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 މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{ މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ  ؛ ގެ މުޤަްއރިރުއިންނެވީ ކޮމިޓީ  }ރިޔާސަތުގަިއ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދަލު`.   މިއަދުގެ  ކޮމިޓީގެ  މިހާރުވުޖުޑިޝަރީ  ފެށުނީ.  މި  ހާކޮމިޓީ  ން  ތިއްބެވީ،  ޒިރުވެވަޑައަށް  އިގެން 

ދާއިރާހެން ހުޅަނގު  އިއްޒަތްތެވޭރު  ލަޠީފް،  މެންބަރުރި  ގެ  އިއްޒަތްތެދާއިރާފުނަދޫ    ޙަސަން  މޫސާ    މެންބަރުރި  ގެ 

އިއްޒަތްތެދާއިރާހިންނަވަރު  ސިރާޖް،   އުތުރު  މެންބަރު ރި  ގެ  ހެންވޭރު  މަޙުމޫދު،  އިއްޒަތްތެދާއިރާ  ޖީހާން  ރި  ގެ 

ރި  ގެ އިއްޒަތްތެދާއިރާ ރު، ތުޅާދޫ ރީޙަސަން ޒަ މެންބަރުރި  ގެ އިއްޒަތްތެދާއިރާޒު، މަތިވެރި އިބްރާހީމް މުޢިއް ބަރުމެން

  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ވިލިނގިލި هللا ޢަބްދު  މެންބަރު  ރި ގެ އިއްޒަތްތެދާއިރާޙިސާން ޙުސައިން، ކަނޑިތީމު    މެންބަރު

  . މިއަދު  ދާއިރާންނު އުތުރު ފަހުމީ މާފަޒްނޑު އިމްތިޔާސައިން އަދި އަޅުގަ ޙުސަޢުދު    މެންބަރު ރި  ގެ އިއްޒަތްތެދާއިރާ

އެނޑުއަޅުގަ މިއޮގަންޑާޖެމެންގެ  ނަންބަރު  އި  ގާނޫނު  ގާނޫނަތަކުކޯޓުހިރާއްޖޭގެ  ދިވެ  ،2010/22ތީ     އިޞްލާޙު ށްގެ 

ދިރާގެނައުމު ބިލު  އައިޓަމެގެ  ދެވަނަ  ދެން  ކޯޓުންއްސާކުރުން.  ސުޕްރީމް  ގޮތުގައި  މަޖިލީހުގެ  ތުރައްޔި  ގެ  ންގެ 

އަދި އެހެނިހެން ކަމެއް    .ރުންރާސާކުދިވެ އެ ސިޓީ  ޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާތީށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއެއް މި ކޮމިސަރައީ

އެކަމާ ވަނީވިއްޔާ  ވެސް  އޮތްކަމަށް  ބައެއް  އިއްޒަތްތެމެނޭ. ގުރައިދޫ  ހި  އެބަ  ގުޅޭ  މެންދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް    ބަރު ރި 

  ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ވެސް    އެ ކޮމިޓީއާ  މުންދާތީނގައް ވެސް ހިއެކޮމިޓީއެހެން  ވަޑައިގެންފި.  ވެރި ވެބައި   ޓީއާރިޟާ ކޮމި

މެން  ނޑުއަޅުގަމިއޮތް މަސައްކަތް    އިޑާގަންޖެ އެއިގޮތުގަމެއްގެ  ކަ. ފުރަތަމަ  ޑައިގަތީމިވަގުތު އެ ނުކުމެވަބޭނުމުގައި  

  މިހާރު  ލުބި މެންބަރުން  ތެރި  ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްނޑުއަޅުގަހެންކަމުން،  ވޭ. އެލުކުރެބޫޤަމިއަދު ދިރާސާކުރެވިދާނެ ކަމަށް 

ބައްލަވާފައިވާނެ  ފުޅާމީގައި  އަދި    ވެސް  މަޖިއި ދާ  ވަރަށް  މެޙުބަލިސްގެ  ރާއެއްގައި  ގިނަ  ން  ރުންބަސްގައި 

އި  ގަ ލާ މަރުޙަ  ، ކޮމިޓީގެ މިބިލެއް. އެހެންވީމާ  ،އެއް މިއީލަސް ވެސް ކުރައްވާފައިވާ މައްސަ ޙުޑައިގެން ބަވަބައިވެރިވެ 

މެން އިއްޒަތްތެރި  ޝުޢޫރުތައް ރުންބަވެސް  ގޮތްތަކާއިމެދު    ގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ބިލާއިމެދުގައި  މި  ފާޅުކުރެއްވުމާއި 

ފުރުށްލުމަޝްވަރާކޮ މިޞަމަށް  ހުނޑު އަޅުގަ  ތު ވަގުތު  މެންބަރި އިއްޒަތްތެން.  ޅުވާލަ   ފުރުޞަތު    ސިރާޖަށް  މޫސާ  ރު 

އަދި  ވައަރު ދައެއާ   ހަމަ ން.  އިއްޒަތްތެކެންދޫ  ނަވާލަން  ންއެކުގައި  މެންދާއިރާގެ  ޙުސައިން  ރި  ޢަލީ    މިޓީއާ ކޮބަރު 

 ފި. މޫސާ ސިރާޖް.  ގެންވަޑައިޅިގު

 

 ކެވުން: އްދެ ކަ ވާހަޖް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާ

މުޤައްރިރު ކޮމި  ނަށްމެންނޑުއަޅުގަ.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ދިރާސާ  ށްއަޓީމި  ލިމިހާރު  ކީ  ލަވާ ބިބިފައިކުރަން މި 

ހުށަހެޅިފައިވާކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ   އިޞްލާޙެއް  ގެނެވޭ  ގާނޫނަށް  ދިރާސާތަކުގެ  އެކަން  މެންނަށް  ނޑުއަޅުގަކުރުމަށް  ތީ 

އިހު    ދަދު އިތުރުކުރުމަށް ޔާރުންގެ އަނޑިގެ ފައިޞްލާޙުގައި މި އިންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު މި    ދެން އް.  ލެލިބިފައިވާ ބި

އަލަށް  ކީގައި  އެ  މެންނަށް ލިބުމާނޑުއަޅުގަސާސީ  އަނޫނުޤާ   ފެހިފައިވާ އިޞްލާޙެއް.  ޅިހުށަހެބަދަލުކުރުމަށް  ށް  އިންގޮތަ



  

ވަރަށް ދިގުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި  ލާއި ވަބެންޗެއް އެކުލަފަނޑިޔާރުންގެ    7ޓުގައި  ރީމް ކޯޕް ސުއެކުލަވާލި   އޭރުގައި  ނީ 

ބަ ގުޅޭގޮތުން  ދިރާސާޙުއެކަމާ  އެޤަށް  ޑަނއަޅުގަކަމަށް    ގެންރެވިކުސްކުރެވި  ނަމަވެސް،  ހެންބޫލުކުރެވެނީ. 

ދުސްތޫރުނޑުއަޅުގަ ހަމަ  ފެނިގެންދިޔައީ  ވެރިކަމުގަރައީސް    މެންނަށް  ރައްޔިތުންގެޔާމީނުގެ  ތެރެއިން  ލި މަޖި  އި  ސް 

ޖަހާމިފުށްއެފު މަޅިމު  ށަށް  ގާނޫނުތައް  ގެއްލޭގޮތަދުޞަޤު  ޢަމަ  މަންޒަރު.  ލުށް  މި  ނޑުއަޅުގަކުރަމުންދިޔަ  ވެސް   

އޮތްގޮތަށްހުށަ ތާއީދުކު  ހެޅިފައި  ހަމަ  ފާސްކުރަން  މިގޮތަށް  އެހެންނަމަވެރަމިކަން  ވެސް  ނޑުއަޅުގަ  ސް،ން.  ގެ 

ގުޅި  ކަންބޮޑުވުމެއް އެބައޮތް.  ގެމިކަމާ  ނުކު ޤަ ށް  ކަޑަނއަޅުގަން  މިބޫލެއް  ޢަދުލުވެރި ންނިވަރެވޭ  އިން  ފުވެރި  ޞާ 

ބިނާކުރާފަނޑިޔާރުގެ ގާއެއް  މިހާ  އިރުގައި  ބަދަލުކުރެނޫނުން  އަދަދު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ގޮފަސޭހައިން  އޮތުން  ތަވޭ  ށް 

ކަމަކަށް ކަމެއް  ހަމަޖެހޭ  ވެރިޤަކަށް  ނޑައަޅުގަ  އެއީ  ކޮންމެ  ނުކުރެވޭ.  ސުއެކީގައި  ކަމަކާބޫލެއް  ކޯޓަޕް   ށް  ރީމް 

ފަސޭހައިން  ތަލުބަދަ މިހާ  ބަދަލުތަކެއް  އަދަދަށް  ބެންޗުގެ  އޮތު  ގެނެވޭކެއް  ހަމަގޮތަށް  ކަމެއްކަމުގައި  މަކީ  ޖެހޭ 

  އި ޔަ ސަރުކާރުގަދިމި އެއީ  ހުށަހެޅުމަކީ ސް، ސަރުކާރުން މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައިވާ ވެ އް ނުދެކެން. އެހެންނަމަނޑެއަޅުގަ

ޤާޚާ ރޫސާސީގެ ނޫނުއަ އްޞަކޮށް  ކަ  ގިނަ  ވަރަށް  ޚިލާފަށް  ހުށަހަޅާފައި ޙާ  އޮތަތީވެ  ކޮށްފައި  އޮތް    ންތައްތަކެއް 

އުފެދުޤަށް  ނޑައަޅުގަ  ކަމަށްޙެއް  ޞްލާއި ޤާނޫނުއަސާސީ  ހަމަ  އަދަދަށް    ވާ އިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ ނުއިރުބޫލުކުރެވޭ. 

ހަމަ  ބެ އިތުރުކުރުމަކީ  ތާއީނޑުއަޅުގަންޗު  އެހެންނަމަވެސް  ތާނޑުގަޅުއަ،  ދުކުރަން.  މީގައި  ގޮތުއީ  ގައި  ދުކުރާ 

ގެންއިޞްލާޙުށް  ގާނޫނަ ކޯ   ސުޕްރީމް  ފަނޑިނަން  ބެންޗަޔާރުންގެޓުގެ  ބަދަލުގެނައު  މިކަން ލުބަދަމުގެ  ށް    ގައި 

މިނޫނަވާ ނުވަތަ  ގޮތަކަށް  ހިމެނޭނެ  މިކަން  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ބަދަ ންޖެހޭނީ  ދަތިގޮތަކަށް  އިތުރު  ހާ  މި ލު  ސް 

ގޮތުކު ރިޓީން  މެޖޯ   ސީދާސޭހައިން  ފަ ކަމެއްގެ  އޮރެވޭ  މިކަން  ފަގައި  މިނިވަން  ގާއިމުކުރުމަށް  ނޑިޔާރުގެއެ ތުމަކީ  އް 

އޮތް މާ ހުށަހެޅިމިނަމަވެސް، މިހާރު  . އެހެންގޮތުގައި  ބޫލުކުރެވޭޤަށް  ނޑައަޅުގަހުރަހެއްކަމަށް  ނެ  ޅޭއެ އްދާއަށް  ފައި 

 ން. ނަވާލަކުރުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންފާސް ހަމަ މިތީ  ރާކުދުއީތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޒަތްތެ  މެންބަޝުކުރިއްޔާ  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު.  ފާރި  ކަމެއް  ދެންމެ  އެކަމަށް  އިވާތީ ފަހަގަކޮށްލައްވާރު  ވެ 

ކޯ  ށް ކޮށްލާފައި ކުރިއަމިއަށް  ވެސް ކޮމެންޓެއް    ނޑުއަޅުގަ   ޑަކުރުމުގެ އަދަދު ބޮޑުކޮށް ކުޓުގެ  ދާންވެގެން. ސުޕްރީމް 

ކުރުމުގެށް  ނޑައަޅުގައިގައި  ސަލަމައް އެކަން  ގާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސީން  ހީވަނީ  އް  މެކަ  ދީފައިވާ   ފުރުޞަތު 

އޮންސާސީއަނުޤާނޫ އަދަދަކަގައި  އޮނަހިރި  ރައްސުޕްރީ ށް  ނަނީ  ބާރު  ކަނޑައެޅުމުގެ  އަދަދު  ކޯޓުގެ  ޔިތުންގެ  މް 

ން އަދި އެހެން ބޮޑެތި  އް ނޫންނަންޖެހޭ ވެސް ކަމެލުގެދަބަ   ނޫނުއަސާސީއަށް ޤާ،  ހެންވީމާއެ  ލީހަށް ދޭ ގާނޫނަކުން.ޖިމަ

ސުޕްރީޑިމޮކްރެ ވެސް  ޤައުމުތަކުގައި  ކޯޓިކް  އަ  ގެޓު މް  ގެންކުޑަކޮ  ދަދުސައިޒް  ގާނޫނަށް  ހަމަ  ބޮޑުކޮށް    ނަ ށް 

ކޮށްފައި   ކުރަމުންދޭ.  އެބަދަލަކުން  އެބަހުރި.  މިހެންވީމާވެސް  ކޯޓަ،  ސުޕްރީމް  ،  ގޭ ހިން  ނުފޫޒެއް   ށް އީކީއެއް 



  

ނަ ބަދެލެކޭ  ގެން ގެންފާސްކޮށް ން ލީހުޖިގާނޫނަކުން މައޭގެ ސައިޒަށް ގެންނަ ބަދަލެއް  އް ނޫން މެލަ ކަހަފޯރުވޭނެ ކަ ނު

ދެކޭގޮތުގައި.  ލުބޫޤަ  ނޑުއަޅުގަ ގޮތުގައި  އިއްޒަތްތެކުރާ  މެންބައަދި  އިތުރި  ސިރާޖް  މޫސާ  ފުރުޞަތަރު  ށް  ކަރު 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަޖް ސިރާމޫސާ ބަރު މެން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

އި  ލުކުރަން. ޤާނޫނުއަސާސީގަ ބޫޤަންތައް  ރި ކަތި ފާހަގަކު    ވެސް ހަމަ ނޑުއަޅުގަ   މުޤައްރިރު.ރި އްޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އި

ގާނޫނަމިހާ ހަމަ  ވާގޮތުން  ކޯޓު ރުނޑިޔާ ފަކުން  ރު  ސުޕްރީމް  ކަނޑައެޅުމާއި،  އަދަދު  ފަނންގެ  އަދަދު  ންޔާރުޑިގެ  ގެ 

ސް،  ނަމަވެ. އެހެންދަނީ  ގެން ކުރިއަށްޅިޙު މިގޮތަށް ހުށަހެ އިޞްލާ، މިޅުން ވެސް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާއެނޑަކަ

ދެނޑުއަޅުގަ މި  މިގެ  ނޑުއަޅުގަނެވީ  ން  ވިއުއަކީ  ނުޖެހެ  ކަންޕަރސަނަލް  ހަމައެއް  އެހާ  އޮތުން  އޭ.  މިގޮތަށް 

މިއި މިހާރު  ގޮތައެހެންނަމަވެސް،  ހުށަހެޅިފައި   ށްން  އޮމި  ފާތްގޮ  ތާއީނޑުއަޅުގަކުރަން  ސް ތަށް  ދުކުރަން.   

ވިއުޕަގެ  ނޑުއަޅުގަ  ނަމަވެސް،އެހެން ކަމެއް    ކީއަރސަނަލް  ހަމަޖެހޭ  އެހާ  އޮތުމަކީ  މިގޮތަށް  މަކަށް  ކަމިކަން 

   .ކުރިއްޔާ. ޝުފެނޭކަށް ނުނޑައަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރުޞަތު އަރުވަން. ފުބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދަށް އްޒަތްތެރި މެންއިރު.  ންބަ މެރިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެ   ބޮޑަށްވަރަށް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ން މަޙުމޫދު ރު ޖީހާންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަހި

ކޯޕްރީސުއާދެ!   ފަނމް  އަޑިޓުގެ  ގާޔާރުންގެ  މާ  5ނޫނުގެ  ދަދު  ހުށައްދާގަވަނަ  ގޮތަށް،  ގޮތަށް  ހައިވާ  މިވާ  ޅާފައި 

އަޞްލާޙުކުރުއި އިމްޕްލިކޭޝަންނެ  ންނާމުން  ބައްލަވަފައިނޭންޝަލް  ހަމަ  އި ސް  ސިޓީއެއް  ޓަކައި  ލެއްވުމަށް 

އެކަން    ރީއަށް ޜަންސް އެންޑް ޓްރެފިނޭ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   ކީ ޝަނަމްޕްލިކޭދި އިއަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށް އަފޮނުވާ 

ޗެކުކޮށް  ކުރެވޭނެވަރު އަރ ބެސަރުކާރަށް   ކަމެއްންމުހި،  ވެވޭތީބޫލުކުރެ ޤަ  ށްޑަނއަޅުގަލުން  ކަމެއްތޯ  ކަމަށް    މު 

 ލަން.  ބޫލުކުރެވޭތީވެ އެކަން ހުށަހަޅާޤަ

 

  ވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ 

މެންބަރަ އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު. އެއްވެސް  އިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުކުރައްވާ. އިއްޒަތްތެ މިކު  ޝުކުރިއްޔާ  ރި   ހުށަހެޅުމަށް 

 ސައިން.  ރު ޢަލީ ޙުމެންބަ

 



  

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ޙުސައިން ރު ންބަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެ

  ން. އަދި ހަމަ ރަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުމޫދު އެ ހުށަޖީހާން މަޙުރު ބަ ރި މެންއިއްޒަތްތެގައި  ދެންމެނޑުއަޅުގަ

  މިޓީގެ ކޮ  މުއްޢާ   މި ކޮމިޓީގައި ހަމަ އަދިލީހަށް  ޖިންގެ މަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ރައްޔިތުނޑުއަޅުގައެކީގައި  އާއެ

ވެސް   ރައް  މާ ވުންނެއިމުޤައްރިރު  މަޖިލީހަށްއެކީގައި  އައިރު ޅާހަށަހުބިލުތައް    ޔިތުންގެ  ހަމަ    ބަދުގައި  އެ  ވެސް 

އިމްޕް އިނޭންފަ ފާސްވެ   ލިކޭޝަނާޝަލް  ބިލެއް  އެ  ނުވަތަ  ގޮތުން  ނޫނަކަށްވީމަ  ގާ  އެކީގައި  ނަތީޖާއެއްގެ  އޭގެ 

އަ  ންތުދައުލަ ސަރުކާރުން  ބިލުތައް  ޖެދާކުރަންނުވަތަ  އެއާއެކީގައި  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އިނގޭނެ  ޒިންމާ  މާލީ  ހޭ 

ހީ ނއަޅުގަށް.  ހެޅުމަހުށަ އަދި  ނޑުއަޅުގަ  އެއީ   ވަނީޑަށް  ފަސޭހަވެފައި  ވެސް  މަސައްކަތަށް  ކޮމިޓީގެ  މެން 

މަޖިލީހުގެ   އަދި  ވަރަށްގަޅުމުތަމަސައްކަތަށާއި  ވެސް  މަސައްކަތްކުރާއިރު  ބޮޑައި  .  ކަންއްކަމެ  ގެންދާނެސޭހަވެފަ  ށް 

ވަތަ  ނުހަކަށް  ޖިލީވެސް ބިލެއް މަުު  އީ އަބަދއެ ކުރެވޭ ކަމެއް  މަލުމުތަކުގައި ޢައުހަމަ ވަރަށް ގިނަ ޤަޔޭގެ  އެއީ ދުނި

ހުށަ ގޮޕާލިމަންޓަކަށް  ނަތީޖާއެއްގެ  އޭގެ  އެހެޅޭއިރުގައި  މާލީ  އިރެއްގައި ތުން  ސަރުކާރަކުން  ގޮތުން  އޮންނަ 

ޒިންމާއަ ތަކު ތަކާދާކުރަންޖެހޭ  ފަބަޔާ  ލީފުތައްއި  އެއާއެކީގައި  ރިއިމްޕް  ޝަލްއިނޭންންކޮށްފައި  ޓެއް  ޕޯލިކޭޝަން 

 ވާލަން.  ކައި ދަންނަޓަ ހަމަ ރެކޯޑަށް ނޑުއަޅުގަ  ކަ ވެ ހަމަ އެ ވާހަކަމަކަށްވާތީ ކުރާ   ޅުމަކީހެހުށަކީގައި މިއާއެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރު   މެންބަ ރި  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިއްޒަތްތެނޑުއަޅުގަވަގުތު  ރު. މި މެންބަތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް  ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ށް.  ން ލަޠީފަޙަސަ

 

 ކަދެއްކެވުން:ވާހަ ލަޠީފް ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ޅަނގުހު ރު ހެންވޭ

މުޤައްރިރު ފުރަތަނޑުއަޅުގަ.  ޝުކުރިއްޔާ  ކަ  ދާމަ  މެންބައްޒަތްތެ އިރާގެ އިމަކަށް ހިންނަވަރު  މަޙުހާރު ޖީރި  މޫދު  ން 

ހުށަހެށަހު ވެސް  ނޑުއަޅުގަޅުއްވުމަށް  ހެޅުއްވި  ހަމަތާއީދު  ބަލާވެ  ނޑުއަޅުގައެއާއެކީގައި    ކުރަން.  ބޭނުން  ސް  ލަން 

ސަލައިގައި ގޮތެއް މި ކޮމިޓީން ނިންމޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ.  އްނަށް މި މަންމެނޑުއަޅުގަ  ވިޔަސް  ގޮތެއް  ންމެމިއަދު ކޮ

މެން  ނޑުއަޅުގަ  ބިގެން މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެއްޔާލިދު  އީ ތާމޫދުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށްޙުމަ  ންހާޖީ  އެ  އެ ވޯޓަކަށް އަހައިގެން

މި މަޢުލޫމާންހޯދަނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ހުންތު ޖެހޭ  މަޢުލޫގަ އެކީ  ތީއާ ނާނެ  އެ  ހޯދާއިރު  މާއި  ބޭނޑުއަޅުގަތު  ނުން   

ރައްޔިބަލާ ޖަލްސާ ތުލަން  މަޖިލީހުގެ    5އޮއްވާ    ނޑިޔާރުންފަ  7ވާ  މަޢާފްކުރައްމެންބަރުން،    7ގައި  ންގެ 

ން  ލު ން ބަލާ ޓީކޮމި  ތުން މި ހިނޑު އަޅުގައުމިއްޔާ   ހުރި ޔަ ނަށް ބަދަލުކުރި ޖަލްސާގެ އެ ވާހަކަ ދައްކާފައި ޔާރުންޑިފަނ

ނު  ގައި ދެކެވުޓީމަޖިލީހުގައި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމި  އްޞަ އެކީގައި ޚާއާއެ  ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ހަމަ  މުންމުހި  އެއީ

ވެސް ހަކަތަވާ ރިޢާޔަތްކޮށްލުނޑުއަޅުގަ  އް  މުހިމެން  ކަން  މު ންން  ވެދާނެ    އަދަދު   ރުންގެފަނޑިޔާމި  ނޭނގެ  ކަމަކަށް 



  

ކަ  އެޅުމާއިކަނޑަ ހީވަނީ  ނއަޅުގަ  ގުޅޭގޮތުން  ންކަމާއެ  ވެސް  ނެތް ޤާޑަށް  ކަނޑައަޅާފައެއް  .  ނޫނުއަސާސީގައި 

އިނގޭ.    ށްމެންނަނޑުއަޅުގަދެކެވިފައި ހުރިކަން    ލާގައި މަރުޙަސްގެޙުބަގިނަ ވާހަކަތަކެއް އެ  ންނަމަވެސް، ވަރަށް  އެހެ

ވެސް  މާއެހެންވީ ވާހަކަތައް  އެ  ރިޢާޔަނޑުއަޅުގަ،  ކަންކަކަމަ  މުންހިމު  ންތްކޮށްލުމެން  މިހާ  ށްވާނެ    ޑު ބޮ ނޭނގެ 

ދާކެރާކުރާއިރު. ދެން ދެންމެ  ވަކޮމިޓީން ގެންނަން މަޝްގަނޑުމެން  އަޅުބަދަލެއް   ރު  ބަމެން  ރިއިއްޒަތްތެއިރާގެ  ންދޫ 

ފާއެ ވާހަ  ކޮބައިތޯހަގަކުރެއްވި  ބުރައަކީ  މާލީ  އަންނާނެ  ދައުލަތަށް  އެއީ  އެ  ކަ.  ކަންއާއި  ހުށަހަޅަ  ބިލު    ންކަން 

މިއިރުޅާހުށަހަ ގަވާއި  ހާރު .  މަޖިލީހުގެ  މިހާރުއިޞްލާޙުކުރެވެމުންދާ  އެބައޮތްދުގައި  ފޯ  ސި  އެ  މެއްގެ  ފައިގައި 

ލިހުށަހަޅަ ގަވާއިދު އެގޮތަށް  ލާޙުކުރެ  އިޞް މި  ،ހެންވީމާގޮތަށް. އެ  ޔުމެއް ންޖެހޭ  ވަވޭ  ކަމަށް  ދެން  ފާސްވެއްޖެ  ންޏާ 

ބި ބުރަޔަކީ ކޮބައިތޯ ޅިޔަސް ވެސް އޭގެ ސަހުށަހެ  ލެއް ކޮންމެ  ދައުލަތަށް ކުރާނެ މާލީ  ލު  ޞީއާއި އޭގެ ތަފް  ބަބުން 

.   އޭގައި އެޓޭޗްކުރެވިފަބައޮތްއެމެއް ވެސް އި އަދި ފޯކުލަވާލެވިފަހިމަނަންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާރު ގަވާއިދުގައި އެ މާއްދާ އެ

މަސައްކަތް   އެ  އެނއަޅުގަނިމިގެންދާއިރު  އެހެންވީމަ،  ފާހަގަކުރެވޭ  ކަމަށް.    ކަން ޑަށް  ހިމެނިގެންދާނެ  ވެސް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޅު ކުރައްވާއިރުގައި އެ  ކަތްޕުސައްއި އެ މަގަޓީއިދު ކޮމި! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މަޖިލީހުގެ ގަވާ ދެއާ

އެ ކުރިއެރުނަމެންނޑުއަޅުގަ  މީކަގެނެވޭ  އިޞްލާޙު  ގަވާއިދަށް  އިތުރު  ލިބޭނެ  ރަނގަޅުކަށް  ގޮތުގައި  މެއް  މެއްގެ 

ފާހަގަކުމެންނަޑުނއަޅުގަ އިއްޒަށް  މެންބަރެވޭ.  ކަތްތެރި  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ދެންމެ  ޙައްރު  ލު  ންތައްތަކަށް 

ކުއިރާދަކު އޮރިރެއްވިއްޔާ  ލިބިގެންތްއަށް  އިއްޒަތްތެތާނގައި  ސަދާނެ.  މެންބަރު  ފުރުޙުސައިނަދު  ޢުރި  ޞަތު  ށް 

 ވަން.  އަރު

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު ސައިން މެންބަރު ސަޢުދު ޙުދާއިރާގެ  ވިލިނގިލި 

އިއްޒަތްތެއާދެ!   ކޯޓުޝުކުރިއްޔާ  މުޤައްރިރު.  ގެނެވޭރި  މި  ގާނޫނަށް  ހަމަ  ނޑުއަޅުގަޞްލާޙު  އި  ތަކުގެ  ވެސް   

ތާއީޖިލިމަ ހަމަ  ވެސް  ފްލޯރގައި  އެބަ ސް  މީގައި  އެހެންނަމަވެސް،  ތަނޑުއަޅުގަ  ދުކޮށްފައިވާނީ.  އެބަ  ބާ ރިޖުމެން   

ކޮން  ކުރަން ގާނޫނަށްމެފަހަރަމިގޮތަށް  އިތު  ކު  ބަދަލުގެނެސްގެން  މިހެކޮށްފައި  ރުމި  މިކަން  ން އުނިކޮށްފައި   

ވޭނެ ނިޒާމު އޮތީމަ. އަސްލު  ގައި ގާނޫނަކުން މިކަން ކުރެ މާއެކީމާވަނީ ފަސޭހަކަމިގޮތަށް މި ދި.  ބަބުދިމާވާންޖެހޭ ސަ

މި ކޯޓުޙަޤީޤަތުގައި  މިގޮތަށް  އަދަދު  ކު ތަކުގެ  ފަސޭހައިން  އޮތުޅެހާ  ސަބަބުން  ވެން  ނޭމީމުގެ  އެބަ  ގެ  އަސަރު  ދެވޭ 

އިޞްލާޙެއް   ގެނައި  ހަމަ  ސަރުކާރުން  ކުރީގެ  މީގެ  ތިފަނޑިޔާ  5ރުން  ފަނޑިޔާ  7ކުރޭ.  މި ރިރަށް    ކޮށްގެން 

ރާއްޖޭ  ނަންޖެހުނުގެން ހަމަ  ޖުގެ ސަކަރާތުގައި  ފު  އެއްކޮށް  އޭދިޔަޑިގެންނޑިޝަރީ  ނަތީޖާއަގެ އީ.  ވެގެން  ދިޔައީ  ކަށް 



  

ސަރުކާމު ސިސްޓަމަށް  ޖުޑީޝަލް  ބާރާއި،  ޅި  ހިންގާ  ބާރުހެދުގާނޫނު  ރު  ބޭނު  މުގެ  ބާރު  ފިއްދެ    ލީ. ތާންކޮށްގެން 

އަނެ   ،ވީމާންއެހެ އަންނަހަމަ  ވެސް    އްކާމިހާރު  މިވަނީ.ނީ މި  މިގޮތަށް  ހަމަ  ސޭމްތިންގ  ހަމަ  އޭގެ  ދެން     

ދޭއިރު  ސަކަ  ތްގޮއެމެން  ނޑުއަޅުގަ ދެނީ.  މި  ފުރުޞަތުތަކެއް  ރުޖޫޢަވާން  މިގޮތަށް  ރުންނަށް  ފަނޑިޔާ   7ރާތްވެގެން 

ދެން  ބަދަލުވެގެންދާއިރު މިމެނޑުއަޅުގަ  ތަޖުރިބާ  ފަ  ން  ސެލެ ކުރަނީ  ހިކުރުކްޓްނޑިޔާރުން  މި  ނގާ  މުގައި 

އްޖޭގައި  ލް ސިސްޓަމެއް ރާޝަޖުޑީ  ފުވެރި ޔާރުގެ ސަލާމަތްކޮށް މިނިވަން އިންސާޑިމި ކަންކަމަށް. ފަނކާއި  އްތަތަކަން

  އިޞްލާޙުތައް މި  ންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި  ތް ރައްޔިތުއޮ އެބަ ވެން  ރެޏާ އެކަން މިވަގުތަށް ކު ން ކުރާ ކަމަށް ވަމުގާއި

ޤާނޫނުއަސާސީގަނެގެ  ށްސާސީއަޤާނޫނުއަ މިކަމަށްސްގެން  ސޮލިއުޝަނެއް  ދާއިމީ  އެބަތުފުރުޞަ  މުގެ ވުހޮ   އި    އޮތް  

ކު  ފަހަރަ  ތް. ކޮންމެގޮދޭ  އެ   ހަމަ ޕަރސަނަލީ ނޑުއަޅުގައުމަކީ  ވިގެން ދި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރެ . އެހެންވީމާތުމިވަގު

މިކަން ކުރަން ދިމާކުރީމަ ދެން ބަޔަކުގާނޫނަކުން  އަކަށް    9ތަ  ނުވަ  އަށް   5ކޮށާލާނެ  މި  އްކާ  ނެ  އަސްވެ   އަންނަ 

ބަދަލުކޮށްވެ ކޮންމެ  ،  ހެންވީމާފާނެ. އެސް  ބަ ކާރަރު ސަމި  ލިބޭގޮތަކަށް  މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  ރައްޔިތުންގެ  ލާފައި  ކުން 

އެޓޭޖުޑިޝަރީ ތި  ކްކޮށްއަށް  ފައެވަގުތަކު  ފަނޑިޔާރުޑިޔާ ނބި  އައު  އަނެއްކާ  ވަކިކޮށް  ލައިގެން  ން    ރީ ޖުޑިޝަ ރުން 

ކުރަންކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ   ދެން މަސައްކަތްތަކެއް  މި  .  ވެސް  ހަމަދުވަހަކު  ނު ކަމަށް  އެހެޖެހުމެއް  ،  ންވީމާލިބޭނެ. 

ތަމެންނަނޑުއަޅުގަމިވަގުތަށް   އެބަ  ރާއްޖޭވޭ ބާކުރެރިޖުށް  ޖުޑިގެ   ވަރަ  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތައި ބަ  ށްޝަރީ  އް  ވަރު 

ކަށް  ޞްލާޙުތައިތަކުގެ  ން ހުރި މަސައްކަތް ކުރަންމަންޖެހޭ. އަދިނި  ބަހުރިކަން އެނަ ކަން ގިށްރަ. ވައެބަހުރި ނުނިމި

އި  ގަޓުސުޕްރީމް ކޯދިވެހި  ންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. ރާއްޖޭގެ  މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ގެ  ތަށް ގުވައިރު ވެސް މިބަލާ

ތެރެއިޔާނޑިފަ  5 ޔާމީންންޗަށް  ބެގެ  ންފަނޑިޔާރު  ، ންރުންގެ  ވެސް ރައީސް  ނެވުނު  ގެ  އެ   ރުގައި  ސަރުކާ ބަލާއިރު 

އިތުރު   ސުޕްރީމްޔާ ފަނޑި  2ވަކިކޮށްފައި    ންޔާރުފަނޑި  2ބަދަލު  ވެގެންދިޔައީ ކޯ  ރަކު  ނަތީޖާއަކަށް  ލުމުގެ    ޓަށް 

މް  ޕްރީ ސުސްލާފައި ގޮސްފައިޓަހަމަ   ވެސް  ންއިނުގަންނަ ފަނޑިޔާރުން ބަލަހި ރައްޔިތުވެފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ދި

ވަ ޖާކޯޓަށް  ލިބިގެނުމުގެ  އެހެންވީމާގަ  ފެނަމެންނޑުއަޅުގަ،  ންދިޔައީ.  ހަމަނުނުށް  ވެސް  ޔަ  .  ޤީނުން 

ހުވަގއ.ވިލިނގިއްޔަ ނުވަތަ  ގއ.އަތޮޅަޅަތޮއަ  ދުނށް  ގޮސް  މިއީށް  އަރާލާއިރަށް  ފަނޑި  ށް  ރުންނެއްހޭ  ޔާ ކޮން 

ރައްއަ ވިލިނގިލި  ފަ  ޔައިދޭނެޔިތުން ކިހާލާއިރަށް  ކޯޓަށް ވައް  ،ނޑިޔާރުންއެ  ތިބި ފަނޑިޔާރުސުޕްރީމް  ގެ  ންދާފައި 

، މިކަން މިގޮތަށް  އޮތީ. އެހެންވީމާ  މް މި ޓަސް ސި  ޖުޑީޝަލްއްޖޭގެ  ޙާލަތުގައި ރާ   ، މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

ސްޓަމާ  އްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސިހިރާއެކީގައި ގާނޫނުން ދިވެ  ލިބެނީ ފަސޭހަކަމާ މި  އް  ތެޅެލަން ފުރުޞަސަރުކާރުތަކުން ކު

  ށް އެ ފުކޮސާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް   ޤާކާރާއިސަރު  މަޖިލީހާއިގެ  ރައްޔިތުން ،  މާޞަތު އޮތީމަ. އެހެންވީކުޅުމުގެ ފުރު

ފުރި އެބައޮތް  ހަބާރު  ދީފައި  ޗެޕްޓަރމަކޮށް  އެހެންނަތަކުގައި  މި  މި    ގައިޝަރީ ޑިޖުމަވެސް،  ޤާނޫނުއަސާސީގައި. 

.  ގައި ފާއިތުވި ތާނ  ނީދަން މި  ގަމުކުން ވެސް ނަ ރަސަރުކާ  ޖް ހަމަ ކޮންމެޑްވާންޓޭއެގެ  ލު ހޯލޫޕްހޯލް އެބައޮތް. މި ލޫޕް

ކުރީންވީމާހެއެ އޮތްތާ،  ދެން ނ އަށް  އަންނަގައި  އަދިރަ ސަރުކާ    ވެސް  އެކުން  ވެސް  ބަޔަކު  އަންނަ  ދެން  ކަން   



  

ގޮތެއް އެހެންވީމާ  ވެގެންދާނެ  ރައްކާތެރިކޮނޭނގޭނެ.  ޔަ،  ހަމަ  އިޤީށް  ހިނގަމުންދާ  މި  މިހާރު  ވެސް    ޙީ ލާޞް ނުން 

ކަމުގައި    ކަމެއް   އެދޭބޮޑަށްގަނޑު ވަރަށް ހަމަ އަޅުއުމަކީއް ގެނަ އްލެޙަދާއިމީ ގޮތެއްގައި  ތެރޭގައި މިކަން    ޑާއެޖެން

ވެސް    ހާން. ވީރަން ހަމަ ބާރު އަޅަދައްކާލީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މިވަގުތު މިކަން ކު  ވާހަކަ މި  ގޮތަށް މިތީ އެދެކޭ

ޖުޑިޝަރީ  އަވަ ރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތަކާގަތެރޭހަކަށް  ނުނިމިހުރި  އަ   ވީހާ  އި  މިކަންކަވެސް  ކޮށްލެވޭ ވަސްކޮށް  ނެ  ން 

،  . އެހެންވީމާޔާރުން މަދުވެގެންއުޅެނީ ފަނޑި މި ގައިގެން ނުހިނ  ކަންށް ބަލާއިރު ވެސް ކަން ލޯޑަފަނޑިޔާރުންގެ ވޯރކް 

 ޔާ.  ޝުކުރިއް އެބަޖެހޭ ބަލަން. ވޭތޯން ކުރެ ޑިޔާރުން ގިނަކޮށްގެން ނަމަވެސް މިކަފަނ

 

 ވުން: ހަކަދެއްކެ ޔާސަތުން ވާ ރި

އިއްޒަ  އާދެ! މެޝުކުރިއްޔާ  ދެކަމެތްތެރި  އަޅުގަނޑު  އިންބަރު.  ފާހަގަކޮށްލާނަން.  މެއްޒަތްއް  ޙަސަން    ންބަރުތެރި 

ބަދަލުގެނައުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ނިންމެވިކޯޓުގެ ސައިޒަ  ހުށަހެޅުއްވި އެންމެފަހުން ސްޕްރިމް  ލަޠީފް އިރުގައި  އް 

ހޯއްދެ   ،އްޔާމިޔައު ޔައުމިއްޔާ  ޚާއްވުމާމަޖިލީހުގެ  އަދި  މަޖިލީހުގެ  ޞަ އި  އޭރު  ޔަ  ގައި  ދުމެ  އާ ރުގެ ޔާފަނޑިއުމިއްޔާ 

ހޯދަސް  ޙުބަ ޔައުމިއްޔާ  އެގަނޑުއަޅު  ންހިންގިއިރުގެ  ޓަމެން  ބަލާލުމަށް  ހުށަހެޅުމަކަ،  އެއަށް  .ކައިއަށް  އައެ    ދި ށް 

 ން.   އަރުވަޞަތުވާ ފުރު ސައިން އެބަ އެދިވަޑައިގަންނަޙުސާން ޙި ންބަރު ، އިއްޒަތްތެރި މެއްދެއް ލިބިފައެ ތާއީ

 

 ސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙު ން ސާޙިގެ މެންބަރު ދާއިރާ ތުޅާދޫ

ން ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްހެން. އަދި  ގަނޑުމެއަޅު  ދިރާސާ  ރުރާއިއިކުމަސައްކަތް   މިހީވަނީ  ގަނޑަށް ވެސް  އާދެ! އަޅު

މަސައްކަތަކަށްމުހި އެހެންވީމާވެންމު  މެންބަގެންދާނެހެން.  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުއްވި ފްޠީލަސަން  ޙަ  ރު،  އެ     

 ކުރަން.  ދުއީއަޅުގަނޑު ތާ ހުށަހެޅުމަށް

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ޝުކުރި އިއްޒަތްތެރި އާދެ!  ހުށަހެއްޔާ.  މެންބަރުގެ  އަނެއް   ދެން  މިވަނީ.  ލިބިފައި  ތާއީދު  މިހާރު  ކަމެއްގެ  ޅުމަށް   

  ގެ ގޮތުގައި މި ޑީންގެ މި ބިލުގެ ސުންގަޅުގަނޑުމެއަ  ވަނަ ކަމެއްގެ  ގޮތުގައި  2  ށްލަންޅުގަނޑު ފާހަގަކޮތުގައި އަގޮ

ކަކޮމިޓީ ކުރިން  މީގެ  އެހެންވީމާޖުލައި  14ވަނީ  ނޑައަޅާފައިން  އަޅު.  ކޮމިގަނޑުމެ،  ދެންމެ  ހުށަހެޅުއްވި  ޓީން  ން 

ގެންނަ  އް  ކޯޓުގެ ސައިޒަށް ބަދަލެ  ބިލުގެ ސްޕްރިމް  ގެން މިޓީ ލިޔެރީއަށް ސިޓް ންސް މިނިސްހުށަހެޅުމެއް އެއީ ފިނޭ

  މި މަހުގެ   ގައި ޅާއިރުޓީއެއް ހުށަހަސިލުމުގެ  ބެ   އާދޭތޯ   ކޭޝަނެއްއިމްޕްލިންޝިއަލް  ނޭފައިއްވެސް   އެގެންގުޅި  އުމާނަގެ

ދުވަ   14 ސުންގަވަނަ  ކަނޑައަޑީހުގެ  ގޮތުގައި  ވީކްއިރުޅާފައިވާ ގެ  ދެމެދުގައި  މި  އެބައާދޭޑެންއެގައި  ވެސް  . އް 

ސުންގަޑިއައެހެންވީމާ އަ،  ނިންމޭޅުގަނޑުމެށް  މިންވަރަށް  ންނަށް  ކޮމިޓީއި  ތުގުވަނެ  ބޭނުންތުރަށް    ފުޅުވާ ން 



  

އިތުރު ހުށަހަޅުއްވަކުރުމަށް އެގޮކަމަށްވަނީނަމަ  ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރުކޮށްލުންނީފި ކަމަށްވައިތަށް  އަޅުގަނަމަ  ނޑުމެންގެ   

ކުރި  އަޅުގެ  ށްއަމަސައްކަތް  ކަމަށް  އެއީ  ގޮތަކީ  ރަނގަޅު  އެހެންދެވެން  ދެކެނީ.  މި މާންވީގަނޑު  ޖަސިޓީގެ   ،  ބު  ވާ 

ލަން.  މިދާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ންނިބިލު ނުއްޔާ  ނޫނިވެސް ސުންގަޑިއަށް މައްސަލަ    ންމެސްވެގެން އަޅުގަނޑުބި ލަނުލި

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ސިރާޖު މޫސާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަދޫ

މުއިއްޒަތްތެޔާ  ޝުކުރިއް އެހެންނަމަ  ރިރު.އް ޤަރި  މާބޮޑައިތުރުކޮށްލަން  ހީވަނީ  ގަނޅުއަ  ންކުރުދޫ  ށްވެސް    14ޑަށް 

 ދެތިން  ސިޓީގެ ޖަވާބު   ގަނޑަށް ހީވަނީ އްތޯ. އަޅު ދުވަހަށް އިތުރުކުރަން ކިހިނެ. އަންގާރަ ކަށްތަ ދުވަހައާދީއް  މިވަނީ

ތެދުވަހެއްގެ  ލިބޭނެރޭގަ  ހަމަ  .  އި  މުއްދަތެއްހެއެކަށީގެއެއީ  މިންވާ  މާބޮޑަށް  ނުފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ސައްކަތް  މަ  ން. 

ދިރާޑުގަނޅުށް. އަލަސްކުރާކަ މި  ކިހިނެއްތޯވަނީއަންގާރަ ދުވަހަ  ހަފްތާގެ  އަންނަމިއި  މާ އެކީގަކުރުސާމެންނަށް   ؟ށް 

 ގަނޑު ހުށަހަޅަން އަންގާރަ ދުވަހަށް.  އަޅު

 

 ކަށްފަހު( ތުކޮޅަ)ވަގު

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 މޫދު. ޙްންބަރު ޖީހާން މައިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މޫދު ވާ ޙްބަރު ޖީހާން މަރު ދާއިރާގެ މެންނަވަހިން

މޫސާތްތެއިއްޒަ މެންބަރު  ހުރި  ސިރާޖު  ހުށަހެޅު ށަހެޅުއްވި  މުހު   2ން    ޖުލައި    16އިތުރުކޮށްފައި    ލަތުދުވަހަށް 

 ރަން. ކު ގަނޑު ތާއީދުމެންގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުމަށް އަޅުގަނޑުއަޅު  ގާރަ ވާ ދުވަހަށްއަން

 

 ހު( ޅަކަށްފަ)ވަގުތުކޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ސިރާޖު މޫސާ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަދޫ

ކުރާ  ޒިރުހާލް  މި ކޮމިޓީއަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަ   ގައި   16ވެސް  އްރިރު. އަޅުގަނޑު  ޤަރި މުޔާ އިއްޒަތްތެއްޝުކުރި

ހަ އިންކަން  ހަމަޖެހިފައި    16 ހުށަހަޅަން.  ދުވަހަށް  ވަނަ  17  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  .ކައްސާލީމަނދާނުން  ގޮތަށް 



  

.  ން ނިންމާފަޒިރުކުރަހާރ ޖެނެރަލް  ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަޝެޑިއުލް   މިހާރު   ގައި ކޮމިޓީ   ވަނަ ދުވަހަކީ މި 

 ން.  ން ހުށަހަޅަލުކުރަނަ ދުވަހަށް ބަދަވަ  17، ންވީމާއެހެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރި

 ންބަރު ޖީހާން.އިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މޫދު ވާ ޙްބަރު ޖީހާން މައިރާގެ މެންވަރު ދާ ހިންނަ

 ކުރަން.ދުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީއަޅު

 

 ދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާހަކަރި

  ސާ ން އެއީ މޫ ވުށަހެޅުއް ހުށަހެޅި ހުއި މެދުގަ  އާސުންގަޑި  ގުޅިގެން  ކާ ހަގަކުރި ކަންތައްތަފާ  މި  ންމެޅުގަނޑުމެ އަދެން

އަދި    .ޖުލައި  17ކަމަށް.    17ކީ މިހާރު  ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަ  މި ބިލު    ހުށަހެޅުއްވީ ރު މެންބަ  އްޒަތްތެރި އި   ރާޖުސި

އިހެޅުހުށަ  އެ މެންބައްޒައްވުމަށް  ޖީހާން  ތްތެރި  ތާވަމިރު  ސުންގަހެންވީމާއެ  .އްވާފަރަކުދުއީނީ  ބިލުގެ  މި    ގެ ޑީ ، 

އަޅުއްސަލައިގަ މަ ވޯޓަގަނޑުމެއި  މިހާރު  ނޫނިކަން  އެ ށް  އިފުބޭ  އްޔާ  ނުކުރާ ޟް ރާތިޢުޅަކު  އެގޮނީކަމަށްވަ  ތަށް  ނަމަ 

ކަމަ ބަލައިފާސްވެއްޖެ  އަޅުގަނޑު  ކުރިށް  އަޅުގަނޑަށް  އަގެން  ގަސްދުކުރަނީ.  މެންބަރުއިއްށްދާން  ސާން  ޙި   ޒަތްތެރި 

 ޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ.  ރުފު

 

 ދެއްކެވުން: ސައިން ވާހަކަޙު ސާން ޙިރު ބަ ންދާއިރާގެ މެ ތުޅާދޫ

އަޅުގަނޑަމަޢާފުށް  ވަރަށްބޮޑަ ކުރިން ކުރައްވާތި.  އަސްލު  ދަން  ށް  އަޅުގަނޑު  އޮލާފައިއި ނަވަވެސް  މަ    ، ންޑޭންނާނީ 

ޖޭ.އެގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެ  2:30ދުވަހު    2މި  ސްޑޭ  ނިވެ   ގޮތަށް މި ކްލޭޝްވާ    އާ ޑިގަ  ސީ އޮންނާތީ އެ.ސްސް 

އޮތީ އަޅުގަގަޑި  ކޮމިޓީގެ  މަ  މި  ތަންކޮ  ގައިސައްކަތުމަނޑަށް  އެބައިވެރިވާން  އުނދަގޫވާތީވެ    ކަމަށް   ދުވަހު  ޅެއް 

   ދަންނަވާލަން. ހަކަދޭ ވާ ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެއިވާ ގޮތަކަށް ހައްދަވަނުގަޑި ކްލޭޝްވަންޏާމު 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އްކެވުން: ކަދެވާހަތުން ޔާސަރި



  

ހު އެ  އިއްއްވި ހުށަހެޅުށަހެޅުއާދެ! ދެންމެ  މެންބަޒައްވުން  މޫސާ ތްތެރި  މި ބި   ސިރާޖު ރު  ލު ނިންމުމުގެ  ސުންގަޑި 

ހުށަހަޅުއްވަ   17  ސުންގަޑި ކަމަށް  ތާއީ  އިޖުލައި  އެއަށް  ލިބިފައިވާތީ އަދި  މެންދު  އިއްޒަތްތެރި  އަދި    ކު ރަ ބަވެ 

 އޮތް  ދެން  ދެ!ން. އާޤުފާއްތިބެލީ އި   ވެއްޖެ ކަމަށްސްމެން ކޮމިޓީން ފާއަޅުގަނޑު  ށްގޮތަވެ މި ނުކުރައްވާތީ ޟްރާތިޢުއި

ސްޕްރީ ރައީ ކޯ  މްމައްސަލައަކީ  މަޖިލީހުގެ  މައްސަލަ  ސިޓީގެ  ފޮނުއްވާފައިވާ  ފޮނުއްސަޓުން  ސިވެށް    އެ   ފުޅު.ޓީވި 

ދިރާސާކޮ އަޅުގަނށްލުމުސިޓީފުޅު  ކޮމިން  މަޖިލީޑުމެން  ފޮހުޓީއަށްވަނީ  މަސައެހެންވީމާ  . އްވާފަނުން  އެ  އްކަތް  ، 

ކުރިއަޅުގަ ގެންދިއަނޑުމެން  އެޖެމައުށް  އެބަންޑާށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    ގައި  ދެން  ދިގު  ކޮޅެއް  ތަންހިމެނޭ. 

ނެ މި ކޮމިޓީގައި މިހެން  ންވާނުޅެއް ބޭވަގުތުކޮ  ކޮށްލަން ވެސް ދިރާސާ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު  ފުޅަކީސިޓީފުޅެއް މި ސިޓީ

 . ންއެދި ހުށަހަޅަ  ށް އަޅުގަނޑު ޝްވަރާއަކަކަށް މަކުރާނެ ގޮތަމަލުޢަމެން  ނޑުޅިގެން އަޅުގަގު  ރު ވެސް. މިކަމާ އިތިބޭ

 .  ޞަތު އަރުވަންށް ފުރުސައިނަޙުން ސާޙިންބަރު ރި މެރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އިއްޒަތްތެފު

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ ންސައިޙު ން ސާޙިންބަރު ދޫ ދާއިރާގެ މެތުޅާ

ފާހަގައަޅު  . އާދެ! އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުއާދެ!   ބޭނުންވަނީ މިށް ކޮގަނޑު ހަމަ  ން  ގުޅިގެ  އާސިޓީ   ލަން 

މި  މި ބިލަކާ ސް ޙުބަމަޖިލީހުގެ    ސިޓީއަކީ  ސް  ކުރަމުންދާ  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި    އުއްތަމަ ކޯޓުގެ    މްޕްރީގުޅިގެން 

  ވަނީ ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޅުދެން އަ  .ހޭނެ ގޮތާއިމެދުޖެން ދާންބިލު ބައްޓަންވެގެ  އެއް  ނެނިއަޕީ އޮރުގެފަނޑިޔާ

ކޯޓުގެ ދައުރާއި، ކޯޓުތަކުގެ ދައުރު ވަރަށް    މް ސްޕްރީ  ،އިދައުރާ ޔާރުގެ  ފަނޑި  ސީގެ އުއްތަމަނޫނުއަސާޤާޤީޤަތުގައި  ޙަ

ކަނޑައެއޮންނަ  މިއިންތަކެއް    ކަން.ސާފު ހެގާނޫނު  .ޅިފަނީ  މިދު  ބާރު  ރައްއޮންނަ  މުގެ  މަޖިލީނީ  ހަށް.  ޔިތުންގެ 

ބައްޓަ ނޫގާ  އެ ން އަންނައިރު  ވެގެޓަންބައް  އްނޫނެގާ އަންންނެއް އެ  ރަނގަޅު ގޮތަށްތޯވެގެން  އެންމެ  ޓް  ސްބެ  ،ނަނީ 

އެކަންޓިކް ޑިމޮކްރެ  ،އެއްގޮތަށްތޯ  އާ ސްސަޕްރެކްޓި މުޖުތަމަޢުގައި  ކު  ސްތަށްތޯގޮ  ރާ ތައްތައް  ނުވަތަ  ކޯޓުން    މް ޕްރީ 

ޙަޤީ  މި  ގޮތަށްތޯ   ގަންނަވާވަޑައިފުޅުވެނުންބޭ މިއީ  އަކަންތައްތައް  ސްޕްރީޤަ  ޅުގަނޑުޤަތުގައި  ގޮތުގައި    މް ބޫލުކުރާ 

ޙަލާލްކޯޓަ ނިންމަން  އެ  ވިދާ  ށް  ޙައްޤެ ޅުވުމުއެއްޗެއް  އަކައޮތް  އް  ގެ  ނޫން.  މިންތައްތަކެއް    ނިމި މަރުޙަލާ    ދި 

  ނޫނުއަސާސީގައި ޤާކޮށް  ނަނީ ވަރަށް ހަނިއޮން  މި  ކޯޓުގެ ދައުރު  މްސްޕްރީ  ވެސް  މުންއުވެގެން ދި ބިލު  ށް އެގާނޫނަކަ

މަޖި ފާސްކުރާ  ލީހުރައްޔިތުންގެ  ބަޔާންކޮށްފަ  ކާ ގާނޫނުތަން  ގާނޫގާނޫއެއީ  .  ގުޅިގެން  ނުވަތަ  ބަޔެއް  ގެ  ނުނުން 

އޮ  އެ  ،ޚިލާފުވޭތޯ  އާނޫނުއަސާސީޤާދާއެއް  މާއް ގާނޫނީ  ނަޒަރުގައި  ނުވަތަނިގަނޑުބޭފުޅުންގެ  ގާނޫ  ނިޒާމް    ނީ 

އެވެންބައްޓަ އަންނަންޖެހެނީ ކިހިނެއްކަން  ނަންޖެހޭ  ންއޮއެ  ޒަރުގައި  ފުޅުންގެ ނަބޭ   އެ އިނާބޭފުޅުންގެ އޮޕީނިއަ  ގެން 

ކުރަން މިގޮތަށް  ތާމަހިތުގައި ވަރަށް  ޑު ޙަޤީޤައަޅުގަނ،  އެހެންވީމާވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމެއް ނޫން.  ގޮތަށްކަން ނު

މަޖި ރައްޔިތުންގެ ތިއްބަވަ ތަކަށް  ލުބި ސްކުރަމުންދާ  ޙުބަ  އިލީހުގަ   އުއްއިގެންކޯޓުތަކުގެ  ފަނޑިތަ    ދި އަ   ،ޔާރުމަ 

މިގޮތަޞަޚާއް ބިލުތަކަކޮށް  އޮޕީށް  ދެއްވީމަށް  އަޅުނިއަން  ފާހަގަ. ދެން  ޖަމްފަނޑިކޮށްލަން  ގަނޑު  ޔާއެއް  ޢިއްޔާރުންގެ 



  

އެހެންވީ ޖަމްމާއެބައޮތް.  އެ  އަޅުގަނޑުމެޢި،  ގޮބޫޤަން  އްޔާއިން  ދާލުކުރާ  ޝަރުޢީ  ހިނގާ  އި ތުގައި  މި  ރާގައި 

ކަ  ތައްތަކާކަން އޮޕީނިއަން  އިކްޓި ލެގުޅިގެން  އެކަމަކު  ދެވިދާނެ.  ފަނޑިޔާރުންންޑިވިޖުވްލީ  ރާއްޖޭގެ    ނަށް އަލް  އަދި 

ތޯ ނޫންތޯ  ވޭޚިލާފުފާސްކުރާ ގާނޫނާ    ސީ އާއި މިތަނުންޤާނޫނުއަސާ ޔާރުން އެއީ  ލާގެ ކޯޓުގެ ފަނޑިއެންމެ މަތީ މަރުޙަ

މެ  އެންއިންވޯލްވެވަޑައިގެންނެވުމަކީ    ގައިގެ މަރުޙަލާބިލު އެކުލަވާލުމުންނަށް  ބޭފުޅު  ފުޅުން. އެ ބޭއްބަވާ  ކަނޑައަޅަން ތި

އެކްސެ  ރަނގަޅު އިންޓަރނޭޝަނަލީ  އަދި  ކަމަކަށް  ތެރެއިތަކުސްމްނޯ  ޑްޕްޓެ ގޮތް  ޕްރެކްޓިބެން  ގެ  ގޮތަށް  ސްޓް  ސް 

 . ކުރިއްޔާޝު ބޭނުންވީ.  ށްލަންހަގަކޮތައް ފާކަން  އެހަމަ  އަޅުގަނޑު ވޭތީ ބެލެކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ނު

 

 އްކެވުން: ދެކަހަރިޔާސަތުން ވާ 

 . ސާ ސިރާޖަށް މެންބަރު މޫރު. އިއްޒަތްތެރިތްތެރި މެންބަޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަރަށްބޮވަ

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާގެ ފޮނަދޫ ދާއި

ހަގަކުރެއްވި  ފާއެ ރި މެންބަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ   ،ންބަރު މެއްރިރު. އިއްޒަތްތެރި ޤަޒަތްތެރި މުއިއްޔާ އްރިޝުކު

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ   ވަރަށް  ޚާއްފަދައިން  ފަނޑިޞަކަމެއް  އުއްތަމަ  މި ކޮށް  ކުރުން ކަންތައްތަ  ބާވަތުގެ   ޔާރު  އީ  މި  އް 

ކަމެގަނޑުއަޅު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ހަމަ  ވަރަށް ސާޤާއް.  މެން  ކު   މްޕްރީން ސްބާރާތުޢިފު  ނޫނުއަސާސީގެ  ރެވޭނެ  ކޯޓަށް 

އު ތައްތަކަން ފަނޑިކާއި  ކުރަންއްތަމަ  ކޯޓުތަކު ޔާރު  ބަޔާންކުރޭ.  ކަންތައްތައް  ފަނޑިޖެހޭ  މަސައްކަތެއްގެ  ގެ  ޔާރުންގެ 

ދި އެ  ތައް ނިންމުން. އައެއްގޮތަށް ކަންތައް  ގާނޫނާ  ސާސީ އާއިނޫނުއަޤާކުރަނީ    ޔާން މިން ބަސީނޫނުއަސާޤާއި  ގަގޮތު

ގާނޫނުގަ ނުވަތަ  ނެއެކަން    އި ޤާނޫނުއަސާސީ  ގޮތަކަށް  އިވަކި  ގޮތަކަ މްދީސްލާތިއްޔާ  އޮންނަ  އެކަން  ށް  ނުގައި 

ދިހަމަޖައްސައިގެ އައުން  މިން.  އަޅުފާހަގަގުޅިގެން    އާސިޓީ  ޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ކަމަކީ  ވެސް    އަބަދު  ގަނޑުމެންވާ 

ވާލު  ށް ސު ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑަ  ވަރާފެންގެ  ގެ މިހާރު މިހުންނަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުޓުކޯ  މް ހަކަ. ސްޕްރީމިދައްކާ ވާ 

ބާރަކީ    ދުމުގެ ހެ  . ގާނޫނުތައް ކުރުމަށް އޮންނަންތައްކަ  އް ތަކެ އެބަކުރޭ މަރުޙަލާސީގައި ބަޔާން ނޫނުއަސާޤާ  އުފެދެނީ.

ބާ ލިބިގެންވާ  ހަދަންވީމަޖިލީހަށް  ގާނޫނު  ކަނޑައަޅަ  ރެއް.  އެ  މިންގޮތެއް  ނިންމަވާނީ  ގޮތެއް  މަޖިލީހުގެ    ވީ 

އޮންއްޔަލަބިއަޣު ކުރަން  މިކަން  ގޮތުން  އިއްޒަތްތެ ގާ  މާ ނިން  އެތަށް.  ނަ  ދާއި ތު  ،މެންބަރުރި  ނޫނަކުން  ރާގެ  ޅާދޫ 

މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ގާނޫނަކާ ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ    ނުވަތަ  ކަމުގައިވަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ނީނަމަ  ފުށުއަރާ 

  މި   ،ވެސްމަނަހެން. އެ ށް ހަނިކޮށް ލިބިފައި އެބަވޭން ވަރަޤާނޫނުއަސާސީމާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް    ކޯޓަށް   މްސްޕްރީ

ހަމަމަރުޙަލާ ކުރުމަކީ  މިކަން  ފަނޑިގައި  ފެންވަރާއިޔާ  އުފެއަޅުގަނޑަ  މެދުރުގެ  ސުވާލު  ކަމެއް.    ދޭނެއްށް 

  ޑުވާ ކަމެއް. މި ޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮއް ކުރުމަކީ ހަމަ އަޚިލާފަށް ކަންތައްތަ  ތަކާއިން  ބަޔާންކުރާ  ގައިނޫނުއަސާސީޤާ

ކޮށް  ޞަޖެހޭ ޚާއްބަކޯޓުން އެ  މްސްޕްރީ  ތް ކަމަކީ އެއީ.ކުރަން އޮ ގަފާހަވެސް    ޅުގަނޑުއަ  ،ގަނޑުމެން ހަމަސިޓީ އަޅު



  

  ގައި އަސާސީނޫނުޤާނަށް  ޔާރުންފަނޑި  ނގޭ ފަނޑިޔާރުން ތިބެން. އެބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް އި  ނޫނުއަސާސީގައި މި ޤާ

ވާހަކަތަކާއި  އިރުގައިސީ އެކުލަވާލިސާޤާނޫނުއަ  މި ކޮށް  ފުއް ވަރަށް ސާތަންތައްރި ކަމިހުއި  ޔައުމިއްޔާގަ  މި ދެކެވުނު 

އެބަޖެހޭއި ވަރަށްނގެން  ބަވަރަ.  މަށް  ކަންކަމާއި  ވަރަށްގިނަ  ދެކެވިގެން  ވާހަކަތައް  ކުރެވިގެން  ޝްވަރާއިވަރު 

އޮތްއެކުލަ އެކުލަވާލެވިފައި   ރުގެ ބާ  3  ، ވާލެވިފައި  އަޅު  އޮތް   މައްޗަށް  ލިބިނިޒާމެއް  މިގަނޑުމެންނަށް  އޮތީ.    ފައި 

ކޯޓުން މީގެ    މްކޮށް ސްޕްރީޞަޚާއް   ތެރެއިންނިޒާމްގެފައި އޮތް  އެކުލަވާލެވިމި  ބާރުގެ މައްޗަށް    3  މި،  އެހެންވީމާ

ތުގެ ކަންތައް  ޒާޒާތް  ތަމަފަނޑިޔާރު މި އްގެ އު ކޯޓު   މްރީށް ސްޕް ކޮޞަވަނުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ދެން ޚާއްގައި  ތެރޭ

ކަންކުރުމަކީ   ވަރަށް  ފާހަގަކައް  ބޮޑުވާކަމެހަމަ  އަޅުކުރަންމަށް  އެދެނީ.  ވެސް  ގައި  މަރުޙަލާ  މި  ގަނޑު 

ގުޅިގެން    އާ ސިޓީ  ވޭ. މިބޫލެއް ނުކުރެ ޤަޑަށް   އަޅުގަނކަމަކަށް  ދެވިދާނެ  ގުޅިގެން ލަފައެއް  ކަމާ ރު މިޔާފަނޑިއުއްތަމަ

 .  މިއީ ން ބޭނުންވާ ކަމަކީރަފާހަގަކުވެސް  ގަނޑުއަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ށް.  ފަޠީސަން ލަ ޙަ ތެރި މެންބަރު އިއްޒަތް ރުވަނީތު އަ ރުޞަރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފު ތެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

 

 :ކެވުންއް ވާހަކަދެ ފްޠީސަން ލަ ޙަހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

  އި ބަރާ  އިއްޒަތްތެރި މެންރާގެންމެ ތުޅާދޫ ދާއިރަން ދެކުދު ޑު ވެސް ތާއީޅުގަނއްރިރު. އަޤަޒަތްތެރި މުޝުކުރިއްޔާ އިއް

އި ދާއިރާގެ  ފުނަދޫ  މެއްޒައަދި  އެ ތްތެރި  ވާހަކަފުޅު  ންބަރު  ދެން  ވިދާޅުވި  އަ ކުތަކަށް.  އޮޅުން  ރާފާނެތީ  ޑަކޮށް 

ދަންނަވާއަޅު މުގަނޑު  ބޭނުންވޭ  ވިދާއް ޤަލަން  ވާހަކަ.  ޔާއުއްތަމަ ފަނޑި  ޅުވިރިރު ދެންމެ  ސިޓީފުޅެއްގެ  ފޮނުއްވި  ރު 

ސިޓީފުޅެއްގެ   މި ވިދާޅުވިއިރު  ވާހަކަ ދެން  އެހެންވީމާޞަ  25ތުގައި  ޤީޤަޙަކީ  ޅަސިޓީފު    އިނގޭތޯ.  މި ފްޙާ   ،  

އަޅު އުސޫ ދިރާސާކޮށްލަން  ދެން  ބޭނުންވޭ.  ވަގުތުކޮޅެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތުން  ލުކުރަން  ބޫޤަގަނޑު  ލެއްގެ 

 ކަމެއް  އްވޭނެރެން ކުރެއިހުރި ބާރުތަކުގެ ތެ   ޓަށާއި އަދި އުއްތަމަފަނޑިޔާރަށް ލިބިދީފައިކޯ މް ން ސްޕްރީނޫނުއަސާސީޤާ

އި ނެތް  މިފައަދި ވަކި ގޮތެއް ނި  ގުޅޭގޮތުން  ލަކާކުރެވެމުންދާ ބިސްޙުއި ބަމަޖިލީހުގަ  މިހާރު މި.  ތީއޮ  މި  ކުރައްވާފައި 

ރަޢު   ކާބިލަ ދެއްވާގުޅޭގޮތުން  މިއޮޔެއް  އެ ފައި  ވި  ތީ.  އޭގައި  ގޮތެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މި މަނިކުފާނަށް    ދާޅުވެފައި 

ނެ ކަމެއް  އްވޭތުގައި ކުރެ މީގައި އުސޫލީ ގޮތުން ބަލާއިރު މިއީ ޙަޤީޤަ  ،އެހެންވީމާ  .ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްއީ  މިއޮތީ. ދެން  

ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުހު  މީގައި ލިޔުއްވާފައި  ،ހެންނަމަވެސްއޮތީ. އެ  ފައި މިނޫން ކުރައްވާ މި ލުޞީފްމެން ތަރި    ކޮށް 

ވަގުކޮމިޓީ ކުރިން  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  މިއަށް  އަޅުތުކޮން  ބޭ  ގައިމުހަމަގަނޑު  ޅެއް  މި  ނުވެސް  ދިރާސާކޮށްލަން  ން 

  ޅުވީމަ ކޭ ވިދާޓީފުޅެވިދާޅުވި ސި  ތިރު  ރިޤައް، މުމާހުރި ވާހަކަފުޅުތައް ކިޔާލަން ބޭނުން. އެހެންވީ  ފައިވާދައްކަމީގައި  

އޮޅިވަޑައިގެންފާބަ ބޭފުޅުންނަށް  ކަންނޭއެއް  ނެތް    މި  ނގެ ނެ  ކިބޭފުޅުކޮމިޓީގައި  ސިހާވަރެއް ންނަށް  ފުޅެއްކަން.  ޓީގެ 



  

ޑޮކިއުމެންޓެއް އަޅުއި އެބައޮތް އިނގޭތޯ.   މީގަފްޙާޞަ  25 ކޮމިޓީއެއްމިވަރުގެ  ގައި މި ލިބޭ  ގަނޑު ހިތުން މިކަހަލަ 

އަޅުގަނޑަށް  މާ،  އެހެންވީއަޅުގަނޑަށް.    ޅެއް ދަތި ތަންކޮއް ދަންނަވަން  ގެން އެއްޗެ ކޮށް ރާސާގައި ދިގެ ތެރޭ އްޅެގުތުކޮވަ

ރަ އަންނަ  ނގަޅުވަރަށް  ދެން  މިއަށްބައްދަލުވުމަކަށް    ނިންމަތެގޮ  އަޅުގަނޑުމެން  ފާސްކޮށްލަދެއްވިއްޔާ.  ންއް   

 ޔާ. ކުރިއްޝު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޔާސަތުން ވާ ރި

ޝުކުރިއްއާދެ އިއްޒަތްތެ!  މައްސަލަމެ  ރި ޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައިސިޓީފުޅުގެ  ،ންބަރު.  ވެސް    ގައި 

ކަނޑައަޑެޑްލައިނެ ސުންގަޑިފަޅާއް  އެ  ސުންގަޑިއެއް.  ކޮބައިކަން  އިވެއްޖެ.  ންކޮށްލާނަން. ޤީޔައަޅުގަނޑުމެން  އަކީ 

ކަމަށްއިތުރު    ކުރުމަށްރާސާއެއަށްފަހުގައި އަނެއްކާ ދި ބޭނުންވާ  އެކަވަނީވަގުތު  ނިންމޭނެ.    މާނަމަ  ވެސް  ދޭތެރޭގައި 

އަޅުކުރީގައޭގެ   ފުއި  މިގަނޑު  އިއްޒަތްތެ  ރުޞަތު  ޖީހާނަންމެ  ރިއަރުވަނީ  އެއަށްފަބަރު  އަދި  އިއްޒަތްތެށް.  ރި  ހު 

 ށް.  ސައިނަޙުޢަލީ  ރުމެންބަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:މޫދު ވާ ޙްބަރު ޖީހާން މަހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެން

މުޤަ އިއްޝުކުރިއްޔާ  މި މަޢަމެދުގައި    އާސިޓީ  މި މެން  ގަނޑުއަޅު  އްޔެރިރު.  ގޮތެއް  ޓީގައި  ކޮމި  ލުކުރާނެ 

މަމަޝްވަރާ އަޅުޝްވަރާކުރިން. ދެން  މި ނިންމީ ސުންގަގަނޑުކުރިއިރު  ކަޑިއެމެން  ދެއްތޯ.  އް  ޓުވެންޓީ  ނޑައަޅާފައި 

ދެއްތޯ ނިޔަލަށް  25  !އާދެ؟ ފިފްތު  އަޅުގަނޑުމެންޖުލައިގެ  ދިރާސާކޮށްލެއް. ދެން  މި  ޓަނަށް  ކިޔާލުމަށް  ކައި  ވުމުން 

އަޅުގަނޑުމެކޮށްލަލްމެއި-އީ ރިކުއެސްޓުކުރެވުނު  ދެއްވުމަށް  އީއި ންނަށް  ދެމެއިލް-އްޔެ  ދެން  ؟ ސިޓީ  އްތޯ ކޮށްލަން 

  ސް އަޅުގަނޑުމެން ހި އަދިވެސް އަދިވެމިހިރަ ބައެއް އެއްޗެއި  ންޓެންޓުގަކޮ  ގައި މި ނޑު މީ ޅުގަށް އަވަރަކަ  ވެސްކޮންމެ

ވަގު ދިތުކޮވެސް ހަމަ  ބޭނުން ވަރަށް    ސް ވެ   ނަމަވެސް، މިހާރުށް ބަލާލުމަށް ޓަކައި. އެހެންގު ސިޓީފުޅަޅެއް ނަގަން 

އަޅުގަނޑު މިއަދު  ކަންކަން  ބައެއް  އެއީ  ފާހަގަކުރެވޭ  ބޭނުން.  ދަންނަވާލަން  އަށް    10  ޙާފުޞައަދި    9  ޙާފުޞަ 

އައި.ސީބަ ރިފަރެންސް ދެއްވާފައި މިވާ  ސްޓޭއްލަވާލައްވާފައި  ނިންމުންތަކާ އައި.ސީ  އާއި   ންޑަޑްސް.ޖޭގެ  އަދި    .ޖޭގެ 

ރިޕޯޓްތައްޔާރުކު .ޖޭއިން  ވެސް އައި.ސީ  ރުންއިތު   ގެއޭ ޖުޑީ  ރި  ޖަސްޓިސް  ގުޅޭގޮތު  ލަތާ ޙާޝަރީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ން 

އެންޑް   ޓު  ބަ އެޑްރެސް  މިންގަނޑުތަކާއި ބެސްޓް ޕޮލިޓިކަލް ކްރައިސިސް އާއި    ގެ މީ  ޕްރެކްޓިސްތަކާ   އިނަލްއަޤްވާމީ 

މިއަށް   . ދެން ތޯއިނގޭ ންކަން ވާ ކަޓުކުރައްވާފައިރިޖެކް ލަތެއްގައި ޙާވާފައިވާ ހުރިހާ ރައް އްކަތް ކު މަސަ ކުރިން ބޭފުޅުން

ޑީޝަލް ސަރވިސް  ކީ ޖުން އެންމެބޮޑު ހުރަހަރުމުޙުކުލާޞް އި  ޑީޝަރީނީ ޖުވައް ކުރަމި  ހަގަރިޢާޔަތްކޮށް މިހާރު މި ފާ 

ކޮމްޕޮ އެސިޔާސީ  އެތަން   ޒިޝަނާއި ކޮމިޝަނުގެ  ކަމަށް.  ލިބިފައިވާ  ވުން  މިހާތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތަން 

  ށް ޝަނަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  ށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ގައި މި ކޮމިޓީއަތުން އެނގޭ ގޮތުމަޢުލޫމާ



  

ނުވެސް ސިޔާސީ  ފޯރުވާފައި   މި ފޫޒެއް  ވެސް  އެހެބޭ  ވަނީ  ސިންވީމާފުޅުން.  އެ  މަޓީ،  ސިޓީގެ    މި   ، ދުޞަޤުގެ 

މިޞަޤުމަ ފު   ދާއި  ވަރަށް  އުޅޭކަމެއް  އިނގޭކުރައްވަން  ސާފު  މީގެ ތޯރިހަމައަށް  ރިޖެކްޓުކުރައްވާފައިވާ  ރިކު  .  ން 

މިންގަނޑުތައް  ޢަބައިނަލް އަދިޤްވާމީ  އޭތި  އޭގެރިޖެކްޓުކުރެއްވި   އެއީ  މިނިވަން  މައްޗަށް      ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މަޤީޙުތަ  އި ކުރައްވަކުމްޙު   އައްސަސާތަކަށްމު ހިންގާ  ސުޤު  ތަނެއް  ހިންގާފައިވާ  އެހެ  ޕްރީމް އްސަލަ  ންވީމާ،  ކޯޓަކީ. 

ރިފަ އަޅުރކޮށްފައިމިއަދު  ލަފާގަނޑުމެންނަށް  ސިޓީފުޅެއް      ސުވާ މިގޮތަށް  ވަރަށް  އުފޮނުވީމާ  އަޅުގަލު    ނޑު ފެދޭ 

އެހެ މެންޞަޤުމަ  މާ،ންވީހައިރާންވެސްވޭ.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  އަސްލު  މި  ފާހަ   ބަރު ދު  ގަކުރެއްވިހެން 

ހެ  ދަކީޞަޤުމަ ގާނޫނު  މި މަޖިލީހުގެ  ބާރަދުމުމިއީ  ފޯރުވުންނުފޫ  ށްގެ  އަދި    . ސާފުކޮށް ދޭހަވޭ  ން އެބަ ވަރަށް ކަޒު 

އަޅުގަނޑުމެން   ކިހާޓެއިންކުރާނީރއެންޓަ އެކަން  އަޅުގަނޑުމެކިހާވަ ށްތޯ  ންވަރަކަ މި    މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ  ރަކަށްތޯ  ން 

 މެއް ކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން.  ކަ މު ވަރަށް މުހިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޖީހާންތެއިއްޒަތް  އްޔާޝުކުރި  !އާދެ މެންބަރު  އިއްޒަތްރި  މެންބަ.  ފާހަގަކުތެރި  އެރެއް ރު  އެއްކަންތައް  ވި    ކަމަކީ   ، 

ޔާ  ވެވަޑައިގެން ނޫނިއް ގޮތާ މެދުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންބޮޑު އޮތްންޕޮޒިޝަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންޝަލްޖުޑީ

  ގެ ވެސް ޚިޔާލު . އަޅުގަނޑުއްވާފަ ފާހަގަކުރަ ގައިތުކަމެއް ގޮ  ޓީފުޅުގައި އެބައޮތް އެއްސި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް އެ

ކަމަށް    އާމައޮތީ ރަނގަޅުވާނެޤަ  މި  ނަށްވާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންދަންނައެކުގައި  ކަނޑައަޅާނީ    އުމަށް  ގޮތް 

ޤާނޫނުއައްދިވެހިރާ ޤާނޫސާސީޖޭގެ  މިވަ.  ކޮންޕޮނުއަސާސީގައި  އޮތް  އެއީގުތުގައި  އެ   .ޒިޝަނަކީ    އެހެންވީމާ، 

މުޅިން  ޒިޝަން  ކޮންޕޮ މިވަގުތުގައި  ނުލިބޭސްވެގެން  ގޯއޮތްގޮތް  ފާހަގަކުރައްވާފައި އިންޞާފު  ގޮތުގައި    ކަމެއް 

ދުއޮތީސިޓީފުޅުގައި   ތަންކޮޅެއް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އަދި  އެ ރަށްހެމަ  ގާނޫނު  ން  އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާ    ދެވެނީ. 

ޤާނޫނުއަސާމަ ވެސްޖިލީހަކުން  ކޮނގަޅުރަ  އެންމެދެން  ށް  ގެ ރައްޔިތުންނައްޖޭރާ  .ބަދަލުގެންނާނީ  ސީ  ތޯ  އި ބަ ގޮތަކީ 

ބަ މިވެސް  ޤާލާނީ.  މިއޮތްގޮތަކީ  ކަނޑަވަގުތު  އޮއަޅާނޫނުއަސާސީގައި  ކޯޓުން  އެއީ  ތްގޮތް  ފައި  ސުޕްރީމް  މިވަގުތު 

ގޮތަށް ވިދާ ރަނގަޅު  ޅުވާ  ބަޔާވުރެ  ޤާނޫނުއަސާސީ  ކަމަށް  އެހެނީންކުރަގޮތް  ވެސް  ންވީމާ،.  ޚިޔާލު    އަޅުގަނޑު  މި 

 ޞަތު އަރުވަން.  ލީ ޙުސައިނަށް ފުރުޢަބަރު . އިއްޒަތްތެރި މެންށްލީކަން ފާހަގަކޮއޮތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ންޙުސައި ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ބޭނުން.ޤަމުތެރި  ތްރިއްޔާ އިއްޒަޝުކު ފާހަގަކޮށްލަން  ދެތިންކަމެއް  ހަމަ    ކީ ކަމަ   ފުރަތަމަ  އްރިރު. މީގައި އަޅުގަނޑު 

ބާރު  ދުމުގެ  ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތީން ހަމަ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް ހެ  ދީނުގެ އަސްލަކާހަކީ އިސްލާމްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 

، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު މިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ލީހަކީ. އެހެންވީމާރައްޔިތުންގެ މަޖި  ލީހެއްއިވާ މަޖިލިބިފަ  ށްޤަމުތުލަ



  

ލަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ނެތް ވާހަކައެއް ނޫން  ގައި ދެން ބަ މާ، ގާނޫނު ހަދާއިރު . އެހެންވީމަޖިލީހަށް ލިބިފަ

މި އަޅު އިނގޭތޯދަންނަވަނީ  ގަނޑު  ޚާކީ  ވަކިން  ޤާ.  ބާބަކީ.   2ސާސީގެ  ނޫނުއައްޞަކޮށް  މީގެ  އެއީ  ބާބު    ވަނަ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ޤީޤަތުޙަ ވެސް    ގައި  މިވަނީ  ބާ  2ހަދާފައި  އަވަނަ  ޙަބުގެ    ، ވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ކަށަ  ށް ކަތައްޤުސާސީ 

ޙަ ޔަޤީއި  ކާތަ އްޤުއަސާސީ  ޓަމިނިވަންކަން  ހުރިހާ    . ކައިންކުރުމަށް  ހުރި  ބާބުތަކެއްގައި  ހުރިހާ  ހުރި  ބާކީ  ދެން 

ހަދަ  މިލިޔެފައިވަނީ.  އް  ވާހަކައެ ދަށުން  ހަދާޤާނޫނުއަސާސީގެ  މި  ންޏާ  ވެސް  ގާނޫނެއް  ހަދަނީ    ހުރިހާ 

އެއަށް  މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  އި  ކާތައްޤުއަސާސީ ޙަވަނަ ބާބުގައިވާ    2  ސީގެޤާނޫނުއަސާ

ގެ  ނެ. އެހެންވީމާ، އެއްބާރުން އަނެއްބާރު ނެއް ވެސް ހެދޭފަހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ގާނޫ ރުމަށްކުޢާޔަތްރި

ނު ނުފޫތެރެއަށް  ނުފޯވަނުމަކީ  އެއީ  ކީރުވުމަޒު  ހައެޅިޤާނޫނުއަސާސީގައި    ޤާނޫނުއަސާ ފައިވާ  އިނގޭތޯ.  ސީ  މައަކީ 

ތަޞައްވުރުކަށަވަރުކުރަން ކަމަށް  އުސޫޖެހޭނެ  ވެސް ކުރާ  އެހެންވީމާ  ލަކީ  މަސައެއީ.  ކުރަންޖެހޭ  ނުވަތަ  ތައް  ތްއްކަ، 

ޖިލީހަކީ ގާނޫނު  މަ ންގެ. ރައްޔިތުފައި ކަނޑައަޅާތް ޤާނޫނުއަސާސީގަތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮއިންމަސައްކަތްތަކާއި 

ހަ މަޖިލީސް މިއީހަދާތަން. ގާނޫނު  އެއީ  ލީ ގެ މަޖިޔިތުންރައް  ދާ  ތަނެއް ސް. ކޯޓުތަކަކީ  ހުންނަ  މާނަކުރަން    ގާނޫނު 

ގޮތާއި    ނެ ޖެހޭދަންކުރިން އެ ގާނޫނު ހަ  ހެދުމުގެ ރާނީ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ގާނޫނެއް  ގާނޫނު ތަންފީޛުކު އިނގޭތޯ.  

ފިޔަ އޮންނަންޖެއަޅަންޖެހޭނެ  އެއްޗެއް  ވަޅުތަކާއި  އެ  ގޮތަކާއި  ބަޔާޤާނޫނުއަސާ  ދޭނެނުހެފހޭނެ  އަދި  ންކުރާ  ސީގައި 

އީ  މާ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ އެހެންވީތޯ.  އިނގޭ  އެކަން އެނގޭނީ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ޔަސްގެނެ  ށް ބަދަލެއްކަމަކަ

ކަކަންބޮޑު  މިކަމާން  ޝަރީޖުޑީ ކަމެއް  ޤަގަޅުއަމަކަށް  ވާންޖެހޭނެ  މީގައި  ބޫލެއްނުކުނޑެއް  މިހާރު  ހުރި  ރަން. 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފެށުނީއްސުރެ މިއަދަކު ނޫން  ވާހަ ގައި    2008ކަތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން 

އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަކައެއް މިއީޤާނޫ މިޝަން  ކޮސް  ޑީޝަލް ސަރވި، ޖުޝަރީޑި. ޖުނުއަސާސީ އައުމަށްފަހު ވެސް 

އޮޝަންޒިންޕޮކޮ ރަތްގޮ  ޖުނޫނޭ.  ނގަޅެއް  ތް  ރާއްޖޭގެ  އޮތްގޮތުންނެއް  އެ  މިނިޑީއަދި  އެހާ  ވަންވުޝަރީ  ވެސް  މަކީ 

ކުރެވިދާނެ ކަމަށްފަސޭހައިން  ނޫން  އަންނަވަމެން  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  އެ  ކާލާތުކުރަމުން  މި  ހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް. 

އަވާހަކަތައް   ކޯޓުން  ކޮންމެ  މެއްކަ  ނަވާނެންދަ  ނަށްޅުގަނޑުމެންސުޕްރީމް  އަދި  އިނގޭތޯ.  ހެން  ނެތް 

މާއި  ކަޝަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭޒިޕޮޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮންޖުއެކަންޏޭއް ވެސް ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ކަ އިނގޭ.  މާއި  ނުޖެހޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ  ކޮންމެއެ  އަޅުގަނޑުމެންއެހެންވީމާ،  ގައި  ގާތު  ހެން 

. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތަށް  ބޫލެއްނުކުރަންޤަވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް    ން މިރީމް ކޯޓުސުޕް  ންހެކޮންމެ

ބެހޭ ގާނޫނުގައި ވެސް    ދި ކޯޓުތަކާއަ  ކަމަށް  ޓަންކުރަންޖެހޭވަކިގޮތަކަށް މި ބައްފޯރުވަން    ނުފޫޒުށް  ންނައަޅުގަނޑުމެ

އެ    ތުންކަނޑައަޅާނީ. އެއީ ރައްޔި  ގޮތް  ނު އޮންނަންހޭ ގާނޫތަކާ ބެކޯޓުއެ އިންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  

ންގެ  ރައްޔިތު އެއްޗެއް  ހުރިހާދާއި  ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަ  އި ތިބެންޖެހޭ ކުގެ ތަޞައްވުރާއި ކޯޓުތަކުގަކޯޓުތަ  .ޑައަޅަނީކަނ

މިމަޖިލީ ކޯޓުތަކުން  ކަނޑައެޅީމާ  ފަންކްޝަ  ހުން  ޖުޑީޝަލް  ހަމައެކަނި  މިކިޔާ  އެއީ    .އިނގޭތޯ  ންގނިކުރާކަމަކީ 



  

އެ  އެ  ،ޢީޟަޤަ ބޭފުޅުން    އެ  ށްފަންކްޝަނަޖުޑީޝަލް  މާ،  އެހެންވީސައްކަތް.  މަޤަޟާޢީ  ވިދާޅުވާ    ބޭފުޅުން 

ފަންކްލެޖިސްލޭޓިވް މި  ވެސް    އެއްގޮތަކަށް އެޝަންގެ  ތެރެއަށް  ވެދެވަޑައިގަ    އެއީ    ންނަންޖެހުނީމާބޭފުޅުން 

ހީ މުއަޅުގަނޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ހަމަ  ންނަވަނީހެން.  ވަޑައިގަދިޔަވެތަންކޮޅެއް  ހެން  ފާހަގަކުރި އްރިރު  ޤަވަނީ  ދެން 

ވަރަށްގިނަ  އެކީއެއާ ބައެއް  އެބަހުރި  ފާހަގަކުރައްވާފައި  މީގައި  ބަހުން  ސި  އިނގިރޭ  ކޮންވެންޝަންތަކަށްގައި 

އެއްޗެހިކަތަންކޮންވެންޝަ އެބަހުކާއި  އޭގައި  އިނގިރޭސި  .  މާއްދާތަކަކާރި  ހުރި  އެއްޗެހި  ބަހުން  ފައި.  ލާފއި 

ލަތައް ހުށަހަޅާއިރުގައި ހަމަ ހަމަ  ތަކާއި މައްސަ ބާވަތުގެ ސިޓީ ން ވެސް ކޯޓުތަކަށް މި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެ

ހުށަ   ތަރުޖަމާއާ ޙަ  ޅަންހައެކީގައި  ހަމަ  ވަރަށް  އެދެން  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ޖެހެނީ.  ވެސް  ވެސް  ޤީޤަތުގައި 

ހައެހެންނަމަވެސް، މީގެ ތަރުޖަ  ވޭނެ ކަމެއް.މިކަން ކުރެ ކަށް ނޭނގޭ  ޅުގަނޑައަ އޮފަހެޅިމަ ހުށަމާ ވެސް    ތީމަހެން އި 

ބަލައަޅުގަ އެކީގައި  ފަސޭހަކަމާއި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އި ނޑަށް  ބޮޑެލާ  ކޮންވެމިހިރަ  ހުރި ންޝަންތި    ތަކުގެ 

ވާ ފަހުރިހާ  ރަނގަޅަށް  ވެސް  ރައްޔިތުންނަޙުހަކަތައް  އަދި  ފަސޭހަމްވާނީ.  ވެސް  ފަޙުމްވެގެންށް  އަނެއްކާ  ދާއިން  ނީ 

ގާނޫ ދެއްތޯ  ކަނޑައެޅިގެންނުއެބައޮވޭ  ގާ  ގައި  މިދެންނެއެ  ސަރުކާރު ނޫނީ  އެވީ  އޮފީ ގެ  އޮފީހަކަށް  އް  އަނެއް  ހަކުން 

އެއް  ތަ  ނުވަ އަނެއް  ދައުލަތުގެ  ސިޓީބިއަކަށް  ވުޒާރާވުޒާރާއަކުން  ލިޔުވެސް  ހުރިހާ  ބަދަލުކުރާއިރުގައި  އް  ންތަޓީ 

ހަމަންޖެހޭނީހުންނަ ބަހުބަރާ    ދިވެހި  ހަމަ  ވެސްބަރަށް  ހުންނަންޖެހޭނީ  މައްސަލަ    .ދޯ  ން  ކޯޓަށް  އަޅުގަނޑު 

ވެ ހަމަ  ހުށަހަޅާއިރު  އެއް  ޖަމާއާ ތަރުސް  ހުށަ ހުރިހާ  އެބަޖެހޭޅަންހަ ޗެއް  އެހެ  މީގެ  އަޅުގަނޑަ،  ންވީމާ.  ހީވަނީ  ށް 

ވެސް  ތަރު ދެމިއާ   ހެންބޭނުންވާނެ އަޅުގަނޑުމެން  ޖަމާ  ކުރީގައި.  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ޖުމްލަ އިމެދު  ގައި  ގޮތެއް   ން 

ފަންދަންނަވަ ޖުޑީޝަލް  އޮތީ  ނޫނީ  ކްޝަންން  މިއަޅުގަނޑު  ހަ  މެން  ހެދުއުޅެނީ  ގާނޫނު  މަސަ މަ    މި އްކަތޭ  މުގެ 

އެހެންވީޙަޤީ  ރަނީކު ބޭމާޤަތުގައި.  އެހެން  ތެރެއަށް  މަސައްކަތުގެ  މި  ވަ،  އެއީ    ނެވުމަކީ ދެވަޑައިގެންފުޅުން 

ހަމަބޫލުޤަމެން  އަޅުގަނޑު އުސޫލުތަކާ ކުރާ  ކަމެކޭ.  ތަކާއި  ލެއެހެންވީމާ  ޚިލާފު  ތެރެ،  މަސައްކަތުގެ  އަށް  ޖިސްލޭޓިވް 

  އަޅުގަނޑު ގޮތް ފާޑު ވިދާޅުވުމަކީ    އެއަށް  ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންއްވަން  ކުރަނޫނު މާނަގާ  އަށް ބާރުގެ ތެރެ މުގެހެދު  ގާނޫނު

ބަލަ ޤަ އެކަން  ގޮތުގައި  ކަމެއްބޫލުކުރާ  ނަތީ  ،އިގަންނާނެ  އޭގެ  ވަރަށް  އަދި  އިނގޭތޯ.  ޖާ  މުޅި  ގޯސްވާނެ  އޭރުން 

ދެން ހަމަ ސުޤަ އޮންނާނީ  ކޯޓުގެ ބާރުޕް އުމުގައި  ކަމެ އެ  .  ނޫންތޯރީމް  ކުރާއިރު ކޮންމެ  ހަމަ ސިޓީ  އް  ނޫންތޯ  ވެސް 

ދެން  ފޮނުވާނީ އަބަދުމްކޮށްފާޙުކު  ބިރުން   ންމެއަޅުގަނޑު.  ކޯޓު  ނެތީ  ސުޕްރީމް  ވިދާޅުވެސް  ގޮވާން  ނޫންތޯ  ތަ  ށް 

ކޮބައިތޯ ކުލުޢަމަ ބާރު ވަކިވެރަންޖެހޭނީ. އޭރުން  މަންގެމެއަޅުގަނޑު  މެންއަޅުގަނޑު،  ންވީމާހެއެ  ؟ފަ ތިން  ސައްކަތް   

ގާނޫއަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު.  ދޭށޭއަކުރި ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ފާމެން  އެސްނުތައް  މައްސަލައެއް  ކުރީމަ  ގާނޫނުގައި   

ވަންއު ޤާނޫނުޅޭކަމަށް  ކަ  އަސާސީއާޏާ  ބޭޚިލާފުވާ  އެ  ވަންޏާ  މީހަކު    ވާނީ.ނިންމަ  އެއްމައްސަލަ އެ  ފުޅުން  މަށް 

  ، މިގޮތަށް ވެސްއެހެންނަމަ  ގުމަކަށް ނޫން.އިސްނެ  އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަ  .ތޯވެސް އިނގޭއެ  ހެޅީމަ  ހުށަމައްސަލައެއް  

 ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ.  އަޅުގަނޑު ގަންނަ ކަމެއްވީމަ  ވެސް ބަލައިނު  ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑުއީ މިކަންތައްތައް ކުރުމަކީ 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިއްޝު މެންބަރު.  ޒަތްތެ ކުރިއްޔާ  ދެރި  މެންބަރު  ނޯޓެއް    ނޑުއަޅުގަ  ށް ކަފުޅަހަވާއްކެވި  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް 

ތައް  ސްމަންޓްއުކިޑޮ ގިނަ  ވާކުރެވިފައިޓީފުޅާއެކު އެޓޭޗް ސިފޮނުއްވެވިލީހަށް  ރެއްވީ މި މަޖިފިން. އެއީ ފާހަގަކުކޮށްލައި

ބަހު ފާހަގަކުރެވުއިނގިރޭސި  ހުރިކަން  މިހާތަނައަޅުގަނޑު.  ނުން  މަޖިލީހުން  މި  އެމެން  ވާ  ސްކޮށްފައިކްސްޕީރިއަންށް 

ރާއްއަޅުގަނޑުބު  އިނަ  ރަ ޑާންބަތަކީ  ގޮ ބައިނަލް  ޖެ މެން  ޤަމީޤުވާޢައާއި  މުޢާއުމަކާ    އޭގެ  ވިޔަސް    ދާއެއްހަކުރާ 

އިނގި   މާތަރުޖަ ޑޮކިއުމަންޓާއާއި  މި  ޖަމާއާތަރުދިވެހި  އަދި    ރޭސި  ފޮނުވަމުން  ގެންއެކުގައި    އިވަނީ ފަސްގޮހާތަނަށް 

.  ހި ބަލައިގަތުން ވެސްމެން އެ އެއްޗެއަޅުގަނޑު  އެއްރެކްޓިސް އޮތް ޕް، އެއީ މިތަނުގައި ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ

ތިކަން މައެހެންނަ އިއްޒަތްތެލަކޮށް ޓުނޯ  އަޅުގަނޑުސް  ވެ  ވެސް،  ފުރުޞަތަކަން.  ޝަހީމް  މެންބަރު  ށް  ރި 

 ރުވަން.  އޮތީމަ ފުރުޞަތު އައެދިވަޑައިގެންފައި  

 

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެ ލްޙަކީމް ޝަހީމް ޢަބްދު هللا ދުބްކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

އާޝުކު މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ސިޓީ  އަޅުގަނޑަދެ!  ރިއްޔާ  މި  ހަމަ  އަޅުގަނޑަމަ  އިލީބަލަ  އަޅުގަނޑުށް  ށް 

ވިޔަފާރިއެއް  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  އުދިފާޢުކު  ސިފަވެގެންދަނީ  ގޮތަކަށް  ރަން  ކަހަލަ  މީތި  އަޅުގަނޑަޅޭ  ށް 

އިނގޭންސިފަވެގެ ބާރާއި ދަނީ  ނުފޫޒުތޯ.  ފޯރުވެ  އެންމެ  ން  ފޯމަ  އޮތް  ދަރަޖައަކަށް  ތިމާމެން ތީ  ވެސް  ގެ  ރުވައިގެން 

ނިޒާމުށު މި  އެތެރެއަށް  ޙަޤީއްކޮށްމު  މަސައްކަތްކުރާތަން.  ހިފަހައްޓަން  ބާރުތައް  އެ  ލައިގެން  ވެތުގައިޤަ  ސް   

މީއަޅުގަނޑަ ކޯ  ސިފަވާން  ގެށް  ދަށު  މެޖިސްޓްރޭވެސް  ޓުގައި  ގޮތުގައި  ބޭފު އެންޖެހެނީ  ހުންނަށް  ކަޓައިސް  ޅާ   

ވެސް  ކޯޓުގައި  . ކްރިމިނަލް  އެ ބޭފުޅާ  ވެސްކޯޓުގައި    ންވީ އެ ބޭފުޅާ. ފެމިލީސް ހުންނަލް ކޯޓުގައި ވެ. ސިވިއިނގޭތޯ

  އަށް ލައިގެން ތެރެށުކޮށް މު އެއް މުމި އެއްކޮށް މި ނިޒާ  ، އެހެންވީމާރިހާ ކޯޓެއްގައި ވެސް އެ ބޭފުޅާ.  މި ހުއެ ބޭފުޅާ.  

ކަމަމެއް ސްނުވިގެ  ޅުކުރުމު ރަނގަ  މި އޮތް  ނުކު ބޫޤަ  އަޅުގަނޑުކަށް    ސިޓީ  ރަލެއް  މި  ބަލައިލީމަކާ    އަޅުގަނޑުން 

ރަނގަޅުކުރާޒާމި ނި  ޅެނީކީމިއު  .ތޯއިނގޭ މި    ހަމަ   އަޅުގަނޑުބޫލެއް ނުކުރަން. ދެން  ޤަ  އަޅުގަނޑުކަށް ކަމަކަށް  މު 

ރުވުމުގެ  ލީހަށް ނުފޫޒު ފޯޔާރު މަޖިފަނޑި  އްތަމަ އުއްރިރުޒަތްތެރި މުޤަދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ އިއް  ހަމަ  ފުރުޞަތުގައި

ވެސް    ސްތިޢުފާގެ ސިޓީ ވީހާއި  ން ބޭނުންލަފާހަގަކޮށް  ހަމަ   ނޑުއަޅުގަގެ ބަދަލުގައި  އް ފޮނުވުމުތަމިފަދަ ސިޓީ  ގޮތުން

މި  އަޅުގަނޑުއްވާށޭ.  ފޮނުވައިދެ   ށްކައަވަހަ އިނގޭތޯ.  ނިމެން  ބޭނުމޭ  ރަނގަޅުކުރަން    މި   މެންއަޅުގަނޑުޒާމު 

މިތްކުރަމަސައްކަ މި ގެ ވެހިރާއްޖޭދި  ނީ  ރައްޔިތުންނަށް  ރައް    ރަނގަޅުކޮށް  މިއަނިޒާމު  މާރަނގަޅު  ވުރެ ށް ޔިތުންނަށް   

އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.  ހޯދައިދޭން  މިއަށްޖުޑިޝަރީއެއް  ހުރަ ،  ނެތް  ކަމެއް  އުޅުއްވާނެ  ގަނޑުމެން  އަޅު.  ސްއަޅުއްވަން 

މީމާނަންކޮށް ނިންކޮށް  ސާފު  ވަރަށް މިކަން   އިތުރަކަށް  އުޅޭނެ  ބިނަށް  ންމެއަޅުގަނޑުގައި  . ކޮންމެހެން  ރުދައްކާކަށް 



  

ވެސް ހަމަ    މެން މިއަދުއަޅުގަނޑު  އެކުއޮތީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ  ވަނަ މަޖިލިސް މި  19މެން  އަޅުގަނޑުކަމެއް ނެތް.  

   ރު.ޤައްރިނުން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުބޭލަން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ކުރީގައި   . އޭގެ ފުރުޞަތު އަރުވަންށް ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފައްދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއާ

އިއްޒަތްތެހީވަނީ  ށްއަޅުގަނޑަ މެ  މުޢިރި  ފުރު ންބަރު  އެދިވަޑަޞަތަކައްޒު  އެހެންވީމާށް  ފުރުޞަތު އިގަތްހެން.   ،  

 .   ފުރަތަމަންއަރުވަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުތުރު ދާހެންވޭރު އު

ނަންބަރު   ސަރވިސްގެ    ،2018/10ގާނޫނު  އިޞްލާޙު  ގާ ޖުޑީޝަލް  ޓަގެނޫނަށް  ގުޅޭނައުމަށް  ބިލާ  ގޮތުން  ކައި 

ދެން  އެބައިން.    ޕޭޖް  25ނަ  ވަރަށް ގިފުދޭ   އިގަގުޅޭގޮތުން ސިޓީ  ވާ ސިޓީއާ ފައި ރު ފޮނުއްވާޔާތަމަ ފަނޑިއްޖޭގެ އުރާއް

ދިރާސާކޮށްލަން  ޓީ  ސިމި  ގޮތަށް    ވި އް އެ ހުށަހެޅުން ލަޠީފްސަމެންބަރު ޙަރި  އިއްޒަތްތެގު ދާއިރާގެ   ހުޅަނވޭރުހެން

 ދުކުރަން.  ތާއީދޭން ފެންނަ ކަމަށް ވަގުތުކޮޅެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ މެރިތެއިއްޒަތް  އާދެ! ވަރަށް  ޙައިއްޒަތްތެހާރު  މި  ،މާއެހެންވީދެ!  ބަރު. އާން  މެންބަރު  ސަން  ރި 

 ށް.  ލަޠީފަ

 

 ދެއްކެވުން:ކަވާހަފް މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީ ގު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު ހުޅަނ

ޝުކުރިއްއާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  ޔާދެ!  އެދުނީ  ތުގަޙަޤީޤަ  އަޅުގަނޑު   ދިރާއަޅުގަނޑުއި    ން ލަށް ސާކޮމެން 

އެ ދެއްވަ  ޅެއްތުކޮވަގު ބައްދަލުވުވެހެންނަމަން.  މި  ސިޓީއާ ގަސް،  މި  މަޝް  އި  ކުރިއަވަގުޅޭގޮތުން  ގެންދަވާތީ  ރާ  ށް 

. އެއަށް  ނގޭތޯއި  ނީދުކަށް އެވާލަން ފުރުޞަތަނަގައި އެއްޗެއް ދަންހުރި މިންވަރު  ފައި ވަގުތަށް ދިރާސާކުރެވިމި  ދެން  

 ކަމަކަށް ވަރަށް  ން. ފުރަތަމަވާލަންވެގެނަވެސް އެއްޗެއް ދަން  އަޅުގަނޑު  ގެންދަވާތީތެއް ނުނިންމަވާ ކުރިއަށް  ގޮ  ކިވަ

ހާ  ދި އެ ޞަފްޙާ އަ  25ނުވެސް ނިމޭ.    ނގޭތޯ. މި އެއްކޮށް އަދި ކިޔާ  އިއިރު ލިރި މި ސިޓީ ކިޔާ ކަންބޮޑުވުން އެބަހު

ނު   ކަށް އަވަހަ ނިންމޭނެ. މީގަކިޔައެއް  ތިވާ  ކަންބޮޑުއި އެންމެ  ވެސް  ޒާމެއްގެ  ނިއޮންނަ  ކިވެފައި  ން ބާރު ވަ ކަމަކީ 

  އަޅުގަނޑު އްޔާ  މަ ނޫނިއި އޮތީޑައިގެންފަ ޔާރަށް އޮޅިވަޑަށް އުއްތަމަ ފަނޑިގައި ކަންކަން ކުރަންވާ ގޮތް ވަރަށް ބޮތެރޭ

މި    ންއެހެ  . އިނގޭތޯށްއެއް ކަމަކަށް  ނެ ކަމަކަހަށް ފޮނުއްވާޖިލީ އްޔިތުންގެ މައެއް ރަޓީން މިފަދަ ސި ރަ ނުކު އްބޫލެޤަ



  

ންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރު  ކޮ އޮންނަ ބާރެއް. ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި   ނު ހެދުމުގެ ބާރު އެއީ ވަނީ ގާނޫދަންނަ

  ންގެ މަޖިލީހެއް އުފައްދާފައި ޔިތުއް ރައްމެތަކުގައި ކުރާ ކައުމުނުވާތީ ދުނިޔޭގެ ޤަ ނު ހަދަން އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްގާނޫ

މެންބަރުން    87ލީހަށް  ޖިމަންގެ  ގައި އޮތް ރައްޔިތުޖޭމިވަގުތު ދިވެހިރާއް  ތުން. އެގޮފޮނުވަނީ  ހުންމީހުން މީ އެތަނަށް  އެ

ދިވެހިރާއްޖޭ ތިބީ  އެ  ރައްޔިތުން. އެމީހުން  ފޮނުވާފައި  ތިމަންނާމެންއަޅުގަނޑުގެ  އެދޭކަމަކީ  ކައިރި  މިވެނި  މެން  ނަށް 

ކޮށްދޭށޭއެކަމެއް   ކަމެއް  ބުނީމަ  ވެނި  މި  ވެގެންޚާބުން އިންތިމެއަޅުގަނޑު. އެހެން  މި  އައިސް  ކަމަކީ  ތާނގައި  ކުރާ 

ހަ ގާނޫނުތައް  ގޮތަށް  ބޭނުންވާ  ހަދަދައިދެނީރައްޔިތުން  ގާނޫނުތައް  އެ  ހައިސިއްޔަތުން .  ރައްޔިތެއްގެ    މުންދާއިރު 

ދިވެ  އުއްތަމަ ވެސް  ރައްޔިތެއްފަނޑިޔާރަކީ  އެއްޗެ   .ހިރާއްޖޭގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ވިދާއްއެ  ފުރުޅު  ޞަތު  ވުމުގެ 

ތަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި   ވެސް އެނޫން ގޮށްއަދި ސަރުކާރަކަތުގައި ކޯޓުތަކަކަށް  ޙަޤީޤަ  ށްތަކަނޫން ގޮއެ  ކުމަނާނެ. އެކަންއޮ

އޮނުއް  ތެރުޞަފު ހުށަ އެއް  ބިލު  ސަރުކާރަށް  ބިލެވޭ.  އެ  ސިފަހެޅޭ.  އެ  އްގެ  އެއީ  ޙަޤީޤަތުގައި  ހުށަހެޅެނީ  އިގައި 

ހުށަހަޅާ   ސަސާ އެ އްނަ މުއަން އޮންރަކުޛުފީމަވެސް، އެ ތަންތީ. އެހެންނަށްވާކަމަ ން އޮންނަ މުއައްސަސާ ރަތަންފީޛުކު

ން ލާ  ތުޔިސް އެ ކުރެވެނީ ރައްވެ ބޭނުމޭ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން. އެކަން ން ންނާމެވަކި ގޮތަކަށް ތިމައް ކަމެ، ލެއްބި

އިން އޮންނަ  ތިވޯޓަކުން  ރަޓުވޯ  އަށްއްޔާސުލްޖުމްހޫރިރައީ ވީތީ.  ށްސަރުކާރަކަޚާބުވެފައި  ދިނީ  ކަމަށްވީތީ     އްޔިތުން 

ރައް  އަނެއްކާ ފަރާޔިވެސް  ބަތުންގެ  ރައް  މުމުގެނިންކަންކަން  ބުނެ  އް  ހެތުން  އޮންނާތީ  ދީފަޔިތުން  ބާރެއް  އި 

ވެސް ސަރުކާރަށް ވެސް ޔާ ރިއްރައީސުލްޖުމްހޫ  ލިނީ ގޮއެކަން ކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫ  އަށް    އަޅުގަނޑު   ބިދެވެނީ.ތުން އެ 

ތިލަ މި  މިހާ  ދަކޮށް  މި  އެއްކަވާހަކަ  ކަމަކީ  ކަންބޮންޖެހޭ  ކަމަންމެ  ޢަދުލުއިންޑުވާ  އެއްކޮށް  ޞާފު ކީ  ނިޒާމު  ގެ 

އިޞްމެންނޑުއަޅުގަ ކުރަ  ގެންދާ މުންރަކުލާޙު  ސިޓީގައިގެންދާމުން މަސައްކަތް  މި  ފާހަގަކު އިރު  އޮތް    އެބަ  ރައްވާފައި 

މިދާމަލުކުރެޢަ  މެދުފަނޑިޔާރުގެއާމިހާރު   ނަތީ ވެމުން  މުކަށްޖާއަގޮތުގެ  ދުވާނީ  ނިޒާމުޞްޅި  ގެން  ބޮއްސުންލައި  ތޫރީ 

ވަކިކުބާރު  ގޮސް، ނަގަހައްޓާރުމާއި  ތައް  ޙުކުމް  ފަނވަމިނި  ،ގާނޫނުގެ  ފު  ޞާ ދުލުއިންޢަކަށް  ޑިޔާރުގެއަން 

ފެއިލްގާއިމުކުރުމުގެ   ދައުލަތް  ގޮސް  ނެތިގެން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބައިނަ އުސޫލު  ވެސް  ވެ،  މުޖުތަމަޢުގައި  ލްއަޤްވާމީ 

ރީތިވެހިރާދި ލިބުންރަފަށް އުނިޝަނބުރު އަދި  ނަމާއި އަ  އްޖޭގެ  ފާކަން  ޢަކަން  މިހާރު  ފު  ޞާދުލްއިންހަގަކުރަމެވެ. 

ގޮތްޢައި  ގަތެރޭދޭ  މާނިޒާ އޭގަމަލުކުރަމުންދާ  ދެން  ފަ.  ވަރަށް  މާނަކުރެވެނީ  މި  އަޅުގަނޑަށް  ޖުޑީޝަލް އި    ހުން 

ބަސަރވި ކޮމިޝަނަށް  އައި ދަލުތަކެސް  ރައްއްއް  މަޖިލިސްޔިތުންސި  އިންތިޚާގެ  އޭގެ  ބު  އަދި  ފަހުން.    ކުރިން ވި 

އިރައީސުލްޖުމްހޫރި ވެސްންތިޚާބުއްޔާ  ފަހުން  ޖުޑީޝަވި  ކޮމިޝަނަށްސަރވި  ލް   އައިބަދަލު  ސް  އޭގެ  ތަކެއް  އްސި. 

.  ންށިދުވެސް    މެންޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންތައް ކުރަމުންދިކަންތައް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  ލްޝަޑީޖު  ކުރީގައި 

ހަމަގަ އެ އަޅުގަނޑަކާ  ވެސް  އިމުއީ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަންތައްތަ  ދިވެހި  އެ    ކަކީ ދިމައެއްނުވޭ 

  ، ދިމާ ދިކޮޅަށްއާއި ދިމާ އިއެހެންނަމަވެސް އެ  ވެސް.  ންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކުރި ހަމަ އެފާހަގަކަމަށް  ކަންޅު  ރަނގަ

އަޅުގަނޑުމެންޚި މިހާރު  ހި  ރީއި ކަ  ލާފަށް  ތިޔަ  ޖެތްހަމަވަރަށް  ބުނޭ  އެބަ  ރައްޔިތުން  ކުރަމުން  ކަންކަން  ހިގެން 



  

ސަރވިސްޖުޑީ  ރަނގަޅަށޭ  އަންނަނީ މަޖިމިކޮ  ޝަލް  ރައްޔިތުންގެ  އަދި  ވެސް  އެހެންވީމާ،  ހުލީޝަން  ވެސް.  ން 

ފަނޑި ފާހަގަކުރެއުއްތަމަ  މިހާރު  ޔާރަށް  ގޮތަގެންދާމުންކުރަ   ކަންކަންވެނީ  ގެންދިޔަ  ރީތި  އީމަށް  ނަން ރާއްޖޭގެ     

  އި ކެއް ފާހަގަކުރައްވާފަ ކަތަދާކަމާއި ދެން އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަ ކިލަނބުވުމާއި އަދި މި ޤައުމު ބޮއްސުންލައިގެން

ސިޓީ.  ހުރި މި  ޙަޤީޤަތުގައި  ވަންޏާ    ގައި އެހެންވީމާ،  ކަމަށް  ބަލާ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަކިވަކިން  ކަންކަމަށް  ހުރި 

ކުރި އިޝާރާތްކުރި  އަޅުގަނޑު  ނެތް  ލީ  އުސޫން  އެހެންނަމަވެސްކަމަށްމައްސަލައެއް    މައްސަލަ ސޫލުގެ  އު  އެ   ، . 

ހު  މީގައި  ކައެއްކިބާކޮށްފައި  ވަރި  ކަމަށް  ބަލާ  ވަކިން  ދޭ  ޏާންންކަމަށް  އެ  އަޅުގަނޑުމެން  ބެއް  ޖަވާ  ޙަޤީޤަތުގައި 

މާންތަކެއް ވަންދެން  މިއީ ޒަހުރި.  ހަކަ އެބަ  ގިނަ ވާޅެއް ނަގާނެ. އެއީ މިހެން ދައްކަން ހުރި ވަރަށް  ކޮވަގުތު  ދިނުމަށް

ކަންކަން  ށްބޫލުކޮޤަ ހުރި  މުޖުތަމަޢުފައި  އެހެތަކުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް  އެކަން.  ބަދަލުކުރާކަންވީމާ،  މި    އެހެން   އިރު ން 

ވާހަކަ  ފަށައިފިއްބަޔަ  ފަލްސަފާއެއްގެ  ދައްކަން  އަޅުގަކު  ވާހަކަ  ޔާ  ހުރި  ދައްކަން  އެ   .ވަރަށް ގިނަނޑުމެން  އީ  އަދި 

އުބޫލުކޮށްފައި ޤަ  އްޖެ ދިވެހިރާ  މުޅި އޮތް  ވާހަ  ކާ ކަތަސޫލު  އެ  ތަކެއް.ކަޚިލާފު  ތެރެއިން  ބާރުގެ  އެންމެ    ގެ ރުބާ އްތިން 

ފެށީމަކޮށް  އިސް ދައްކަވަން  ބޭފުޅަކު  އަޅުހުންނެވި  އެއީ  ކަން  ވަރަށް  ކަމެއްގަނޑުމެން  ވެސްބޮޑުވާ  ހަމަ   އަދި    މެ. 

ތަކެއް ކަމުގައި  އަސް ނިންމުންރި  ވަރަށް ސީނިންމުންތަކަކީން ނިންމަންޖެހޭ  ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެގުޅޭ  އާއެއާއެކީގައި އެ

ފާހަގަކުރަވެސް   އަޅު  . ންއަޅުގަނޑު  ސިޓީއާ ގަނޑު  އަދިވެސް  މި  ވަގުތުކޮޅެއް    އެދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅޭގޮތުން 

އަޅުގަނޑުމެއްރިރު، އެ ފުރުޞަޤަވަރާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި މުމަޝް  ރަނގަޅަށް   ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ންނަށް ދެއްވާ.  ތު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ގަންނަވާ.  ދިވަޑައިކަށް އެވެސް ފުރުޞަތަ ، އަނެއްކާ ރާޖުސި ސާ ންބަރު މޫއިއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

މަ މި ސިޓީ  . އަޅުގަނޑު ވެސް ހައް ދެއްވީތީވެއިތުރު ފުރުޞަތެ  ރު، އަޅުގަނޑަށްރިއް ޤަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މު

ވަރަކަށް   ޖުކިޔާލިން.  ކޮންމެވެސް  ޑިޕާޓްމަންޓްއެފައިވާ  ހަގަކޮށްފާ އި  ލަގޮތެއްގަމްމީގައި  ޖުޑީޝަލް  އްކަމަކީ  އޮފް   

ޖޭ.ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް.  ގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިނގަންވާނީ   ގާނޫނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެސް.ސީ 

އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅި  ދަމި  ބެލުމުގެ  ޖޭ.އެސް.ސީގެ  މިވާގޮތަށް  ނޫން  ތުއޮތަށް  ގޮހިންގާ    ށުންގައި  ކަމެއް  ކަމުދާ  މަކީ 

ނޫނަށް މި ރައްޔިތުންގެ  ގާމިޝަނުގެ ސް ކޮއަޅުގަނޑު މީގައި ކުޑަކޮށް ތާރީޚަށް ޖެހިލާނަން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިކަމަށް. 

އަހަ  2008ން  މަޖިލީހު ގާނޫނުގެ  ށްފާސްކޮރު  ވަނަ  އެ  އޮތް.  މާއްދާ  21ފައި  ގައި  ގެވަނަ  )ބ(  ރަނީ  ބަޔާންކު 

  . ޖޭ.އެސް.ސީގެ ދަށުން ކަމަށްންވާނީ  ހިނގަ  ފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޓް އޮޓްމަންޕާޑި  ގެލް، ޑީ.ޖޭ.އޭޝަޖުޑީ



  

ނިންމާފައިވަނިކޮށް  ގޮއެ އަހަރު  2008ތަށް  ސުޕްރީމް  ގަ ވަނަ  ނަ  1ކޯޓުގައި  އި  ރޫލިން ންބަރު ވަނަ  މި  ގގެ  އިން 

އެއެކަނޑައަޅަނީ   ކަމަށް.  ނޫން  ގޮތެއް  ހަމަޖެހޭ  އިއްޒަތްތެރި  އީ  ހިސާބުމުހާހިސާބުން  ކަނޑައެޅި    ން ޤައްރިރު، 

ކޯޓު މިއުޅެސުޕްރީމް  ސުޕްރީން  ކޯނީ  ލިޤާނޫޓަށް  މް  ވަޑައިގެންފަ.  ކުން  އިންތަބިފައިވާ  ނުއަސާސީން  މި  ބޭރަށް 

މަޖިލީހުރައްޔިތުން ސުޕްރީމް ނެނޫގާން  ގެ  ހެދީމަ  ކުރެ   އް  ގާނޫނުކޯޓަށް  އެ  ކަމަކީ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވޭނެ   ،  

އްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  ގެން އެއްވެސް ކަމެއް އިވޭތޯ. އޭޚިލާފު  އަސްލަކާއިސްލާމްދީނުގެ  ތަ  ތޯ ބެލުމާއި ނުވަޟުވޭޢާރުތަ

ގާނޫނުގައި ގާނޫމިދެންނެވި  ޖޭ.އެސް.ސީ  އޭރުގަ،  އެކުލަވާ ނުގައި  އެކަން  ހިމެނިފައި  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ލާ،  އެއްނުވޭ. 

ޏެއް  ންޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތަކަށް އެކަން އެލްޖުޑީޝައޮފް  ންޓް  ޕާޓްމަޑިވީކީއެއް ނޫން. މި  ކަމެއް ހަމައެކަނި  

ޤާނޫނު ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  ބޭރުންސާސީއަނޫން  ބެލު  ގެ  އެބޭފުޅުންގެ  ގެންގޮކަންކަން  ދަށަށް  ހަމަ ސަ އްމުގެ    ވަނީ. 

އަޅު  2010  ށްމިގޮތަ އަހަރު  ހަނދާންވަނަ  ކަމު  ބަލި   ގަނޑު  ވަނީނޫން  އަހަރުގައި    2010ނަމަ  ގައި  ވަނަ 

ބެލުމުގެ  އޮއޭ.ޖީ  ން  އަޅުގަނޑުމެ ވަކީލުންގެ  ފީހުގެ  ދަނި  ކަންތައްތައްދަށުން  ކޯޓު ބަލަހައްޓަމުން  ސުޕްރީމް    ން ކޮށް 

ފެނި އަމިއްލަފުޅަށް   ކޯސުގެން  އެކަން  ދަޕްރީމް  ބެލުމުގެ  ގެންދިޔައީށަޓުގެ  މުޤައްރިރުށް  އިއްޒަތްތެރި  މި  .   ،

  ހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ކަށް ފަހުމްވާންނަޔާރުބަ ފަނޑިތި  މި   ރީމް ކޯޓުގައިކެއް ސުޕްތަލުއުސޫ ވާ  މި   ނޫނުއަސާސީގައިޤާ

ހިއެއްނުވޭ.   ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހުހަމަ  ކަޅާއި  ސާފުކޮށް  ޤާވަރަށް  މި ނޫނުދުން  ކަންކަން  އޮ  އަސާސީގައި  ންނަނީ 

ލިޔެފަނގަންޖެހޭނެ  ހި މުޠުލަޤަ  .އުސޫލުތައް  މަޖިލީހުންކަން  މި  ހަދާނީ  މިއޮތީ  ގާނޫނު  މަޖިލީހަށް ށް  . ދީފަ  މި 

ފެ  ،އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންކޮށްބޮޑެ  ދަނީ  ނިގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަސްތައް  އެއްތި  ބަސްތަކާއި  އަރަބި  ޗެހި  ގެން 

ރައްޔިތުންނަށް  ގެބޭނުންކޮށް ބޮޑެތިޒާ  އޮޅޭން  ބަލާއިރު ނެރޭގޮ  ރޫލިންން.  ނެރޭތަލިންތައް  ރޫ  ތަށް  ވެސް    ތަށް 

މުޤައްރިރު ކޯއިއްޒަތްތެރި  ސުޕްރީމް  އަޅުގަނޑަށް  ނެރެފަ،  ހު ޓުން  އުނދަގޫ ރުބަލާއި   ކަންތައްތައްރި  އި  ވަރަށް    ގައި 

ހޯދައެއް ނެރެފާނެސަ ން.  ޗެއް  އޮޅޭގޮތަށް ރައްޔިތުއެހެންވީމާ،  ނެރެފާނެ.    އްއުސޫލެ .  ރކިއުލަރއެއް  ގާނޫނު  ންނަށް   

  އިވާ ބާރުގެ ތެރެއަށް ފަބިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިމަސައްކަތަކީ ގޮތެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ކުރާ   ޖުމްލަ .ހެދުން

ގާނޫނަގާނޫނު  ވަދެގެން ހެދުން.  ރަ   މަޖިލީހުން  ކުން  ކަނޑައަޅަނީ އްޔިތުންގެ  އޮޑީ.ޖީ.އޭ  މި  ންނަންޖެހޭނީ  އަށް 

ކަށުގަދަ  ގެޖޭ.އެސް.ސީ ކަމަށް.  ކަމުނުނޑައެޅީއި  އެ  ޑީ.ޖޭ.އޭލް  އަނި ސްގެން  ގޮ މަ  ހަދާ،  ހިނގަންވާނީ  ގާނޫނެއް   

ދަކޯޓު  ސުޕްރީމް ކަގެ  އެކަ  މަށްށުގައި  އަބޭފު  ނޑައަޅާ،  އެތެރެއަށް  އަށް  މިއްލަ ޅުން  ހައެތާ  ބާރުތަކެއް  މަ  ހުރިހާ 

މެންބަރު   ފާހަ އިއްޒަތްތެރި  އެ  ވިޔަފާރިއެގަކުރެއްވިޝަހީމް  ގޮތަށް ފަދަ  ކުރާ  މުޤައްރިރުޒައްއި  އް    . ތްތެރި 

ދިޔަ ފެނިގެން  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ކުރިން  ނީލަން    ހަމަކުރި  ހަގަ ފާއީ 

ސިއްޔަތުން  ދާއިރާގައި ވަކީލެއްގެ ހައި  އަޅުގަނޑަކީ ދެން ޖުޑީޝަރީނާއި ދިމާވާ،  އަޅުގަނޑުމެންގޮތުގައި.    ގެފިހާރައެއް 

ކުރި މީހެއްމަސަ އެންމެ  ދިމައެ  . އަޅުގަނޑަކާއްކަތް  ން ފިހާރައެއް  ނީލަ  މް ކޯޓު ޓެއް ވެސް، ސުޕްރީލަޔަންކްއްނުވޭ 

ބުނާ ހަމަ ންގަ ގޮތަށް ނުހި ވެސް  . ކޮންމެ ކްލަ ންޓަކާވެސް ކްލަޔައެއް   އޭ  ބުނަނީ ހަމަ  ޔަންޓެއް  ފަމި  ނޑިޔާރުން  އެ 



  

އެކަން ސުޕްނަ އިސް  ކުރަންޖެހެނީ.  ތައް ލާރިދީގެންނޭ  ކިޔަނީގުޅައިގެން  ން  ކޯޓު  ރީމްގައިގެން  އެނޫން  އޭލާރިއަށް   .

މުޤައްރިރު    .ނުހިނގާގޮތަކަށް   އެބަ  އިއްޒަތްތެރި  ސުޕްބަދަލުވާ  ޖެހޭމިކަން  މިރީން.  ކޯޓުގައި  ކޮރަޕް  މް  ޓް  ތިބަ 

ވޭ  ނުކުރެ    ފޮނުވަނީ އެ  އެއް ސަބަބަކީ މި ފޮނުވި ސިޓީ. ސިޓީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  އެބަ ޖެހޭ.    ކުރަން ބަދަލު  ންފަނޑިޔާރު

ދޭން  ކިޔައިތް  ދާ ދަނޑިވަޅުގައި އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮމުންއިޞްލާޙު ކުރަ  މުން،ލިބިދިނު  ދަމުން،ހަ  ން އް ގާނޫނުކަމެ

ކޯޓުސުޕްރީ  ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީފަނޑިޔާރުންނޭގެ  މް  މި  ބުނާ  .  މި  ފަހުމެގައި  އިއްޒައިންތަކެއް  ތްތެރި  އްނުވޭ 

ތިބި ފަނޓު ކޯ  މްރު، ސުޕްރީއްރިމުޤަ ސިޓީއާ ޅުގަނޑައަ  ޑިޔާރުންނަށް.ގައި  މި  އަޅުގަގުޅި  ކަށް  ނުފެނޭ  ގެން  ނޑަކަށް 

ވަރަކަށް   ސިޓީއެއްވެސް  ބަ މި  ކަމަކަށްލަންން  އިން  ޖެހޭނެ  މިއަންނަ  ކަނޑައެޅިގެން  މިއީ  ށް  ޚިލާފަ  ތަކާ ވެސް. 

އުއްތަމަ  ސުޕްރީ ކޯޓުގެ  ރަޢުޔެއްފަނޑިޔާރަމް  އަންނަ  ނެނުދެވޭ   ކަށް  ނޫން.    އެއެއް  ގެން.ގުޅި  ކާ ގާނޫނަ  އެ 

ރަ ފޮނުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި  ވިޢުޔެއް  މިފަނޑިޔާރައުއްތަމަ  ދާނެ  މިކަށް  ޑޮކްހުންނެ  ހާރު  އަޙްމަދު  ޓަވި  ރ 

އް ނެތް.  ފޮނުވުމަކުން މައްސަލައެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް އަ ޔެއްނަ ރަޢުފެން ށް އަބޭފުޅާ ދީގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި އެ ދީهللاދުޢަބް

ހަށް  މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހައިސިއްޔަތަކުން    މަ ފަނޑިޔާރުގެއުއްތަ  ޑްގައިގެ ލެޓަރހެޕްރީމް ކޯޓުސު  ،ވެސްމަނައެހެން

ފޮނުވާފއި މިއޮތީ ގާނޫނު    ފައި،ށްވާލުކޮޙަން  ނެ. އަޅުގަނޑަށް މެންޑޭޓް ރައްޔިތުކިޔައެއްނުދެވޭ  ހަދަންވީ ގޮތެއް ގާނޫނު  

ނު  އެހެންވީމާ،ހަދަންވެގެން.   މިއަޅުގަނޑަކަށް  މާބޮޑު    އާ ސިޓީ  ފެނޭ  ކުރަންޖެހޭނެ ސާދިރާގުޅިގެން  ށް.  ކަމަ  ތަކެއް 

ކޮ  ،އެހެންނަމަވެސް މި  ދިރާސާކުރަން  ސިޓީ  ފެންނަ  މި  ނަ  ކަމަށްމިޓީއަށް  ރައްޔިތުންގެ  ހަމަ  ވަނީ  އަޅުގަނޑު  މަ 

މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންޖިލީހުގެމަ ނުވާއިރުގައި   ފޮނަށް ސިޓީރަން. މިތަދުކުއީ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާ އިއްޒަތްތެރި 

ހުންއިނގިރޭސި   ހުށަހަޅަންޖެހޭބަހުން  ތަރުޖަމާކޮށްގެން  އެއްޗެހި  އަޅުގަނޑުކަމަށްނެ  ނަ  .  ން ބޫލުކުރަޤަވެސް     

 . ންނަވަންއީދުކުރާ ވާހަކަ ދައަޅުގަނޑު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ށް  ޢުދު ޙުސައިނަ ންބަރު ސަތްތެރި މެއިއްޒަ  ވާހަކަފުޅު،  ބަރުންގެ ރިހާ މެންހު   މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލި 

ޝުކު އިއްޒައާދެ!  މުރިއްޔާ  ކޯޓުސުޕްއްރިރު.  ޤަތްތެރި  ފަ  ގެރީމް  ހައިސިއްޔަތުން  އުއްތަމަ  މިހާރު  ނޑިޔާރުގެ 

ހުށަހެޅިފައި ޔިތުންގެ ރައް އެމަނި  ވާ ކޯޓުތަކާ މި   މަޖިލީހަށް  ގާނޫނަށް  އެއްޗެއް ވިދާޅުކުފާނަށް  ބެހޭ    ވެފައި މި ފެންނަ 

މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނައޮތީ ރައްޔިތުން ތައަޅުގަ  ޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި.ންގެ  ވެނީ  ކުރެމާރުޖަނޑަށް މީގެން 

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ  ގެ  މް ކޯޓުތަ ސުޕްރީބޭފުޅުންނަށް ނުވަ   އެ މިހާރު  ހިންގުން ން  ތުގޮޓުތައް އިދާރީކޯ ކޯޓުތަކުގައި،  



  

. އެހެންވީމާ، މި ސިޓީއަށް  ކީގައިމިއަންނަ ބަދަލާއެ  ރި ކަންކަންހު  އިކުރެވިފަ ރިބާ ތަޖުމަނިކުފާނަށް    ހައިސިއްޔަތުން އެ

މީގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުގައި  ޖް ގެނައުމި ޗޭންމި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ނުވަތަ  ގެން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީ

ހިފި  ،ކަމެއްވް  ޕޮޒިޓި ބޭނުން  އޭގެ  ފާހަގަވަންޏާ  ކަމެއް  އަދިހިފު  ދާނެ.އެއްވެސް  ވެސް    މައްސަލައެއްއެއީކީ    މަކީ 

މިނޫ އަނެޝޫއަކީ އެއްއި  ން. ދެން  ށް  ކަ އެކަމުގެ ތެރެއަދެން  ނުވަތަ ނޫންތޯ.    ފޯރުވުންތޯ   އް ބާރަށް ނުފޫޒުބާރުން 

ނޫވަންނާކަށް  ޅުގަނޑު  އަ ހީ  ން.ބޭނުމެއް  ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަނޑަށް  އަކުން  އިދާރާ އެހެން    ގޮތުން ގުޅޭ  މަޖިލީހާ ވަނީ 

ކަ  ކަމެއް ވަންޏާނިންމާ  ނިމުޅޭގު  އެކަމާ  މަށް  އެކަމެއް  އެއްޗެއް  ކުރީ  މުގެގޮތުން  ވެސް  މަޖިލީހުން  ހަމަ  ގައި 

އެއީ މައްބުނެލުމަކީ  އަދި  ދެކީ  ނޫން.  ޖުޑީސަލައެއް  ސިސްން  ސިސްވެގެނެގޯސް ޓަމް  ޝަލް  ގޯސް  ޓަމް  އް، 

އަޅުގަނޑު އެއީ  ކަމެއް.ރަނގަޅުކުރުމަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ގޯސްވެއްޖި ޔާފަނޑި  މެން  ފަރުން    ކީ ބަދަލުކުރުމަނޑިޔާރުން  އްޔާ 

  ނޑިޔާރުން . ފަސްވެގެންސިސްޓަމް ވެސް ގޯ  އުޅެނީށް މިޅުގަނޑުމެންނައެހެންވީމާ، މިހާރު އަ  ކަމެއް.  ކުރަންޖެހޭ އެއީ  

ރަނގަޅު    ން ކަމެއްވެސް ގޯސްވެގެން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ގޯސްވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މައިންޑްގައި ތިބެގެ

ކަމެއް.  ވެސް އެކަށީގެންވާ    ގެނެވުމަކީނު  އްންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެނަށް ހަމަ އެމާކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންކުރަން ދި

  ސާކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ ކުރަނީ މި ޗޭންޖް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާބޫލުޤަޑު ހަމަ  އަޅުގަނ  ގައި ރސަނަލް ވިއު އަޅުގަނޑުގެ ޕަ

ދާއިރާމިއަށްވު ފުޅާ  ކޮންމެހެން  އެއްގައިރެ  އަދި  ފަނޑިޔާރު.  އެއުއްތަމަ  ހައިސިއްޔަތުން  މިމަނިކު  ގެ  ތަނަށް  ފާނު 

ސިސްޓަމަގުޅި  އާ ޓީސިއްވި  ނުފޮ ޖުޑީޝަލް  މި  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  މިއަންށްގެންނޭ  ޗޭންޖެ  ޖުޑީޝަލް  އްނަނީ   .

  ން ސަލަ ބަލައް ސުލޫކީ މަޔާރުންގެނޑުލެހެއްޓުން، ކޯޓުތަކުގެ ފަތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ބެއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. ކޯޓު

ކޮމި ޤާރުވާލުކުޙަ  ކާޝަނައޮންނަ  ދެން  ނޫނުއަސާސީން  ޤާޝަނަކީ  ކޮމި  ސްސަރވި   ޖުޑީޝަލްގައި  ސާސީ ނޫނުއަންތޯ. 

ލިބިގެން   މުއައްސަސާއެ  ފައިއުފައްދާބާރު  މުއައްސައޮންނަ  އެ  އެކުލަވާލިއިރު އް.  ޤާނޫނުއަސާސީ  އެ    ސާ، 

ސަ ޖުޑީޝަލް  ކޮމިޝަނަށް  ޤާނޫނުއަސާސީން  މަ  ބައެކޮށްފައި  ވާލުޙަރވިސް  ސްޕެސިފިކް    . ސައްކަތްތަކެއްހުރި 

ބަޔާންކުއި މާއްދާގަވަނަ    159ޤާނޫނުއަސާސީގެ    ،އެހެންނަމަވެސް މި  ބާރު  ކޮރާ  ވަގުތު    މިޝަންގެ ތަކާއި  އެ  ބާރު 

ބާރުތަކުގެ ރިއި ކުޑްރާފްޓް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ހުރި  ބަޔާންކޮށްފައި  އަދި  އިތުރު  ރު  ކޮން ން  ބުނެފައި  އޮތް    އެބަ 

ކުރެވިދާނެ  ކަނޑައަޅާގާނޫނަކުން   ކޮމިޝަނަށް  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް    އޭ.ކަންކަން  އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރެވިދާނެ.  ވީތީ  މެންބަރުންނަށް  ހަމަ  މަޖިލިސް  ގޮތަކަށް  ންނަށް  ގާނޫނު  ފެންނަ 

އެޕްލައި ކުރަންހަދާ ކު ، އެ  ވިދާނެ. އެހެންވީމާފޮނު  ފައި  ފޮނުވާއިރު ދެން މިއެޕްލައި  ސިސްޓަމަށް މިއަންނަ    ރަން 

ގައި  ދިރާސާކުރަން ޤައުމުތަކު. އެ  އިތޯކަކީ ކޮބަންތައްތަކައޭގެ ސަބަބުން ދެން ދިމާވެދާނެ    އާއި   ނަތީޖާއި އޭގެ  ޗޭންޖާ

ޖެހޭ. މި ސިޓުއޭޝަނަކީ  ން އެބަ  މްޕެކްޓް ބަލާލައިއޭގެ  . ކޮބައިތޯ  އްތޯހިނެހުރީ ކި  ންޖަސްރސް ގެނެއްސަ މިފަދަ ޗޭ

ދިވެ  ސިހިހަމައެކަނި  އުޅޭ  ދިމާވެގެން  ދުނިރާއްޖެއަށް  ނޫން.  ޤަގެ  ޔޭޓުއޭޝަނެއް  ރިފޯއުމުކަހުރިހާ  މި  ވެސް  މް  ން 

މި  ތެރޭގަ މިހެންވެ   އެބަ  ލަތުޙާއި،  ހަމަ  އައިއްސަ.  ވެސް  ހުރި  ދިރާސާކުރަން  ވާހަކައަކީ  މި  ޖެހެނީ. ގެން    މި 



  

ރަލާންޖެހޭ  ނަށް ފާ ގެ އިދާރީ ކަންކަން، ފަނޑިޔާރުންފަނޑިޔާރުންކޯޓުތަކުގައި  ރަން މި  ބޫލެއް ނުކުޤަގަނޑު ވެސް  އަޅު

ކަނޑައަފަނޑިޔާރުންގެ  ނުވަތަ  ކަށް  ބަޔަ ސުލޫ ޅާސުލޫކު  ހިފަހައްޓާ  ،  އަތްދަށަށް ކު  ކަމަށްދާން  ބައެއްގެ    . ޖެހޭނެ 

މައްސަލައަމި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް   އުޅޭ  ވެދިމާވެގެން  ޙަޤީޤަތުގައި  ހަމަ  މިމިސް  ކީ  ސާސީގެ  ޤާނޫނުއަ  ހާރު 

ނިލޫޕް ތެރެއިން  ބޮކުހޯލެއްގެ  އުޅޭ  ޤާނޫނުއަމެގެން  އިޝޫއެއް.  އެކުލަވަ  2008ސާސީ  ޑު  ދިވެހިގައި    ރާއްޖެ އިގެން 

ފަ މި    ންމުއްކާވަޑިމޮކްރަސީއަށް  ޓްރާންސްފޯމްބަދަލުއައިސް  މި  ވަ،  އައި  މިއޮތީގުތުގައި  ވެގެން  ގެ  އޭ  ޖުޑީޝަރީ 

އެ   އޮވެ  ގޮތުގައި.   ޤަދީމީޒާތުގައި  ގޮތުގައި  ޑިމޮކް ރު ސަ   ،އެ  އުސޫލުކާރު  ދިޔަރެޓިކް  ބަދަލުވެގެން    އީ. ތަކަށް 

މަޖިލިރައްޔި އުސޫލުތުންގެ  ޑިމޮކްރެޓިކް  އެ  ބަދަލުތަކަށް  ސް  ދިޔައީ. ޖުޑީޝަރީ  އޮވެ  ޤަދީމީވެގެން    ، މީގެ ގޮތުގައި 

ވަނީމަތެ ވަނުމުގެ    2008  ރެއަށް  އެ  އެބުބަސަގައި.  އަދިވެސް  ހަމަ  ދެމިގޮތު ން  މި  ކަތް  މަސައްމި  ތިބެން  ގައި 

ދަނީ.     މިށްވެގެން ޙަމާލާގެ ޝިކާރައަކަދޭ  މިރަކު  ފަހަކޮންމެ  ބާރުން  ހެންވީމާ، އެ ބާރު ދެން އަނެއް ދެކުރަނީ. އެ

ޤާނޫނުއަސާސީގަޝިކާ މި  ޖެހެނީ  މި  ޖުރައަކަށްވާން  ބޭ  ކީކަމާއެމިނިވަންޑީޝަރީ  އި  ފުރިހަންނުހިންގުމަށް    މަ ވާ 

ޤާ  މާނައިގައި  ނެތީމަމާއްދާތައް    އެ   ނުއަސާސީގެ ނޫމި  މީގައި .  ލިޔެވިފައި  މައްސަލަތަކެއް.    ހުރި އެބަ    އެހެންވީމާ، 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މް ވެސްޓަސިސްކުރެވިދާނެ  ރިކުށްވެ   ދެން  ދާނެ  ކުށްވެރިކުރެވި. މިހާރު 

ވެސް.ފަނ ވެސް  އެހެންވީމާ  ޑިޔާރުން  ދެބައި  މި  އުޅެމައްސަ ،  އަޅުގަނޑުމެލަ  އެއް  ނަށް  ންންޏާ  ކުރެވޭކަމަކީ  މި 

އަދެން ނުވަނޫނިއްޔާ  ބާ.  ސާގައި އަގު ވައްޓާލުންމުއައްސަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވަތަ    ގެން ލައި  ރުންފަނޑިޔާ  އުތަ 

ންމެވެސް  ހަކު ހަމަ ކޮ ދުވަ ހުރިހާއަޅުގަނޑުމެން މުއައްސަސާގެ ދިޔަ  ހިންގާއިރު މިއަދު  އެކަން  ސިސްޓަމަކަށް    އުއަ

ކުރިއެރު،  ތަރައްޤީތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން    އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނީ.ހުންނާސިލުކޮށްފައި  ޙާންތަކެއް  ކޮންމެވެސް  އިނގޭ 

އަކީ  ޘާކާރި އެންމެ ބޮޑު   ދިމާވި  ފަހުން އެންމެއަށް ދިމާވި ޤާނޫނުއަސާސީ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ން މި   ސަބަބުސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ރަށް  ދަންވަ ޑު  ޅުންގެ ޙުކުމްތަކަކީ ރޭގަނފުބޭ  މް ކޯޓުން ދޮރުހުޅުވާލީ. އެން ސުޕްރީލަ މަޖިލިސް ކޮށާގެ ންމި ރައްޔިތު

މި އުސޫލުން    . މަލެއް ފޮޅިދާނެއޭ ކިޔާފަމިރޭ  ރުގައި  ޒާނީ އިންތި ތިބެންޖެހެނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި ރައްޔިތުން  މާފޮޅޭ

މް  ސަރުކާރުގެ ސުޕްރީ އެއީ  ތަކީ  ލަޙާދިޔަ. އެ    ސަބަބުންގެ  ކޯޓު  ސުޕްރީމް  ށް ލަތަޙާއެ    ތިބި ޤައުމެއް މި ޤައުމަކީ.

ތެރެއަށް  ބާ  ކޯޓުގެ  ކަންކަން  އަތް  އެ  އޭ ކޮށްފަނައިގެން  ފުއޮތީ.  ތެރެއިސާސީ ނޫނުއަޤާތު  ރުޞަ  .  ބެނީލި  މިން  ގެ 

ކުރަން ކޮންޓްރޯލް  ބަޔަވީ.  އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ  ވެސް  ކުމިހާރު  ޖުޑީޝަރީކޯޓަ   މްސުޕްރީ  ން  ކުރަ ކޮންޓްރޯލް  ކީ 

މިނިވަންކަމާ ދިމާކޮށްފި ޒާތުގައި  ނިކުންނަނީ. އެހެންވީމާ، އޭގެ  މައްސަލަ މި  މި  ޖުޑީޝައެކީ  އްޔާ  ހިންގަން  ރީ  ގައި 

  އެ   ޔާރުނީ އަދި އުއްތަމަ ފަނޑި، އަޅުގަނޑަށް ވިސްނެ، އަޅުގަނޑު ހަމަހެންވީމާޞަތު ނުލިބިގެން މިއުޅެނީ. އެފުރު

ކޭ އެއްޗެއް  ބެހޭ ގޮތުން ދެ  ކަމާމިގެ ހައިސިއްޔަތުން  އްރާތެ ފަންމެ އިސްގަން އެވަގުތު ހިން ފާނުގެ ޖުޑީޝަރީ މިމަނިކު

އިގަންނަވާ އެއްޗެއް  ޑަވަށް ފެނިކުފާނަމަނި  ގެ ލަފައަކަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ރިފަރެންސް ހަދާލަން އެއަޅުގަނޑުމެން

މައީކީ އެ  ފޮނުވުމަކީ ޅަށް  މިކޮ އަދި  ނޫން.  އްސަ   އަޅުގަނމިކަ  ،އެހެންނަމަވެސްލައެއް  ޕްރެކްޓިސް  ޑުމެން  ކުރަން  ން 



  

އެމް ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ފަށައިފިއްޔާ  ހޭ. ކޮންމެ  ހިނެއް ކިދެން ވާނީ  އި   ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގަ.ޕީ 

ކޯޓުފަހަރަ ސުޕްރީމް  ޑްރާފްޓްކު  މިތަނުން  ސުޕްގާނޫނަކަ   ކުރާން  ކޯޓުން  ށް  ގެންނަލަރީމް  ވީތޯ. ހަން އަވީތޯ.  ންފާ 

މި  އެހެންވީ ވެދާނެޕްރެ  ބޮޑު މާ،  ވެސް    ކްޓިސްއަކަށް  އެހެންނަމަވެސްބޫލު ޤައަޅުގަނޑު  ހުރި    ،ކުރަން.  މި  މީގައި 

އަޅުގަނޑުމެންރެންސްރިފަ ބަ ރާއިރުސާކު ދިރާމި    ތައް  އިދާއިރާއެއްގަ   ޅާފުލައިދޭނެ    މި    މަ ރާސާކުރީދި   ޝޫއަށްއި 

ބައިއަޅު ހުށަހަޅަން  އަޅުގަނޑުމެން  ގަނޑު  ތިބިމި  ނަލްއަޤުވާމީ  ޤައުމުގައި  ތަކުމުޢާހަދާ  ސޮއިކޮށްގެން  ތަކުގައި  އެ 

ފަނޑިޔާންގެ .އެޔޫ  އަދިތާއި  ގޮހުރި  ސްފައިގެނެ  ލަތްތައްޙާމިކަހަލަ   މި  ކަންކަގެ  ރުން  ގެނެމި  ހުރި  މަށް  ސްފައި 

ނާ  ރުދަ ހަސީ  މު ޤާނޫނުތަކުން ޑިމޮކްރަންރާ ހަމަ މުހިޕްރެކްޓިސް މިކު  މެންގަނޑުއަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅު  ތަކާބަދަލު

މި ކަންކަން    ސްއިއަލަތު  ޙާ ކުގައި މި  މުތަޖުޑިޝަރީ އެ ޤައުވަން  ރީ މިނި ޖުޑިޝަކުން ރަނގަޅު ސްޓްރޯންގް ތައުސޫލު

ޗޭންޖް  ގެން  ސާކޮށްރާކްޓިސް ދި ޕްރެ  ނގަޅަށްރަ  މަހަ ޖެހިލުންށް ވެނޑައަޅުގަގެނައުން.  މި  އެބައޮތް    މެއް ވުސް ހަމަ 

ޖުޓުކޯ ހިންގުން  އިދާރީ  ކޮ  ލްޝަޑީތަކުގެ  ދޫކޮށްލަންވީތޯމިޝަނަސަރވިސް  ކިހިނެއްތޯ؟ ށް  ވާނީ  ދެން  ؟ ދޫކުރީމަ 

ތިބެންޖެހެނީފަނޑި އޮނިގަނޑު  ޔާރުން  އިދާރީ  ތެރޭގައި  ގެ އެ  ސުއެހެން؟ ތޯފައިގެއްލި  ކަންމިނިވަން  މި  ވާލު  ވީމާ، 

ދި   ،އެހެންވީމާ އިއެކަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މިހާތުރާސާކުރަން  ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ރަށް ހަމަ    ދިރާސާ   ބަޖެޓުގައިރު މި 

 .  އްޔާޝުކުރި  ން.ޅަހަނަމަވެސް ކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަރުކޮށްގެން ތު އި ވަގުތުޔާ ކުރެވިއްޖިއް ނު

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ބޮޑަށް  މެޝުކުރިއްޔާ    ވަރަށް  ހު އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  ންބަރު.  މެންބަރުންނަށް  އު ބޫޤަރިހާ  އެ  އްތަމަ  ލުފުޅުކުރެއްވޭނެ 

. މަށް ކަހޭޖެގެ ބޭނުން އެބަ ހިފަން އަޅުގަނޑުމެން އޭއްވަގުތުކޮޅެ  އި މުގަފުޅު ދިރާސާކޮށްލުޓީޑިޔާރު ފޮނުއްވި ސިފަނ

ބެހޭގޮތުން    ވެސް  ޅުގަނޑުމެންއަ  ށްތަނަމިހާ އެއްކަ  ފުޅުންކަވާހަ  ދެއްކެވި މިކަމާ  ތުންގެ  ރައްޔިމަކީ  ފާހަގަކުރެވުނު 

މަސައްކަތް  އެ  ށް  އިރުގައި އެހިސާބަސްކުރަމުންދާހުން ފާމަޖިލީ ވި  ސާކުރެދިރާހުށަހެޅި   ސަލަބިލެއްގެ މައް  އި މަޖިލީހުގަ

މައްސަލަ    ގެވާގޮތުފޮނުއްވީމާ މި  މިފަދަ ސިޓީފުޅެއް މިހެން  ރުނޑިޔާ އްތަމަ ފައުކޯޓުން    މްޕްރީސްގައި  ގޮސްފައިވާއިރު

ތެރެމަސައްކަތު  މެންގެއަޅުގަނޑު ވަގެ  އަނެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ މިގޮ  . ނީވަގޮތްދެވޭ  އަށް  ގައި  މުމަލުކުރެއްވުޢަ  ތަށްއަދި 

ކޯޓު  މިސާލަގެ  ސްޕްރީމް  އިދާރާތަކަށް  އެހެން  އެހެން  ފޮނުވަން  ށްމިގޮތަކަށް  ހަދާ ގާ  ޑައިގަތީމަވަހިޖެސިޓީ    ނޫނު 

އެ    ވާނެޑުވުމަކަށްބޮޑު ކަންބޮވަރަށް  ރާތަކަށް  އިދާ  ހެންއެ   ކުއޮތް ކަމަ   ކަމެއްޑުވުމެއް  މާބޮޑު ކަންބޮއަދި  ޖިލީހުން  މަ

މައްޗަށް އަމުރުބޭފުޅުންގެ  އުސޫއެ  ކެއްތަ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އަންނަ  އެގޮތަށް    އެބައޮތް .  ގޮތުން  ލީހެން 

ބައެއް  މުގެކަނެފާއިހިނގަ ބިރު  ފާހަ  އަޅުގަނޑުރައްވައިފި ގަކުބޭފުޅުން  ދެން  މިދެންސްވެ  .  ބިލުގެ  މި  ނެވި  

ބަލައިލިއިރުގައި  މައްސަލައި ކަގެ ސިޓީއަށް  އުއެއް  މިއޮންނަނީ  ޔާއްތަމަ ފަނޑިމެއްގެ ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރައްވާފައި  ރު 

ދަށަޖުޑީޝަ ޖޭ.އެސް.ސީގެ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ދާލް  އަތްރީޕްސް  ،ތީށް  ކޯޓުގެ  އެ  ގެންދާތީ  ނެއްޓި  ށުންދަމް 



  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ބޮކަން ޖުޑީޝަލް  އަ.  ންވުޑުކަންބޮ  ގެ ލިދާކަމުގެއްޑުވުން  މިހާތަނަށް  ޅުގަނޑުދެން  މިހާރު  މެން 

  ގެ ހުޖިލީގެ މަރައްޔިތުން   ،ވެސް  ރައްޔިތުންއްޖޭގެ  ރާ މުން  ވާލަވިސްނަ   ރުން ވެސް މެންބަ  ދު ކާމެގޮތްތަ  އްވިތަޖުރިބާކުރެ

ވެސްމެ ދައުލަތުގެ މުއައްސައެ  ،ންބަރުން  ކިހިތަކުސާހެން  ވިސްނާލަންވީ  ކޯނެއްތޯން    ގައި ދަށު ޓުގެ އަތް   ސްޕްރީމް 

ދަށުގައި ލްގެ ކޮންޓްރޯ  ފުރިހަމަ އޮނިސްޓްރޭޝައެޑްމިލް  ޖުޑީޝަ    ކަންތައްން  އެ   ؟ހިނެއްތޯކި  ދިޔައީ   މި  ވެ ވެގެން 

ޑެންސަށް ވެސް  ންންޑިޕެއި  ގެ ށް އިތުރު ޖުޑިޝަރީވީމާ، އެއައެހެން.  އޮތީހެން  ލިބިފައިހީވަނީ    ށް ޑަބާ އަޅުގަނތަޖުރި

ގޮތް ހޯރަނގަޅު  ޕޮ ތައް  ކަނޑައެޅުމުގެ  ދުމުގެ  މަޖިލީހަ  ކަންކަން ލިސީ  ހަގާށް  ރައްޔިތުންގެ  އެދަނޫނު  ން  ކައިގެން 

ލަކަށް  މިސާހަގަކުރައްވާ  ބަ ފާމަ ފަނޑިޔާރު ސިޓީފުޅުގައި އެދެން އުއްތަ.  ފައިވާހެންބިޚްތިޔާރު ލިއިހަމަ  ފުރި މުގެ  ކުރު

ބްރާ  ފެޑަރަލް  އެމެރިކާގެ  އެޑްޖުޑީޝަލް  ހިމިނިސްޓްރޭޝަންޗުގެ  އެ  ވަނީ  ފައި ފައްދާއު  އި ންގެވުމުގަން 

އޮފެ ޔުނައިންސް އޮފް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ފަނޑިޔާރު   ކޯޓުގެ   މްޑް ސްޓޭޓްސްއޭ. އެއީ ސްޕްރީޓެދި  ވެސް    އުއްތަމަ 

. އެކަމަކު  ގޮތުންގެ ސިސްޓަމް އޮންނަ  ގާ. އެއީ އެމެރިކާގެ ދަށުން ހިނއްސެރެންކޮންފަ   ޖުޑީޝަލް   ންނާއި ނޭ ގޮތުމެހި

ފާ އެ   ހަގަކޮށްލަންއަޅުގަނޑު  މަޖިލީހުން  ގާވެސް    އުޅުނީ  ހަދާ  އެމެ  .ނޫނަކުންގާހެދި  ނޫނު  އެކަން ރިކާއެއީ    އިން 

ރަ ކަނގަޅު  އެންމެ  ހަމަ  ގޮތް  މަޖިލީގާމަށް  ހަދާ  އެ    ނޫނުގާ  ންހު ނޫނު  އަޅައިގެން  ކަނޑަ  ލިސީ ޕޮހަދައިގެން 

ހެދީ.  ގާ ހަދާގާހެންވީމާ،  އެ ނޫނަކުން  މަޖިލީހުންނޫނު  ކަނޑަސަތުސިޔާ    މި    ނޫނު ގާ،  އެޅުމާއިތައް  ހެދުމާއި 

އިޚުތިމަ ފުރިހަމަ  މަޖިލީ  ނުމަށްލިބިދި  ނުއަސާސީންޤާނޫ  ރުޔާ ސައްކަތްކުރުމުގެ  އެ  ހަރައްޔިތުންގެ  ރަނގަޅު  އަދި  ށް 

  ޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ މަދާ  ހަނޫނު  ގާނަމަވެސް  ވީ ކަމުގައި  ނޫނެއްގާޅު  ނުރަނގަ  ވެސް ނަމަގައި ވީނޫނެއް ކަމުގާ

  ކީ މައްވުރާތަކުން އުޅުފަ    ފޯރުވަން އެއްވެސްނުފޫޒުތެރެއަށް    އް. އޭގެނޫނެގާކީ ހަމަ  ނޫނަގާތަށް ހަދާ  ނުވާ ގޮލާފުޚި

ދުން  ކުތާ މިހިނތީވެ އެ ނު އެބަ ފާހާގަކުރެވޭވެސް  އަޅުގަނޑު  ގޮތުގައިކަމެއް  ލިދާނެ  ގެއްތުންގެ ބާރުވެރިކަން  ރައްޔި

މެންނަށް  އަޅުގަނޑުބައޮތް   އެއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންމުން  ނިންމާލަ  އެއާއެކުގައި  ހަމަ  .ލީވެސް ފާހަގަކޮށް   މިހިނދަށް

މިވަވިފައި ވެބަސްއެއް މި  ނީ  ފޮނުވަނިސްޓްފިނޭންސް  ސިޓީއެއް  ފަނޑިޔާރުންގެ  އިގެން  ރީއަށް  ންނަ  މިގެ  ށްނޫނަގާއެ 

އެފައިނޭންޝަވެސް  އެއްބަދަލުގެ   މާލީ  ބުރައެއް ލް  ކަހަލަ  އި  ލުމުގަ ސާފުކޮށްއޮތްތޯ  ކޭޝަނެއް  ޓިފިނޮ  ނޫނީ  އްވެސް 

އި އެ ގެނައި  ށް މީގެ ކުރީގަ ނޫނަގާރުންގެ  ޔާ އެ ފަނޑިދެން   މިއްޖެ.އެ ނިންމުން ދެންމެ ނި  ވުން.ދެންނެކުން  ސިޓީއަ

ގެނަ މަޖިލީބަދަލުތައް  ޚާއްޞަ  ފަނޑިޔާރުން  އި ގަހު އިރުގައި  ދެ  ނޫނާގާގެ  ވެސް  ކުގެ  ކަތަވާހަކެވުނު  ބެހޭގޮތުން 

ބަދަލުތަކާއިބަގެނެވުނު  ފަހުން  ށް  ނޫނަގާޔާރުންގެ  ނޑިފަގައި  އެއާއެކު  ހަމައަދި  އާއި    މިއްޔާޔައު   ކުރަމުން ސްޙުމެދު 

ޔައުއިދިޔައިރުގަމަޖިލީހުގައި   އޭގެ  މެން  ކޮމިޓީ  މަޖިލީހުގެ  ކިޔާލުމިއްޔާ  އެ  އެ  ވެ  ބޭނުންފުޅުވާތީ  މަށްބަރުންނަށް 

އެގޮތަށް އެދިހޯދުމަ ކަމަށް  ގަޑި  ސުން   އީ އި އެލަޖު   17  ނިންމުމަށް   ޓުތަކުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްއަދި ކޯ  ވަނީ.އިފަ ށް 

ހެން  އެއާއެކު މިދެންނެވި   ދެން ހަމަ   .މުނީމިގޮތަށް މި ނި. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން   އެބައޮތްނިމިފައިއެޅުމަށް  ކަނޑަ

ފަނޑިޔާރުގެ   އަޅު  ޅާފުސިޓީއުއްތަމަ  ދިރާމެދުގައި  އެބަ  ކޮތު ވަގު  ޓަކައި   ށްކުރުމައިތުރަށް  ތައް  ސާގަނޑުމެން  ޅެއް 



  

ބޭނުންފުޅު  ބޭނުންވާ މެންބަފުރުޞަތު  އެތީ  ވާކަމަށް  ހުރިހާ  ހިތްޕަ  ޔަޤީންކަމާއެކު  މާއިނެކަވާރުން  ގައި  މެދުގައި 

ވަން.  ނަންހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަ  .ންއަޅުގަނޑު މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލަ

 ލައިކުމް. ލާމްޢަވައްސަ   .ޝުކުރިއްޔާ ށްވަރަށް ބޮޑަ
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