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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނާިއއެުކ މިއަުދ ޓީގެ މަސަްއކަތް ަފށައިގެން ކުރިއައިޖުތިމާޢީ ކޮމިައޅުަގނޑު `.  ށްާދއިރު އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު، މުލަކު ދާއިރާގެ ތިއްބެވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއް  ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެން މި

ޘްމާން، ގައްދޫ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަމީލު ޢު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ނަސީރު، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

ލީ ޝާޙު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަ

ނޑު މި ކޮމިޓީގެ މަ ނޑު. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ މަްށ ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުއޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ

 ޘްމާން.ށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޖަމީލު ޢު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަ

ނޑުމެންނަށް ދެން ވަރަށްިގނަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވި ަވރަށްގިނަ ބޭފުޝުކުރިއްޔާ މުޤައް ޅުންނާ ވެސް ރިރު. އަުޅގަ

ނޑު އެ ކުެރވިފައި މިމަޝްވަރާ ބަހުރި ނުކުތާަތކެްއ އޮތީ. ދެން ދެކެވުނު ވާހަކަތަުކގެ ަމއްޗަށް ބަލާފަިއ ދެން އަުޅގަ

ނޑު ުކރިއަ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވެފައި އެަބއޮތް. ެދންހުށަހަޅަން ށް ގެންދާނަން. އެންމެ އިޒުަނއާިއއެކު އަުޅގަ

އެްއގެ ގޮތުަގިއ އޮތީ އަރިަމތީ ސުރުޚީ ަވނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާ އިޞްާލޙެއްގެ ގޮުތގައި މި 32ފުރަތަމަ މި ގާނޫނުގެ 

ވަަނ  32ހުން. ސިލުޮކށްފައިވާ މުދާ އަދުލުވެރި ބެުހމަކުން ބެގެ ކުރިން ދެމަފިރިން އެކުގައި ހާމިއޮތީ ވަރިކުރުމު 

ސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާިއ މާއްދާގެ )ހ(. ކަިއވެނި ރޫޭޅ ހާލަތުގައި ކަިއވެނީެގ މުއްަދތުގައި ދެމަފިރިން ެއކުަގއި ހާ

ށްފަިއވާ ަކއިވެީނެގ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮ 11ކުރާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށް މި ގާނޫނުގެ ފައިސާއާ މެދު ޢަމަލު

ނި މެދުގައި ކޮށްފައިވާނަމަ ަވރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކައިވެދެމަފިރިންެގ  އެއްބަްސވުމެއް

ުކރިން ކަިއވެނީގެ ުމއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެުކަގިއ  ކޮށްދިނުމުގެދިނުމުގެ ކުރިން ވަިރ ރަޖިސްޓްރީރޫޅައި

ދެމަފިިރންގެ މެދުަގއި އަދުުލވެރި  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެމަތިން އެ މާއްދާަގއި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާިއ ފަިއސާ މި

މުދާ އަދުލުވެރި ބެހުމަކުން މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން  -. )ށ(ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ ބެހުމަކުން

 ވޭ ެއްއބަސްވުމުަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ކައިވެނި ރޫޅޭ ހާލަތުަގއިަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެ 11ނޫނުގެ ބަހަންވާނީ މި ގާ

މަލުކުރާނެ ގޮތްތަާކއިމެދު ދެމަފިރިންގެ ހާސިލުކޮށްފަިއވާ މުދަލާއިމެދު ޢަ ކަިއވެނީގެ ުމއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެުކގައި 

މެދުގައި ޚިޔާލު އުފެދިއްޖެ ހާލަތުގަެއވެ. )ށ( އަލުން. ކަިއވެނި ރޫޅޭ ހާލަތުގައި ކައިވެީނގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވެފައިާވ  11ގާނޫނުގެ  މަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދު މި ދަލާއިމެދު ޢަހާސިލުކޮށްފަިއވާ މު އެުކގައި

ނޑަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތއް ިއސްކަންދިނުމުގެ އިތުުރން ދެމަފިރިންގެ މެދުގަިއ  އެޅި އެއްބަްސވުމުަގއި ކަ

ގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ޢަދުލުވެރި މާއްދާ އްލު ހޯދުމުގެ ގޮުތން މިޚިލާފުތަކަށް ޙަމިކަމުގައި އުފެދިފަިއވާ 

ކައިވެނީެގ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން  -1ވާނެެއވެ. ފުރިހަމަކުރަން ތުތައްޢާބެހުމަކުން މުދާ ބަހާއިރު އަންނަނިވި ޢިޖުރާ
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މުދަލަކީ ކޮބަިއކަމާއި، ނުވަތަ އެ ަފއިސާެގ  ވާަނމަ އެިއވާ ުމދަލެއް ނުވަަތ ފައިާސއެއް އެުކގަިއ ހާސިލުކޮށްފަ

ނޑައެޅުން، އަދިވަމިން އަްށ ނބިމީހާއަށާއި އަލުން ނުވަތަ ފައިސާއިން ފިރިމީހާމުދަ އެ -2 ރަކީ ކޮބަިއކަމުަގއި ކަ

ނޑަެއޅުން. )ރ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކައިވެނީެގ  1މާއްދާގެ )ނ( ގެ  މި -ޙައްޤުވާ ބައި ނުވަތަ މިންވަުރ ކަ

ނޑައެޅުުމގަިއ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެުކގައި ހާސިލުކޮށްފަިއވާ  މުދަލަކީ ނުވަތަ ފައިސާއަކީ ކޮަބއިކަން ކަ

ވަކިން ކައިވެީނގެ މުއްދަތުގެ ުކރިން ދެމަފިރިން  -1ކުރަންވާނެެއވެ. ނަނިވި ކަންކަން ކޯޓުްނ ރިޢާޔަތްއަން

 ން ނުވަތަ މުދަލަކު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދާ ނުވަަތ ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ތެެރއިން ކަިއވެނީގެ މުއްދަުތގަިއ އެ

 އް ލިބިފަިއވާނަމައެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ ފަިއސާއަކަށް އިތުުރވުމެއް ުނވަތަ ކުރިއެރުމެ ،ކުެރވި ފައިސާައކުން ތަސައްރުފު

އެ ނިސްބަތަކީ ކަިއވެީނގެ މުއްަދތުގައި ދެމަފިރިން އެުކަގއި  ގެ ނިސްބަތުން ބަލައި އިތުރުވުމެްއ ނުވަތަ ކުިރއެރުެމއް

ހޯދާފަިއވާ މުދަލެއް  ކަިއވެނީެގ މުއްަދތުގައި -2ތަ ފައިާސެއއް ކަުމގަިއ ެބލުން. ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލެްއ ުނވަ

ކުރެ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާެތއްެގ  ވަނީ ދެމަފިރިން އް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ނުވަތަ ފައިސާއެ  ކުރެވިފައިރަޖިސްޓްރީ

ން ހަމަެއކަނި އެފަރާތުގެ މައްޗަްށ މުދަލުގެ ނުވަތަ ފައިސާގެ މިލްުކވެރިކައެ އެކަމަކީ  ،ނަންމަތީގައި ކަމަށް ވިޔަސް 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ  1މިމާއްދާގެ )ނ( ާއއި )ނ( ގެ  -އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމެއްަކމުގައި ނުބެލުން. )ބ(

 ތަ ފައިސާއަކުން އަނބިމީހާއަށާއި ކަިއވެނީގެ މުއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހާސިލުކޮށްަފއިވާ މުދަލަކުން ނުވަ

ނަޑއެޅުުމގަިއ އަންނަފިރިމީހާއަ ކުރަންވާނެެއވެ. ނިވި ކަންކަމަށް ކޯުޓން ރިޢާޔަތްށް ޙައްޤުވާ ބައި ނުވަތަ މިންވަރު ކަ

 -2ށްފައިވާ މިންވަރު. ުނވަތަ ހޭދަކޮ މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާމުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދެމަފިރިން ވަކިވަކިން  އެ -1

ތުން ނުވަތަ މާލީ ގޮތުން މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހޯދުމުގައި އަނބިމީހާެގ މަލީ ގޮޢަ -3ކަިއވެނިކޮްށގެން އެ މުއްދަތު. 

ކަިއވެިނ އާރާސްތު ކުރުމަށް ޓަކައި ައނބިމީހާގެ ހައިސިއްޔަތުން ހިއްސާެއއް ނެތް ނަމަވެސް ކައިވެީނގެ މުއްދަތުަގއި 

ސްބަތްވާ ައކަށް ނިފައިސާ ނުވަތަމުދާ  އެ -4ނުވަތަ ދަރިންގެ މަންމަގެ ަހއިސިްއޔަތުން ކޮށްފަިއވާ މަަސއްކަތް. 

މާއްދާގެ ދަށުން ޯކޓުން  ެއކަން. މި  ،ނަމަ ކުރެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ަދއްކަްނޖެހިފައިވާ ދަރަންޏެއް ދެމަފިރިން

ނޑައަޅާ އެްއވެސް މުދަލަކީ އޭގެ  ނަމަ ޒާުތގައި ބެހުމަށް ދަތި މުދަލެއްޢަދުލުވެރި ބެހުމަކުން މުދާ ބަހާއިރު ބެހުމުން ކަ

 އެއިެރްއގައި އެ  ރުކޮންމެ މީހަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަ ކުރެމުދަލަކުން ދެމަފިރިން ހުމުގެ ބަދަލުަގއި އެއެ މުދަލެއް ބެ

ނަޑއަަޅއި ުކރުމަށްފަހު އެަމގުއަގު މުދަލުގެ ބާޒާުރގައި ިވއްކާެލެވން އޮތް ައެގއްަގއި ފައިާސ  އެ ައގަށްވާ ަފއިާސ ކަ

މުދާ ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް  ގަިއ އެފަރާތު އަނެއް ދެމަފިރިންކުރެ އެކަކަށް ދިނުމަށާއި

ނޑަައޅާނީ  -ލިބިގެންެވއެވެ. )ކ(  މިމާްއދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ަފިއސާ ދިނުމަށްފަހު މުދާ ބަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަ

ނަށް ފިރިންމާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ދެމަ މި -ވާ ގޮެތްއގެ މަތިންނެވެ. )އ(ދެމަފިރިންގެ އެއްބަސް 

ނަޑއަޅާނީ މި ުނވެވޭ ހާލަތުަގއި ފައިސާއެއްބަސް  މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ  ދީ މުދާ ބަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ކަ

މުއްދަުތގަިއ ދެމަފިރިން އެުކގަިއ  މާްއދާގައި ކަިއވެީނގެ މި -)ވ(އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން ޯކޓުންނެވެ. 



3 

 

ބުނެފައި ެއވަީނ ކަިއވެނީގެ މުއްދަުތގައި ެދމަފިރިން އެކުގައި ުނވަތަ  ސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ަފއިސާ ކަމަށްހާ

ވަަނ  1މާއްދާގެ )ރ( ގެ  ވަިކވަކިން ހޯދާފައިވާ އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، ނަގުދު ފައިސާ އަދި މި

މާއްދާގެ )ފ( ަގިއ  މި އީއަެށވެ. މިގައި ަބޔާންކުާރ މުދަލަށާއި ފައިސާމާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދު  އި މިނަންބަރާ

ށް ޓަކައި ަކއިވެނި ކުރުުމގެ ކުރިން ދެމަފިރިން ވަކިން ކަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހާލަތުގައި ެމނުވީ މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަ

ަތކާިއ، ވާ މުދަލާއި ަފއިސާ އަދި ތަރިކަހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ. ދެމަފިރިންގެ އެކަހެރި ނަމުގައި ހޯދާފައި 

ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިްއޔަތުން ލިބޭ މުދަލާއި ފައިސާ މާނަކުރަންވާނީ ދެމަފިރިން ވަކިން  ތަރިކަިއގެ އުސޫލުން

މާއްދާގެ )މ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުދަލާއި ަފއިސާ މި  މި -)ފ(ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިާސެގ ގޮތުަގއެެވ. 

މަފިރިން އެުކގައި ހާސިުލޮކށްފައިވާ މުދަލާިއ ފައިާސެގ މާއްދާގެ )ވ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަިއވެީނގެ މުއްދަުތގަިއ ދެ

މި  -ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ހާލަތުގައެވެ. )ދ( 1މާއްދާގެ )ރ( ގެ  ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި މި

 ހިމެނޭހެން  އަންނަނިިވ ކަންތައްަތއްމާއްދާގެ ދަށުން  މަސް ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި މި  6ކުރަން ފަށާތާ ގާނޫނަށް ޢަމަލު

ކަިއވެނި ކުރުުމގެ ުކރިން ދެމަފިރިން ވަކިން  -1ެއކުލަވާލަްނވާނެެއވެ.  ރީން ގަާވއިދު ަހދައިމިނިސްޓް

ނޑުތަކާއި އުސޫލުަތއް.  ނޑައަޅާނޭ މިންގަ  -2ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ެއކަހެރި ނަމުގައި ހޯދާފައިވާ މުދާ ކަ

މުދާ  -3ހާސިލުކޮށްފަިއާވ މުދާ ނުވަތަ ފަިއސާ ަކނަޑއަޅާނެ އުސޫލު. ކަިއވެނީެގ މުއްދަތުަގއި ދެމަިފރިން އެުކގަިއ 

ނުވަތަ ފައިާސ ހޯދުމަށް ދެމަފިރިން ވަކިަވކިން މަަސްއކަތް ކޮށްފަިއވާނަމަ ުނވަަތ ހޭދަކޮށްފައިާވ މިންވަރު 

ނަޑއަޅާނެ އުސޫލު.  ނުވަތަ މިންވަރު  އަށާއި ފިރިމީހާއަށް ޙައްޤުވާ ބައިވެީނގެ މުއްދަތު ބަލާ އަނބިމީހާކައި -4ކަ

ނަޑއަޅާނެ އުސޫލު.   ވާ ުމދަލާއި ފައިސާ އަުގކުރުމާކަިއވެނީގެ ުމއްދަތުަގއި ދެމަފިރިން އެުކގަިއ ހާސިލުކޮށްފައި  -5ކަ

އާއި އެިކއެކި ސިލުކޮށްފަިއވާ މުަދލާއި ފައިސާ ކަިއވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިން ވަކިން ހާ -6ބެހޭ އުސޫލު. 

ކުެރވި އެމުަދލާއި ފައިސާ އިތުުރވުމެްއ ވެީނގެ މުއްދަުތގައި ތަަސއްރުފުދަލާިއ ފައިސާ ކައި ނަމުގައި ހޯދާފައިވާ މު

ކަިއވެނީެގ މުއްދަުތގައި ދެމަފިރިން ެއކުަގިއ  -7އެކަން ދެނެގަންނާނެ ުއސޫލު.  ނުވަތަ ކުިރއެރުމެއް ލިބިފަިއާވނަމަ

ނޑައަާޅ އެްއވެސް މުދަލަކީ އޭެގ ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ އަދުލުވެރި ބެހުމަކުން ބަހާއި ރު ބެހުމަށް ކަ

 މަލުކުރާނެ އުސޫލު.މުދަލެއް ބެހުމުގެ ބަދަލުގައި ޢަ ނަމަ އެޒާތުަގއި ބެހުމަށް ދަތި މުދަލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަްށ ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. އެ އިޞްލާޙު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަ 32ހިސާބުން މިހާ

ނޑު ހުުޅވާަލން. އަޙްމަދު ދަންނަވަން.    ގައްދޫ ދާއިރާގެ. ރަޝީދު،އިޞްލާޙު ބަލަިއަގތުމަށްފަހު އަޅުގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު
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 ގެމަނަފުށި މާއްދާއަށް ަވނަ  32ިއލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ޢާ ،2000/4ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ގާޫނނު ނަންބަރު 

ނުޑ  ،ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވި ޖަމީލް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ގެންނަވަން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ުހށަހަޅަން. އެ ހުށަހެޅުމެއް  އޮތް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމަ އެ ގޮތަށް ގެންދަން އަުޅގަ

 ފާްސކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ. އެ ގޮތުަގއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި !އާދެ  ދިޔަނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އަހަނީ މި ބިލު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރާކަށް އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އި  ގެމަނަފުށިވަނަ މާއްދާއަްށ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް  32ދެންމެ  ،އެ އިޞްލާޙަށް ،އިޞްލާޙަށް

ރަޝީދު ތާއީދުކުރެއްިވ  އަޙްމަދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަގއްދޫ އިޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވަ  ޖަމީލް މެންބަރު

ނުޑ ފުރުޞަތު  ގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯުޓ ދެްއވުމަށް ދަންނަާވލަން. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ެދން އަުޅގަ

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  އަރުވާނަން ދެން އޮތް އިޞްާލޙު

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނުޑ ވަނަ މާއްދާގެ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަ 35އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ މި ގާނޫނުގެ 

ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދަރިންގެ  ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާ ."ޚަރަދު ލިބުން" ޚީއަރިމަތީ ސުރު .މި ހުށަހަޅަނީ

އަނބިމީހާގެ ޚަރަދާ ގުޭޅގޮތުން ދެމަފިރިންނަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާެދވިފައި ނުާވނަމަ ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ  އިޚަރަދާ

މި ށްދިނުމުގެ ކުރިން ކޮރީކުރިން ނުވަތަ ވަރި ރަޖިްސޓަ އިދިނުުމގެ ނުވަތަ ވަރި ނުވަތަ ކަިއވެނި ރޫޅަދިނުމުގެކުރިން 

އިންނަ އަންހެނާއަްށ  އިވަރިކޮްށފަ އިދަރިންނަށާ އިޢީ ހަމަތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން އަނބިމީހާއަށާގާނޫނު ޝަރު

އެ ޚަރަދުތައް ިދނުމަށް ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ  އިގޮތެއް ަކނޑަައޅަ މިންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން އިޚަރަދު ދެވޭނެ މުއްދަތާ

ގުޭޅގޮތުން ހުރި ބައެްއ ބަދަލުތަކާ މި ެއވެ. ދެން ހަމަ ގާނޫނާ ގުޭޅގޮތުން ްނވާނެރިހެނާއަށް ކޯޓުން އަންގަވަރިކުރި ފި

ވަަނ  3މީަގއި  .ކަމެއް އިދާރީޮގތުން ފުރިހަމަ ކޮށްލަންޖެހޭ . މިއީކޮށްލަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް އެބަހުރިއިޞްލާޙު

ޅުމުން އެ ގާނޫުނގެ މާއްދާތަުކގެ ގު  ގާނޫނަށް އިުތރުކުރާ މާއްދާތަކާމާއްދާގައި މި ބިލު، މި ބިުލން ބުނެވިދިޔަ 

 ށް ކަށް ނުވަަތ ވަކި މާއްާދގެ ބަަޔކައޮތީ މި ބިލުގެ ގާނޫުނގެ ަވކި މާއްާދއަ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. ދެން މި

މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  -5 ން.އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރު ން ގެންނަނުމި ގާނޫ ންންތަތަވާލާދީފައިވާ ހަ

. ވެކުާރ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެޢު އިދިވެހި ސަރުާކރުގެ ގެޒެުޓގަިއ ޝާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ފަށާނީ މި ގާ

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އަޙްމަދު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގައްދޫ

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަ އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެމަނަފުށި އަށްަވނަ މާއްދާ 35. އާދެ! ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ މުޤައްރިރު ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑުމެން މި  ޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނ ޖަމީލް އަދި އަުޅގަ

މީގައި މިއިންނަނީ ވަރިކުރި  .ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން އެބަޖެހޭ 2ިމއަށް ކުޑަުކޑަ ިވސްނުން،  ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި

ނޑަށް ހީަވނީ ހަމަ  .ދޭ ވާހަކަ އަންހެނާއަށް އޭނައަށް ޚަރަދު ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންމި އަުޅގަ  މިއާ އެއްކޮށް ައޅުގަ

އަހަރު ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ  15ަނންދެން މިސާލަކަށް ޖެހޭ ދަރިން ތިބެއްޖެއްޔާ ެއ ދަރިން ވަކި އުމުެރއް އަންއެބަ

ތެރެއަށް ގެނައުމަީކ  ވަންދެން އެބައި މީގެއަހަރު  18އަހަރު ކަމަށްވަންާޏ  18ބަލަނީ  ކުޑަކުދިްނގެ ގޮުތގައި މި

ނޑަށް ހީަވނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން .އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބުއްިދވެިރކަމެއްހެން ގެން މިކަމާ ވެސް މިކަމަށް ސަމާލުވެ އަުޅގަ

 ދެްއވުން ެއދެން. ޝުކުރިއްޔާ. ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ދެން މި ގާނޫނުގެ ދެން މި ބިލުގެ ބާކީ އޮތް  35ޢުޘްމާން  އާދެ! ޖަމީލް

ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި  ތާއީުދކުރެްއވީ ަގއްދޫއެ  އިޞްާލޙުތަކަށް ދެންމެ އިއްވީ. އެ ބަޔަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

ނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން. އާދެ!  .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު އެހެންކަމުން މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ އަޅުގަ

ނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަނީ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ގެ ޚިޔާލު މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 ޢުޘްމާނަށް ފުރަތަމަ.  ފާޅުކުރުމަށް ޓަކައި. ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންނަށް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްިރރު. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގިނަ އަންހެނުން އިނގޭތޯ އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ބިލެއް. އެއީ ކަިއވެނި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަވރަށް

 ެވސް ކަމުގައި ތިބޭ އަންހެނުންތައް ވަރަށްގިނަ ާރއްޖޭަގއި. އަދި ސަރުކާރުގެޅިގެންދާއިުރގައި ލިބޭ ނިަކމެތިރޫ

ނޑުމެންނަށް ވެސް މިކަ ދުފުޅެއްގެ ތެެރއިންޢުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ވެސް އެންމެ ވަޚާއްޞަކޮށް ަރއީސު ން މިއޮތީ އަުޅގަ

މި ބިލު މިހާހިސާބަށް ޑްރާފްޓުވެގެން ައއިއިުރ  ،މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިހިމެނިގެން އައިސްފަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގެެނވުނު އިޞްލާޙުތައް ގެނެވިަފއި މިއޮތީ މިކަމާ ގުޅުންުހރި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތައް 
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އިލާާއ ޢާއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ފަދައިން ވެްސ މުޤައްރިރަށް  ޓީއަށް ހާޒިރުކުރެވި ީމގެކުރިންއަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމި

ެއކިެއކި މަސަްއކަތްުކރައްވާ ބޭފުޅުންނާ އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބޭފުޅުންނާ  ލީގަލްބެހޭ ކޯޓާ އަދި ާޚއްޞަކޮށް ިމ 

ތެރެއަށް ަބއްޓަްނކުރެިވގެން ައޅުަގނޑުމެން  ފިކުރު މީގެ އިިވސްނުމާ އިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާ  މި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ އެ

އެއާެއއްކޮށް މީަގއި މިަކންތައްތައް ައޅުަގނޑަކަްށ  އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެިވގެްނ މި

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި  ނގޭތޯ. ވަރަްށގިނަ ދިގުދެމިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ބޭްއވުން އިމި ނުފެނޭ އެއްވެސް ހާލެއްަގއި ައޅުގަ

ވަރަްށގިަނ ބައެްއގެ އިންތިޒާުރކޮށްގެން ތިބި ކަމެއް މިއީ. ޚާއްަޞކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަިއވެނި  އިބައެްއގެ ުއއްމީދާ

މިކަންތައްަތއް  އަވަހަށް ރަށްގިަނ ބައެްއގެ އެދުމެއް ިމއީ ރޫޅިގެންދާއިރު ނިކަމެިތވެގެްނދާ އަންހެނުން ވަ

ނޑު ން އުޙައްލުެވގެންދި  ބޫުލކުރާގޮުތގަިއ ގާނޫނީ އޮނިަގނޑެްއގެ ތެެރއިން މިއަދު އެޤައިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިން މި ނޑުމެން މި ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ވާހަކަ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އިލާއާ ބެހޭ ޢާ ،އެކިެއކި ކޯޓުތަުކގެ ބޭފުޅުންގެ އިއަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ އިދެއްކުނު ވާހަކަތަކާ 

ކަށް ވެސް ބައްޓަން، ލަފައާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތެގ މަތީން މިހުރިހާ ކަންތައްތަ އިކޯޓުގެ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދާ 

ށް މި ޚާއްޞަކޮ އިނޑުމެން މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަެއކަންތައްަތކުެގ މައްޗަށް ބައްޓަންކޮށްގެން ައޅުގަ އިއަލިއަުޅވާލަ

ނޑުެމން 33ވަނަ މާއްާދއާ އަދި  32 އޮތީ.  ވަނަ ާމއްދާ ިއޞްލާޙުކުރެވިފައި މި 35 ،ވަނަ ާމއްދާ އަުޅގަ

ކޮމިޓީްނ  އަވަހަކަށް މިކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ެއދެނީ މުޤައްރިރު އަރިހުން ވީހާ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ހުިރހާ އަންހެނުންނަށްދެއްވަން. ދެން މިކަންތައްތަުކގެ މި ފޮނިމީރުނިންމާލަ ވެސް  ކަން ައޅުގަ

 އިލާތަކަށް ެވސް ފޯރުޮކށްދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ. ޢާއަދި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާ

ނޑު ވެސް  ހަމަ ތާއީދުކުާރ ` އާދެ! ޖުމްލަކޮށް މި ގާނޫނަށް މި ގެނެވިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދަންނަވަ  އޮންނަ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިޤަން. ދެން މީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަނބަލުންނަކީ ވަޒީފާ އަާދކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. މިސާލަކަށް ގެ ތެެރއިން ވަރަްށގިނަ އަންހެންގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގަ  އަންހެން ބޭފުޅުން  ފެންނަނީ ހަމަ އި ދިިރއުޅުން ބިނާކުރުމަށް ަޓކަިއ ައޅުގަ

ކޭ ެއްއ މިންވަރަށް ަވޒީފާތަުކގަިއ ދިރިއުޅެމުން، އަދާކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އެ ވަޒީާފ ންނެވެސް ފިރިހެނު

އެބަ  ންބޭފުޅުންގެ ވަގުތު ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ އަދާކުރެްއވުމުަގއި އެ ބޭފުޅުން ދުވާލުގެ ވަރަށްގިނަ ަވގުތުަތއް އާމްދަނީ

އިލާ ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ަވޒީފާ ައދާނުކުރާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ވެސް ހިއްސާ ވަރަށްބޮޑު. ޢާކުރައްވާ. އަދި ޤުރުބާން

ނިފައިާވ ފެސްޓޯގަިއ ހިމެގެ މެނިފެސްޯޓގަިއ ނުވަތަ މިއަުދގެ ސަުރކާރުެގ މެނިހެންވީމާ، ިމއީ މިއަުދ ޕީ.ޕީ.އެމުއެ

ނޑު ފާަހަގކުރަން. މި އެންމެން ހޯދާ އެންމެންގެ ހިއްސާ މުދަލަށް ައންނާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ދެއްޢުވަ ކަން އަުޅގަ
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ފުވެރިކޮށް ެއ ަވކިވުމަށްފަހު ބެހެޭވނެ އިންތިޒާމެްއ ހޯދުމަީކ ޞާަތ ެއއްމެދު މުދާ ހަމަހަމަ އިންބައްޓަންކުރުން ނުވަ

ނޑުމެން ލޯބިކުރާ ހުރިހާ އެންމެން ޞާއްމުކޮށް އިންޢާނިޒާމު ދުުލެގ އަމެންގެ އެއީ ައޅުަގނޑު  ފުގެ ތިލަފަތަށް އަޅުގަ

ކަމެއް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ފާހަަގކުރަނީ މިސާލަކަށް އަޅުަގނުޑމެންގެ ތެރެއިން ީޓޗަރަުކ،  ވެސް ބޭނުންވާނެ 

 ތިއްަބަވނީ އަންހެން ބޭފުޅުން. އެ އަންހެން، ޓީޗަރުްނގެ ނުވަަތ އުނގަންަނއި ދިނުމުގެ ދާިއރާގައި ގިަނއިން މި 

ަކއިވެީނގެ ގޮތުން ގުިޅގެން  ،ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިސާލަކަށް މުސާރަ ލިބޭ ބޭފުޅަކު ފިރިހެން ބޭފުޅަކާ ކައިވެނިފުޅު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިސާލަކަށް ގެއެއް އެޅުަމށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ލޯނު އެބަ ނަންގަވާ. އެ ލޯނު 

ނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެ ދެ ޭބފުޅުންގެ އާމްދަނީެގ ތެރެއިން ގެެއއް ބިނާކުރުމަށްފަހު ަވިކ ނެގުމަށްފަ ހު ވެސް އަުޅގަ

ދެންނެިވ އަންހެން ބޭފުޅާ މިސާލަކަށް، ވަންނާނެ ޖާގަެއްއ  ގެންދާއިރު މިރޫޅި އިލާޢާދެން  ހިސާބަކުން

ލަތަށް ހާން ބަލާއިރު މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ އެ ދެންނެވި ުއސޫލު، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެފެނޭ. އެހެންވީމާ

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮންމެހެން ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން ހަމަ ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ެއ 

ނޑުމެން މި ބިލާއި ގުޅޭޮގތުން  ހޭ ކޯުޓެގ އިލާއާ ބެޢާއިލާ ކޯޓުގެ ބޭފުޅުްނ، ޢާފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަުޅގަ

ވިޔަސް،  ގުޅޭ އިތުުރ ދާއިރާތައް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީސް ކަމަށް ތު މަރުޙަލާތަކުގައި އަދި ކަމާތަފާ ބޭފުޅުންނާ

 ވިޔަސް މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެްއގެ ލަފާތައް ހޯދިފައި މި  އެކަޑަމީ ކަމަށް ހުވިޔަްސ، ފިޤު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ކަމަށް 

ނޑުމެްނގެ ހަމަ މި ދަންނަވާ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ނޑު މީގަިއ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ މިސާލަކަށް، އަުޅގަ ހެން އަޅުގަ

މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް އެބަ ފެނިވަޑައިގަންަނވާ އަންެހން ބޭފުޅުން. އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ހަމަ އުސް، 

މަތީ ދަރަޖަތަކުެގ  ސިޔާސީ ގޮތުން ެވސް އަިދ އެހެން ދާއިރާތަކަްށ ބަލާ ކަމަށްވަނީނަމަ ވެްސ ހަމަ ވަރަށް

ވަޒީފާތަުކަގއި އެބަ އުޅުްއާވ އެ ބޭފުޅުން. މި ދެންނެވި އުސޫލުން މިސާލަކަށް، އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލައަްށ 

އިލާއަށް ަޓކަިއ ވިޔަފާރިެއއް ުނވަތަ ދިރިުއޅުން ބިނާކުރުމަށް ޓަކަިއ ޢާދަރަނިވެރިވުމަށްފަހު ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ 

ނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ހަމަ ދުވަހު  ލާ ރޫޅޭއިޢާދެން ހޭދަކުރާ މުދަލުން  ނޑު ހިތުން އަުޅގަ ހިއްސާ އޮތުން މިއީ އަޅުގަ

ނޑު މީހަ މި އެ އުސޫލުން މި ގާނޫނަށް ، ކު ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާބައްޕަޔަކު ކޮންމެ ބޭބެޔަކު ޮކންމެ އެއްބަ

މުވެރިންނާއި އަދި ކޯޓުތަުކގެ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ދެންނެވި ދީނީ ޢިލްޤަގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު 

ނޑު ިމއަށް ތާއީދު މި  ނޑިޔާރުންނާއި އަދި އެހެްނ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މަްޝވަާރ ހޯދިފައިވާ ކަމަކަްށވާތީ އަުޅގަ ފަ

އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ ވާހަަކކޮޅު ، ބޫލުކުރާތީ. އެހެންވީމާޤަ ލުތަކާއި ހަމަތަކަށް އަޅުަގނޑު ކުރަނީ މި ދެންނެވި އުސޫ

ސައްކަްތ ލަން ބޭނުްނވަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމ ދައުރު މި މަފައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާކޮށްލާހަމަ ކުރު

ފު އަވަހަށް ޞާިތއްބެވި ބޭފުޅުންަނށް މި އިން ުފ މި ދެންނެވި ފަދައިން ހަވާސާވެފައިޞާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އިން

ށް މި އިޞްލާޙު ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ޘްމާން އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަޢުލް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހަމަ މި ގާނޫނު ޖަމީ

ނޑުމެްނ ކުރީގައި ވެސް ވާނީ ނަޑއެޅިފަ ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ހުށަހަޅަމޭ. އަޅުގަ . ތާރީުޚތަކެއް ެވސް ކަ
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މި އިޞްލާޙު ހަމަ ތާއީދު، އިޞްލާޙަްށ ، އެހެންވީމާ. ފަހަނައަާޅފަބޫލު މިވަނީ ޤަހާރު އެ ތާރީޚު ވެސް އަުޅަގނޑު މި

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ދެންނެވި ނިޔަތުަގއި. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. ތާއީދު  ކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން މި ބިލާޝުކުރިއްޔާ މުޤައް މި ބިލު  ދޭތެރެ ފަހަރެއްގައި ވެސް މި ބިލު މި ސަރުކާރުން ރިރަށް. ައޅުގަ

ފޮނުއްވާފައި މިއޮތީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް، ފަހަރެއްަގިއ ވެސް އަންހެނުންނަށް އެަކންޏެއް ނޫން މި ކައިވެނި 

ރޫޅިގެން ެގއްލުން ލިބެނީކީ. ބައެއްފަހަރަށް ހަމަ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ފިރިހެން މީހާއަށް ވެސް ޭއގެ ދަތިތަާކިއ 

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ގޯްއޗެއް އޮތީ އަންހެން މީހާގެގެއްލުމާއި ހިތްދަތިކަން ލިބޭ. އެއީ މި . ފިރިހެން ސާލަކަށް، އަުޅގަ

 ެވސް ގިނަފަހަރަށް އެޅިފަިއ ހުންނަނީ ފިރިހެން މީހާ އޭނަ  ވަންދެން އިނދެގެން ުއޅޭ މީހާވީމާ ގެ މީހާ އެތައް ޒަމާނެއް 

 ގަިއގެން ގެ ައަޅއި ގެ އާާރސްތުވެ ނިމޭވެސް ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކުަރންވެގެން ގޭަގއި ބޮޑެތި ލޯނާިއ އެއްޗެހި ނަ 

ނޑުމެން އަންހެނުން ވެސް އެބަ ހަމަ ގޯސް ހަދާ އިނގޭތޯ. މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ  ފަހުން ވެސް އެބަ އަޅުގަ

ހަމަ ހިނގާ ކަންކަން. ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަނދިރި ލޮލެއް ދައްކައިގެެނއް ނުތިބެވޭނެ. ެއއީ މިއީ 

އިާލ ޢާކަނި އަންހެނުންނެއް ނޫން. މިއީ ެވސް މީގެ ތެރެއިން އެބަ ރަްއކާތެރިވޭ. ހުްސއެ ހެން މީހާފިރި، އެހެންވީމާ

މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ، ބަ ރަްއކާތެރިކުެރވޭ. އެހެންީވމާތެރޭަގިއ ލިބިފައި ތިބޭ ދަރިން ވެސް އެރައްކާތެރިކުރަން. ޭއގެ

ހުއްޓޭނެ ދެއްތޯ. އެއީ ދެމަފިރިޔަކު ވަރިވުމުގެ ކުީރގައި މިކަހަލަ  ހުއްޓުވަްނވެގެން މިކަހަލަ ބިލު، މަދުކުރަން ނުއެއް

އްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިްސނާނެ. އެއީ ތިމާ މީަގއި ވަިރީވމަ ތިމަންނާއަށް އެކަނިތޯ ޗެއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަީނވެއްޖެ އެއް 

، މަށް ެވސް ވިސްނާނެ. އެހެްނވީމާކައްޔާ އެވަީނވިްއޔާ ބަހާލަން ޖެހިއްޖެނޫނިއްޔާ ގެދޮެރއް ައޅާފައި ުހރެއްޖެ ކަމަށް 

ދެން  މިއިން ވަރަށް ބޮުޑ ހިންޑްެރންސްތަކެއް އެބައާދޭ މި ވަިކވުމުގެ ކުރީަގއި ވެސް. ެދވަަނ ވިސްނުމަކަށް ދާން

މައިން ނަނީ ހަމަ އެކަނިވެރިމިހާރު މި އޮން ،ދެވަނަފަހަރަށް ވިސްނައިލާނެ ޖާގަ އެބަދޭ. އަނެއްކޮޅުން މިާވ އެއްަޗކީ

. އެީއކީ އެެވސް ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ނޫން ވަރިކޮށްލާފައި ފޮުނވައިލީަމ 2000ހަމަ އަންހެނުންނަށް އޮންނަނީ  ކިޔާފައި

ކޮށްފައި ދާކަށް ވެސް. އެއީ ެއއްެވސް އެްއޗެއް ނޫން ކުޑަ ދެތިން ކުދިން ގޮވަިއެގން މަޔަކަށް ނުކެރޭނެ ދަރިން ދޫ

ދެވަނަ ކަިއވެންޏެއް ކުރަން ނޫނީ ވަކިކޮށްލަން ބޭނުން ވެއްެޖ ްއޔާ މިހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީވެއްޖެ، އެހެންވީމާ

ކަމަށް ވަީނވިޔަްސ ފިރިހެން މީހާ ވެސް އެބަ ަބއިންުޑވޭ ވަރަށް ެރގިއުލޭޝަންސްަތކުގެ ތެެރއިން. ދެމަފިރިން 

ހާ ކަމަކަށް މި ހުރި، އެބަ ބަހަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ އިނދެގެން އުޅުނު މުއްދަތެްއަގއި ހޯދާފައި ހުރި މުދަލެއް ެވސް

ޙައްލެއް ފެންނާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ވަޢުދުެގ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ަވޢުދުވެވަަޑިއގެންފައި އޮްތ 

ކަމެއް މިއީ. އެ ވަޢުދު ފުއްުދމުގެ ގޮތުން މިކަން މި ކޮށްެދނީ. މިއިން ފައިދާ މިވަނީ ުމޖުތަމަޢުގައި އުޭޅ އަންހެން 



9 

 

މި ބިލަކީ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްކޮށްެގން އޭގެ ފައިދާ ރަްއޔިތުން ، ނަށް. އެހެންވީމާހުރިހާ ބޭފުޅުން ފިރިހެން

 ނަގަންވީ އެްއޗެއް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާން.ޢުޖަމީލް 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ފުށީގެމަނަ

އްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައިަލން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ މި ގާނޫނަށް މި ގެނަިއ ޝުކުރި  !އާދެ

ބެޭހ  އިލާއާޢާއިޞްލާެޙއް. މުޅި މި  ވަނަ މާއްދާއަށް ގެެނވުނު 35ާއއި  ވަނަ މާއްދާ 32އިޞްލާޙަކީ ހަމައެކަނި މި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި އެްއކަަލ ގާނޫނު އެއްކޮށް ބަދަލުކުރީކީ ނޫން. ކުރީގައި މެންބަރަކު 

ނޑުމެން ކުދިންގެ ޚަރަދު ބެލެހެ ނޑު ބަލައިލާއިރު ފެނޭ  ިއލާއާޢާއްޓޭނެ ގޮތަކަށް. އަުޅގަ  36ބެހޭ ގާނޫނަށް އަުޅގަ

ތާއި އަދި ކޯޓުން އެ ވަނަ މާއްާދގައި ިމ ކުދިންގެ ޚަރަދުތައް ބަލަންެޖހޭ ގޮ 39ވަނަ މާއްދާަގިއވާ އަދި އޭެގ ިއތުރަށް 

މިހާރު މި ، ންކޮށްފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާކަންތައްތައް ކުރަންވާ އުސޫާލއި މި ކަންތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާ

އެކަން ސާފުކޮށްލީ. ، ަވނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާ 35ވަނަ ާމއްދާ  32ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ ހަަމއެަކނި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާ

ނުޑ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި އިޞްލާޙަށް ވަރަްށ ބޮޑަްށ  !`. ޝުކުިރއްާޔ މުޤަްއރިރު. އާދެ އަުޅގަ

ނުޑމެން ކައިރިއަށް ވަރަށް ގިަނ އަންހެން ބޭފުޅުން ޚާއްަޞ ގޮތެްއަގއި އާދޭ. ދެްނ  ތާއީދުކުރަން. ެއއީ އަުޅގަ

ލަުތގަިއ ހާަގކުރަްއވައިފި. ހަމަ ވަރިކުރާ ޅުންނަށް ވެސް ދިމާވާ ކަމެްއކަމަށް ދެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާހަފިރިހެން ބޭފު

ވެސް އެ ފާހަގަކުެރއްިވ  ބައެއް މުދަލުގެ މައްސަލަ އެަބއާދޭ. ދެން ދެންމެ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާއްތަ

ލަތުގައި. އެީއ ރާއްޖޭގައި ވަރިކުރުުމެގ ހާމެތި މިވަނީ ވަރިކުރާ ޑަށް ނިކައްމު ގޮތެްއަގއި އަްނހެނުން ބޮޢާގޮތަށް 

ދެން ނޫނީ ކަިއވެނިުކރުމަށް ފަސޭހަވީމަ ކަމަށް  .އުސޫލުތައް ވެސް އޮންނަ ޮގތް ފަސޭހަވީމަ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ

ންދާކަން ވެސް ވެދާނެ މިހާ ވަރި ގިނަެވގެން މިއުޅެނީ. ހަމަ އެގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ކުިދންތަކެއް ބިކަެވގެ

ޚަރަުދތަކެއް ވެސް ނުލިިބވާކަްނ ކުދިންނަށް ލިބެންވާ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިނެގނީ. އަދި ޚަރަދުތަްއ ެވސް

ނޑުމެން ލަފާ ހޯދިއިރު ވެސް އިސްލާމިްކ ، ލަތުަގއި. ެއހެންވީމާހާތައް ރޫޅޭ އިލާޢާ ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގެީނ  މިނިސްޓްރީން ވެސް އަދި ކޯުޓތަކުގެ ޤާޟީން ގެންނަަވއިގެްނ ލަފާ ހޯއްދެވިއިރު ވެސް އަުޅގަ
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ންޓެއް އެއްބަްސވުެމއް ަކިއވެނިކުރާއިުރ ވެްސ އިސްލާމީ ވަރަްށ ގިނަ ަޤުއމުތަކުގަިއ ޮއވޭކަން ިމކަހަލަ ެއގްރީމަ

ހުމުގައި ކަންތައްަތއް ކުރަންާވ މުދަލުަގއި މުދާ ބެ ،ލަތެއް އައިސްފިަނމަ ދެން ކަންތައް ކުރަންވާ ގޮތްހާވަރިކުރާ 

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުަގއި މިފަދަ ާގނޫނުތަކަކީ މިއީ ދުިނޔޭަގއި އަ އު ގާނޫނުތަެކއް ނޫން. ގޮތް. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެަނއުން މުހިއް، އެހެންވީމާ ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ާރއްޖޭަގއި ވެސް މިފަދަ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ައޅުގަ ުމ އަުޅގަ

ފަހަރު އެްއކަލަ ުނތަނަވަސްކަން އުފެދޭ ަރއްކާތެިރކަމަށް ޓަކައި. ދެން ަބއެއްފަހަރަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އިލާތަކުގެޢާ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވޭ އެބަ މި ގާނޫނު މިތަނަށް ހުށަހެޅުމުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުން ވަރަށް 

ނުޑ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެން ިކހިނެއްތޯއޭ ވާނީ އިސްލާމްދީނާ އި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަެކއް އޮވޭހޭ. ދެން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ބެލިބެލުމުން މިފަދަ އެއްބަސްވުެމއް ކަިއެވނިކުރުމުގައި ނުވަތަ ވަރިކުުރމުގައި ދެމީހުން އެއްކޮްށ 

ތަެކއް ހިމެޭނ މަސައްކަތްކޮްށ ހޯދާފައިާވ މުދާ ވަިކ ގޮތަކަށް ބެހުން މިގޮަތށް މިއީކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ފުށުައރާ ކަންތައް

ކަމަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް ފާހަގައެއް ނުކުަރއްވާ. ދެން މުދަލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް 

ލަތުގައި ިމގޮތަށް ހާލަތެއް މިއީ. މި ހާންނަމަވެސް، ޭއގެ ކުރިން އަންނަ އެބައޮތް ތަރިކަ މުދާ ބެހުމުެގ ވާހަކަ. އެހެ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެްއވެސް މައްސަަލއެއްއެއްބަްސވުމެއް އޮތުމަ ނޫން. އެއީ ހަމަ މުޖުތަމަޢުގެ  ކުން ެއއީ އަުޅގަ

އިލާތައް އިތުަރށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކައިވެންޏަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ޢާރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އަދި  އިލާތަކުގެޢާ

ގެ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް ވެސް ހަނދާން ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގުޅުމެްއކަން ވަރަްށ މުހިއްމު ޢަޤުދެއްކަން ހަމަ މުޖުތަމަޢު

 ަކމުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވެސް މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮތުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު !އާދެ

 އަޅުަގނޑު ދެން މިހިސާބުން ވޯޓަކަށް އަހައިލާނީ. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާއި އަދި  ދާވަނަ މާއް 32ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިުލގެ 

ެއއްޮކށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް ެއއްބަްސވަން މި  މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙާ ވަނަ މާއްާދއަށް 35

ން ވެސް އިއްތިފާޤުވޭ. އިޞްލާޙަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުެމން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އެްނމެ

ނުޑ މި ނިންމާ އްސަ ކާރުނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މި ވޯަޓކަށް ގޮ އިތުރު ަވގުތު ޮކންމެހެން ބޭ، އެހެންވީމާ ލަން އަޅުގަ

 ލަން. ޝުކުރިްއޔާ. އީދުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާތާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 35އާިއ އަދި  ަވނަ މާއްދާ 32މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވައިލަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  !އާދެ

ކަްށ ވޯުޓ އެްއކޮށް މި ބިުލ ބަލައިގަތުމަށް ަޓކަިއ ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ އަށް ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙުތަކާވަނަ މާއްދާ 

ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހާ ހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ކޮށްދެއްވި ބުރަ ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ

ކޮމިޓީގަިއ މި ބިލު އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެންަނށް  ނަވަން. އަދި ހަމަމަސައްކަތަށް ޓަަކއި ޝުުކރު ދަން

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެިކ ގޮތްގޮތުން ެދއްވި އަދި މިަތނަށް ވަަޑއިގެން މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ަވގުތު އަުޅގަ

ގެ ފަރާތުން ވެސް ރިއޭޓުސް ޝުުކރު ދަންނަވަމުން ސެކްރެޓޭދެއްވި ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދިން އެހީތެރިކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރު ދަންަނަވމުން އަދިވެސް ެއއްފަހަރު 

ވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންވަމުން މިއަދުގެ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލާނީ. 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


