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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

މަރުޙަބާ   ބައްދަލުވުމަށް  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  ކޮމިޓީގެ  ބެހޭ  ޚިދުމަތްތަކާ  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

ނަންބަރު   ގާނޫނު  ކޮމިޓީއަކީ  މި  އިޞްލާޙު  2010/13ދަންނަވަން.  ގާނޫނަށް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

އެކުލަވާލާފައި  ޓަކައި  ދިރާސާކުރުމަށް  ބިލު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގެނައުމުގެ  ކޮމިޓީގައި  މި  ކޮމިޓީއެއް.  ސަބް   

ޢަބްދުލްޣަފޫރު   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ފަހުމީ،  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މާފަންނު  މެންބަރުންނަކީ 

އޮތީ   މި  އައިޓަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އެޖެންޑާގެ  ޙުސައިން.  ސަޢުދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  ކޮމިޓީގެ  މޫސާ، 

ހުށަހެޅުމަށް.   ނަން  މުޤައްރިރަށް  ހުޅުވައިލާނަން  ފްލޯރ  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ހޮވުން.  މުޤައްރިރު  ނައިބު  މުޤައްރިރާއި 

 ޣަފޫރު. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

 ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ނަން މުޤައްރިރަކަށް.އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 ތާއީދުކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން 

 ށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަނޑު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މި އޮތީ އެންމެ ނަމެއް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް. އެއީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  

 ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. އެ ބޭފުޅާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް ހުންނެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ދާއިރާގެ   އުތުރު  މާފަންނު  މުޤައްރިރަކަށް  ކޮމިޓީގެ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ކޮމިޓީއަށް 

ނަންފުޅު   މުޤައްރިރަކަށް  ނައިބު  ހުޅުވާލަން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ހޮވިވަޑައިގެންފި.  ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު 

 . ޣަފޫރު.ހުށަހެޅުމަށް
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  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންގެ ނަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

 އިމްތިޔާޒު. 

 

  ހަކަދެއްކެވުން: ވާމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  

އާދެ!   މުޤައްރިރަކަށް.  ނައިބު  އަޅުގަނޑު  ނަންފުޅު  ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ 

ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުއްވި  އެ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫ  ދެންމެ  ޙުސައިންގެ  އަޅުގަނޑު  ސަޢުދު  އްވުމަށް 

 ނަންފުޅު ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިދާރީމޭޒުން

ސަޢުދު   މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި  މުޤައްރިރަކަށް. އެއީ  ނައިބު  ނަމެއް  އެންމެ  އޮތީ  މި  ހުށަހެޅިފައި  އާދެ! މި 

ކޮމިޓީގައި   އާދެ!  ވޯޓުދެއްވަން.  ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އެދެން  އަޅުގަނޑު  ދެން  ނަން.  ޙުސައިންގެ 

ލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު  ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ވި 

އުތުރު   މާފަންނު  ރިޔާސަތު  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑު  މިހާހިސާބުން  އެހެންވީމާ،  ފާސްވެއްޖެ.  ނަންފުޅު  މުޤައްރިރަކަށް 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއާ ހަވާލުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 { ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީރު މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަ؛ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުސަތުގަިއ }ރިޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ސަބް  މި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  ގެންދަނީ  މި  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ. 

ށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް  މުޤައްރިރު ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކޮ

ކޮމިޓީގެ   އަދި  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ޙުސައިނަށް  ސަޢުދު  މެންބަރު  އަޅުގަނޑުގެ    3އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް، 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ   އަޅުގަ  2އިތުރުން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  މި  މެންބަރުންނަށް  ދިރާސާކުރަން  މި  ނޑުމެން 
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މަސައްކަތް.  ބިލެއްގެ  އަރޖެންޓް  ވަރަށް  މި    241ޖެހެނީ  މަސައްކަތެއް.  ހަވާލުކުރި  ކޮމިޓީން 

މަސައްކަތަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މުއްދަތެއް މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން، މައްސަލައިގެ  

އެއީ   ނަންބަރު  ބާވަތުން.  ގާނޫނު  ސަރުކާރުގެ  2010/13ދިވެހި،  ގާނޫނަށް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ،

މެންބަރު   އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  އިޞްލާޙު  އެ  އިޞްލާޙެއް.  ހުށަހަޅުއްވާ  ފަރާތްޕުޅުން 

މާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް. މި ބިލު  ޙަސަން ޒަރީރު. މިއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ

ހުޅުވައިލާނަން.   ފުރަތަމަ  ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުފުޅަށް 

ކޮމިޓީއަށް  ގޮތަކީ  މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީތަކުން  އަޅުގަނޑުމެން  އާންމުގޮތެއްގައި  ލިބުނީމަ  ދަންނަވައިލާނަން.  ބިލެއް   

އެއްވެސް ބުރައެއް އޮންނަ،   ބިލެއްގައި މާލީ  ހޯދާލަން. އަދި އަމުދުން އެ  ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު  ބެހޭ  ދައުލަތުގެ ކަމާ 

ގިނަފަހަރުމަތީން   ވަރަށް  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބިލެއް  އެކުލެވޭ  ބުރައެއް  މާލީ  އެކަމަށް 

ލަން. މިކަން ވެސް ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅަށް އެރުވުމަށްފަހުގައި ތި ބޭފުޅުން މި ބިލައިގެން  އަޅުގަނޑުމެން ލަފާ ހޯދާ

 ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާއި މެދުގައި މަޝްވަރާއަކަށް ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

އަޅުގަނޑު އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދައުލަތުގެ މިހާރު ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކިހިނެތްތޯ  

 އޮންނަނީ. މި ބިލާ އެއްކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭތޯ. މިކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު ބިލައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަ ރައްޔިތުންގެ  ރައްޔިތުންގެ  ނުކުތާއެއް.  ރަނގަޅު  ފާހަގަކުރެއްވީ  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ގަވާއިދުގައި،  ޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބުނާގޮތުން މާލީ ތަކުލީފެއް، ބުރައެއް އުފުލަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ ބިލާ އެކުގައި  

ތު. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި ނެތް. އެހެންކަމަށް  ވެސް އެބަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާ

ވުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ދަންނަވާލެވިދާނެ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ސަރުކާރު ބިލު  މަޝްވަރާކުރެވުނީ  މި  ވެސް  ރެކޯޑުގައި  އޮފް  އަޅުގަނޑުމެން  ހުށަހެޅިއިރުގައި  ދެންމެ  ފަރާތުން  ގެ 

ބަޔާންކުރާ ކަމެއް އޭގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމަށް. އެއީ    84ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   ވަނަ މާއްދާގައި މި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ބިލު ތަޢާރުފުކުރާއިރު އެ    82މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ މި ގަވާއިދުގެ  

ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ވަގުތަކު ލިބެން ހުރި މަޢުލޫމާތު    ބިލަކާއި



 2021ޖޫން    8                      ވަނަ ބައްދަލުވުން   1ސަބް ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ    ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ
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ދައުލަތަށް   ގުޅިގެން  ބިލާ  އެ  އަދި  ތަފުސީލު  އޭގެ  މިންވަރާއި  އަންދާޒާކުރާ  ކަމަށް  ޚަރަދުވާނެ  އެކަމަށް  އަލީގައި 

ކަ ލިބޭނެ  ވާނަމަ  ކަމަށް  ލިބޭނެ  ޖަދުވަލު  އާމްދަނީއެއް  ގަވާއިދުގެ  މި  މިންވަރު  އާމްދަނީގެ  ލަފާކުރާ  ގައި    2މަށް 

ބިލާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. )ށ( ގައި މި   ހިމަނާފައި އެވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކޮސްޓް އެސްޓިމޭޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 

ގަވާއިދުގެ   މި  އާއި    93ބުނަނީ،  މާއްދާ  ހުށަހަޅާ  94ވަނަ  ބިލަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި    ވަނަ  އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

ގަވާއިދުގެ   މި  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އެސްޓިމޭޓް  ކޮސްޓް  ބަޔާންކުރާ  ހުށަހަޅާ    94މާއްދާގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އުސޫލު   މި  ވެސް  މައްޗަށް  ކުރުމުގެ  އެކަންކަން  ކުރާނަމަ  އަސަރެއް  އެއްވެސް  މާލިއްޔަތަށް  ދައުލަތުގެ  ކަންކަމުގައި 

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ވަނީ ދައުލަތުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ހިނގާނެއެވެ. ބިލުގައި  

އިތުރުކޮށްދެއްވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް. އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވާނެ ގެއެއް  

ލާޒިމްކޮށް ގޮތަށް  މާލީ ބުރައެއް އެކުލެވޭ ބިލެއް ކަމަށް  ފޯރުކޮށްދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ފަ. އެހެންކަމުން، މިއީ 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންކަމުން، މިކަން މި ގަވާއިދުގައި މި  

ކަމު ނެތް  ހިމެނިފައި  ހުށަހެޅުއްވިއިރުގައި  ބިލު  ޓަކައި  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެން  ބުނާ  ވިޔަސް  ގައި 

މި   ލިޔެގެން  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސް  ފާހަގަކުރެވުނީ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ކުރަންޖެހޭނެ 

ބޭނުންވާ   އަޅުގަނޑުމެން  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓެއް  ގުޅޭގޮތުން  ބިލާ  މި  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  އަދި  ހޯދުން.  މަޢުލޫމާތު 

ލިޔުމު  ޑިފެންސް  މުއައްސަސާއަކަށް  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރައްވާ.  އެބަ  މެންބަރު  ކަމަށް  އޮތް  އެބަ  ވެސް  ފުރުޞަތު  ގެ 

މި   ކޮމިޓީގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަދި  ލިޔުމަށް.  ވެސް  ހުށަހެޅުމަށް  ކޮމެންޓެއް  ބިލަށް  މި  މިނިސްޓްރީއަށް 

ކަނޑައަޅުއް ކޮމިޓީން  މައި  ގޮތުގައި  ޑެޑްލައިނެއްގެ  ނިންމުމަށް  ނިޔަލަށް.  މަސައްކަތް  މާދަމާގެ  ވާފައިވަނީ 

ހޯދުމާއެކުގައި   މަޢުލޫމާތުތައް  މި  ނިޔަލަށް  މާދަމާގެ  ފާހަގަކުރަނީ  މި  މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަނޑާއި  އެހެންނަމަވެސް، 

މާއްދާތަކެއްގެ   މަދު  ވީނަމަވެސް.  ކަމުގައި  ބިލެއް  ކުޑަކުޑަ  ކިތަންމެ  މިއީ  ކޮމިޓީއަށް  ސަބް  ކަމަށް  ނިންމާނުލެވޭނެ 

އެހެންކަމުން،  މައްޗަށް ކަމަށް.  މަޖުބޫރު  ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  މިދެންނެވި  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ބިލެއް  އެކުލެވޭ   

ޑެޑްލައިން   އެއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެކުގައި  ލިޔަންޖެހޭތީއާ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މި  މިނިސްޓްރީއަށް  ފިނޭންސް 

ފިނޭ ދެންނެވުމަށް.  ކޮމިޓީގައި  މައި  ޑިފެންސް  އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް  އަދި  ލިޔުމާއި  ލިޔާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ންސް 

ސިޓީ   އަޅުގަނޑުމެން  ޖަހާފައި  "އަވަސް"  ވެސް  ލިޔުން  ލިޔާ  ހޯދުމަށް  ކޮމެންޓެއް  ބިލަށް  މި  މިނިސްޓްރީއަށް 

އި  ފޮނުވާފައި މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މިންވަރަށް އެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅުއްވާފަ 

މެންބަރުންނަށް   ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  މިގޮތަށް  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވުމަށް.  ސިޓީ  އިދާރާއިން  އަޅުގަނޑުމެން 
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ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މި  މިއަދުގެ  ޢަމަލުކުރާގޮތަށް  މިގޮތަށް  މިހާހިސާބުން  އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާތީވެ 

 ނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

________________________ 

 

 




