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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިުރގަިއ،ށް ދާަނން. ކުރިއަށް` އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުގެ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުްނ ފަށައިގެން ކުރިއަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ  ޒީފާއާތީގައި މިހާރު މިއޮތީ ވަކުރިއަށްދާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަ

ިވ ތަން ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ގޮތެއް ނިންުމން. އެހެން ައޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ފޮނު

 ،ޚިޔާލު ނަށްމި ތަންތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ދި ހަމަ އެހެންމެ ޓްރިބިއުނަލާޕްރީމް ކޯޓާއި އަތެރޭގައި ކޯޓުަތކާިއ، ސު

މި  އިކޯޓުން މިވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާދީފަ ސުްޕރީމް . ފޮނުވީމާސް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުވިންމެންޓްކޮ

 ބޭފުޅުންނަށްލު ެއއްެޗްއ ގޮތުަގއި. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މި ސިޓީ އިްއޒަތްތެރި އިޞްލާޙަކީ ބާތި

ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ވޯޓުން މި ބިލު ކުރިއަށްދާން ފެނޭތޯ  އްަސވާލަްއވާނަން. ެއއަްށފަހުގައި ތި ބޭފުޅުންއަުޑއަ

 ދަންނަވަނީ މި ޓުން މި އެހެންކަމުން، މި ސެކްރެޓޭރިއެ މިހިސާބުން ނިންމާނީ.ދެން މި ބިލުގެ ކަންތައް  ނިންމައި

 ސިޓީ. ކޮމެންޓުގެ ޮއތް  އިކޯޓުން ފޮނުވާފަ ސުޕްރީމް

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ްސ އަލްފާޟިްލ މާލެ/ ިދވެހިރާއްޖެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ ކޯޓު، ސުޕްރީމްވެހިާރއްޖޭގެ ދި އާދެ! `.

 JIF/197/2016/03 ،(22-57ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ތިޔަ އިދާރާގެ ނަންބަރު  މަސީޙަށް،هللا ޢަބްދު

ށްރަށުަގއި ނުވާ ރައިުމކޮށްފައިލްގެ ގޮތްޕެއް ޤާވާާލދީ ދަންނަވަމެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރިބިއުނަސިޓީއާ ހަ (2016މާރިޗު 

އެ ރަށެއްގެ  މައްސަލަެއއް އެ ރަެށއް ނުވަތެއް ިހނގާ ޞްތިޞާބެހޭ ޓްރިބިއުނަލްގެ އިޚް އެ އުފެދޭ ވަޒީާފއާ

ފަދަ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނީ ޯއޑިޯއ ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދަށު ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް

ވަތަ ވޯިޑއޯ ކޮންފަރެންސް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ަޒމާނީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ނު

ދަށު ކޯޓަކުން ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮްށދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް  އީމައްސަލަތަކުަގއި ބޭނުންވާ ިއދާރީ އެއްބާރުލުން އެ 

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް  ަވޒީފާއާ، 2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ، 2010/22 އާއި ގާނޫނު ނަންބަރުނޫނުއަާސސީދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާބިލަށް ބަލާއިރު 

ވެހިރާއްޖޭަގއި ވިޔަސް ދި ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނުަގއި ކަނަޑެއޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަދި އެްއވެސް ގާނޫެނއްގެ ދަށުން 

ބެހޭ ޓްރިބިއުނަްލ  ކަމުަގއި ވަޒީާފއާ ިއ، ޯކޓެއްކަުމގަ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކޯެޓއް އިމުކުރުމުެގ ބާރުގެޢަދްލުއިންޞާފު ޤާ

ގޮތަްށ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ެއއްެވސް ކޯޓެއް ައޑުއެހުމެއް ތެއް ނުވަތަ ނަްލގެ ެއއްވެސް އިޖުރާއަޓްރިބިއު ނުވާއިރު އެ

އާިއ ވަނަ މާއްދާ 7ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ވެސް ހެދުމަކީ ނުވަތަ ަގވާއިެދއް ގާނޫނެއް

 ،ޣައިރު ދުސްތޫރީ ،ފުތަާކއި ކަނޑަެއޅިގެން ިޚލާއްސުނަ ިއވާ މާއްދާތަކުގެ ޞަރީޙަބާބުގަ  6ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 އާއި ޖުޑީޝަލް ތީވާނެ ނަކަށް ނުވަތަ ގަާވއިދަަކށްގާނޫ މޭޓު ޓިޖިލެ އުޝަނަލް އަދި ޣައިރު މަޝްރޫޢުޓިޓި ސްކޮންއަން



  

ފުންގެ ކަންތައްތަުކެގ ބާރުގެ އިދާރީ އަދި މާލީ އަދި ުމވަްއޒަލުއިންޞާފުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަަތ ޢަދު

ީސގެ ނޫނުއަސާތަެކއް މަތިކުރުމަކީ ބުނެވިދިޔަ ޤާލިއްޔަތުއެއްގެ އިދާރީ ނުވަތަ މާލީ މަސްއޫނުހިމެނޭ ދާއިރާ އިދާއިރާގަ 

ކަމަކަްށ  ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު ތަކުން ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ައސާސްތަކާއި މަބާދިލްތަކާނަްއސުއަދި ކޯޓުތަުކގެ ގާނޫނުގެ 

ތްތަާކއި އިދާީރ އި ނުވާ ޓްރިބިއުނަލެްއެގ އިޖުރާއަޢަދްލުއިންޞާފުގެ ާބރުގައި ހިމެނިފަިއވާ ކޯެޓއްަކމުގަ ،ވާނެތީ

ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަާނ އޮފް  ލިްއޔަުތ ޑިޕާޓުމަންޓްގެ މަްސއޫމާލީ ކަންތައް އަދާކުރުމުކަންތަކާއި 

 ،ސާފުކޮށް އެނގޭތީ ކަމެއްކަން ތޫރީ އަދި ޣައިރު މަޝްރޫޢުގާނޫނެްއ ހެދުމަކީ ޣައިރު ދުސްގޮތަސް ވާލުކުރެވޭ ހަ

އިތުރުކުރަްނ ވަނަ މާއްާދގެ ގޮތުަގއި އެ ގާނޫނަށް  87ބެހޭ ގާނޫނުގެ  ވަޒީާފއާ ،2008/2 ގާނޫނު ނަންބަރު

ޕްރީމް ޯކޓުގެ ކަމަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސު ލު އިޞްލާޙެއްލާަޙކީ ދުސްތޫރީ ގޮތުން ބާތިއިޞް ހުށަހަޅާފައިވާ

މި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  ވާތީ  ނިންމަވާފައިފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަަޅއި ތިޔަ އިދާރާަގއި ެދންނެވުމަށް 

. ޚާދިމްކުމް. މަރިޔަމް ޝަމާ 2016މާރިޗް  28. 1437ލްއާޚިރާ ޖުމާދަ 19އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 .ރަޖިސްޓަރ ،ސަޢީދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަދަްއކަވަްނ،  އިައސްލުގައަޅުގަނޑު، އާދެ! މިހާރު 

ޕްރީމް ކޯޓުން ހެންނޫންނަމަ އަޅުގަނޑު މިހާރު ސުޅަކަށް އެއް ފުރުޞަތު ދޭނަން. އެއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފު

ލާނަން. އެހެންކަމުން، ޖަމީލް ދެއްވާފައި އޮތް ކޮމެންޓާ ެއްއގޮތަށް އަުޅގަނޑު ނިންމުމެްއ ނިންމަން ވޯޓަކަށް އަހާ

 ލް.ޢުޘްމާން އެއަށްފަހު ބާރީ. ދެން ފައިޞަ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޖަމީލް ޢުޘްށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފު

އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އަށް ބަާލިއރު މިއިިވގެންދިޔަ ސިޓީ ދާދި ދެންމެައކު އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

، ކަމަށް މި  ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ ހުރި ޙުކުމެއް  އިޮކށްފަވަރަްށ ގާްތކޮށް ޙުކުމާ ގާތްގަނަޑަކށް ޕްރީމް ކޯޓުން ސު

 ސާސީއާ ނޫނުއަހަމަ ޤާ އިމީގަގޮތުަގއި  ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އަުޅގަނޑު ދެން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު،  އިމައްޗަށް ބަލާފަ މީގެ

މި ބިލު ހަމަ ދެން އަުޅގަނަޑށް ފެންނަނީ ، އި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާށް ގިނަ ކަންތަްއތަކާ ފާހަކުރައްވާފަ ޚިލާފުވާ ވަރަ

ބޭރުކޮށްލަން ނޫނިއްޔާ މި ނިޒާމުގެ ތެރެިއން ހަޔާތުން ބޭރުކޮށްލަން.  އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީން ހަމަ ދެން މި ބިލު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު



  

 އް ވޯޓެމި ކޮމިީޓގަިއ މިފަދަ ރަޢުޔަކަށް  ކޯޓުން ރަޢުޔެއް ނެރެފައިވާތީވެ ސުޕްރީމްޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. ދެން ފަހެ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ދެްނ ފަހެ ވޯޓެއް ނުެނގުމަށް ހަމަ ނެގުމަކީ ެވސް ރަނަގޅު ކަަމކަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.. ދެން ނިޒާރު. އެއަށްފަހު ނަޞީދެން ޝާހްލް. އެއަށްފަހު ައސްމާ. ފައިޞަ

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ވެްސ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރީ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު

ނަށް މި ވޯޓަކަށް އިރު އަޅުަގނޑުމެންފެށުނީއްސުެރ ނިޔަލަށް ބަލައިލާއަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުަގއި މި ސިޓީގެ ޤަބޫލުކުރާ

އަޅުގަނުޑ ކަމަކަށް  ވޯޓަށް ދާންޖެހޭނެ، ނަށް ފާސްނުކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާއިދިކޮޅަކަށް ައޅުގަނޑުމެން އާގޮްސގެން މި

ކަމަކަްށ އަުޅގަނުޑ  ެވސް ނުކުރަން. އަިދ މިކަމާ އަުޅގަނޑުމެން ދެން އިތުރަށް ދަްއކާނެ ވާަހކަެއއް އޮތް ޤަބޫލެއް

ބުއްދިވެރިކަމަްށ  ލާފައި ދެން އިތުރު ނަންބަރަކަށް ދިއުންނުކުރެވޭީތވެ ދެން މި ނަންބަރު ދޫކޮށްވެސް  ޤަބޫލެއް

 ކުރުކޮށްލީ. އިފެންނާތީވެ އެގޮތަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ފުރުޞަތު އަރުވަން ޝާހަށް. އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހާނީ މިހިސާބުން އަޅުގަނުޑމެން ރިޕޯޓު 

 ން އިނގޭތޯ. ފާސްކުރާކަށް ނޫން.ރައީސަށް ފޮނުވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ގެ ހެދިފަިއާވ އާއި އަދި ައޅުގަނޑުމެންނޫނުއަސާސީއޮތީ މި ޤާ މި ނގެންއެން ނައްސުރީޙަ ވަރަށް ޞައަޅުގަނޑު 

އޮތީ ކުރިމަތީަގއި.  މި ބިލެއްކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ުޟވާ ގާޫނނެއްކަން ައޅުގަނޑުމެން ނުަވތަގާނޫނުތަކާއި ތަޢާރު

ވެސް ައވަހަކަށް ވޯަޓކަްށ ވީހާ، ސްކުރާކަށް. އެހެންވީމާހުމިއަށް އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ ދެން އިތުރަށް ބަ ، އެހެންވީމާ

 ގެންދާނެ ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ އިންތިޒާމުކޮށްދެްއވުން އެދެން. މި ކުރިއަށް  އިއަހާފަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:



  

ޕްރީމް ކޯޓުން މިއޮތީ ސިޓީ އަޑުއަހާލީމަ އެބަ އެނގޭ ސު ެވސް މިކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު އާދެ! ޝު

ފައި ހުރި ބަސްަތާކ ދާޅުވެއޮތް ގާޫނނުތަކާއި ދެން އެ ބޭފުޅުން ވި  އިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާފަ. ދެން މި ރިޢާޔަތްކޮށްފަމި

ގޮތެއް ިވޔަސް. ދެން  ގެންެދވޭނެ ކޮންމެއެއް ށް މި ކުރިއަކަްށ ނުކައަުޅަގނޑުމެންނަބަާލއިރު އްސަށް އެްއޗެ

އަހަން. ވޯޓަކުން ޖެހޭނެ ައޅުގަނޑުެމން މި ކޮމިޓީން މި ބޭރުކޮށްލާނީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ،އެހެންނަމަވެސް

ށް އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް ބުނާއިރަ އަދިކޯޓުން  ސުޕްރީމް ހަންޖެހޭނެ ކަމަށް.ނީ އެގޮަތށް އައަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ

 ސުޕްރީމްއަޣްލަބިއްޔަތު ވޯޓުން ނިންމަންޖެހޭނެ.  އެކަން އެެހން ނިންމަންވީއޭ ބުނާކަށް ނުޖެހޭނެ. އިހަމަ ތެޅިގެންފަ

ައޅުގަނުޑމެންގެ ވިސްނުުމގަިއ ެއކަން ނޫން. ންގެ މަޖިލީހަށްވުރެ ވަކި ބާުރގަދަ ތަނެްއ ކޯޓަކީ އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތު 

ގޮތަްށ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ވާއޮންނަން ތީ ދެން ހިތާމަކުރަން. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ްޕރޮސީޖަރހުރީ

ބޭރުކުަރންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ވެސް އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މި ބިލު ސޫލުތައް އޮންނަންޖެހޭ ޮގތުގައިއު

ންޖެހޭނީ. އެކަން ބިއްޔަތުން އަުޅގަނޑުެމން ނުރުހެންޏާ ބޭރުކޮށްލަން. އެގޮތަށް އަޣްލަބިްއޔަތުން ނިންމައަޣްލަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން.

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިޮއތީ ގާނޫނަކާ ތަޢާރުޟުވާތީ  އިން މި އައިސްފަޕްރީމް ކޯޓުކުރިްއޔާ. ދެން މިއީ މިގޮތަށް ސުވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

އި މިކަހަލަ ގަ ދެއްތޯ. އެހެން އަްނގަވާަފއި މިއޮތީ. އެހެންވީމަ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މިކަހަލަ ޚުޠޫރަތްތެރި ދަނޑިވަެޅއް

ވިދާނެ އަިދ ލެ ޑޭޓު ޖައްސާ، ތޯ. އެހެންވީމާދެއް އިބާއްވާފަ ވަކި ދުވަަހކަށް  އޮތީ ޑޭޓު އެވެސް  ވީމަ މިހާރުބިލެއް

 އި . ބާއްވާލާފަވަނީ ބާްއވާލުންހެން ރަނގަޅީމިވަގުތަށް އަޅުގަނޑަށް ހީ އިމަހަށް ވެސް. ޖަހާފަ މަހަށް ވެސް ހަ ފަސް

ނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ ހަމަ ން މިއަދަށް ނުކުރި ކަމުގައި ވީހަމަ ސީދާ ކަންކުރަންވާނެ ގޮތަކީ މިއަދު

އަުޅގަނުޑމެން ފާސްނުކުރީމަ އޭރުން ، ނުކުރުން އޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ ގެްނ ފާސްކުރުމާއިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ގޮސް

ދެއްޯތ  އިިރޢާޔަތް ނެރުއްވާފަ މިއޮތީ އެ ހިސާބުން ނިމުނީ ދެއްތޯ. އެހެން ހަދަން އަޅުގަނޑަްށ ފެންނަނީ. އެއީ 

 ކޯޓުން.  ސުޕްރީމް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަ

ވެސް ހަމަ ދެްނ  ވެްސ މިއަކަްށ މާބޮޑު ބަުޙސެއް ކުާރކަށް ނެތިން. ދެން އަޅުގަނޑު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަނޑު 

ތަފާތުވީ ނަަމވެސް  ފަހެ ނިންމުމުގެ ކުރީގަިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއްއޗެއް ދަންަނާވލަންޖެހޭ. ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަަމ ޚިޔާލު



  

ފާހަަގކުރެްއވި ފާހަގަކުެރއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުން އެ ނިޒާރު 

ވޯޓަށް އަަހންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނުޑ  ނިންމަން އެއަށް ތެއް ކަމނޑައަަޅއިއަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ މިތަނުން ވަިކގޮ

ހުން ބިލެއް މަށް ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުން މަޖިލީޤަބޫލުކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުށްވެރިނުވާނެ ކަ

އެހެންނަމަވެސް ނެރެންވާ ނެރުމެއް ނެރެންޖެހެނީ. ދެން ެއއަށް  ވެސް ޕްރީން ކޯޓުންފާސްކުރުމަށްފަހު ސު

ވޯޓަްށ  އަޅުގަނޑުމެްނ މިއަށް ގޮތެއް ނިންމަން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް އިްޙތިރާމުކުރަމުން

 އަހަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ލަކުމު

ވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގިނަ ކަންަތއްތަކަްށ ވެސް ހަމަ ނިޒާރު އަދި ރަޝީދުބެ  ނޑުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުގަ 

ކޮށް މި ަމޖިލިސްތަކަށް، ޚާއްޞަ ރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ތާއީުދކުވެސް  އަޅުގަނޑު

 ހަމަތަކަށް ގިނަ އިޞްލާޙުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދާ، ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ހުށަހެޅިގެންދާ މި 

ވެްސ  މި ބިލަށް، ން. އެެހންވީމާއެްއޗެކޭ ދަންަނވަ ކޯޓުން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެެވސް ސުޕްރީމްކޯޓުން ބަލާ  ސުޕްރީމް

ނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެ ުކރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަށްގާނޫނުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ޓުން މި ވަނީ ިސޓީއެއް ފޮުނވާފައިކޯ ސުޕްރީމް

ކަްނ އެގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދާނެ އެ ކޯޓުން ސުޕްރީމްވެސް އި ތާނގަ  އެއީ ކުިރއަށް އޮތްހަމަ ، ދަންނަވާފަ. އެހެންވީމާ

 ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ކަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލާނާން. ވުމަްށފަހު އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަަހއިއަށް ފުރުޞަތު އެރުބާރީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އާދަޔާ ޚިލާފު ދުވަހެއް. އެއީ މަުދ މިއަދަކީ ދެން އި ދެން ކޯޑަށް ޓަކަޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ ރެއާދެ! 

ުޑ ކޯޑަށް ޓަަކއި އަުޅގަނއަހަންޖެހެނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، ރެ މިކަހަލަ ވޯަޓކަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި  އިދުވަހެއްގަ 

ހެދި  ޚިލާފަށް ބައެއް ކަހަލަ ގާނޫނުތައް މިތަނުން ނޫނުއަސާީސއާ ވެސް ޤާއި ނީ މީގެކުރީގަލިޔެލަން ބޭނުންވަ

ޯކޓުން އެއާ ބެޭހގޮތުން ެއއްވެްސ އެްއޗެއް ވިދާުޅވެފަކާ ނެތް.  ސުޕްރީމްވެސް  އި ތަޞްދީޤުވެގެން ދިަޔއިުރގަ

ސިސްޓަްމގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކުރަންޖެހޭތީވެ  ހީވަނީ މި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅުަގނޑަށް 

ޅުގަނޑުމެން ިމ އަޅުގަނޑު، އަުޅގަނޑު ެދކޭހިތްވަނީ އަ  ދާުޅވީހެން.ހޭޮގތުން އެްއޗެްއ ވިެއކަމާ ބެ ނަށްއެ ބޭފުޅުން

ވެސް އެ ގޯސްކޮށް ގޮސްފިަކމަށް ވަންޏާ އަދި ކޮންމެ  ސްކުރާ ބިލުތަކާއި އަދި ހަދާ ގާނޫނުތަކަށްމަޖިލީހުގައި ބަޙު



  

ްނޖެހޭ އެއްެޗއް ގާނޫނަކަްށ ކޯޓުން ވިދާޅުވަ ސުޕްރީމްތަަކށް ނު، އެ ބިލުކަމުގައި ިވޔަސް އެ ގާނޫ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި

ތަޢާރުުޟވާ  ނޫނުއަސާސީއާޤާހަމަ ެއބަ އޮތް ބައެއް ކަހަލަ  އިމި މާީޒގަ، އިބަދަލުކުވުމުގެ ކުރީަގއި ވިދާުޅވުން. މީގަ 

އިވޭ. އެހެންވީާމ، ެއ ގާނޫނުތަކާ މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން އެކަމަށް ޢަމަލީ ފިޔަވަޅު އަާޅފަ އިގަާވއިދުތަކާ 

ޕްރީމް ކޯޓުން އެއްޗެއް ވިދާޅުެވފައި ނުވާތީވެ އަުޅގަނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ މި ހޭގޮތުން ސުކަންތައްތަކާ ބެ

 ކޯަޑށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު ދަންނަަވން. އި ރެކޮމިޓީގެ ަޔއުމިްއޔާގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިހާރު އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ މިމިހާރު އާދެ! 

ނެވި ދެންނެވުމަށް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީައުކން ދެން ސުޕްރީމްކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް 

 މުން،އެހެންކަ ކަމަކަށް ފެނިވަަޑއިނުަގންނަވާތީ.އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭ އިޞްލާޙެއް  މިވަނީ މި އިޞްލާޙަކީ

ގޮތަށް ރިޕޯުޓ  ވެްސ ރިޕޯުޓތައް ފޮނުވާ  އެހެން މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް އިއަޅުގަނޑުމެން މި ހިސާބުން ނިންމާލާފަ

ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ަފއިނަލް ރިޕޯޓެއް  ގެ ތަޅުމުން ގޮެތއް ނިންމުމަށް ޓަަކއިފޮނުވަން މަޖިލީހު

ން ން ފަިއނަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރައަުޅގަނޑުމެ ގުޅޭގޮތުްނ، ގުިޅގެން ުބނު ކޮމެންޓުތަކާލި ،ކޮމެންޓުތަކާ ގުޭޅގޮތުން

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮުނުވމަށް ޓަކަިއ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް 

ހުގެ ންގޮސް މަޖިލީމަސައްކަތް ކުިރއަށް ނުގެންގޮްސ، ނުގެއާދެ! މި ބިލުގެ  ުތކޮޅަކަށްަފހު(ދަންނަވަން. )ވަގު

. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި ފޮނުވާލަނީއް ފޮނުވަން ރައީސަށް މިހާހިސާބުން ރިޕޯޓެ

)ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެްނ  ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯޓަްށ.

ސަށް މިއަދުެގ ވަގުެތއްަގއި ފޮނުވާނަން. ަތއްޔާރުކޮށް ފޮުނވާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގޮެތއް މަޖިލީހުގެ ރައީ

ގާނޫނަށް. މިހާރު  ބެހޭ ރަނީ. ދެން އޮތީ ޢާއިލާއާ ނިންމާނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއިން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫުލކު

ާއއި އަިދ ހަމަ އެހެންމެ ކޯޓުތަކުން ފޮނުވާަފއިާވ ރީ ިނސްޓްއަޅުގަނޑުމެން ފިޤުޙު ެއކަޑަީމ އާިއ އަދި އިސްލާމިކު މި

ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ، މިާހރު  ުރަގއި އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީއިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއި

އަށް މާއްދާ ފުރަތަމަ އެންމެ ތަންކޮޅެއް ކަމަށް. އެީއ )ހ(ގެނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ެގންނަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ 

މީހެއްެގ ެއއީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބުނާގޮަތށް އަދި ެއގްރިމެންޓެއް ކުިރަޔސް ނުކުރިޔަސް އެ  ،އަކުެރއް އިތުރުކޮށް 

މި ގާނޫނު، މި ބިުލ  ފާްސކުރުމުން އިޙައްޤުތައް ލިބިދޭންޖެހޭނެއޭ. އެހިސާބަށް އެތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްފަ

ބައްލަވާފަިއ ޅުން ވިދާުޅވަނީ. އެހެންަކމުން މީތި ޑްރާފްޓް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރިހަމަވެގެންދިޔަީއ ކަމަށް ެއ ބޭފު

  .ފުރަތަމަ އެ މާއްދާ. މާއްދާ މިއޮތީދެއްވުން އެދެން. ޓެއް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމެން

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 އިދެން ޕާކުކޮށްފަތާ އޮތީ. އޮެވގެން، ޕާކުކޮށްފަ  އި ބާްއވާފަ؛ހުރިހާ ދުވަހު ޕާކުކޮށްފަބައްލަވާ! މި ބިލު މިއޮތް 

ެވސް މީަގ  ސިނކުނޑިންމިހާރު އަުޅގަނޑުމެން  އޮެވގެން މި ހަމަ ެއއްކަލަ ބުނާހެން ވަޅޯެވގެންގޮްސ ެއްއކަލަ

ވިދާޅުވަނީ މިތަންކޮޅު ރަނގަޅުކޮށްލާފަިއ  ކުރި ބައިތައް ވެސް މިހާރު ހިނގައްޖެ. ކުއްލިއަކަްށ މުޤައްރިރު ތިޑިސްކަސް 

  އެކަން ރަނގަޅުޮކށްލަދެއްވާ! ވެްސ؛ މިއަށް ވޯޓަށް އަހަން. ެއްއގޮަތކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ބޭފުޅުންނަށް މިއީއޭ  ބުނީވޯޓަށް އަހާ ވާހަކަެއއް ނުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ، އަޅގަނޑު 

ވެސް ވޯޓަށް އަހާ ވާހަކަެއްއ ނޫނީވިްއޔާ ނުދަންނަވަްނ  ތް ތަންކޮޅަކީ. ެއއްގޮަތކަށްން ވިދާުޅވެފަިއ އޮ ރަނގަޅުކުރަ

 އިނގޭތޯ. އާދެ! ވިދާުޅވެދެްއވާ! 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ރި ނިންމުމަކުން ނިންމާ ކަިއވެނި ރޫޭޅ ވަރުކުރުމުެގ ކުރިން އެ ުމއްދަތުގެ ތެޭރގައި ހާސިުލކޮށްފަިއާވ މުދާ ޢަދުލުވެ

)ރެކޯޑިންގައި ވިދާުޅވި ޙާލަތުގައި ަކއިވެީނގެ މުއްދަުތގައި ދެމަފިރިން އެުކގައި ާހސިލުކޮށްފައިވާ މުދާ ފައިާސ  

ވުެމއް... ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ަކިއވެނީގެ ެއއްބަސް 11ުއޫސލެއް ބަޔާންކޮށް އެްއޗެއް ސާފެއް ުނވޭ( 

ވިދާޅުވި ެއއްެޗްއ ސާފެއް ނުވޭ( ކޮށްަފއިވާނަަމ ވަރިކުރުމުގެ ުހއްދަ ދިނުމުެގ ކުރިން ނުވަތަ ަކއިވެނި  )ރެކޯޑިންަގއި

ރޫޅާލުމުގެ ކުރިން ުނވަތަ ވަރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުެގ ކުރިން ަކިއވެނީގެ ުމއްަދތުގަިއ ދެމަފިރިން އެުކގަިއ 

ފައިސާ ިމ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުގެ މަތިން އެ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރި...  ހާސިލުކޮށްފައިވާ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކއިވެީނެގ  11އެހެންނަމަވެސް )ރެކޯޑިންަގއި ވިދާުޅވި ެއއްެޗއް ސާފެއް ުނވޭ( 

ވާ ނަަމވެްސ ނުވަތަ ެއއްބަްސވުމެއް ޮކށްފައިނުވާ ނަމަވެްސ އެ ދެމަފިރިން މެދުގައި ކޮށްަފއި އެއްބަްސވުމެއް

)ރެކޯޑިންަގިއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ކުރަންޖެހޭ... )ރެކޯޑިންގައި ވިދާޅުވި ެއްއޗެއް ސާފެއް ނުވޭ( ދެމަފިރިން... 

 ދާޅުވި އެްއެޗއް ސާފެއް ނުޭވ( ވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އަނާރާ ދެ ކަމެއް އިނގޭތޯ. މިހާރު ؛ އެބަ މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަށް. ނިޒާރު. އާދެ! ބާރީ

މި ދެމީހުން އެކުަގއި ހޯދާ މުދަލެއް  ،ްއޔާ އަންހެންމީހާގެއިނުން ދެ މީހުން އެއްބަސްވެއްޖެ މީގައި މިއޮތީ ފުރަތަމަ

. އެއްބަްސވުމެްއ ްއޔާއް އޮތިސް ދެ މީހުންނަށް ބެހިގެންދާނެ އެއްބަސްވުމެ ވިޔަ އަންހެންމީހާ ވިޔަސް ފިރިހެންމީހާ

ބައިތައް އިސްލާމީ  ހަލާލު ބަިއ އެހެން އިގެއްޔާ ވެސް އޭނަ މަޙްރޫމްވެގެންނުދޭ އޭާނއަށް ލިެބންވާ ތަރިކަ ނެތިއްޖެ

 ؛މީހާއަށް އެކަހަލަރިހެންއެްއގޮތަށް ވެސް އަންހެންމީހާގެ މުދާ ފިއަސްލު.  ތުގައި ބުނާ ގޮތުންނޭ. އެއީޢަރީޝަ

 ރަޝީދު.ލިިބގެންދާނީ ެއއްބަސްވުެމއް ނެތް ނަމަ. އާދެ!  އިތުގައި އޮތް ގޮތަށް މީގަޢައިސްލާމީ ޝަރީ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސްކޮށް މި ޙުެވއްޖެ މީގެ ބަރަށް ގިނަ ދުަވސްއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނުޑމެން ދެން، މި ހިސާބުން މި ބިލު ވަ

އިޞްލާޙު މި ދީނީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ  ކަމާ ގުޅޭ އެކި ދާއިރާތަކުންނާދެން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލު ހޯދިއްޖެ މި

ޖެހެނީ ެއއް  ގޮްސ މި ހަމަ  ފަރާތްތަކުން ވެސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ ހުރިހާ ވާހަަކެއއް ދައްކާފަިއ އަުޅގަނޑުމެން

 ގޮތަށް މީތި ފާސްކޮށްލުން. އެއީ ނަށް ހީވަނީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް މި ޑުރާފްޓަށް މިއޮތްޑުމެންނތަނެއްަގއި. އަުޅގަ

މު އެްއޗަކަްށ މިވަނީ ހަމަ އިސްލާމް ީދނުގެ ޝަރީޢަތާ ެއްއގޮތަށް ންގޮތެްއ ިވޔަސް ީމެގ އެންމެ މުހި ކޮންމެ

އޮތީ އެ ދެތެޭރގެ  ިނގުަޅއިނުގަެނޭވ. ދެން ީމގައި އިސްލާމްދީނުގެ ގޮތުން އެމީހަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އެއްވެްސ ަޙއްޤެއް

އްޔާ މިއޮތީ. އެއްބަްސވުމެއް ނެތިއްޖެ  އެ ދެމެފިރިއަކު އެއްބަްސެވެގން ބަހަން އެއްބަސްވާ އެްއެޗއް އެ ބެހެވޭ ގޮތަށް

 ރާފްޓުޑު ހުށަަހޅަން މިހާރު މި ޑުނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ އި ވެސް އެމީހަކަށް ލިބެން އޮތް ޙައްޤެއް ޫދކޮށްލެވިފަ

ބޮޑުވުމެއް ނެތް މިހާރު. ޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާ ެއއްެވސް ކަން އޮތް ގޮތަށް މީތި ފާސްކޮށްލަން. މީގައި އަުޅގަނ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައިޞަލް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ބޭނުން ބަލާލަން ިއނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅގަނޑަްށ  ހާރު މި ައޅުގަނުޑ ވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި

އެކު ކޮންމެެވްސ ވަރަކަްށ ބަލާނުލާ ޯވޓު ދީފިކަމަށްވަންޏާ އަނެްއކާ  މިހާރު މިއާ ބަދަލުތަކާ ހީވަނީ މީގެ

ދިމާ މިވީ  ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާރު މައްސަލަ ނީ ކޯްއޗަކަށް ކަެމއް ވެސް. ެއއީއަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭނެ ވޯުޓ ދެވު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބްރޭކެއް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނެގުނީާމ ކުރީގައި ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަާކިއ 



  

ންވީމާ، ަވގުތުޮކޅެއް އަދި ގެންނަންޖެހިފަ. އެހެއަނެއްކާ އެްއޗެހި ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ މިހާރު މިހިރީ ރިމައިންޑަށް 

 ނޫނީ އަޅުގަނޑު ވޯެޓއް އަދި ނުޭދނަން މިއަކަށް. ޝުކުރިްއޔާ.ވެސް ލިިބގެން  އިމުހަމަގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްނ ނިންމާތީ. އެހެންކަމުން ގެއިޓީއަކަށް މި ބަލަނީ ވޯޓަކަށް އަހަމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ފުލް ކޮމި

ިޑއެްއ؛ ިމއަދުގެ ަވގުތެްއގަިއ ބައްދަުލުވން ބޭއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދެން މި ބައްަދލުވުން ބާްއވާނެ ގަ

ހިސަބަށް މިހާ ނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާބައްދަލުވުން ބާްއވާނެ ގަިޑެއްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަންގާލާ

 ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް. 

__________________________ 

 




