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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެންނާ އެުކ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލުވން ފަށައިގެން  ކުިރއަށް ގެންާދނީ. ފަށައިގެން ކުިރއަށް ދާިއރުގައި އަުޅގަ

މަުކނުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް، އަދި ތިއްބެވީ؛ މިއަދު ބައްދަލުވުމުަގއި ބައިެވރިވަަޑއިގެން މި 

މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، 

ވަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަދި އިހަ ، هللاޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުނަޞީރު، ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ އިއް 

ދެން،  ޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު.ދެން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއް ، هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ނޑުމެން  !އާދެ،އަޅުަގނޑު.  ޭބއްިވ ބައްދަލުވުުމގައި ވެސް މަަސއްކަްތކުރަމުން މިހާރު ުކރީ ދުވަހު އެންމެ ފަހުން އަުޅގަ

ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ބިުލ  ންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮްތ ޞިއްޙީހާރު ައޅުަގނުޑމެގެންދިޔައީ މި

މި ބިލު އަދި ހަމަ މި ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި ކަތް. މި ބިލު ނިންމުމަށް ޓަކައި، ނިންމުމުގެ މަސައް

ން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް، ކޮމިޓީއަދި މައި ސަބް ކޮމިޓީންނާއި އި ކޮމިީޓން، ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކަ

މަތީން ހޯދި، އަނެއްާކ ފަހަރު ފާ ވެސް މިހާރު ވަނީ ެއކި މި ބިަލށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގާނޫނީ ލައެހެންމެ،  ހަމައަދި 

ނޑުމެން އެންެމ ފަހުން ވާހަކަދެްއކި ފަހުން މި ބިލަށް ގެންނަން ބޭނު މިނިސްޓްރީ ންވާ އޮފް ހެލްތުން މި ބިލަށް އަުޅގަ

ދެތިން ތަނެްއ އިޞްލާޙެއް ފޮނުަވން ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ އެ  ،އިޞްލާޙެއް އޮތް ނަމަވެސް 

ނޑު މިއަދު  ހުރީ. އް ެވސް ރަނގަޅުކޮށްަފިއ މިރަނގަޅުކޮށްލުމަށް. މިހާރު އެ ބައިތަ އިްއޒަތްތެރި އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނިންމުމުގެ ދެން  ،ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ބަލައިލާފައި އެްއަގއި ުއޅޭއެއްެވސް މާއްދާ ންމެންބަރުންގެ މައްސަލަ މީގެ

 ވާލުކޮށްލަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ.ޙަމި އަޅުަގނޑު ފްލޯރ މިހާރު މަސައްކަތާިއގެން ކުިރއަށް ދާނީ. އެހެންކަމުން، 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ެކުވން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއް

ނޑުމެން ނިންމިއަޅުަގނޑު މި ރެކޮމަ ކުރީ  ،ރޭކުރީ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން.  ންޑްކުރަީނ ކުރީ ރޭ އަޅުގަ

 ނުނިންމައި ކަންނޭނގެ އޮތީ ޑްރާފްޓް ގޮެތއް  ފެށިގެން. އެއަށް ވެްސ އަޅުަގނޑު ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލި ރޭ

 ހިސާބުން.

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން



  

މި ބިލު  ،ނިންމައިއެްއކޮށް ިމ ބިލު  ޞްލާޙުތަކާމި ބިލު ޑްރާފްޓްކުރަމުން ދިޔައިުރގައި ކޮމިޓީން ގެެނވުުނ އި

ގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް މި ދަންނަވާލަނީ.  ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައި އަދި އެ

ގެ ރައީސަްށ ލީހުމަޖިގޮތަކުން މި ބިލުގެ ރިޕޯޓު ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ތައްާޔރުކޮށް  ނޑުމެން މި ބިލު ނިމޭ އަޅުގަ 

 ކޮމިޓީން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަާކ އެއްކޮށް ފާސްކުރެްއވުމަށް ބިލު މިހާރު ގެނެވުނު، މި . އެހެންކަމުން، ފޮނުވާނީ

ބޮޑަށް  ވަރަށް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  ތަކަށް ޯވޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮ

ނުޑމެން ވަރަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ނިންމެވީ ވަރަށް  ،އަޅުގަ

ނުޑ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅު ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ބުރަ ވަރަށް ބޮޑު މަަސއްކަެތއް ކޮށް ތި ނިންމެވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބިލު ނިންމާލައި،  ރައީސަށް  ގެބިލުގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުމި ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. މި ދައުރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  ހައްަދއިެދއްވީތީ. ގޮތަށް ވޭފޮނުވައިދެ އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަްނނަވަމުން، ދެން އަުޅގަ

ނއެެޖންޑާގެ ދެން އޮތް އައިޓަްމގައި  ޖެންޑާގެ ެދން އޮތް ައއިޓަމަށް.އެ އެނބުރިލާނީ ޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާަފއި މި އެބަ އޮތް އާއިލާއާ ެބހޭ ގާނޫނެއް. ޚާއްޞަ ެއ ، އެހެންވީމާކުެރވިފައި މިވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންއެ ބިލާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮގާނޫނު،  ވާހަކަދައްކާަފއި ގޮެތްއ އެބަ މިއަދު  ތެއް އަުޅގަ

ސާފުކުރުމަށް ޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަެތއްކުރަން އެބަޖެހޭ ނިންމައި، ެއ ދިޔަ ތަންތަނަްށ ސިޓީ ފޮނުަވއި މަޢުލޫމާތު 

ނުޑ މިއަުދގެ ބަްއދަލުވުން ނިންއެހެންކަމުން، ގޮތެއް ނިންމަން.  މާލާނީ. މިހާރު އެ ަބއި ނިންމާލާފަިއ އަުޅގަ

ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފްލޯރ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އަރުވަނީ ާއއިލާއާ ބެހޭ 

އަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެ ައދި އެ .ހުށަހަޅައިފައިވާ ބިލާ ބެހޭ، ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ެގންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން

 ތަކެްއ ދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.ގެ ޚިޔާލުފުޅުން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންބެހޭ ގޮތު ގޮތަކާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެހެން ބިލުތަކުގެ މަސައްކަ ޝުކުރިއްޔާ ތް ެވްސ މުޤައްރިރު. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ ކޮން  އެކި މުއައްސަސާތަކުން މި ބިލާއެކިހުރި  ގުޅުން ގޮތަށް މި ބިލާ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރި

 ގޮތަކަށްތޯ ބަލައިލުމަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.
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ތަންކޮޅެްއ ޓް އަސްލުަގއި ދަންނަވާލަން. ސެކްރެޓޭރިއޭ އި އަސްލުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަ

ނޑުމެންނަށް ވުރެ. ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންނާއި، ފެމެލީ ކޯޓުން  މި ވަނީ މިހާރުކުރީަގއި އުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ، ގެަނއްސަ އެބަ ހުރި ސެކްރެޓޭިރޭއޓްގަ. އެހެންވީމާ ގެނެސް،މަޢުލޫމާތު ވަނީ  ށް ދެން އިތުރަށް މިހާރު ައުޅގަ

ާސފުކުރުމަށް އަނެއް ިލޔުމެއް  ކޮްނ ތަނަކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތުދެްނ އިތުރަށް މި ދެ ތަން ފިޔަަވއި 

މިހާރު އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ނޫނިއްޔާ ާހޒިރުޮކށް ކަންތައްތައް ކުރާނީ.  ،ފޮނުވާނީ

 އިނގޭތޯ. ޔައިލަދޭނެކިށް އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުންނަ
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މުދާ  -1ފާހަގަކުރެވޭ ކުދިކުިދ ކަންތައްތައް.  ފާހަަގކުރެވޭ ޕޮއިންޓު އިނގޭތޯ ިކޔާލާނީ. އަޅުަގނޑު ހަމައެކަނި

އަންހެނާެގ ކުރިއިރު އެ ކައިެވނި -2ލާއި ނުއުފުލޭ މުދާ. މިސާލަކަށް އުފުލޭ މުދަ ލުކުރުން ރަނގަޅުވާނެ.ތަފުޞީ

ަވކިކުިރ ކުރީ ަވކިން ނަމަ މި މުދާ އިންވެްސޓް ކިހިނެއްތޯ؟ މުދާ އިންވެސްޓްކުރީ  މި މިލްކިއްޔާުތގައި މުދަލެްއ ހުރިތޯ؟

މި މާއްދާެގ  -3ަނމަ އެއްބަްސވުން އޮތްގޮތަށް ަބލަންޖެހޭނެ. ނޯންނާނެ. ުގޅިގެން ކުރި މީހެއްގެ ަޙއްޤެއް މި މުދަުލގަެއއް

ނޑައަަޅން ވާނެ.  )ހ( ކޯޓުން ގޮތެއް ނޑުަތާކިއ ގައި މި ބުނާ ޖުމްލަ މި ތާނކަ ނޑައަޅާނެ ގޮތް ބަލައި މިންގަ ކޯޓުން ކަ

ނޑައެޅިަފއި އޮންނަްނވާނެ. އެެހންނޫންއުސޫލުތަެކއް ގާ ނޑިޔާރުްނ އެކި ގޮތަށް ހުކުމް ކުރުުމެގ ނަމަ ނޫުނގަިއ ކަ އެކި ފަ

ނޑި ހާސިުލވުމުގެ އުފެދި،  މައްސަލަތައްސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުަގިއ  ނޑުދަ މި ާގނޫނުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ކަިއވެނި ބާރާތް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ޢި 32އްދާގެ މާ -4ދެން ފުރުޞަތު ކުޑަެވގެން ދާނެ. 

ރުމުެގ ކުރިން އަންހެނާ ަކިއވެނިކު"އިންނަނީ.  ކުރުމުގެ ކުރިން ވަިރކޮށްފަިއ އިންނަ އަންހެނާ، ކޮމާކޯިޅއެްއގަިއ މި

 މި ބިލުގެ އިނީ އިނގޭތޯ. އާދެ!ކަިއވެިނކުރުމުގެ ކުރިން ވަިރކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާ.  ؟"ވަރިކުރާނީ ކިހިނެއް
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 ގާ. ބަލާފައި އެްއޗެއް ބުނެވޭނީ.ހިނ ގާނޫނު ބަލަމާ
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ނޑަށްއެހެން ވެއްޖެ ެއ  އާދެ!ވިދާޅުވަނީ. އެ ބޭފުޅުން އެ  ހީވަނީ ްއޔާ އެ ޑިަފއިންކޮށްލަން ފެނޭ ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ދެން މި ނީ، ބާރާތް ރަނގަޅު ވާރުމުގެ ބަޔަކު އެ ބަެއއް. ދެން ޢިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ. މީގައި ނެތް މާނަކު

، ކަިއވެނިކުރުުމގެ ކުރިން އެ އަންހެނާ ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި  މީހުން އަދި އެބައިްނ އެ ރަނގަުޅވާނެ ގޮްތ ެވސް ބުނެދީފަ.

. ދެން މީގެ ޓަރީކޮށްފަިއވާ މުާދ ނުހިމެނޭނެއެވެސްއޭނަގެ އަމިއްލަ ނަުމަގއި ރަޖި ރިކޮށްފަިއވާ ައންހެނާވަ ،ފައިސާާއއި



  

ކަމޭ ކިޔާފައި ތިން ޮޕއިންޓެްއ އިތުރުން ޭއގެ މާނައަކީ މި ިބލުގައި މިހާރު ހުރި މާއްދާތަުކގެ އިތުރަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކަން 

ބައިވެިރވެފަިއާވ  ފިރިހެންމީހާ މުދާ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަުތަގއި ޢަމަލީގޮތުން -1އޮތް ފާަހގަކުަރއްވާފަ.  އެބަ

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފިރިމީހާ އަންހެންމީހާގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނޫންނަމަ  -2ވުން. އަންހެނަކަށް

އަހަރުގެ މައްސަލަައކީ އިސްލާމީ  18 -3ވުން. ކުރިއަރުަވއި ތަރައްީޤކޮށްފައި ތަ ގޯތިގެދޮރު ބިނާކޮށްނުވަކުންފުނި 

 އަހަރު. 15 ންއޮންނަން ވާނީ އުމުރު އެ ާގނޫނުގައި  .އަރާރުންވާ އުމުރެއް ރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ ގާނޫނުތަކާހު
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  ހަރު އިންނަންޖެހޭނީ.އަ 18ގާނޫނުަގއި އުހުން، 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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ވަަނ  35އޮންނަނީ އާއިލާާއ ބެހޭ ގާނޫނުގެ  އޮތީ ބިލުގަ. އޭގައި މި )ހ( މިގެ  32ގެ )ހ( އިނގޭތޯ. ހަމަ  32

 އަންހެނާއަށް ނައިން ދި ވަިރކޮށްފައިއަ ރިންނަށާއިމާއްދާއަށް ބަލާއިރު އެ މާއްދާަގއި ބުނެފައި ވަނީ އަނބިމީހާއަށާއި، ދަ

ރަދު ދިނުމަށް ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ ވަރިކުރި އަންހެނާައށް އެންގުުމގެ ބާރު ޯކޓަށް ޝަރުޢީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ޚަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަީނ ކަިއވެނިކޮށްގެން އުޅުނުއިުރ އަނބިމީހާ އުޅުނީ ފިރިމީހާގެ  38ލިބިގެންވާ ކަމަާށއި، 

ކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނާއަށް ވާލު ތު ޙަ ނަޟާމަށް ވާނަމަ، ިއއްަދއިެގ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ުނަވތަ ކުދިންގެ ޙައި ކަގޭގަ 

ނަތު އޮތްހާ ހިނދަކު، ކައިވެނިކޮްށގެން އުޅުުނއިރު ދެމަފިރިން އުޅުނު ގެއިން އެ ށް ވާނަމަ، އެ އަންހެނާއަށް ޙަޟާކަމަ

ާވއިުރ، އެ އަންހެނާ އުޅޭނެ ެއހެން ތަނެއް ފިރިހެނާ ދެއްކުމަށް ފަހުގައި ކަމުަގއި ވާނީންހެނާގެ ނުރުހުމުގައި ނެރެެވންއަ

 32 އާއި ރުޚީއަރިމަތީ ސު، މި ދެ މާއްދާއިން ކުރެ ެއއްެވސް މާއްދާއެްއަގއި މުދާ ބެހުމުގެ ވާހަކަ ައއިސްފައި ުނވާތީ

ނޑަައޅާފައި އޮތުމަށް މުދާ ބަހާނޭ  ނުވާތީ މި މާއްދާަގިއ ބުނާ ބަހާއިމާއްދާަގއި ބުނާ ެއއްަޗާކއި ދިމާވަނަ  ގޮތް ކަ

ކަން މި މާއްދާގައި ތަފާތުކޮށްފައި އޮތުމަީކ  ވާތީ އެމުދާ ބެހުމަކީ ތަފާތު ދެކަމަކަށް. އަދި ޚަރަދު ލިބުމާއި ފެނެއެވެ

 ގެ. މި މާއްދާގައި ހަމައެކަނި ބަާޔންކުރެވިފަިއވަނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިގެން ޝަރީޢަތުމުހިންމު ކަމެކެވެވެސް 

ޚިލާފަށް ކޯޓުން  ަވނަ މާއްދާއާ 23ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ގެ ވާހަކަަތއް ކަމުން އާއިލާއާލާމަޖިލީހުގައި ހިނގާ ވަރީގެ ަމރުޙަ

ގޮތަށް މި  ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް މި މާއްދާގައި ހިމެނޭއެ ވަރި ސާބިތު ކުރުމަށްފަހުބޭރުގައި ާގޒީގެ ހުއްދަނެތި ަވރި

. ވަރަށް ޮބޑު ޑްރާފްޓެއް އަންނާނެ ެދއްތޯ. މުޅި މާއްދާ ޑްރާފްޓް ށް ފެނެއެވެކަމަ މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރަންޖެހޭ

ނޑު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އޭރު މިހާރު. ކޮށްލަންޖެހޭނެ  ގެ ތިން ހަތަރު ނވީ ކަންނޭނގެންނަށ އިމީތި ބަލާލާފައަުޅގަ



  

 32 ށްލާނަން އިނގޭތޯ. އަދި އެބަ ުއޅެއޭ.އި އަުޅަގނޑު ތަްއޔަރުކޮމިއަށް ބޭސްކޮށްލާފަ .ޑްރާފްޓެއް ތަްއޔާރުކޮށްަލއިގެން

)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ...ދުގެ ކުރިން ދެ ފަރާތުންޓަކައި ކަިއވެނީގެ އަޤު ކަިއެވނި ކުރުމަށް .ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

މި ބޭފުޅުްނ  އި ީވ ގޮތޭ ކިޔާފަިއ އޮންނަންދެން )ށ( ައސްލު ޑްރާފްޓުކޮށްފަ .އަޅުަގނުޑ މި ކިޔަީނ )ށ( އިނގޭތޯ

ނޑު މި ކިޔަނީ. ކައިވެިނ ކުރުމަށް އިފަފޮނުވާ ދުގެ ކުރިން ދެ ފަރާތުން ޓަކައި، ކައިވެީނގެ އަޤު އިން ތަންކޮޅެއް ައޅުގަ

ހޭދަވި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެްއ  އިއާއި ކަިއވެީނގަ އެއްބަްސެވގެން ހޯދާ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ

ްތ އްާޞއެްއ ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާ މަަސއްކަސާެއއް ހޯުދމަށް ވެފަިއވާ ޙިތަ ަފއިވާނަމަ ދެ ފަރާތުން އެ މުދަލެއް ނުވަ

މެދުގައި އަދުލުވެރިކަާމއި ެއކު ބެހުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަެރއް ކޯުޓްނ ބެލުމާއި އެކު ދެ މީހުންގެ 

ނަޑއަޅަން ވާނެެއވެ. މި . އާއިާލއާ ބެހޭ ގޮތް )ށ( ަގއި ެއ އޮތް . ދެން މިހާރުފަަދއިން މާއްދާ އޮތުމަށް ފެނެއެވެ ކަ

ކުރާނެ ގޮތް މި މަލުވެނީގެ ެއއްބަސްވުންަތކާިއ މެދު ޢަވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން މިހާރު ހަދާފައިވާ ކައި  11ނޫނުގެ ގާ

ންމު ކަމަށް ަވކި މުއްދަތެއް ދިނުމަކީ މުހި ކުރާނެ ގޮތަކާއި އެޢަމަލުަތކާއި މެދު މާއްދާގައި ހިމަނައި އެފަދަ ެއއްބަސްވުން

ަގއި މިވާ އެކަހެިރ މާއްދާ މި  ދާގެ )ނ( އަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓް.ވަނަ ާމއް 23. ާއނ! ފެެނއެވެ ކަުމގައި ކަމެއް

ގައި މިފަދަ ޢިބާރާތެއް ބާރާތުގެ ބަދަލުގައި ފިރިމީހާ ނުހިމެނޭގޮތަށް ވަރިކޮށްފައި އިންނަ އަންހެނާެގ ނަމުނަމުގައި މި ޢި

 .ނަމުަގިއ ތިރިން ދެވަނަ ަލއިންއެކަހެރި އެކަހެރި.  ،ފާހަގަކޮށްލަބަ )ނ(. އެތަްނޮކޅު އޮތުމަށް ފެނެއެވެ 

ަކިއވެނި  ދެއްތޯ؟ ނީކިޔެ ތޭވީހޭ މި .32 .ސޮރީފަްސހުކުރުން. ކަިއވެނި  .ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 23)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ...ކަމުގައި ވިަޔސް ފަސްހުކުރި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

ނޑުމެން ދެން މިއަދު .ޓަކައި ދަންނަވާލަން ލޫމާތަށްރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުމިހާ ގެ ދެން މިހާތަނުން އަޅުގަ

މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން  ބޮަޑށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށް ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނީ އަދި 

ކަާތއި އަދި ހަމަ މި ބިލު މީ ވަރަށް ޗެލެންޖިންގ ބިަލކަށް ެވގެންދާނެ. އެހެންކަމުން ނިމިގެން ދިޔަ ބިލަށް ކުރި މަސައް

، މިހާރު ލިބިފައި ހުރި ކޮމެންޓްސްތަާކއި އެްއޗެހި. ދެން އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަފިއލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނީ. ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް އަ ނގެ މި ބިލާކަންނޭ  އިމި އަންނަ ދައުރުގަ  މުހިންމު މިއީ ުޅގަ

ތަްއ ކަމަށް ބިލުގެ ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑާސް ވުމާއި އެްއކޮށް ައޅުަގނުޑމެންޖެހޭ މިއަދި ވަރަށް ހައްާސސް ބިލަކަށް

އަދިވެސް  ާވހަކަދައްަކއި މި ބިލު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންކަމުން ގެނެސްގެން އެ ބޭފުޅުންނާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  .އެއްފަހަރު ޝުކުރުދަންނަވަމުްނ އަޅުަގނޑު މިއަުދގެ ބައްދަުލވުން ނިންމާލާނަން
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