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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

 ވަނަ ޖަލްސާ  33ެގ  ދައުރު  ދެވަނަވަނަ އަހަރުެގ  2020 ލްސާ: ޖަ 

 2020 އޮަގސްޓު  31 ތާރީޚް: 

  ެގނައުމުެގ އ ޞްލާޙު އަށް( ޤާނޫނު ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮސ ކ އުޓަރ) 2008/9 ނަންބަރު ނޫނުޤާ ޕޯޓު/ބ ލު: ރ  

 ރ ޕޯޓު  ެގނ ންމ ޮގތު ކޮށްދ ރާސާ ކޮމ ޓީން ޖުޑީޝ އަރީ ބ ލު

   މެންބަރު މޫސާ ސ ރާޖުފޮނަދޫ ދާއ ރާެގ  ހުށަހެޅުއްވ  މެންބަރު: 
   

 ޒައ ނާ އާދަމް ރޮމެންބަރު މީދޫ ދާއ ރާެގ އައްޑޫ    މެންބަރު:   އްވ  ތާއީދުކުރެ

 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

  ، މާއްދާއ ން   ވަނަ   6  ބ ލުގެ   މުގެ ގެނައު   ލާޙު އ ޞް   އަށް (  ޤާނޫނު   ޖެނެރަލްގެ   ޕްރޮސ ކ އުޓަރ)   9/ 2008  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 . އ ޞްލާޙުކުރުން   ގޮތަށް   އަންނަނ ވ    މާއްދާ   ވަނަ   12-2  އ ތުރުކުރާ   ނަށް ޤާނޫ   ބުނެވ ދ ޔަ 

 

ފާ  އ ތުރު ވަޒީ 
  ކުރުމާއ  އަދާނު 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  
 ވ ޔަފާރ  ނުކުރުން 

ޖެނެރަލްޕްރޮ )ހ( . 12-2 އ ތުރު    އެއްާއމްދަނީ  ، ސ ކ އުޓަރ  ،  ށް ކޮއަދާ  އެއްވަޒީފާލ ބޭ 
ހެން އެފަދަ  ލ ބޭއް  މްދަނީއެ ތަ އާވަނުވަތަ މަޤާމެއް ފުރައ ެގން ނުވާނެެއވެ. ނު 

 ނުވާނެއެެވ. ކޮށްެގން  އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް

 
 މަންފާއެއް   ނުވަތަ  ފައ ދާެއއް  އެްއވެސް  ޭއނާއަށް  ،ރަލްނެޖެ  ރޕްރޮސ ކ އުޓަ )ށ(  

  މަންފާއެއް   ނުވަތަ  އްފައ ދާއެ  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ،ލ ބޭޮގތުން
  އްލަ އަމ   ޔަސްއ ވ ކަމުަގ  ސާބަހަށް   ހ ލޭ  ނުަވތަ  ،ޮގތުން  ހޯދައ ދ ނުމުެގ
 .  ނުވާނެެއވެ ޚ ދުމަތްދެީގން ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކަށް

 

ޖެއުޓަޕްރޮސ ކ  ނ()   ވ ޔަފާރ ެއްއ  ،  ރަލްނެރ  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް 



2 

 

ެއްއވެސް އުސޫލުން  ވ ޔަފާރީެގ  އަދ   ކަމެްއ    ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ. 
ބ އެެވ.  ެގންނުވާނެ ކޮށް މުދަލާއ   ދަުއލަތުެގ  ކު ަގ  ންއަދ   ނުވަތަ  އްޔަށް  ނެ 
ދައުލައ ހ ފަ އަދ   ފަތާެގންނުވާނެއެވެ.  ެއއްެވސް  އެހެން  ދެމެދު  އ   ރާތަކާ 
މުކުރެ ނުސީދާޮގތުންވ ޔަޢާމަލާތެްއަގއ   ވޭ  ނުވަތަ  ސް  ސީދާޮގތުންވ ޔަސް 
ޖެނެރަލްޕްރޮ އެ   ގެ ސ ކ އުޓަރ  މަމާލީ    ތެއް ޞްލަޙައްވެސް 
 އްަވއ ެގންނުވާނެެއވެ.  ބާ
 

  ވ ްއކާ   ހ އްސާ  ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ    ،އޮތްނަމަވެސް  އެހެން(  ނ)  މާއްދާެގ  މ  )ރ(  
  ކަުމގައ ނުވާ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސ ްގނ ފ ކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލ ކް
 މާއްދާެގ  މ   ، މ ލްކުކުރުމަކީ   ހ އްސާ  ކުންފުންޏެްއެގ  އެފަދަ  ،ޮގތުން

 މާއްދާެގ  މ .  ނުބެލެވޭނެެއވެ  ކަމުަގެއއް  ން ރ ކުރުވ ޔަފާ  ކައ ބޭނުމަށްޓަ
  ކުންފުންޏެއްގެ   ޕަބްލ ކް   ވ އްކާ  ހ އްސާ  ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ "  ބޭނުމަށްޓަކައ 
  ، ބަޔާންކޮށްފައ ެއވަނީ  ކަމަށް"  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސ ްގނ ފ ކަންޓް
  ހ އްސާގެ   ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލ ކް  ވ ްއކާ  ހ އްސާ  ދ ވެހ ރާއްޖޭަގއ 

  ޢަދަދެްއގެ   ގ ނަ  އަށްވުރެ(  އްތައ ންސަ   ފަހެއް)  5%  އުސުލްމާލުެގރަ
 ފޯރުވޭ  ބާރު  ނުސީދާޮގތުން   ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  މަްއޗަށް  ހ އްސާެގ

 . ހ އްސާދާރަކަށެވެ ހުރ  މަޤާމެއްގައ 
 

ޖެނެރަލްސ ކ އުޓަޕްރޮ (ބ)   ދައުލަތުހަ  ެގރ  މެނުވީ،  އެހެން އ ސ އްޔަތުން  ެގ 
ޖ ލީހެއްަގއ ،  ނުވަތަ ކައުންސ ލެއްަގއ ، ނުވަތަ މަ  ،އެްއވެސް ކޮމ ޝަނެްއަގއ 

ބޯޑެްއަގއ    ަގއ ،ކޮމ ޓީެއއް ނުވަތަ   އެނޫންެވސް  ،ނުވަތަ  އްަގއ ،  ތަނެ  ނުވަތަ 
ނަމަވެސް،   ނުލައ   އުޖޫރަައކާ  ނުވަތަ  އުޖޫރައަކަށްވ ޔަސް 

 ވާނެެއވެ. ރ ެވެގންނުވެބައ 
 

ހައ    ޖެނެރަލް  ސ ކ އުޓަރޕްރޮ (ޅ)   އެއްެވސް ސ ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  ްއޔަތުން 
 ވާނެެއވެ. ނުފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން

 
ޖެނެރަލްޕްރޮ ( ކ)   ފުށުއަރާފާނެ  އޫމަސް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ސ ކ އުޓަރ  ލ އްޔަތާ 

މެންބަރަކަ ޖަމާޢަތެްއެގ  މަދަނީ   ޖެނެރަލް  ސ ކ ުއޓަރޕްރޮށް  ބާވަތުެގ 
 ވެެގންނުވާނެެއވެ. 

 
) ( އ)   މާއްދާެގ  ެގ  ނމ   ޖެނެރަލްޕްރޮ ކައ ،  ޓަބޭނުމަށް(  ނަމުަގއ     ެގސ ކ އުޓަރ 

ޯގއް  ެގެއއްއޮތް  ނުވަތަ  ޯގއްޗެ   މުދަލެއް،   ނުވަތަ  ޗެއް  އެފަދަ  ްއ  ބާޒާރުަގއ  
ޑުނޫން ބޮ  ައުގ ޢާންމުކޮށް ހުރ  އަަގށްވުރެ  ނުވަތަ މުދަލެްއެގ  ވަތަ ެގެއއްނު

ޯގއްޗެއްއަަގކަ އެފަދަ  ވ ްއކާލުމާއ ،  ެގެއއް  ށް  ނުވަތަ  މުދަލެްއ    ނުވަތަ 
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ކުްއޔަށްބާ ޢާންމުކޮށް  ބޮޑު ޒާރުަގއ   އަަގށްވުރެ    އަެގއްަގއ  ނޫން  ދީއުޅޭ 
( މާއްދާެގ  މ   ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ބަޔާންކޮށްފައ ާވ    (ނކުއްޔަށްދީެގން  ަގއ  

   .ނެއް ނުެވއެވެނ ެގވ ޔަފާރ ާއއ  މަސަްއކަތުެގ ތެރޭަގއ  ހ މެ
 

)ބާރަ(   12ހ ނާގ    މަފުރަތަފަހު،  ވަކ ވުމަށްކަމުން  ލްސ ކ އުޓަރ ޖެނެރަޕްރޮ ( ވ)  
ދުވަހު މުއްދަތު  މަސް  ޖެނެރަޕްރޮދެން،  ވަންފާއ ތުެގ   ެގލްސ ކ އުޓަރ 

މައޭނާ  ހައ ސ އްޔަތުން   ފުށުއަރާ  އަދާކުރ   ނުަވތަ  ޞްލަޙަތާ  ވަޒީފާއެއް 
 ންނުވާނެެއވެ. ކޮށްެގ ނެރަލްޖެ  ސ ކ އުޓަރޕްރޮ ،މަސައްކަތެއް 

 
 

 


