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 ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ ޖަލްސާގެ ޚުލާޞާ

 ޖަލްސާ ވަނަ 36 ދައުރުގެ ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2010 : ޖަލްސާ

 ) ދުވަސް ހޯމަ ( 2010 ٬ އޯގަސްޓް 30 : ތާރީޚު

 1431 ރަމަޟާން 20

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ : ތަން

 ގައި 21:30 ރޭގަނޑު : ފެށި ގަޑި

 އަށް 23:32 ން 23:00 : ހުސްވަގުތުކޮޅު

 ގައި 1:49 މެންދަމު : ނިމުނު ގަޑި

 މިނެޓް 47 ގަޑިއިރާއި 3 : ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު ޖަލްސާގައި

 71 ފަހުން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު ، މެންބަރުން 65 ކުރިން ގެ ހުސްވަގުތުކޮޅު : ހާޒިރީ

 މެންބަރުން

 މިދައުރުގެ އެންމެ ފަހު I މިއ

ޖަލްސާ
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 އިން 36 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު

: ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވި

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ) 3 (

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން ) 4 (

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 128 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 4.1
 މައްސަލަތައް އެ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ

 ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް
 އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން 128

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1
 މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުން

 ) ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ( 6 / 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.2
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 8 ގެ

 ނައިބުރައީސެއް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކާއި
 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް

 ރިޕޯޓް ގެ ކޮމިޓީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ 7 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި
 ހުށަހެޅުއްވުން

 ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 102 ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.3
 ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ 10 ގެ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 100 ގަވާއިދުގެ

 މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑު
 އެކުލަވާލައްވާ ނިންމެވި / މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް 12.1
އެއްސެވުމަށް
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 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް 12.2
 ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން

 ކުރުން ކުރުން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަ ދުވަ ) ) 3 3 ( (

 ) 36 / 2 / 2010 / އޖ : އެޖެންޑާ ނަންބަރު ( އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން 3.1

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން ) 4 (

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް 128 128 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 4.1 4.1

 ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަނޑަށް

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 128 128 އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

 ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން ގޮތުގެމަތިން ޢިއުލާނުކުރަން

 ކޮމިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު . 1

 2010 އޮކްޓޯބަރ 31 : ސުންގަޑި

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ) 11 (

 ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަށް ، ، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބިލު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1 11.1

 ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުއްވުން

 މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާބެހޭ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، §

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައި ނިމުމުން، މިބިލަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަށް §

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވި

 ގެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 އިޞްލާޙު، 52 ގެ ދަށުން ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 އެގޮތުން §

 އިޞްލާޙު މެންބަރުން 9 ގެ ދަށުން ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 އިޞްލާޙު، އަދި 6 ދަށުން

 ހުށަހެޅުއްވައި، އެއިޞްލާޙުތަކަށް ތާޢީދުކުރެއްވި

އެއަށްފަހު، މިރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުން ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު، ދެންކުރިއަށްގެންދެވީ، §



4 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 8 8 ގެ ގެ ) ) ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިޔުމަން ހިޔުމަން ( ( 6 6 / / 2006 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.2 11.2

 ގޮތުގެމަތިން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް ގޮތުގެމަތިން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް

 7 7 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި

 ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުއްވުން ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް ގެ ގެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ ވަގުތީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ މެންބަރުންގެ

 މިމައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، §

 މުޤައްރިރު، ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު

 ދެންކުރިއަށްގެންދެވީ، އެއަށްފަހު، މިރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުން ފަސްކުރެއްވުމަށްފަހު، §

 ) ) ހ ހ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 100 100 ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 102 102 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.3 11.3

 ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑު ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑު 10 10 ގެ ގެ

 އެކުލަވާލައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެކުލަވާލައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުން / / މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ

 ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ، §

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައި ނިމުމުން، މިރިޕޯޓަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަށް §

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު އެރުވި

 އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވައި، އެއިޞްލާޙުތަކަށް ތާޢީދުކުރެއްވި 11 މެންބަރަކު، 2 އެގޮތުން §

 ދެންކުރިއަށްގެންދެވީ، ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓްތަކަށް ބަހުސްކުރެއްވުން، އެގޮތުން އެންމެ އެއަށްފަހު §

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުން ކުރިއަށްގެންދެވި، އެއީ



5 

 ޢާޔަތްކުރެއްވުން ޢާޔަތްކުރެއްވުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ބިލު، ކޮމިޓީ މަރުހަލާ ނިމި މަޖިލީހުން ރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 11.1 11.1

 މެންބަރަކަށް އަދި 1 ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން §

 . މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންނަކީ؛ §

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ . 1

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު . 2

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް . 3

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް . 4

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު . 5

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރުު . 6

 ހުށަހެޅުއްވި އަދި . މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވީ ބިލުގެ ކަދައްކަވާ ނިމުމުން، މެންބަރުން ވާހަ §

 ގައިކަމަށް ރިޔާސަތުން 12:30 ށް އެއްސެވުން އޮންނާނީ މިރޭ ވޯޓަ އިޞްލާޙުތަކަށް

 . އިޢުލާންކުރެއްވި

 އެއަށްފަހު ދެން ބަހުސްކުރިއަށްގެންދެވީ؛ §

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 8 8 ގެ ގެ ) ) ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިޔުމަން ހިޔުމަން ( ( 6 6 / / 2006 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު 11 11 . . 2 2

 ގޮތުގެމަތިން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް ގޮތުގެމަތިން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް

 7 7 ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި

 ރިޕޯޓް ރިޕޯޓް ގެ ގެ ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ ވަގުތީ ވަގުތީ މެންބަރުންގެ މެންބަރުންގެ

 މެންބަރަކަށް އަދި 1 ރިޔާސަތުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން §

. މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،
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 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންނަކީ؛ §

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި ދާއިރާގެ . 1

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު . 2

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު . 3

 ކުޑަހުވަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު . 4

 އަދި ރިޕޯޓުގައި . މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުމުން، މިރިޕޯޓްގެ  މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވީ §

 ގައިކަމަށް ރިޔާސަތުން 12:30 ނަންފުޅުތަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އޮންނާނީ މިރޭ

 . އިޢުލާންކުރެއްވި

 އެއަށްފަހު ދެން ބަހުސްކުރިއަށްގެންދެވީ؛ §

 ) ) ހ ހ ( ( ވަނަ މާއްދާގެ ވަނަ މާއްދާގެ 100 100 ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 102 102 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 11.3 11.3

 ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑު ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަޑު 10 10 ގެ ގެ

 އެކުލަވާލައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައްވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް / / މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ

 މެންބަރަކަށް އަދި 1 ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރިޔާސަތުން މި §

 . މެންބަރަކަށް ފުރުސަތު އެރުވި 1 ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،

 ވާހަކަދެއްކެވި މެންބަރުންނަކީ؛ §

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު . 1

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިގިލި . 2

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު . 3

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު . 4

 هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު . 5

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު . 6
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި، ނޮޅިވަރަމް §

 ހުށަހަޅުއްވައި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު ތާޢީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވި،

 އެހުށަހެޅުމަކީ؛

 ވަނަ މާއްދާގެ 100 ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 102 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައިގެ ގެ ދަށުން ރަ 10 ގެ ) ހ (

 އޮނިގަޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މުރާޖަޢާ ކުރައްވާ ނިންމަވާފައިވާ ރިޕޯޓް، އަލުން

 ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް

 އަދި . އްވީ މަސައްކަތް ނިންމަވާލެ މިރިޕޯޓްގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުމުން، §

 ގައިކަމަށް 12:30 ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން އޮންނާނީ މިރޭ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށާއި،

 . ރިޔާސަތުން އިޢުލާންކުރެއްވި

 ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ) 12 (

 އެއްސެވުމަށް އެއްސެވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް 12.1 12.1

 : ނަތީޖާ ވޯޓުގެ

o ުމެންބަރުން 77 : މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 69 : ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުމެންބަރުން 67 : ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ 

o ުނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދ : ‐ 

o ިކަމަށް ބޭނުންނުވާ ވޯޓުދޭން ގޮތަކަށް ވަކ 

o ެޢަދަދު ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގ : ‐ 

o ިމެންބަރުން 67 : ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވި ވޯޓުގައ 

o ުމެންބަރުން 34 : ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދ
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 މިބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވުމުން، ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން §

 . ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވި މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ދިޔައީ

 ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް 12.2 12.2

 އެއްސެވުން އެއްސެވުން

 ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ، § §

 އިޞްލާޙުތަކަށް

 ގެ ދަށުން ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 އެގޮތުން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްސެވީ ގަވާއިދުގެ §

 ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް؛

 އިޞްލާޙެއްވަނީ 13 އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން 26 މިމާއްދާގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެއްސެވި §

 ފާސްކުރައްވާފައި

 އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން 2 އްސެވި ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83 އަދި ގަވާއިދުގެ §

 އިޞްލާޙެއްވަނީ ފާސްކުރައްވާއި 1

 ތިރީގައި އެވަނީ ވޯޓަށް އައްސަވައި ފާސްވެފައިވާ އިޞްލާޙުތައް §

 ގެ ދަށުން؛ ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83

Ø ު1 އިޞްލާޙ 

 ވަނަ މާއްދާ 2 ބިލުގެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ،

 ކޯޓުތަކަށާއި، އެހެން ދަށު ން ކަނޑައަޅާ މި ޤާނޫނު ٬ ށާއި، ހައިކޯޓަށާއި ސުޕްރީމްކޯޓަ

 . ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ ދަށު ކޯޓުތަކަށެވެ

 ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 4 ބިލުގެ

 ހިންގާންވާނީ، އެކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ސުޕްރީމްކޯޓު

. އުއްތަމަފަނޑިޔާރެވެ އެކުލަވާލެވޭ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން
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 ) ބ ( ވަނަ މާއްދާގެ 7 ބިލުގެ

 ފިޔަވައި، ގައި ބަޔާންކުރާ ތިން ޙާލަތުގައި ) ރ ( އާއި ) ނ ( އާއި ) ށ ( މިމާއްދާގެ

 އަހަރީ ދައުރު ނިމޭއިރު ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް ދެން ކުރިއަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

 . ގެންދާނީ ވިދިގެން އަންނަ ދައުރު ފެށުމުންނެވެ

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 15 ބިލުގެ

 ދުވަހުގެ ) ސާދަ ( 14 ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެން

 ންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައެއް ނި

 . ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ އެކޯޓުން އިންތިޒާމް

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 18 ބިލުގެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓަށް އަލުން ފޮނުވައި، ) ހ ( މި މާއްދާގެ

 މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލުން ބަލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ

 ތަޙުވީލުކުރުން އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް

 ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 18 ބިލުގެ

 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ) ނ ( މިމާއްދާގެ

 އަލުން ސާބިތުކުރުން ހިމެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެކަންތައް ބަލަން ހައިކޯޓަށް

 އަދި މައްސަލަ . ނުލައި އަލުން މުޅި މައްސަލަ ބަލާނީ ސުޕްރީމްކޯޓުންނެވެ ތަޙުވީލުކުރުމަކާ

 ސުޕްރީމްކޯޓުން ތަޙުވީލުކުރިއިރުު އިކޯޓަށް އަނބުރާ އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި، ކުރިން ހަ

 ކަނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުސޫލުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ޙުކުމްކުރުން ސުޕްރީމްކޯޓަށް

 . ލާޒިމުވާނެއެވެ

 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 19

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހައިކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 18 މި ޤާނޫނުގެ

 ކުރި އިސްތިއުނާފް ން ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސުޕްރީމްކޯޓު މައްސަލައެއްގައި ޙުވީލުކުރާ ތަ

ޤާނޫނީ ނުކުތާކަމަށް ވީނަމަވެސް، ހައިކޯޓަށް ތަޙްވީލުވުމަށްފަހު، މައްސަލައިގައި ކަންހިނގި
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 ނަމަވެސް . ގޮތް އަލުން ބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ން ނިންމާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާ ސުޕްރީމްކޯޓު ޤާނޫނީ ނުކުތާގައި ކަނޑައެޅި ން ސުޕްރީމްކޯޓު

 . ގޮތަކަށް ހައިކޯޓުން ޙުކުމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

 ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 19

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހައިކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 18 މި ޤާނޫނުގެ

 މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުން ބަލަންވާނީ އެ މައްސަލައެއްގައި ކުރިން ޙުކުމްކުރި ތަޙުވީލުކުރާ

 . ފަނޑިޔާރުން ނުހިމެނޭ މަޖިލީހަކުންނެވެ

 ) ބ ( ވަނަ މާއްދާގެ 24 ބިލުގެ

 ގަވާއިދުގައި ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރީމްކޯޓުގެ ސުޕް

 . ކަންކަން ކުރުން

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 25 ބިލުގެ

 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ރަޖިސްޓްރާރ

 އަލުން ، ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާމެދު، ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

 މުގެ އެކަމެއް ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅު

 މިފަދަ . ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް އިޚްތިޔާރު،

 . ވެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާނެ އުސޫލެއް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެ

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 30 ބިލުގެ

 ހައިކޯޓު ހިންގާންވާނީ، އެކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކުލަވާލެވޭ

 . އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރެވެ އުޞޫލުތަކާ

 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 37 ބިލުގެ

. ސަލަތައް ގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ މައް ޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކު ދަށު ކޯ
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 ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 37 ބިލުގެ

 ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭ ގެ ރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކު ޓް

 . ނިންމުންތައް

 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 43 ބިލުގެ

 ) ސާދަ ( 14 ދަށު ކޯޓަކުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެން

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެމައްސަލައެއް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް

 . ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ން އެކޯޓަކު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 47

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައަކީ ދަށު ކޯޓަށް ނުވަތަ ) ހ ( މި މާއްދާގެ

 އަލުން ފޮނުވައި، މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލުން ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ބަލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ދަށު

ތަޙުވީލުކުރުން ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 47 ބިލުގެ

 އްސަލަ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް މަ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ނ ( މިމާއްދާގެ

 ނުވަތަ އަލުން ސާބިތުކުރުން ހިމެނޭ ނަމަވެސް، އެކަންތައް ބަލަން ދަށު ކޯޓަށް

 . ނުލައި އަލުން މުޅި މައްސަލަ ބަލާނީ ހައިކޯޓުންނެވެ ތަޙުވީލުކުރުމަކާ ޓްރައިބިއުނަލަށް

 އަނބުރާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ އަދި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކުރިން ދަށު ކޯޓަށް

 ޙުކުމްކުރުން ހައިކޯޓަށް ގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުސޫލު ތަޙުވީލުކުރިއިރު

 . ލާޒިމުވާނެއެވެ

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 48 ބިލުގެ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 47 މި ޤާނޫނުގެ

 ނުވަތަ މައްސަލަތަކުގައި، ދަށު ކޯޓުން ތަޙުވީލުކުރާ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދަށު ކޯޓަށް

 މައްސަލަ މައުޟޫޢީގޮތުން ބަލަންވާނީ އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހައިކޯޓުން ޓްރައިބިއުނަލުން

. ތަރަހައިގެ ތެރޭގައެވެ ޙުކުމްކުރި ނުކުތާގެ
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 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 48 ބިލުގެ

 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 47 މި ޤާނޫނުގެ

 ބަލަންވާނީ އެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ދަށު ކޯޓުން ތަޙުވީލުކުރާ

 ނުވަތަ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި މައްސަލައެއްގައި ކުރިން ޙުކުމްކުރި

 . ކެވެ ނިޔާވެރިޔާ ނޫން އެހެން ފަނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ނިޔާވެރިއެ

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 57 ބިލުގެ

 ބޭނުންކުރުމަށް ކޮންމެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއްގައިމެ އެކޯޓެއްގައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ

 ޕީރިއަރ އެއިން ސު . ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ އެކޯޓެއްގެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

 ން ކޯޓެއްގެ އެއި ކޯޓެއްގެެ ނިންމުމުމެއް ލިޔެ ޤަރާރު ކުރެވޭ ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައާއި

 ބުނެވިދިޔަ އެއްވެސް . ގައި އެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ މެއް ރަސްމީ ލިޔު އެހެން ކޮންމެ

 ގެ ސިއްކައާ ނުލައި ސައްޙައެއް ާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއް އެލިޔުމެއް ނިސްބަތްވ ٬ ލިޔުމެއް

 . ނުވާނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާ 59 ބިލުގެ

 ރ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ޢާންމުގޮތެއްގައި ބަލައި ޙުކުމްކުރާނީ އެއް ސުޕީރިއަ

 ސުޕީރިއަރ ކޯޓަކަށް ނަމަވެސް . ޤާޟީއަކު ހުރެގެން ހިންގާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކުންނެވެ

 މައްސަލައެއްގެ ޒާތަށާއި ބާވަތަށާއި މައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން ހުށަހެޅޭ

 މައްސަލައެއް، އެއް ޤާޟީއަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޤާޟީންގެ އެ ކަންކަމަށް ބަލައި

 މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހަކުން ބެލުމަށް

 . ބިގެންވެއެވެ ލި އަށް އިސް ޤާޟީ ކޯޓެއްގެ ޕީރިއަރ ސު އެ ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 66 ބިލުގެ

 ވަކި އެކޯޓުތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި

ކޯޓެއްގެެ ނިންމުމުމެއް ލިޔެ ޤަރާރު މެޖިސްޓްރޭޓް އެއިން . ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ
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 ރަސްމީ ން ކޯޓެއްގެ  އެހެން ކޮންމެ އެއި ކުރެވޭ ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައާއި

 އެލިޔުމެއް ٬ ބުނެވިދިޔަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް . ގައި އެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ މެއް ލިޔު

 ގެ ސިއްކައާ ނުލައި ސައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ ާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ނިސްބަތްވ

 ވަނަ މާއްދާ 71 ބިލުގެ

 ވަނަ 70 ށް ދީފައިވާ ވަކި އިޚްތިޞާޞަކާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ކޯޓަކަ ޤާނޫނުގެ މި

 ފުށުއަރާނަމަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރަޙައްދީ ގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް

 . ބަލާނީ އެ ވަކި އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓުންނެވެ އެ ޙާލަތުގައި އެމައްސަލައެއް

 ) ބ ( މާއްދާގެ ވަނަ 78 ބިލުގެ

 ނގަމުންދާނެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމްކުރުން ހި ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ ތެރޭގައި

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 99 ބިލުގެ

 އެވަނީ، ކޯޓަކުން ނިމިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި " މަޞްލަހަތު އޮތް ފަރާތް ކަމުގެ "

 ފައިވާ ނިންމުމެއްގެ މާ ޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނުވަތަ އެކޯޓުން ނިން

 ސަބަބުން، އެނިންމުމުގެ ސީދާ އަސަރު ފޯރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށާއި، މި ޤާނޫނާއި މި

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ

 . އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

Ø ު2 އިޞްލާޙ 

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 8 ބިލުގެ

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަކި ސިއްކައެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ލިޔެ ޤަރާރުކުރެވޭ، އެ ކޯޓުގެ . އޮންނަންވާނެއެވެ

 ލިޔުންތަކުގައްޔާއި ފަނޑިޔާރުން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

 ބުނެވިދިޔަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް އެ . ލިޔުމެއްގައި އެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ ކޮންމެ

ސިއްކައާ ނުލައި ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ
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Ø ު3 އިޞްލާޙ 

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 9 ބިލުގެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 10 ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ

 . މައްސަލަތައް

Ø ު4 އިޞްލާޙ 

 ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 20 ބިލުގެ

 ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ) ހ ( މި މާއްދާގެ

 ޤާނޫނީ ނުކުތާ އަކާއިބެހޭގޮތުން ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް،

 ުނަވަތ ެއ ިންނުމަމްށ ٬ ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމަށް، ނުވަތަ އެ ނިންމުމާ ދުރަށް ދިއުމަށް

 ަފުހެގ ިންނުމަމާކ ަތފުާތުކުރަމްށ ުސްޕީރްމޯކަޓްށ ިލިބދޭ  ިއްޚިތާޔަރަކްށ ިމ

 . ާޤޫނުނަގިއ ުހަރެހްއެނެތެވ

Ø ު5 އިޞްލާޙ 

 ވަނަ މާއްދާ 28 ބިލުގެ

 8 ހައިކޯޓު އެކުލެވިގެންވަނީ ހައިކޯޓްގެ އިސްފަޑިޔާރާއި، އެކޯޓަށް އައްޔަނު ކުރެވޭ އިތުރު

 . ފަޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ ) ނުވައެއް ( 9 ފަޑިޔާރުންނާއެކު ޖުމްލަ ) އަށެއް (

 ބޭނުމަށްޓަކާ ހައިކޯޓްގެ ފަޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 146 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އަށް ) ރ ( ވަނަމާއްދާގެ 16 މިމާއްދާއިން ކަނޑައެޅުމުން ފަޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ

 . މީގެފަހުން ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެއެވެ

Ø ް6 ލާޙު އިޞ 

 ވަނަ މާއްދާ 28 ބިލުގެ

 މިޤާނޫނަށް ޢަމަލު . ހައިކޯޓްގެ އެންމެ އިސްފަޑިޔާރަކީ ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރެވެ

 ކުރަން ފެށުމުން ހައިކޯޓަށް އިސް ފަނޑިޔާރެއް ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން

. ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ
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Ø ު7 އިޞްލާޙ 

 ވަނަ މާއްދާ 63 ބިލުގެ

 ށުމުގެ ކުރިން ރަށު ކޯޓުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިނގަމުން އައި ޢަމަލުކުރަން ފެ މި ޤާނޫނަށް

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ) ރ ( ވަނަ މާއްދާގެ 5 3 ކޮންމެ ކޯޓެއް، މިޤާނޫނުގެ

 ކޯޓަކަށް ބަދަލުވެ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެ ރަށު ކޯޓެއް ހުރި ރަށެއްގެ

 އަދި އެރަށު ކޯޓެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނާއި އެރަށު . އުފެދުނީއެވެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުު

 ކޯޓެއްގެ މަސައްކަތް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދުނު އެ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް

 ބަދަލުވެ، އެކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތައްވެސް އެހިނދުން ފެށިގެން އެ މެޖިސްޓްރޭޓް

 . ކޯޓަށް ބަދަލުވީއެވެ

Ø ާ8 ޙު އިޞްލ 

 ) ހ ( ވަނަ މާއްދާގެ 65 ބިލުގެ

 މީހުން ހަމަވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައިމެ 500 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުންނަ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން

 . ޤާއިމްވެ ހުންނަ ފަނޑިޔާރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ

Ø ު9 އިޞްލާޙ 

 ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 65 ބިލުގެ

 މީހުން ހަމަނުވާ 500 ސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުންނަ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އާބާދީގައި މެޖި

 ރަށްރަށުގައި ހުންނަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަނޑިޔާރުންނާ ޙަވާލުކުރާނީ

 . މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ގައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 68 މިޤާނޫނުގެ

Ø ު10 އިޞްލާޙ 

 1 ގެ ) ށ ( މާއްދާގެ ވަނަ 68 ބިލުގެ

 މީހުން ހަމަވާ ރަށެއްނަމަ އެރަށުގެ އަބާދީއަށާއި، އެރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް 500 އާބާދީގައި

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ނިޞްބަތަށްބަލައި، އެރަށުގައި ޤާއިމްވެ ތިބެންޖެހޭ
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 ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅައި އެޢަދަދަށް އެރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް

 . މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންނުކުރުމަށް

Ø ު11 އިޞްލާޙ 

 2 ގެ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 68 ބިލުގެ

 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށެއްގައި އާބާދީއަށާއި އެރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 500 އާބާދީގައި

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ނިޞްބަތަށްބަލައި، އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް

 އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތަކަށް އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން އެރަށް ހިމެނޭ

 މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އެކޯޓުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް

Ø ު12 އިޞްލާޙ 

 1 ގެ ) ނ ( ވަނަ މާއްދާގެ 68 ބިލުގެ

މީހުން ހަމަނުވާ ރަށެއްނަމަ އެރަށުގައި ޤާއިމްވެ ހުންނަންޖެހޭ 500 އާބާދީގައި

 އިތުރަށް އެރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢައްޔަންނުކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓާއި އޭނާގެ

 މެޖިސްޓްރޭޓުން އެ ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ވުމުގެ

 އިތުރަށް އެމެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު ނިސްބަތްވާ ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ

 މެޖިސްޓްރޭޓުންކަމުގައިވެސްވުން

Ø ު13 އިޞްލާޙ 

 2 ގެ ) ނ ( މާއްދާގެ ވަނަ 68 ބިލުގެ

 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށެއްނަމަ އެ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 500 އަބާދީގައި

 މަސައްކަތް ޙަވާކުރެވިގެންވާ މެޖިސްޓްރޭޓް އެމެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު ނިސްބަތްވާ ޖުޑިޝަލް

ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްކަމުގައިވެސްވުން
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 ގެ ދަށުން؛ ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 83

Ø ު1 އިޞްލާޙ 

 ވަނަ މާއްދާ 27

 މިމާއްދާ އުނިކުރުމަށް

 އިޞްލާޙުތަކުގެ މިހާ ހިސާބަށް ވޯޓަށް ދެންނެވިފައިވަނިކޮށް، ބައެއް މެންބަރުން ނިޒާމީ §

 މައްސަލަ ނަންގަވައިގެން އަޑުގަދަކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުން، އިތުރަށް ޖަލްސާ

 ލެއްވީ ކުރިއަށްނުގެންދެވިގެން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަވާ

____________________


