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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ   ޚިދުމަތްތަކާ  ކޮމިޓީގައި ސަބް ކޮމިޓީގައި، ސަލާމަތީ    2ސަލާމަތީ  ބައްދަލުވުން. އަޅުގަނޑުމެން  ވަނަ 

ކޮމިޓީގެ   ސަބް  ބެހޭ  މެންބަރުން    2ޚިދުމަތްތަކާ  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ސަބް  މަޢާފުކުރައްވާ.  ބައްދަލުވުން.  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަތިއްބެވި.  އެޖެންޑާގައި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  މަސައްކަތަކީ  މި  މިއަދުގެ  އޮތީ    1  މި  ގައި 

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  އެއަށްފަހުގައި  މަސައްކަތް.  ބިލުގެ  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނަށް  ފަނޑިޔާރުންގެ 

ދެ މި  މަސައްކަތް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުގެ  ބާރުތަކުގެ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  ބިލުގެ    އިމްތިޔާޒުތަކާއި 

ފައިނޭންޝަލް   މިކަމުގައި  މިނިސްޓްރީގައި  ފިނޭންސް  އެދުނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ބޭނުންވަނީ.  ނިންމާލުމަށް  މަސައްކަތް 

ޑިފެންސް   ލިބިފައިވަނީ.  މިހާރު  މަޢުލޫމާތު  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސާފުކޮށްލުމަށް  ގޮތެއް  ހުރި  އިމްޕްލިކޭޝަން 

ހޯ ކޮމެންޓެއް  ބިލަށް  ވެސް  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ކޮމެންޓްސް  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާނެ.  އަޅުގަނޑުމެން  ދުމަށް 

ކުޑަ   ނިންމާލުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތް  އޮތް ބިލުގެ  ފުރަތަމަ  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ލިބިފައިވަނީ. އެންމެ 

ރު ބިލަކަށްވާތީވެ.  ހޯމް ވޯއރކެއް ވެސް ހެދިފައިވަނީ. މިއީ ވަރަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކު

އެ   ދައްކާލަނީ.  މި  ސްކީރުން  އަޅުގަނޑުމެން  ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ގާނޫނު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެދެން.   މަސައްކަތްކޮށްލުމަށް  ގޮތަށް  މަޝްވަރާކުރެވުނު  އަޅުގަނޑުމެން  މީގައި  އެކުގައި  ދައްކާލުމުގައި 

ޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށް  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު އަ

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އެއީ  ދަންނަވައިލާނީ.  ޓަކައި  ރެކޯޑަށް  ބިލު  މުޅި  އެކުގައި  އިޞްލާޙުތަކާ  ގެނެވުނު  ބިލަށް  މި 

ރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލު.  ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކ13ާ/ 2010

ނަންބަރު   ގާނޫނު  އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.  2010/13މި  އަންނަނިވި  ގާނޫނަށް    -1، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ 

ގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ އަދި އެ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާ ވަނަ  13ނޫނުގެ ގާ ބުނެވިދިޔަ

ސުރުޚީ. ރައްކާތެރިކަން.    އަރިމަތީ  ހިމާޔަތާއި    13ހިމާޔަތާއި  ދޭންޖެހޭ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް  )ހ(.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

  13ނޫނުގެ  ގާ ބުނެވިދިޔަ  -2ރައްކާތެރިކަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  

އިތުރުކުމާއްދާ ވަނަ މާއްދާއެއް  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  ގެ  ސުރުޚީ،  އަރިމަތީ  ރުން. 

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު   އިނީ  ކުރީގައި  ގެނެވުނީ.  ބަދަލު  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް  ތަން.  ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭނެ 

ބަދަލުކުރީ.   މި  ތަނަށް  ބަދަލުގައި  ތަނުގެ  އިން  އެގޮތަށް  ރަސްމީ ގެ  މާއްދާގެ    13ދިރިއުޅޭނެ  )ހ(.    1ވަނަ  ގެ 

އާއިލާއުއްތަމަފަ އޭނާގެ  އަދަދެއްގެ    ނޑިޔާރާއި  އެކަށީގެންވާ  ބޭނުންވާ  ތަނަށް  އެ  ތަނަކާއި  ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭ 
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މިގޮތަށް   ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ޚަރަދު  ހިނގާނެ  ތަނަށް  އެ  މުވައްޒަފުންނާއި، 

ކުރީގަ މިއީ.  އިޞްލާޙަކީ  ގެނެވުނު  އެއްބަސްވެވުނީ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާނައިގައި.  ގެ  އޮތީ  އި 

އާއިލާ ގެނައި    އޭނާގެ  މި  ކޮމިޓީން  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އެގޮތަށް  ގެ  ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭނެ 

ގެއެއް   ދިރިއުޅޭނެ  ތެރޭގައި  މާނައިގެ  އޭގެ  ބޭނުންކުރުމަށް.  ލަފުޒު  އެ  ތަން  ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭނެ  އިޞްލާޙަކީ 

ސޭ ވަކިން އައިސޮލޭޓްކޮށް ހުންނަ ގެއެއް ހަމަޖެއްސޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ގެއެއްގެ މާނައިގައި އަދި ގެއެއް  ހަމަޖެއް

ގޮތަށް   މާނަކުރެވޭ  އެ  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  ދިރިއުޅޭ  އެ  ވެސް  އެޕާޓްމެންޓް  އެ  ނުދެވޭނެނަމަ  ޕްރޮވައިޑްކޮށް 

ބޭނުންކުރީ.   މި  ލަފުޒު  މި  ތަން  ދަށުން  ކަށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަ އަޅުގަނޑުމެން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ށ(  އާދެ! 

ހަމަޖައްސައިދޭ ރަސްމީ ތަނަކީ، ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެފަދަ   އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ދިރިއުޅުމަށް 

ސެކިއުރިޓީ  ތަނުގެ  ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  )ނ(  ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.  ތަނެއް  ހުރި    ގޮތަކަށް 

ތަނަށް   ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭ  އުއްތަމަފަނޑިޔާރު  )ރ(  ފޯސްއިންނެވެ.  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ބަލަހައްޓާނީ، 

ޓަކައި   ބޭނުމަށް  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ބ(  ކޯޓުންނެވެ.  ސުޕްރީމް  ހަމަޖައްސާނީ  މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވާނެ 

އެވަނީ، އުއްތަމަފަނޑިޔާރާ އެކުގައި ދިރިއުޅޭ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ  އިލާ ކަމަށް ބުނެފައި  އާ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ  

ވީނަމަވެސް ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ތިބޭ    އަހަރު ފުރިފައި   18އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނާއި،    18މުރުން  އު  ށާއި ފިރިމީހާއަ

ބައްޕައަށެވެ. މި )ބ( ދެންމެ  އާއި    ދަރިންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިންނާއި، އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަންމަ

އިޞްލާޙު،  ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި    އަޅުގަނޑުމެންވަނީ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފަ. ދެންމެ މި

އެއްބަސްވެވުނު ގޮތް.   ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  )ބ( އޮންނަންވީ  މި    ޢަމަލުކުރަން   ނޫނަށްގާ  މި  -3އިޞްލާޙުކޮށް 

ފެށިގެންނެވެ. ދެން    ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ   ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ، ތަޞްދީޤުކޮށް  ،ފާސްވެ  ނޫނު ގާ  މި  ،ފަށާނީ

ދަންނަވަ ޓަކައި  ހޯދުމަށް  އި ރެކޯޑަށް  ކޮމެންޓެއް  ބިލަށް  މި  ވެސް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޑިފެންސް  އަޅުގަނޑުމެން  ލާނަން 

ރަދުގެ ވާހަކަ ބިލުގައި ލިޔާއިރުގައި އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  ހިނގާނެ ޚަ   ،ޚަރަދުއެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި    .ހުށަހެޅިން

ކޮމިޓީއަށް   އަޅުގަނޑުމެން  ދެން  ފާހަގަކޮށްލުމަށް.  ގޮތުގައި  ބަޖެޓެއްގެ  އޮތީ  ޤަހަމަޖައްސައިދޭނެ  ބޫލުކުރެވިފައި 

އެކަމުގަ ހަވާލުކުރެވިއްޖެނަމަ  މުއައްސަސާއަކާ  ދައުލަތުގެ  ޒިންމާއެއް  އެއްވެސް  ކަމެއް  ރައްޔިތުންގެ  އެއްވެސް  އި 

މަޖިލީހުން އެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޖެޓު ފާސްކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެނެއް މި  

ގާނޫނުގައި ލިޔަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނީތީ އެ މާއްދާ އެގޮތަށް ނުލިޔުނީ. ދެންމެ އަޅުގަނޑު  

ޓަ ރެކޯޑަށް  އިޞްލާޙާމި  މާއްދާތަކެއް  ހުރިހާ  ބިލުގެ  ދަންނަވާލީ  ފާސްކުރުމަށް    ކައި  ގޮތަށް  ދަންނަވާލި  އެކުގައި 

އާދެ! ކޮމިޓީގެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    އަޅުގަނޑު ސަބް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ވޯޓަކަށް އެދެން. ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން...
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ބިލު ފާސްވުމާއެކުގައި އަޅުގަނޑުމެން މައި ކޮމިޓީއަށް   ފާސްވީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު މި  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި 

މަސައްކަތް.   ބިލުގެ  އޮތް  ދެން  ފޮނުވާނަން.  ވެސް  ބިލު  ދެންމެ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު 

ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުއަށް   އި ޔާޒުތަކާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތި  ،2013/5މަސައްކަތްކުރި ބިލު އެއީ ގާނޫނު ނަންބަރު  

ބިލު ގެނައުމުގެ  އެ    ، އިޞްލާޙު  ގޮތް  ނިންމި  މަސައްކަތްކޮށް  ބިލުގެ  މި  ބިލު.  ހުށަހެޅުއްވި  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 

  ، 2013/5ލާނަން އިޞްލާޙުތަކާ އެކުގައި. ގާނޫނު ނަންބަރު  އި ކޯޑަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ދަންނަވަރެ

އިމްތިޔާޒުތަކާރައްޔިތު މަޖިލީހުގެ  އަން  އިންގެ  ގާނޫނުއަށް  ގެނައުން.  ނަބާރުތަކުގެ  އިޞްލާޙު  ބުނެވިދިޔަ    -1ނިވި 

ސުރުޚީއަކީ    27ގާނޫނުގެ   އަރިމަތީ  އިތުރުކުރުން.  މާއްދާ  ދެ  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީން    . ގެ  އިންނަނީ ރަސްމީ   އިގަކުރީ   .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރިއުޅޭ ރަސްމީ ތަން

މި އަރިމަތީ ސުރުޚީ  މާނަކުރުމަށް  އެގޮތަށް  މާއްދާގެ    27އެ    .ދަންނަވާލީ  އެއްބަސްވެވުނީ ރަސްމީތަން  ގެ    1ވަނަ 

ށީގެންވާ  ރަސްމީ ތަނަކާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ އެކަ  އިލާ ދިރިއުޅޭނެއާ)ހ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި އޭނަގެ  

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއޭ ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ  ޚަރަދު  ހިނގާނޭ  އެތަނަކަށް  މުވައްޒަފުންނާ  މިގޮތަށް    . އަދަދެއްގެ 

ބަދަލުކުރީ   މި  އަޅުގަނޑުމެން  ގެނެވުނީ  މި  އިޞްލާޙު  އެ  ލަފްޒު    "ގެ  ރަސްމީ"އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިން  އެގޮތަށް 

އަޅު  "ރަސްމީތަން" ގޮތަށް  އަންނަ  މާނަ  އެއީ  މި  ރަސްމީގެ  ބޭނުމަކަށްވީ  ބަދަލުކުރުމުގެ  މިގޮތަށް  ގަނޑުމެންގެ 

ކަން އެކަނި މި  އި  ވަކިން އިންނަ އައިސޮލޭޓްކޮށް ވަކިން އިންނަ ގެއެއްގަ އެއީ  ފަހަރުގައި ގެ އެހެން އިނދެއްޖެނަމަ  

ގެއަކަށް ވެސް  ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެއީ  ގެއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ    ލިމިޓުވެދާނެތީވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މާނަ 

ގޮތަކަށް ފްލެޓަކަށް ވިޔަސް އެ މާނަ އަންނަ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި    ހިނދެއްގައި ގެއަކަށް ވެސް ވާނޭ އަދި އެނޫން

މާނަ މި ކުރީ. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ރަސްމީ ތަނަކީ  

ހުރި ތަނެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. )ނ( ރައްޔިތުންގެ  ސަލާމަތީގޮތުން އަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނޭފަދަ ގޮތަކަށް  ޅަންޖެހޭ 

ސެ ތަނުގެ  ރަސްމީ  ދިރިއުޅޭ  ރައީސް  މޯލްޑިވްސް  މަޖިލީހުގެ  ބަލަހައްޓާނީ  ޑިފެންސް  ނެޝަނަލް  ކިއުރިޓީ 

ނަށް ބޭނުންވާނެ މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނީ  ފޯސްއިންނެވެ. )ރ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދިރިއުޅޭ ރަސްމީ ތަ

މަޖިލީހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި  )ބ(  އިދާރާއިންނެވެ.  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

  އެކުގައި ދިރިއުޅޭ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ  އިލާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއާރައީސްގެ 

ވީނަމަވެސް ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ތިބޭ    އަހަރު ފުރިފައި   18އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިންނަށާއި    18ފިރިމީހާއަށާއި އުމުރުން  

ޚާއްޞަ މަންމައަށާއި    ދަރިންނަށާއި  ރައީސްގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ދަރިންނަށާއި  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް 

މާޔަތާއި  ހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ    .ގެ އަރިމަތީ ސުރުޚީ  2ވަނަ މާއްދާގެ    27ބައްޕައަށެވެ. ދެން މިއޮތީ  
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ރައީސަށް ދޭ  2ވަނަ މާއްދާ    27  .ރައްކާތެރިކަން މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން މޯލްޑިވްސް  ހި. 

ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  މި ގާނޫ  -2  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޑިފެންސް ފޯސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.ނެޝަނަލް  

ގާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒަޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ  

ފާސްކުރުމަށް.   ދަންނަވާލަން  ވޯޓަކަށް  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ  އެކުގައި  އިޞްލާޙުތަކާ  އެއްބަސްވެވުނު  މި  ދެންމެ 

ދަންނަވާލީ ގޮތަށް ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި    އާދެ! މި ބިލު ވެސް ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  

އިދާރީގޮތުން ލަފުޒުތަކުގެ ބައެއް ކަންކަން ކަރަކެޓްކޮށްލަން    އި މައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާއިރުގައި މީގަ  އިރިޕޯޓު އެކުލަވާލަ

ކުރީ.    ތިޔާރު އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދީ މިގޮތަށް މި ބިލު ފާސް މި ޚް ކޮށްލުމުގެ އިހުރި ކަމަށް ވަނީނަމަ އެ ކަންކަން 

މިގޮތަށް ހަމަ  ވެސް  ބިލު  ކޮމިޓީގެ    .ދެ  މައި  ބޭފުޅުން  އިދާރީ  އަދި  ބޭފުޅުން  ހުރިހާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ހަމައަށް   މެންދަމާ  ރޭގަނޑު  ފެށިގެން  ހެނދުނުން  ގާތްގަނޑަކަށް  އެ  މަސައްކަތުގައި  ވެސް  މަސައްކަތްކުރައްވަމުން 

ބިލުގެ މަސައްކަތްކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމަށް    ލިބުނު ކުޑަވަގުތުކޮޅު ތެރޭގައި މި

 ލާނަން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން.އި ޓަކައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ނިންމަ
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