 19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  44ވަނަ ބައްދަލުވުން

 4އޮކްޓޫބަރު 2021

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަން :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ުހގެ އައު އިމރތް (ކޮމިޓީކުރ ޮކޓަރި )11

ފެށުނު ގަޑި11:10 :

 4އޮކްޓޫބަރު 2021

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  44ވަނަ ބައްދަލުވުން

އމްތިޔާޒް ފަހުމީ}
އރާގެ މެންބަރު ި
އތުރު ދާ ި
އރިރު؛ މާފަންނު ު
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
السالم عليكم .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  44ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށީ .މިވަގުތުގައި ކޮމިޓީގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ކެންދޫ
ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ،ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް
ޢަބްދުލްޙަކީމް އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ ނީ .މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު،
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް އަދި އަޅުގަނޑު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ .މަދަނީ
އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ .މިއަދުގެ މަސައްކަތް
އަޅުގަނޑުމެން ފަށާ ހިސާބަކީ  286ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން .އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ދުވަސްތަކުގައި ވެސް
މަސައްކަތްކުރި ގޮތަށް އޮފް ލައިންގައި އޮފް ރެކޯޑުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިސްކަޝަންސްތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ.
އެއަށްފަހުގައި ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތައް އެކީ އެކުގައި ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާނަން.
 ، 286އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި އެއް މައްސަލައެއްގައި އެއް ފަރާތަށްވުރެން ގިނަ ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފުކުރުން286 .
(ހ) ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު މަތީ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް އެ އިސްތިޢުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތާއި ނުވަތަ އެ
މައްސަލައިގައި މަސްލަޙަތު އޮތް އެހެން ފަރާތަކަށް ވެސް އެ މައްސަލައިގެ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

286ގެ

އަރި މަތީ

ސުރުޚީގައި

އެއް

މައްސަލައެއް

އެއް

ފަރާތައްވުރެން

ގިނަ

ފަރާތުން

އިސްތިޢުނާފުކުރުން( .ހ) ،އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި ގޮތާއި އެކުގައި މީތި ކިޔާލަދެނީ .ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ
ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު މަތީ މަރުޙަލާއެއްގައި
ކޯޓަކަށް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް އެ އިސްތިޢުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގައި
މަސްލަޙަތު އޮތް އެހެން ފަރާތަކަށް ވެސް އެ މައްސަލައިގައި އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ރަނގަޅު( .ނ) އިސް ތިޢުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ނުވަތަ މަސްލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ލިބުމާއިއެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން
ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ .އެހެންވީމާ( ،ނ) ގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ލިޔުނީ އިސްތިޢުނާފު ރައްދުވާ
ފަރާތުން ނުވަތަ މަސްލަޙަތު އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް
ލިބުމާއިއެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.
އެ ތަން "ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް" އެ ޖުމްލައާ މެދުގައި ވިސްނާލަން މި ޖެހެނީ ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް ދިނުމާ
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މެދުގައި .އެހެންވީމާ ،އޭގެ މުއްދަތަކާ މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެއްތޯ އަހާފައި މަޝްވަރާކޮށްފައި މުއްދަތެއް
ކަނޑައެޅުން އެހެން ބައެއް މާއްދާތަ ކަށް މުއްދަތެއް ދިނުމާ މެދުގައި ބޭއްވި ގޮތަށް( .ރ) ދަށު ކޯޓުން ބެލި
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކު މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިތުރު އިސްތިޢުނާފު މައްސަލައެއް ކޯޓަށް
ހުށަޅާފައި -1 ...ފުރަތަމަ އިސްތިޢުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިޢުނާފު ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވުން -2 .ފުރަތަމަ
އިސްތިޢުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިޢުނާފަކީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިޢުނާފަކަށް
ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިސްތިޢުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވުން - 3 .އިތުރު އިސްތިޢުނާފު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އިސްތިޢުނާފު
ހުށަހެޅުމުގެ ކު ރިން ފުރަތަމަ އިސްތިޢުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިޢުނާފު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވުން .އަޅުގަނޑުމެން
ވޯޓު ގަޑިއަށް ޓަކައި ބްރޭކެއް ނަގާލާނަން .އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނީ .މެދުކަނޑާލީ ކޮމިޓީ.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  251ވަނަ މާއްދާއިން މި ފެށީ އަޅުގަނޑުމެން ބްރޭކަކަށްފަހުގައި .އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން
ބްރޭކަކަށް ފަހުގައި މި ފަށާނީ ހަމަ  287ވަނަ މާއްދާ .އެއީ ކުރީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މާއްދާ.
އިސްތިޢުނާފުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިސްތިޢުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ހިނގާ
ޚަރަ ދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓަށް ޝަރުތުކުރެވިދާނެއެވެ އިނގޭތޯ .އޭގައި އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި މި އޮންނަނީ
އިސްތިޢުނާފު ބަލައިގަތުމުގައި ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ޝަރުތުތައް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ!  287ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) އަޅުގަނޑުމެން އެ އޮތީ ރަނގަޅުކޮށްފައި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފަ .ދެން އޭގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރި
ޕެރެގްރާފެއްގެ ޑިސްކަޝަންގައި އުޅެމުން މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުން ނިންމާލަން މި ޖެހެނީ .އެހެންވީމާ ،މިހާހިސާބުން
މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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