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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން 
 

 

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

 2020 ސެޕްޓެންބަރު 6 ތާރީޚް: 

  މާލިއްޔަތު ،ބިލު  ެގނައުމުެގ އިޞްލާޙު   އަށް( ޤާނޫނު އޮޑިޓް) 2007/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު ޕޯޓު/ބިލު: ރި 

 ރިޕޯޓު  ޮގތުެގ ނިންމި ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން

  މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ވި މެންބަރު: ޅުއް ހުށަހެ 
   

   ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު މެންބަރު:   އްވި ތާއީދުކުރެ

 
 

 : ހުށަހެޅުން 
 

 

  ޤާނޫނަށް ބުނެވިދިޔަ ާމއްދާއިން ވަނަ 3 ބިލުެގ މުެގއުެގނަ އިޞްލާޙު   އަށް( ޤާނޫނު އޮޑިޓް) 2007/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 .އިޞްލާޙުކުރުން  ޮގތަށް ނިވިނައަން  މާއްދާ ވަނަ  6-2 އިތުރުކުރާ

 

ފާ  ވަޒީ އިތުރު  
ކުރުމާއި  އަދާނު 

  ރާ އަ މަޞްލަޙަތު ފުށު 
 ވިޔަފާރި ނުކުރުން 

ޖެނެރަލް )ހ( . 6-2   ވަތަ ނު  ،އަދާކޮށް  ވަޒީފާއެއް  އިތުރު  ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ,އޮޑިޓަރ 
  އެހެން  ލިބޭފަދަ  އާމްދަނީެއއް  ނުވަތަ.  ނުވާނެއެވެ  ފުރައިެގން  މަޤާމެއް
 . އެވެ ށްެގންނުވާނެކޮ  މަސަްއކަތެއް އެްއވެސް

 
ޖެނެރަލްޑިއޮ ()ށ   ބާވަތެއް   ،ޓަރ  ނުވާނެެއެވ.  ންކޮށްެގ  އް ޔަފާރިއެވި  ެގެއއްވެސް 

އެްއވެސް  އުސޫލުން  ިވޔަފާރީެގ  ކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  އަދި  ކަމެްއ  އަދި  
ބި މުދަލާއި  ަގދައުލަތުެގ  ނުން  އަ ނެ  ހިފަިއެގންނުވާނެެއވެ.  ކުއްޔަށް    ދި ވަތަ 

އެ ތާދައުލަ އެހެން  ފަރާއި  ކުްއވެސް  ދެމެދު  މުޢާމަލާތެއްަގިއ  ތަކާ  ރެވޭ 
ނުސީނު  ސްސީދާޮގތުންިވޔަ ޖެނެރަލް  ދާޮގތުންިވޔަސްވަތަ  ލީ މާ  ެގޮއޑިޓަރ 

 .  އެްއވެސް މަޞްލަޙަތެއް ބާއްަވއިެގންނުވާނެެއވެ
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ޖެނެރަލް )ނ(   ދައުލަތުއިހަ  ެގއޮޑިޓަރ  މެނުވީ،  އެއްވެސް    ެގސިްއޔަތުން  ެއހެން 
ކަ ޝަނެއްކޮމި ނުވަތަ  މަަގއި،  ނުވަތަ  ނުވަތަ ުއންސިލެއްަގއި،  ޖިލީހެއްަގއި، 

ބޯޑެއްަގއި  ަގއި،ކޮމިޓީއެއް  އެނޫންެވސް   ،ނުވަތަ  އްގައި،  ތަނެ  ނުވަތަ 
ނުލަ އުޖޫރަައކާ  ނުވަތަ  ނަމަވެސް،  އުޖޫރައަކަށްވިޔަސް  ިއ 

 ެއވެ. ވާނެބައިވެރިެވެގންނު
 

) )ރ(   މާއްދާެގ  ޮއތްނަމަވެސްމި  އެހެން  ހިއްށ(  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ވިްއކާ  ،  ސާ 
ކަުމގައިނުާވ   ޝެއަރހޯލްޑަރެއް  ސިްގނިފިކަންޓް  ކުންފުންޏެއްެގ  ޕަބްލިކް 
މާއްދާެގ  މި  މިލްކުކުރުމަކީ،  ހިއްސާ  ކުންފުންޏެްއެގ  އެފަދަ  ޮގތުން، 
މާއްދާެގ މި  ނުބެލެވޭނެެއވެ.  ކަމުަގެއއް  ވިޔަފާރިކުރުން   ބޭނުމަށްޓަކައި 

ިވއް ހިއްސާ  "ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކުންފުންޏެއްެގ  ބޭނުމަށްޓަކައި  ޕަބްލިކް  ކާ 
ބަޔާންކޮށްފައިެއވަނީ،   ކަމަށް  ޝެއަރހޯލްޑަރެއް"  ސިްގނިފިކަންޓް 

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

ނުސީ ނުވަތަ  ސީދާޮގތުން  މަްއޗަށް  ފޯރުވޭ ހިއްސާެގ  ބާރު  ދާޮގތުން 
 ހުރި ހިއްސާދާރަކަށެވެ.  މަޤާމެއްގައި

 
ޖެނެރަ (ބ)   ހައިސި   ލްއޮޑިޓަރ  އެްއވެސް  ކޮންސަލްޓަންޓެއްެގ  ފަރާތަކަށް  އްޔަތުން 

 ނުވާނެެއވެ. ކޮށްދީެގންމަސައްކަތް
 

ޖެނެރަލްއޮ (ޅ)   ބާވަތުެގ އޫމަސް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ޑިޓަރ  ފުށުއަރާފާނެ  ލިއްޔަތާ 
 ވާނެެއވެ. ެވެގންނު ނެރަލްއޮޑިޓަރ ޖެޢަތެއްެގ މެންބަރަކަށް މަދަނީ ޖަމާ

 
) ( ކ)   މާއްދާެގ  ބޭނުެގ  ށ(މި  ޖެނެރަލްޮއޑިޓަމަށްޓަކައި،    އޮތް ެގ  ރ  ނަމުަގއި 

ވަތަ  ްއ ނުަގއި އެފަދަ ޯގްއޗެބާޒާރު  އް،މުދަލެ  ނުވަތަ   ޯގްއޗެްއ ނުވަތަ ެގއެއް 
ށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަަގކަށް ައުގ ޢާންމުކޮށް ހުރި އަަގ  ނުވަތަ މުދަލެްއެގ  ެގެއއް
އެފަދަ  ވިްއކާ ެގެއއް  ލުމާއި،  ނުވަތަ  މުޯގްއޗެްއ  ބާޒާރުަގިއ  އް  ލެދަނުވަތަ 

ކުއްޔަށްޢާންމުކޮށް ބޮޑުނޫން    ައަގށްވުރެ    ކުއްޔަށްދީެގން   އަެގްއަގއި ދީއުޅޭ 
)އާމްދަނީ   މާއްދާެގ  މި  ބަޔާން  (ށހޯދުން،  ިވޔަފާރިާއިއ  ަގއި  ކޮށްފަިއވާ 

   އި ހިމެނިެގނެއް ނުވެެއވެ.މަސައްކަތުެގ ތެރޭގަ 
 

)ބާރަ( މަސް    12ހިނާގ    މަތަ ފުރަފަހު،  ވަކިުވމަށްކަމުން  ރަލްއޮޑިޓަރ ޖެނެ ( އ)  
އޭނާ  ން  ހައިސިއްޔަތުެގ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްވަންދެން،  ފާއިތުެގ މުއްދަތު  ވަހުދު
މައަ ފުށުއަރާ  ދާކުރި  މަސައްކަތެއްވަޒީފާ ޞްލަޙަތާ  ނުވަތަ  އޮޑިޓަރ    ،އެްއ 

 ށްެގންނުވާނެެއވެ. ކޮ ޖެނެރަލް
 

 

 


