
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  28  ގެ ކޮމިޓީ  ޑީޝިއަރީ ޖު  

 

2020 ޖޫން 61  

 

 

 

( 4 )ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

0:012 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލި ޖިގެ މަތުންރައްޔިަވނަ  19



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީ ައއްސަލާމް  ` ޖުޑީޝަރީ  ބައްދަލުވުން  28ެގ  ޢަލައިކުްމ.  ތިއްބެީވ  ފެށުނީ.    ަވނަ  ިމަވުގތު  ވަޑައިެގން 

هللا ބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންއިްއޒަތްތެރި  ވެލިދޫ ދާއިރާެގ    އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު،ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އި 

ިއްއޒަތްތެ  ޝަފީޤް، ދާއިރާެގ  އުތުރު  އިބްރާހީމް  ހެންވޭރު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ،މުޢިއްޒުރި  އިްއޒަތްތެރި  މަތިވެރި   

ތްތެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަ  ވިލިިގނލި  ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު،ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  ،ރީރުޒަބަރު ޙަސަން  މެން

އަޅުަގނޑުމެން   މެންބަރު.  ދާއިރާ   އުތުރު  މާފަންނު  އިމްތިޔަޒު ފަޙުމީ،  އަޅުަގނޑު  އަދި  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން

މަސައްކަތަކީ   ކުރަމުންއައި  އިޖުރަޖިނާޢީކުރީދުވަހު  މަސަްއކަތް ޢާ  ރިވިއުެގ  ބިލުެގ  އޭރުަގ  .ތުެގ    އި އަޅުަގނޑުމެން 

، އެ މާއްދާއިން  . އާދެ! އެހެންވީމާއިވަނަ މާއްދާަގ 7 ؟ހަމައަށްތޯ  ތީ ކޮން މާއްދާއަކާ ނިންމާލިއިރުަގއި އޮ   އިއިްއޔެގަ 

އަ އެދެން.ފެށިެގން  ެގންދިއުމަށް  ބަލަމުން  ބޮޑަ  ޅުަގނޑުމެން  އެަވރަށް  މަޢާފަށް  އަޅުަގނޑަށް  މި ކޮމިޓީ  ށްދެން    އާ 

ފްލޯަގ ލަހުން  ތަންކޮޅެއް  ކަމެއްގަ ހިން  އިުގޅެވޭޮގތްވީ  އޮތް  ސަބަބުން.  ބަ  އިަގން  ޖެހުމުެގ  އިްއޒަތްތެރި ިއވެރިވާން 

 މެންބަރު ނިހާދަށް ފުރުޞަތެއް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

، އަޅުަގނޑު  ޞަފްޙާ. އެހެންވީމާ  54ަގނޑަކަށް  ނޑުމެން ބަލަން ކިޔަން އެބައޮތް ާގތްޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ 

އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ  ފަހަރަކުހުށަހަޅާލަން  މާއްދާއެއް  ފަހަރަކު  ޮގތުަގިއ  ދާން  މާއްދާއެއް    މެން  އަވަސްކުރުުމެގ 

ޚިޔާލު ޮއވެއްޖެްއޔާ    އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާއެއް  މާއްދާތަކަށް  ތަފާތުވާ  ޓަކައި ފައިނަލް  އި ޑިސްކަސްކޮށްފައެ  ކުރުމަށް 

ބާއްވަމުން ޚިޔާލު  ފަހަށް  މި  ޮގސް  ކުރިއަށް  ތަފާތުވާ    ޕާކުކުރަުމން  ެގންދާޮގތަށް  ކުރިއަށް  ފަހުން  ކަންތައްތައް 

ނިެގ ނިންމާލުމުެގ  ައވަހަށް  އެއީ  ދަންނަވާލަން. ޔަތުންދިއުން.  ޮގތުަގއި  ކަެމއްެގ  ފެންނަ  ައޅުަގނޑަށް    ަގިއ 

 ޔާ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  !އާދެ އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކުރެްއވީ  .ޝުކުރިއްޔާ  ނުކުތާއެ   ތި  ރަނަގޅު  ފަހަރަކު   އް ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން 

މި ކިޔަމުން  މި  މާއްދާއެއް  މާއްދާަގއި  ހަމައެކަނި  ކޮންޓެންޓުަގ  ދަނީ  ެއ  ނޫނިއްޔާ  ކޮންޓެކްސްޓު  ބުނެފައި    އިބުނާ 

  ފާޑެއް އެބަ ކިޔަމު.ބާރާތްކޮށްފައި ހުންނަ ޮގތަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ޢިމުެގ އިޝޫެގ އިތުރުން  ޙޫމަފް  ހުންނަ އެ

ެއބައާދޭ. ވެސް  ބަދަލުތަކެއް  ބަދަލުޙޫ މަފް  ހުންނަމީަގއި  ިގނަފަހަރު  ،  އެހެންވީމާ  އެބަ  ެގނައުމަށް    މަށް 

އެންމެން އިއްތި  ،އަޅުަގނޑުމެން އަދި  ފާޤުނުެގނައުމަށް  ބަދަލުތަކެއްތްބާރާޢި  ވިޔަސް  ެގނެވޭތީެވ    ތަކަށް  ވެސް އެބަ 

މާއްދާައކުން   އެހެންވީމާކިޔަން  މާއްދާއަކުން  ލާޒިމުވަނީ.  އިޢުތިމި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އެހެން ،  ރާޟެއް، 



  

އިޢުތިރާ   މެންބަރުން ކިޔަމުންޟެވެސް  މާއްދާއަކުން  މާއްދާއަކުން  ނުކުރައްވަންޏާ  އިތުރު    އް  ދެން  ދިޔައީމަ 

  ން މަސައްކަތްކުރެއްވިކުރީަގިއ ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު  ިއ،ނެ ކޮންެމ މާއްދާެއއް ނިމޭއިރުަގނޯންނާސަލަެއއް  މައް

ރަނަގޅުތޯ އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން    ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު() ؟ޮގތަށް.  ފާހަަގކުރެއްީވ  ެއ  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

ވެއްޖެްއޔާ    ޮގތް މާއްދާއެއްއް ފަހަށް ބާއްވާލާފައި ޚިޔާލު އެ އްޔާ  ދާއެއް ެވއްޖެތަފާތުވާ މާއް  މާބޮޑުތަނުން ޚިޔާލު  ،ޚިޔާލު

ހުންނަ   އޭަގއި  ކޮޢިދެން  ކަންކަން  ކަހަލަ  ރަނަގޅުކޮށްލާ  ައވަހަބާރާތެއް  ތަންކޮޅެއް  ޮގސް  ސްޕީޑީކޮށް  ށްށްލަމުން   

އެޮގތަށް   ބެލެވޭތީވެ  ހީވަނީ  ދާށޭކުރިއަށް  ދާނެކަމަށް  އަޅުަގނޑަށް  ދެން  މެންބަރުންއެހެ.  އެޮގތަށް ހަމަ  ވެސް    ން 

، ފުރަތަމަ ދެން ތް ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އެހެންވީމާމިއަދުެގ ަމސައްކަ  މެންރުހިވަޑަިއަގންނަވާތީވެ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު

ޑިސްކަޝަން  މިސް އަޅުަގނޑުމެން  އަޅު  ތަކަށް  ނިމުުމން  ކަމެއް  ކޮންމެ  ރިކޯޑުަގއި  އޮފް  މި  ރިކޯޑުަގއި  ދަނީ  ަގނޑު 

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(. ާގނޫނު   22ތޯ.  އެއް  އީ ކޮން މާއްދާއެްއެގ )ހ()ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އެ  ލާނީ.އިދަންނަވަ

ާގނޫނުލް  ،2014/9  ނަންބަރު މާއްދާވަނަ  110ޤޫބާތުެގ  ޢުދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާއްދާަގ  111ާއއި        އި ވަނަ 

ޮގތުަގއި ެއއީ ބޮޑެތި ކުށުެގ  ދަނީ. ާގނޫނު ނަންބަރު     މި ކަނޑަެއޅިެގން މިކަނޑައަޅާފަިއވާ މީހަކު މެރުމުެގ ކުށް 

ކުށުެގޖި  ،2014/17 ރޭޕްކުރުުމެގ   ވަނަ މައްދާަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ  20ާއއި    ވަނަ މާއްދާ  14ާގނޫނުެގ    ންސީ 

ީމަގ  ،ކުށް ކުރީަގއި  ހިމެނޭ  މިއީ    .ނުހިމެނޭ  އި އެީއ  މެންބަރުން އަލަށް  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމަކަށްވާތީވެ 

 މިހާރު  އިބައި ހިމަނަން. އަދި މެންބަރުން އެބަ ފަހާަގކުރަްއވާ ޕީނަލް ކޯޑުގަ   ޑަިއަގންނަވަނީ ިއޞްލާޙުަގއި މިދެކެވަ

އެ  ހިނާގނީ   ާގނޫނެއް އޮތްކަަމށް ވަނީނަމަ  ޞަ ޚާއް   ލެޖިސްލޭޝަނެްއ،ޞަ  ފުރުޞަތު ދީފައި ޚާއްވެސް އެބަ އޮތޭ

ިއޖުރަ  ޞަޚާއް ިމ  ހެންވީމާ ތްތައް ކަމަށް. އެޢާާގނޫނުަގިއ އޮންނަ  ޮގތުަގއި  ، ޖިންސީ ކުށުެގ ާގނޫނު ބޮޑު ކުށެްއެގ 

ކަމަށް.   ތްތައް ހިންާގނެ ޮގތަށް އެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްޢާ ާގނޫނުެގ އިޖުރަ ޞަެވސް ޚާއް  ލިސްޓަށް ލިއެްއ ކަމަކަށް

 މައްސަލައެއް ނޫން  ބޮޑު ކުށެއް ޮގތުަގއި ހިމެނުމަކީ  އިމީަގ  ލުމަކީ  އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ މި

މެދު އިޖިންސީ ޯގނާކުރާ މީހުންނާ ކުޑަކުދިންނަށް  ،2009/12ހަމަ އެހެންމެ )ނ(ަގިއ ެއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު    ކަމަށް.

 6އާއި    ނަ މާއްދާވަ  5އާއި    ވަނަ މާއްދާ  4އާއި     އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުެގ ާގނޫނުެގ ތިންވަނަ މާއްދާޞަޚާއް

ވަނަ   12އާއި    ަވނަ މާއްދާ  11  އާއި  ވަނަ މާއްދާ  10ވަނަ މާއްދާ،    9  އާއި  ދާވަނަ މާއް  8  އާއި  ވަނަ މާއްދާ

ވަނަ   19އާއި    ވަނަ މާއްދާ  18އާއި    ވަނަ މާއްދާ  17އި  އާ   ވަނަ މާއްދާ  16އާއި    ވަނަ މާއްދާ  15އާއި    މާއްދާ

ވެސް    މިއީ  ކުށް  ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ  23އާިއ    ވަނަ މާއްދާ  21އި  އާ  ވަނަ މާއްދާ   20އާއި    މައްދާ

ހިތަށްއަރަ ؛އަލަށް ދެންމެ  އަޅުަގނޑު  އިޞްލާޙުގަ އިއާދެ!  މި  ތަންކޮޅެްއ    އިފިއޭ.  ޑޮކިއުމަންޓުަގއި  ފޮނުވާފަިއވާ 

ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި   )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ބޮޑުކޮށް މާިގނަ ވާހަކަތަކެއް.   މި   އިަގކުރުކޮށް ފެންނަނީ. މީ

ނުކުތާ ޮގތުަގއި    ފާހަަގކުރެްއވި  ޕްރިންޓެއްެގ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އޮޅުންފިލުވައިދެްއވީ.  އެ  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  ދެންެމ 

ޕްރިންޓުަގ މެންބަރުން   އި ލިބިވަޑަިއެގންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،  ޕްއިންޓެއް.  އެހެން  ލިބުނު  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އެވަނީ 



  

 ، މިއީ އެފެނިވަޑައިަގންނަަވނީ. އެހެންވީމާމިހާރު ތި    އެ ިއޞްލާޙުަގއިވާ ޮގތް   އިފްލޯއަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ބިލުަގ

 ދެން މި ނުކުތާަގއި މި  ޔުމުެގ. އާދެ! ކުރިއަށް ެގންދަވާ. އެބަ ެގންދަާވ.ކަމަށް ދެން އެ ބޭފުޅުން އެބަ އަޅުވާ ކި  ޮގތް

ވާލެވިފަިއވޭ. ދެން   ާގނޫނެއް މި އެކުލަ ޞަޚާއް  ޯގނާކުރުުމެގ ާގނޫނުެގ ަވކި  ،ފުރައްސާރަ  އޮތީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ

އެނޭގ  ންނަށް  މިހާރު މިވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެ  އިމި ހިަމނާފަ  އިއެ ލިސްޓުަގ  އިށެްއެގ ޮގތުަގއި ހިމެނުމުަގކު  ބޮޑު

ޮގތުަގއި  އެްއކަމަކީ   ކުށެއްެގ  ބޮޑު  ޖިންސީމި  ކުޑަކުދިންނަށް  ހުންނަ ޯގނާކުރުމު  ހިމެނީމާ  ާގނޫނުަގއި  އެ  ެގ 

އަނެއްކާ  ޢާއިޖުރަ އެހެންނަމަވެސް،  ތްތަކަށް  އުފެދުނު.  ސުވާލު  ނުޖެހިދާނެއޭ  ޕްރޮސީޖަފޮލޯކުރަން    އި އެކްޓުަގ  ރމި 

ބަޔާންކުރޭ ޚާއް ާގނޫނެއް އޮތް ކަޞައެބަ  ެއ އިޖުރަ  ، މައްސަލައެްއ  ހިންާގނެއޭ. އެހެންވީމާ  އްތްތަކެޢާމަށްވަނީނަމަ 

މެނުމަކުންނެއް އަދި. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ދެކެނީ މިއީ ބޮޑުކުށެއް ޮގތުަގއި ހިމި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެތްކަމަށް  

 ެއޮގތަށް ދެކިަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ަވނީނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިިއ ބޮޑު ކުށެްއ ޮގތުަގއި ހަމަ  އިމެންބަރުންނަށް މީަގ

. އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ތަށް އެއްބަސްވެަވޑަިއަގންނަވާހެންވެސް އެޮގ  ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ހިމަނާނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

އެކަމަކުހުރިހާ    މި ބަލަމުންދާނަން.  ދެން  ކަމެއް  ފާހަަގކުރަނީ.  މި  ކަންކަން  ެއއްބަސްެވވޭ  މި   އިަގ  )ރ(  މިއީ 

ިމއީ ހަމަ   ،މްެގ ކުށްކަނޑައަޅާފައިވާ ޓެރަރިޒަ  އިނުަގޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުެގ ާގނޫ  ،2015/32  ބަޔާންކުރަނީ ާގނޫނު

ން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް މަނީ ލޯންޑަރި  ،2014/10ާގނޫނު ނަންބަރު    )ބ(  .އެންމެ ރަނަގޅު  އޮންނަ ކުށެއް ދެއްތޯ.

ހުއްޓުވުުމެގ   ލޯ  އިާގނޫނުގަ ފައިނޭންސްކުރުން  މަނީ  ޓެރަރިޒަމް  ންޑަރިންކަނޑައަޅާފައިވާ  އަދި   އާއި 

ާގނޫނު ނަންބަރު    ަގޅު. )ޅ(ންމެ ރަނ، އެަގއި އޮންނަ އަކުރެްއ. އެހެންވީމާވެސް ކުރީ  ފައިނޭންސްކުރުމުެގ ކުށް މިއީ

ކުށް  ،2013/12 ޓްރެފިކްކުރުކުެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ާގނޫނަިއ  ހުއްޓުވުމުެގ  ޓްރެފިކްކުރުން  ވެސް    މިއީ  .މީހުން 

އޮ އެހެންވީމާކުރީަގއި  ދެއްތޯ.  ައކުރެއް  )ކ(ންނަ  ރަނަގޅު.  އެންމެ  ހަމަ  ބެހޭ    ،17/ 2017  ،  މަސްތުވާތަކެއްޗާ 

ކުށްކަނޑައަޅާފަިއވާ    އިާގނޫނުގަ  ޓްރެފިކްކުރުމުެގ  ކުރީަގއި    މިއީ  .މަސްތުވާތަކެތީެގ  ދެއްތޯ.  ވެސް  ކުށެއް  އޮންނަ 

ރަނަގޅުއެހެންވީމާ އެންމެ  ހިމެނޭ  . ،  ޮގތުަގއި  ކުށެއް  މިވަނީ.   ބޮޑު  މިހާރު  ކުށުެގ    ކަންތައްތަްއ  އަންނަނިވި  ދެން 

ފެށިެގން ރުފިޔާިއން  އެއްލަްއކަ  ހިމެނޭ ތެރެއިން  އަދަދު  ފައިސާެގ  މަތީެގ  މީެގ   ކުށް.  ހަމަ   އިކުރީަގ    އިންނަނީ 

ރުފިޔާތޯ ާގނޫނުެގ    -8  ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު() ؟އެއްލައްކަ   އަން  23ބުނެވިދިޔަ  )ރ(  މާއްދާެގ  ޮގތަށް ނަވަނަ  ނިވި 

ކުށެްއ    23އިޞްލާޙުކުރުން.   މީހަކު  ޮގތުެގމަތީން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  )ހ(ަގއި  ާމއްދާެގ  މި  )ރ(.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ުއޅޭކަމުކޮށްފިކަމަށް   ކުރަން  ކުށެއް  ނުވަތަ  ކަމަށް  ކުރަމުންދާ  ކުށެއް  ފަރާތަކުން   ެގނުވަތަ  އެއްެވސް  މަޢުލޫމާތު 

ކަމަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް    ކުރަުމންދާކަން ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ނުވަތަ  ހުށަނޭޅި ނަމަވެސް ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފި

ާގނޫ ލިބިދީފައިވާ  ބާރު  ތަންތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ  އިދާރާއަކަށްޛު ފީނެއް  އެީއ     ކުރާ  އެނުގމުން  ނުވަތަ  ތުހުމަތުކުރެވުމުން 

  އަދި   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އިދާރާެގ ިއސް ނެުގމުެގ މަތިން އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ.  

އަޅުަގނޑު އޭތި ދެން އިން މާއްދާ. އާދެ!  އެހެންވީމާއާދެ!   ؟އިރިކޯޑުގަ   ކިޔާލަންވާނެ ދެއްތޯ. ކިޔައިފިތޯ ދެންމެ   ،



  

ާގނޫނުެގ  ވަނަ މާއްދާ. ބުނެވިޔަ    9ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.    ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ރަނަގޅު  23ދެންމެ  

ފެށޭ    26 ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޢިވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  އަންނަނިވި  ޮގތް އެންުގން. މައްސަލަ ނިމު  .ބާރާތް  ނު 

ާގނޫނުެގ  ެގ )ހ(.  26އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޚީ،   އާދެ! އަޅުަގނޑު ކިޔަން ޖެހޭނީ އަނެކައްޗޭ.  ވަނަ މާއްދާ.    23މި 

މަޢާފްކުރަްއވާ!   އެންުގންއާދެ!  ޮގތް  ނިމުނު  ސުރުޚީ.    .މަްއސަލަ  އަރިމަތީ  ާގނޫނު 26ެއއީ  އޮތް  މިހާރު  އެއީ   .

)  26އިނޭގތޯ.   މާއްދާެގ  ާގނޫނުެގ  ހވަނަ  މި  ތަ  23(.  ދަށުން  )ހ(ެގ  މާއްދާެގ  އިދާރާއަކަށް ވަނަ  ޙްޤީޤުކުރާ 

ތެ ޮގތްތަކުެގ  އަންނަނިވި  ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު،  މައްސަލަތައް  މައްސަލައާހުށަހެޅޭ  އެ  ޮގތަކަށް  މެދު  ރެއިން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ތަޙްޤީޤުކުރާ، އާ އެ ބަލަންވާނެ. )ހ(ެގ    23  ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ތަޙްޤީޤުކު ރަޖިސްޓްރީކުދަށުން  މައްސަލަތަްއ  ހުށަހެޅޭ  އިދާރާައކަށް  ޮގތްތަކުެގރާ  އަންނަވި  ރެއިން ތެ  ރުމަށްފަހު 

މައްސަލައާ އެ  ހިންަގވާ    ޮގތަކަށް  ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ބަލަން.   23މެދުަގއި  އެއްޗެއް  އޮތް  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

މި  އެ  އެހެންީވމާ،    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މާއްދާ  ދެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންދެންނެވި  މި ރަނަގޅުކަމަށް  ނަށް 

ދެން   ސުރުޚީ.  އެއްބަސްެވވުނީ.  އަރިމަތީ  މާއްދާ.  ތަންތަނަ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(އޮތް  ވަނުންޢާއްމު  އަރިމަތީ   ،ށް 

ކަނޑަައޅާފައި  28  .ސުރުޚީ ޮގތަކަށް  އެހެން  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން  މާއްދާ.  ާގނޫނު ވަނަ  ހިނދަކު،  ނުވާހާ   

އިދާޛުތަންފީ ޢާކުރާ  ުގޅިެގން  ކުށަކާ  ޖިނާޢީ  ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ  ވަންނަންޖެހިއްޖެރާައކުން  ތަނަކަށް  ކޯޓު އްމު  ނަމަ، 

ފުލުހުންނަށެވެ. ލިބިެގންވަނީ  ބާރު،  ވަނުމުެގ  އެތަނަކަށް  ނުލާ،  ރަނަގޅު.   )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަމުރަކާ  އާދެ! 

އެހެންވީމާ  އޮ  28،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިހާރު  މާއްދާ  ފެނުނީވަނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅުކަމަށް  ޮގތް  . ތް 

އާދެ! މި    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ކަމަށް.    ެގން. އާދެ! އިޞްލާޙުަގއި ޮއތް ޮގތް ރަނަގޅުކުރިއަށް ދެން އޮތް މާއްދާއާއި 

ދާެގ ދަށުން  ވަނަ މާއް  30އޮތް    އިޢަމަލުކުރެވޭ ާގނޫނުގަ   ،އޮތް  އިޢާއްމު ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުން މިހާރު ާގނޫނުަގ

ކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް  ، ޭއެގ ކޮންޓެންޓަމިވަނީ. އެހެންވީމާ  އިށް ހުށަހަލާފަމިހިރަ އަކުރުތައް. އެއީ ިއސްފަސްކޮށްލުމަ

އެހެން   )ހ(  .ވަނަ މާއްދާ  29ންތަނަށް ވަނުން  ައމިއްލަ ތަ  ނުން އަދި. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ވޭތޯ ބަލަންވާނެއިއައިސްފަ 

ބަޔާންކޮށްފަކަނޑައެޅި   އިާގނޫނުގަ  ޮގތަކަށް  ެއހެން  ތަންފީެގން  ާގނޫނު  ހިނދަކު،  އިދާރާައކުން ޛުިއނުވާހާ  ކުރާ 

ޖެހިއްޖެނަމަ   ވަންނަން  ތަނަކަށް  އަމިއްލަ  ުގޅިެގން  ކުށަކާ  ޖިނާޢީ  )ށ(ަގއި  ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ  މާއްދާެގ  މި 

އެތަނެއްެގ އެތަނަކަށް،  ފިޔަވަިއ،  ޙާލަތްތަކުަގިއ  ނުލަ  ވެރި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ރުހުމަކާ  ކޯޓު    އިފަރާތުެގ  ވަދެވޭނީ 

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މި  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު    29  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އަމުރަކާެއކުަގެއވެ. ހިނާގބަލަ އަނެކަތި ބަލަން.

ރަނަގޅުކަަމށް  ކުރުތައް  އައެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(، )ނ(   29؟ ކަމަށް. ދެން ކޮން މާއްދާއެއް  ޮގތް ރަނަގޅު

މާއްދާއަ އިން  ދެން  ފެނުނީ.  އަޅުަގނޑު ޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގނޫނުެގ  -15ކިޔާލަދޭނަން.    .  ވަނަ    29  ބުނެިވދިޔަ 

)ވ(. ފުލުހުންެގ މައި މަރުކަޒު ނުވަތަ    29އިން އަކުރެއް އިތުރުކުރަން.  މާއްދާެގ )އ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދަ

ެގން ންސްޕެކްޓަރ ރޭންކުން ފެށިޔަަވއި އެހެން ރަށެއްަގއި ސަބް އިސަރަޙައްދީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ރަށެއް ފި



  

މަތީ އޮފިސަރަކު ނެތްނަމަ މި މާއްދާެގ )ރ(ަގިއ ބަޔާންކުރާ ހުއްދަދޭނީ އެ ރަށެްއަގއި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެްއެގ  

ައޅުަގނޑުމެން    ށްޅާފައި އޮތް ޮގތް ރަނަގޅުކަމަ)ވ( އަށް މިހާރު މި ހުށަހަ  29  މި މާއްދާ  ސްޓޭޝަން އިންޗާޖެެވ.

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( އަންނަނިވި   29ބުނެދިޔަ ާގނޫނުެގ    -16  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފެނުނީ.  ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް

ާގނޫނުަގއި އޮތްޮގތަކީ  29ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.     ލާ  ކޯޓު އަމުރަކާ ނުވަނަ މާއްދާެގ )ޅ( މިހާރު އެްގޒިސްޓުވާ 

  ، ކުރާ އިދާރާއަކަށް ލިބިދޭ ބާރެއްެގ ބޭނުން ހިފުމުަގއިޛުދަށުން ާގނޫނު ތަންފީ  މާއްދާެގމި    އަމިއްލަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް

މަ ކޮން  ވަނީ  އޮފިސަރަކު،  އިދާރާެއްއެގ  އެ  ކަމާމެދުއެތަނަކަށް  ވެރި  ޤްޞަދެއްަގއި  އެތަނުެގ   ފަރާތުން 

ވަނީ ސުވާލުކޮށްފި ތަނުަގއި  އެ  އޭނާ  )ށ(ނަމަ،  މާއްދާެގ  މި  ަވނީ  އެތަނަށް  ނަންބަރާއި    1  ެގ،  ވަނަ    3ވަނަ 

ނަންބަރުނަ ހުރި  ނިޔަލަށް  ހާލަތެއްަގއިކަން  ންބަރުެގ  ކޮން  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުެގ  ބަޔާންކުރާ  ތަކުަގިއ 

މިޓީ މެންބަރުންނަށް  ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އެ މާްއދާ، ދެންމެ މި ދެންނެވި މާއްދާ ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    5ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   30ާގނޫނުެގ    ބުނެވެދިޔަ  -17ފެނުނީ.  

ވަނަ  5ވަނަ ނަންބަރު ދެންމެ މި،   5ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 30ތް މިހާރު. ހިނާގ ޭއެގ އޮރިޖިނަލް ބިލުަގއި އޮތް ޮގ

 ތަނާިއ ެއތަނުަގިއވާ އެްއޗެހީެގ ފޮޓޯ . އ5ެެގ  ވަނަ ާމްއދާެގ )ށ(   30ޙުކުރުން.  ނަންބަރު އަންނަނި ޮގތަށް ިއޞްލާ

ވަނަ    30އާދެ! މި    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ނީ.  އަދި ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެުގން. މި ރަނަގޅު ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ފެނު

ން އެހެން ހިސާބުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެންމެ މި އުޅުނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުެގ ަވުގތު، ކަންދިމާ ކުރާ ޮގތު  މާއްދާއާ

 އެކުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ޓުެގ ަގޑި ޖެހޭތީއާވޯ

___________________ 

 

 




