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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެރި   މެންބަރުންނަކީ  އިއްޒަތްތެރި  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީއަށް  މިހާރު  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ 

ޢަބްދު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޙުސައިން،  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ސިރާޖު،  މޫސާ  ޝަހީމް  هللا މެންބަރު 

މި ފަޙުމީ.  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  އަދި  ހުށަހެޅިފައިވާ    ޢަބްދުލްޙަކީމް  ކޯޑަށް  ޕީނަލް  މަސައްކަތަކީ  ކުރަމުންދާ 

އިޞްލާޙުގެ މަސައްކަތް. ފައިސާ ބޭނުންކުރި ގޮތް އަންގައިދިނުމަށް ގާނޫނުގައި ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކުން ކުރާ އަމުރާއި  

އަންގައިނުދެވުން. ނުވަތަ  ނުދިނުން  އަންގައި  ޚަރަދުކުރިގޮތް  ފައިސާ  އެ  ގޮތުގެމަތީން  މި  3އެއީ    އެއްގޮތްވާ   .

މި   މިހާރު  ގެނެސްފިން.  އިޞްލާޙެއް  ކުޑަ  އަޅުގަނޑުމެން  ތިނެކަށް  އާދެ!  ތިނެއްގައި.  މާއްދާގެ  މި  އަކުރުތަކުގެ 

ފަރާތަކުން   އޮތް  ހުއްދަ  ގާނޫނުގައި  އަންގައިދިނުމަށް  ގޮތް  ބޭނުންކުރި  ފައިސާ  އެ  ދަންނަވާލަނީ.  އިޞްލާޙާއެކުގައި 

ގޮތުގެމަ އެއްގޮތްވާ  އަމުރާއި  އިތުރުކުރީ.  ކުރާ  އެތަންކޮޅު  ގޮތް  ބޭނުންކުރި  ނުވަތަ  ޚަރަދުކުރި ގޮތް  ފައިސާ  އެ  ތިން 

ފެނުނީ   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  އަންގައިނުދެވުން.  ނުވަތަ  އަންގައިނުދިނުން  ކުރިގޮތް  ބޭނުން  ނުވަތަ 

އެ  ނުވަތަ  ފައިދާއަށް  އަމިއްލަ  އޭނާގެ  ފައިސާ  އެ  މާއްދާ.  އިން  ދެން  ފައިދާއަށް  ރަނގަޅުކަމަށް.  މީހެއްގެ  ހެން 

ބަދަލުކުރުން. މި ރޯމަން   އަސްލު  އޭގެ  އެއްޗަކަށް ބަދަލުކޮށް  . އެ ފައިސާ އޭނާގެ  4ފައިސާއިން އަގުކުރެވޭ އެހެން 

އަސްލު   އޭގެ  ބަދަލުކޮށް  އެއްޗަކަށް  އަގުކުރެވޭ  ފައިސާއިން  ފައިދާއަށް  މީހެއްގެ  އެހެން  ނުވަތަ  ފައިދާއަށް  އަމިއްލަ 

ވެސް  ބަދަލުކުރުން.   ކޮމިޝަނުން  ކޮރަޕްޝަން  އެންޓި  ފެނުނީ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާއްދާ  މި 

ކޮމެންޓެއް އޮތް މި މާއްދާ މީގައި ނުހިމަނާ. އެއީ މަނީލޯންޑަރިންގގެ ގާނޫނެއްގެ ދަށަށް އައުން ރަނގަޅު މާއްދާއެއް  

މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތީ.  ބައްލަވާފައި  ވެސް  ކަމަށް  މީގައި  މާއްދާވެސް  އެ  ފެނުނީ  މި  ނަށް 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  2ގެ    516ބޭއްވުމަށް.  ބެލެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މުދާ  ދައުލަތުގެ   .

ނުސީދާ  ނުވަތަ  ގޮތުގައި  ސީދާ  މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ  ހުރި  މުދާ  ދައުލަތުގެ  ކޮންޓްރޯލުގައި  އެމީހެއްގެ    ނުވަތަ 

ކުރުން.   ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  ހިމެނުނު    2ގެ  516ގޮތުގައި  މަތީގައި  އޭގެ  އެއީ  އުނިކުރުމަށް. 

މި އުނިކުރީ މަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ ފާސްކުރެވުނު މާއްދާއަކުން އެބައި ކަވަރުވެގެންދާތީވެ.   2ގެ 516މާއްދާ. 

ގެ )ހ(. )ހ( އިން އެބައިން ކަވަރުވެގެންދާތީވެ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން   516އެ މާއްދާއަކީ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

)ހ(ގެ    516 ދާނަން.   2ގެ  ކުރިއަށް  މާއްދާއަކާއިގެން  އޮތް  ދެން  ކުރިއަށް،  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އުނިކުރީ. 

ނަށް އެއްބަސްވެވޭ. ދެން  ދަރަޖަކުރުން. )ށ( މި ކުށަކީ ޖިނާޢަތުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކޭ. މިއަށް އަޅުގަނޑުމެން

ގެ )ހ(. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ    517އޮތީ ނުފޫޒުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް ކަނޑައެޅުން.  



 2020  ޑިސެންބަރު  2                                 ވަނަ ބައްދަލުވުން  67ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

2 

 

މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ. ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެހެން މާއްދާތަކަށް މި ބައި ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ގޮތަށް އެގޮތް  

އޮތީ  ފުރިހަމަކޮށް މި  މިހާރު  އެގޮތުން  ގެނައުން.  ތެރެއަށް  ފޮޅުވަތުގެ  މި  ވެސް  އިބާރާތް  ކުށުގެ  އެއީ  ލުން 

ވިޔަފާރިކުރުމުގެ   ނުފޫޒުން  ކުރަނީ  އެ  މީހާ  ޢަމަލުކުރާ  އަންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ރަނގަޅުކޮށްލެވިފަ. 

)ހ( ބަލައިގަނެވުނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  ނުފޫޒުގެ  1ގެ  ކުށެކެވެ.  މަޤާމުގެ  މުވައްޒަފެއްގެ  ދައުލަތުގެ   .

މަސައްކަތްކުރާ   މުވައްޒަފު  އެ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  އޭނާއަށް  ބޭނުންކޮށްގެން 

ތަ ލުޔެއް  އިދާރާއިން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަ

ހޯދައިދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައި އޭނާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުން  

ވިޔަސް އެއްވެސް މަންފާއެއް ދިނުމަށް ވަޢުދުވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ދެން އޭގެފަހުން  

އާ އެބަ  އަކުރެއް  ދެންމެ  އެހެން  އެހެންވީމާ،  އަޅުގަނޑު    1ދޭ.  ބަޔާއިމެދު  ދަންނަވާލި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި 

މެންބަރު   މުޢިއްޒު، އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިވަގުތު ކޮމިޓީއާ  މަޝްވަރާކޮށްލާނަން. 

)ވަގުތުކޮޅަ ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ރިޟާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  )ހ(އަށް    517ކަށްފަހު(  ޒަރީރު،  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަދި   ޖެނެރަލް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ  ތެރޭގައި  އޭގެ  ބަލާފައި  ކޮމެންޓްސްތަކަށް  ފޮނުވި  ފަރާތްތަކުން  އެކި  އަޅުގަނޑުމެން 

ބަލައިގަނެވުނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް   މި  ކޮމިޓީއަށް  ފޮނުއްވާފައިވޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ކޮރަޕްޝަނުން  އެންޓި 

ވެވި އިޞްލާޙު މާ ފުރިހަމަކަމަށް. އެހެންކަމުން، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވުނީ އަޅުގަނޑު  ފޮނުއް

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ    1ދަންނަވާލާނަން. އާދެ! ރިކޯޑަށް ޓަކައި އެ މާއްދާގެ  

ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސީދާ  މަޤާމުގެ  މީހަކު  ނުވަތަ  އެނޫން  އޭނާއަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒު  ބެލެވޭ  އޮތްކަމަށް  ނުވަތަ   

އެހެން   ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  އިދާރާއިން  މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު  އެ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެހެން 

ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ލުޔެއް ހޯދައި މުޤާބިލުގައި އޭނާއަށް  އިދާރާއަކުން  ދިނުމުގެ 

މަންފާއެއް   އެއްވެސް  ވިޔަސް  ގޮތުން  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ސީދާ  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ 

ނުވަތަ، ދެން   ދިނުން  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުން  ދިނުމަށް  ނުވަތަ  ވަޢުދުވުން  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ    -2ދިނުމަށް 

މަ މީހަކު  ނުވަތަ  އެނޫން  އޭނާއަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒު  ބެލެވޭ  އޮތްކަމަށް  ނުވަތަ  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސީދާ  ޤާމުގެ 

އެހެން   ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  އިދާރާއިން  މަސައްކަތްކުރާ  މުވައްޒަފު  އެ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެހެން 

އެއް ނުވަތަ ލުޔެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައި އޭނާއަށް  އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ފައިދާ

މަންފާއެއް   އެއްވެސް  ވިޔަސް  ގޮތުން  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ސީދާ  ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ  މީހަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ 

ދެ )ށ(.  މާއްދާގެ  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  އެއްބަސްވުން.  ޤަބޫލުކުރުމަށް  ޤަބޫލުކުރުމާއި  އެދުމާއި  މި  ހޯދުމަށް  ން 
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ގާނޫނުގެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި މި  )ނ(ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު    510މާއްދާގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ހިނގާނެއެވެ. މިވެސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމެއް ކޮމިޓީއަށް ބަލައިގަނެވިއްޖެ ކަމަށް  

ބަދަލުވަނީ    517ރަޖަކުރުން.  ނިމުނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދަ މި  ކުށަކީ    517ގެ )ށ( މިހާރު  )ނ( އަށް. މި  ގެ 

ޖިނާޢަތުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެހެންވީމާ، އެ ދަރަޖައާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭތޯ. އާދެ!  

ވަނަ މާއްދާ    515ދާ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއް  3އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް އެގޮތަށް ބަލައިގަނެވިއްޖެ. ބިލުގެ  

ގާނޫނުގެ   އެ  އިޞްލާޙުކުރުން.    518އެއީ  ގޮތަށް  އަންނަނިވި  މާއްދާ  އެ  ހަމަޖައްސައި  ކަމުގައި  މާއްދާ  ވަނަ 

ގާނޫނުގެ    518މާނަކުރުން.   މި  އެވަނީ  ދީފައި  ޙައިސިއްޔަތަށް  ރަސްމީ  )ހ(.  )ބ(ގައި    510ގެ  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ވެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެހެންވީމާ، ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަލައިލެވުނީ އެ ރަސްމީ  ދީފައިވާ މާނަކުރުމެ

ކަމަށް.   ނުފެންނަ  ގެންނަން  ބަދަލެއް  އެއަށް  އެގޮތް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތުން  އޮތް  މާނަކޮށްފައި  ޙައިސިއްޔަތުން 

ގާ  518 މި  މިވަނީ  ދީފައި  މުވައްޒަފަށް  ދައުލަތުގެ  )ށ(.  ދީފައިވާ    533ނޫނުގެ  ގެ  )ށ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ގެ )ށ(. ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ... މިހާރު އަޅުގަނޑު    533މާނަކުރުމެވެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އެކުލަވައިލުމަށް   މާއްދާ  މި  ގޮތް  އެއްބަސްވެވުނު  ބަޙުސަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ދަންނަވާލަނީ  މި 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ    533ޞްލާޙުތަކަކާއެކުގައި.  އި އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މުވައްޒަފު  ދައުލަތުގެ  )ށ(.  ގެ 

ވަޒިފާއެއް ކަމުގައި   ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ދާއިމީ  ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ މަޤާމެއްކަމުގައި  މަޤާމެއްކަމުގައި 

ވީ ކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް  ވަގުތީ  ނުވަތަ  އެނޫން  ވީނަމަވެސް  ނުވަތަ  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ނުވަތަ  ނަމަވެސް 

ބާރާއި   ހެދުމުގެ  ގާނޫނު  ބާރާއި  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް  ޙަވާލުކުރެވޭ  އުސޫލަކުން 

މުވައްޒަފުންނާ އެތަންތަނުގެ  ފަރާތްތަކާއި  ތިބޭ  މަޤާމުތަކުގައި  ބާރުގެ  ޤާއިމުކުރުމުގެ  މިނިވަން  ޢަދްލުއިންޞާފު  އި 

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލް   ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި  މެންބަރުންނާއި އެ  މުއައްސަސާތަކުގެ 

އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި އެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  

ވެސް ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ހަމަ ކޮންމެ  އުޖޫރަ ނުވަތަ މުސާ  އެނޫން  ރަ ނުވަތަ ޢިނާޔަތްދޭ ނުވަތަ 

އެޖެންސީތަކުގެ   ރެގިއުލޭޓްރީ  އުފައްދާފައިވާ  ގާނޫނަކުން  ޓަކައި  މަޤްޞަދަށް  ގާނޫނުގެ  މި  އަދި  މުވައްޒަފަކަށެވެ. 

މާނައި މުވައްޒަފުންގެ  ދައުލަތުގެ  މުވައްޒަފުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނާއި  މިގޮތަށް  ހިމެނޭނެއެވެ.  ގައި 

ފާސްވީ.   މި  އަދި  533އެއްބަސްވެވި  އަކުރުގައި  މި  ފާސްކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  )ށ(ގައި  ގެ 

ބަދަލުކޮށްލު އެތަންކޮޅު  ފާހަގަކުރެވުނީތީވެ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  ގެންނެވުމަށް  ބަދަލު  ތަންކޮޅަކަށް  މަށް  އިތުރު 

މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެއީ "ރެގިއުލޭޓްރީ އެޖެންސީތައް" އެގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ގޮތުގެ ބަދަލުގައި "ރެގިއުލޭޓްރީ  
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އިންނާނީ   އެތަންކޮޅު  އޮންނާނީ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އެއްބަސްވެވުނީ.  މި  މިހާރު  ލިޔުއްވަން  އެގޮތަށް  ބޮޑީތަކުގެ" 

މެންބަރު ބޯޑީތަކުގެ  މިގޮތުން  ރެގިއުލޭޓްރީ  ހިމެނޭނެއެވެ.  މާނައިގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ދައުލަތުގެ  މުވައްޒަފުން  ންނާއި 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   ފާސްވީ.  މި  ޢަމަލަކާ    518މިހާރު  ކޮރަޕްޝަންގެ  އެވަނީ  ބުނެފައި  މަންފާކަމަށް  )ނ(.  ގެ 

ގަނެވޭ ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދައިގަނެވޭ ނުވަތަ ލިބި

އަންނަނި   ހުށަހަޅައި  ލިބިގަތުމަށް  ނުވަތަ  އެދޭ  ލިބިގަތުމަށް  ނުވަތަ  ލިބިގަންނަ  ނުވަތަ  ބުނާ  ދިނުމަށް  ނުވަތަ  ދޭ 

  ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އެއްޗަކަށެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ކޮމެންޓެއް ވެސް 

އެބައޮތް. އެ ކޮމެންޓުގައި މި އޮންނަނީ މަންފާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ މީހެއްގެ ވަޒީފާގެ މުޤާބިލުގައި ލިބޭ މުސާރަ  

ކުށަކާ   ކޮރަޕްޝަންގެ  ނުވަތަ  ގުޅޭގޮތުން  ޢަމަލަކާ  ކޮރަޕްޝަންގެ  ނުހިމެނޭ  މަންފާއެއް  އެނޫން  ޢިނާޔަތަކާއި  އާއި 

ނު ލިބިގަންނަ  ނުވަތަ  ހޯދާ  ލިބިގަންނަ  ގުޅޭގޮތުން  ބުނާ ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ދޭ ނުވަތަ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ  ވަތަ ދިނުމަށް 

ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މަންފާއަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފައިސާ، ހަދިޔާ، މުދާ،  

އަދާކޮށްދި ލޯނު  ވަޒީފާއެއް،  މަޤާމެއް،  ވަޒީފާއެއް،  މަޤާމެއް  ނުވަތަ  ޑިސްކައުންޓު،  މުދަލަކަށް  ހޯދާ  ތިމާ  ނުން، 

މަންފާކަމަށް   އިނގޭތޯ.  މިއީ  މަނާކުރުން  މަންފާ  )ނ(.  ހިމެނެއެވެ.  ކަންކަން  އަދާކޮށްދިނުންފަދަ  އަގު  ޚިދުމަތަކަށް 

ބުނެފައި އެވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އެ ޢަމަލަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދައިގަނެވޭ ނުވަތަ  

ގަނެވޭނެ ނުވަތަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ދޭ ނުވަތަ ދިނުމަށް ބުނާ ނުވަތަ ލިބިގަންނަ ނުވަތަ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ  ލިބި

އެއްޗަކަށެވެ.   ތެރެއިން  އެއްޗެހީގެ  ނުވަތަ  ކަމަކަށް  ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާ  ލިބިގަތުމަށް  ނުވަތަ 

ގެ )ނ(. މަންފާކަމަށް ބުނެފައި މަންފާ މާނަކުރުމުގައި    518ތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގެ )ނ(. )ވަގ501ު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އިޞްލާޙާއެކުގައި  ކުދިކުދި  ބައެއް  އިތުރުކުރި  މައަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ވަނީ  ންފާ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް 

ނެވޭ ނުވަތަ ބަލައިގަނެވޭ ނުވަތަ  ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދައިގަ

ބަލައިގަތުމަށް   ނުވަތަ  ބަލައިގަންނަ  ނުވަތަ  ނުވަތަ އަމުރުކުރާ  ބުނާ  ނުވަތަ ދިނުމަށް  ނުވަތަ ދޭ  ހުށަހަޅާ  ދިނުމަށް 

ކަމަކަށް   ތެރެއިން  ކަންކަމުގެ  އަންނަނިވި  އެއްބަސްވާ  ބަލައިގަތުމަށް  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާ  ބަލައިގަތުމަށް  ނުވަތަ  އެދޭ 

މާއްދާ.    ނުވަތަ މި  އެއްބަސްވެވުނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  އެއްޗަކަށެވެ.  ތެރެއިން  އެއްޗެހީގެ 

ގެ    518)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   )ނ(  )ނ(ގެ    518ހަދިޔާ.    -1ގެ    -5އުޖޫރަ.    -4ފީ.    -3ލޯނު.    -2ގެ 

އިސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ  ފަ  -8ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން އަގުކުރެވޭ މުދާ.    -7ކޮމިޝަން.    -6ޑިސްކައުންޓު.  

ހުއްދަ އާމްދަނީ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް.    -9މުދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފައްދައިދޭ ޙައްޤު ނުވަތަ މަސްލަޙަތު.  

  -12ތަނަކަށް އުފުލަން ޖެހޭ މުދަލެއް އުފުލައިދިނުން.    -11މަޤާމެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓެއް.    -10
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ޒިންމާއަކުން ބަރިއްޔަކޮށްދިނުން.  ތަނަކަ ދައްކަންޖެހޭ މާލީ  ޒިންމާއެއް ނިމުމަކަށް ގެނެސްދިނުން.    -13ށް  ދަރަނީގެ 

ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް   -16ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއް އަދާކޮށްދިނުން.  -15ލޯނެއް އަދާކޮށްދިނުން.  -14

އަދާކޮ ބައެއް  އެއިން  ނުވަތަ  ދައްކަންޖެހޭ    -17ށްދިނުން.  އަދާކޮށްދިނުން  ޚިދުމަތަކަށް  ނުވަތަ  މުދަލަކަށް  ހޯދާ  ތިމާ 

ދައްކަންޖެހުން.   އަގެއް  ކުޑަ  ނޫން  ދޫކޮށްލުން.    -18އަގު  ނުކޮށް  ބޭނުން  ޙައްޤެއް  އޮތް    -19ބޭނުންކުރެވެން 

މަތުގެ ނުވަތަ އެހީ.  އެ ނޫން ވެސް މަންފާ ނުވަތަ ޚިދު  -20ބޭނުންކުރެވެން އޮތް ބާރެއް ބޭނުންނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.  

ދައުލަތުގެ  518އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ.   ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި  މުދާކަމަށް  ގެ )ރ( ދައުލަތުގެ 

ގޮތުގައި   މިލްކުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މުދަލާއި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  ނަމުގައި  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި  ނުވަތަ  ނަމުގައި 

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ކައުންސިލުތަކުގެ މުދަލާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުދަލާއި  ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި  

މިލްކުވެރިއަކު ނެތް މުދަލުގެ ތެރެއިން ކަމާއި ގުޅޭ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ  

ދައު ތެރެއިން  އުސޫލުތަކުގެ  ގާނޫނީ  ގުޅޭ  ކަމާ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މުދަލާއި  ގޮތުންނެވެ.  ހިމެނޭ  މުދާ  ނެގޭ  ލަތަށް 

ވެސް   ތަނަކުން  އެއްވެސް  ބެހޭ  ކަމާ  ދައުލަތުގެ  ނެތް  ކޮމެންޓެއް  އެއްވެސް  ވެސް  އަކުރަށް  މި  އާދެ! 

ބަލައި   ފާހަގަނުކުރެވޭތީ  ކަމެއް  އިތުރު  ވެސް  ކޮމިޓީއަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ފަރާތަކުން  ވެސް  މުއައްސަސާއަކުން 

މި  ގަ ލިޔެވިފައި އޮތް    518ނެވުނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  )ރ( ގައި ވެސް  ގެ 

އޮތުން   އޮތް  ކުންފުނިތައް  ސަރުކާރުގެ  މި  ގޮތުން  އެއްގޮތްކޮށްލުމުގެ  ބަދަލުކޮށްލަން  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލަފުޒެއް 

އެހެ ބަދަލުކޮށްފައި  ކުންފުނިތަކަށްވަނީ  ވެސް  ދައުލަތުގެ  މާއްދާގައި  މި  އެގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  މާއްދާގައި  ން 

ގެ )ބ( ދައުލަތުގެ ފައިސާކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ    518އެއްގޮތް ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބަދަލުކުރީ.  

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުމާއި ސެކިއުރިޓީޒް އާއި އެފަދަ އެއްޗެހި ހިމެނޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ

ޓެކުހާއި، ޑިއުޓީ އާއި ޖުރުމަނާ އާއި ރޯޔަލްޓީ އާއި ކުއްޔާއި ފީ އާއި ޗާޖާއި އަގާއި އެހެން ފަރާތަކަށް ޓަކައި ނުވަތަ  

އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާ އާއި ލޯނުގެ ފައިސާ އާއި ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އަދި އެ  

ހިމެނޭ    ނޫން ދައުލަތަށް ލިބޭ ނުވަތަ ލިބެމުންދާ ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް  ވެސް އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން 

ތަނަކުން ކޮމެންޓެއް ވެސް   މާއްދާއަށް އެއްވެސް  އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި  މާއްދާއަށް ވެސް، ދެންމެ  ގޮތުންނެވެ. މި 

ކޮމިޓީއަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނެތް. އަދި  ބޭއްވުމަށް.  ހުށަހަޅާފައި  މާއްދާ  އޮތްގޮތަށް މި  މި  ފެނުނީ  ގެ    518ށް ވެސް 

އެވަނީ   ބުނެފައި  މުވައްޒަފުކަމަށް  ދައުލަތުގެ  ބޭރުގެ  އޮތީ.  މި  މާނަކުރުން  މި  މުވައްޒަފު  ދައުލަތުގެ  ބޭރު  )ޅ( 

ވެސް ނުވަތަ ދާއިމީ  އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މަޤާމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރެވޭ މަޤާމެއް ކަމުގައި ވީނަމަ

އުސޫލުން   ކޮންޓްރެކްޓުގެ  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް  ވަގުތީ  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ވަޒީފާއެއް 
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ނުވަތަ އެ ނޫން އުސޫލަކުން ހަވާލުކުރެވޭ ވަޒީފާއެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި  

ހެދުމުގެ ގާނޫނު  ތަންތަނުގެ  އެ  އެ  ފަރާތްތަކާއި  ތިބޭ  މަޤާމުތަކުގައި  ބާރުގެ  ގާއިމުކުރުމުގެ  އަދުލުއިންސާފު  ބާރާއި   

މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެ ނޫން  

އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. މި މާއްދާއަށް ވެސް    ވެސް ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް

ކޮމެންޓެއް ލިބިފައި ނެތް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނި ވިސްނުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ވެސް މި މާއްދާ ބަލައިގެނެވިއްޖެ. 

ލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  ގެ )ކ(. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ އެއްގެ މުވައްޒަފުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ބައިނަ  518

ވަޒީފާގައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ އެއްމެހައި ފަރާތްތައް  

  ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ވެސް މި މާއްދާއަކަށް ނެތް. އެހެންވީމައާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް 

ވަނަ މާއްދާ    5ވެސް އެއްބަސްވެވިއްޖެ މި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ބިލުގެ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މި ބިލުގެ  

މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރަން، ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއްގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ބިލުގެ  

އަ ގާނޫނަށް  މި  މާއްދާ.  ނަންބަރު  ފަސްވަނަ  ގާނޫނު  ފެށުމާއެކު  ހުއްޓުވުމާއި  2/ 2000މަލުކުރަން  ކޮރަޕްޝަން   ،

މާނަކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވުނީއެވެ. ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވުނީއެވެ. ދެން މި އޮތީ މި ބިލުގެ  

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ވަނަ މާއްދާ. މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް   6

އިއްތިފާޤު.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކުރުމަށް  މާއްދާ  މި  ދެން  ފެށިގެންނެވެ.  ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިހާ ހިސާބުން މެދުކަނޑާލާފައި ގާތްގަނޑަކަށް ބައިގަޑިއިރު ފަހުން ކޮމިޓީ އަނެއްކާ ވެސް  

މަޖިލީސްގެ މަސައްކަތްތަކަކަށް މަޖިލީހުގެ    ކުރިއަށް  ގެންދިއުމަށް ބައްދަލުކުރާނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން 

ވޯޓު ގަޑިއަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި އަލުން ބައްދަލު މި ވެލަނީ. މިވަގުތުގައި ބައްދަލުވާއިރުގައި މި ކުރިއަށް މި ދާ  

އިޞްލާޙު  ކޯޓުގެ  ޕީނަލް  ވަރަށް  މަސައްކަތަކީ  ފާހަގަކުރެވެނީ  މި  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މަސައްކަތް.  ގެ 

އެބަހުރި.   ކުރަންޖެހިފައި  ބިލަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ވެސް  އަދި  ގިނަ  ވަރަށް  ތެރޭގައި  ވަގުތުކޮޅެއްގެ  ކުޑަކުޑަ 

ނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ މުޅި  އެހެންވުމާއެކުގައި މި މަސައްކަތް މިއަދު ދެން ނިންމާ ނުލެވިދާނެކަމަށް ގިނަ ބޭފުޅުން

ހަމައިން.   ވަގުތަކާ  ހެނދުނުގެ  އެންމެ  މާދަމާގެ  ޖެހޭ  އެކުލަވާލަން  ވެސް  ރިޕޯޓު  ނިންމައި  މަސައްކަތް 

ފުރިހަމަ   މިންވަރަށް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރުގައި  އެހިސާބަށް  އެހެންވުމާއެކުގައި 

އަންދާ ބޮޑަށް  މިހާ  ނުކުރެވިދާނެކަމަށް  ދެން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެހާހިސާބުން  ޒާކުރެވޭތީ 

މި ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް އަދި މިއަށްވުރެން ވެސް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތު   އަވަސްކޮށްލައިގެން ނުނިންމާ 

ދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވެސް  ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި މި މަސައްކަތް މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން މަޑުޖައްސާލީ. އަދި މިއަ
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ވެސް   ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ނެތުމާއެކުގައި  ފާހަގަކުރައްވަން  ކަމެއް  އިތުރު  މެންބަރަކު  އެއްވެސް  އިއްޒަތްތެރި 

 ނިންމާލީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
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