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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

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

 2020 ސެޕްޓެންބަރު 6 ތާރީޚް: 

)އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންެގ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ   2008/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޕޯޓު/ބިލު: ރި 

 ންމިޮގތުެގ ރިޕޯޓު ކޮށް ނިދިރާސާމިޓީން ނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮބިލު މި

     ރޮޒައިނާ އާދަމްމެންބަރު މީދޫ ދާއިރާެގ  އަްއޑޫ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: 
   

   މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް މެންބަރު:   އްވި ތާއީދުކުރެ

 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

 . ކުރުން އިޞްލާޙު  ގޮތަށް   އަންނަނިވި   މާއްދާ   ވަނަ   17-4  އިތުރުކުރާ   ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ    މާއްދާއިން   ވަނަ   4  ބިލުގެ 
 

 

ޒީފާ  ރު ވަ އިތު 
ދާނުކުރުމާއި  އަ 

ށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު ފު 
 ވިޔަފާރި ނުކުރުން 

މެންބަރަކު )ހ( . 17-4 އިތުރު    ، ކޮމިޝަނުެގ  ލިބޭ    ވަޒީފާއެއް އާމްދަނީ 
ނުވަތަ  ވެކޮށްެގންނުވާނެއެ އަދާ ފައިދާއެއްއާމްދަނީ.  ނުވަތަ  ފަދަ  ލިބޭ    އެއް 

 ފުރައިެގންނުާވނެއެވެ. އެހެން މަޤާމެއް 

 
ވިޔަބަރަކުމެން  ކޮމިޝަނުެގ )ށ(   ހިންުގމުަގއި،  ޢަމަލީޮގތުން ފާރިެއއް   

ނުވަތަބައިވެރިވެ  ފަންނީ    ެގންނުވާނެެއވެ.  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީެއއް 
ޝާމިލުެވެގންނުވާނެ ލިބޭފަދަ  މަސައްކަތެްއަގއި  އާމްދަނީއެއް  ނުވަތަ  އެެވ. 

  ލަތުެގ މުދަލާއި ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. އަދި ދައު  އެހެން އެްއވެސް މަސައްކަތެއް 
ަގނެ ހިފައިެގން  ބިން  ކުއްޔަށް  އެހެން ނުވަތަ  ދައުލަތާއި  އަދި  ނުވާނެއެވެ. 

ސީދާޮގތުންވިޔަސް ނުަވތަ  ރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްަގއި  އެްއވެސް ފަ
ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރަކު އެ މެންބަރެއްެގ މާލީ އެއްެވސް  ސީދާޮގތުންވިޔަސް  ނު

 ނުާވނެއެވެ.  މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވިއެގން



 
) )ނ(   މާއްދާެގ  ވިްއކާ  މި  ހިއްސާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  ށ( 

ކަުމގައިނުާވ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް 
މާއްދާެގ ޮގތުން މި  މިލްކުކުރުމަކީ،  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެްއެގ  އެފަދަ   ،

ކަމު ވިޔަފާރިކުރުން  މާއްދާެގބޭނުމަށްޓަކައި  މި  ނުބެލެވޭނެެއވެ.   ަގެއއް 
ކުންފުންޏެއްެގ   ޕަބްލިކް  ިވއްކާ  ހިއްސާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނުމަށްޓަކައި 
ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ،   ކަމަށް  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް 

ކުންފުންޏެއްެގ   ޕަބްލިކް  ވިްއކާ  ހިއްސާ  ހިއްސާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
އިންސައްތަ  5%ރައުސުލްމާލުެގ   އަށްވުރެ  )ފަހެއް  ެގ  ޢަދަދެއް   ިގނަ( 

ފޯރުވޭ  ބާރު  ނުސީދާޮގތުން  ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  މަްއޗަށް  ހިއްސާެގ 
 ހުރި ހިއްސާދާރަކަށެވެ.  މަޤާމެއްގައި

 
ހައިސިޝަނުކޮމި (ރ)   މެންބަރެއްެގ  އެެގ  ދައުލަތުެގ  މެނުީވ،  ހެން  އްޔަތުން 

ސިލެއްަގއި، ނުވަތަ މަޖިލީހެއްަގިއ،  އެްއވެސް ކޮމިޝަނެްއަގއި، ނުވަތަ ކައުން
ބޯޑެްއަގއި   ަގިއ،މިޓީެއއް ކޮނުވަތަ   އެނޫންެވސް  ،ނުވަތަ  އްަގިއ،  ތަނެ  ނުވަތަ 

އުޖޫރަައކާ   ނުވަތަ  ނަނުލައުޖޫރައަކަށްވިޔަސް  މަވެސް،  ިއ 
 ބައިވެރިެވެގންނުވާނެެއވެ. 

 
އެްއވެ (ބ)   ހައިސިްއޔަތުން  ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  މެންބަރަކު  ސް  ކޮމިޝަނުެގ 

 . ނުވާނެެއވެފަރާތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދީެގން
 

އަދާކުރަންޖެހޭ (ޅ)   ފުށު   ކޮމިޝަނުން  މަދަނީ  މަސްއޫލިއްޔަތާ  ބާވަތުެގ  އަރާފާނެ 
 މިޝަނުެގ މެންބަރަކު ެވެގންނުާވނެއެވެ. ރަކަށް ކޮޖަމާޢަތެއްެގ މެންބަ

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

ެގެއއް ނުވަތަ  ޯގްއޗެއް  މުދަލެއް، ނުވަތަ  އޮތް  ޯގއްޗެ     އެފަދަ  ްއ  ބާޒާރުަގއި 
ން ރެ ބޮޑުނޫައުގ ޢާންމުކޮށް ހުރި އަަގށްވު  ވަތަ މުދަލެްއެގނު  ނުވަތަ ެގެއއް

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

)ކުއްޔަށް މާއްދާެގ  މި  ހޯދުން،  އާމްދަނީ  ބަޔާންކޮށްށދީެގން  ަގިއ  ފަިއާވ  ( 
    ނުެވއެވެ.މެނިެގނެއްވިޔަފާރިާއއި މަސަްއކަތުެގ ތެރޭަގއި ހި

 
ވަކިވުމަށް ( އ)   މެންބަރުކަމުން  ހިނާގ  ފަހު،  ކޮމިޝަންެގ  )ބާރަ(   12ފުރަތަމަ 

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

 ށްެގންނުވާނެެއވެ. ބަރަކު ކޮެމންކޮމިޝަންެގ  ،މަސައްކަތެއް 
 

 


