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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
އައްސަލާމްޢަ ލައިކުމް .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން އަޅުގަނޑުމެން ފެށީ .މިވަގުތު މި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަކީ
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަރްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ،ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ﷲ
ޝަފީޤު ،މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ،ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްޢުޤޫބާތު އެއީ  9/2014މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު
މޫސާ ސިރާޖު ސްޕޮންސަރ ކުރައްވައިގެން ބިލުގެ ދިރާސާ އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުރައްވަމުން ދަނީ .އިއްޔެ
އަޅުގަނޑުމެން ނިމުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތް ފައްޓަން އަޅުގަނޑު ގަސްދުކުރަނީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
މިހާރު  515ގެ (ނ) ގެ  1އެއީ އަ ޅުގަނޑުމެން ފައްޓާ ހިސާބަކީ .މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް
ކުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ނުވަތަ ވަޒީރުކަމުގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުކަމުގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކުށަކީ ޖިނާޢަތުގެ  2ވަނަ
ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ .ދެން 515ގެ (ނ) ގެ  2ގައި މި އޮންނަނީ އެ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެ ކުށަކީ ޖިނާޢަތުގެ 3
ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ .އެހެންވީމާ ،މި ކުށް ކަނޑައަޅާފައި މިވަނީ .ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރި
ފަދައިން އެލިސެޓްއެންރީޗްމެންޓްގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެ ކުށަކަށް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ އެސެޓް
ރިކަވަރކުރުން .އޭގެ ތަފްސީލުތައް މީގައި ނެތް ބަޔާންކޮށްފަ .އެހެންނަމަވެސް ،ކުށުގެ ބައި މިއޮތީ ބަޔާންކޮށްފައި
ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ 515ގެ (ނ) ގެ  1އަދި
 515ގެ (ނ)  2ގައި މިހާރު މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް .އެ އަދަބުތައް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް .ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ ކޮމިޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި .މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލަނީ  516ގެ  6އަށް.
ކުށް ކަނޑައެޅުން އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކެވެ .ދެން ޢާއްމުކޮށް މި
ބިލުގެ މި ކޮމެންޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާ ނުކުތާއެއް
މީގައި ވެސް އެބައޮތް ހުށަހަ ޅުއްވާފަ .އެއީ އެނގިހުރެ އެ އޮންނަ ތަންކޮޅު .ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެބައޮތް
ކޮމެންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ .އެހެންވީމާ ،މި ކޮމެންޓްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔައިލާނަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) 516
ގެ (ހ) ކުށް ކަނޑައެޅުން .އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ .އެހެން
އޮތްގޮތް މިހާރު ބިލުގައި އޮތްގޮތަކީ .އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙަކާ އެކުގައި ފާސްކުރަން މި ނިންމަނީ.
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މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަ އިޞްލާޙު ތަންކޮޅާއިއެކުގައި މި ދަންނަވާލަނީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަޅުގަނޑުމެން
 516ގެ (ހ) އަށް މި ގެންނަ ބަދަލަކީ "އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ
ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށެކެވެ ".މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވުނީ ބިލުގައި
ހިމަނަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ( 516ހ) ގެ  1ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުން
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ކޮންޓްރޯލްގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހުރި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ސީދާ
ގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުން .މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެއްބަސްވެވުނީ މިދެންނެވި ކުރީގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ،ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ފޮނުއްވެވި ބިލުގެ ވާގޮތުގެ
މާއްދާގައި އިތުރު ތަންކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާލި މުދަލާއި ފައިސާ .މުދާ އިތުރުކޮށްލީ516 .ގެ (ހ)
ގެ  1ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތަކާއިއެކުގައި މި ދަންނަވަނީ .އޭ.ސީ.ސީގެ ކޮމެންޓްތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމާ
އެކުގައި .ދައުލަތުގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ދައުލަތުގެ
މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހުރި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ސީދާ ގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް
ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭނުމަށް އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުން .މި މާއްދާއަށް ގެނައި އިޞްލާޙުގެ
ތެރޭގައި ވިސްނާފައި މި އޮތީ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ މި  2ވައްތަރުގެ މުދާ މި މާއްދާގައި ހިމެނުމަށް .ކުރީގައި އޮތީ
ފައިސާ އެކަނި .ދެން އަނެއް ވިސްނުމަކީ ދައުލަތުގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ،
ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެހެން އެގޮތަށް އިބާރާތް އޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމުގައި
މިހިރީ އެއީ ސީ ދާ އެ މީހަކާ ގާނޫނީ ގޮތުން ނޫނިއްޔާ ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަންގައި ފައިސާ ،މުދާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ
މީހާގެ ވާހަކަ .އަދި އަނެއް އިބާރާތުގައި މި އޮންނަ އެ މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ދައުލަތުގެ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހުރި
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު މިހެން އޮންނަ އޮތުމުގެ މާނައަކީ ސީދާ ޖޮބް ޑިސްކްރިޕްޝަންގައި އެ މީހެއްގެ މަސައްކަތަކީ
ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން ކަމުގައި ،ފައިސާ ،މުދާ ބެލެހެއްޓުން ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް އެނޫން ގޮތަކަށް އެ ފައިސާ
ހަވާލުކުރެވި ،މުދާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ވެސް މީގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ދެފަރާތް ކަމަށް އެ ތަފާތުކޮށްލުމުގެ
ގޮތުން ހުރި  2އިބާރާތް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނިފައި އޮތީ .އެހެންވީމާ ،އެ މާނައިގައި އަޅުގަނޑުމެން
މިގޮތަށް މި ހިމެނީ .މިގޮތަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް އެއްބަސްވެވިފައި މިވަނީ 516 .ގެ (ހ) ގެ  1 .1ގެ  -1އެ
ފައިސާ ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދު ނޫން އެހެން މަޤުޞަދަކަށް އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން
ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދުކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން އެހެން ކަމަކަށް އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުން .އަނެއްކާ
ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ކޮމެންޓް.
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  66ވަނަ ބައްދަލުވުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  516ގެ (ހ) ގެ  1ގެ ރޯމަން  . 1އެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއް ގާނޫނުގައި ހުއްދަވެގެން
ނުވާ ގޮތުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދު ނޫން މަޤުޞަދެއްގައި ބޭނުންކުރުން .މިގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވު ނީ ބިލުގައި މި މާއްދާ އޮތުމަށް .އެއީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި
ކޮމެންޓަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރުމާ އެކުގައި .މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ .ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި
މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
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