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 ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު{ ؛ މުޤަްއރިރުނައިބު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޯރަމް    މިހާރު އެހެންވީމާއެބަ  ވެސް  ފަހަމަވޭ.  ޖުޑިޝައް،  ކޮޓާނަން.  )ވަޓީގެމިރީ  ޖުޑި،  ޝަރީ  ގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މެންބަރުންދަ ބައްވަނަ    47  ކޮމިޓީގެ ދަންނަވަލުވުމަށް  މަރުޙަބާ  ތިއްބެވީ ނަށް  ވަޑައިގެން  މިވަގުތު  ކަނޑިތީމު    ން. 

ޢަބްهللا ޢަބްދުމެންބަރު    ތްތެރިއިއްޒަދާއިރާގެ   ދާއިރާގެ  ،  ދުލްޙަކީމްޝަހީމް  އުތުރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު 

މާފަންނު އުތުރު  ދެން އަޅުގަނޑު    ބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން މެންއިއްޒަތްތެރި  ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ  ، ޒުބްރާހީމް މުޢިއްއި

ފަހުމީދާއިރާގެ   އިމްތިޔާޒު  މިމެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން  އެޖެންޑާގައިއަ.  އެބަ  ބައްދަލުކުރެއްވުން    ބޭފުޅުންކޮޅަކާ  ދުގެ 

ނިންކުރީދު  އެއީ ހިމެނޭ.   ކޮމިޓީގެ  ސެކް މުމެއްވަހު  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ވެއްޖެ  ނިންމަވާފައި  ޖެނެރަލުޓަރެގައި  ގެ  ރީ 

ގަނޑުމެން ކޮމިޓީން  ޅުއަޅެއްގެ މައްސަލައިގައި  ފުގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީ ބޭފުޅާ ރައްޔިތުންއި ހުންނަވާ މުގަޤާމަ

ގައި  އެކު. ހަމަ އެއާ ގެން އެބަ އިންނެވިބޭފުޅާ ވެސް ވަޑައި   ވަނީ. ދެން އެ ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައި  އާބޭފުޅާ  އެ

އޭގެއަޅުގަނޑަ އެހެން   ށް  އިދާރީ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ކޮމިޓީބޭފު  ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން  ވަޑައިގަންނަވަން    އަށްޅެއް 

އް ހޯދާލާފައި  މުގައި އެކަމުގެ އިޒުނައެނިންމުމި  ގަނޑު މި ކޮމިޓީގެ  ވާތީވެ، އަޅުރާތްކުރައްވާފައިޝާއިޝައުޤުވެރިކަން  

ދަންނަ  އެ ޤަބޫލުކު ބޭފުޅާއަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެވާލަން.  ވަޑައިގެން   ރެވެނީ  ވެސް  އިން  ބޭފުޅަކު  ކަމަށް ނެއެބަ    ވި 

އެ މަޖިލީހު ކޮމިޓީއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ދަބޭފުޅާ  ގައި.  ބޭނުންވޭ.  އިރުލާއިންނަވައަށް  ހޯދާލަން  އިޒުނައެއް  ކޮމިޓީގެ   

މެންބަކޮ ކަމުގައިމިޓީގެ  އޮތް  އިޒުނަ  ބޭފު  ރުންގެ  ދެ  އެ  އަޅުގަނޑު  ކޮވާނަމަ  އެއްފަހަރާ  މިޓީއަށް  ޅުންނަށް 

އެނގިއިވަނަދަން މިކަމަކީ  ބޭފު  ! އާދެ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    ، އިކުރީގަޑައިގަންނަވާނެ  ވަލާނަން.  ނަން  މިދެންނެވި  ޅާގެ 

ދަންނައަޅުގަ ޙަލީލުއިވަނޑު  އަޙްމަދު  އެއީ  ޓެ  ،ލާނަން.  ކޯޓު   ކްނީޝަންކޮމްޕިއުޓަރ  މި  ގެސުޕްރީމް  މިވަގުތުގައި   .

 ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫއި އަދި  ޒަރީރާ ޙަސަން މެންބަރު ރި  އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ  ރިމަތިވެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންފި  

އާދެޖުރާސި  މޫސާ މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި   ބޭފުޅުންމައްސަންނެވި  މިދެ  !.  ދެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން ލައިގައި  ނާއި 

މިވަބޭނުންބައްދަލުކޮށްލަން   އަ  ބައްދަލުކުރާއިރުގައި  ގާތްގަނޑުޅުގަ ނީ  ގަސްދުކުރަނީ  މި  ގިނަވެގެން      20ނޑަކަށް 

މިނި ދެވަރަކަށް  ހޭދަކުރަން.  އަޅުޓު  އެ ން  ސުވާލުތައް  އެ   ފުރުޞަތުންނަށް  ބޭފުޅު  ގަނޑުމެންގެ  ދެވޭނީ    ފުރަތަމަ 

ގެ  މިޓީނޑުމެން ކޮއަށްފަހުގައި އަޅުގަ. ދެން އެ ކޮށްލެއްވުމަށްޞާއްޙި  މި ކޮމިޓީއާ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން 

އެ ސުވާލެއްމެންބަރުންގެ  ފުރުޞަތު  އްވެސް  ދަންނަވާލުމުގެ  ސުވާލެއް  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމުގައި  އޮތް   

އައިގަންނަވާނެލިބިވަޑަ މިޅުގަ.  ދަންނަވާ ހެނޑު  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެރުއިން  ވެސް    ،ގައި  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

ފަނޑިޔާރުން  ރީމް ކޯޓުގެ  ޅުންނަށް ސުޕްންކަމަށް ބޭބޭފުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ކަ  ސުވަޑައިގަންނަވާނެ އެނގި

އުއްތަމަ  ގޮތެއްގައި  އެ ފަނޑި  ޚާއްޞަ  އު  ޔާރު  ގޮތްގޮތުން  އެކި  މިހާބޭފުޅުންނަށް  ނޫނިއްޔާ  ރު  ނދަގޫކުރައްވާ 

ޖުޑީ އޮތް  ސަރވިސް  ފާސްކުރެވިފައި  ގާނޫނާޝަލް  ހުރަސްތަކެއް  އްވުމަށް  ޢަމަލުކުރެ  އެއްގޮތަށް  ކޮމިޝަނުގެ 



  

ދާތީވެ،  މުންރައްވަދެއްކުމުގެ ކަންތައްތަކެއް ކު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބިރުމުން ވަކިޤާމަ  އިވަ ދެއް  ތިކުރައްވާ އިންޒާރު ކުރިމަ

މިދެންނެވިބޭފުޅުން  އެ ތެރެއިން  ކޯ ސުޕްރީ  ގެ  ސެކް ޓުމް  ޖެނެޓަރެގެ  މަޖިރީ  ފޮނުރަލް  ސިޓީއަކާ ލީހަށް    އްވާފައިވާ 

އަޅިގު މި  ޅުގަނޑުގެން  ވެސް  އެ   ންޓީކޮމިމެން  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  ނިންމެވީ.  މި  ބޭފުޅުންނަށް   ބައްދަލުކުރަން 

އެދެން.  ދަންނަވާލަ ސުޕްއިޢަލައައްސަލާމްށްފަހު(  )ވަގުތުކޮޅަކަދެއްވުމަށް  ސެކް ކުމް.  ކޯޓުގެ  ޖެނެޓަރެރީމް  ލް  ރަ ރީ 

ފާ.ޑރ ކޮމްއިޒަޙުސައިން  ކޯޓުގެ  އެ  އަދި  ޓެކް ޕިއުޓަށާއި  އަލްފާޝަނީރ  ވަން  ޙަލީލަށް  އަޙްމަދު  ބޮޑަށް  ރަށް ޟިލް   

މަރުޖުޑީ ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވަން.  ޝަރީ  ބޭޙަބާ  ތި  މިފުޅުންއަޅުގަނޑުމެން  ކުރީދުވަހެއްގަ ދަންނަވާލެވު  ނަށް  އި  ނީ 

ނިއަޅުގަނޑުމެން   ނިންމެވުމެއްކޮމިޓީން  ޑރ.ފާއިއެ  . ންމެވި  ރައީ  މަޒު  ފޮނުއްވެ އްޔިތުންގެ  ސިޓީފުޅެއް  ޖިލީހަށް  ވި 

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  ވަރަ ޖިލީހުގެ  ން ރައްޔިތުން މަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގުޅިގެން    ފުޅާސިޓީ  އެ  .ރައްވާކު ފާހަގަށްބޮޑު 

އަޅުގަނޑުމެ މި ރައީސް  އަޅުގަވަނީޑުކުރައްވާފައިރވަ ފޯއެ    ށް ޓީއަކޮމި  ންގެ  އެއަށް   ޓަކައި.  އެ  ނޑުމެން  ޓެންޑުވުމަށް 

ކޮމިޓީގަ ނިންމާދެން  ވަނީއި  ޑރ.ފާއިފައި  އޭގެބައްދަ  ޒުއާ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެންލުކުރުމަށް.  އަނެއްކާ  ފަހުން  ނަށް 

ވެސް   ޙަލީލު  އަޙްމަދު  ބޭނުންފުޅުވެވަޑައި  ކޮމިޓީއާ އިތުރަށް    މެއް ޤުވެރިކަޝައު  ކަމުގެ  ގަންނަވާ ބައްދަލުކުރައްވަން 

މި   އަޅުގަނޑުމެން  ފާޅުކުރެއްވީމާ ފުރުޞަތު  ބައްދަ   އެ  ކޮމިޓީގެ  އިޢުތިރާޟެއް ނެތީމަ. ލުވުމުގައި ބޭބޭދިނީ  ފުޅުންގެ 

ތި ބޭފުޅުންގެ    އަރުވަނީ   ފުރުޞަތު މި ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ފުރަތަމަ  ގަނޑުމެން  . އަޅުނަވަންޙަބާ ދަންރުވަރަށް ބޮޑަށް މަ 

އަޅުގަނޑުކަންބޮ އޭގެފަހު  އްވުމަށްކޮށްލެޞާއްޙި  ނާމެންޑުވުންތައް  ދެން  ތިބޭނަން.  އަޑުއަހަން  ގައި  އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމިޓީގެ ސުވާލެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އެ   ވަނީނަމަ  އޮތްކަމަށް  ތި  ބޭފުޅުން  އް  ނަށް 

 އެ މެންބަރުންނަށް އަރުވާގޮތަށް.   ޅުންނަށް އެ ސުވާލު ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭފު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް އިޒުޙުސައިން ފާ  ލް ރަރީ ޖެނެޓަރެގެ ސެކް ރީމް ކޯޓުސުޕް

އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މުއާދެ،  ވަރަށް އްރިޤަ  އިއްޒަރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މެންބަރު    ންނަށް ތްތެރި 

ވަރަށް   ދެއްވީތީވެ  ފުރުޞަތު  މި  ޝުކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އައްސަލާމްޢަލަ ރިއްޔާބޮޑަށް  ވަރަ.  هللا ޙްމަތުއިކުމް 

ތި ސިޓީގައި ތި  ޓީއާތި ސި  ! ކާތުހޫ. އާދެރަވަބަ ވާހަކަތަކަގުޅިގެން  ޖޭ.ހިރަ  ދެވަނަ  ކީ  ގެނައި  އެސް.ސީގެ ގާނޫނަށް 

  ދަތިތަކެއް   ތިޑެ ތަން ހިންގުމުގައި ދިމާވި ވަރަށް ބޮދާރީގޮތުންޅުގަނޑުމެންނަށް އިފަހު އަށްއިޞްލާޙުވުމަ،  އިޞްލާޙާއި

އޭ ހަމަ    ކުރިން  ގެއިނގޭތޯ.  އެބަހުރި  ކުރިމަތިވެފައިވަރަށް ވެސް  ދަތިތަކެއް  ތަރައްޤީ  ގިނަ  އި  ކުރުމަށާތަން 

ބް ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  ދަންނަވަ.  އަޅުގަނޑު  އަޅުއިރީފްކޮށް  ސުލާނަން  ކޯ ގަނޑު  ޖޮއިންކުރީ    ޓާޕްރީމު 

ޖޮ ޖަނަވަރީގައި.  އަޅުގައިންކުރުމުމިއަހަރު  ނޯޓި ން  މީގެ  ސްކުރެވުނޑަށް  ލަތަށް  ޙާގެ  އަހަރު  30އަހަރު    20ނީ 

ގޮތުގައިއޮތްތަނެއް އަނާއި އިދާރީގޮތުން  ގެ  ވެސް  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  އޭގެ ދި  އަ  .  އެއްކަމެއް  ޅުގަނޑު  ތެރޭގައި 

އެއް ނެތް.  ފްޓުވެއަރ ޗް.އާރު ސޮއެތަނުގައި އެ  .ކުރުން  ތުގައި މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ ހާޒިރީ ފޮ



  

ބަލާ   މީގައި . ދެން މެނޭޖުމަންޓެއް ނެތްކޭޝް . ދެން އެ ސަބަބުތަކަށް  އެބަހުރި   ސަބަބުތަކެއްއިރު ވެސް އަޅުގަނޑު 

ގަނޑު ވަރަށް  ތަން ތަރައްޤީކުރަން އަޅު  އެ ގޮސް  . ދެން  ނެތް  މިވަގުތު ބޭނުމެއް އަދި  ދާކަށް    ހެން އްއަނެ  ނޑުއަޅުގަ

މަސައްޑަށްބޮ މަސައްކަތްތްކުރިންކަ  ކުރުމުން.  އިދާރީގޮ    ހަމަ  ހުރަސްތަކެއް  ރަވަ ތުން  ވެސް  ބޮޑެތި  އަޅުގަނޑަށް  ށް 

  ލުގެ ދަށުގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުގެ ކޮންޓްރޯ  ސަބަބަކީ އުއްތަމަ   އޭގެ އެންމެބޮޑު އެއް   ހަމަ  . ދެން އޭގައިޔަފެނިގެންދި

މި  ކަމެއް ވަންނަން   .އޮންނަނީ  ވެސް  މުވައްޒަފުން  ފާހަމަ  ކަނޑައެޚާޖެހޭ  ދަންދެން  މިއޮންނަނީ  ނާއަށް  ޅުން 

މަފަނޑިޔާރު އެން ޖިލީހުންގެ  އިދާރީގޮތުން  އެހެންވީމާ،  އިގައި.  ނޯވޭ  ސްވެ މެ  އޮތޯރިޓީއެއް  އެއްވެސް  އޭގެ  ރިއަކަށް 

ކުރުމުގައިތައްކަން މަ  ،ތައް  ފަނޑިޔާރުން  ކުރުމުގައި. ދެން  ކަންތައްތައް  ހުރިހާ އިދާރީ   ވެސް  އް ކަމެ  ޖިލީހަށް ހަމަ 

އަވަސްކޮށްލުމުގެ ގޮގެން ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ނޭނގޭ އަތުން ދަންޖެހޭ. ދެން  ކި  ޅުގަނޑަށް  މިހާރު  ކަމެހާއިރެދެން    ، އްއް 

 ނަށް ދީފައި މިއޮތީކީ.  މެއް މި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންޝަނެއް ކަރޭޑިއު ކިހާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމުމަ ފެއްޓިއިރުގައި  ވިއްކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ގާތްގަނޑަކަށް  މިނިއޮތީ  ހޭދަކޮށްލާ ސަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނެ  ޓު 

 ކަމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިޒުޙުސައިން ފާ ލް ރަޖެނެ ރީ ޓަރެރީމް ކޯޓުގެ ސެކް ސުޕް

ރަނގަޅު  !އާދެ ވާ ދެން  .  ވަރަށް  އިނގޭތޯހަވަރަށްގިނަ  އެބަހުރި  އަޅުގަނޑު  ކަތައް  ހަމަ  އަދި  ދެތިންކަމެ.  އް  ހަމަ 

 ކޮށްލާނަން.  ޓު އިއިލަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޢުލޫމާވާހަކަފުޅުދެން   ބޭނުޞާއްޙިތުތައް    ގެންދެވީނަންވެވަޑައިގަންކުރައްވަން  މިންވަރަކުން  އަޅުގަނޑުވާ    މެން މާ 

 ވޭނެ.ށްލެ ކޮއިތުރު ވެސް  ވަގުތު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް އިޒު.ޙުސައިން ފާލް ޑރރަ ރީމް ކޯޓުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެސުޕް

އީ  ތޯ. އެ އިނގޭ ފެނުނުށް ދެންމެ އަޅުގަނޑަ ތިގެ މެސެޖުއިން އުސްތާޛު . ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު

އަނެކަތިކުރަން.   ވާންޕަބްލިކަށް  އެގޮތަށް  ހަމަ  ބޭނުން  ވެސް  އުއްތައަޅުގަނޑު  ހަމަ  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،    މަ . 

މަކީޔާރަފަނޑި ނޫން ޤާ އާދައިގެ  މައެހެންވީމާ،   ؟ތޯދެއް  މެއް  އިޤާއެ  އަޅުގަނޑުރާމު ތިޚްމަށް  މެންގެ  ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ހުރުމާ ސެންސިޓި  ބައެއް ވާހަކަތައް  އަޅުގަވް  އަދި  އެކު  ބޭނުއި  ކޮންވަޒޭނޑުމެން  މި  ޕްރައިވެޓުކޮށް  ހަމަ  ޝަން  މީ 



  

ފަހަރެ ޕަބްލިކަ  އެއީގެންދަން.   އުނ   އެ އްގައި  ށް  ބަނނޭދެން    ވެދާނެ.ދަގޫތަންކޮޅެއް  މި  އެއް ގޭ  އަދި  ވާހަކަތައް   

އަޑުއަ ގާނޫދަނޑިވަޅުގައި  މި  ދެން  ޖޭ.އެސް.ސީހާލަން.  އިޞްލާޙު   ،ނަށް  ވަރަށްގިނަ    ށްފަހުއައުމަ  ގާނޫނަށް 

ސުސަރ މި  ސިޓީތައް  ކޯޓާކިޔުލަރތަކާއި  ދެން  ކުރައްވާފަޞާއްޙިން  ޓުމަންޓުޑިޕާރވަނީ    އިޕްރީމް  ހަމަ  މިއިން  . 

އުއްތަމަ އެއްވެސް  ސިޓީ  އުއްނޑިޔާރުފަ  ކޮންމެ  ދިޔައިމާ  އަރިހަށް  ފުރަ  ތަމަ  އަޑުނާއްސަވާ  ވެސް    ތަމަފަނޑިޔާރު 

ކޯފާ  ހަޅޭ  ހަމަ  އިނގޭތޯގަ  ފުޅުލައްވައި އްއިސްކުރައްވާފައި  ހަ  އަޅުގަނޑާ  ންނަނީ  ވާގޮތަކީ  ދިމާލަށް.  އެހެންވީމާ،  މަ 

ފައި  ނުވޭ. ރުޅި އިސްކޮށް  ސްވެ  ފެއް ވެސް ސާށްރަށް އަޅުގަނޑަވިދާޅުވާ އެއްޗަކުން ގިނަފަހަ   ނޑިޔާރު އެފަ  އުއްތަމަ

ފަނޑިތެރެއިން އެއްކަމަ   ދާޅުވާތީވެ. އޭގެ ވި ކަނޑަގަޑި  ޔާރުން ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުން.ކީ  މިހާރު  އެބައޮތް  އި  ޅާފައައެއް 

ވަޑައިގަންނަވަން  ގައި  8:30 ވިދާޅުވީ  އެއަށް ދެން    .ފަނޑިޔާރުން  ކިޔަވެސް  ކަމަ  ނުވާނެ  ދެން  ށް.  މަނެއް 

ބުނުން. ސަ ސަ ކަމަކީ  އަނެއް ވެސް ހަމަލާން  ބުނުމުގައި  އައު    ލާން  މި މި  ބުނެފައި ހުރިހާ    އޮންނަނީ  އުސޫލުގައި 

ވެސް ރިޕޯޑިމަހަކު އެއްފަހަރު  މެ  ކޮން  ފަނޑިޔާރުން  ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ޓުކުރަންޖެހޭޕާރޓުމަންޓަށް    ނެ 

ކަމަށް ނުކުރާނެ  ވިދާޅުވީ  އެ ވެސް  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ފަރާތަކާ ގެމަނިކުފާނު  .  އެއްވެސް  ފައިލު  ހާޒިރީ     

ބޭނުންފުޅިއްޔާ އެ  ފަނޑިޔާރުން  އެ  ޅުވި  ވިދާއެކަމަކު  ޔާރުން ގޮތެއް ނޭނގޭ.  ނުކުރާނެ ކަމަށް. އެހެން ފަނޑިޞާއްޙި

އަ ކަމަށް ޞާއްޙި ފުޅަށް  މިއްލަފަނޑިޔާރަކު  ނެތް  މައްސަލައެއް  ތި    ދާޅުވި.ވި  ކުރެއްވިއަސް  ހަމަ  ދެން  މީގައި  ދެން 

ދަންނަވާލަބޭފުޅުން ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  އެއްވެސް  ގެ  މިހާތަނަކަށް  ފައި ފަނޑިޔާން.  ހާޒިރީ  އެ ރެއްގެ  ށް  ޗް.އާރަ ލެއް 

ނޯވޭޞާއްޙި ހާޒިރީ  ކުރެވިފައެއް  އެ  ހަމަ  ބެލުމުގެ ފައި.  ފަނޑިޔާރެއްގެ  އެ  އޮންނަނީ  އެ    ލު  ނުވަތަ  ދަށުން 

ޕްރޮޓޮ ފަކޯލު ފަނޑިޔާރުންގެ  މި އޮއިލު  ގައި އެ  ޑިޕާރންނަނީ. ދެން  ތަފް  ވަރަށް  ކޯޓު، ހުރިހާ  ލުކޮށް  ޞީޓުމަންޓުން 

ސެކްޝަންސްތަކެއް ވެ  ކޯޓެއްގެ  ހުރިހާ  ކޮންމެ  ހަމަ  ތަފްމެންޑޭގައި  ސް  ވަރަށް  ހުރިހާ  ޞީޓު  ލިޔުއްވާފައި  ލުކޮށް 

ގޮތުގައި.  ޢާފޮނުވި  ކަށް  ކޯޓުތަ ސިޓީއެއް  އަޅުގަޢާއްމު  ދެން  ފޮނުވުމަށްފަހު  ފޮނުވީ.  ގޮތުގައި  ގެ  ނޑުއްމު އުސޫލެއް 

  ، އި ކޮށްފަދަލުބައް  ތަނުގެ ސްޓާފުންނާޑުގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނއަދާކުރަން. އެވާޖިބެއް އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު 

. ދިނިންއުސޫލު ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށް ކިޔައިއަޅުގަނޑު އަލަށް ފޮނުވާފައި އިން    އި ށްފަބައްދަލުކޮ  ހުރިހާ ސްޓާފުންނާ 

ކިޔައި އެ  އަދިނުމުގަދެން  ވަރަކަގަނޑުޅުއި  އެއްވެސް  އުއްތަމަ  ނުފަނޑިޔާރު   ށް  އަބުރުފުޅަށް    އުއްތަމަ   ވަތަގެ 

ކައެއް ސްޓާފުންނަކާ  ޅުގަނޑު އެއްވެސް ވާހަގޮތަށް ދޭހަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަދަށްވާ  ބިލިޓީ  ފަނޑިޔާރުގެ ރެސްޕޮންސި

ނުކުރަން.  ޞާއްޙި އޭގެ އެއް  އެންމެ  ހަމަ  ސެތެރެ  އަޅުގަނޑު  އެންމެ  ދެން  ކަންސިޓިވް އިން  އުއްތަމަ     މަކަށް 

  ރިހާ ކޯޓެއްގައި ން ފެށިގެން ހުއޮކްޓޯބަރ އި  23ފައި އޮތް  ޔެއުސޫލުގައި ލި  އެގެންފައި އޮތީ  ފަނޑިޔާރަށް ފެނިވަޑައި

ރިޕޯދާރީ  އި ޑިޕާރޓުޓުކުރައްވަންޖެހޭއިސްވެރިން  ކަމަށް.މަންޓަނީ  މުވައްޒަފުން  ށް  ހުރިހާ  ސަލާން    ގެއަދި  ވެސް 

މި ބަ ޑި  ހުރިހާ  ލައިގަތުމާއި  ކުރައްވަންޖެހޭނީ  ވެސް  ކަމަށްކަމެއް  ދެން  ޕާރޓުމަންޓަށް  އުއްތަމަ ކަ  މި.    ންތައް 

ވަ ފަނޑިޔާރަ ވީ  ދެން  ކަމަރަށްބޮޑު  ށް  ހަޑިހުތުރު  ޑިޔާފަނ  އުއްތަމަ ކަށް.  ވަރަށް  ކޯފާވެފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ރު 



  

އަޅުގަނޑާ ވާހަކަދެ މުޙާ  ބަހުން  ގިވަ  އަދި.  ވީއްކެތަބުކޮށް  އިންޒާރުނައިރަށް  ކަމު  ން  ވަކިކުރާނެ  ދެއްވި.  ގެ  ވެސް 

ވަ  އިންޒާރު ދެއްވި.  އިންޒާރުވަޒީފާއިން  ވެސް  ކަމުގެ  ދެއް ކިކުރާނެ  އަޅުގަނޑު   އެއީ  ޤާނޫނުއަސާސީވި.    އާ  

އެ  ޚިލާފު އެ  އޭވިޚިލާފު   ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވުމުން.  މިހާރު  ވާހަކައަކީ  ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާ  މަނިކުފާނު    ވިދާޅުވާ 

ގާނޫނާއި  ސީ.ސްޖޭ.އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާމިދެންނެ  ،ގާނޫނަކީ  ނެރެވި  ވީ  އޮތްއެއްގޮތަށް  ގޮތުގަފައި  ގާނޫނެއް  .  އި  

ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ    އްގޮތަކަށްމިއީ އެ،  ށް. އެހެންވީމާޚިލާފު ނެރުމެއް ކަމަ   ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހަމަ  އީމި  ވަނީވިދާޅު

ދުވަހަކު ކޮންމެ  ހަމަ  ކަމަށް. ދެން  ނޫން  ގެ  ކަމެއް  ގެންގޮއްވެސް  ދެ ސަ، އަޅުގަނޑު  ކޯފާވެފައި  ހަމަ  ން  ންގޮއްސަ 

ދާޅުވޭ އަޅުގަނޑު ވަޒީފާއިން  ވެސް ވި  ހަކުމަ ކޮންމެ ދުވަ އުސް އިނގޭތޯ ހަރބަލް އެބިދަންނަވަނީނަމަ ވަހެން  އްއަނެ

ނަށޭ ބާރު އޮތީ.  ޔާރުން ވަޑައިގަތީމާ ވަކިކުރާނަމޭ. އަދިވެސް ތިމަންނަމެންނޑިބެވި ފަދެން ބޭރުގައި ތިއް  .ކުރާނަމޭވަކި

ޑިޕާރ ބުނޭ  އެއީ  އުސޫލުގައި  ފެ އޮކްޓޯބަ  23ޓުމަންޓުގެ  އިސްވެރިންރުން  ހުރިހާ  ވެސް  އިސްވެރިއިދާރީ    ،ށިގެން  ން 

އަދި ވެސް  މި ޢައް  ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭނީ  ބާރު  ވެސް  ވަކިކުރުމުގައި  ޑިޕާރއޮން  ޔަންކުރުމާއި  ކަމަށް.  ނަނީ  ޓުމަންޓަށް 

އުއްތަމަ ހަމަ  ޤަބޫލުނުކުފަނ  އެހެންނަމަވެސް،  ސު  އުއްތަމަ  ވާރައް ޑިޔާރު  ވިދާޅުވަނީ  ކޯ ފަނޑިޔާރު  ގެ  ޓު ޕްރީމް 

ޖެނެރަރީޓަރެސެކް މަފަނޑިޔާރުލަކީ    އެހެންވީމާ، ފަ  މީހެއް  ހުރި  ފައިންކޮށްއްޔަޢަޖިލީހުން  ންގެ  ޔާރުންގެ  ނޑިކަމާއި 

ޔާރުންގެ ތެރެއިން  ނޑިފަ  5ރައްވަނީ އެ  އެ އިންތިޒާރުކުދެން މިހާރު    ގެ.މު ކަމަށް ވަކިކުރުންނާނެ ބާރު އޮގެމަޖިލީހު

މި  7މިހާރު    ސޮއި މިނޑިފަ  4  ތެރެއިން  އޭގެ.  ތިބެނީ  ފަނޑިޔާރުން  ބޭ ޔާރުން  ޤައުމުތަކުގައި.    ރުގައިހާރުވީ  އެކި 

.  ހެންވާނެންގަވާ ޑިސިޝަނެއް ނަންގަ އިގަތީމާ ދެން އެ ނަފަނޑިޔާރުން ވަޑަނޑަށް ހީވަނީ އެ އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

އަ ސަބަ  ޅުގަނޑުދެން  އެންމެބޮޑު  ޖެހުނު  ފޮނުވަން  ސިޓީ  ތި  ހަމަ  މި ދެން  ދުވަ  ބަކީ  ހަމަ  ހުރިހާ  ވެސް  ހެއްގައި 

ތެރިކަމާއި  އުސް ދެމުންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކެތްވޯނިންގ ދީ ހަމަ ވަރބަލް އެބިއެގޮތަށް  

ހުރީ ވެސް އެއްހަމަ އެއްގޮތަ  .އެކީގައި  އަދި  ޖަ  ރާޔާފަނޑި  ނުހުންނާނެ އުއްތަމަ   ވެސް އްގައިއިރެ ކަށް  ދަލުކޮށްފައެއް 

މަށް ޓަކައި.  ޤާއެ މަގަނޑު ރައްދެއް ނުދޭ ސަބަބަކީ  . އެއީ އަޅުރައްދެއް ދީފައި ވެސް ނޯންނާނެވަރަކަށް    އެއްވެސް

މަޢުލޫމާތަށް ޓަ  ހަމަޅުގަނޑަށް  . އެކަމަކުވެސް އަވީމަ އިނގޭތޯފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ ކައި ދަންނަވާލަނީ  ތި ބޭފުޅުންގެ 

  ފުޅެއް ނޫން ކަމަށް އެއީ  ބޭރުގެއްޓާވަ މެއްގައި ބަހަޤާމަ  އެފަދަ   ،މެއްގައިޤާއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވެނީ އެފަދަ މަ

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު   އެއީ  ޤާބިލިއްޔަތު   ންމެއެ  ވީމަ.އިނގޭތޯ.  އަޑުއެހުމުގެ  ވާހަކަ  ކެތްތެރިކަން.  ކަމަކީ  ފުރަތަމަ 

ރިހާ  މަ ޖެހޭނެ ހުވަނީނަ  މަށް މެއްގައި ހުންނަ މީހަކު މީހަކު އައިސް ވާހަކައެއް ބުނެފި ކަޤާ މަދަ އެފަނެތްކަން. އެއީ  

ވަރަށް ގިނަ އޭންގަލްތަކަށް  މައްސަލައެވީމަ. ފަނޑިޔާރަކީ  އްނޑިޔާރެއީ ފަ އެ ބަލަން ޅުތަކެއްކޮ އް ނިންމާއިރު ވެސް 

ނިންމަވާ ބައްލަވާފައި   އެހެބޭފުޅެއް  މައްސަލަ  ކޮ އެކަމަކު  ންވީމާ،.  އެ  ކެތްތެރިކަމުގެ    އެއްލިޓީ  ދެން  ނެތް.  ވެސް 

މީ  އެއް ޓީކޮލި ނެތް.  އައިސް  ވެސް  އެއްހަކު  ހަޅޭއްލެވުންރަށް  ބުނާއިޗެކޭ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު    .ބަވައިގަތުން  ދެން 

  މާހައުލެއް   ވެރިބިރު  ،ރުވެރިކަމެއް މާހައުލެއް ގޮތުގައިއޮންނަނީ ބި  މިކައަކީ މުޅި ކޯޓު ތެރޭގައި  ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަ



  

ބިހޭވިއަރ    ގެ ނޑިޔާރަކުއެހެންވީމާ، ވާގޮތަކީ ފަ  .ފަގެނެހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރު ނީ  ތިބެ  އިނގޭތޯ. ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

ތޯ. ހަމަ   އިނގޭށް ނުކުރޭކުރާކަޞާއްޙި  ށް އެއްވެސް މީހަކާރެއްގެ ގޮތަލޫކު ނުވަތަ ފަނޑިޔާނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ ސު 

ޞަތުގައި  ރުލިބޭ ފު   އެމިދެންނެވީ ބައްދަލުކުރަން    ކުފާނާމަނި  ވަހަކު ވެސް އެދު  ންމެހަމަ ކޮދު އަޅުގަނޑު ވެސް  ޚު

ދި  . އެއީ މިހާތަނަށް އައް ކުރިއަސް. ފޯނެތެރޭގައި ހުންނަނީގައި ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ބިރެއްގެ  ދާއިރު ވެސް ބައްދަލުކުރަން 

ކަށް ގޮސްފައެއް.  ހަމަ ރަނގަޅަ  ޝަނެއް ނެތްވަޒޭން ކޮސް އަދި އެއްވެސް ލެއް ވެ ކޯ އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ފޯނު

ހަމަވެ  ދުއަބަ އެއްކަލަ  ކޮ   އްލަވާނީ ހަޅޭ  ސް  ހަމަ  ހަމަ  ކަމެއް  ންމެއިނގޭތޯ.  ދެން  ހަޅޭއްލަވާނީ.  ހަމަ  ވެސް  ގައި 

ފޮޓޯ އް މިސާލަކަކުދިކުދި ކަންތައްތަ ހަޅޭއްމެޝިޕީ  ކޮ  ށް  ލަވާނެ  ން މަސައްކަތް ނުކުރީމަ ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު 

އަޅުގަ  އަޅުގަނޑާ ގޮސް  އިސްވެރިޔަކު  ހުންނަ  ޕްރޮޓޮކޯލްގައި  އެ  މިސާލަކަށް  މީހަކު  ކޮންމެވެސް  ނޑަށް  ދިމާލަން. 

ފަނޑި އުއްތަމަ  ހަމަ  ސީދާ  ހަމަ  ބަދަލުގައި  އެންގުމުގެ  މިސާލަކަށް  އެކަން  އަންގަނީ.  މި  ގޮސް  ވެނި  މިޔާރަށް 

މިވެނިތަނެއްގެ ބޮކި ހަލާކުވެއްޖެއޭ. ނުވަތަ    ވަތަނު  އޭހަލާކުވެއްޖެކޮޕީ މެޝިން  ސެކްޝަނެއްގައި ހުރި މެޝިން، ފޮޓޯ

މި އޭ ސެކްޝަނެއްގެ  މިވެނި  ތަނެއްގެ  ފަނޑިޔާރަށް   ސީ.މިވެނި  ހުރީ. ހަމަ ދާގޮތަށް އުއްތަމަ  މަޑުންނޭ  ހަމަ    މާ 

ހަޅޭއްލަވާނީ. މިގޮ  އެކީގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފޯނުކޮށްފައި އަޅުގަނޑާ  ނެވުމާދެން އަބަދުދިމާލަށް  ވެސް މި    ތަށް 

އެހެންވީމާ ހުންނަނީ.  މި  ބިހޭވިއަރ  ފަނޑިޔާރުގެ  މިއުއްތަމަ  އަހުލިއްޔަތާއި، ޝަރީޢަތާއި،  އެއްޗެއް    ހުރިހާ  މި   ،

ދެކޭގޮތުގަމިހާރު އަޅުގަނޑު  ގެއްލިފައި  އޮތީ  ދެއިނގޭނެ  އި   އަޅުގަ.  ޙުސައިނަށް  ން  ޢަލީ  ނުދެންނެވިޔަސް  ނޑ 

، ދެން  ހެންވީމާއެ  ..އަހުލިއްޔަތާއި، ޝަރީޢަތާއި، އެ ބޭފުޅުންނަށް.  އޭގެ.  ވެސް  އިތިންވަނަ ބަންނޭނގެ  އިނގޭނެ ކަ

މި އިނގޭތޯ  މިހިސާބަށް އަންނަވަރަށް ހިތާމަހުރި  އަޅުގަނޑު  މި  ން  މަޖުބޫރުވެގެން  މަޖުބޫރުވެގެން.  ހަމަ  މިޖެހުނީ   

ކީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން.  ތައްތައް ދަނީއަމް ކޯޓުގެ ކަން ވިޔަސް ސުޕްރީސިޓީ ފޮނުވަން މި ޖެހުނީ. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް 

ނުގެންދެވޭ ކުރިއަކަށް  އިނގޭތޯ.  ގެންދަން  ކުރިއަށް  އެބަޖެހޭ  އެތަން  އެތަނުގައި  އެއީ  ލީޑަރޝިޕް  މި  މިހާރުގެ  ނެ 

އެއްގޮތަކަ  ޤަބޫލެއްނުކުރަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެތާނގެ   ށްއޮވެގެންނެއް.  ޤަބޫލުނުކު  ވެސް  ވެސް  ރާނެ.  ސްޓާފުން 

ހިތާމައާރަ، ވަ އެހެންވީމާ ޖެހެނީށް  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު  ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަން  ،އެކު ދަންނަވަން  ޖެހެނީ މި 

އަޅުގަނޑު އޮފީހަށް    އިނުކުރާ ގޮތެއްގައޭ. ދެން ހަމަ މި ހަފްތާގެ ސަންޑޭގަވެސް ހުރީ ހަމަ ވަރަށް ގޮތްދޫ  ރުހަމަ މިހާ

މެ އޮންނަނީ  މި  ފަނޑިދިޔައިރުގައި  އުއްތަމަ  ސޮއިކުރައްވާފައިމޯއެއް  ދެން    ޔާރު  ފޮނުވާފައި  މެމޯއެއް  އެޗް.އާރަށް 

ސެކް ފެށިގެން  ބާރުތަ  ޓަރީރެމިއަދުން  އެންޖެނެރަލްގެ  ތެރެއިން  ސޮއިކުރުމާޓްރީކުގެ  ނެގީ ތަކުގައި  ޑިސްޕެޗް  މި    އި 

މިތަނުގައި. ދެން ނަގާ މަނިކުފާނު އަރިކަމަށް. އަޅުގަނޑު އެ އެއްޗެހި ގެނެއްސަ މިހިރީ  އެ  ގޮސް  ށް ހަފައި   އަބަދު 

ވާހަކަތައް ސްޓާފުންގެ  ބޭފުޅަކާ  ، އެތަނުގެ  އަންހެން  ގެންދާ  މަސައްކަތް    ޝަކުވާ  އިނގޭތޯ  އްވައިފި  ވާލުކުރަޙަ އެ 

  ރެޓަރީ ލެއްޕުން އެ ކަމަކީ ވެސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސެކް   އި އިތުރުން މި ތަން ހުޅުވަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. ދެން އޭގެ 

ނޫލަޖެނެރަ އެނގޭކަމެއް  ވެސްށް  އެނގިގެން  ވެސް    ން.  ދުވަހު  އިހަށް  ނޫން  އިއްޔެ  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ނުވާނެ. 



  

އެންމެ ފަ  ވިދާޅުވި މީޓިން ހުން މި ބޭއްވި ޖުޑީޝައަޅުގަނޑު    އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ އޮތް   ވެސް  ގލް ކައުންސިލުގެ 

އެހީ އެ ކައުންސިލުގެ    ގުޅާފައި  ރު ނޫހުންމި ގުޅީ މިހާ  ދެން ނޫސްވެރިޔަކު އަޅުގަނޑާ  .ނޭނގެއޮތް ކަމެއް  ކަމެއް.  

ޓްކަމެއް. ދެން ވިދާޅުވި ސުވާލުކުރީ  ހޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއޭ އައުއިއައުޓްކަމަކީ ކޮބަ 

ކީއްވެހޭ   ރެޓަރީ ސެކް ނޭނގުނީ  ހައިސިއްޔަތުން  އޮންނަނީ    ޖެނެރަލްގެ  ބާރު  ލެއްޕުމުގެ  ލައްޕާ،  ހުޅުވައި  އެތަން 

ނޫންހޭ.  ނެރަލަޖެ  ޓަރީ ރެސެކް ބަލާއިރު  ކަށް  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ނޯވެއޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެންނެވިން  އަޅުގަނޑު 

  ކަށްވި ގެންޖެހޭނެއޭ. އެހެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ. ދެން މި މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައައަޅުގަނޑަށް އިނ

ފަނޑިޔާރަށް އިހަ  . އުއްތަމަ  ތިމަންނައޭ އުއްތަމަ  މަ ވަރަށްއްސަ ހަ ދުވަހު ގެންގޮށް އެނގިގެން  ބެވި. އެއީ  ބޮޑަށް   

ހުޅުވަ  .ފަނޑިޔާރަކީ ފަނޑިޔާރަށޭ  ބާރު  އި އުއްތަމަ  ވެސްލެއްޕުމުގެ  އޮންނާނީ  އެހެންވީމާ  ފަނޑިޔާރު  .  އުއްތަމަ   ،

ތަންކޮޅެއް ކުރިން   އެ  ނުކުރެވޭނެއޭ. ދެން  ވެސް  އެއްވެސް މީހަކަށް ސުވާލެއް  ދެންނެވީ އިނގޭތޯ  ކުރާކަމަކަށް    މި 

ނޑަށް  ލެއްޕުން އަޅުގަ  އިމީގެ މަސް ދެ މަސް ކުރިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވެގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ އެތަން ހުޅުވަ 

ގޮ ހަދައިއިނގޭނެ  ގަޑީގައި  ތެއް  ރަސްމީ  ސްޓާފުން  ތަނުގެ  ސަބަބަކީ  އެދުނު  އެ  އެދުނިން.  އަޅުގަނޑު  ދިނުމަށް 

ހަދާގޮތަކީ އިތުރު ގަޑިއަށް ނުކުންނަނީ. ނުކުތީމަ ވާގޮތަކީ މިހާރު    މި   ނުކޮށް ބައެއް ސްޓާފުން  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

ބަ ޖެނެރަލަ  ރެޓަރީ ސެކް ކޮން  ނޭނގެ  ނުކަށް  ވެސް  ކަމެއް  ވެސްއެއް  އިރަކު   .ކުންނަނީކީ  ލައްޕަނީކީ    ކިހާ  ކަމެއް 

އޮންނާތީވެ    .ވެސް މިހެން  މައްސަލަތައް  މޮނިޓަރމި  އަޅުގައަޅުގަނޑު  މަޤްޞަދުގައި  ދެންނެވިން  ނޑު  ކުރުމުގެ 

އަޅުގަނޑަށް އިނގެން. ދެން ވިދާޅުވި މައްސަލައެއް ނެތޭ ، ފޯމެއް  ންވީމާހެއެ   .އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް މި އެބަޖެހެއޭ 

ލެއްޕުމުގައި. އެސް.ޖީ ނެތިއްޔާމުން ދެން ތިއްބެވި ސީނިއަރ ދެ    އި ގޮތަށް. ހުޅުވަ  އެސް.ޖީ ސޮއިކުރާ   ތައްޔާރުކުރާށޭ

އެގޮތަށް   ނަން.  ހަމަ  އަޅުގަނމީހެއްގެ  ހޯދާފައި  އެޕްރޫވަލް  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި  ފޯމު  ޑު 

މަ ފަނޑިޔާރު ގެންގުޅުއްވާ ލޭޑީ ގޮއްސަ ޝަކުވާކޮށްފި މިހާރު މީގެ  މަ އެއްކަލަ އުއްތަކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިތަންފީޛު

ފަނޑިޔާރަށް ހިނގައިދާނެއޭ. އުއްތަމަ  ބާރު  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ  މި   ނޭނގި ސަބަބުން  ފަހަރެއްގައި   ހިނގައިދާނެ 

ހުޅުވާ ހަ  ކަމެއް.  ތަން  ތަން  ނޫނެކޭ  ވިދާޅުވި  ގެންގޮއްސަ  އަޅުގަނޑު  ކަންތައް  ދެން  އޮތްގޮތަށޭ  ކުރީގައި  މަ 

ލައްޕާކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން    އިމެހެން އެސް.ޖީއަށް އެނގޭކަށް ނުޖެހޭނެއޭ ތަން ހުޅުވަކުރަންޖެހޭނީ. ކޮން

އިދާރީ    ރެޓަރީކުރާނީ. ސެކްއަށޭ ސުވާލުކަމަށް ވަނީނަމަ އެސް.ޖީ   ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ މިހާރުއެކަމަކު ވެސް  ޖެނެރަލް 

، ތިމަންނަ ބުނާގޮތަށޭ  އެހެންވީމާ. ދެން ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ ތިމަންނައޭ އިދާރީ ހެޑަކީ.  ހުންނަ މީހާއަށް  ން އިސްކޮށް ގޮތު

އަ ދެން  ތިމަންނައޭ.  ޖެހޭނީ.  ކުރަން  އާކަންތައް  ދެންނެވިން  ގޮތަށޭ    ! ދެޅުގަނޑު  ވިދާޅުވާ  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ 

ޝަ  އެއްވެސް  ތިކަމުގައި  ކުރަންޖެހޭނީ.  މި  ކަންތައް  ޤަބޫލުކުރައްވާ  މަނިކުފާނު  އެ  އަނެއްކާ  ދެން  ނެތޭ.  އްކެއް 

ވެސް ކަންތައް  ކަމަ  ފައިސާގެ  އެއީ  ފަރާތަކީ  އިސް  އެންމެ  މި  ވެސް  ކަންތަކުގައި  ފައިސާގެ  ދެން  އިނގޭތޯ.  ށް. 

މާލީ   އެހެންނަމަވެސްމިހާރު  އަޅުގަނޑު.  ވެރިޔަކީ  ގޮތުގައި  ،ޒިންމާދާރު  ޤަބޫލުކުރައްވާ  މަނިކުފާނު  އުއްތަމަ    އެ 



  

ކުރަންޖެހޭނެ. ފައިސާ، ވިދާޅުވީމަ އެ  ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ވެސް. ފައިސާ ވެސް ޚަރަދުފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީމަ ޖެހޭނެ  

އެ ޚަރަދުނުކޮށްފިއްޔާމުން  ކަ  ފައިސާ  ވިދާޅުވާ  އެ  ފިޔަވަޅު  ބޭފުޅާ  މެދު  މީހަކާ  މާނައަކީ އެ  އޭގެ  މެއް ނުކޮށްފިއްޔާ 

ވާހަކަ އަނެއް  ދެން  ރަނގަޅަށް  އެޅޭނެއޭ.  ކަންތައްތައް  މި  ވާހަކައަކީ  އޮތް  ހައިލައިޓްކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަކަށް 

މުވައްޒަސާފުނު މުވައްޒަ  ފަކާކޮށް  މިދެންނެވީ  ފަނޑިގެ މައްސަލައެއްއްފެބެހޭގޮތުން  އުއްތަމަ  ދިޔައިމަ    ޔާރާ  ހަމައަށް 

ވީ ކަމެއްކަން  އްއެ ކިހިނެ  ، ންލައަކީ ކޮބައިކަފުންގެ އެ މައްސަ ކޮންމެ ވެސް މީހަކު ޝަކުވާއެއް ގެންދިޔައިމަ މުވައްޒަ

ނުލައި ވަގުތުން ހަމަ މުވައްޒަ މުވައްޒަބަލައި  ބަޔާން ނަގައި  ހަ  ފާފުންގެ  ފިޔަވަޅު އެޅުން. އަޅުގަނޑަށް  މަ  ދޭތެރޭ 

ބޮޑަށް މި  ވަރަށް  ޗެލެންޖެއް  މުވައްޒައީ އައި  ސީނިއަރ  ތިއްބެވި  ތަނުގެ  ހަމަ  އިނގޭތޯ.  ހަމަ  ވެސް  ހަމަ    ފުން 

  ، ފަކުއެ ވާގޮތަކީ މިސާލަކަށް އެ މުވައްޒަ  .ނުލައި ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ބަޔާން ނެގުމަށް ބާރުއެޅުން  ކާއްވެސް ކަމައެ

ބޭފުޅާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެއެ  ށް  ފަނޑިޔާރު އަރިހަމެދު އެ އުއްތަމަ    ފަކާއެ ސީނިއަރ މުވައްޒަ އްޔާ  ވަޑައިގަންނަވާ 

މިކުރަނީ އެ މުވަ ހައްދަވާ  .  ބެހޭގޮތުން  ފާ އްޒަކޮންމެވެސް ޝަކުވާއެއް  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މި  ޝަކުވާއެއް ކުރީމަ 

ފިޔަވަޅު އަޅަން. ބަޔާން ނަގަ ދޭތެރޭގައި  އަޅުގަނޑަށް އަންގަނީ އެއާއި  ޑު އެތައް  ން. ދެން އަޅުގަނގޮތަކީ ވަގުތުން 

. އެ  ގައި އޮންނާނެއޭ އުސޫލުތަކެއްދޭތެރޭ ބަޔާން ނުނެގޭނެއޭ. އޭ  ދުވަހަކު ދެންނެވިން މަނިކުފާނުއޭ އެގޮތަށް މީހުންނާ 

ކޮންމެވެސް   އޭނަ  ނަގާފައި  ވަގުތުން ބަޔާން  ނޫނެކޭ. ހަމަ  އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިންނޭ އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ވިދާޅުވީ 

މި  އިފޮނުވަތަނަކަށް   ވާނަމަ  ލާށޭ.  ކަނޑާނުލާކަމުގައި  ތަނަކައާކައިވް  ދެންނެވީ  ދެންނެވިން    ށް.ކަހަލަ  އަޅުގަނޑު 

އޭނަ އެހެނެއް މިހާރު  ނުހެދޭނެއޭ.  ވެސް  ހިސާބަކަށް.    ކޮންމެވެސް  ދެވޭނެއޭ  އޭނައަށް  ހަމަ  ހަދައިފިއްޔާ  އެހެން   

ހާވަރުގެ ކަމެއްތޯއޭ   ކިއީމުގައި. އަނެއްކާ ބަލަންޖެހޭނެއޭ މި، މި އުސޫލުތަކެއް އޮންނާނެ ކަންތައްތައް ކުރުއެހެންވީމާ

 މި ދެންނެވި މި އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ސޮރީ މިދިޔަ އަހަރު  ވެސް އިނގޭތޯ. މިހެން ގޮސް ހަމަ މީގެ ކުރިން ވެސް

މުވައްޒަފަހުކޮޅުގަ ބައެއް  އެބަހުރި  ވެސް  ކޮށްފައި  ކަންތައް  އެގޮތަށް  ތިފުންނަށް  ކައުންޓަރުގައި  ދެ  .  އްބެވި 

އާދަމުވައްޒަ ހަމަ  ވެސް  ކަމަކާ ފަކު  އެއްވެސް  ހަމަ  ކުދިން  ދެ  ހަމަ  މަޖިލީ  އިގެ  ފަނޑިޔާރުންގެ  ހުން  ނުލައި 

ކަނޑައެއް ނުލާ އެ މީހުން ފޮނުވާލީ ޖުޑިޝަރީގެ އެހެން ދިމާލަކަށް. މިހާރު އެ ކުދިން    ، ކަނޑާލާފައި  ގެންނިންމައި

ސުޕްރީ ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓް  ކޯޓުން  މިމް  ހުށަހަޅާފައި ސުހާރު  ވީމަ  ފޮނުވާފައި    ޕްރިމްއެބައޮތް މައްސަލަ  ކޯޓަށް ސިޓީ 

މިއްޔާ ވެސް  ނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދޭށާއި އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔައުއެބައޮތް ތިމަންނަމެން ކަނޑާލަން ޖެހު

ބޭނުންފުޞާއްޙި  ތިމަންނަމެންނާ ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ވެސް  ކަންތައްތައް  އެ  ނުވޭކޮށްދޭށޭ.  އެކަމަކު    ން.ކުރަ  ޅެއް 

މިގޮތަށް ސިޓީއެއް އައިއްސަ އެބައޮއަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެ މިހާރު  ފަހަރަކު  ވިދާޅުވި ނޫނެކޭ ނުކުރާނަމޭ.    .ތޭތައް 

އެ   ދަންނަވާލަފާނަން  އަޅުގަނޑު  ކުރުކޮށް  ހަމަ  ރައީސް  ޙާއެއީ  ބޭފުޅަކު  އިސް  ކޮންމެވެސް  އެއީ  ވެސް.  ދިސާ 

  . ގައި ނޮވެމްބަރ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީޅުއްވާ ބޭފުޅަކު މި ސަރުކާރު އައިފަހުން މިދިޔަ އަހަރު އޮފީހުގައި މިހާރު އު

ހިސާބު އުއްތަމަނޮވެމްބަރ  މި  ފަނޑިޔާރާގައި  ސުޢޫދަ    ވަޑައިގެންނެވީމަ  ގޮތަކުން  ބައްދަލުކުރަން  ކޮންމެވެސް  ށް 



  

އަރިހުގައި   ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ބޭފުޅަކު  އެ  އިންނެއެނގިވަޑައިގެންނެވީ  އެނގިވަޑައިގަތުމުން ސުޢޫދު  އެބަ  ވިކަން. 

ލުކުރަން ވަޑައިގެން އިންނެވި ބޭފުޅާގެ ފޯނަށް. ދެން  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި އެސް.އެމް.އެސް ކުރެއްވީހެން އެ ބައްދަ

ނިންމަވާފައި ބައްދަލުވުން  ބޭފުޅާ  ފޯނު    ،އެ  ވަޑައިގެން  ނިންމަވާފައި  ބައްދަލުވުން  ފަނޑިޔާރުގެ  އުއްތަމަ 

ދެން   .ރުގައި މިއޮތީ ސުޢޫދު އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާފައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަރިހުގައެއް ނޫންހޭ ތި އިނީއި ބެއްލެވި

ސުޢޫދަ ކުދިން  ދެ  ތިބި  ކައުންޓަރުގައި  ކުރެވުނީ  ޝައްކު  އެންގިމި  ބުނޭ    ށް  އެބަ  ހަމަ  ކުދިން  އެ  ދެން  ކަމަށް. 

ދޭތެރޭގައި    ވަގުތުން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މީހުންނާ  ވެސް ހަމަތިމަންނަމެންނެއް ނޫނޭ ހަމަ އެހެން ބުނީމަ  

ނޭނގެ  އަޅުގަނޑަކަށް  ދެން  އެޅީ.  ކަމެއްފިޔަވަޅު  ނިންމުމެއް  ނިންމި  މަޖިލީހުން  ފަނޑިޔާރުންގެ  ވެސް    އެކަމަކު   .

އޮތީ ސިޓީ ފޮނުވާފައި ޑިޕާޓްމަންޓަށް  ނިންމިކަމަށް  ކޯޓުން. އެ ސިޓީގެ  އެގޮތަށް  އެ  ކޮޕީއެ  ސުޕްރިމް  އަޅުގަނޑު  އް 

ޝެއަރ އޮތް  ލިބިގެން  ގޮތަކުން  ކޮންމެވެސް  އެހެން  ކޮށްފައިކުއްޖާއަށް  ކޯޓަށް.  މި  ވީމާސުޕްރިމް  މަޖިލީހުން   ،

މިއެއްޗެހި  ނިންމިކަމަށް ޔައުމިއްޔާ މިހެން ކަންތައް ކުރުމުގެ މިސާލެއް.     މިސާލެއް މި ދެންނެވީއީ... މި ދެންނެވީ 

ޤައުމުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަފުޅު މިހެން  އިނގޭތޯ  އުނދަގޫ ވެސް ވޭ    ގަނޑަށް ވަރަށްދެން އަނެއްކަމަކީ އަޅު

ދެން މީގައި އެންމެ ފަހުން އަސްލު ރުޅި    ، ދެން އަޅުގަނޑު...އެހެންވީމާ  ، ސް. އެހެންނަމަވެސްއައިސް ދައްކަން ވެ

  ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ތި  އަޅުގަހަގަކުރެވޭ. ދެންއުޅޭ ދެ ކަމެއް ފާ  ދޭތެރޭގައި މި މިހާ ބޮޑަށް ބާލައިގެން އަޅުގަނޑާ

ޝެއަރ މިހާތަނަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންވޭ.  ކަމެއް  އިނގޭތޯ  ކޮށްލަން  އެއްވެސް  ކަމެއް،  އެއްވެސް  ނޯންނާނެ 

  ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވެގެން ނުކޮށްފައެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ މީހުން މި ތިބެނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކަންތައްތައް 

ކޮފަސޭހަކޮށްދޭން. ފެސިލިޓޭޓް ކޮ ތެރެއިން ހަމަ  އުސޫލުގެ  އޮންނަ  ވެސް  ކަމެއް  މިށްށްދޭން. ހުރިހާ  .  ދަނީ   ދެމުން 

ކަންތައް   އަދި ފައިސާ  ކުރަން... ކުއްލި ކަންތައްތައް ކުރަން    ވެސް ޕެޓީ ކޭޝް އިން މިސާލަކަށް ލާރި ނަގައިގެން 

މި ކޮށްދެމުން  މިދިޔަ ތާ  ވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑުދަނީ. ދެން  ކާރުގައި  ހަމަ ރަސްމީ ކަމެ   ޒްޑޭގައި  އްގައި ހުޅުމާލެއަށް 

ހުއްޓާ   އުއްއެހާކަން  2:40ގޮސްގޮސް  ފަނޑިޔާހާއިރު  އަޅުގަނޑަށްތަމަ  އައީ  ފޯނު  އަޅުގަނޑު    .ރު  ދެން  އައިސް 

 ކުރިން އަޅުގަނޑު  ސުޕްރިމް ކޯޓުން ނުކުތުމުގެދެން  .  ލައިކުމް އުސްތާޛުއޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ޢަނަގާފައި އައްސަލާމް

  މަ ޑިއަރ އުސްތާޛޭ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަ  އްމުގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު އަބަދު ޢާނުވިން. ދެން  މް.އެސް ވެސް ފޮއެސް.އެ

ހަމަ   އެދެން  ފޮނުވަނީ.  އެމް.އެމް.އެސް  އެޢާކިޔާފައި  ޖުޑީޝަރީ  އަދި  ންއްމުކޮށް  ކިޔާނީ  އުސްތާޛޭ  ވެސް  މެންނަށް 

ހަ  ޓްޑޮކްޓަރޭ އިނގޭތޯ.  އެއޮތަސް  އަންމަ  އުސްތާޛޭ.  ކިޔާނީ  ވެސް  ކިޔާނީ  މެންނަށް  މީހުން  ވެސް  ޅުގަނޑަށް 

މީހުން ހަމަ  އުސްތާޛޭ   އައްސަލާމް  އުޅޭތީވެ.  އެތާނގައި   ގިނަ  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ޢަދެން  ބުނީމަ  އުސްތާޛޭ  ލައިކުމް 

ދެން  ސްތާޛެއް ނޫނޭ މީއަކީ.   ޙުސައިން ފާއިޒްގެ އުއީމި  . އުސްތާޛެއް ނޫނޭއީ ވަރަށް ކޯފާވެފައި ވަރަށް ކޯފާވެފައި މި

ކަހަލަ ހީވާ  ހަމަ  އަޅުގަނޑަށް  ވިޔަސް  ފޯނުން  އެއްކަލަ  ގެންގުޅޭ  މިހެން  އަތްޕުޅު  އެގޮތަށް  އެ  އަބަދު  އެއްކަލަ   

ލިބިފައި އޮންނަ ކަހަލަ ޓައިޓަލެއް    ، ޙުސައިން ފާއިޒަށް ދީފައި އިންނަ ކަހަލައީ . މިއީފެނިފެނި އުސްތާޛެއް ނޫނޭ މި



  

ތިމަންނަ ލިބިފައޮވެއޭ  ވެސް  ކުރިއަށް  އޭގެ  ތިމަންނައަކީ.  ޑޮކްޓަރެކޭ  އެކަމަކާ  .  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  އަކުންނެއް 

ތިމަންނަ  ވަރަށް  ވެސް ނޫޅޭ ހަމަ. ދެން ވަރަށް    ކަންބޮޑުވުމެއް ވަރަށް ކޯފާވި އިނގޭތޯ. ވަރަށް ކޯފާވެފައި ވިދާޅުވި 

އެއްކަލަ ސިވިލް ކޯޓުގައި    .ހޭ ނޫންށް ކަޓު ކަމެއް ކުރާދަނީ ސިވިލް ކޯ   ތި   .ބުނާ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރޭއެއް ނޫންހޭ

ސް އެތަނަށް ދާން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވެފައި ހުރީ.  ކުރިން ވެވަރަށް    .ލެ ގޮފި އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ދިޔައީހުރި ހުޅުމާ

ބަހައްޓާ އެއްޗެހި  ފަރުނީޗަރާއި  ވާގޮތަކީ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރިމް  ނުހުރޭއެއްކަލަ  ތަނެއް  ކުޑަވީމަ.    ނެ  ،  އެހެންވީމާ ތަން 

ވަހު ބަލާލަން.  ބަލާލަން ދާށޭ. ދެން އަޅުގަނޑު ދިޔައީ އެ ދު  ޟީ ބުނީ ޤާއެތަނުގައި ގުދަނެއް ހުރީމަ އެތަނުގެ އިސް  

އަނެއްކާ ދެންނެވިން  ފަނޑިއަޅުގަނޑު  އުއްތަމަ  ވެސް  ދާ ވާހަކައާ ދިއުމުގެ ކުރިން  ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް.    ޔާރަށް 

ދިޔައީ ދިނީމަ  ހުއްދަ  ދުވަހުގައިދެންނެވީމަ  ކުރީ  އޭގެ  ހުއްދަނެގީ  ދެންނެވި  ދާންވެގެން.  އަނެއް     ވެސް. މި  ދުވަހު 

ބުނާކަމެއް  ތިމަންނަ  ނުދެން  ނުކުރަން  ކުރޭ  ވެސް  ސުވާލެއް  އަޅުގަނޑު  ކިޔާފައި...  ނުކުރޭއެއްނޫންހެއްޔޭ،  އެއް 

ވެސް  ހައިރާން  ދެން  އިނގޭތޯ.  ވެސް  މި  ކޮންކަމެއްތޯއޭ  ކޮންވާހަކައެއްބާއޭ  އީވި  އެކަ  ވެސް.  ދައްކަނީ  މަކު  މި 

ހަނދާނަކަށް  އަޅުގަނޑަކަށް  ނައައި.  އެވަގުތަށް  ވަކިދެން    ފާއިޒް  ޙުސައިން  ވަކިވިދާޅުވީ  އެއީ  ކުރާނަމޭ.  ކުރާނަމޭ. 

ން  ، ތިހިރީ މިހާރު މަޤާމު ގެއްލިފައޭ. ދެއަނެއް މިހާރު ފަނޑިޔާރުން ބުނާ ކަންތައްތަކެއް ނުކުރެއޭ. ދެން އެހެންވީމާ

ބަ ޑިޕާޓްމަންޓާޣާވާތްކުރަނީ ވިދާޅުވި  ތިމަންނަ  އޭ.  ބަޣާވާތްކުރަނީއޭ  އެހެންވީމާ  މެންނާގުޅިގެން  ،  ދެކޮޅަށް. 

އަޅުގަނޑު ޝެއަރއެއް ނުވެސް     ކޯފާވެފައިމޭ. ދެން ވަރަށްނުބަހައްޓާނަ ކި. ދެން ހުރިހާ އެއްޗެއް  ވަރަށް އެއްޗެހި 

ފި. ބާއްވާފައި ދެން އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ޖެހިގެން އައި  ކުރަން. އުނދަގޫ ވެސް ވާނެ. އެހެން ވިޔާފައި ފޯނު ބާއްވައި 

ވާނީ. ސަންޑޭ މޯނިންގ ގެންގޮއްސި ގެންގޮއްސަ ހަމަ ވަރަށް  އީ ސަންޑޭގައި ދެއްތޯ އަނެއް ދުވަހު ހުކުރުތާދުވަހު އެ

  އާ ޣަނީ   އި އާދަމާ  އެއްކޮށް އެކޮޅުގައި ތިއްބެވި އުސްތާޛު   ކޯފާވެފައި ވިދާޅުވި ހަމަ ފަނޑިޔާރުން އެކޮޅުން ވަޑައިގަތުމާ

ތިއް ލަންޑަނުގައި  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ވަޑައިގަތުމާދެ  ބޭފުޅުން  އެ  މަ  ބެވީ.  ފަނޑިޔާރު  ބާއްވާފައި  އެކީގައި  ޖިލީހެއް 

  ހެނދުނު ވިދާޅުވި ތިމަންނަމެން ބުނާ ކަންތައް ނުކުރުމުގެ ތި   ،ޅުގަނޑު ވަކިކުރާނަމޭ. ދެން އެ ދުވަހުގައި ވިދާޅުވިއަ

ދެން  ކުރުމުގެ.  ށް އެވިޑެންސް މިހާރު ވަކިގައި އެބައޮތޭ މިހާރު ފުދޭ ވަރަކަނ ތިމަންނަމެން އަތުތީ ނޫންހެއްޔޭ... އާއޮ

މިހާ  ވޯއަނެއްކާ  ތިމަންނައަށް  ކަށަވަރޭ    ޓުރު  ވޯޓު  ޣަނީގެ  ވެސް  ކުރީގައި  މި  ވޯޓާއި،  ޣަނީގެ  ލިބޭނެއޭ  ވެސް 

ލި ވޯޓު  އާދަމްގެ  އުސްތާޛު  މިހާރު  އެކަމަކު  ވަކިކުރަން.  ދެން  އަޅުގަނޑު  ކިޔާފައި  އެހެން  ލިބޭނެއޭ.  ބިއްޖެއޭ. 

އެ ވެސްއަޅުގަނޑު  ގޮތަކަ  ،އްޗެކޭ  ކޮން  ކުރަން  ނުވެސް  ވެސް  ހަމަ  ސުވާލެއް  ވަގުތުން  ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެން  ށްތޯ. 

ގުތުން އުސްތާޛު އާދަމް ބޭނުންފުޅުވީއޭ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ސޮއިކުރަން. އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީގެ ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ  ވަ

ޖޭ.އެސް.ސީކަންނޭ ބޭފުޅާއާ ގެ  އެ  ގެ  ން  ނުކުރެއްވި ބައްދަލުކޮށްފައި  ޤަބޫލުފުޅު  ޤަބޫލުނުކުރެއްވި.  ލޯޔަރަކު    ނައި 

އެކަމާ.ސީއެސްޖޭ. ނުކުރެއްވީމާ  ޤަބޫލުފުޅު  ނެރެން.    ން.  ބަޔާނެއް  ބޭނުންފުޅުވީ  އާދަމް  އުސްތާޛު  އިދިކޮޅަށް 

ސޮއި މި ސްޓޭޓްމަންޓުގައި  ދެން  ނެރެން.  ދެންނެވީ  ސްޓޭޓްމަންޓެއް  މި  ފޯސްކުރީ  އަޅުގަނޑަށް  އުސްތާޛު  ކުރުމަށް 



  

އެސް.ޖީ   ވިދާޅުވިއޭ  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ވިދާޅުވީ  ދެންނެވީ  އާދަމް  އަޅުގަނޑު  ދެން  ސޮއިކުރަން.  ލައްވައި 

ހަ  ކޮން  ފަނޑިޔާރުންގެ  އަޅުގަނޑުގެ  ވާގޮތަކީ  މިހާރު  ވިދާޅުވީ  ދެން  ސޮއިކުރަން.  ތީގައި  އޮތީ  އިސިއްޔަތެއްތޯއޭ 

)ހ(ގެ    29ނޫނުގެ  ގާ މާއްދާގެ  މައްސަލައެއްވަނަ ނަން  11ވަނަ  ބަލަމުންދާ  ފަނޑިޔާރުންގެ    ގައި ބަރުގައި އެބަބުނޭ 

ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ވެސް ރައްދެއް    ،ރަކަށް މީޑިޔާއަކަށް ރައްދެއް ނުދެވޭނެއޭ. އަދި އެހެން ފަރާތަކަށް ވެސްޑިޔާފަނ

އެހެންވީމާ ކޯޓުގަ ނުދެވޭނެއޭ.  ކުރެވޭނީ  މިކަން  މުވައްޒަ،  ހުންނަ  ކަމާއި  ލައްވައޭ.  މު  ފު  ލައްވައޭ.  ވައްޒަބެހޭ  ފު 

ހޭނީ އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާށޭ.  ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ތި ޖެ  ، އެސް.ޖީއޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ.އެހެންވީމާ

އެހެންވީމާ ޑިޕާޓްމަންޓޭ.  ވެސް  ފަރާތަކީ  ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ޑިޕާއެއީ  ވެސް    ޓާ ޓްމަން، 

ހަމަ އެސް.ޖީއޭ ސްދެން އެކަމަކު ވެސް އުމަޝްވަރާކޮށްލަންށޭ ޖެހޭނީ.    ކުރަންޖެހޭނީ.  ތާޛު އާދަމް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ 

ވެސް    ދި ކިޔައެއް ނުލަން ހަމަ ވިދާޅުވި އެއްޗެއް އަޅުގަނޑު އަޑުއެހީ. ދެން އަޅުގަނޑުދެން އޭރު ދެން އަޅުގަނޑު އަ

މީގައި ކިޔާލިއިރުގައި  ބަލަމު  ގޮސް  ފަނޑިޔާރަކު  އޮންނަނީ  މައްސަމި  ބަލަމުންދާ    ،ލައެއްންދާ  ފަނޑިޔާރަކު 

މީހަކު މިސާލަކަށް    އްކަލަވެސް ނުދެވޭނެއޭ. އޭގެ މާނައަކީ އެ  ޑިޔާއަކަށް ރައްދެއް މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރަކަށް މީ

މީޑިޔާ އަޅުގަނޑު  ވަނީނަމަ  އެހެން ފަރާތަކަށް  އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ފަނޑިޔާރަކު ބަލާކަމަށް  ގޮސް ނުވަތަ  އަށް 

މި މާއްދާގައި.    ލަ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ރައްދެއް ނުދެވޭނެއޭ. އެކަހަނެއޭލަ ޖެއްސޭމައްސަ ގޮސް  

 ވަރަށް ތަފާތު ދެއްތޯ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ވެސް މަޝްވަރާ ހޯދިން. ދެން ލީގަލް ޓީމުން  އީދެން މި

ދިނީ އަޅުގަނޑަށްމަޝް ކަމަށް. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑަށް އެކަން ނުކުރެ   ވަރާ  އާދަމްއަށް  ވޭނެ  އުސްތާޛު  ، އަޅުގަނޑު 

.   ތިމަކުގައި ކުރެވޭނެއޭ. އަޅުގަނޑު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެސް މަޝްވަރާ ހޯދައިފީމޭ ންނެވިން އަޅުގަނޑަކަށް ތިކަމެއް ނުދެ

  ދެންނެވީ. ކުރާކަށެއް މިއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޅުގަނޑަކަށް ނުގުޅާ އެކަން  ދެން އެކަމުގައި ދެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، އު

ވިދާޅުވިއޭ އެސް.ޖީއޭ ސޮއިކުރަން    ސީ.ޖޭވިދާޅުވި އަޅުގަނޑު ގެންގޮއްސަ  ސް ވެ  އުސްތާޛު އާދަމް ވިދާޅުވި ދެ ފަހަރު

ކަނޑައެޅިގެތީގައި  ޖެހޭނީ ހަމަ  ސީ.ޖޭއަށް  އަސްލު  ޤަބޫލުކުރެވުނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއޭ  .  ން 

ގޮތެއް ވިޔަސް އަޅުގަނޑު  ކޮ  އެއީ   ކަންތައް.   އެއްއީ، މި. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަން އެއީ ންމެ 

ގާނޫނާ ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ކަމެއް  ޚިލާފު    ލައްވާ  ނޫން.    ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް  ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  މިއީ  އިނގޭތޯ. 

ދެން   ދަންނައެހެންވީމާ،  މި  އަޅުގަނޑު  ފަނޑިޔާރުގެ،  އުއްތަމަ  ކަމަކީ  ބޭފުޅުން  އަނެއް  އެ  އަޅުގަނޑު  ވަނީ 

ތަކުގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އަނެއް ކަމަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބޭނުންފުޅުވީ އެ މަނިކުފާނުގެ  ންދެކަގެން ނުކުރި  ވިދާޅުވެ

ވަރަށް ސިޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލެޓަރހެޑްގައި  ޑްރައިވަރު، ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހުންނަނީ ޑްރައިވަރަކަށް. ޑްރައި

ން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް  ދެން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި  މިތާ މުވައްޒަފެއް ނޫން.އެސް.ޖީ ސޮއިކޮށްފައި ދޭން. މީނައަކީ  

ސޮ ތީގައި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް  ނޫނޭ.  މިތާނގެ މުވައްޒަފެއް  އޭނައަކީ  އެއީ  ނުކުރެވޭނެއޭ.    އެއް މަނިކުފާނުއޭ 

ނީއޭ.  ވެކުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް މިސްލީޑްއްގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލެޓަރ ހެޑެއްގައި އެސް.ޖީ ސޮއި ކޮށްފިއްޔާ  ލެޓަރ ހެޑެ



  

ހޫމް   ޓު  ލެޓަރއަކީ  މޭ  އެ  ހުށަހަޅާ،  ބޭންކުތަކަށާއި  . އެއްކަލަ  ކޮންސަރންއިޓް  ތަންތަނަށް  ކަހަލަ  މި  ގޮސް  ދެން 

ކަމެއް.   މި  ތިމީގެ  ނުކުރެވޭނެއޭ  ކޮކުރިން  އޮ ކަން  އަމިއްލަފުޅަށް  ހަމަ ންނަނީ  ށްފައި  ފަނޑިޔާރުގެ    ފަނޑިޔާރަކު 

ދީފަ.  ލެޓަރހެޑްގައި ހުއްޓޭ  އެބަ  ނޫނޭ.  މައްސަ އެއީ    އެސް.ޖީ  ކު އެކަމަލައެއް  ލެޓަރހެޑެއްގައި  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް   

ސޮއިކޮށް ކޯފާވި ފައި  ލައްވާ  ވަރަށް  ހަމަ  ދެން  ކޯފާވެނުދެވޭނެ.  ވަރަށް  ދެކެ.  އަޅުގަނޑު  އެއް   ވިދާޅުވި  ހަމަ    ގެން 

ތެރެއިން  ދޮރެކަންތަކަކީ    އެއް  ކަންތަކުގެ  މީހެކޭ  އްތަނެއް  ތިމަންނަމެން  ނޭނގޭ  ވަރަށްތިއީ.  ކުރެވުނު  ބޮޑު  ނަށް   

މާ، ތިމަންނަ ތިކަން ކުރާނީ އާތިކާ ލައްވައޭ އިނގޭތޯ. އާތިކާއަކީ މި  ކުށެކޭ ތީނައަށް ވަޒީފާ ދިނުން ވެސް. އެހެންވީ

 ނުކުރި  މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވެގެން   މިއީ   ން ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާ، މި ދެކަންތައްދަންނަވާ އަންހެ

ކައަކީ  ހަ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާ ށްނޫނިއްޔާ ނުހުންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮ . އެހެންދެކަންތައް

ސްޓާފުން ތިބޭނެ ތަންތަން ވެސް ހަދާފަ.  ހަމަ  ވެސް    ރު ރީމް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު ގޮސް ހުންނާނެ މިހާ އެ ތަން، ސްޕް 

ތައް  13މިދެންނެވީ   ސްޓޭޝަން ވެސް  މިޔާރުކޮށްފިން. ދެވަރކް  އަނެއްކާ  ތަނަކީ ބާލިދީ  ހަމަ  ދިޔަ އަހަރު  ން  އެ 

ސީލިން ހުރިހާ  ތަނުގައި  ގބަހައްޓައިގެން  މުޅި  އޮތީ  ފެން  ތަނެއް.  ފައިބާ  ފެން    އިނގޭތޯ   ފުރިފައިތަކުން 

  ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން ތިއްބަވާ ކޮޓަރިކޮޅުތަކާއި ހުރިހާ އެ ތަކުން ފެން ފައިބާ،  ގއެހެންވީމާ، ސީލިން. ތަކުގައިގސީލިން

އޮންނާނީ   ރަނގަޅަށް  ތަނެއް  ޖާގަ  ވަރަށް  ތިބޭނެ  ސްޓާފުން  ވެސް  އިތުރުން  އޭގެ  އަނެއްކާ  ދެން  ހަދާފަ.  މިހާރު 

ވެސް    ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން    މަޤުޞަދުގައި ކުރުމުގެ  ކްރިއޭޓް ރިސެޕްޝަން  އަނެއްކާ  ދެން  ޑިޒައިންކޮށް،  ފުޅާކޮށް، 

ކަންތައްތައް    ން ވެސް ތަނުގެ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރައްކާ  ކޮށް، އަނެ ޖާގަ އިތުރުކުރަން ވެސް ޑިޒައިން  15ރު  އިތު

  ކު އޮންނާނީ. އެކަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި  މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޑިޒައިންކޮށް ކޮށް، ގާތްގަނޑަކަށްވެސް 

އެއްކަލަ   ނެތީ  ކުރެވިފައި  އެކަން  ގެންގޮސްފަހަމަ  މިހާތަނަށް  މަޖިލީހަށް    ވް އެޕްރޫ   އެކަންގެން  ނޑިޔާރުންގެ 

މަޖިލީހަށް   ފަނޑިޔާރުންގެ  ތަންކޮޅަކީ  ދެރަ  އަނެއް  މީގެ  އަނެއްކާ  ދެން  ބިޑު  ޖެހޭ  ކުރަންޖެހޭތީވެ.  ފަހަރު  ބައެއް 

  ރންވެގެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކޮންސަމި މީހުން ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ގެންދަންޖެހޭ.  ،ޑު  އެއްޗެހި ގެންދަން އިނގޭތޯ. ބި

ރުންގެ މަޖިލީހުން  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން، ފަނޑިޔާމިހާރު  ވާނެގޮތަކީ  ދުވަހު. މީގެން    ދެންނެވިން އެއް  އަޅުގަނޑު

މިސާލަކަށް   މި  ވެސް އި ދުގައި ނުލަސްގައަދި  މިހެން ބުނެފިއްޔާ މިސާލަކަށް އެ ބޭފުޅުން މިވެނި އެއްޗެއް މާރަނގަޅޭ 

ރިއޭޓަށް  ޓޭރެ ސެކް  ބުނެފިއްޔާ ހަމަ ގޮސް އެއްކަލަ   ވަރަށް ރީއްޗޭ، ވަރަށް ރަނގަޅޭ  އޮތް އެތި ހުށަހަޅާފައި    މި ފަރާތް 

ދަން މި  އަޅުގަނޑު  އެއީ  ކުއްޖާ  ސެކް އިންނަ  ބަލަހައްޓާރެނަވާ  ސެކް ންފަނޑިޔާރު  ،ކުއްޖާ  ޓޭރިއޭޓް    ޓޭރިއޭޓް ރެގެ 

ފަނޑިޔާރަ   ޓާ ބަލަހައް އުއްތަމަ  ގަވާއިދުން  ހަމަ  އެއީ  މީހުންގެ ޝަކުވާތައް  ކުއްޖާ  ކުއްޖާ.ށް  ވެސް   ގެންދާ    މީނަ 

ތި ވަރަށް  ފަނޑިޔާރުންނަށް މީއާނ،  އިނދެލާފައި މި ބުނަނީ    ހަމަ ވެފައި އެބަ ހުރި. މީނަ   ބިޑް ކޮމިޓީގައި.އިނދޭ  

ހަމަ  ބިޑު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް    ބޭއެއްކަލަ ދެން ތި  ންނަނީމި އަ  އިންފްލުއެންސް ކިހިނެއްތޯވާނީ  ރަނގަޅޭ.  

. އެހެންވީމާ، އެއީ  ކުރެވޭނީޗޫޒްޅޭ ބުނެފިއްޔާ ދެން އެ އެއްޗެއް ނޫންތޯ  ރަނގަ  ރީއްޗޭ،  އެތި  ށް މިއެ ފަނޑިޔާރުންނަ



  

ނިންމެވީ. އެއީ ދެ އަންހެން  ދެން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ސަރުކާރުން    ކުއެކަމަ  ނުރައްކަލެއް.ވަރަށް ބޮޑު  

ރަނގަޅު، ޕޮޒިޓިވް ޗޭންޖެ  އިނގޭތޯ.  ކުރަން ޔަނުބޭފުޅުން އެތަނަށް ޢައް ފަށައިފި.  ހަމަ ވަރަށް  މިތަނަށް އަންނަން  އް 

ދޭ އިނގޭތޯ. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ  މަކީ އެއްކަލަ ކުރިން ގެންދިޔަ އިދާރީ ކަންތައްތަކެއް ނުގެންއެއްކަ

ގެއެއްގޮތަކަ މަޖިލީހަށް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ކަންތައްތައް  އިދާރީ  ވެސް  ބިޑެއް، އެއްވެސް ށް    ކަމެއް،   ންދާކަށް. އެއްވެސް 

ފަނޑިޔާ  އެއްވެސް  އިދާރީ ދެ  ވަޑައިގެންނެވި  ހާޒިރުވުން.  ގަޑިއަށް  އަނެއްކަމަކީ  މިހާރު.  ނުގެންދޭ  ރުން  އެއްޗެއް 

ވަޑައިގަންނަ އަޒްމިރަލްޑާ  ޑޮކްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް  ވިދާޅުވީ  8  ހަމަ  ވާވެސް،  ފުރަތަމަ    ،ޖަހާއިރު.  ވަޑައިގެން  ހަމަ 

ޖަހަންދެން   5ޖަހަންދެން،  4ޖަހަންދެން،  3ފަހުން އައިއްސަ   އެ ކަމަނާ ބޭނުންފުޅެއް ނުވެއޭދުވަހު ވެސް ވިދާޅުވީ 

ބޭނުންފުޅުވެ އުޅޭކަށެއް.  ގަޑިއަލައްވަމިތާ  ވަޑައިގެންފައިނީ  ނިންމާފައި،    2  ށް  ނިންމަޖަހާއިރު  .  ންމަސައްކަތް 

ކަމަކީ   ނޫން ތިންވަނަ  މަޖިލީހެއް  ޝަރީޢަތުގެ  އަދި  މަޖިލިސް  ފަނޑިޔާރުންގެ  ފަނޑިޔާރުއިނގޭތޯ  ކުރީގައި  ގެ  ން . 

މަޖިލިސް   ދުވަހަކު.  ކޮންމެ  ބާއްވާ  އެބަ  ފެށެނީމިހާރު  މަޖިލިސް  މި  ޖަހާލާ    11  އިޖަހަ  10  މިސާލަކަށް   އަދި 

ޖަހާއިރު ވަޑައިގަންނަވާނީ.    9ޖަހާކަންހާއިރު. ނޫނީ    10،11ޑައިގަންނަވާނީ ވެސް  ކަންހާއިރު ފެށެނީ. އެ ބޭފުޅުން ވަ

ފަނޑިޔާރުން ފެށޭނީ  މަޖިލިސް  އެހެންވީމާ،  އޮންނާނީ    10،11  ދެން  ރިވިއު  އެއްކަލަ  ޖަހާއިރު.  މައްސަލަތައް 

ރި މައްސަލަތައް  ކުރުމާއިކުރަންޖެހޭ  އެއްޗެހިއަދި    ވިއު  ކުރަންޖެހޭ  ކޯއްޗެއްތޯ،  ބަލައި   މުރާޖަޢާ  ގަންނާނީ 

ޕްރޮއެއްކަލަ  ގޮސް    މިހެން  ނުބަލައިގަންނާނީ ކޯއްޗެއްތޯ މާބޮޑު  ޑަކްޓިވް މަސައްކަތެއް  ދުވަސް ނިމިގެންދާއިރު ވެސް 

ވަޑައިގަތުމަށްފަހު   ބޭފުޅުން  ދެ  މި  އެކަމަކު  މަޖިލިމިހާނުކުރެވޭ.  ފަނޑިޔާރުންގެ  އޮންނަނީ ރު  އެއް    ސް  ހަފްތާއަކު 

ހުރިހާ ދެން  ވެސް  ދުވަހު.  ދުވަހަކީ  ވެސް  ހަމަ    ހަމަ ޝަރީޢަތްތައް  ދުވަސް.  އޮންނަ  މަޖިލިސްތައް  ޝަރީޢަތުގެ 

އުޅޭ ވާހަކައަކީ  މި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  . އެހެންވީމާ،  ން ޝަރީޢަތް، ހަތަރު ޝަރީޢަތްތި  އެ ދަނީ ދުވާލަކުމިހާރު  

ންނަވާތީ މިހާރު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބަ  މި ދެ ބޭފުޅުން އަވަހަށް ވަޑައިގަ. އެއްކަލަ  އައީ  ޕޮޒިޓިވް ޗޭންޖެއް

ޕޮޒިޓިވް މިއީ  އެހެންވީމާ،  ވަޑައިގަންނަވަން.  އަވަހަށް  ޗޭންޖެއް.  މަޖުބޫރުވޭ  އިރާދަކުރެވިއްޖިއްޔާ    މި  ދެން  މިހާރު 

ގޮންޖެހުންތަކަ އިނގޭތޯ   ކާއެކުހުރިހާ  މި    ވެސް  ހުއަޅުގަނޑަށް  މި  ދިމާވަމުންދާ  އަދި  ދިމާވި  ރިހާ  ދިމާވަމުންދާ، 

ވެސް  ގޮތުން   ގޮންޖެހުންތަކާއެކު  ހޯދިފައި  އިދާރީ  މިތަނަށް  އުފަލާއެ ކުރިއެރުންތަކެއް  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ކު  ވާކަން 

މިހާރު   ދެން  އޮފާހަގަކުރަން.  ކޯޓުގެ  މަރުޙަލާ ޓްމޭޓޮސްޕްރީމް  ފުރަތަމަ  ކުރުމުގެ  ތަ  މުޅި  ނިމިފަ.  ން  ވަނީ 

މި ކަންތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އިރާދަކުރެވިއްޖިއްޔާ    ލު އަސް  އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް،،  ށްލައިޒްކޮޑިޖިޓަ

ފުރިހަމަވެގެންދާން ނިމޭއިރުގައި  އަހަރު  އޮތީ މިއަންނަ  އެ  މިހާރު  ވެސް  ސޮފްޓްވެއަރ  މެނޭޖްމަންޓް  ކޭސް  ދެން   .  

  ތަކެއް ނަ ކަންތައްވެސް ވަރަށް ގި. ދެން  ގާއިމުކުރެވިފަ  އެ ހުރީ ހާރު  މިސޮފްޓްވެއަރ ވެސް  އެ  ދެން    ލައިވްކުރެވިފަ.

ހުރި. އެކަމަ ކަންތައްކުއެބަ  ނެތި،  ތައް މި  ދަތިކަމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ނެތިހު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި    ރަސްތަކެއް 

އިދާރީ   ފަނޑިޔާރުން  ކުރެވޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބޭނުކުދިކުދި  ކަންތައްތައް  އަތް  ހުއްޓާލީމަ    ންކަންތައްތަކަށް 



  

އަޅުގަނ  އިނގޭތޯ. ޤަބޫލުމިހާރު  ވެސް  ގޮތުގައި   ކުރަން ޑު  ބޭފުޅާގެ  އިސް  އެންމެ  ފަނޑިޔާރަކީ  ހުންނަ    ކޯޓެއްގައި 

ފަނޑިޔާރުންނާ  އިނގޭތޯ. އަޅު  އެއީ  އުސޫލުތައް  މިސާލަކަށް  ހިއެއްނުވޭ  ހުރިއިރުގައި  ގަނޑަކަށް  އައިއްސަ    ވެސް މި 

ހުރިހެނެއް  ވަރަކަށް  ނުކުރާށެކޭ  ފަނޑިޔާރުންނާ   އެއްވެސް  ޚި  މަޝްވަރާ  ނުހޯދާށެކޭ.ނޫނީ    ފަނޑިޔާރުންނާ   ޔާލު 

އިޝޫއަކީ ފަނޑިޔާރުން  މީގައި    ކުއެކަމަލޫމާތު ވެސް އަރުވަންޖެހޭނެ.  ޢުމަމަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރުންނަށް  

ވެސް، ސްޓާފުން    ން. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަކަށް ކުރުކޮންޓްރޯލް ފަނޑިޔާރު ހުރިހާ ކަމެއްގައި    ވަންނަންޖެހޭ އުއްތަމަ 

ބޮކި    ވެސް،   ނާގައިފާޚާ މި  ނޫނީ  ވެސް  ބޮކި  ހުރީމަ  ބުނާހެން  އެއްޗެއްގައި  ހުރިހާ  އަނދާފައި  އެއްކަލަ 

އޮބްޒަރވޭޝަނަކީ  ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ    އްޔާ ދެން އިދާރީ ގޮތުން ތަން ހިންގަންކުރަން ވެއްޖިކޮންޓްރޯލް

ކޯޓުގައި   ސުޕްރީމް  އޮބްޒަރވޭޝަނަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އޮތުން  މައްސަލައިނގޭތޯ،  ފުނިޖެހިފައި  އަދި    ލަސްވުން.ތައް 

ކޯޓުތަ ސަބަބަކީ  ކުގައިއެހެން  ބޮޑު  އެންމެ  ލަސްވުމުގެ  ބޮ  ،ވެސް  ފަނޑިޔާއެންމެ  ސަބަބަކީ  އިދާރީ  ޑު  ރުން 

. އެއީ އެ ބޭފުޅުންނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އެއީކީ އެ ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ.  ންކަންތައްތަކަށް މާގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރު

އެ ކަމުހަމަ  ހިންގޭ  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  ޝަރީޢަތްތައް  އެހެންވީމާ،  ހިންގުން.  ޝަރީޢަތްތައް  ކަމަކީ  ބޭފުޅުންގެ    ގައި  

ހަމަ ބަރާބަރަށް  ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް ންގޭ އިދާރީ ކަންތައްތަކުން އެ ބޭފުޅުން ދުރަށް ޖެހިލާފައި ޝަރީޢަތްތައް ހި ނަމަވަނީ

 .  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް ދާނެ އެގޮތަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ ފާއިޒުއާދެ!   ގިނަ މަޞާއް ޙިތި    ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ލޫމާތަޢުކޮށްދެއްވި  ޓަކައި. ދެން  ށް 

ބޮޑަށް އެދެނީ    ޚަލީލަށް ފުރުޞަތު އަ  ވީހާ އަރުވަން. އަޅުގަނޑު  ގެންދެވިއްޖިއްޔާ. އެއީ  ޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުރުކޮށް 

 ސައްކަތްތަކެއް އެބަ ހުރި ބައިވަރު. ކޮމިޓީގައި އަދި އިތުރު މަ

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ  އަޙުމަދު ޚަލީލު ޓެކްނީޝަން ރ ކޮމްޕިއުޓަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ހަމަ ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އިނގޭތޯ.  ފުރުޞަތަށް  ދެއްވި  އަސްލު    ޝުކުރިއްޔާ  ނުކުތާއެއް.  ދެތިން 

ކަހަލަމި  އަޅުގަނޑުމެން   ވަތްތަނާ  ހަމަ  ބަޔާނެއް    ބައްދަލުވުމަށް  ނޫސް  މިހާރު  ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ  ގޮތަކަށް 

އް  ރަލަށް ތިމަންނަ ބިރެ ރީ ޖެނެޓަރެސެކް   އޮތީ ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ފާއިޒަށް   ނެރުއްވައިފި އިނގޭތޯ. ނޫސް ބަޔާނުގައި 

ކި ބައެއް  ކުރައްވާފައި ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ފާއިޒަށް ދެއް  އަޅުގަނޑަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފޯނު   ކުއެކަމަނުދައްކަމޭ.  

ޕޮޒިޝަ އިން  އަޅުގަނޑު  ގޮތުންވާހަކަ  އިނގޭތޯ. ހަމަ  ންގެ  އަޑުއިވުނު  ރާއްޖެ    އަޅުގަނޑަށް  ފަނޑިޔާރުން  ވިދާޅުވި 

ކަނޑާލާނަމޭ. ވަރަށް ބޭއަދަބީކޮށް ވާހަކަތައް ދެއްކެވީ.    މިހާރު ވޯޓު ލިބޭނެއޭ. ވަޒީފާއަކު ނުބަހައްޓާނަމޭ.   ވަޑައިގަތީމަ

ވެރިއަކު   އަޅުގަނޑު  އިންސާނަކުދެން  އެއް  ވެސް  މުވައްޒަފަކު  އަދި  އިންސާނަކާ  ވެސް  ކުރަން  މުޚާތަބު  އަނެއް 



  

ކަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ ވާހަކަނުޖެހޭނެ  ޅުގަނޑަށް  އެ ދުވަހު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަ ހުންނެވީ. ދެން އަ  ،ހަލަ 

ވާހަކަ އަޑުއިވުނު. ވިދާޅުވި އެ ޑިޕާޓްމަންޓާ ފާއިޒު  މިހާރު  ގުޅިގެން    ބައެއް  ބަޣާވާތްކުރަންށޭ.  ތި  ޙުސައިން  އުޅެނީ 

ކަހަލަ މޭރުމަކުން ވާހަކަދެއްކީ.    މިބާރު އޮތީ. މިކަން ހުއްޓުވާނަމޭ.  ތިމަންނަމެން އަތުގައޭ  ބަޣާވާތެއް ނުކުރެވޭނެއޭ.  

. ހަމަ   ނެތްގަވާއިދަކަށް، ގާނޫނަކަށް ބެލުމެއްއެ  ނަމަ  ކީ ފަނޑިޔާރުން ނުރުހިއްޖެދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަރނަ

.  ތޯ  ފިޔަވަޅު އެބަ އެޅޭ އިނގޭރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި. އެ މީހަކަށްވެޖެހެނީ ބިރު   ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް މި ހުންނަން

ނެތް.  ދެ ގޮތެއް  އެއްވެސް  އުފުލޭނެ  އަޑު  މިކަންކަމާ  ހީވަނީ  ން  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ނެތް.  ތަނެއް  ދާނެ 

އިން ބޭނުންވާޞާރައްޔިތުންނަށް  އިންފު  ވެސް  އުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް  އިނގޭތޯ.  ޞާހެން އޮފީހުގައި  ބޭނުންވޭހެން  ފު 

ކަމަކީ   ޒަފަކު މި ޖެހެނީ އޮފީހަށް ވައްދަން. އިންޓަރވިއުކޮށްގެން،  މި ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ބުނާ މުވައްދެން އަނެއް 

ލިބިގެން   އެހެވަނަ  1މާކްސް  ވައްދަންޖެހެނީކީ.  މި  ނޫން  މީހަކު  އަންނަ  ވެސް  އަށް  ކަންބޮޑުވުން  އެ  ންވީމާ، 

ބަޔާނުގައި  ނެރުނު  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ދެން  އޮތް.  އެބަ  ބިރުނު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ފާއިޒަށް  ހުރި  އެބަ  ދައްކާ  ވެސް 

 ވާހަކަތައް. އަޅުގަނޑު އެ އެއްޗެހި ޑިނައި ކުރަން އިނގޭތޯ. އެއީ ހަމަ ހިނގާފައި އިން ކަމެއް  ލަ ވާހަކައާއި އެ ކަހަ

އެ   ކަނޑާލާނަމޭއިނގޭތޯ.  ވިދާޅުވި  ހަމަ  ވަރބަލީ  އަޅު  ،ދުވަހު  ދެން  ފާހަގަކުރަން    ށްގަނޑަނުބަހައްޓާނަމޭ.  ވެސް 

ޣަނީ ވެސް އުސްތާޛު  އި ވެސް ހަމަ   ކުރީގަމީގެ މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިގެން އުސްތާޛު  ހަމަ  އެސް.ޖީ    ޣަނީ 

ބަޔާން ނުނެރުނު މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ވަޑައިނުގެންނެވީ. ދެން އަނެއްކާ މިފަހަރު  ހަމަޖެހިޕުޅުދެކެ ހިތް

ހުންމިހާރު   ވެސް  މުޙައްމަދު  އާދަމް  ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިއުސްތާޛު  މިހާރު  ގެންހެނުނެވީ  އެހެންވީމާ،  ން. 

ހު  އެ ދުވަ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވޯޓު ލިބިދާނެ ކަމަށް ހީވާތީ ކަންނޭނގެ  

 އެ ވިދާޅުވީ. އެ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ.  އެހެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުން ރިޔާސަ

މި  އަޅުގަނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފުރުޞަތު    އާދެ!  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑުމެން  ވަގުތު 

ލާފައި އަދި ކުރުގޮތަކަށް އޭގެ ޖަވާބު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  އިދަންނަވަ   ވެސް ކުރުގޮތަކަށް ދެން ސުވާލު   ލާނަން ވީހާއިހުޅުވަ

އަ ދަންނަހައްދަވައިދެއްވިއްޔާ.  ހިއްޕަވަދި  ސައިފޮދެއް  އިއްޒަތްތެރި  ވާލަން  އާދެ!  އިނގޭތޯ.  ވަޑައިގެންނެވިދާނެ  ން 

 ޒަރީރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު.ސަން ރު ޙަމެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

މުޤައްރިރު.   މަރުޙަބާ ޑ  އަދި ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ފާ. ރވަރަށް  ސެކްޙުސައިން  ސުޕްރީމް  ޓަ ރެއިޒު  ޖެނަރަލް  ކޯޓު  ރީ 

ނޑު ވެސް މި  ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަޑުއިވިއްޖެ. ހަމަ އަޅުގައެންޑް އަޙްމަދު ޚަލީލަށް.  



  

ނޭ އެއްޗެއް  ބުނާނެ  ތިހުރީ  އިއްޒަޝަ  އްޔަތާއިހުލިއަ ވިދާޅުވީ    ޔަ ނގިފަ. ޖުމްލަކޮށް  މަދަނިއްޔަތާއި  ތާއި  ރަފިއްޔަތާއި 

ޔާރު އަދި އުއްތަމަ  ފަނޑިއިސް  ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  ކުރާ  ދަރާއި ހުރިހާ އެއްޗަކުން ވެސް ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުޤަ

އެޑް ފަނޑި ކުޑަމިނުން  ކަމަށް. އެންމެ  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ބާނާ،  ނިސްޓްރޭޓިވް  މިޔާރު  އަތް  ވެސް  ބާރު  ކަންތައްތަކަށް 

ބޭފުޅާ ގޮތަ  އަށްފޯރުވާ، އެ  ވެސް  ބޭނުންވާ  ކަމެއް  ހުރިހާ  އެ  ކަމަށް.  ބަދަލުކަށް  ހަމަ  ކުރަމުންދާ  ވެސް  ހާޒިރީއަށް 

ބިޑެއް  ލަކަށް  މިސާ  ހެން އިދާރީ އެހެނި  އެ ހުރި   ހައްދަވަނީ އެ ބޭފުޅާ ބޭނުން އެއްޗެއް ކަމަށް. ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  ކުރެއްވި ވާހަކަތަކުން ހަމަގައިމު ޞާއްޙިޔަ  ޖުމްލަކޮށް ތިށް ވެސް އަތްބާނާ ކަމަށް.  ލައިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަ

ންވަމުންދަނީ ހަމައެކަނި ނުފޫޒު ފޯރުވަނީކީ ޤާޟީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ  ޤީވެސް އަޅުގަނޑަށް ޔަ

އަތްބާ  މައްސަލަތަކަށް ނޫން ކުރު ކަމަށް. މުޅި ކޯޓުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެބަ  އެ  ކަށް  ގޮތަ  ނާ ކަމަށް. މުވައްޒަފުންގެ 

ހެދުމަށް  ނަމަބުނަނީ ބާރުފޯރުވާ  ލާ  ފޯރުވުމާއި  ނުފޫޒު  ބުނާހެން  މި  ބޭފުޅާގެ  އެ  އެބަ    ،ދަންދެން  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި 

މޮށުންތެރިކަން ވެސް ހުރީ  އަޅާފަ. ވަކި ކަމެއް ނެތް. ބަސް ހައްދުފަހަނަހުރީ   ކުރާ ގޮތުގައި މި ހުރި. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު

ހަމަ ވިދާޅުވީ  އެ  ހަޑިކޮށް.  ބުނުއްވާއިރައެހާ  އެއްޗެކޭ  ބާށް   އާދައިގެ  އެންމެ  ބޭފުޅާއަށް    އެ  ބަހުރުވައިން  ޒާރުމަތީ 

އަޙްމަދު   ވިދާޅުވެއްޖެ  ދެން  ކަމަށް.  ފަނޑިޔާ  ޚަލީލުބިރުދައްކާ  އުއްތަމަ  ކޯޓުގެ  ސުޕްރީމް  ގުޅުއްވާފައި  ވެސް  ރު 

ން ފާއިޒު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަން  ޙުސައި.ރގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ޑރާއްޖެއިން ބޭރު 

ޤަބޫލު އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ކަމަށް  އަޑުއިވުނު  ވާހަކަ  އެއްވެސް  ބިރުދެއްކި  ގޮތުގައި  ލެއްގައި  ޙާކުރެވޭ 

.  ހަމައެއްނުވޭ  ކުފޫ   އެކަމަށް  ޔާރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ، އެ ބޭފުޅާސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑި  ރާއްޖޭގެމިވަގުތު  

ބޭފުޅު އެ  އިނގޭތޯ  ނެތް  ކަމެއް  ތި  ނުނުފޫޒު    ންވަކި  އިނގޭ  އަޅުގަނޑަށް  ސުވާލަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  ދެން  ފޯރުވާ. 

ވިދާޅުވެއްޖެ   ހަމަ  ތެރޭގައިކަން.  ބިރުވެރިކަމުގެ  ތިބީ  ޤާޟީއަކު،  ބޭފުޅުން  އަންހެން  ދެ  ފަނޑިޔާރުން    ދެއަލަށް 

ކަންތައްއްޔަނުޢަ ގިނަ  ސުވާލަކީ މިއޮތް    ތައްކުރި ހިސާބުން ވަރަށް  އަޅުގަނޑުގެ  އިނގޭތޯ.  ކަމަށް  ހަމަޖެހިގެންދިޔަ 

ހުންނަންޞާ އްޙިހުރިހާ ދުވަހު މި މައްސަލަތައް   ކީއްވެގެންތޯއޭ   ނުކުރައްވާ ޙަޤީޤަތުގައި  ރަށް  ވަހަމަ  .  މި ޖެހުނީ 

އި ހުރި ވާހަކައަށް އެބަ  މިހެން ބުނާއިރު ވެސް ތި ބޭފުޅުން ދައްކާފަ   އެއަށް ޖަވާބު.އަޅުގަނޑު ބޭނުން  ކޮށްފްރެންޑްލީ

އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ    ،އެހެންނަމަވެސް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް މީގައި ޖަވާބު ވެސް އެބަ ހުރި އެނގިފަ.

ދަންނަވާ  ކޮށްލަންޞާއްޙި ސުވާލު  ދެންއެ  ސުވާލެއް.    ލީ.  އިތުރު  ސުޕްރީމް  އަދި  ޤަބޫލުކުރެވޭތޯ  ބޭފުޅުންނަށް  ތި 

ހަމަ  ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ   ފަނޑިޔާރު ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް. އެހެން  މައްސަލަތަކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އުއްތަމަ 

އަހާލީ   މި  ވެސް  ސުދެން  އަޅުގަނޑު  މި  ނެތް  ދިމާލެއް  އެއްވެސް  ނުފޯރުވާ  ނުފޫޒު  ބޭފުޅާ  ކޯޓުގައި.  އެ  ޕްރީމް 

 ނާއަކަށޭ.  ބޭނުންވާ ފާޚާ އަށްބުނީ ވަދެވެނީ ގިނަ ފަހަރަށް އެ ބޭފުޅާ ނާއަށް ތިފާޚާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

 . އާދެ! އެ ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް ކޮމެންޓެއް އޮތިއްޔާ ވިދާޅުވެދެއްވާ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފާއިޒުރީ ޖެނަރަލް ޙުސައިން ޓަރެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކް 

ދަން ވެސް  ފެށިއިރުގައި  ހަމަ  ނޫނޭ.  އަޅުގަނޑު  ކަމެއް  އުޅޭ  ހިނގައިގެން  މިއަދަކު  މިއަކީ  ދެއްތޯ،  ހަމަ  ނަވާލިން 

އަޅުގަނޑަށް   ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވެސް  މޭރުމުން އަސްލު  ފެށުނީއްސުރެ  އެތަ  މި  ފެށީ  ވަންތާ    ނަށް ވާހަކަދައްކަން 

ރާ ގޮތަކަށް ހިންގާ ތަން.  ފަހުން. އެއީ އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ޚަރަދުތަކާއި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ނުކު  ގެ އެއްހަފްތާ

ދެން    .ޖެ އަސްލު ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށްއް އެހެންވީމާ، އެހިސާބުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވި

ޒަ ކުރެއްދެންމެ  ތި  ޒަރީރު  ދެއްތޯ،  ސުވާ ރީރު  ހިނވި  ކަންތައްތައް  މިހެން  ކީއްވެހެއްޔޭ  ލަކީ  މެދުވެރިވިއިރު  ގަން 

ނުކޮށް  ކުރަންޖެރިޕޯޓު ރިޕޯޓު  ފަރާތަކަށް  އަސްލު  ހުރީހޭ  ފާހަގަކުރައްވައިފި  ކުރިން  ވެސް  ޚަލީލު  ދެންމެ  މިހާރު   .

ރިޕޯޓު ގޮސް  އޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނެތް  ފަރާތެއް  އިނގޭތޯކުރާނެ  ކޮންމެރަކު  އެއީ  އުއްތަމަ    ގޮތެއް  .  ވިޔަސް 

އެން ކޯޓަކީ  ސުޕްރީމް  ނުވަތަ  އެންމުގާއިމުކުރު  ފުޞާއިންމެ  ފަނޑިޔާރު    އި މީގަ  ، ންވީމާއެހެ  .ހެންއުސްތަންމެ  ގެ 

ބޭގޮތްގޮތު  ންއެހެ  ދެން  ނޑުގައަޅު އެކި  މިސާލަކަށް    ފަރާތްތަކާ އެކި  ކުރެވޭ  ޓްރަސްޓްޑަށް  ގަނއަޅު  ،ންނާފުޅުން 

ޙިއަ ވަ ޞާއްޅުގަނޑު  ކޮންމެވެސް  އަންނަ  ،ނަމަވެސްންހެއެ   .ކަށްރަކުރިން  އެއްގޮމިހިސާބަށް  އަޅުގަނޑަށް    ކަށް ތަން 

  ޔޮ ށް ހެ އަޅާބޭފު  ހުންނަނީ އެ   އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޑުކޮށްގެން މި   ތަކީވާގޮދެން    ނު.ޞަތެއް ނުލިބުފުރު  އެ   ވެސް

ލައް ބޭފުޅާ  ހަމަ   ވައިގެން ރަޙުމަތް  އިނރަނގަޅުވޭ  އެ  އެތޯ  އަގޭތޯ.  ދެންޅުއްދުވަހު  އިނގޭތޯ ގަނޑު    ނެވިން 

ނޑު ކީ  ދެން އެހެން އަޅުގަ  އީވެސް އެބަބުނޭ މި އި  ޔާފަކިޔަކި   ހިއެއްޗެ ބައެއްފަހަރު އެއްކަލަ އެހެން  އެ    ... ނިކުފާނުމަ

ނޫއް ސެއްއެއްޗެ ބިދެން   .ނޭ  އަނެއްކާ  ގަނޭ  ރު   އެބައޮކައިރީ    އަޅުގަނޑުހާނެ  އަ  ވެސް  ފޯނު  ނު  ފޯ  . އްޔޭހެތް ކޮބާ 

އަހާނެ  ތޯއޮތްއެބަ ފަ  .ވެސް  ވެދެން  ފޯނު  އައިސް  ފަހުން  މަނާކޮށްފަވެސް  އްދުންހުން  އެއްކަންނަނީއޮ  އި  މި     ލަ 

ންތިޒާރު  ވެސް އަޅުގަނޑު އި   ހައްތަހާ ނުކެރުނީއަސްލު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ  ދެން  ،ވަން. އެހެންވީމާހުރިހާ އެއްޗެއް ގޮ

މި ކޮ ގޮތެއްވޭތޯންނަހު  ށްގެން  ރަނގަޅު  އެކަނީ  މި  މަކު .  އަންނަން  ހިސާބަށް  ކަޖެހުނީ  މިހާ  ބޮންމާ  ޑުވީމަ  ތައް 

ޖޭއިނގޭތޯ. އެއީ  ފާގާ  ސީ.އެސް. މި  .  ގެ ކަންތައް އެ ބޭފުޅާ   ދިޔައީއަޅާނަމަ ހައްދުފަހަހަން  ފަހު ދެ ރުމަށްސްކު ނޫނު 

  ޔައިމަ އެންގުންތައް ހިފައިގެން ދިނިންމުންތައް،  ގެ  ސީ.ސް އެ.ޖޭސް ނުދެއްކޭ  ވެ  ކަ ވާހަ  އާޅާބޭފު  ވެސް އެ  ށްތަކަގޮއްއެ

  މަންނަ އޭ ތިނެސްގެން ނުވާނެހި ގެޗެއެއް   ތި  .ނީންނާލަވައިގައްހަޅޭވެސް    ތަމަފުރަ  އި ނުލަ  ވެސް  ލަވާބައް މަ  ހަވެސް  

ކަންޚިލާފް  އާސާސީއަނޫނުޤާތިއީ    .އަތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ  ދެއްކުމަކީކަ  ހަ ވާ  ތި  .ތައްތަކޭ  މެކޭ.  ކަ  ޚިލާފު  އާވެސް 

 .  ޓުކުރަންޖެހޭނެވަރަކަށް ދެއްތޯ ރިޕޯވެސް މެޑު ކޮންނޖެހޭނެތާ އަޅުގަޖައަށް ދިޔައިމަ ދެންދަރަ މި ،ހެންވީމާއެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ން އަޙްމަދު ޙަލީލުނީޝަކްޓެއުޓަރ މްޕިކޮގެ ޓުރީމް ކޯސުޕް



  

  ށް އް މިއަދު މިތަނަކަމެޤީންތުގައި ޔަޙަޤީޤަތް ހަމަ  ކަށް ނެންނަމެޑުގަނޅުނގޭތޯ. އަން އިރުކޮށްލަކުޑައެއްޗެއް އިތުހަމަ  

  ، ތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގޭއިނ  ސް ވެގައި  ކަމު  ވޭނެދެވަ   ޓަށްކޯ  ސް ސުޕްރީމްށް ގޮޅުގަނޑުމެންނައަ  ސް މާދަމާ އައި

ހިސާބައެކަމަ ކޮންމެވެސް  އަޅުކު  މިސާލަކަށް  ދެއްތޯ.  އެބަޖެހޭ  ދެކެވެން  މިވާހަކަތައް  ހަމަކުން  އީ  މި  ގަނޑު 

.  ލާނަންކޮށްއް ފާހަގަ ކަމެ  ޑުމިސާލަކަށް އަޅުގަނ   އޭގެ އިތުރަށްކު އެކަމަ  .ކަންކަން  ންނަހު  ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ޙު  ތާޛުއުސް އޮފީހަށް ވަ  އިން ސަޢަލީ  ދެބަޔާނެ  އި އެކީގަ  އާ  ޝަމީމްވީގެންނެއިޑައަޅުގަނޑުމެން    . ވަން ދުވަހެއް އް އް 

ކާލަންދާން    .ވެއްޖެއޭހައި ވަރަށް ބަނޑު  .ރު ވަޑައިގެންނެވީއިޖެހި  1  .ވެއްޖެއޭ ވަރަށް ބަނޑުހައިޅުވީޢަލީ ޙުސައިން ވިދާ

އަ  ފުރުޞަތެއް އޮފީހަދޭށޭ.  ނުޅުގަނޑުމެން  ހުއްދައެއް  ކާލަކުން  އެ   ކަށްދާންދިން  އަނބުރާ ބޭ  އިނގޭތޯ.    ފުޅުން 

  4ޖަހާ    3  ބުނީ   މި އެއްކަލަ  ށް ހީވަނީ.  ޑަގަނހެން އަޅުއިކަމުގެ ބިރައްޓަކަ ފާނެސޮއި ނުކުރައްވަ  އި އޭތީގަގެން  ޑައިވަ

 .ނުދިނީމޭ  މެން ހުއްދައެއްޅުގަނޑުކަށް އަޙުސައިނަލީ  ޢަނެ  ނަކަށް ނުދެންނެވޭމެންދެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑު  .އިރުޖަހާ

ނުލިބިގެންހުއް ފަރިމެ  ނުވާނުލެވުނީފޮމި    ނޭދަ  ވިދާއްކޮޅަށްންދުރު  މިތަނަށް  ޖެހިއި  1  ޅުވީ.  ވަޑައިގަންނަވާއިރު  ރު 

ކައިގެންޖެހޭނީންއަންނަ އެހެންވީމަ  ދަންނަވާޑައެއްވަ  ކާނޭ.  އަޅުގަނޑުށޭނުގެންނެވޭނެއޭ  އެކަމަކު  މެންނަކަށް  . 

ދެއްތޯ  ނު ޙުސައިން  ބުނެވޭނެ  މިޢަލީ  އޮފީހުން  ބުނެފިއޭކައިރިއަކު  އިންސާނީ  ގަނޑުމެންއަޅުއޭ  މި  .ދެއްތޯ  ހެން  ގެ 

އް  ށްގެން ތަންކޮޅެ ނޭޖުކޮތި މެއޭ  އިގަމެންގެ މުވައްޒަފުންގެ ލެވެލް ކަމަކު އަޅުގަނޑު އެންވަރަކީ. ދެން ވިސްނުން ހުރި މި

ފޮއަ ކަހަލަ އިންތިވަހަށް  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖެއްސިންޒާމެނުވާލަދެވޭނެ  މިއޭ  ށްޑުމެންނަކައަޅުގަނއެކަމަކު  .  އް   ނެތޭ 

ހު ކަން  އިލެވެލްގަ  ގަނޑުމެންގެއަޅު އު ރިގޮތަކީކަން  ފަނ.  އެއްތަމަ  ގާނޫވަނީވިދާޅު  ޑިޔާރު  މިވެނި    ވެނި މިގެ  އްނެއޭ 

މިވެންނަތިމަ  އި އިދެއްގަ ވާގަ މިވެނި  ދަނި މެން  ބާރުތަކެއްގެ    ކު އެކަމަ  ރަނީ. މިކުމިކަންކަން    ތިމަންނަމެން  ންނޭށު 

އެންއަޅުގަނ ހީވަނީ  ރަޑަށް  ބޭސިކް  ގާއިމްޞާއިންދުލުޢަ   އަކީޓްސްއިމެ  އިވެފު  ދެއްތޯންނަންޖެހޭފައޭ    . ނީ 

އޮފީއަޅުގަނޑުމެ ފަނޑި  ގަނޑުނިއޮ  އިދާރީ  އި ގަހުން  މިހަދަނީ  މަޔާވެސް  އޭގަލީހުންޖިރުންގެ  ނުވެއި  .  ހުރޭ  ސް 

ދޭން  އެއަނެއްކޮޅުން  .  އްމެކަ  މްޔުނީފޯ މުބޭ  ބޭފުޅުން  މަޤާމް  ވައްޒަފަނުންވާ  ފަހާ  ކޯޓުންނަނީ  އި  މި   އި އޭގަކަށް 

ބޭފުޅާ  .  ނިމިފަ އަޅުބުރާސްފަތި،  އެ  މިމިސާލެއް  މިގަނޑު  އިނގޭދަންނަވަ  ސާލެއް    ބުރާސްފަތި ށް  ކަމިސާލަ.  ތޯނީ 

ދުވަހުގަ،  އިދުވަހުގަ އަޅު  އިބުދަ  މިގަނކަންނޭނގޭ  ހީވަނީ އިޢުލާނެއް    ، ރުހުކު   ،ތިބުރާސްފަ  އިކޮށްފަ  ،ނީކުރަ  ޑަށް 

ދުއްއާދީއި  ދީފަ   .ދެއްތޯ  ވަސް ދު  3ނިހިރު  ހޮ ދުވަހުގަބު  ،ރީސޮ  އި ގަވަހުތަ  މި   އި ރާސްފަތި  ކުރަނީ    އިޢުލާން 

ހުކު ދެ  މި  އިފައިޢުލާންކޮށް  .ޤާމަކަށްމަ ދުވަހުގެ  އްއާދި  ،ހިރުނިހޮ،  ރުނީ  މިއަށް  2:30ތަ  ބުރާސްފަތި  .  ސާލަކަށް 

ލާއިރު  ރިމަތި ޒީފާއަށް ކުކު ވަ. މީހަފަހުން  ކުރާސްތައް ބަންދުފީން އޮގެ ފަހު  2:30  ވެސް  ނީކުރަ  ވެސް މި  ދުވަހުގެ

ލިއޮފީހު ހޯދާލަން ގެ  ލިބޭނީ  ޔުން  ކިހިނެއްތޯ  ލިޔުތެރޭ   ވަސްއެއްދު ؟ ވެސް  ލިބޭނެތޯގައި  އެހާ    ،އެހެންވީމާ؟ މެއް 

ދޭ  އެ  އިށްފަކޮހަނި ބޭބޭފުޅުން  މީހަކަނުން  އެންވާ  މަޤާމާ  ށް  ދީފައެއްޗެ  އިއިންނަނީ  މި ހި    އި ވަރުގަ ފެން  . 

މަށް  މިކަންކަ  ބޭފުޅުން  ށް އެދެން ތި ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ. ދެން އަޅުގަތޯއިނގޭ  ތީއޮ  ލަތު މިގަނޑުމެންގެ ޙާއަޅު



  

މެންގެ ވަރަށް ބޮޑު  ގަނޑުނެގުމަކީ އަޅު  ނެއް ކްޝަވަސް އެހަމަ ވަރަށް އަ  . ގޭތޯއް ނެންގެވުން އިނސް އެކްޝަނެއަވަ

 އެދުމެއް.

 

  ކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ބޮ  !އާދެ އެއްބަތެރި މެންއްޒަތްއި  .ޔާށް ޝުކުރިއްޑަވަރަށް  އަދި  ކަށް  ޅުގަނޑަގެ ޖަވާބެއް އައޭވެ  ޅުސުވާލު ވިދާ  ރު 

މިންއްވެއެ ޙު  ...ށްވަރަކަސް    މޭރުމަކުން   އެމަށް ދެން  ށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވާކަރަކަސްވައްވެ  އެ ށްވުމަކުމްތައް ނެރުއްއެއީ 

 ؟ ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭތޯ

 

 އްކެވުން: ވާހަކަދެ  ކްނީޝަން އަޙްމަދު ޙަލީލުޓެއުޓަރ މްޕިކޮގެ ރީމް ކޯޓުޕްސު

ޙުކުމްތަކުގެ ކަމެއްގަ ހަމައަކަނިމެންއަޅުގަނޑު ނާންނާށް  ދެއްތޯއި ވަރަށް  އަ  .ނެ  އިދާރީ ޅުގަނޑުއެއީ   ބައިގައި  މެން 

އެވެއުޅޭތީ ނޭނގޭ ގަނޑުއަޅު  ،ހެންވީމާ.  ޙުކުމަކާމެންނަށް  އެ      ޔަޤީނުން   ހަމަ މަކު  އެކަ  .ބުނާކަށް  އްޗެކޭ ދޭތެރޭގައި 

ފަނޑިޔާރައު ވެސް   ކަންތަ   ށް އްތަމަ  އުސް ވެ  އި ކުގައްތަވަޒީފާގެ  ފަ  ވިދާޅުވީއޭ އްތަމަ  ކި ނޑިޔާރު    އި ޔާފަ  

ބޭނުއެކަމަ  .ނާދޭހަމައަށް    މެންނާޑުނގައަޅު ފަނޑިޔާރުން  ބައެއް  މުވައްކު  ވެއްދުމަށްންވާ  އޮފީހަށް  އި  ޓަކަ   ޒަފުން 

.  މަކީވާ ކަބޭނުންލަން  ށްގަކޮފާހަ އެއީ    . ޔަދިޖެހިގެން   ހަމަކަންކަން   އް އެހުން އައިސް އެކަހަލަ ބަފަ  ރިކުއެސްޓްތައް މި 

 .ތްނެ ފައެއް ކަށް އެނގިމެންނަށް އެކަހަލަ އަޅުގަނޑުޙުކުމަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މޫސާ  މެ  ރިތްތެ އިއްޒަ  !ދެއާ އަޅުންބަރު  މިހާރު  އިނގޭތޯ.  ކަސިރާޖު  ގަޑިނޑައެޅިގަނޑުމެން    ނިޓު މި  20އަށްވުރެ   

ފެށީޑައަޅައިގެންކަނ އޭގެ  .  މިހާ އި  ދެން  ގަޑިއެއްގެތުރުން  މުޅި އިރު    ، ވީމާއެހެން  .ޔައީދި  ގެން ވެލަޖުމު  ރު 

  ދެން. އެއްވުންކޮށްލެ ރުކު

 

 ކެވުން:  އްދެ ވާހަކަ ސިރާޖު މޫސާ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

  ދެން ތި  .ންނާނީހު އި ސްފަގޮ  އި ލުގައިނގޭ އަސް ޑުމެންނަށް ނގައަޅު  ކަން ށް ލަ ގޮތަކަދެން މިކަހަ . ޝުކުރިއްޔާ !އާދެ

ގޮސްދަރަޖަ ހެޑްއްނުކުރަންހިއެ  ވެސް   މެންއަޅުގަނޑުމަކަށް  ކަ  އޮތް   އިފަ އަށް  ލިބޭ  އަޅު  ވީމަ. އައިޓީ  ގަނޑުމެންނަށް 

މީގެ ބައެ ބަލާއިރު  މަޢުލޫމާތަށް  ބޮ ކުރި  އް  ވަރަށް  ކަންކަޑަށް  ން،  ފަނޑިޔާރުން  ނިންމަވައިގެން  ކޯޓުން  ން 

  ސް އެ ނަނޫ   ޞައްޙަދެން އެހާ  .ލިބޭ   ކަމުގެ މަޢުލޫމަތުން ކުރާއެކަހި އަޕްލޯޑްކޮށް  ސާލަކަށް އެއްޗެފުޅަށް މިއްލައަމި



  

އެއީ   . ހުރޭއި ފައް ހަމަޖެހިޒާމެތިންލެވޭ އިއިޓަށް ސަ އިޙުކުމެއް އަމިއްލައަށް ނެރެފަ  އި ރުގައް ފަހަ ތު ލިބޭ ބައެމަޢުލޫމާ

 ؟ރިތޯބަހު އެ އި ނގާފަހަލަ ކަމެއް ހިކައެ  ؟އްތޯކިހިނެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ޙަލީލުކްނީޝަން އަޙްމަދު ޓެއުޓަރ މްޕިކޮގެ ރީމް ކޯޓުސުޕް

އެޙަވާލު  އާއިޓީއަ  ގުތުމިވަ ހުންނެވީ  އެކަހަލަ  އްބޭފުޅެ  ހެންވެ  އިނގޭތޯ. އެކަކަ  އިނގޭތޯ. ދެން  ނުހިނގާ  މަކު  މެއް 

ބޮވަރަ ކުޑަށް  ހުންނާނީ  އިވިފަ ރެށް ކޮންޓްރޯލް  ޙުކުމް ނެރެ މިއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު އަކަމަކު އެއްއެ   .ކަންކަން    ލައަށް 

 .އް ނުކުރައްވާމެންކައެކަހަލަ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ހީމް. ންބަރު ޝަރި މެޒަތްތެއިއް

 

 :  އްކެވުންވާހަކަދެ   ޝަހީމްޙުސައިން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަ   !އާދެ ކުރުކޮއަޅުގަނޑު  އިނގޭށްލާނަރަށް  ޑު  ނގަޅުއަ  ،ހެންނަމަވެސްއެ   .ޅުގަނޑު ސުވާލެއްނޫން އިނގޭތޯއަ  .ތޯން 

އިންޓީގަކޮމި ކުޑަޙަ   އްގެމީހެ  އި  އަޅުއެއްޗެ ކުޑަ  އިޞިއްޔަތުން  ފާހަގަގަނއް  ތިކުރެވުނުޑަށް  އިނގޭތޯ.  ވާހަކަތައް     

އިނގޭޑުއަހައިފިއަ  ޅުގަނޑުއަ އެ  .ތޯން  އެއްގޮތަކައަ މިއަޅުގަނޑުވެސް    މަކުކަދެން  ހަމަ  ޅު އަނާނަމަށް ބުދު  ގަނޑު 

ރީ  ކީ ޖުޑީޝަވާހަކައަ  ވެސް ބުނާ   މެން އަބަދު  އަޅުގަނޑުއެއީ   . އަންނަނީ އިނގޭތޯ  އުފާވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ބަދަލެއް މި 

އެޙުލާޞްއި އެގޭއިނ   ޖެހޭބަވާން  ބޮކުރެވިދާނެކަމު  ންކައެ  ،ހެންވީމާތޯ.  ވަރަށް  އު ގެ    ވެސް   މިއާވެގެންއް  ދެމީއްޑު 

އިނގޭތޯ ގޯސްދިޔައީ  ކުރުމަށް.  ރަނގަޅު  ކަންކަން  ބަޔަކު  ޓަކަ  ކޮށްދާ  ތެދުއި  އަޅުވުންއެކަމަށް  ހަމަ  އެއީ  ގަނޑު   

ތިޅުބޭފު  ދެ   . ތިކުރާ ކަމެއްވަރަށް އުފާ އަޅުގަނޑު  ންގެ   ދަންނަވަން އިނގޭތޯ.  ކުރު ޝު  ވަރަށް ހަމަ    މަސައްކަތަށް 

ހަދެން ފާހަގަ  އަޅުގަނޑު  ބޭނުންވަމަ  ނުވާށޭޔޫމާ  ،އްބަވާށޭތި  އިގައެކު  ރާތްވަ ނީ ހިކޮށްލަން    ރާދަކުރެއްވިއްޔާ އި  .ސް 

އިނގަޅުވާނރަ އަތޯގޭނެއޭ  ދެން  ހުރިހާ ހަނުކުރާނަން    އް ޤަބޫލެނޑު  ޅުގަ.  އު ކަ  މަ  އަދި  ފަމެއް  ނޑިޔާރު  އްތަމަ 

ދާނެވެ  ށް ގޮތަކަ  ބޭނުންވާ އި  ކަށް ކަމަ  ސް  އަނގޭތޯވެސް  ހަމަ  އެއީ  ބޭގަނޅު.  ފާހަގަކޮށްލަން    . ކަމަކީ  ންވާނުޑު 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 



  

ކޮމެޝު  !އާދެ ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންތްތެއްޒައި   .ންޓަށްކުރިއްޔާ  ޙުސައިންރި  ޢަލީ    ބަންގިއަށް އަދި    .ބަރު 

ޞަތު  ނޑު ފުރުށް އަޅުގަބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަރި މެންތްތެއްޒަ އި)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(    .ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް މަޑުކޮށްލާފަ

 އަރުވަން. 

 

 ކަ ދެއްކެވުން: ވާހަ ބަރު ޢަލީ ޙުސައިންމެންދޫ ދާއިރާގެ ކެން

ދެޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު  ފާހަމެކަ.  ކަމަކީ  ތަފުރަ  .ގަކޮށްލަންއް  އަ  ކުރެވުނުއްޔަންޢަރު  ޑިޔާތަމަ ފަނއްއުމަ  ދި  ގޮތާ 

ޖުނގަޅުއަ ކޮމިޑުމެން  މިހާރުޓީޑީޝަރީ  މަޖިލީހުގައި  ން  ރިޕޯޓަށް  ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ  އެ  ކުރާސްޙުބަ  މި  ވެސް  އެ   ،

ކޯޓުއެބައެނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްމަ  ބެލީ ސުޕްރީމް  ޢަމަލުކޮށްފައިގޭ  މިހާރު  މިން  ގޮތާއި  ކަމަހު   ވާ    ކާ ރިހާ 

އަސް ޑަޅުގަނއަރު ދެން  ބަލާއިއިޅައަ މި ލު ނުފެނޭ  ކަށް  އިތުރަށް އަނެވާހަ   ދެން  ދަކަ  އްކަންޖެހޭނެ އެއްވެސް  އްހެން 

ކޮށް  އްހެން ކުޑައަނެއެއްވެސް    އުއަ  ހަމަކަށް  ނޑަޅުގަ. ދެން އަނގޭތޯއި  ގެ ނެތްގަނޑުޅުވެސް އަ  ބެއް ހަމަގައިމުސަބަ

ތި  ސްއެއްވެ  ހަލަކަ އިޒްވާ  ސަޕްރަ ވިދާޅެއްނަކަބޭފުޅުން  ވާހަކައެއް  ނުވެ  ށް  އިނގޭތޯސް  އަވެވޭ  އެއީ  ޅުގަނޑަށް  . 

ބޭފާހަ އަނެ  ކަމަކީ.  ންވިނުގަކުރަން  ލިޔު   ކީ އްކަމަދެން  އޮތްއިސިޓީ    މަ  ހަނޑުއަޅުގަހަމަ    އެޑްރެސް   ގައި ރު އްވާފައި 

؟ އެއީ  ގެއެއްތޯ   ން އެއީ ކޮފޭމަންސް  ސިޓީ ` މ.  ހާރު މިމި  ،ހެންވީމާއެ  ށް ވެދާނެތީކަމަކަހަމަ    ޕްރޮސީޖަރަލީ

ލިއެއީ   ނިންމަވާލައްވާއިރުގަ ދެ  އިއްވާފަ ޔުއެހެން  ސިޓީ  މި ންޓުގެ މަޑިޕާޓް  ،ވީމާ"  އިން  އުސޫލުތައް  ކޯޓުގައި     

  ނެވީ ދެން  ޅުގަނޑު މިމެއިލް އަލް  ޝަފި އޮގެ ހު ފީވެގެންތޯ އޮކީއް   " އްވުންއިދެސައިންތިޒާމް ހަމަޖައްޛުކުރެވޭނެ  ތަންފީ

އޮފީހު ނުކުރެއްވީ   އެ   ގެ ނޫނީ  ބޭނުން  އަސްކްލެރިފިކޭ  އެ ؟ ކީއްވެގެންތޯ   ނަން  އަޅުގަނޝަން  އަހާލު    ލަން ޑު 

 ބޭނުންވަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިޒުޙުސައިން ފާ ލް ރަނެރީ ޖެރެޓަގެ ސެކް ރީމް ކޯޓުސުޕް

 .މުންއްޔާޔަތުން ލިޔެފި ޙައިސިއް ލަ އްށް އަމިގަނޑަކަންތޯ އަޅު ލިޔެވޭނެ ނޫލެޓަރ ހެޑެއްގެ ނު  ،ގެ އެހެންވީމާއޮފީހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލީ ޙުސައިންޢަގެ މެންބަރު ކެންދޫ ދާއިރާ

ޤަބޫލުއަޅު އޮފިގޮތު  ކުރާ ގަނޑު  ޑިޔުޓީގައި  ނުޝަލް  ރަސް  ހައިވަތަ  އަދާކުމީ  ވާރައްވަންޖެސިއްޔަތުން  ޖިބުތައް  ހޭ 

ހުރަރުމުގައި އަދާކު ނޫނީ  މި  ސް  ކަމަށް  އެހެންވެއްޖި  އެޅޭ  އަޅުގަނވިދާޅުވަނީ.  އައްޔާ  ނުވިސްނޭ  އްނެޑަކަށް  ހެން 

ހަމަ ހައިސިއް  ކޮންމެހެން  އިނރަސްމީ  ނުލިޔުއްވޭނެ ސަބަބެއް  ވެސް  އެ ޅުއަ  ، ހަމަ އެހެންވީމާ  .ގޭތޯޔަތުން    ގަނޑު 

 ސުވާލުކޮށްލީ.  

 



  

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ އިޒު ފާ ޙުސައިންލް ރަރީ ޖެނެޓަރެގެ ސެކް ރީމް ކޯޓުސުޕް

އަޅުގަނޑުގެ ބާރުތަކުއޭރު  ތެރެއިން  އެ  ގެ  ޑިސްޕެޗް ލެހެއްޓުމާއިބެ  ކޮށްންޓްރީ ނެގިފައި  އަނެއްކާ  ދެން  ން.  ކުރު، 

ނޫންތޯއެހެންވީމާ ނުކުރެވޭނެ  އެ  އަޅުގަނ،  ދެންނެވީ  ރެއްސުނީފެށުޑަށް.    މި  މިވެސް  ފެށުނީއްސުރެ    ،  މައްސަލަ 

ޑިޕާއަޅު މިދަނީ  އެންޓުޓްމެންޑިޕާ.  މުންކުރަޞާ އްޙި  ޓްމެންޓާގަނޑު  ހިންގަމުންގެންދާ  ބޭފުޅާގެ  އިސް    އާ މެ 

 އްޔާ. ކުރިޝުދަނީ.  އްވަމުން މިކުރަޞާއްޙި

 

 ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާ

ކޮންމެ ވެސް  ޑިޔާރުގެ ޑްރައިވަރުގެ  ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނ  ސްޕްރިމް   ، ރައިވަރުމެ ވިދާޅުވެއްޖެ ޑްދެން،   ކަމަކީއަނެއް

ކޮން ސިގުޅިގެން  އަކާއްސަލަމަ އެއީ  ވާހަކަ.  ސިޓީއަކަޓީއެއްގެ  ސޮއި ކަހަލަ  އޭގެ  އެހާ  ށްވާތީތޯ  މައްސަލަ  ށް  ބޮޑަ ގެ 

   ހުނީ. ޖެ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު އިޒުޙުސައިން ފާ ލް ރަރީ ޖެނެޓަރެގެ ސެކް ރީމް ކޯޓުސުޕް

ކޮށްފައި  ލައްވާ ސޮއި  .ޖީ އެސްކޯޓުގެމް  ރީ. އޭގެ ސިޓީއެއްގައި ސްޕްން ހުރެއެއްނު ދެއްތޯ ކޮންސާރޓް މޭހޫމް އި  ޓު

ބޭނުން  އަށްއޭނަ އެ އެވީ.  ފުޅުދޭން  ބޭންކަ  އީ  ވެދާނެ  ފަހަރެއްގައި  މިހާރު  ނުވަތަ  ސިޓީއަކީ  ހުށަހަޅަން  ށް 

އަކީ  އޭނަ  ރެވެނީ  މި ކު ލީޑެއް ނޫންތޯސަބަބަކީ މިސް   ކުރިނު  އި އޭގަ   ނޑު ގަވެ އަޅު. އެހެންހަޅަންށް ހުށައިމިގްރޭޝަނަ

  ޑްރައިވަރު ހަމަޖައްސާފައި   އަށްހާއަކީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ވެސް އަމިއްލަދޭޝް މީ ބަންގްލަ  ފެއް ނޫން.އެތާ މުވައްޒަ

 .ފާވި ކޯށް ޑަބޮ ރަށްވަ  މާނުކުރީމަ އެކަ. ރީޑު ސޮއި ނުކު ގައި އަޅުގަނ، އޭނީ. އެހެންވީމާތިބޭ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާ 

ޑަށް ޅުގަނއަވެއްޖެ.  ! ސާފު. އާދެއްތޯފެއް ނޫން ދެއްޒަމުވަ    އެތަނުގެގެ ޑްރައިވަރަކީޔާރުފަނޑި  ތަމައް، އުއެހެންވީމާ

ދެން   އިއްޒަތްތެހީވަނީ  ސުވާލެއް މެންބަ  ރި އެއްވެސް  ތިރެއްގެ  ނެތީމަ  ތި      ގިނަ  ޞާއްޙި ބޭފުޅުން  ވަރަށް  ކުރެއްވީ 

 ސާރވިސް  ލް ޑީޝަޖުކީ  ކޮމިޓީއަ   ގެނޑުމެންޅުގައަ  ތަކެއް.ޢުލޫމާތުކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ މަ  ގެޑުމެންއަޅުގަނ  މާތުލޫޢުމަ

މަކޮމި އަދާސްޝަންގެ  ކޮމިޓީ އޫލިއްޔަތު  ބަލާ  ގޮތް  ޖުކަ  ކުރާ  ކަންތައްތަކެ  އާޑިޝަރީ މަށްވާތީވެ  ގިނަ  އް  ބެހޭ 

އްވި  ރެކުޞާއްޙިތި  ން  މެ. އަޅުގަނޑުޢުލޫމާތުތަކެއްކީ މުހިންމު މަތަލޫމާޢު މަ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުންދާ ވަގުތެއްގައި މި

އަޅުކޮލީގައި  އަލޫމާތުތަކުގެ  މަޢު ނިންމުމަށްފަހުގައި  ނިންމާނެ.  ނިންމުންތަކެއް  ކުގަނމިޓީގެ  ދާނީ.  އަރިޑުމެން  ށް 

ޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭފު  ތި ހިސާބުން ނިންމާލީ.  ގެ މި ސެކްޝަން މިހާގަނޑުމެންން އަޅުބު، މިހާ ހިސާވީމާއެހެން

 ތީ.  ވީއްން ދެ ގެވަޑައިމިޓީއަށް ގެ ކޮގަނޑުމެންއަޅު ދަންނަވަން  ޝުކުރު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިޒުޙުސައިން ފާ ލް ރަރީ ޖެނެޓަރެގެ ސެކް ރީމް ކޯޓުޕްސު

ވާހަކަ އަޑުއެ އަޅުގަނޑުމެން  ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ އާދެ   ނަށް ވަރަށް ންބަރުންރި މެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެތި   އްސެވީތީގެ 

އަބޮ ދެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އިޑަށް  ވަރަށްބޮޑަށްރެއްވިއް ރާދަކު ޅުގަނޑުމެން  އަވަސް  މިކަމު   ރަން އުއްމީދުކު  ޔާ  ގައި 

ބޭފުޅާ އަތްޕުޅުގައި    ބޭފުޅާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ  ވެސް އެއަދި  ސަބަބަކީއެއީ އެއް    . އިނގޭތޯއެކްޝަނެއް ނެންގެވުން

.  ތޯއިނގޭ  ބިރެއްގައިން އެތިބީ ވަރަށްބޮޑު ފުމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަ، އަސްލު މި ސްޕްރީވީމާއެހެން އިނގޭތޯ.  ތީއޮ  ބާރު މި

އަޅު އެ  މެޑުގަނއެއީ  މިއައީ  ން  ފަހަނައަޅާ  ހިބިރު  ވެސް  ސާބަށް. އަމި  ވައަތުލި.  ދި ސިޓީ  ވި  ފާ ކޯ  ރަށްއެކަމުގައި 

ރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ދުކުރަން އިޑުމެން އުއްމީނގަ، އަޅުންވީމާވީމަ ވެސް. އެހެސިޓީ ފޮނު  މި  ކޯފާވި ވެސް. ވަރަށް   އްޔެއި

 އްޔާ.. ޝުކުރި މަށްނެ ކަންނާބަދަލުތަކެއް އަ ހެޔޮ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ތުން ވާ ރިޔާސަ

ކްނީޝަން  ޓެއުޓަރ  މްޕިއި ކޮމި ބައްދަލުކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސް.ޖީ ޑރ.ޙުސައިން ފާއިޒާ  ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން

ޙަލީލު ބޭފު  .އަޙްމަދު  ދެ  އައެ  މި  ޅުގަނޑުމެންޅުން  ދެކުރެއް ޞާއްޙިނަށް  އަލީގައި  މަޢުލޫމާތުގެ  ކޮމިޓީން  ވި  ން 

ފިޔަވައަޅުއްވާ ނިންކޮ  ޅަކީނެ  މިވަގުތު  އެމާލަބައިކަން  އަޅުދެ  ދެއްވިއްޔާ  އޭރުން  ވަގުތުން  ން  ހަމަ  ގަނޑުމެންނަށް 

ސް  ވެ ން  މެއަޅުގަނޑު  .ތީމިއޮތުގައި  މެން ހިދާނެ. މިގޮތް ކިހިނެއްވާނެތޯ އަޅުގަނޑުދެވިންވަގުތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މާތުތަޢުލޫމަ  މިވެނި  މިވެނި   ށް ކޮލުބައްދަ  ބޭފުޅުންނާ  މި ންވީމާ،  އެހެ  .ޔޭލިބިފައިވެކެއް 

ވާ  މާއި މެދުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން މިކަޖޭ.އެސް.ސީ  .ކުރަމޭޞާއްޙިމި މަޢުލޫމާތު    ށްއަޖޭ.އެސް.ސީ

އަޅު ނިންމާ  ގަނޑުމެންއެދި  ސިޖޭ.ފައި  ނިންމުމެއް  ދަންނަވައަކުން ޓީއެސް.ސީއަށް  މެންބަރުން ހު  ! އާދެ  ން.  ގެ  ރިހާ 

އަޅުގަނޑު    ންއިއްތިފާޤު ދެން  ދިއެހެފާސްވެއްޖެ.  ކަންކަމަށް  ދެން  ،ކުރީގައި  ގެމުއުން  އަ  އެހެން  ށް  ޓަމަ އިހުރި 

އެހެއުދި ކުރީގައި  ބަދަލުކޮށްލަ  ނިހެންމުގެ  ފުރަތޯންއަށް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  މުހިންމުވާއެ  .ތަމަ  ވޯޓެއް  ވޯޓެ އީ  އް   

އެއަޅުގަނޑު.  ރިއްޔާޝުކު)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  .  އޭގައި  މައޮތީކަމެއް    ވާނުންބޭ މި  ވަޑައިގަންނަވާނެނގިމެން   

އެކުލަވަ ކޮމިޓީގައި   ކޮލާ  އިއަލުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބުގައި  ކުރިއަށްދާނެ ފެށުނު  މަސައްކަތް  ގޮތުގެ    މިޓީގެ 

މެ.    ދަނީ ވެސް  މަލުކުރަމުންރު ޢައި ހުރި އެގޮތަށް މިހާރޭގަ ތެ  ވެއްޖެ. އޭގެ  ފައިމަކަށް އާދެވިއްބަސްވުއެ  ތަކެއްއުސޫލު

ލި ގެންނައެކަމަކު  އެ  ބޭނުންވާޔުމުން  އެކުލަލިޔުމުތީވެ  ން  އެކައް   ލާއި ވަން  މިހާ އަޅުގަނޑުމެން  ހަދަން  ރު  ޗަކަށް 

ބޭނުންވާ އައެންޑޯސްކޮށްލަން  ބޭތީ  ތި  ދަންޅުގަނޑު  އެލާނައިނަވަފުޅުންނަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްކަންތައް.    ން  ޔިތުންގެ 

މިއީ    .އުސޫލުއްމު  ޢާ ޓީން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ގުޅިގެން ކޮމި  ސައްކަތާ މަ   ކަހަލަ ހެޅޭ ބައެއް ށަ ށް ހު ކޮމިޓީއަޖުޑީޝަރީ

ގެ ދަށުން   )ފ(ގެވަނަ މާއްދާ   107ގެ  2019ދުގެ  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިމިއީ ރައް .(1)ފު ތަޢާރު ...ގެރައްޔިތުން



  

ނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން  ވަ  121ގެ  ދުއިން އެ ގަވާއިކުގެ ތެރެއްޔަތުތަގެ މަސްއޫލިރީ ކޮމިޓީއުފައްދާފައިވާ ޖުޑީޝަ

ހިމެއޫލިއްޔަތުޝަރީ ކޮމިޓީގެ މަސްޖުޑީ ން  ގުޅޭގޮތު  ތަކާސާއަދި އެ މުއައްސަ  ނާތަކުންނޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރޭގައި 

ހުށަހަމުންނާއި އެހެނިހެންއާ ޓީން  ގެން ކޮމިގުޅި  ކާތަލަޅާ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަން ފަރާތްތަކުން ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް 

މިބައެއް ކަހަ  ،ލާނަންއި އްމު އުސޫލު. ދަންނަވަޢާ ކުރާނެ ގޮތުގެ  ޢަމަލު ގަވާއިދުގައި    ލަ މައްސަލަތަކޭ  ދަންނަވަނީ އެ 

ހި  ފައި ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންގެހިމެނި ކަންފައިމެނިމެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި  މިހިރަ އަންނަ  ކަމާއި  ވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން 

  ޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމާ ށް ފަނސުޕްރީމް ކޯޓަ  .(ގެ )ހ(2)ގެން.  ވެ  ދަންނަވަންގެ ވާހަކަލެއް ކުރާނެ އުސޫމެދު ޢަމަލު

މައްސަލަ ފަނޑިޔާ ތަކާގުޅޭ  ކޯޓުތަކުން  ވައި  މައްސަލަތަ  ކިކުރުމާރުން  ކޮމިޓީގެގުޅޭ  މި  ޖުޑީދައު  ކުގައި  ޝަލް  ރަކީ 

ފަހު  މަށްތޯ ބެލުންގެށްއް ފުރިހަމަކޮތްތަޖުރަޢާއި  ވެފައިވަނީލު ސިޝަނުން ވާޝަނުގެ ނިންމުމަށް އެ ކޮމިސަރވިސް ކޮމި

   ބަދަލު ށް މި ކޮމިޓީންޝަނުގެ ނިންމުމަސް ކޮމިޝަލް ސަރވިޑީމިކަން މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރުން. )ށ( ޖު

ކަންކަން  މަގެނައު ޖުޑީޝަލް ސަރ ރުވިއުކު ރ އި އިންޓަމާނުކުރުށް  ދައުރު ޖެ ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަން  ވިސްންފަދަ    ގެ ހޭ 

މި ނުތެރެއަށް  ކޮމިޓީން  )ހ(3)ވަނުން.    ޓްރައި  .(ގެ  ނިންމުއުނަލުބިކޯޓުތަކާއި  ނިންމާފައިވާ  ންތަކާއި  ތަކުން 

އެތަންތާނގައިނާގުޅިގެން ގުޅިގަހިނ  އި  މަސައްކަތާ  ފަރާތްތަކުންމުންދާ  އެކި  ކޮމިޓީއަ  ގެން    ޅާ ހުށަހަ   ށްމި 

ޙުކުމަންން ނުބެލުން. ހިނގަމުޓީމިމައްސަލަތައް މި ކޮ މި  ސީދާ.  ށް  ދާ ކަންކަމާއި ނިންމާފައި ހުރި  )ށ( އަދި އެއީ 

  ބޮޑު ކަންޅުފާ  -4ދެމުންދިއުން.  ބުޖަވާ  ތަށް އެގޮނުވާތީ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ކަށްކަމަ  ހިމެނޭ   ގެ ތެރޭގައި ޓީގެ މެންޑޭޓުކޮމި

ކޯ ގޮ ޤާތެއްގައި  މައްސަލަތަ  ސީއާސާނޫނުއަޓުތަކުން  ކަމަޚިލާފުވެފައިވާ  ކޮ  ށްއް  ފާހަގަމިމި    އްޞަ ޚާރެވޭ  ކު ޓީއަށް 

ގެ  ކުމުއައްސަސާތަބާރުތަކާއި  އެހެން  ތުގެ  ނުންކޮށްގެން ދައުލަލިބިގެންނުވާ ބާރު ބޭކޯޓުތަކަށް  އި  ޔާގަމެދު  މައްސަލަތަކާ 

ވަދެޓުކޯތެރެއަށް   ފާހަގަކު ފަތަކުން  ކަމަށް  މައްސަލަތަކާއިމެއިވާ  ޚާއްޞަ  ކޮދު  ރެވޭ  ފެންމި  ގޮތް    ނަމިޓީން 

ކޮމިޓީއެކިއެ  -5ވިދާނެއޭ.  ބަޔާންކުރެ މި  މި  ޅައަށް ހުށަހަކި ފަރާތްތަކުން  މެންޑޭޓީމިކޮއި  ނުހިމެނޭ  ރޭގައި  ތެ  ގެޓުގެ 

ސިސްޓަމެ  ތަކުންލަމައްސަ ގޮތަކަށް  ވެސް  ވަޖެރެއްވިއްކުފާހަގައް  ގޯހެހިނގާ  ޓިކް  މައްކި ނަމަ  ނުބެލި ލަސަ ވަކި    އަށް 

ގޯވެނަމަ ހިނގަމުންދާ  ގޮތަކަށް  ސިސްޓަމެޓިކް  ރަސް  އެޅެގަޅުނ ސް  ފިޔަވަ  ންކުރުމަށް  މިއީ ހުރި  އެޅުން.  ޅުތައް 

މަޖިލީ ރައްޔި ކޮތުންގެ  ޢަމަފާސްކޮ  ކުރިން  މިޓީންހުގެ ޖުޑިޝަރީ  އިރު  ވާށްއް ކަމަތަކެ ލުސޫއުކުރަމުން އަންނަ  ލުށްގެން 

ގެ ޑޭޓް  މިއަދު  ، އެންޑޯޒްކޮށްފައި މިވަނ4ީ  ންޑޯޒްކޮށްފައި މިވަނީއެޓީން  ކޮމިވާލައި މި  ލަން އެކުލުތައް ލިޔުމުމި އުސޫ

ޑޭއަދުމިޖަހަން.   ކޮބައިތޯޓަގެ  ޑޭޓަކީ  މިއަ؟ ދެއްތޯ 7؟ ކީ  ކަމަށް    ޅުނގަރަ.  2019  ނޮވެމްބަރު  6؟ 7ދުގެ 

ންދިޔަ  މުކުރަލުހަމަ ޢަމަވެސް  ރީގައި  ކުޅުގަނޑުމެން  އަމަ  ނީނަ ވަށް މަމައްސަލައެއް ނެތްކައެއްވެސް  ؟ ރެއްވޭތޯފާހަގަކު

އެންޑޯސްގެނެޔުމުން  ލި އުސޫލު   މި  ކުރެވުނީ. ހުރިހާ  ޒް މިއަދު  ޓަކައި    ރުންނަށްބަ ންމެ މި  އެކަމަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ގައި    2019  ބަރުއޮކްޓޯ  23  އެއީ  އްއެލަ މައްސަ  ވާކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިގެ  އަޅުގަނޑުމެންލަން.  ނަވާ ދަންވެސް ޝުކުރު 

ރައްޔިވަ  19ނު  ބޭއްވު ޖުމްހޫރިޖަލްސާވަނަ    57މަޖިލީހުގެ  ގެ  ތުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ  ސާސީ ޤާނޫނުއައްޔާގެ  ގައި 



  

ޔިތުންގެ  ނަށް ރައްސް ކޮމިޝަ ސަރވިޖުޑިޝަލްމުންގެ ތެރެއިން  ންވާ ގޮތުގެ މަތިން އާގެ )ޅ( ގައިވަނަ މާއްދާ  148

ކަނޑަމަޖި މީޅާއަލީހުން  ހޮ  މަޖިލީހު ވުހަކު  ޓަކައި  އިޖާމަށް  އިޢުލާނަށް  ކުރި  އިދާރާއިން  ކުރިމަތިލެއްވި  ގެ  ބަދެއްވައި 

ނަކުރާތްތަފަ ނިންންގެ  ގޮތެއް  ދިރާސާކޮށް  ގަވާއިމުތައް  މަޖިލީހުގެ  މައްސަލަ  އެ  ގޮމަށް  މަތިން  ދުގައިވާ  ތުގެ 

ޖުދި ކޮޑިޝަރާސާކުރެއްވުމަށް  ދެންނެވީމޭ.އްނުފޮޓީއަށް  މިރީ  ވާހަކަ  މަޖިލީހުގެ ގަ  ވާފައިވާ  ވަނަ    153  ގެއިދުވާ އަދި 

ގޮތުގެގައިމާއްދާ މައްސަލައިވާ  އެ  މަސައްކަގެމަތިން  ސުންގަޑިމިޓީކޮ  ތް  ނިންމަވާނެ  ފަހު  މަށްއްވުއެޅުކަނޑަ  ން 

ދެންނެވީމޭ.   އެދި  މެވީމާ،  އަންގަވައިދެއްވުން  ފޮތަ ވަނަވަރުކު  އެމޯއާ މި  ކޮޕީ  އަމީނުވީމޭކުގެ  އްމު  ންޢާ. 

  އްޗާ ބުރާސްފަށް ދެއްތޯ.  އަހަމަ  އިޗާއް ބުރާސްފަހާރު އޮތީ  ގަޑި މިން ، މީގެ ސުމާވީވާ މެމޯއެއް. އެހެން ރައްވާފައިސޮއިކު

މި    މި   އަޅުގަނޑުމެން  ވީ މި ދެންނެ  އޭހަމަ ރަމުންދާއިރުގައި  ތުރުކު ންގަޑި އިސުގެ  ހުރިހާ ކަމެއް ހުރިހާ ސިޓީތަކާއި 

ދީގެން  ޑިއެއް  ލައަށް އިތުރަށް ސުންގަސަޑުމެން މި މައްނ ގައަޅުތީ.  އޮ  ދުވަހަށް ހެދިފައި މިހަމަ މީގެ ސުންގަޑި އެ  

ށް  ޑި ކަމަސުންގަ  ގެ ލައިސަ އީ މި މައްއެ  2019  ނޮވެމްބަރ  14  .ރު ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތުއިތު   ،ހަފްތާއެއްގެ  ފައްޓަން

ކަނޑަޑުނގައަޅު އަ  މެން  އިންތިޒާމި  މިކަމުގެ  ބޭފުޅުން    އިންތިޒާމު   ސްގެޕްރޮސެއު  އިންޓަރވިމި    ،މުޅަނީ. އިދާރީ 

އިއިދެއްހަމަޖައްސަ މި  މަތިން  ގޮތުގެ  އެވާ  ގަވާއިދުގައި  ވަޑައިގަންވައި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ންޓަރވިއުއަށް  ނަވާ 

ހަމަޖައްސަވާއަންގަވާ އިންތިޒާމުތައް  އެ  ހުރި ންބަޔާދެ! އެ ގަވާއިދުގައި އެ  ލަދެއްވުން އެދެން. އާލަދެއްވަން    ހާ ކުރާ 

ޅަކަށް ކޮމިޓީގެ  ގެ ޚިޔާލުފުށްދާނެ ގޮތުއަ ކުރިތް ށް ޓަކައި މި މަސައްކައަދި މިކަމަ  ން.ދެއެ ޢަމަލުކޮށްދެއްވުމަށް ށްތަކަގޮ

ދަންނަމެ އެވާންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީއެއް  އެއީ ސަބް  އިންވާލައިގެން  ކުލަ ލަން.  މި  ކުރި ރޮސެޕްރވިއު  ޓަވެސް  އަށް  ސް 

އެއިގަވާމަށް  ކަގެންދެވިދާނެ   ބުދު  އެހެ  ،ނޭބަ  އެކަމާވީމާންތަންދޭ.  ތި   ،  ދެކެވަޑަޅުބޭފު  މެދުގައި  ވާނެ  ނައިގަންން 

އި   މައްސަލައިގަ ގެ ބަރަކު ހޮވުމުތެރެއިން މެންމުންގެ  ންސީއަށް އާ ޖޭ.އެސް.  ލަން ބޭނުން. އާދެ!ބަލާ  ޑުނގައަޅުގޮތެއް  

ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީޑައިގެރިވެވަޤުވެޝައު އެހެންވީޅެބޭފު  6  ން  އިންޓަރވި  6އެ    ،މާއް.    ގެ އުކުރުމުބޭފުޅަކާ 

ބަޑުނގައަޅުމެ  ދެން  ކަންކަމަށް ކުޑަކޮށް  މިތަނުގައި  ހިންގާލިއިރުސްޙު މެން  ފެނިވަޑައި  މި  ބޭބޭފުޅުންނަށް  ތީ  ގަގައި 

  ކަން ގިނަ ރެއްވުމަށް. މިކު  ތް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން އެ މަސައްކަމި  ގައި ހަމަ  ލުމުގެ ބަދައެކުލަވައިލު  ސަބް ކޮމިޓީއެއް

ން މި  ޅުދާރީ ބޭފު، އިނީ. އެހެންވީމާމެން ނިންމަޑުނގައަޅު އެގޮތަށް  ތީވެ ނަވާގަންސްވެވަޑައިރުން އެގޮތަށް އެއްބަންބަމެ

ލަދެއްވުން އެދެން. އަދި އިޢުލާންކުރައްވާފައި  ކެއް ހިންގަވާތަސްސެ  ގަވާއިދުގައި އެ ބުނާ ހުރިހާ ޕްރޮގައިމައްސަލައި

ކޮމި އިންނަންޅުބޭފުބޭ  ކުރާޕްރިސައިޑްޓީގައި  ދެން  ތި  ގެންއްވަރަކުޞާއްޙިތިޒާމުތައް  ށް  އެދެމުން  އަދިއުން  އް  ނެ ން. 

ގޮތުގައި   ބޭނުންވީވާންނަދަ  ޑުނގައަޅުކަމެއްގެ  އަދަދެއްލަން  ގިނަ  ވަރަށް  ކޮމިޓީއަށް  މި  އާ  ސިޓީ  މުންގެ  ންގެ 

ވެސްފަރާތުން   ކަންކަން  އެ  މުޅި  ލިބެމުންދާތީ  މަސައްކަކޮ  ތިބެގެން  ދުވާލަކު  ތްކުމިޓީ  ވަރެއް  މިންވަކި  ރީމާ 

ދެންނިމެމުންދަ ކަންކަމަ  ނީ.  އެހެންވީމާހުންނަ  ދަނީ.  ނުލިބި  ޖާގަ  އެޓެންޑްވާނެ  ކޮމި  ، ށް  ސަބް    މިޓީއެއް ކަމަށް 



  

އެޓެންލަވާ ކުއެ ސިޓީތަކަށް  އެއީލައިގެން  ކިހި ޑްވެލުން  ކަމެއްޤަ  އްނެ  ބޭތޯ  ބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ  ންނަށް ޅުފުތި 

 މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު.   ރި ތެއިއްޒަތް. ދެންޑަށް އެޚިޔާލުފުޅު ދެއްވުމަށް ވަރަށް ބޮ އްގެތެ ވާ ގޮނަފެނިވަޑައިގަން

 

 ވުން: އްކެން ޒަރީރު ވާހަކަދެދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަ މަތިވެރި

ހީވަނީ  ޑަނގައަޅުރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައް ވެސް  ޅު  ނގަރަކުތާއަކީ ހަމަ  ރެއްވި ނުކު ފާހަގަޔަ  ރިރު ތިއްޤަމު ހަމަ  ށް 

ކޮމިޓީއެއް ނެގީމަންދާސްވެގެވަޅެއް މަސައްކަތް އަ ންކޮތަވާހަކައެއް.     ލަން މި ޅާހުށަހަ  ޑުނގައަޅުއެގޮތުން  .  ނެ ސަބް 

 ޒު. އްއަދި މުޢި ސާ ސިރާޖް  ޢަލީ ޙުސައިން ދެން މޫށްކޮމިޓީއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް.  އިއާދެ! 

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަލްޙަކީމް ދު ޝަހީމް ޢަބްهللا ބްދުޢަބަރު ންއިރާގެ މެކަނޑިތީމު ދާ

 ތާއީދުކުރަން.   ޑުނގައަޅުށަހެޅުމަށް ރު ހުށަހެޅި ހުރީރު ޒަތެރި މެންބަތްއިއްޒަ ޑުނގައަޅުއާދެ! 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ލަސްވާތީށްސިޓީތަކަ ސިޓީތައް  މި  ޖަ  މިއަދު   ،  ވެ  ވާބެއްސްޓޭންޑަރޑް  ދެނީމިހާރު  މި  އެއްޗެއް    .ސް  ކޮންމެ 

ކިޔާޖެޔަންކި ފާހަގައިރުހެނީ.  ކަމެއް  ކޮންމެވެސް  ގުދެކުރެވެނީ.  ގައި  އެކަމާ  ދެން  އެތަނަކަށްގެން  ޅިން  އެކަމާ  ، 

އެތަނަކަށް. ވު ލިޔާކަރާއަ ޒާގުޅިގެން  މެންބަރުން މި  ޒަ! އިއްޔަންޖެހެނީ. އާދެލިވެސް    އެ ކަމަށް ވަނީނަމަ  ށް  ތްތެރި 

އެބަ  ރާފަ  އްމުޢާކޮމިޓީއަށް   ސިޓީތައް  ފޮނުތްތަކުން  ފޮނުވަމުންދާތީގިނަ  ރަށް  ވަ ވާ  އެއައެކު  އާ އަދަދަކަށް    ށް ގައި 

ވަށް ވަރަ ގިނަ  މެންމިކޮގުތު    ހޭބަރުޓީގެ  އެބަ  މަސަ  ވާ ކުރައްދަން  އެހެން  ހޭދަކު ކަތްއްއަސްލު    ރެ ރެވޭވަރަށްވު ތަކަށް 

އެހެންވީވެ ގިނައިން.  ދަތި  ،މާސް  ފާހަގައިޙުސާސްކުއެބަ    ށް އަކޮމިޓީ  އްތައެކަމުގެ  އެބަ  މިހާރު  .  ވޭކުރެރެވޭކަން 

  ޔެއް އަންނަވަރެއް ނުވޭ. ހަމަ ގިނަވަމުން ނަށް އެއަށް ލުމެންޑުނގައަޅުރަކަށް ނިމެމުންދިޔަޔަސް  ވަތައް ކިތަންމެ  ސިޓީ

އެހެންވީ ސިޓީމާދަނީ.  ގިނަ  ޖެޑުނގައަޅުތަކަކީ  ،  މި  ޖަވާބުދޭން  މި  ކޮމިހެމެން  މި  ވެސް  މެނީ  ގެ  ޓުޑޭންޓީގެ 

އޮންޑުނގައަޅުއް  ޑެ، މިހާރު އެ ސްޓޭންޑަމާދެނީ. އެހެންވީ   މި ށް  ންކޮޔާބަ   ތެރޭގައިވާ މައްސަލައެއް ނޫނޭ ނެ  ނާމެން 

ސްޓޭންޑަގެޓީތަކުސި ސްޓޭންޑެ ޖަވާބުދޭ  ގާއިމުކުރެވިފަ. އެ  އެޑަޑައް  މި    ށް  ރޭގައި  ތެ  ގެޓުމެންޑޭމިޓީގެ  ކޮބާވަތުގެ 

އްގެ  މީހެ  ޙުކުމެއް  އި ޔާ ކޯޓެއްގައްނިނޫ  އް ، ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެކީއޭގެ މިސާލަލަތައް  ނުހިމެނޭ މައްސަ 

އެ އްވިއި   ށްމައްޗަ އޮތިއްޔާ  އެދި  ފައި  ދޫކޮށްލުމަށް  ސިޓީ  މީހާ  ޖަވާފައި  ދޭ  މީހާއަށް  މެންގެ  ޑުނގައަޅުބު  ފޮނުވާ 



  

ނުމެންޑޭޓު ތެރޭގައި  އެގޮ  އްމެކަވާ ގެ  ދިނުން. ދެން  ތަކަމަށް  ޖަވާބު  އެ  ޖަވާބުށް  ބޭބޭފުޅުން އެ ސިއެ  ގެ  ޓީ  އިދާރީ 

އަކަށް ދޭން އޮންނަ އުސޫލަކުން އެ ޖަވާބު ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން އަދި އެ  ވާ އެ ސިޓީށް ތައްޔާރުކުރައްވަގޮތަޖަވާބު އެ 

 އޮތިއްޔާ  ން ރަން ކުޅިގެގު އާ ޓީރު ކަމެއް އެ ސިތުން އިދެ ން ޓީމިމަ ކޮއި ގެނައެޓޭޗްކޮށްގެން ކޮމިޓީއަށް   އާނުވޭ ސިޓީފޮ

ކުރިއަށްދާއައިޑެންޓިފައި ހުފްޓްކުރައްވައި ރާޑްހެންނޫންނަމަހީ  އެނަން.  ކޮށްގެން  ހުރިހާ  ގެން  މައްސަލަ،  ރިހާ 

  ވީހާ   .ވަހެއްވެސް އަ  ނީ ހަމަ ވީހާ  އެދެށް ނެވުމަފަހުން ކޮމިޓީއަށް ގެންނެވުމަށް. އަދި ގެން  ގެ ސިޓީތަކެއްގެ ޖަވާބު މީ

ކޮމިޓީގެ  އީ  ން. މިއިދެއްވުލަކޮށްޔާރު އްބު ތަ ރޭގައި ޖަވާތެދެދުވަސް    ،ންދުވަސްމަ ތިއަވަހަކީ ސިޓީއެއް ލިބޭތާ ހަ  ވެސް

ގޮބަމެން އެދިވަޑައިގެންނެވި  ބޭފު  ތެއް.ރުން  ޙަށްމިކަމަ   ންޅުއެ  ހޯއް  ގޮތް.  ލު  ނިންމެވި  މިހާރު  ޓަކައި  ދުމަށް 

ސަރީއިދާ ،  މާންވީއެހެ މިކަމަށް  ބޭފުޅުން  ބޮމާލުވެވަޑައިގެން  ވަރަށް  ހަމަވާން  ޑަށް އެދެން.  ދެއްވުން  ދެން ސުންގަޑި 

ދެއްތޯ. އެހެންވީމާންގަސުމާދަމާ ކަންނޭނގެ    ކުގެ ތަލަމައްސަހުރި   މެންގެ  ޑުނގައަޅުށް  އަހަމަ  ، މާދަމާއާ ޑި ހަމަވަނީ 

މާދައެ ސުންގަޑި ހުރީމަ  ބޭފުޅުން ންނަވަމުން ވަގުތު އޮތްގޮތް އިދާ ދަޓީއެއް ބޭއްވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ  ގެ ކޮމިމާތައް    ރީ 

ހުރި ދެއްވުލައިކޮށްޞާ އްޙިމެންނާއި  ޑުނގައަޅު  އްވާފައި ލަ ބައްލަވާ މިހާހިސާބުން  އެދެން.  މެންބަ ން  ވަ ހާ  ރަށް  ރުންނަށް 

 ލީ.މާން ނިންމުނަވަބޮޑަށް ޝުކުރު ދަން
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