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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޭފުޅުންނަކީ،   ތިއްބެވި  ވަގުތު  މި  ކޮމެޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ބަރު  ންމެއިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،  ބަރު ޙަސަން ލަޠީފްންމެއިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  

. އޭގެ އިތުރުން  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ބަރު ޢަބްދުންމެ އިއްޒަތްތެރި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  އަދި    މް މުޢިއްޒުއިބްރާހީ

ދާއިރާގެ އޮންލައިންކޮށް   ނިހާދުންމެ  އިއްޒަތްތެރި   ފޭދޫ  އެއާއެއްކޮށް    ބަރު  ހަމަ  އަދި  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ. 

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ    .ބަރުންމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެ ،  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަޅުގަނޑު  

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން. 

ބައްލަވާ  ގޮތުން  އިދާރީ  ވަނީ.  މި  ފޮނުއްވާފައި  ކޮމިޓީއަށް  މި  ބިލު  މި  ޓަކައި  ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންގަޑި  ލަ  އެ 

ބިލަށް   މި  ފަހުން،  އެންމެ  ގޮތަށް.  ދިމާނުވާނެ  ބަންދަކާ  މުއްދަތެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އޭގެ  ދެއްވަފާނަންތޯ 

އަޅުގަނޑުމެން ސުންގަޑިއެއް ގޮތުގައި މިއަދުން ފެށިގެން، ރިސެސްގެ ކުރިއަށް މި ބިލު ނިންމުމަށް. އާދެ! މި ބިލުގެ  

ކަނޑައަޅަން   އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައި  ފެށިގެން  ސުންގަޑިއެއް  މުއްދަތެއް. އާދެ! އެއީ ސުންގަޑި    15މިއަދުން  ދުވަހުގެ 

ބައްލަވާ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް   31މާރިޗު  ؟ ކީކޭތޯ  31ކަމަށް  ގޮތުގައި  ސުންގަޑިއެއްގެ  ބިލުގެ  މި  ނިޔަލަށް  ގެ 

ޅުންހުރި ބައެއް  ނިމުނީ. މި ދެންނެވި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލައާ، މި ބިލާ ގު

ދަންނަވައިލަދެއްވުމަށް އެދެން.   ލިޔުމުން  ތަންތަނަށް  ލިބޭތޯ އެ  މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެންޓުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ފަށަން.   މި    7ހެއްކާބެހޭ ބިލުގެ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ނިންމާލި ހިސާބުން  ވަނަ މާއްދާއިން ފަށަންޖެހިފައި 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން    8. މަފްހޫމުތަކުގެ ރަދީފު، މަފްހޫމުތަކުގެ އަސާސް. މި ގާނޫނުގެ  ވަނަ ބާބު  2ވަނީ. އެއީ  

ބިނާ   36 މައްޗަށް  އެ  ގާނޫނު  މި  ޢިބާރާތްތަކަކީ  ލަފުޒުތަކާއި  ބަޔާންވެގެންވާ  ނިޔަލަށް  މާއްދާގެ  ވެގެންވާ  ވަނަ 

ބަޔާ މާއްދާތަކުގައި  އެ  މަފްހޫމުތައް  އެ  މަފްހޫމުތަކެވެ.  އެ  މައިގަނޑު  އަސްލު  ގާނޫނުގެ  މި  ވަނީ  އެ  ންކޮށްފައި 

ބޭނުމުގައެވެ.  ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ  މަގުސަދު އެންމެ  ގާނޫނުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި    ގޮތުގައި 

ނާންނާ ހަނިކަމެއް  މަފްހޫމުތަކަށް  އެ  މާނަކުރަންވާނީ  ނުވަތަ  ކިޔަންވާނީ  ވެސް  މާއްދާއެއް  ކޮންމެ  ގާނޫނުގެ  ނެ  މި 

ހެކި ދެއްތޯ.  ރަނގަޅު  މާއްދާއެއް،  އާންމު  ދެން  މަތިންނެވެ.  ވަކި   -8؛ ގޮތުގެ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  ހެކި 

ގޮތުގައި   ހެކީގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ  ނުވާކަން  ނުވަތަ  ވުޖޫދުގައިވާކަން  ވާޤިޔާއެއް 

ހެއްކާ ކިތާބީ  ހެއްކާއި،  ޝަފަހީ  ބާވަތެއްގެ  ބަލައިގަނެވޭނެ  ކޮންމެ  އެއިން  އަދި  ޖުމުލަކޮށް  ހެއްކަށް  މާއްދީ  އި، 

އެއްޗެއްސަށް   ކަންކަމަށާއި  ވަކިވަކި  ބަލައިގަނެވޭނެ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ދަށުން  ބާވަތެއްގެ  ކޮންމެ  އެއިން  ހެއްކަކަށާއި 
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ޝަރީޢަ؛ ހެކިބަސް  -9ވަކިވަކިންނެވެ.   މީހާ  ހެކިބަސްދޭ  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް  މަޖިލީހުގައި  ހެކިބަސް  ތުގެ 

ހުވާކޮށްގެންހުރެ އަނގަބަހުން ދޭ ބަޔާނަށެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނަގާ އެފަދަ ބަޔާނަށެވެ. ކޮމިޓީގައި މި  

ވަގުތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު. ހެކިބަސް ކަމަށް ބުނެފައި އެ  

ދޭ ބަޔާނަށެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ  ވަނީ ހެކިބަސް  މަޖިލީހުގައި ހުވާކޮށްގެން ހުރެ އަނގަބަހުން ދޭ   މީހާ ޝަރީޢަތުގެ 

އެކުގައި   ގޮތަކާ  އިޞްލާޙުކުރެވުނު  މި  މަޝްވަރާކުރެއްވުން( މިހާރު  ބަޔާނަށެވެ. )ބިލާމެދު  އެފަދަ  ނަގާ  މަޖިލީހުގައި 

ސް މިގޮތަށް ކޮމެންޓުކުރައްވާފައިވާތީ އެބައި ހިމަނައިގެން.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެ

ހެކިބަސް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުވާކޮށްގެން ހުރެ އަނގަބަހުން    -9

އަށް ކުޑަކުޑަ    9ން(  ދޭ ބަޔާން ނުވަތަ އިޝާރާތުން ކިޔައިދޭ ކިޔައިދިނުމަށެވެ. މިގޮތަށް. )ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވު

އިޞްލާޙެއް އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެއްސިން. ހެކިބަސް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ  

އިއްޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ބަޔާނަށެވެ.  ދޭ  އިޝާރާތުން  ނުވަތަ  އަނގަބަހުން  ހުރެ  ހުވާކޮށްގެން  މަޖިލީހުގައި 

ޙުސައިން   ޢަލީ  ވަގުތު  މެންބަރު  މި  އާދެ!  މަޝްވަރާކުރެއްވުން(  )ބިލާމެދު  ބައިވެރިވަޑައިގެންފި.  ކޮމިޓީއާ  ވެސް 

ވޯޓެއް   މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލުވުން    12އަޅުގަނޑުމެން  މި  މިއަދުގެ  އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް.  އެބަ  ޖަހާއިރު 

ބިލުގެ  މި  މަސައްކަތްކުރާނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  ދެން  ނިމުނީ.    ނިންމައިލާނަން.  މިހާހިސާބުން  މަސައްކަތް. 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

______________________ 

 
 




