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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ  .އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ތިއްބެވި    64ރީ  ކޮމިޓީގައި  މިވަގުތު  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫމެންބަރުންނަކީ   ދާއިރާގެ    ،ސިރާޖު މޫސާ  މެންބަރުއިއްޒަތްތެރ  އިއްޒަތްތެރި  ވެލިދޫ 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު    ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  ،ޒަރީރު ޙަސަން މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ މަތިވެރި  ،ޝަފީޤްهللا މެންބަރު 

މެންބަރު.    ނިހާދު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު  އަޅުގަނޑު  އަދި 

  ށް ޤޫބާތަޢުހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްދިވެ  ، 2014/09އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމެންޓްސްތަކާ   އެ  އަދި  އެދެން  ދައްކަވައިދެއްވުން  ބިލު  ސްކްރީނުން  މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު 

އެބަ ބެލެވޭ އެ    .އެކުގައި އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑުބައި ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް 

ރެކޯޑުގައި  ކޮމެންޓުތަކަށް އޮފް  މާއްދާއަކަށް  ކޮންމެ  މިއިން  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި.  ރިޢާޔަތްކުރުމާ  ވެސް   

މިހާރު   އެކުގައި.  ގޮތްތަކަކާ  ނިންމޭ  ދަންނަވާނަން  ރިކޯޑަށް  އެއަށްފަހުގައި  ކުރާނީ  އެއީ    510މަޝްވަރާތައް  )ހ( 

އަޅުގަރިޝްވަތަ ކުށް  މިއޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  މި  ކުށް  މި  އެދުން.  އެ  ށް  ގޮތަށް  އެއްބަސްވެވޭ  ނޑުމެންނަށް 

ކުރަނީ.   މި  މިހާރު  މަޝްވަރާ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޑިފައިންކުރުމުގެ  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ 

ޓަކައި ދަންނަވާލަން ޢަމަލުކުރާ    -)ހ(  510  .އެއްބަސްވެވުނު ގޮތް ރެކޯޑަށް  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި 

އެ  ހިފުމުގެ  ށްރިޝްވަތަކުރަނީ    މީހާ  ނުވަތަ  އެދުމުގެ  މުވައްޒަފަ  -1.  ކުށެކެވެ  ތިމާއަށް  ދައުލަތުގެ  ހުރެ،  ކަށްވެ 

މީހަކަށްނުވަތަ   ވި  އެހެން  ނުސީދާގޮތުން  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް ސީދާގޮތުން  ނުވަތަ    އަގެއްޔަސް  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ހުރި 

މަސައްކަމަންފާއެ ހޯދައިދިނުމަށް  ނުވަތަ  ހޯދުމަށް  ނުވަތަ  އް  އަމުކުރުކުރުމާއި  ނުވަތަ  އެދުމާއި  ނުވަތަ  ތްކުރުމާއި 

ނުވަތަ   ނުވަތަ  ޤަބަލައިގަތުމާއި  ބަލައިގަތުމާއި  ނުވަތަ  އެއްބަސްވުމާއެކުޤަބޫލުކުރުމާއި  އެ    -2އަދި    ، ބޫލުކުރުމާއި 

ޚިލާޢަ ވާޖިބަކާ  ރަސްމީ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  މުވައްޒަފަކު  އެ  ހިންގާފައިވަނީ  ކަމެއް    ވަކި ފަށް  މަލެއް 

ވާގޮތަށް އެކަމުގެދޫކޮށްލުމަނުކޮށް  ނުވަތަ    ށްކުރުމަ   ރިޝްވަތު ކަމަށް ވުން. ދެން )ށ(    މުޤާބިލުގައި   ށް ނުފޫޒަކަށް 

އެ.  ހުށަހެޅުން ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ    -1ވެ.  ކުށެކެޝްވަތު ހުށަހެޅުމުގެ  ރިކުރަނީ    އަންނަނިވި 

ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް އަގެއް  ފަކަށް  ދައުލަތުގެ މުވައްޒަ

ޢަމަލެއް  އެ    -2އަދި    ،މާއި ނުވަތަ ވަޢުދުވުމާއެކުހުށަހެޅުލިއްބައިދިނުމާއި ނުވަތަ  މަންފާއެއް  ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ  

ނުވަތަ    ކުރުމަށްކަމެއް    ވަކިހިންގާފައިވަނީ އެ މުވައްޒަފަކު ގާނޫނީ ގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ ވާޖިބަކާ ޚިލާފަށް  

މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީވެ މި    މުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވުން.ވުށް ނުފޫޒު ފޯރުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަ
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ދަންނަ ޓަކައި  ކޮމެންޓު    510  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ވާލީ.ރިކޯޑަށް  ހުށަހެޅުއްވި  ޖެނެރަލް  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ނ(  ގެ 

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން  އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓުގައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ބިލަށް ގެންނަން އަދި   މެ އެއާއެކުގައި 

އެކުގައި    ޔާއިއެއްގޮތްކޮށްލުމުގެ އެބަ ތްތައް ހުރި ގޮ ލަފްޒުތައް ބޭނުންކޮށްފައިމި ޝަންގައި އެއްބަސްވެވުނު މީގެ ޑެފިނީ

ގެ )ރ( އިނގޭތޯ. މިހާރު ބިލުގައި އޮތްގޮތަކީ    510  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(   އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަލައިގަތުމަށް ނިމުނީ.

އެމިއީ   މީހާ  ޢަމަލުކުރާ  އަންނަނިވި  ޙާލަތްތަކުގައި  ކުށެކެވެ  އަންނަނިވި  ޙާލަތްތަ .  ކުރަނީ  ކުގައި  އަންނަނިވި 

ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ  އޭގެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ  އަންނަނިވި  އެހެން މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙު    . ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރިން 

މި ގޮތުގައި  ކޮމެންޓެއް  ވެސް  މާއްދާއަށް  މި  ގޮތުން  އެއްގޮތްކުރުމުގެ  )ރ(    502އޮތީ    ގެނެވުނުއިރުގައި  ގެ 

ވެ. ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރި ގޮތަށް  ކުރަނީ ކުށެކެ  ކުރާ މީހާ އެއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލު

ކުރަނީ. ހުށަހެޅިފައިވާ    .. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(އެ  މިހާރު  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު 

ގޮތްތަކެއް  އިންނަ  ކަނޑައަޅާފައި  ކުށް  ސުރުޚީތަކުގައި  އަރިމަތީ  ގާނޫނުގައި    އިޞްލާޙުގެ  މި  ލިޔެފައިވާއިރުގައި 

މި  ސުރުޚީ  އޮރިޖިނަލީ ގާނޫނުގައި  އެހެންވީމާ،    ގައި ހުންނަނީ އަރިމަތީ  ބޭނުންކޮށްފަ.  ލަފްޒު  އެ  ކަނޑައެޅުން  ކުށް 

ބަދަލުކުރަމުން ގެންދި ކަމެއް ކަމުގައިވާތީވެ އެގޮތަށް  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަކީ މުހިންމު  އެއްގޮތްކޮށްގެން    ން. މި އުއެއާ 

ޓަކައި  ދަ ރެކޯޑަށް  އަޅުގަނޑު  އިދާރީ    510ންނަވާލަނީ  ފަދައިން  ދަންނަވާލި  ކުރީގައި  އަޅުގަނޑު  )ރ( ދެންމެ  ގެ 

ގެ )ރ( ގެ ގޮތުގައި    510ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ގޮތާއި އެއްގޮތަށް    .ބޭފުޅުން އެކަން އިޞްލާޙުކުރައްވާނެ

ލިޔެލެއްވުމަށް.   އިޞްލާޙު  ގޮތަށް  އަންނަ  ބައި  ކުށުގެ  އެ  މުވައްޒަފެއް   -1ބަޔާންކޮށް  ދައުލަތުގެ  ބޭރު    ދިވެހި 

މުވައްޒަފަކަށްމުވައްޒަފަކަށް    ގެދައުލަތު ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުސީދާގޮތުން  ނުވަތަ  ނުވަތަ   ސީދާގޮތުން 

ނުވަތަ  ވި އެއްޗެއް  އަގެއް ހުރި  ނުވަތަ ހުށަހެޅުމާއި ނުވަތަ ވަޢުދުވުމާއެކުމަންފާއެއް  ޔަސް  އަދި    ،ލިއްބައިދިނުމާއި 

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ     -2 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ނުވަތަ  މުވައްޒަފުން  ދައުލަތެއްގެ  ބޭރުގެ  ހިންގާފައިވަނީ  ޢަމަލެއް  އެ 

ނުކޮށް  މުވައްޒަ ނުވަތަ  ކޮށްގެން  ކަމެއް  ވަކި  ޚިލާފަށް  ވާޖިބަކާ  ރަސްމީ  އަދާކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  ގާނޫނީ  ފު 

ވުން.   ދޫކޮށްލައިގެން އަންނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް 

ވިޔަ  -1 އެ  ގުޅޭގޮތުން  ވިޔަފާރިއަކާ  ޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދެމެހެއްޓުމަށް  ނުވަތަ  ޓަކައި  ލިބިގަތުމަށް    ، ފާރިއަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   -2ނުވަތަ   މިގޮތަށް  ޓަކައި.  ލިބިގަތުމަށް  މަންފާއެއް  ހިންގުމަށް  ވިޔަފާރިއެއް  އެފަދަ 

ބާއްވާނީ ބިލުގައި.   ބަޔާންކުރަނީ ރިޝް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއްބަސްވެވޭތީ މިގޮތަށް  ވަތު ދިނުމުގެ  މި މާއްދާގައި މި 

ނުވަތަ  އެހެންވީމާ، ރިޝްވަތު ލިބިގަތުމުގެ އެއީ މިސާލަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް ބޭރުގެ ޤައުމެއްގެ    .ވާހަކަ

ޖަމް ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ބޭރުގެ  ނުވަތަ  ދޭ  ދައުލަތެއްގެ  މުވައްޒަފަކަށް  ދައުލަތުގެ  ދިވެހި  ފަރާތަކުން  ޢިއްޔާއެއްގެ 
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މަޝްވަރާކުރުމަށް.  ރިޝްވަތު އެއީ އެއާމެ މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު  ގެ    510)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދުގައި  )ރ( އަށް 

އެގޮތަށް   މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު  ބެލީ.  ޤައެގޮތަށް  މި  ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ  އެ  ބޫލުކުރެވުނީމަ 

ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި މި މާއްދާގެ    މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް  .ގެ )ބ(  510)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

  510ނީ.  ވުގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެ  މި  ،)ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ. ވީމާ

)ޅ( އަދާކުރަންޖެހޭ    .ގެ  ގޮތުން  ރަސްމީ  މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ  އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހައިސިއްޔަތު  ރަސްމީ 

ވާޖި ވަކި  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  މީހަކަށް  ވަކި  ނުވަތަ  ކަންކަމަށެވެ.  ދޫކޮށްލާ  ނުކޮށް  ކަންކަމަށާއި  ކުރާ  ދަށުން  ބެއްގެ 

ބޭނުންކުރުމަށާއި   ބާރުގެ  ލިބިދޭ  މުވައްޒަފަކަށް  ދައުލަތުގެ  ނުދިނުމަށް  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  މަންފާއެއް  ބަޔަކަށް 

އެއްބޭނުންނުކުރުމަށެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  މާއްދާ  ވެ.  އިން  ދެން  އާދެ!  މިވަނީ.  ބަސްވެވިފައި 

ޖިނާޔަތުގެ    .ގެ )ކ(  510ދައްކާލަބަލަ.   ވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ  ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެ   3މި ކުށަކީ 

  ވަނަ ދަރަޖައިގެ   3ތުގެ  ޔަ)ށ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ޖިނާ  ،ކޮމެންޓުގައި މިވަނީ މި މާއްދާގެ )ހ(

އާދެ! އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އެއީ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ކުށަކެވެ.  

ޖިނާ ކުށަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ރ(  އަދި  އަޅުގަނޑުމެން   3ތުގެ  ޔަ)ށ(  މިގޮތަށް  ކުށަކެވެ.  ދަރަޖައިގެ  ވަނަ 

ދި  އާދެ!  ބަލައިގަންނަން.  ފެނުނީ  ޤާނޫނުލްކޮމިޓީއަށް  ދިރާސާގެ  ޢުވެހިރާއްޖޭގެ  އިޞްލާޙުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޤޫބާތަށް 

ރިކޯޑަށް   ހިސާބު  ނިމުނު  ދިރާސާ  ކުރެވުނު  އާދެވުނުއިރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާހިސާބަށް  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ 

މެދުކަނޑާލީ.    .ދަންނަވާފައިވަނީ ގޮތަށް  ގެންދާ  ދުވަހަކުން  އެހެން  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބައިތައް  ހުރި  ދެން 

 މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.   

____________________ 

 
 




