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     ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ުދވަ ބުދަވި  18މަހުގެ  މާރިޗު ވަނަ އަހަރުގެ  2020
 (ޤާނޫނު  ގެވުމުހުއްޓު ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން) 2013/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްުކރެއްވި  22
މާރިުޗ  29 ،މަތިންވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެ 92ެގ ޤާނޫނުއަސާސީވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު،  1 އަށް

މި ބިުލ  ،ދުވަހު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން އާީދއްތަ( ވި 1441 ޝަޢުބާން 5) 2020
 ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ިމއަދު ޝާއިޢު ުކރެވިއްެޖއެވެ. ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2020/2 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

)މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް         2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 .ގެނައުން އިޞްލާޙު އަންނަނިވި އަށް (ޤާނޫނު ހުއްޓުުވމުގެ ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން) 2013/12 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 

   .އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ށ)ވަަނ މާއްދާގެ  60ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެްނވާނީ، އަންަނނިވި ދާއިރާތަކުން  )ށ(  .60 

 .މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ( ދިހަެއއް) 10ޢައްޔަންކުެރވޭ 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފެްއ؛ (1)   

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ އެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ަވކީލެްއ؛ (2)   

 ުމވަްއަޒފެއް؛މޯލްިޑވްސް އިިމގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ ކަނޑަައޅާ  (3)   

 ސަރވިްސގެމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިްނ ކަނަޑއަޅާ އެ  (4)   

 މުވަްއޒަފެއް؛

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއިން ކަނަޑއަޅާ އެ ަސރވިްސގެ  (5)   

 އޮފިސަރެއް؛

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެ އޮތޯރިީޓގެ މުަވއްޒަފެްއ؛ (6)   

         ަކނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންްޓއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް  (7)   

 ؛މުަވއްޒަެފއް މިނިސްޓްރީގެ އެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކަނަޑއަޅާ އެ މިނިސްޓްރީެގ  (8)   

 މުވަްއޒަފެއް؛
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރިވސަސްއިްނ  (9)   

 ކަނޑައަޅާ އެ މިނިސްޓްރީގެ ުމވަްއޒަފެްއ؛

 އަމިއްލަ  މަސަްއކަތްކުރާ ހުއްޓުވުމަށް ކުރުން ޓްރެފިކް މީހުން (10)   

 .މެންބަރެއް ޖަމްޢިއްާޔގެ އެ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން
 

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ޤާނޫަނށް  1އަށް ( މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) 2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

ގައި ބަޔާންުކރާ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  60ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ( ދިހައެއް) 10ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ކުރުން މީހުން ޓްރެފިކް) 2013/12އަދި ެއ ކޮމިޓީ އެކުަލވާލެވެްނދެން، ޤާނޫނު ނަންބަރު . ކޮމިޓީ ެއކުލަވާލަންވާެނެއވެ

 .ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އޮތް ކޮމިޓީ ދެމިއޮންނާނެއެވެ 1އަށް ( ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ަވކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ަވކި މާއްދާެއއްގެ ބަަޔކަށް ޙަވާލާދީފަިއވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ގެންނަ  .3

 . ުގޅިގެން ބަދަލުުކރުންއިޞްލާޙުތަކާ
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެުޓަގއި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަުހން  .4

  .ފެށިގެންނެވެ
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