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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 (  ެގންދެވުންކުރިއަށް)  ވަނަ ޖަލްސާ 33ެގ ދައުރު  ދެވަނަވަނަ އަހަރުެގ  2020 ލްސާ: ޖަ 

 2020 ސެޕްޓެންބަރު 6 ތާރީޚް: 

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ  2007/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕޯޓު/ބިލު: ރި 

 ށް ނިންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ޓީން ދިރާސާކޮވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިބިލު މިނި

    އިނާ އާދަމްރޮޒަމެންބަރު މީދޫ ދާއިރާެގ އަްއޑޫ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: 
   

   އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު މެންބަރު:   އްވި ތާއީދުކުރެ

 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 
 ން. ރު ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކު   5-18  ރާ ށް އިތުރުކު އިން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަ ދާ މާއް ވަނަ    3  ބިލުގެ 

 

ވަޒީފާ  އިތުރު  
އަދާނުކުރުމާއި  
އަރާ  މަޞްލަޙަތު ފުށު 
 ވިޔަފާރި ނުކުރުން 

މެންބަރަކު )ހ( 18-5. އިތުރު    ، ކޮމިޝަނުެގ  ލިބޭ    ވަޒީފާއެއް އާމްދަނީ 
ނުވަތަ  ކޮށްެގންނުވާނެެއވެއަދާ ފައިދާއެއްމްދަނީއާ.  ނުވަތަ  ފަދަ  ލިބޭ    އެއް 

 ފުރައިެގންނުާވނެއެވެ. އެހެން މަޤާމެއް 
 

މެ )ށ(   ޢަންކޮމިޝަނުެގ  ހިންުގމުަގއި  ވިޔަފާރިެއއް  މަލީޮގތުން ބަރަކު، 
ނުވަތަބައިވެރިވެ  ފަންނީ    ެގންނުވާނެެއވެ.  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީެއއް 

ނުވަތަ  ޝާމިލުެވެގންނުވާނެއެެވ.  ލިބޭފަދަ  މަސައްކަތެްއަގއި  އާމްދަނީއެއް   
 މުދަލާިއ  ެގއެްއވެސް މަސައްކަތެްއ ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. އަދި ދައުލަތުއެހެން  

ހިފައިެގންނުބި ކުއްޔަށް  ނުވަތަ  ަގނެ  އެހެން ން  ދައުލަތާއި  އަދި  ވާނެއެވެ. 
ސީދާޮގތުންވިޔަސް ނުަވތަ  އެްއވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްަގއި  

ންބަރެއްެގ މާލީ އެއްެވސް  ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކު އެ މެޔަސް  ނުސީދާޮގތުންވި
 އެވެ.  ނެމަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވިއެގންނުވާ 
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) )ނ(   މާއްދާެގ  ވިްއކާ  މި  ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  ށ( 
ކަުމގައިނުާވ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް 

ކު އެފަދަ  މާއްދާެގ ޮގތުން،  މި  މިލްކުކުރުމަކީ،  ހިއްސާ  ންފުންޏެްއެގ 
ކަމުަގއެ  ވިޔަފާރިކުރުން  މާއްދާެގބޭނުމަށްޓަކައި  މި  ނުބެލެވޭނެެއވެ.   އް 

ކުންފުންޏެއްެގ   ޕަބްލިކް  ިވއްކާ  ހިއްސާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުމަށްޓަކައި 
ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ،   ކަމަށް  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް 

ކުންފުންޏެއްެގ   ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ހިއްސާ  ހިއްސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
އަށްވު  5%ރައުސުލްމާލުެގ   އިންސައްތަ(  ެގ  ޢަދަދެއް   ިގނަރެ  )ފަހެއް 

ފޯރުވޭ  ބާރު  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  މަްއޗަށް  ހިއްސާެގ 
 ހުރި ހިއްސާދާރަކަށެވެ.  މަޤާމެއްގައި

 
ހައިސިއްޔަ (ރ)   މެންބަރެއްެގ  އެހެން  ކޮމިޝަނުެގ  ދައުލަތުެގ  މެނުީވ،  ތުން 

ސިލެއްަގއި، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްަގިއ،  ްއވެސް ކޮމިޝަނެްއަގއި، ނުވަތަ ކައުންއެ
ބޯޑެްއަގއި   ަގިއ،މިޓީެއއް ކޮނުވަތަ   އެނޫންެވސް  ،ނުވަތަ  އްަގިއ،  ތަނެ  ނުވަތަ 

ނަ ނުލަިއ  އުޖޫރަައކާ  ނުވަތަ  މަވެސް،  އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް 
 ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ. 

 
އެްއވެ (ބ)   ހައިސިްއޔަތުން  ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  މެންބަރަކު  ސް  ކޮމިޝަނުެގ 

 . ނުވާނެެއވެފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން
 

އަދާކުރަންޖެހޭ (ޅ)   ފުށު   ކޮމިޝަނުން  މަދަނީ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ބާވަތުެގ  އަރާފާނެ 
 ވެ. ޖަމާޢަތެއްެގ މެންބަރަކަށް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކު ެވެގންނުާވނެއެ

 
މެންބަރެއްެގ ( ކ)   ކޮމިޝަންެގ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  ނަމުަގިއ    މި 

ެގެއއް ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް  މުދަލެއް، ނުވަތަ  އޮތް  ޯގއްޗެ     އެފަދަ  ްއ  ބާޒާރުަގއި 
ައުގ ޢާންމުކޮށް ހުރި އަަގށްވުރެ ބޮޑުނޫން   ވަތަ މުދަލެްއެގނު  ނުވަތަ ެގެއއް

އެފަދަ   ވިްއކާލުމާއި،  ެގެއއް  އަަގކަށް  ނުވަތަ  މުދަލެްއ  ޯގއްޗެއް  ނުވަތަ 
ކުްއޔަށް ޢާންމުކޮށް  ބޮޑުނޫން  ދީބާޒާރުަގއި  އަަގށްވުރެ    އަެގއްަގއި އުޅޭ 

މާއްދާެގކުއްޔަށް މި  ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ބަޔާންކޮށްށ)  ދީެގން  ަގިއ  ފަިއާވ  ( 
   ވިޔަފާރިާއއި މަސަްއކަތުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގނެއް ނުެވއެވެ.

 
މެ ( އ)   ވަކިވުމަށްކޮމިޝަންެގ  ހިނާގ  ފަހު،  ންބަރުކަމުން  )ބާރަ(   12ފުރަތަމަ 

ދުވަހު މުމަސް  މެންބަރެއްފާއިތުއްދަތު  ެގ  ކޮމިޝަންެގ  ެގ  ވަންދެން، 
ފުށުއަރާ  އޭނާ  ހައިސިއްޔަތުން   މަޞްލަޙަތާ  ނުަވތަ  ވައަދާކުރި  ޒީފާއެއް 

 ެމންބަރަކު ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. ކޮމިޝަންެގ  ،މަސައްކަތެއް 
 

 


