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  2020/2  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 

  1  އަށް (  ޤާނޫނ    ގެ ވ މ  ހ އްޓ    ޓްރެފިކްކ ރ ން   މީހ ން )   12/ 2013  ނަންބަރ    ޤާނޫނ  

 ބިލ    ގެނައ މ ގެ   އިޞްލާޙ   ވަނަ 

 

 .ެގނައ ން އިޞްލާޙ  އަންނަނިިވ އަށް (ޤާނޫނ  ެގވ މ ހ އްޓ  ޓްރެފިކްކ ރ ން މީހ ން) 2013/12 ނަންބަރ  ޤާނޫނ 

 

   ަވަނ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙ ކ ރ ން. 60ޤާނޫނ ެގ ބ ނެިވދިޔަ  .1

 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން އ ަފއްދާ ކޮމިޓީ އެކ ެލިވެގންާވނީ، އަްނނަނިިވ  (ށ)  . 60 

 )ދިހައެއް( މެންބަރ ންެގ ަމްއޗަށެެވ.  10ދާއިރާތަކ ން ޢަްއޔަންކ ރެޭވ  

 ؛މިނިސްޓްރީެގ މ ަވްއޒަފެއް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެ  (1)   

 ؛އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަނަޑއަޅާ އެ އޮފީހ ެގ ޤާނޫނީ ަވކީލެއް  (2)   

 ގެ އިިމްގރޭޝަންޯމލްޑިްވްސ ކޮންޓްރޯލަރ ކަނަޑއަޅާ  (3)   

 ؛މ ަވްއޒަފެއް

މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ަސރިވސްއިން ކަނަޑއަޅާ ެއ  (4)   

 ؛މ ަވއްޒަފެއް  ސަރިވްސެގ

މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ކަނަޑއަޅާ ެއ  (5)   

 ؛ސަރިވްސެގ އޮފިސަެރއް

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެ އޮތޯރިޓީެގ  (6)   

 ؛މ ަވްއޒަފެއް
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 ކަނޑައަޅާ  އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓްއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް  (7)   

 ؛މ ަވއްޒަެފއް މިނިސްޓްރީެގ އެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒ ން ކަނޑަައޅާ ެއ  (8)   

 ؛މިނިސްޓްރީެގ މ ަވްއޒަފެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް   (9)   

ސަރިވސަްސއިން ކަނަޑައޅާ އެ މިނިސްޓްރީެގ 

 ؛މ ަވްއޒަފެއް

 މަސަްއކަތްކ ރާ  ހ އްޓ ވ މަށް ކ ރ ން ޓްރެފިކް މީހ ން (10)   

 .މެންބަރެއް ަޖމްޢިއްޔާެގ އެ ޖަމްޢިއްޔާައކ ން އަމިއްލަ
 

ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ   1ެގ ޤާނޫނ ( އަށް  ވ މ )މީހ ން ޓްރެފިކްކ ރ ން ހ އްޓ   2013/12ޤާނޫނ  ނަންބަރ    .2

ަވނަ  60)ދިހައެއް( ދ ަވހ ެގ ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ  10ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން 

ޤާނޫނ  ނަންބަރ  މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ަބޔާންކ ރާ ކޮމިޓީ އެކ ަލާވލަންާވެނއެެވ. ައދި އެ ކޮމިޓީ ެއކ ލަާވެލެވންދެން،  

ަވނަ އިޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ޤާނޫނަށް  1ެގ ޤާނޫނ ( އަށް ވ މ ކްކ ރ ން ހ އްޓ )މީހ ން ޓްރެފި 2013/12

 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން އޮތް ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެެވ.

 

ބ ނެިވދިޔަ ޤާނޫނ ެގ ަވކި މާްއދާއަކަށް ނ ަވތަ ަވކި ާމއްދާއެްއެގ ބަޔަކަށް ަޙާވލާދީފަިއާވ ތަންތަން، މި ޤާނޫނ ން   .3

 ކާ ގ ިޅެގްނ ބަދަލ ކ ރ ން.ެގންނަ އިޞްލާޙ ތަ

 

ަގއި ާޝއިޢ ކ ާރ ޓ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ، ތަްޞދީޤ ކޮށް، ދިެވހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެ .4

  ދ ަވހ ން ފެށިެގންނެެވ.

 

 


