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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ  އަޝިޖުޑީ ތިއްބެވީވަނަ    20ރީ  މި  މިހާރު  ކޮމިޓީގައި  މިއަދު  ފެށުނީ.  މި  އޮންލައިންކޮށް    ބައްދަލުވުން 

ވިލި ކޮމިޓީގައި    ގިލިނބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ  ދެން  ޙުސައިން.  ސަޢުދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި    ،ޖުތިއްބެވި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާ  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އެބަ 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މުޢިއްޒު  ،ޝަފީޤްهللا މެންބަރު  މެންބަރު އިބްރާހީމް  ފޭދޫ    ،ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި 

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

މާއްދާތައް  އަޅުގަނ އެކިއެކި  ރިވިއު  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލެއް  އޮތް  ބިލެއް، ނިމިފައި  މަސައްކަތްކުރެވުނު  ވަރަށް  ޑުމެން 

ޗެކު  ފާހަގަވެފައިވުމާއެކުގައި  ޑަބަލް  ކަންކަން  ބައެއް  ފުރިހަމަކޮށްލަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ތެރެއިން  ދިއުމުގެ  ކުރަމުން 

ބޭނުންވާ މާއްދާއެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ  އެއް،  މާއްދާ  ފުރިހަމަކޮށް އަދި އެއަށް އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ  ހިމަނާލުމަށް 

އޮތް   ކުރީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ފުރަތަމަ  ބާއްވާލީ.  މި  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިމެނުމަށް  ވެސް  މާއްދާ 

ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެޙެލާޞްއި މާއްދާ  517  ،އް  ފާސް.  ވަނަ  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރީގައި  މާއްދާ  އެ  އެ  ގޮތް  ކޮށްފައިވާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރި މަސައްކަތަކުން ފާހަގަކޮށް އެކަން  ޙެ ލާޞްގޮތަށް ކުޑަ އި ގެނައުމަށް  އް 

އެކުލަވާލެވިފައި ގެ )ހ(    517މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ގޮތް މި ދަންނަވަނީ.  ،  ވަނީ. އެހެންވީމާ  މި   މިހާރު 

އަންނަނިވި    .އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އެއީ ނުފޫޒުން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށް  .އަކީ ކުށް ކަނޑައެޅުންޚީ އަރިމަތި ސުރު

އަންނަނިވި   އެޢަހާލަތްތަކުގައި  މީހާ  ކުށެކޭ  މަލުކުރާ  މީހަކަށް   .ކުރަނީ  އެނޫން  ނުވަތަ  މުވައްޒަފަކަށް    ދައުލަތުގެ 

މަންފާއެއް  ނުސީދާގޮތުން  ނުވަތަ  ސީދާގޮތުން  ދިނުމަށް    ދިނުން  ވިޔަސް  ނުވަތަ  ހުށަހެޅުން  ދިނުމަށް  ނުވަތަ 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އެ    1ގެ    މި މާއްދާގެ )ހ(   -2ވަޢުދުވުން. އަދި  

މަޤާމުނުވަތަ  މުވައްޒަފުގެ   މީހަކުގެ  ނުވަތަ  އެ  ބޭނުންސިއިހަ ގެ  ނުފޫޒުގެ  ނުސީދާ  ނުވަތަ  ސީދާ  ކޮށްގެން  އްޔަތުގެ 

އޮތް )ހ(   ނުވަތަ  މާއްދާގެ  މި  ބޭނުންކޮށްގެން  ނުފޫޒެއްގެ  ބެލެވޭ  ކުށް  ކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މީހާއަށް  ގައި  ކުރާ 

ވިޔަސް މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ނުފޫޒަކަށް    ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެ  . ލުގައި ކަމަށްވުން. ދެން )ށ( އިނގޭތޯ، އެ މާއްދާގެ )ށ(ވާގޮތަށް އެކަމުގެ މުޤާބި

ކުށެކޭ ކުރަނީ  އެ  ހާލަތުގައި  އަންނަނިވި  މީހަކު  )ށ(  -1  .ނޫން  މާއްދާގެ  އެ    މި  ދައުލަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 

މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށް ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ    ވެސް ފަރާތަކަށް  މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެނޫން

ގައި  ނަންބަރު  1ގެ    މި މާއްދާގެ )ށ(  -2އަދި  .  ވިޔަސް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން  ގޮތުން
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މި މާއްދާގެ )ށ(  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ  އެ މުވައްޒަފު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ  ގެ ނުވަތަ އެ  ގައި 

މަޤާމުގެ ނުވަތަ   އޮތްސިއިހަމީހާގެ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ  ނުފޫޒުގެ  ނުވަތަ ނުސީދާ  ސީދާ  ކަމަށް ބެލެވޭ    އްޔަތުގެ 

އަކުން  ނުފޫޒެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާ

އިދިނުމުގެ މުޤާބިލުގައި ކަމަށްވުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި ފާސްކުރި މާއްދާއެއް، ކޮމިޓީން  ނަމަވެސް މަންފާއެއް ހޯދަ 

އެކަން  ޢިއެހެންނަމަވެސް،  .  ފާސްކޮށްފަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީވެ  މައްސަލައެއް  ކުޑަކުޑަ  ބާރާތްކުރުމުގައި 

މާއްދާ މި  މިހާރު  ދަންނަވާލެވުނީ.  މި  ގޮތް  އޮތް  ދަންނަފުރިހަމަކޮށްލުމަށްފަހު  މި  ވޯޓަކަށް  އަޅުގަނޑު  ލަނީ. ވާ އަށް 

ވަގުތު    ލަނީ. އާދެ! މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް މި ދަންނަވާ   ބާރާތްކުރި ޢިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( މި    517

ޒަރީރު ޙަސަން  މެންބަރު  އޮންލައިންކޮށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ،  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި 

މިބައިވެރިވެވަ ކޮމިޓީގައި  އަހާލަނީ  މި  ވޯޓަށް  އޮތް  ގައި  ވަގުތު  ޑައިގެންފި.  ޕްރެޒެންސް  ފިޒިކަލް  ހާޒިރުވެ  ތިއްބެވި 

އިއްތިފާ ބޭފުޅުންގެ  އަޅުގަނޑު  ޤުހުރިހާ  ވޯޓު  ބޭފުޅުންގެ  ތިއްބެވި  އޮންލައިންކޮށް  ހަމައެއާއެކުގައި  އަދި  ން 

 ސާފުކޮށްލާނަން. 

 

  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަމަށް.  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ޗެއަރމަން ފެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސާފުވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް   ތިއްބެވި    ނެވެންކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން،  ޝުކުރިއްޔާ 

އި އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާ  އޮތް  ދެން  ފާސްވީ.  މާއްދާ  އެ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  އެ  ޙުލާޞް ހުރިހާ  ކުރަން. 

ޕްޝަން ގާނޫނު އުވިގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮރަ  . މާއްދާއަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްވި މާއްދާއެއް

އެ   މާއްދާއެއް  އެ  މިކަހަލަ  އެއްގޮތް ބިލުގައި،  އެއާ  އޮންނާތީއާއެކުގައި  ވެސް  މާއްދާއެއް    ގާނޫނުގައި  ކަހަލަ 

އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވި.  ޖެނެރަލް  ހިމަނާފައެއް،  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  މާއްދާ  މި  ކުރީގައި  އެއީ    އަޅުގަނޑުމެން  ނުވޭ. 

ހިމަނުއްވާފައި ބިލުގައި  ފޮނުއްވެވި  އޮފީހުން  ނައިބުގެ  ވެސް    ބަންޑާރަ  އޮފީހުން  ނައިބު  ބަންޑާރަ  އަދި  ނުވާތީއާއި 

ނުވަނީ.    އް ކުރައްވާފައިވާ މާއްދާއަކަށްނުވާތީ އޭރުގައި ހިމަނާފައި ޟެތިރާޢުމިކަން އަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރީމަ މާބޮޑު އި

ތޯޓަކުން މި ފާހަގަކުރެވުނީ މި މާއްދާއަޅުގަނޑުމެން ސެކަން،  އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް.    ވެސް ހިމެނުން މުހިންމު  ޑް 

ފާއިދާއަށް ލިބެންޢިދަންނަވާލާނަން މިހާރު  ،  އެހެންކަމުން   ކަމެއް އެ ނޫން   އޮތް  ބާރާތްކުރެވިފައިވާ ގޮތް. ދައުލަތުގެ 
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ކުށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  ސުރު.  ގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅުން  : ޚީއަރިމަތި  އޭނާގެ  ) 517 ؛ކުށް  މުވައްޒަފަކު  ދައުލަތުގެ  ހ( 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އަދި  އެނގިހުރެ  އަދާކުރުމުގައި  ވާޖިބު  ކުރަނީ    ރަސްމީ  އެ  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  ނެތި 

ލިބެން  -1  .ކުށެކޭ   -2  ،ކުރުން ނުވަތަގޮތަށް ޢަމަލު  ފައިދާ ދައުލަތަށް ނުލިބޭ   ގެ ކަމެއް  އޮތް  ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް 

ލިބެން ލިބޭ  ދައުލަތަށް  އުނިކަމެއް  ފައިދާއަކަށް  ޖިނާޔަތުގެ    އޮތް  ކުށަކީ  މި  )ށ(  ޢަމަލުކުރުން.  ވަނަ    3ގޮތަށް 

ކުށެކޭ ސުރުދަރަޖައިގެ  އަރިމަތީ  މިހެންޚީ.  ދަރަޖަކުރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓު   އަކަށް  މި  ލިޔުނިން.  ވެސް  ގައި 

 ލާނަން. އޮންލައިންކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ވޯޓު އޮތް ގޮތް. ދާއަށް ވޯޓަކަށް ދަންނަވާއަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި މާއް

 

  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ކަމަށް އިނގޭތޯ.  އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮބައިތޯ   ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އިންތިޒާރުގައި  ؟ ސަޢުދުއާދެ!  ވޯޓުގެ  ސަޢުދުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑު 

މި ދަންނަވާލި   މަޑުކޮށްލައިގެން  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  ސަޢުދުގެ،    ހުރީ.  ތިބެނީ  މި  އަހައިގެން  ވޯޓަށް  މާއްދާއަށް 

 މިއުޓުވެފައި ހުންނަހެން ހީވާތީވެ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލީ. 

 

   ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރުނވިލި

   .ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭ، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހާޒިރުވެ   ،އާދެ! އެހެންވީމާ މެންބަރުންގެ، ވޯޓު ވަޑައިގެން  ކޮމިޓީގައި  ހުރިހާ  ތިބި    ދެއްވެން  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އިއްތިފާ މެންބަރުންގެ  ފާސް ޤުހުރިހާ  މިން  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  މާއްދާއާ   ވީ.  ހުރިހާ  ފާސްކުރެވުނު  މި    ދަންނަވާލީ 

 .އެކުގައި މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް. އޮންލައިންގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން

 

  ގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:ނވިލި

 ފާސްކުރުމަށް.  ވެސް އަޅުގަނޑު 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު.  އާދެ! 

 

  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  އިނގޭތޯ.ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ފެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައި އަޅުގަނޑުމެންނާ  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ވަރަށް  ޙުސައިން.  އާދެ!  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ވެރިވެވަޑައިގެންފި 

މުޅި ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާ ން ބިލު ފާސްވީ. ވަރަށް  ޤުއާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންގެ ވެސް ވޯޓާއެކުގައި 

ދެން   މިއަދުގައި  މަސައްކަތަށް.  ކުރެއްވި  މި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް    އިތުރު ބޮޑަށް 

 ނުވޭ.   އެޖެންޑާގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފައެއް 

  

______________________________ 

 




