
 

 

 

 

 ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް 

 
 

ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން   ވަނަ  27  ގެ ކޮމިޓީ  ޑީޝިއަރީ ޖު  

 

2020 ޖޫން 15  

 

 

 

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

 

0:012 :ށުނު ގަޑިފެ  

   

 ސް ލި ޖިގެ މަތުންރައްޔިަވނަ  19



 2020 ޖޫން 15                             ވަނަ ބައްދަލުވުން 27ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ

 

 

1 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. ކޮމިޓީަގއި މިވަުގތު ވަޑަިއެގން މި ތިއްބެވީ   27ކޮމިޓީެގ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޖުޑިޝަރީ  

هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް، ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު    ޝަފީޤް، މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، ފޭދޫ

ނިހާދު، ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު 

އަދު ޙުސައިން، އަޅުަގނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު. ައޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާަގއި މި 

ަގއި މި އޮތީ ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ    1މިވާ މަސައްކަތަކީ،  

ނަންބަރު   ދާއިރާެގ  12/ 2016ާގނޫނު  މަތިވެރި  އަދި  ބިލު  ެގންއުުމެގ  އިޞްލާޙު  ާގނޫނަށް  އިޖުރަޢާތުެގ  ޖިނާޢީ   ،

ށަހަޅުއްވާފައިވާ ާގނޫނު ނަންބަރު ހަމަ އެއީ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހު

އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު. ެއއީ ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ބިލެއް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މޫދު އަމިއްލަފުޅަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް.  ޖީހާން މަޙުމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙު

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ  2009/05ަގއި މި އޮތީ ާގނޫނު ނަންބަރު    3ދެން  

ަގނޑު  ބިލު. އެ ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީން އަދި ސުންަގޑި ކަނޑަނާޅާ މިއިން ެއއްެވސް ބިލަކަށް މިވަނީ. ކުރީަގއި އަޅު 

ހަނދާންވާޮގތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން ހުށަހެޅިފައި 

މިވާ ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ ކަންތަކުަގިއ  

އާ ުގޅިެގން ބަންދުުވމުެގ ކުރީަގއި މި ކޮމިޓީެގ    19-ެއއްބަސްވުމަކަށް ައއިސްފަިއވާނީ މި ކޮވިޑު ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން  

ބައްދަލުވުމެްއަގިއ މި ދެ ބިލު އެްއކޮށްލަިއެގން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް. އެީއ ބިލުަގއި ެއއްކަމެއް އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި  

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލު ަގއި އޮންނަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުެގ މައްސަލަތަކަކީ  މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު 

ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުަގއި އެ ބުނާ ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުަގއި އެ ލިސްޓުަގއި ހިމެނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން ސަރުކާރުެގ  

ަގއި ެވސް ހަމަ އެ ޕޮއިންޓް އެބަ  ފަރާތްޕުޅުން ޙަސަން ޒަރީރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހެޅުއްވި ބިލު

ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުން ޢާއްމުކޮށް މަސަްއކަތްކުރާއިރުަގއި އެްއ ވާހަކަެއއް ހުންނަ 

 މީެގ ދެ ބިލެއް އައިސްފިއްޔާ ެއއް ވަުގތެްއަގއި ެއއްކޮށްލައިެގން މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލެއް އެބަޮއތް ކަނޑައެޅިފަ. ދެން

ތެރެއިން ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ބިލަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހެޅުްއވި ބިލު. އެހެންވީމާ، މި ދެ ބިލު  

އެްއކޮށްލަިއެގން މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރީަގއި ވެސް ނިންމިފަިއ އޮތްޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން އެ އުސޫލުން އެކަން ކުރުމަށް. 

ަވުގތު ކަޑައެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ މުއްދަތެއް މި ދެ ބިލަށް  ދެން މީެގ ސުންަގޑިެއއް މި
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އެްއކޮށް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ސުންަގޑި ކަނޑައަޅާއިރު އެބަޖެހޭ ދެންމެ އިދާރީ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން  

ހުށަ އިޞްލާޙެއް  ާގނޫނަކަށް  އިޞްލާޙެއް،  ލިބުނީ  ނުޖެހެއޭ.  މަޢުލޫމާތު  ހުޅުވައިލާކަށް  އާންމުންނަކަށް  ބިލަކަށް  ހަޅާ 

އެހެންނަމަވެސް، ކަމާއި ުގޅޭ މުއައްސަސާތަކުެގ ލަފާތައް ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ. އައު ބިލެްއ  

ޢާއްުމކޮ އެހެންވީާމ،  ކަމަށް.  ހުށަހަޅާލަންޖެހޭ  ވެސް  އާންމުންނަށް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ހުޅުވާނުލިއެްއކަމަކު ހުށަހަޅާ    ށް 

އަޅުަގނޑުމެން ކަމާއި ުގޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް އިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅާލުން އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތުަގިއވާތީވެ ީމެގ  

ައޅުަގނޑު   ކަނޑަައޅާލަދެއްވުމަށް  މުއައްސަސާތައް  އެދޭ  ހުށަހެޅުމަށް  އިޞްލާޙަށް  އަޅުަގނޑުެމން  އަދި  ސުންަގޑިއާ 

 ؟ މުއްދަތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭން ފެނޭތޯއެދެން. ކިހާ 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އެްއޗެއްސަށް، ތިން އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނީ ފަންނުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާިއރުަގއި މި ކަމަކީ ވަރަށް ފެނޭ ތިންވަނަ ކަންތައް  

އިޞްލާޙުަގއި   ދެ  އިން  ދެން  ހުށަހަޅަން.  ހޯދަން  ޚިޔާލު  އޭަގއި  ކަމަކަށްވާތީވެ  ުގޅުންހުރި  ބަޔަކާ  ބައިވަރު 

ހޯދައިެގން ކު ރިއަށް ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު 

ދުވަހުެގ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތިން ބިލު ވެސް    15އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ    ސުންަގޑި ކަނޑައެޅުމުެގ ޮގތުން 

 ނިންމަން މަސައްކަތްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދު އެބަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އެ

ކުރަްއވާހެން. ެއއްވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަްއވާ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުންަގޑިއަކީ، މި ތިން ބިލުެގ  

މަސައްކަތް އެްއކޮށް ނިންމުމަށް. އެއީ ކޮން ދުވަހަކަށްތޯ    ދުވަސް ކަމަށް އެ   15ވެސް ސުންަގޑިައކީ މިއަދުން ފެށިެގން  

އާދެ! ީވކެންޑް ނުލައި ހަމަވާނީ ސިކްސްތް ޖުލައިަގއި. އެހެންވީމާ، ެއއީ ސުންަގޑިކަން ކަނޑަެއޅީ. ދެން ީމެގ  ؟ ވާނީ

އުުމެގ ެއ ދެ ތެރެއިން ކުރިން މި ދެންނެިވ ދެ ބިލު އިނޭގތޯ. ެއއީ ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ެގނަ

ޕީ.ޖީއަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހުށަހަޅައިލާނީ.  ކޮމެންޓަށް  މުއައްސަސާތަކަށްތޯ  ކޮން  ައޅުަގނޑުމެން  ބިލުަގއި 

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެ. ދެން ޑީ.ޖޭ.އޭއަށް ހުށަހަޅުްއވަންޖެހޭނެ. ދެން ޕޮލިހާއި، ޕޮލިހަށް އެކަނި ހުށަހެޅީމަ ފުދޭނެތޯ ހޯމް  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަހަލަ. ތަޙުޤީޤުކުރާ އިދާރާތައް  -ޙުޤީޤީ، އޭެގ މާނަޔަކީ މިނިވަން އެންޓިހުރިހާ ތަ؟ މިނިސްޓްރީ
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މުައއްސަސާތަކުެގ   ހުށަހަޅައިލާ  ކޮމެންޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮށްލެވުނީ  މި  މަޝްވަރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންނަނީ. 

ލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދެން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަްއ. ތެރޭަގިއ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ

ޖިނާޢީ   ހިމެނޭ.  ވެސް  އިދާރާތައް  ތަޙުޤީޤީ  އެހެން  ބުނާ  ާގނޫނުަގއި  ނޫން  ފުލުހުންނެއް  ހަމައެކަނި  ތެރޭަގއި  އޭެގ 

ންނުެގ ބިލުަގިއ  ތަޙުޤީޤުތައް ހިންޭގ ތަޙުޤީޤީ ިއދާރާތައް ހިމެނޭ ޮގތުެގ މަތިން ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް. ދެން ާގނޫނީ ފަ

އައު ބިލެއް. އެހެންވީމާ، ޕަބްލިކަށް ވެސް ކޮމެންޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދި ހަމަ އެއާއިއެކުަގިއ ބާ ކައުންސިލަށް މިކަމުަގިއ  

ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، މަޢާފްކުރައްވާ. ާގނޫނީ ފަންނަށް ވެސް މިއީ ހަމަ އިޞްލާޙުގެ 

އެ ވަކީލުން  ބިލެއް.  ާގނޫނީ  ިގނަ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ނުޖެހޭނެ.  ހުށަހަޅާކަށެއް  ޕަބްލިކަށް  ެވސް  މިއަށް  ހެންވީާމ، 

ތި   ހުށަހެޅުމަށް  ކައުންސިލަށް  ބާ  އެހެންވީމާ،  ފުދޭނެހެން.  އެއީ  ހުށަހެޅުނީމާ  ކައުންސިލަށް  ބާ  ރެޕްރެޒެންޓްކުރާ 

އަދި ކަމަށްވަނީނަމަ  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ެވސް  ބޭފުޅުންނަށް  ކަމަށްވަނީނަމަ  ޮއތް  ލަފާފުޅެއް  އެހެން  ިއތުރު   

 މަޝްވަރާކޮށްލަްއވާ.  

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން އެ ބިލަށް، އެ އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލަށް އާންމުންެގ ޚިޔާލު ހޯދަން. އެއީ ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކާިއ  

ހުށަހަޅާ ުގޅުންހުރި ހުށަހަޅާފައި ޑިސިޝަން  އެްއޗެހި  އޭެގ ޝަކުވާތަކާއި  ފަރާތްތަކުން  ިގނަ  ވަރަށް   ކަމަކަށްވެފައި 

މެންނަށް މި އިޞްލާޙު ެގންނަން މި ބުނަނީ  ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ބިލަކަށްވެފައި އެ ސަބަބާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު

ދެކޭތީ   އިަގކަމު  ކަމެއް  މުންލުމަކީ މުހި ލު ހޯދާޔާޚި  ވާހަކަ އެ  ެގ، އެ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުވެސް. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑު އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމަ، ބާ ކައުންސިލާއި އަދި އާންމުންެގ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 

 ފަރާތްތަކަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަންޖެހޭ ބިލެއްެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވެސް ކުރީަގއި ވިދާޅުވި ނުކުތާ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްނުލެވުނީމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.  

މަޢާފްކުރައްވާ. މީަގއި އެ ވިދާޅުވާ ފަދައިން އާއްމުންނަށް ަވރަށް ިގނައިން ުގޅިފަިއވާ ކަމަކަށްވާތީވެ މި މައްސަލަިއަގިއ  

ހެޅިދާނެ. އަދި އެކަމަށް ހުރަހެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާންމުންެގ ޚިޔާލު ހޯދަން ހުށަ

ނޫންކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ހުށަހެޅޭ ޮގތަށް އޮތީ. އެހެންވީމާ، ޢާއްމުކޮށް މިއަށް ކޮމެންޓް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ އެކުަގއި ބާ  

ހުށަހެޅިދާނެތީވެ ިއއްޒަތްތެރި އެހެން ކައުންސިލަށް، ބާ ކައުންސިލުެގ ފަރާތުން ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  
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މެންބަރުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާތީވެ މިކަމަށް ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެޮގތަށް ނިންމީ. 

ދަތެްއ  ދެން މުއްދަތު އެއީ ކިތައް ދުވަސްތޯ އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީ ޢާއްމު އުސޫލަކުން ދެވޭ މުއްދަތެއް. މާދިުގ މުއް

ެގ ޙާލަތާ    19- ނުދީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައަވސްކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެތޯ. މި ބިލުެގ މަޤުޞަދަކަށް ވެފައިަވނީ މި ކޮވިޑު

ބޮޑަށް   ހޯދުން  ޙައްލު  މައްސަލަައށް  ދިމާވެފައިވާ  ްގރެޖުއޭޓުންނަށް  ާގނޫނީ  ކުދިންނަށް،  ދިމާވެފައިވާ  މި  ުގޅިެގން 

ވީމާ، މި ޙާލަތުެގ ތެރޭަގއި މިކަމަށް އަވަހަށް ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް. މަޤުޞަދަކަށްވެފަިއވަނީ. އެހެން

ލަން ޅުވާއްމުކޮށް ވެސް ހުޢާ ލިބުނީ ާގނޫނީ ފަންނުެގ ބިލަށް  މި  މެންނަށް މި ތާއީދު  އެހެންވީމާ، ދެންމެ އަޅުަގނޑު 

ހުެގ ފުރުޞަތެްއ  ވަދު  7ލަން. ދެން މިކަމަށް   ހުޅުވާއިެއކު ބާ ކައުންސިލަށް ވެސް ކޮމެންޓަށްއާއެ  ކޮމެންޓަށް އަދި ހަމަ

 1ށިެގން  މިއަދުން ފެ  ެގ ޑެޑްލައިނަކަށްވާނީންޓުކޮމެ  ،ާވނީށް ، މީެގ ޑެޑްލައިނަކަެގން ދިނުމަށް. އެހެންވީމާށިދުން ފެއަމި

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި މިަވުގތުަގއި ކުރިއަށް ެގންދަން ިމ ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި  ފްތާ.ހަ

ތިން ބިލުެގ މަސަްއކަތް. އަދި އެނޫން ވެސް މަސަްއކަތް ކޮިމޓީަގިއ އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، މިަވުގތު އެންމެ ބާރަށް  

މި މައްސަލަތައް  ފެންނަ  ެގންދަން  އެހެނިހެން  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  މިއާިއއެކުަގއި  އެޖެންޑާކުރެވިފަ.  އޮތީ   

ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކަމެއް. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ ވަރަށް  

އޭރުަގއި ދެން  އޮފީހުން.  ނައިބުެގ  ބަންޑާރަ  ބިލު  އިޖުރަޢާތުެގ  މަދަނީ  ބިލެއް  ބިލުެގ  ބޮޑު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   

މަސައްކަތް ފަށަން ސުންަގޑި ކަނޑައަޅާފައި މި ކުރެވެން ފެށިއިރުަގއި ބަންޑާރަ ނައިބުެގ އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މެ  އެންެގވީ، އިދާރީ ބޭފުޅުން މެދުވެރިެވެގން އެންެގވީ އެ ބިލު ޭއރުަގއި ހުށަހެޅުްއވިފައި މިވަނީ އަދި ހުށަހަޅުއްވަން އެން

  10ބޭނުންފުޅުވި ޮގތަކަށް ނޫންކަމަށް. އެއަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ައންނަ ޮގތަށް ބިލުެގ ޑްރާފްޓް އަލުން އެކުލަވައިލާފައި  

ދުވަސް ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުފޮނުއްވެވުނު. އަނެްއކާ    10ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ފޮނުްއވާނެ ކަމަށް. ދެން ފަހުން އެ  

 މި އައި ަމއްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން އެ ބިލުެގ މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭެގފަހުން ކޮވިޑާ ުގޅިެގން

އެބަޖެހޭ.   ޮގތެްއ އެބަ ނިންމަން  ައޅުަގނޑު  ުގޅިެގން  މިހާހިސާބަށް ލިބިފައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލުެގ ކަންތަކާ 

ކުން ލިޔެ ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު ހިތުން ރަނަގޅުކަމެްއ  އަނެއްކާ އޭ.ޖީއަށް ައޅުަގނޑުމެން މިފަހަރު ރަސްމީކޮށް ސިޓީއަ

ކަންނޭނެގ ެއއީ ކިހިނެއްތޯ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާއިެގން ކުރިއަށްދަނީ ކަމަށް ދަންނަަވން ނޫނިއްޔާ ަވކި މުއްދަތެްއ 

ައޅުަގނޑުމެ ނައިއްސިއްޔާ  ރަނަގޅަށް  އިޞްލާޙުތަްއ  ވިދާޅުވާ  އެ  ތެރެިއން  މުއްދަތުެގ  އެ  އޮތް ދީފައި  މިހާރު  ން 

ިމ   އަޅުަގނޑަށް  އިދާރީމޭޒުން  ދެންމެ  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޮގތެއް.  ކޮންމެވެސް  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބިލާއިެގން 

މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އޭ.ޖީ އޮފީހާ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވައިލެއްވި ކަަމށް. އެ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމާތު ދެްއވީ ެއއީ ީމެގ ހަފްތާއެްއެގ  

މަ ރަނަގޅަށް ކުރީަގއި.  ޑްރާފްޓް  އެ  ެއކުލަަވއިލާފައި،  އެއްކޮށް  ބިލު  އެ  ތެރޭަގއި  ހަފްތާއެއްެގ  ދެ  ދެއްވީ  ޢުލޫމާތު 
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އެކުލަވައިލައްވާފައި ފޮނުއްަވާވނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެއް ހަފްތާ އޭެގފަހުން އެ ދިޔައީ. ދެން މިއަދަށްފަހުގައި 

ދެން އެ ނުފޮްއަވއިފި ކަމަށް ވަނީނަމަ މިހާރު އޮތް ބިލާއިެގން އަޅުަގނޑުމެން ހަފްތާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނީ. ބަލާފައި    1

 ؟ ކުރިއަށްދާނީ. ކިހިނެއްތޯ ފެނިަވޑަިއަގންނަވަނީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރަނަގޅު ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ހެންވީމާ، ެއޮގތުެގ ަމތިން އަޅުަގނޑުމެންެގ އެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދާނެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން އެކަމަށް  އާދެ! އެ

މިީއ   ނުކުރައްވާތީވެ  އިޢުތިރާޟް  މެންބަރުން  އެހެން  ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީެވ  ވާހަކައަށް  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ 

ށްދާނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުން ކަމުގައި ބަލައިެގން ކުރިއަ

ހީވަނީ އިޞްލާޙުތައް ލިބުނީމާ މަސައްކަތްކުރަން މަޑުކުރާނީތޯ ނޫނިއްޔާ، ކޮމެންޓްސްތަްއ ލިބުނީމާ މަސައްކަތްކުރަން  

ނިންމަން ނިންމުމެއް  އެ  މަސައްކަތައިެގން  މި  ފަށާނީތޯ  މިހާރު  ނޫނިއްޔާ  ދެއްތޯ.  މަޑުކުރާނީތޯ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެހޭ 

އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ބިލު ިއނޭގތޯ. ފުރަތަމަ ބިލަކީ މި ދެންނެވި ޮގތަށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާކުރުުމެގ  

  ކުށް އެއީ ޖިނާޢީ ބޮޑު ކުށަކަށް ހެދުމުެގ ކަންތައް އިނޭގތޯ. އެީއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ބިލު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެ ބިލު، ދެ ބިލެއް ނޫން. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ދައްކާލަދެްއާވފައި ދެން މިހާރު ޖިނާޢީ އިޖުރަޢާތުެގ ޢަމަލުކުރެވޭ ާގނޫނު އޮތްޮގތް އަޅުވަިއކިޔަމުންދާންީވ  

ބުނެވިދިޔަ    -1އޭރުން ކުރިއަށްދާނެހެން ހީވަނީ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ިއނޭގތޯ. ެއއީ  ކޮންމެ މާއްދާއެއް.  

ޙުކުމްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި   -8ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. އެއީ ޙުކުމްކުރުން.    8ާގނޫނުެގ  

ެއއްެގ ޝަރީޢަތް ހިންުގމަށްފަހު ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް  އެވަނީ ކަމުެގ އިޙްތިސާސް ލިބިެގންވާ ކޯޓަކުން ޖިނާޢީ ދަޢުވާ

އަވަސް ނިޔާއިން ބެލުމަށްފަހު އެ ދަޢުވާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުެގ މައްޗަށް ސާބިތުވާކަމަށް ނުވަތަ  

ތު އުފުލަންޖެހޭ ކަމަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަިއ ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެ މައްސަލަ ޖިނާޢީ މަސްއޫލިއްޔަ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ކުރާ ޙުކުމަށޭ. ދެން މިހާރު އޮތްޮގތް ބަލާލަމާ ހިންަގވާ ދެއްތޯ   154ކަނޑައަޅައި މި ާގނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާަގިއ މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި މިވާޮގތަށް    8ވަނަ ާމްއދާ.    8އަޅާކިޔާލަން ކޮން ބަދަލެއްތޯ މި ެގންނަނީ. އާދެ!  

ބާްއވާނީ.  އަޅުަގނ  އިހަށް  އެޮގތަށް  އެހެންވީާމ،  ފެނިވަޑަިއަގންނަވަނީ.  ކަމުދާކަމަށް  އެބަ  މެންބަރުންނަށް  ޑުމެންނަށް 
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ލިބޭ ކޮމެންޓުތަކަށް އަޅުާވ   ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުޅުާވލުމުަގއި  ހުޅުވާލި  ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަނެއްކާ 

 މާއްދާަގއި މައްސަލަ ނެތް ޮގތުަގއި މި ބެލެވުނީ. ނޑުމެންނަށް އެ އަޅުަގފަހުން ކިޔާނެ ޮގތަކަށް. އެކަަމކު މިވަުގތު

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ    9ދެން އިން މާއްދާ. ދެން ބުނެިވޔަ ާގނޫނުެގ  

މީހާ.   ތުހުމަތުަގިއވާ  އެވަ  -9ކުށުެގ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މީހާ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުރިކަމަށް ކުށުެގ  ކުށެއް  ޖިނާޢީ  ނީ 

ތުހުމަތުކުރެވިެގން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ތަޙްޤީޤު ހިންަގމުންދާ ނުވަތަ ހިންާގފަިއވާ އެހެންނަމަވެސް  

ާގނޫނުެގ   މި  ވީނަމަވެސް  އުފުލިފަިއ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ނުވާ  އުފުލިފައި  ދަޢުވާ  ކުށުެގ  ދަށުން    145އެ  ާމއްދާ  ވަނަ 

  7ވިފައި ނުވާ މީހަކަށެެވ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން މިއަދު މި އާދެވުނީ  ޙުކުމްކުރެ

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް މިވަުގތު މި މެދުކަނޑާލަނީ. ބައެއް މާއްދާތައް ވާނެ ޕާކުކުރެވިފަިއ  

. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މިައދުެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ.  ވެސް އަދި ފަހުން ޮގތްތައް ނިންމުމަށް

 ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.

__________________ 

 

 




