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

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم ކުރަމުންދިޔަ    .السالم  ކޮމިޓީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  އިއްޔެ  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ 

ދަނީ.   ކުރިއަށް  މި  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ  މަސައްކަތް 

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ވަގުތުގައި  މި  ކޮމިޓީގައި  ފޮނަދޫ  އަޅުގަނޑު  ދަންނަވައިލާނަން.  ނަންފުޅު  މެންބަރުންގެ   

ޝަފީޤު،  هللا ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މަތިވެރި  މުޢިއްޒު،  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  މެންބަރު    ހެންވޭރު 

ނިހާދު،   މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފޭދޫ  އޮންލައިންކޮށް.  ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ  ޒަރީރު  ޙަސަން 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލި ޙުސައިން އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް ރިޟާ، ކެންދޫ ދާއި 

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. އާދެ! އަދި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން މި ވަގުތުގައި  

ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރުގައި  ކުރިއަށްދާ އެހެން ކޮމިޓީއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. އެހެން

ހިންގަމުން   ބަޙުސްގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއަށްފަހުގައި  އާދެ!  ދައްކާލާނަން.  ސްކްރީނުން  ގޮތަށް  ކުރި  ވެސް  އިއްޔެ 

ކެވެ. އެއީ  ގެންދާނަން. ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެ

ރޯމަން އެކެއް. މި އަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއެކު މީހަކާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލުން  

ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ ބައިވެރިވުން. އާދެ! މިއީ ބިލުގައި އޮތްގޮތް. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ  

ވާހަކަ   ވެސް  ތެރޭގައި  ފަރާތާ  ޑްރާފްޓުކުރި  ބިލު  މި  ވާނީ  އަޅުގަނޑު  ކުރިން  މީގެ  އަދި  ދެކެވުނީ  މި 

މަޝްވަރާކޮށްލާފަ. ބައެއް ބަސްތައް އެއް މާއްދާގައި ހުރި ބަސްތައް އަނެއް މާއްދާގައި ނުހިމަނާ އެ ވަނީ ކީއްތޯ އެ  

ލިބިފަ ވެސް  ޖަވާބުތަކެއް  އޭގެ  ދެން  ދަންނަވާލާފަ.  ސުވާލު  ލަފުޒުތައް  ޔަޤީންކޮށްލަން  ބައެއް  ހުރި  މީގައި  އިވަނީ. 

ކަމަށް   ކަވަރުކުރާ  އެބަ  ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި  އެއީ  ވިދާޅުވީ.  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ވިޔަސް  ކަމުގައި  އުނިކޮށްލި 

ކުރުމުގެ   އަކުރުތަކާ އެއްގޮތް  އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާގައި އަދި އެހެން ނުލިޔުނެއް ކަމަކު. އެހެންވީމާ، ދެން ހުރި 

ގޮތުން މި ދެންނެވި ލަފުޒުތައް އަދި އުނިކޮށްލުމަކުން މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި. އެހެންވުމާ އެއްކޮށް  

ގޮތެއް ދެން   ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޢަމަލުކުރާނެ  އެކަމުގެ ބަޙުސެއް ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހިންގައިފީމު. އަޅުގަނޑު މި 

ޖެހެނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށް މި  އެކެއް، ދެވަނަ  ނިންމާލަން  ފަދައިން  މަޝްވަރާކޮށްލި  ދެންމެ  ފަހު( އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން 

މާއްދާގެ އެކެއް، މި އަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޢަމަލު ހިންގުމާއެކު މީހަކާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލުން.  
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އެފަ "ނުވަތަ  އެއްބަސްވެވުނީ.  ބޭއްވުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވަތަ  އެހިސާބަށް  ހިތްވަރުދިނުން،  ޢަމަލަކަށް  ދަ 

ނަންބަރުގައިވާ   އެއްވަނަ  އަކުރުގެ  "މި  ގޮތަކީ  އޮންނަންވީ  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އުނިކުރުމަށް.  އެބައި  ބައިވެރިވުން" 

ރިޟާއަށް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ނުވަތަ".  ގޮވާލުން  އަނިޔާވެރިވުމަށް  ދެކޮޅަށް  މީހަކާ  ހިންގުމާއެކު    ޢަމަލެއް 

އެބަ.   ފުރުޞަތެއް  މީހަކަށް އަނިޔާއެއް    -2އަޅުގަނޑު  ޢަމަލެއް ހިންގުމާއެކު  އެއްވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  މި އަކުރުގެ 

ވެސް   މެދު  އަކުރާ  މި  ރޭވުން.  ދިނުމަށް  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުން،  ދިނުމުގައި  އަނިޔާއެއް  ނުވަތަ  ދިނުން، 

)ވަގުތު މަޝްވަރާކޮށްލާނަން.  އެއްގޮތްކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް  އޮތް  މާއްދާގައި  ކުރިން  އާދެ!  ކޮޅަކަށްފަހު( 

މި   ފާހަގަ  ވަގުތުގައި  މި  މެންބަރުން  ގިނަ  ކަމަށް  ފެންނަ  މި  ބާއްވަން  ވެސް  މާއްދާގައި  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން 

އަނިޔާއެއް މީހަކަށް  ހިންގުމާއެކު  "ޢަމަލެއް  ނަންބަރުގައިވާ  އެއްވަނަ  އަކުރުގެ  މި  އެހާ  ކުރެވުނީ.  ނުވަތަ"  ދިނުން   

ހިސާބަށް ބޭއްވުމަށް. އަނިޔާއެއް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުން، ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ރޭވުން، އެ ހިސާބު އަނެއް އެ  

ޖުމްލަ ނުބޭއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮންނާނެ ގޮތަކީ ދެވަނަ މާއްދާ.   އޮންނާނެ    2ގެ ރޯމަން    2މި ދެންނެވި 

އަކު  "މި  އާދެ!  ގޮތަކީ،  ނުވަތަ".  ދިނުން  އަނިޔާއެއް  މީހަކަށް  ހިންގުމާއެކު  ޢަމަލެއް  ނަންބަރުގައިވާ  އެއްވަނަ  ރުގެ 

ވަނަ    3އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ދިމާލަކަށް ގެންދާތީއާ އެކުގައި    3އާދެ! އަދި މަޢާފުކޮށްލައްވާ އިނގޭތޯ. މި ރޯމަން  

ރޯމަން   ދަށަށް  ރޯމަން    3މާއްދާގެ  އެންމެ ފަހު ޖުމްލައެއްގެ ގޮތުގައި އެ އޮތް "ނުވަތަ"  ގެ    2ގެންދާތީވެ ދެންމެ 

އެއް ނުއެއް އިންނާނެ. އާދެ! ދެވަނަ، ދެވަނަ މާއްދާގައި ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާއާ އެކުގައި  

އިއްޒަތް އެހެން  އަދި  ކުރީގައި  އޭގެ  ދަންނަވައިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ވޯޓަށް  ގޮތަށް  ކުރެވުނު  އިޞްލާޙު  ތެރި  މި 

ބައްލަވާލަދެއްވުން   ތަނެއް  ވީ  ނުކުމެވަޑައިގެންފައިވާތީވެ  ބޭރަށް  ކޮމިޓީން  ކޮމިޓީގައި،  ވަގުތުގައި  މި  މެންބަރަކު 

ދަންނަވާލީ،   އަޅުގަނޑު  ދެންމެ  އަހަންވެގެން.  ވޯޓަށް  ބައިވެރިކޮށްގެން  ވެސް  ބޭފުޅާ  އެ  މާއްދާ    2އެދެން.  ވަނަ 

ދަންނަ މި  ވޯޓަކަށް  މިހާރު  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފާސްކުރުމަށް  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  މެދުގައި  ފާސްކުރުމާ  ވާ، 

 ގޮތަކަށް ވޯޓަށް. 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑު.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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އާދެ! ކޮމިޓީގެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން، އެންމެ މެންބަރަކު ފިޔަވައި ދެން ވޯޓުގައި ބައިވެރި، ވޯޓުގައި  

ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވެވެން ނެތް މެންބަރަކާ އެކުގައި މިހާރު އިއްތިފާޤުން، އިއްތިފާޤުންނެއް ނޫން އަޣުލަބިއްޔަތުން  

. ދެވަނަ މާއްދާގެ ރޯމަން، ދެވަނަ މާއްދާގައިވާ ރޯމަން  3އްދާގައި އެ އޮތް ރޯމަން  އެ ފާސްވީ. އާނ. ދެން ދެވަނަ މާ

ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް،   އެ    3ތިނެއް މިހާރު ދެވަނަ މާއްދާގައި ނޯންނަ  ވަނަ މާއްދާގައި އެ މާނަ އަންނަ ގޮތަށް 

ނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ހަމަ  ، ދެވަނަ މާއްދާއިން އ3ުވަނީ ޑްރާފްޓު އެކުލަވާލެވިފަ. އެހެންވީމާ، ރޯމަން 

ދަންނަވާލަނީ   މި  މިހާރު  ކަމަށް.  މާއްދާ.    3ފެންނަ  އަންނަނިވި    3ވަނަ  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަނިވި  މާއްދާ.  ވަނަ 

ޤައުމަށް ނުވަތަ  އުފަންވީ  ކުށެކެވެ. މީހެއްގެ ނަސްލަށް ނުވަތަ  ކުރަނީ  އެ  ޢަމަލެއްކުރާ މީހާ  ތެރެއިން    ޢަމަލުތަކުގެ 

އަނިޔާއެއް    -1ކުލަޔަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ދީނަށް ބަލާ އެ މީހަކަށް،   ޖިސްމަށް ނުވަތަ މުދަލަށް 

ދިނުން ނުވަތަ، އޭގެ މަޝްވަރާއަކަށް އަޅުގަނޑު ހުޅުވައިލާނަން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލި  

ގައި. އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހެއްގެ ނަސްލަށް ނުވަތަ    3ވާލަނީ. އެއީ  ގޮތް އިތުރަށް ބަދަލުކޮށްލާފައި މި ދަންނަ

އަންނަނިވި   މީހަކާމެދު  އެ  ބަލާ  ދީނަށް  ނުވަތަ  ވިސްނުމަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ކުލަޔަށް  ނުވަތަ  ޤައުމަށް  އުފަންވީ 

ކުށެކޭ.   ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ  ނަސްލަށް ނުވަތަ އުފަންވީ    މީހެއްގެ   -1އަންނަނިވި 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން.    -1ޤައުމަށް ނުވަތަ ކުލަޔަށް ބަލާ އެ މީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން. އާދެ!  

ނުވަތަ    -2ނުވަތަ   އުޅުން،  ދޭން  އަނިޔާއެއް  ޖިސްމާނީ  މީހަކަށް  އެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ހަތިޔާރެއް    -3ނުރައްކާތެރި 

ނަސްލަށް،   ޢަމަލަށް    -3މަޢާފުކުރައްވާ.  މީހެއްގެ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ގޮވާލުން  ތަފާތުކުރުމަށް  މީހަކާމެދު  އެ 

އެ މީހަކާމެދު ތަފާތުކުރުމަށް    -3ހިތްވަރުދިނުން. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަދި ކުޑަ އެޑިޓިންގއެއް އެބަ ހަދާލެވޭ.  

ރޯމަން   މާއްދާގައި އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ    3.  3ގޮވާލުން. އެއީ  އޮތްގޮތް  ވަނަ  ދަށުން އެ އަންނަ ރޯމަން އަކުރުތައް 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދޭން    -2ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން ނުވަތަ،    -1ދަންނަވައިލާނީ ދެންމެ ބަޙުސަށް ފަހުގައި.  

ނުވަތަ،   ގޮވާލުން ނުވަތަ،    -3އުޅުން  ތަފާތުކުރުމަށް ގޮވާލުން.   -4ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް  މީހަކާމެދު    އެ 

ދެން އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ ކުރީގައި އޮތް ގޮތެއް އެއީ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖިސްމާނީ  

ހަތިޔާރެއް   ބަލައިލާފައި  އިތުރަށް  މަޤްޞަދު  ޑްރާފްޓުކުރުމުގައި  ބިލު  އެ  އެ  އެހެންވީމާ،  އުޅުން.  ދޭން  އަނިޔާއެއް 

ތީޖާ އެއީ ތަފާތު އެހެން ގޮތަކަށް އަސްލު މަޤްޞަދު ގެއްލޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމެއް  ބޭނުންކޮށްގެން ދޭން އުޅޭއުޅުމުގެ ނަ

ކަމަށް ވަނީނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއާމެދު އަލުން ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ހިމެނުމަށް އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެން  

އެހެ ދައްކާލަދެއްވާ.  މާއްދާ  އިންނަ  ދެން  އާދެ!  ފާސްކުރީ.  މި  މާއްދާ  ދަންނަވާލީ  މި  މި  ދެންމެ  ވަނަ    3ންވީމާ، 

ފާސްކުރުމާ   ގޮތަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  މެދުގައި  އަކުރުތަކާ  ހުރިހާ  އައި  އެ  ދަށުގައި  އެ  މާއްދާގެ 
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އޮފީހުގެ   އޭ.ޖީ  ދަންނަވާލަނީ. އަދި އޭގެ ރެޒަވޭޝަނަކާ ވެސް އެކުގައި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  ވޯޓަކަށް މި  މެދުގައި 

ތަންކޮޅަކަށް  ފަރާ ނެސަސަރީ  އެކުގައި ކޮންމެހެނެއް  ދެންމެ އެ ފާހަގަކުރި ކަންތައް ސާފުކުރުމާ  ސާފުކޮށްލަން  ތުން 

ވަނީނަމަ އެއީ ހަތިޔާރެއްގެ ތަންކޮޅު. އެހެންވީމާ، އެ ތަންކޮޅު އެއީ ކޮންމެހެނެއް ނެސަސަރީ ތަންކޮޅަކަށް ވަނީނަމަ  

  ފާސްކުރުމާ މެދުގައި ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ދަންނަވާލީ.އެ ބައި ވެސް ލާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް 

 

   ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ، ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޓާއެކުގައި މި ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި  އާދެ! އެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯ

ޖެހިލަނީ ދަރަޖަކުރުމުގެ ބަޔަށް. އެއީ )ށ( )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ދަރަޖަކުރުން، )ށ( ގެ އެކެއް. މި މާއްދާގެ އެކެއްގެ  

ކުށެކޭ.   ދަރަޖައިގެ  އެއްވަނަ  ޖުނަހުގެ  ކުށަކީ  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ދެ   -2އެއްވަނަ  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  މި 

ވާހަކަ   އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  ކުށެކޭ.  ދަރަޖައިގެ  ފަސްވަނަ  ޖިނާއަތުގެ  ކުށަކީ  ބަޔާންކުރާ  އެކެއްގައި  ނަންބަރުގެ 

ވޯޓަށް   އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް  އެކުގައި  އެހެންވީމައާ  އޮތީ.  އެއްބަސްވެވިފައި  ކަމަށް  މި  ދެއްކިއިރުގައި 

ދެން ފާސްކުރަން.  ބައި  މި  ފުރުޞަތަކަށް    ދަންނަވައިލާނަން  ޝަހީމް  ވެސް  އަޅުގަނޑު  ކުރީގައި  އޭގެ 

ދަންނަވާލީ.   ވޯޓަކަށް  މެދުގައި  ފާސްކުރުމާ  ދަންނަވާލީ.  މި  ވޯޓަށް  އާދެ!  ނޫން.  ހީވާތީވެ.  އެދިވަޑައިގަންނަވާހެން 

 ޒަރީރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ.އާނ، މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެދުގައި   ބަޔާ  މި  ވޯޓާއެކުގައި  މެންބަރުންގެ  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ފިޔަވައި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި  އެއް  އާދެ! 

ދޭއްގައި ބަޔާންކު 3އެއްބަސްވެވިއްޖެ. އާދެ! )ށ( ގެ   ރޯމަން  ދެވަނަ ނަންބަރުގެ  ކުށަކީ  . މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ރާ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކޭ. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލީ ފާސްކުރުމާ މެދުގައި.  4ޖިނާއަތުގެ 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  4ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު މި އެއްބަސްވެވުނީ މި މާއްދާއަށް ވެސް.  އާދެ! ހުރިހާ، އެންމެ މެންބަރަކު  

މާއްދާ.   ގެ    4ވަނަ  )ށ(  ނަންބަރު.  ގެ    4ވަނަ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ދެންނެވީ.  މި  ނަންބަރު  ވަނަ    3ވަނަ 

އަކުރުގެ އެއްވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގަ މީހަކު  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް އެއީ  ކުރުމުގައި  އި ކުރާ 

 މަރުވެއްޖެނަމަ އެ ކުށަކީ ޖިނާއަތުގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކޭ. ވޯޓަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ ފާސްކުރުމާމެދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ފެންނަ ކަމަށް. 

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މި ދަންނަވާލަނީ. މި    5އާދެ! ހުރިހާ، އެއް މެންބަރަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުގައި މި ވެސް ފާސްވީ.  

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް މީހަކު ކުރީ މީހަކު    3. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  5ދަންނަވާލަނީ އެއީ )ށ( ގެ  

ސު އަޅުގަނޑު  ނޫނިއްޔާ  ކިޑްނެޕްކޮށްގެން...  ބޭނުންކުރަންވީ  ބަސްތޯ  މި  ކިޑްނެޕް  ދަންނަވައިލާނަން  ވާލެއް 

އެއީ ގާނޫނުގައި މިހާރު ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި އޮތް ގޮތް އިތުރަށް ޑަބަލް  ؟ ރަހީނުކޮށްގެން މި ބަސްތޯ ބޭނުންކުރަންވީ

އެދެން.   ކި  5ޗެކްކޮށްލައިދެއްވުން  ބަލާލީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  މާއްދާ.  ބޭނުންކޮށްފައި  ވަނަ  ބަސްތޯ  ޑްނެޕް 

އިންނަނީ ގާނޫނުތަކުގައި. ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައި ނީނދޭ ކިޑްނެޕެއް ވެސް އަދި ރަހީނުކުރުމެއް ވެސް. އިންނަނީ އެހެން  

ލަފުޒުތަކެއް ބޭނުންކޮށްފަ. ހިފެހެއްޓުން އެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެން ޑެފިނިޝަނެއް ދީފައި އޮންނަނީ. އެހެންވުމާ އެކުގައި  

ގަނޑުމެން ޓެރަރިޒަމް ލޯގައި ރަހީނުކުރުން ލަފުޒެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައި އިންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  އަޅު

މި ބޭނުންކުރަން ގަސްދު ވެސް މި ކުރަނީ ރަހީނު މި ބަސް ކިޑްނެޕުގެ ބަދަލުގައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި  

މާއްދާ، )ށ( ގެ    5ދަންނަވާލަނީ   ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ    3ނަ މާއްދާ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  ވަ  5ވަނަ  ވަނަ 
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ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް   ދީގެން  އަނިޔާއެއް  މީހަކަށް ޖިންސީ  ނުވަތަ  މީހަކު ކުރީ މީހަކު ރަހީނުކޮށްގެން  ކުށެއް 

 އިގެ ކުށެކެވެ.ގެއްލުންދޭނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ކަމުގައިވާނަމަ އެ ކުށަކީ ޖިނާއަތުގެ ދެވަނަ ދަރަޖަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 މުޤައްރިރު ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންގެ   މެންބަރަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ  މެދުގައި. އެންމެ  ވޯޓަށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލި މި އަކުރު ފާސްކުރުމާ 

ފާސްވީ.  ވޯޓާއެ އެ  ގެ  6ކު  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  ހާލަތުގައި  ނޫން  އެ  ކުށަކީ    3.  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ 

 ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލީ މި އަކުރު ފާސްކުރުމާ މެދުގައި.  4ޖިނާއަތުގެ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ށް އިނގޭތޯ. ފެންނަ ކަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދަންނަވާ   މި  މެންބަރަކޭ  އެއް  ދަންނަވާ  މި  ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަނޑު  އެ  ފިޔަވައި  ރިޟާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެކުގައި   ވޯޓާ  މެންބަރުގެ  ހުރިހާ  ފިޔަވައި  މެންބަރު ރިޟާ. ރިޟާ  އިއްޒަތްތެރި  މި  މެންބަރަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަކުރުތައް   ބައެއް  ކުށުގެ  އެކުލަވާލާ  މި  އަލަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ  ދެން  ވެސް.  ބައި  އެ  ފާސްކުރެވުނީ 

ވާހަކަދެކެވިފައިވަނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިމަނަން  ބައެއް  މާނަކުރުމުގެ  ޖުމްލަތައް  ލަފުޒުތަކާއި  މާނަކުރުން، 

މި  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ގޮތުގައި  އެހެންވީމާ،  އަކުރެއްގެ  ފުރަތަމަ  މާނަކުރުމުގެ  އެ  ހިސާބަށް.  އެ  އެނބުރިލަނީ   

ކަމަށް   މީހެއް  އިދިކޮޅު  އިސްލާމްދީނާ  ނުވަތަ  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  އިސްލާމްދީނާ  )ރ(.  ފާހަގަކުރީ  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ރާ މީހާއަށެވެ. އަޅުގަނޑު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ކު   117ގެ  ބުނެފައި އެ ވަނީ މި ގާނޫނު

ހުރިހާ   ފިޔަވައި  ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އަހާލާނަން.  ވޯޓަކަށް  މެދުގައި  ފާސްކުރުމާ  ކަމަށް  މި 

 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ފާސްވީ. 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް.

 

  އްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ޕަބްލިކް ތަނެއް، އާންމު ތަން މާނަކުރުމަށް ބަޙުސްތަކެއް  

އެއީ   ހަދާލީމަ  ޑްރާފްޓު  ހިމަނާފައި  ބައިތައް  މިހިރަމިހިރަ  މާނަކުރުމުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިންގުނީ.  މި 

ޕަބްލިކް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ޑްރާ ފްޓެއް ކަމަށް މި ބަލަނީ ފާސްކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް. އެއީ 

އެންމެންނަށް ވެސް ވަދެނުކުމެ ހެދޭ،   މާނަކުރާއިރުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން  ތަނެއް، އާންމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި 

ދައްކައިގެ ފީއެއް  ޕޭކޮށްގެން  ތަނަކަށްވުމާއި އެއީ އަދި  ހެދޭ  އައިސް  ހުޅުވާލެވިގެން  ގޮސް  އާންމުންނަށް  ވިޔަސް  ން 

އޮންނަ   ގޮތަށް  ވަދެނުކުމެވޭ  އާންމުންނަށް  ހުޅުވާލެވިގެން  ވިޔަސް  ދީގެން  ދަޢުވަތެއް  އަދި  ގޮތަށް.  ހެދޭ  ވަދެނުކުމެ 

  އޯޕަން އެކްސެސް ހުންނަ ތަންތަނާއި އަދި ބްރޯޑްކާސްޓުގެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޕްލެޓުފޯމެއްގައި އެ ޚިޔާލު 

ވެސް ޚިޔާލު   އިންޓަރނެޓު މެދުވެރިވެގެން  އާއި  އާއި އިންޓަރނެޓު، ޓެކްނޮލޮޖީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ބަދަލުކުރެވޭ ތަންތަނާއި 

މާނަކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މި   ޕްލެޓުފޯމުތަކަކީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް އާންމު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި  ހުންނަ  ބަދަލުކުރެވެން 

ހި ބައިތައް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެ  ގޮތަށް  މިހާރު  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  މި  ޑްރާފްޓު  އެކުލަވާލެވޭ  މި  މެނިގެން 

ގޮތަށް   މި  ބިލުގައި  މި  ފާސްވެވުނީ  އެއްބަސްވެ  ގޮތަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިއީ  އެހެންވީމާ،  ކުރެވެމުންދަނީ. 

ވޯޓަށް   މިގޮހިމެނުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ކަންކަން  މި  ޑްރާމި އަހާލަނީ  ރަނގަޅު  ތަށް  އެންމެ  ފްޓްކުރެވުނީމަ 

ކަމަށް. އާދެ! ހުރިހާ މެންބަރުންގެ، އެންމެ މެންބަރެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން، އަޣްލަބިއްޔަތުން  

 ފާސްވީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ހިމެނޭ،   ޑްރާފްޓުގައި  މި  ފާހަގަކުރެވުނީ  މި  ގޮތުގައި  މުހިންމުކަމެއް  މާނަކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  އާދެ! 

މި   މާނަކުރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  މުރުތައްދުވުމުގެ  ޢަމަލު އަދި  ކުފުރުގެ  ހިމެނޭ  މި ބިލުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 
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ންގެ މެދުގައި އިއްތިފާޤުވެފައި ހުންނަ ކަންކަން މިކަމާ މެދުގައި އެ މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި  އެއްބަސްވެވެނީ ޢިލްމުވެރި

ހިމެނުމަށް. ކުފުރުގެ ޢަމަލޭ ބުނީމާ ނޫނިއްޔާ މުރުތައްދުވެއްޖެއޭ ބުނުމުން މި މާނައިގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް މާނަކުރުމަށް  

ށް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މިގޮތަށް ބިލުގައި ހިމެނުމަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެއްބަސްވެވުނީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަ

 ފާސްކުރުމާ މެދުގައި.  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފެންނަ ކަމަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ވޯޓުގައި ދެ މެންބަރަކު ފިޔަވައި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓާ އެކުގައި  

މި ފާސްވީ. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްވަރާއަކާ އެކުގައި ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްކުރެވުނު  

ކު ގެނެއްސި  ރޯމަން އެކެއް.    1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    124ޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް. އެއީ  މާއްދާއަކަށް އަނެއްކާ  އޭގެ 

ގޮތަށް   ރަޢުޔެއްގައިވާ  ވަކި  ތެރެއިން  އޭގެ  މައްސަލައެއްގައި  ތަފާތުވެފައިވާ  ރަޢުޔު  މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  "ދީނީ 

ޚި އިސްލާމްދީނާ  މީހަކީ  ޢަމަލަކުން އެ  ކުރި  ނުވަތަ  ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކުން  އިސްލާމްދީނާ  މީހަކު  ނުވަތަ  ލާފަށް އުޅޭ 

ނުވަތަ"   ތުހުމަތުކުރުން  ނުވަތަ  ސިފަކުރުން  ތަނެއްގައި  އާންމު  މާނައިގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމަށް  މީހެއް  އިދިކޮޅު 

މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ބަދަލު މި ކޮށްލެވުނީ. އެއީ ބައެއް ޖުމުލަތައް، ލަފުޒުތައް ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެ  

އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާކަށް  ބޭނުމު މާއްދާއަށް  މި  ވޯޓަށް  ހަމަ އެއްގޮތް. މިހާރު  އެސެންސް  ގައި. މީގެ 

ލަފުޒުތައް   ހުންނަ  މިގޮތަށް  އިޚްތިޔާރު  މި  ދީފައިވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިއްޔެ  މާއްދާއެއް.  ކަހަލަ  ނުޖެހޭ  ވެސް 

ނަ މާއްދާގައި މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވިފައި  ވަ  3ބަދަލުކޮށްލުމަށް. އެހެންވީމާ، މި އޮތްގޮތަށް.  

ޑްރާފްޓެއް   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ދެންމެ  އެކުގައި  ފާހަގަކުރެވުމާ  ކަމެއް  އިތުރު  އަދި  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ހުރި 

ށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް  ، "ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހަކ2ަވަނަ މާއްދާގެ ރޯމަން    3ކޮށްލެވުނީ  

ދޭން އުޅުން ނުވަތަ" މިތަންކޮޅު އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް މި ޑްރާފްޓްކޮށްލީ. އަޅުގަނޑު މި ފާސްކުރުމާ މެދުގައި ތި  

 ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން.  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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 ފެންނަ ކަމަށް. 

 

  ން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތު

މުޅި   އެހެންވުމާއެކުގައި  ފާސްވީ.  މިވެސް  އަޣްލަބިއްޔަތުން  ބޮޑު  މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ފިޔަވައި  މެންބަރަކު  އެންމެ 

ފާސްކޮށް   އެއްކޮށް  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަދު  ނިންމާލެވުނީ.  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތްކޮށް  ބިލުގެ 

މަޖިލީހަ ޑްރާފްޓް  ރައްޔިތުންގެ  އެއްކޮށް  ބިލު  މި  އަދި  އުޅެނީ.  މި  ދަންނަވަން  މިހާރު  ވޯޓަށް  ފޮނުވުމަށް  ށް 

ފުރިހަމަކޮށްލާއިރުގައި މީގައި ހުންނަ އިދާރީ ބައެއް ކަންކަން، ބަހުގެ ބައެއް ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު  

މިހާރު   ފާސްކުރުމަށް  ބިލު  މި  މިއަދު  ދީގެން  ބޭފުޅުންނަށް  އަދި  އިދާރީ  ފާސްކޮށް  ބިލު  މި  ދަނީ.  މި  ވޯޓަށް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލީ.  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފެންނަ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ބޮޑުތަނުން ކަމަށް ފެންނަކަމަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

މެންބަރުންގެ   ހުރިހާ  ފިޔަވައި  އާދެ! އިއްޒްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނާއި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން، ބޮޑު އަޣްލަވިއްޔަތުން މި ބިލު މިހާރު މި ފާސްވީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 ޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބައްދަލުވުން ވެސް ނިންމާލީ.  އަދި އިދާރީ ބޭފު

________________________ 

 

 

 




