާތެރިކަން

އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ

ކށްވުމުން ،މި
ލިބިދީފައިވާ ފަރާތްތަ ަ

ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރާގެ ކުދިންނާއި

ހުރިހާ ފަރާތަކީވެސް މިފަދަ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ

ޙާލަތެއްގައި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ތށް
ހން ދައުލަ ަ
އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީ ު

ޟޢީފު ފަރާތްތަކެއް
ަ
ބޭނުންވާނޭ

ޅންޖެހޭ
ތށް ހުށަހަ ަ
ނެގުމަށްފަހު ޝަރީޢަ ަ

ވކި
ކަމުގައިވީހިނަދު ،މިފަރާތްތައް ަ

މައްސަލަތައް.

ކުރުމެއްނެތި ،ހަމަހަމަގޮތެއްގައި
ދައުލަތުގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ލިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި
ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.

 32 .10ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ
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 32ވަނަ މާއްދާގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަދި މި ބިލުގައި މި މާއްދާ
ރވި
ހިމަނާފައިވާގޮތަށް ތަސްދީޤު ކު ެ

ސުރުޚީ އަދި މާއްދާގެ އިބާރާތް

މާއްދާގެ އިބާރާތް ބަދަލުކުރުން:

ބަދަލުކުރުން:

ވނުލައި ޤާނޫނަކަށް ވުމުން ،ވަކި މީހެއްގެ
ޝަރިޢަތްތައް ޢާއްމުކޮށް ހުޅު ާ
ޖނަމަ،
ބނުންވެއް ެ
ޝަރިޢަތް ބާއްވަން ޭ

ޝަރިޢަތްތައް ޢާއްމުކޮށް

ބޭއްވުން.

ހުޅުވާނުލައި ބޭއްވުން.

ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ފަދައިން އަރިމަތީ އެފަރާތަކާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން

ސުރުޚީ ބަދަލުކުރުން:

އއި،
ބޭއްވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮވެދާނެތީ ާ

ގޮތަކަށް

ނ
ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވު ް

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ބާއްވަނީ ސިއްރު

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކޮވިޑް-
 19އާ ގުޅިގެން

ސ
ޝަރިޢަތްތައް ކަމަށާއި ،ވީހާވެ ް
ގން
ފދައިން ބޮޑަށް ޝަރީޢަތްތައް ހުޅުވާލެވި ެ
އިބާރާތް ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ަ
ޤވާމީ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބައިނަލްއަ ް

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ޢާއްމު

ބަދަލުކުރުން.

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް މުޢާހަދާތަކުންވެސް ބާރުއަޅާތީ

ޙާލަތު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު،

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކޮވިޑް 19-އާ މިކަންކަން ކޮމިޝަނުން
ވ
އިޢުލާންކޮށްފައި ާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ

ގުޅިގެން

ޝަރިޢަތްތަކާއި

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު
ހިނދަކު،

އ ދެމިއޮތްހާ
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ އަޑުއެހުންތަ ް
ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް

ހިންގާ

ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ

ޢާއްމު ފާހަގަކުރާތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޝަރިޢަތްތަކާއި
ހންތައް
އަޑުއެ ު

އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ޤާއިމު ކުރެވޭނޭ
ގޮތެއްގެމަތިން ވީހާވެސް މަދު މީހުނާއެކު
ނުވަތަ ވަކި ޢަދަދަކަށް ނޫސްވެރިން
ވައްދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
 35 .11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) :
ވަކި މައްސަލައެއް ޝަރީއަތަށް
ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ)

އބާރާތް ހިމަނާ ،މި މާއްދާގައި މުއްދަތެއް
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ި
ވނަ މާއްދާގެ ބަޔާންކުރުމެއްނެތި ،މުއްދަތު
އަންނަނިވި ފަދައިން ަ 35
މން،
އިތުރުކުރުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތު ު

(ނ) އިޞްލާޙުކުރުން:

ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ
ދިގު މުއްދަތެއް ޤާނޫނުގައި

ކރިއަށް
މީގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތްތައް ު
 35ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) :

ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،އެ

ވަކި

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން

ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް

ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

މއްދަތެއް ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.
ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގު ު

ޝަރީއަތަށް ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް މި ޙާލަތުގައި

އެހެންނަމަވެސް ،ޢާއްމު

ޤާނޫނުގައި

ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރުމަށް

ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށްފައި އޮތުމުގެ

މވެސް،
އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ .އެހެންނަ ަ

ގ
ސަބަބުން ،އެ މުއްދަތު ހަމަވުމު ެ

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ

މ،
ކަނޑައަޅާފައިވާނަ ަ

އިޢުލާނުކޮށްފައި

އެ

ކުރިން ވަކި މައްސަލައެއް

ޙާލަތު

ށނޭޅޭނެ ކަމަށް
ޝަރީޢަތަށް ހު ަ

ސަބަބުން ،އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން
މައްސަލައެއް

އޮތުމުގެ

ޖނަމަ،
ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ފެނިއް ެ

ވަކި

ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު އެ މުއްދަތު

މބެހޭ ފަރާތަށް
ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ކަ ާ

އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ފެނިއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ށ 10
ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ އިތުރަ ް
ދުވަސް
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މައްސަލައެއް

ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އެޅި ،އެތައް

ކޯޓުގެ

ޝަރީޢަތަށް

ހުއްދައާއެކު

އިތުރު

އިޚްތިޔާރު

ކުރުމުގެ

އެފަރާތަކަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
 43 .12ވަނަ މާއްދާ ގެ (ހ) ގެ
ނބަރު:
( )2ވަނަ ނަ ް
އެންގުމާ ޚިލާފަށް ތަނެއްގައި
އެއްވެއުޅޭނަމަ ،އެއްވުން
ރޫޅާލުން.

އބާރާތް ހިމަނާ ،ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމުގައި
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ި
ވނަ މާއްދާގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށާއި
އަންނަނިވި ފަދައިން ަ 43
(ހ) ގެ ( )2އިޞްލާޙުކުރުން:
 43ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ()2
އެންގުމާ

ޚިލާފަށް

އެއްވެއުޅޭނަމަ،

ތަނެއްގައި
ފަރާތަކަށް

އެއްވެސް

ނ
ކށް ބާރުގެ ބޭނު ް
އަނިޔާނުވާނެފަދަ ގޮތަ ަ
ކުރުމެއްނެތި،އެއްވުން ރޫޅާލުން.

ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދީ،
ހއި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އެންމެ ަ
މުޢާހަދާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ޤާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކަންކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި ޤާނޫނުން
ކށްފައިވާ ޤާނޫނީ
ފުލުހުންނާ މަތި ޮ
ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިފަދަ
ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ޙާލަތުގައި
އަދާކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި
ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.

 43 .13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ):
ޅ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުން އަ ާ
ފިޔަވަޅުތައް ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އބާރާތް ހިމަނާ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން
ދަށުރޮނގު ދަމާފައިވާ ި
ވނަ މާއްދާގެ ލިޔެބެލެހެއްޓުމުގެ
އަންނަނިވި ފަދައިން ަ 43
(ށ) އިޞްލާޙުކުރުން:

ދލުގައި
ބަ ަ

ގ
ޢާއްމުކުރުމުން ހާމަކަމާއެކު ފުލުހުން ެ
ދައުރު

ނ
އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ގަވާއިދު ް

އަދާކުރުމަށް

ށ
ހންނަ ް
ފުލު ު

ޢލޫމާތު
މަ ު

ގތުމުގެ
ލބި ަ
ި

އަންގަމުން ދިޔުމުގެ އިތުރުން ،އެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފުލުހުން އަޅާ ބާރުލިބި،

ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ލިޔެ

އ
ފިޔަވަޅުތައް ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޙައްޤުގެ މިނިވަންކަން ރައްޔިތުންނަށާ ި

ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

ނގަމުން ދައުލަތަށް
ށ ގަވާއިދުން އަ ް
ޕަބްލިކް ހެލްތަ ް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ދިޔުމުގެ އިތުރުން ،އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް
މަޢުލޫމާތު،

ލިޔެ

ނ
މޝަނު ް
ކޮ ި

ހއްޓައި ،ދެކޭތީއެވެ.
ބަލަ ަ

ޢާއްމުކުރަންވާނެއެވެ.
 44 .14ވަނަ މާއްދާއަށް އަކުރެއް
އިތުރު ކުރުން.

 44ވަނަ މާއްދާއަށް (ރ) ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން
އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
(ރ)

މިނިވަން

ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ޒިންމާތަކެއް

މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ އަދާކުރަމުން ދާތީ އެޒިންމާތައް

މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާތައް އެކުލަވާލާނީ ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި
އެ މުއައްސަސާތަކުންނެވެ.
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ކޮމިޝަނުން ދެކޭތީއެވެ.

