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 މެންބަރ ން ހ ށަހަޅ އްވާ ހ ށަހެޅ އްވ ން 
 

 

 ( ކ ރިއަށް ެގންދެވ ން) ވަނަ ޖަލްސާ  33ެގ  ދައ ރ   ދެވަނަވަނަ އަހަރ ެގ  2020 ލްސާ: ޖަ 

 2020 ސެޕްޓެންބަރ  6 ތާރީޚް: 

ޙ  ކޮމިޝަނ ެގ ޤާނޫނ ( އަށް އިޞްލާ)ހިޔ މަން ރައިޓްސް  2006/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ   ޕޯޓ /ބިލ : ރި 

މިޓިން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޮގތ ެގ  ޑް ޖެންޑަރ ކޮރަިއޓްސް އެންލ ، ހިޔ މަން ެގނައ މ ެގ ބި

 ރިޕޯޓ 

     މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ  ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ : 
   

    ހިންނަވަރ  ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖީހާން މަޙްމޫދ  މެންބަރ :   އްވި ތާއީދ ކ ރެ

 
 

 : ހ ށަހެޅ ން 
 

 

  ވަނަ   4  ލ ގެ ބި   ގެނައ މ ގެ   އިޞްލާހ    އަށް (  ޤާނޫނ    ކޮމިޝަނ ގެ   ރައިޓްސް   ހިޔ މަން )   6/ 2006  ނަންބަރ    ނ  ޤާނޫ 
 . ރ ން އިޞްލާޙ ކ   ގޮތަށް   އަންނަނިވި   މާއްދާ   ވަނަ   13-4  އިތ ރ ކ ރާ  ޤާނޫނަށް   ބ ނެވިދިޔަ   އްދާއިން މާ 
 

ފާ  ތ ރ  ވަޒީ އި 
ކ ރ މާއި  އަދާނ  

މަޞްލަޙަތ  ފ ށ އަރާ  
 ވިޔަފާރި ނ ކ ރ ން 

  ، އަދާކޮށް  ަވޒީފާއެއް  އިތ ރ   ލިބޭ  އާްމދަނީއެއް  ،މެންބަރަކ ކޮމިޝަނ ެގ   )ހ( . 13-4
 އެހެން  ލިބޭފަދަ  އާމްދަނީެއއް  ނ ވަތަ.  ނެެއވެވާނ    ރަިއެގންފ   މަޤާމެއް  ތަނ ވަ

 . ނެއެވެ ންނ ވާކޮށްގެ   ތެއްްއކަމަސަ އެްއވެސް
 

ވިޔަފާރި ،  މެންބަރަކ ެގ  ކޮމިޝަނ  )ށ(   ބާވަތެއްެގ    އް އެ އެްއވެސް 
ެއްއވެސްނ ވާނެއެެވ.  ންކޮށްެގ އ ސޫލ ން  ވިޔަފާރީެގ  ކަމެްއ  އަދި   

ދައ ލަ.  ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ  މ ދައަދި  ބިލާއިތ ެގ  ކ އްޔަށް    ނ ވަތަ  ަގނެ  ން 
ދައ  އަދި  އެ ލަތާހިފައިެގންނ ވާނެއެވެ.  އެހެން  ފަރާއި  ދެމެދ   އްެވސް  ތަކާ 

މ ޢާމަލާތެްއަގއި   ނ  ކ ރެވޭ  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ންިވޔަސް  ސީދާޮގތ ންވިޔަސް 
މެންބަ މަޞްލަޙަތެއް އްެގ  ބަރެމެންއެ  ކ   ރަކޮމިޝަނ ެގ  އެއްެވސް  މާލީ 

   ވާނެެއވެ.ބާއްަވއިެގންނ  



 

) )ނ(   މާއްދާެގ  ވިްއކާ  މި  ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  ށ( 
ކަމ ގައިނ ާވ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސިްގނިފިކަންޓް  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް 

މާއްދާެގ ޮގތ  މި  މިލްކ ކ ރ މަކީ،  ހިއްސާ  ކ ންފ ންޏެްއެގ  އެފަދަ  ން، 
ވިޔަފާރި މާއްދާެގބޭނ މަށްޓަކައި  މި  ނ ބެލެވޭނެެއވެ.  ކަމ ަގެއއް   ކ ރ ން 

ކ ންފ ންޏެއްެގ   ޕަބްލިކް  ިވއްކާ  ހިއްސާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނ މަށްޓަކައި 
ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ،   ކަމަށް  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް 

ކ ންފ ންޏެއްެގ   ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ހިއްސާ  ހިއްސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
އަށްވ ރެ    5%ރައ ސ ލްމާލ ެގ   އިންސައްތަ(  ެގ  ޢަދަދެއް   ިގނަ)ފަހެއް 

ފޯރ ވޭ  ބާރ   ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން  މަްއޗަށް  ހިއްސާެގ 
 ހ ރި ހިއްސާދާރަކަށެވެ.  މަޤާމެއްގައި

 
ދައ ލަހަ  އްެގމެންބަރެކޮމިޝަނ ެގ   (ރ)   މެނ ީވ،  އެހެން  ތ އިސިއްޔަތ ން  ެގ 

ނެްއަގއި، ނ ވަތަ ކައ ންސިލެއްަގއި، ނ ވަތަ މަޖިލީހެއްަގިއ،  ްއވެސް ކޮމިޝައެ
ބޯޑެްއަގއި   ަގިއ،މިޓީެއއް ކޮނ ވަތަ   އެނޫންެވސް  ،ނ ވަތަ  އްަގިއ،  ތަނެ  ނ ވަތަ 

އ ޖޫރައަ  ނ ވަތަ  ނ ލަިއ  އ ޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ނަމަވެސް،  ކާ 
 ބައިވެރިެވެގންނ ވާނެެއވެ. 

 
އެްއވެސް  ސަލްޓަންޓެކޮން  ،މެންބަރަކ ކޮމިޝަނ ެގ   (ބ)   ހައިސިްއޔަތ ން  އްެގ 

 ވެ. ނ ވާނެއެ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން
 

ފ މަސްއޫ  ޖެހޭއަދާކ ރަން  މިޝަނ ންކޮ (ޅ)   މަދަނީ  ލިއްޔަތާ  ބާވަތ ެގ  ށ އަރާފާނެ 
 ެވެގންނ ާވނެއެވެ.  މެންބަރަކ ކޮމިޝަނ ެގ ންބަރަކަށް ޖަމާޢަތެއްެގ މެ

 
ެގ ( ކ)   )ށ(  މާއްދާެގ  ނަމ ަގިއ    އްެގމެންބަރެކޮމިޝަނ ެގ  ،  ބޭނ މަށްޓަކައި  މި 

ެގެއއް ނ ވަތަ  ޯގްއޗެއް  މ ދަލެއް، ނ ވަ  އޮތް  ގޯ   ތަ  އެފަދަ  ްއ  އްޗެ ބާޒާރ ަގއި 
ށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ައގ  ޢާންމ ކޮށް ހ ރި އަަގ  ވަތަ މ ދަލެްއެގނ   ވަތަ ެގެއއްނ 

ޯގއްޗެއް އެފަދަ  ވިްއކާލ މާއި،  ެގެއއް    އަަގކަށް  މ ނ ވަތަ  ދަލެްއ  ނ ވަތަ 
ކ ްއޔަށްބާޒާރ  ޢާންމ ކޮށް  ބޮޑ ނޫން  ަގއި  އަަގށްވ ރެ    އަެގއްަގއި ދީއ ޅޭ 
އާމްކ އްޔަ މާއްށްދީެގން  މި  ހޯދ ން،  )ދަނީ  ބަޔާންކޮ  (ށދާެގ  ށްފަިއާވ  ަގިއ 

    ހިމެނިެގނެއް ނ ެވއެވެ.ވިޔަފާރިާއއި މަސަްއކަތ ެގ ތެރޭގައި
 

ހިނާގ  ފ ފަހ ،  ވަކިވ މަށްމ ން  ކަމެންބަރ ކޮމިޝަނ ެގ   ( އ)   )ބާރަ(   12ރަތަމަ 
ދ ވަހ  މ އްދަތ   މަސް    އްގެ މެންބަރެކޮމިޝަނ ެގ  ވަންދެން،  ފާއިތ ެގ 

މައަދާކ ރިއޭނާ  ޔަތ ން  ހައިސިއް ފ ށ އަރާ    ނ ަވތަ  ވަޞްލަޙަތާ  ޒީފާއެއް 
 ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ.  ެމންބަރަކ ކޮމިޝަނ ެގ  ،މަސައްކަތެއް 

 
 

 

 


