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 {ާޔޒް ފަހުމީމާފަންނު އުުތރު ާދއިާރގެ މެްނަބރު އިމްތި ؛ަޤްއރިރުރިޔާސަުތގައި އިންެނވީ ކޮމިޓީގެ މު}

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު  ވުން މި ފެށުނީ. މިރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދުޝަމަޖިލިސް ޖުޑީ. السَّالَُم َعَلْيُكمْ `. 

 ،ރާޖުސި އިާރެގ މެންބަރު މޫސާދާ ފޮނަދޫ ،ބަރު ަޙސަން ލަޠީފްންމެގު ދާއިާރގެ ޅަނވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވީ ހެންވޭުރ ހު

ިތވެރި މަ، އްޒުމެންބަރު އިްބރާހީމް މުޢިހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ، ޙްމޫދުމަ މެންބަރު ޖީހާން ރާގެ ންނަވަރު ދާއިހި

 هللاދުބްޢަމެންބަރު  ރާގެދާއި ކަނޑިތީމު !ްއވާކުރަފުާރގެ މެންަބރު، މާއިދޫ ދާތުޅާ ،ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަްނ ަޒރީރު

ރޭެގ މި !އަިދ އަުޅގަނުޑ އިްމތިޔާޒް ފަހުމީ. އާދެ އިންޢަލީ ޙުސަމެންބަރު ދާއިރާެގ  ކެންދޫ ،ޙަކީމްބްދުލްޝަހީމް ޢަ

ޓަަކއި ބޭްއވޭ ަބއްދަލުވުމެއް. ބައްދަލުކުރުމަށް އިޝަނާްސ ޮކމިޝަލް ސަރވިމި ބައްދަލުވުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ޖުޑީ

ޓީެގ ވާފަިއވާނެ މި ކޮމިދަްނނަ ޝަނަށް ސިޓީއަކުންޮކމިރވިްސ ސަޝަލް ޑީޖު އި ންނާފުޅުއެބޭނޑުމެން އަޅުގަ

ލާ ުސވާލުތަކަްށ އިޓީން ދަންނަވަަތކަށް އެބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމިގޮެއއް އިެއ ނިންމެުވމާ ނިންމެވުމެއް.

މެންބަރުން  ގެންެއ ކޮމިޝަ ނެ. މިހާރުރުވިފަިއވާވަތު އެދަޢު ނަށްބޭފުޅުން ޓަަކިއ އެޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް

ަވގުތު  ން މިބޭފުޅުންެގ އަރިހުން. އެހެންކަމުރީ އިދާ އްޖެ  ލިބިލޫމާތުނޑަށް މަޢުމަށް ައޅުގަވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ކަ

ޝަލް ސަރވިްސ ޖުޑީ .َعلَْيك مُْ السَّالَمُ  `.  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަތުއަުރވަން.ދަޢުޓީއަްށ ކޮމިއެބޭފުޅުންނަށް 

ރީ ޝަޑީޖުއާދެ،  ވަން. މަރުޙަބާ ދަންނަރީ ކޮމިޓީއަށްޝަްނބަރުންނަށް މަޖިލިސް ޖުޑީމެ އްޒަތްތެރިއި  ގެކޮމިޝަން

ގު ދާއިާރގެ ހެންވޭރު ހުޅަނން ބޭނުން. ތިބޭފުޅުންނަށް ތަޢާރަފުކޮށް އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އަރުވަ ންބަރުމެން ޓީކޮމި

ިއގެން ަޑއިގަންަނވާ ަވޑަވަހިމެނިަވގުތު  މި ގައިޓީމި ކޮމި !ން ލަޠީފް. އާދެޙަސަމެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއި

މި އީ އެމެންބަރު އަދި  ްއޒަތްެތރިއިނަދޫ ދާއިރާގެ ނީ. ފޮިތއްބެވި ޭބފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަ  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ރު ހެންވޭ ،މޫދުބަރު ޖީހާން މަޙްންމެ ްއޒަތްތެރިއި  ރާގެއި ރު ދާ ހިންނަވަ ،ޫމސާ ސިރާޖު އްރިރުޤަގެ ަނއިބު މުކޮމިޓީ

ރު ޙަސަން ންބަމެ ްއޒަތްތެރިއިވެރި ދާއިރާގެ ތިމަ ،އްޒުމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢި އްޒަތްތެރި އި ތުރު ދާއިރާގެ އު

 އްޒަތްތެރި އިކެންދޫ ދާއިރާގެ  ،ޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދުމެންބަރު  ްއޒަތްތެރިއިކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ،ޒަރީރު

 ސް ކޮމިޝަނުގެޝަލް ސަރވިޖުޑީ އްރިރު.ޤަކޮމިޓީގެ މު މީފަހު  އިމްތިާޔޒުގަނޑުއަޅުދި އަ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މި ކޮމިީޓގެ ުރވީ ވަތު އެމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ތިބޭފުޅުންނަށް ދަޢުދަންނަވަން. މަރުޙަބާ މެންބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރިއި

 ގެ މެންބަރުންނާ ޝަނުޮކމި ސްރވިޝަލް ސަޖުޑީ. ެއީއ ގުިޅގެން އިކާނިންމެވުމަ ވިކުރީެގ ނިންމެ މީގެ

ގަނޑުމެްނ . ައޅުތެއްވަދަޢުބޭފުޅުންނަށް އެރުވި ން ބޭނުންވެ ތިމި ކޮމިީޓން ބައްދަލުކުރަ ގެއަޅުގަނޑުމެން

ޝަލް ތުން މިހާތަނަށް ޖުޑީގޮ  ގުޅޭ ޔާރުންނާއެއީ ފަނޑި  ،ވަތު އެރުވުުމގައި ބޭފުޅުންނަށް ދަޢު ނެ ތިފާހަގަކޮށްފަިއވާ
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ނިންމަާވފައިވާ މައްސަލަަތކާއި އަދި  އި ބައްލަވައެ ޮކމިޝަނުން އިކާވާ މަްއސަލަތަފައިށް ހުށަހެޅިސަރވިސް ކޮމިޝަނަ

ގުޅިގެން  ކާނިންމެވި ނިންމުމަބޭނުންވެގެން  މިޓީންކޮމި ލޫމާތު ހޯދުމަށް ގޮތުން މަޢު ގުޅޭ  ރި މައްސަލަތަކާހު ނިމިނު

އެކަން  އިކޮމިޝަނާ ތި ނަންަގވާއިުރަގއި ޗުއްޓީ  ރުންޑިޔާފަނއި އެާއއެުކގަ ހަމަރުިވ ދަޢުވަެތއް. އަދި ންނަށް އެތި ބޭފު

މި ކޮމިޓީން ދެނެގަތުމަށް  ނަމަ އެ ުއސޫލު ވާއި ފަޅުްއވާން އުސޫލެއް ކަނަޑއަގޮތު ގުޅޭ އެކަމާ ،ކުރަްއވާޯތއާއި ސާއްހި

ޓަކަިއ ށްނެގަތުމަށް ދެ. އަދި މި ކަމުގެ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮިމޓީއަމެއްދެންނެވުބޭނުންވާތީ ދަންނަވާލި

 ،ތިވެއެހެން މައްސަލައެއް ވެސް ފެންމަ ކުއްިލއަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށްވާއިުރގައި ލާފައިއިދަންނަވަ ތިބޭފުޅުންނަށް

ގަނޑުމެން އްވުނު. އެ ބައްދަުކވުމުަގިއ އަނެއްކާ އަޅު ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއެުކަގިއ މި ކޮމިޓީ ވުމާ ފާހަގަކުރް އެކަން

ރިހުން އިތުރު ފުޅުންގެ އަްނ ދަންނަވައިގެން އަދި ތިބޭ  ސިޓީއަކުމިޝަނަށްރވިސް ކޮ ސަޝަލްނިންމީ ޖުޑީ

ުގޅިގެްނ  . އެ ކޯޓުގެ އަމުރަކާޓުން ނެރުއްވި ކޯޓުޕްރީމް ކޯސު. އެއީ މި ރޭގެ މާތުތަކެއް ސާފުކޮށްލަންޢުލޫމަ

. ެއީއ ވާފަދަންނަކުން އަޓީށް ސިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަތެްއގެ ޖުޑީރޭގެ ަވގު މިއަޅުގަނޑުމެން ވާނީ 

 ގެކޯޓު ޕްރީމްސުއެ އަމުރު ނެރުއްވުމުަގއި  ،އެ ޙުކުމުއެއް ކަމަީކ  ގުޅިގެން. މާއެ ޙުކު ކަންތައްތަެކއް ސާފުކޮށްލަން

އަމުރު އޮީތ އެ  ،ކޮން ފަނޑިޔާރުންނެްއތޯއާއިއެއީ ޯތއާއި އަިދ ތިއްބެވި ަގއި އޭުރގައި ކިަތއް ފަނޑިޔާރުންބެންޗު

ރުއްވުމުަގިއ ެއ އަމުރު ނެ ެއކުަގއިއެއާ. އަދި ހަމަވާފަ ރުއްނެން ޕްރީމް ކޯޓު ސުއެްއގޮތަށްތޯ ކާތަތްއައިޖުރާ

މަށް ސާުފކޮށްލުވެސް ން މި ކަންކަ  ވޭތޯ.އި ފަހައްޓަވާފަސޫލު ހި އްޔާ އެ އުނޫނި ިއ،ރަްއވަކުތަްއ ފޮލޯތްއަޖުރާއި

ވަގުުތގަިއ  ރޭގެ މި މި ،މުންންކަ. އެހެށް ދަންނަވާފަޝަލް ކޮިމޝަނަޖުޑީ ރޭގެ ަވގުެތއްަގއި ވާނީ  މި އަޅުގަނޑުމެން

ން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ތިބޭފުޅުންނަށް މެންބަރުން ދަންނަވާލަ އްޒަތްތެރިއި ގެއަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީ

ޅުންނަށް. އަިދ ފުބޭއިގަންަނވާ ބޭ އެދިވަޑަ ށްގެންދާނީ ފުރުޞަތައަރުވަމުން  ތުވަގު އަުޅގަނޑު .ލާނެއިދަންނަވަ

ނަށް މެންބަރުން ްއޒަތްތެރިއިމިޝަނުގެ ސަރވިސް ކޮ ލްޝަށް ޖުޑީމެންބަރުންނަ ރި ތްތެްއޒައިެއކުަގއި އާއެހަމަ

 އްޒަތްތެރި އި ގެ ވަގުުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއިގަތުމަށް ޑަ ޖަވާބުދާރީެވވަ

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުސައިނަމެންބަރު ޢަލީ ޙު އްޒަތްތެރި އި  !އާދެ ން.ޅުވާލަތު ހުމެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

މިހެން  އަުޅގަނޑާ އިބަރުންނާުނގެ މެންރވިސް ކޮމިޝަސަޝަލް ޑީޖުތަމަ ކުިރއްޔާ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފުރަޝު !އާދެ

ވީމާ، ތިބޭފުޅުން ވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އެހެންރަްއޔިތުން މަޖިލީހުން ދިމާ ،މަވެސްންނަވަނަ ފަހަރު މިއީ. އެހެ 2 މާވާދި

 ސް ޝަލް ސަރވިސަ ތިބޭފުޅުންނަށް ޖުޑީމާއެކު ހަމަ ވު ނެންދެ ވީތީ ހަމަ ޝުކުރުތަނަށް ވަޑަިއގެންނެ ހަމަ މި

ގަިއ ރަްއޔިތުން ތެރޭދޭ ބޭފުޅުންެގ މަސަްއަކތާއަދި ތި ،ދޭތެރޭަގއި ކަތާސައް މަންގެ ފަރާތުން ތިބޭފުުޅންގެ ކޮމިޝަ

ތަނަށް މިރޭ ހާޒިރުވުމަށްފަހު  އި އަދި މިދޭތެރޭަގއި ތިބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކާ މާކުރުރާގަބޫލުކު
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ގެ ކުރިން ތި ތައް ކުރުމުގޮތުން ުސވާލު ގުޅޭ ކަންތައްތަކާ ގެ ފަރާތުން ސީދާ އަޅުގަނޑުމެން މިޅުގަނޑުމެންއަ

ކަމުަގއި  މު ކަމެއްނަވާލުމަކީ މުހިއް ދަންވެސް އެްއެޗއް ތަޢާރަފުވެލުމުގެ ގޮތުން ނަމަބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ

 ވިސް ކޮމިަޝނަށް އަރުވަން.ސަރ ޝަލްޖުޑީއަޅުގަނޑު ދެކޭތީ އެ ފުރުޞަުތ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރީފްޢަهللا ދުޢަބްއަލްއުސްާތޛް އީސް ރަގެ ސް ކޮމިަޝންޝަލް ސަރވިޖުޑީ

ބައްދަލުކުރެއްވުމަްށ  ގެ މެންބަރުންނާޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑީޓީން ޖުީރ ކޮމިޝަޖުޑީ !އާދެ `.

 މި ޒިރުވެ ަޝންގެ ފަރާތުން ހާކޮމި ޝަލް ސަރވިސް ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން ޖުޑީ އެދިަވޑަިއގެން ފޮނުްއވެިވ ިސޓީއާ

ތް ފަރާތުން މި ނާ. އަުޅގަނޑު ކަރީފްޢަهللا ދުގެ ަރއީސް ޢަބްސް ކޮމިޝަންްލ ސަރވިޝަނޑަީކ ޖުޑީތިބީ. އަުޅގަ

ގެ ޓު . ދެން ހައި ކޯޙުސްނީ ރުތޫމަސްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްގެ މެންބަރު އަދި  ރައީސްގެ ަނއިުބ ވީ ކޮމިޝަންއިންނެ

އަދި  މް.ހީރާއިބް ފްއޫާތޛު ޢަބްދުއްރައުސްލްއަ ފަނޑިޔާރުްއވާފަިއވާ ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅު  ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން

. ންނާނުޙަޢަބްދުލް އުސްތާޛު އަލްވާ މެންބަރުއްވާަފއި ޅު ޑައަނފަރާތުން ކަ ން މަޖިލީހުން އްިޔތުއެއީ ރަ  މިއްލަ މެންބަރުއަ

ގަނުޑެގ ާޤސިމް. ދެން އަޅު ފާލަޠީ  އަލްއުސްތާޛާވާ މެްނބަރުއަުޅއްވާަފއިތެރެއިން ވަީކލުން ކަނޑަވަކީލުްނގެ އަދި 

ަތކުެގ ޓު ކޯހު ދަށުތު. އަިދ އެއަށްފަފްޢަހީމް ރިޛު އިބްރާއަލްއުްސތާ ނީ ޖެނެރަލްރތް ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޓަވާ

ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ !ދެ. އާފުޅުލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢީސާއްވާަފިއވާ ފަނޑިޔާުރ އަ ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅު 

 ،ންކޮށް ގުޅިގެން އެ ސިީޓަގއި ހުރި ކަންތައްތައް ބަޔާ އާ ޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީ ޖުޑީ

 ހުށަހެޅި ނުނިމި ހިނގަމުންދާ ށްއި އަދި މި ވަގުތަމައްސަލަތަކާހުރި  މާފައިމިަޝނުން ނިންސް ކޮޝަލް ސަރވިޑީޖު

ޝަރީ ކޮމިޓީއަްށ ތައް ޖުޑީޔުން . އެ ލިރު ވަނީ ތައްޔާރުކުެރވިފައް މިހާމެމައްސަލަތައް ތަފުސީލުކޮށް ެއނގޭނޭ ލިޔު

، ވާލަން ބޭނުންވޭޅުގަނުޑ ދަންނައަން މި ފުރުޞަތުގައި އިތުރުދެން މީގެ. ވަންދަންނައެދި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް 

 މިޝަނެއް ޅިފަިއވާ ކޮޑައެނތުތަެކއް އަދާކުރުމަށް ކަ ވަރަށް މުހިއްމު މަްސޫއލިއްޔަޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނަކީ ޖުޑީ

. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން މި ތަނެްއގައިިތ ާޖަގއިެގ ގޮތުން ދަ ށްކޮމިޝަްނ ހިނގަމުންދަނީ ވަރަ ،ޔަސްކަމުގަިއ ވި 

ަގއި ހުރި ލްޑިންގުސްޓް ބިޕޯ ގެންދަންޖެހެނީ  ޤީކުރުމުގެ ަކންތައް މިޙުތަ .އިމާރާތެއްގައި  2 ހެނީޖެ ންސައްކަތްކުރަމަ

ތުގައި ވަރަށް ބޮުޑ ޤީޤަޙަބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތަްށ  ސަބަބުން މުަވއްޒަފުންނަްށ އެ. އެހެންވުުމގެ އިްއގަވަކި އިމާރާތެ

އާދޭ. އެހެންވީމާ، ތައް އެބަ ލަތްހާއް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ މާާރތައް އިއަނެ ރާތުންއެއީ ެއއް އިމާޅޭ. އް އެރަސްތަކެހު

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނެގ ޑީ އެކު ނަމަވެސް ޖުޅަކާ ވައްޒަފުންކޮން މަދު މުވަގުތުަތކެއް ގެއްިލގެންދޭ. ދެ

 ށްންނަ، އެ އަުޅަގނޑު އެ މުވަްއޒަފު. އެހެންވީމާއްކުަރއްވާ ަބއެގިކޮށް މަސަްއކަތްފުންނަކީ ވަރަށް ހީވާ މުވަްއޒަ

މި ކަންތައްތަކަކަްށ  ޝުކުރު ވެސް ދަންނަަވން. ޓަަކއި ކަމަށްހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އެ ގެކޮމިޝަން

 އްމީދު. އުއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިންއް ޯހދިގެއްލެޙައަޅުގަނޑުމެންނަށް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވާލި  އަިދ އަުޅގަނޑުމެން .ްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ އި މިޝަން ކޮ ލް ސަރިވސްޝަުޖޑީުޝކުރިްއޔާ  ޑަށްބޮ ވަރަށް

މައްސަލަަތްއ  ، ގޮސްަފއިއިލަތަކާ މައްސަ ރިހު ެޅއްެގ ތެރޭަގއި ކޮމިޝަންގައި ދަންނަވާލުމަކަށް ވަރަްށ ކުަޑ ވަގުުތކޮ

ޝުކުުރ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމަށްޓަަކއި  ޅުްއވިމެއް ހުށަހެށް އޮތް ލިޔުޗަ މިންވަުރގެ ަމއްނުބެލިވާ ،ބެލިފައިވާ މިންވަާރއި

ހިއްސާކޮށްލަދެއްވުްނ   މެންބަރުންނާކޮމިޓީގެމި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ އިދާރީ ބޭފުޅުން އަުޅގަނުޑމެންގެ 

 .ދޭސައިން އަދިވެސް ުސވާލަކަށް އެޙުލީ ޢަޒަްތތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ިއއް 

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ންސައިޙުލީ ޢަމެންބަރު ބަރު މެންރާގެ ކެންދޫ ދާއި

 ޖުޑީޝަލްއަސާސީން އަދި ނޫނު ޤާ އައުމަށްފަހުގައި އަާސސީނޫނުޤާގޮތުގައި މި  ބޫލުކުރާ ގައާދެ! އަުޅގަނޑު 

  ބާރުތައްއަސާސީަގއިނޫނުޤާވަރެއްެގ ރަނގަޅު ބާރުތަކެއް މި ފުދޭބެހޭ ގާނޫނުން ހަމަ  ކޮމިޝަނާ ސަރވިސް

 ،ނަމަވެސް . އެހެންީރ ދެވިފަހު ޅޭ ގޮުތން ދެވިފައިާވ ބާރުތަކެއްގު ގޮތާއިވާ ެލވިފަިއވާ ނުވަތަ ެއކަށައެޅިފަ އިއެކުަލވަ

މް ކޯޓުން ހަރަށް ސުޕްރީފުރަތަމަ ފަ ވަނަ އަހަރު 2009ތުން ގޮ ހަނދާންވާޅުގަނޑު އަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ

ދާތައް ްށ ފެނުނީ. ބައެއް މާއްނޑާލި، ނިުގޅައިގަތްަތއް އަުޅގަނޑުމެންނަރުތައް ކަބާ ގެސް ކޮމިޝަނުސަރވި ޖުޑީޝަލް

ތަން  ން އުވާލި ތީމަ އަމިއްލަ އިސްނެގުުމގެ ޓުގެ ސުޕްރީމް ކޯ ދާތައް ރި ަބއެްއ މާއްތަކުަގއި ހުގާނޫނު

އޮްތ  އިފަ އް ކުަރއްވާމެ ކަވެސް ން ެއއް މިޝަނުަސރވިސް ކޮ ޖުޑީޝަލް ،ޑުމެންނަށް ފެނުނު. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނ

ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އަިދ ްތ ގުިޅގެން ެއްއެވސް ކަމެއް ކުރަްއވާފަިއ އޮ އެއާ .ނުފެނޭ ންނަކަށްކަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެ

ން ކަންތައްތައް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ޖުޑީޝަލްފެނޭ  ސް އެަތކެއް ަފހަރަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަވެ ފަހުންއޭގެ

ން ރައްޔިތުްނގެ މަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑު ހަތަ ޓުން ނުފޫޒު ފޯރުވާސުޕްރީމް ކޯްއޗަށް  އޭގެ މަކުރަްއވާއިރު

ުކރާ ކަންތައް އަުޅގަނޑު ހަގަނުޑ ހަމަ އަބަދުވެސް ފާނުިވޔަސް ައޅުގަ ،ކަށް ިވޔަސްމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަ

ކޯޓުން  ސުޕްރީމްމިހާރު . މާށް ވީއަކަމިޓީގެ މަޖިލީހުގެ ކޮކޮށް ަރއްޔިތުން ޞައްޚާ. އަދި ަވކިްނ ފާހަގަކޮށްލާނަން

 އްތަމަ އު ވެސް ޗީފް ޖަސްޓިސް ނުވަތަ ކަންުރގައި އެ ޓްރޭޓުން ކަނޑައަޅާއިގެ މެޖިސްރަށުހުރި ބައެއް ރަށްއެބަ

 ކަމުގެހުރި ންޖެހޭނީ އަންގަވާަފއިފެނުމުގެ ތެރެއިންނޭ އެކަން ހިނގަ ،ފެނުމާއި ،އިުވމާއި ،އިމާއެނގުފަނޑިޔާރުގެ 

ދަށު ހުރި އެބަަގނޑުމެންނަށް ރަށް އަޅު ފަހަ ބައެއްޔާރުްނނަށް ލިބޭ. އަދި ފަނޑިނަށް އެބަޑުމެންޅުގަނއަ މަޢުލޫމާތު

އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ވަކި ފަނޑިޔާެރއް ނޫން.  .ކޯޓަށް ގެްނގޮސްފަ ސުޕްރީމްއި ކޯޓުތަުކގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުްނ ގުޅަ

ކިޔަނީ އެ ހަމަ   އަުޅގަނޑު މިސަރވިސް ކޮމިޝަނޭ ޖުީޑަޝލް އެގޮތަށް ކިޔަނީ. ހަމަ  މިގަނޑޭއަޅު  ސުޕްރީމް ކޯޓޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓު، މާ، އެހެންވީއިނގޭތޯ.  .ކިޔަނީ އެްއގެ ނިސްބަތުން އަުޅގަނޑު މިކޮިމޝަންހަމަ ގޮތަށް  ންދާގެމިދެ
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ން އޭ އޭޒް ހަމަޅަކަށް ނިސްބަތްކޮށްފައެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ވަކި ބޭފު .ކޮމިޝަންސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް

ދަށު ކޯުޓެގ ހުރި އެބަ ންޓު ސުޕްރީމް ކޯށް ތަކަ މި ދަްއކަނީ. ހަމަ އެގޮވާހަ  ުޅގަނޑު މިއަ ޝަްނ،އުޓިޓިއިންސް

ހުރިހާ ކަމަކަށް  މި ،އި ނުނިންމުމާއްސަލަތައް ނިންމުމާވަކި ގޮތަކަށް މަނޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮްސގެން ފަ

 ޔާ ކޭސްެއއް. ވަރަށް އާދަ ސްޓިްނގވަރަށް އިންޓަރެ ފެންނަނީ ދު މިަގނޑުމެންނަށް މިއަ. ދެން އަޅު ނުފޫޒު ފޯރުވާފަ

 .އަވަސް ބާރު މިނެއްަގއިހަމަ  ވަުރގެނަނުފެން ގައިތާރީޚުސް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ވެ ލާފު ކޭސްއެއް. ުދވަހަކުޚި

މުރު އަ ގުތީަގއި. ވަ  2019ޖޫން  13ކުރެވުނީ ަގއި. ރަޖިސްޓްރީ 2019ޖޫން  13ވަނީ  މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި މި

ން ނިންމަވާފަިއ ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ޖުޑީޝަލް. ޅުން ބޭފުވަނީ ިތޔަ ފައި މިަގއި. ނެރެ 2019ޖޫން  13ނެރެލާފައި 

ން ފުގެ ނިޒާމު އެ ުސލޫކީ މައްސަލަތަްއ ބަލަޞާއިންުދލުޢައުެމއްގެ ޤައިސްލާމީ  ،ށް ގޮންޖަހާފައިކައޮތް ނިންމެވުމަ

. ވާފައްކުރަމަލުޢަވަނީ  ވާ ކަހަަލ ގޮތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިޓު އް ހުކަތްާސެގ މަސައްއްސައަ އޮތް މުޅި އެ މު

ންބޮުޑވުން ެގ ކައަޅުގަނޑުްސ ވެ ަގއިމު ،އްންބޮޑުވުމެ ންެގ ކަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެޙަގުިޅގެން  އެހެންވީމާ، މިކަމާ

ން ވެސް ނިހާޔަތަްށ ބޮޑުވުކަން  ގެންނޭ ބޭފުޅުމެގައި ހިގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީ ރާބޫލުކުގަ އޮތް. އަދި އަުޅގަނޑު އެބަ

 ،ނިޒާމު ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯގެ ފުޞާ އިންދުލޢައުމެްއގެ ޤަލާމީ އޮތް. އެހެންވީމާ، ިއސްއެބަ

ފަހައްޓަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ގަނޑު ހިގެ ސުލޫީކ މިންބޭފުޅުންސަލަތައް އެފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައް 

 ކުރެއްވީމަ މިހެން  އްތައްކަްނތަފުޅުން ސަރވިސް ކޮމިޝަން. އެހެންވީމާ، ތިޔަ ބޭ ޖުީޑޝަލްޅަކީ ފުބޭބައްލަވަން އޮތް 

ްނ ކަ މާނެރުްއވީރު ށް މި ޒާުތގެ ަވގުތީ އަމުއި ސުޕްރީމް ޯކޓުން މިގޮތަޖައްަސވާފަމަކަށް ގޮންނުވަތަ ނިންމަވާ ނިންމު

މަލުތައް ޢަގެ ށް ސުޕްރީމް ކޯޓުއަދި މިގޮތަ ންތޯ؟ކުރެްއވަޅުފުބޫލުގައަދި ޔަ ބޭފުޅުން ހިނގަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ތި މި

ށް ރާބަރަ ންޖެހޭ ޒިންމާ ބަ އަދާކުރަްއވަފުޅުންން ތިޔަ ބޭސަރވިސް ކޮމިޝަނު  ޖުޑީޝަލް ،މަށް ވާނަމަހުންނަ ކަ

 ކުރައްވަންތޯ؟ޅުން ޤަބޫލުށް ތިޔަ ބޭފު އަދާކުރެްއވޭނެ ކަމަ

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

ެކވޭނެ. ދެއްވާހަކަފުޅުހަމަ  ވިޔަސް ކު ގެ ރައީސް ވިޔަސް ައދި އެނޫން މެންބަރަސަރިވސް ޮކމިޝަނު ލްޖުޑީޝައާދެ! 

 އޮތް.އެބައެ ފުރުސަތު ންެނވޭނެ. ވަަޑއިގެބުދާރީވެ ވާޖަ

 

 އްެކވުން:ކަދެވާހަ ރީފްޢަهللا ދުއަލްއުސްާތޛް ޢަބްއީސް ރަގެ ސް ކޮމިަޝންޝަލް ސަރވިޖުޑީ

ިވ އްނުން ފޮޝަނަށް މި ކޮމިޓީކޮމިސަރވިސް  ޖުޑީޝަލްނަން. ލާއިެއއްެޗއް ދަންނަވަ ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ! ދެއާ

ކޯޓުން  ލަ. އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމްވިދާޅުވި މައްސަތިޔަ  ޢުލޫމާތުތަކެއްއޮތް މަ ަފއިްއގައި ފާހަގަކުަރއްވާފުޅެޓީސި

ެބވީ ކިތަްއ ޗުަގއި ތިއްނެރުވި ބެންމުރު އަމަްއސަލަ  ާއއި އަދި އެކީ ކޮބައިތޯނޑިޔާރުންނަލަވާ ފަބައް
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މުރު އޮތީ  އައެ ، ަކމާއި ފަނޑިޔާރުންނެއްއި ތިްއބެވީ ކޮންުމރު ނެރުވި ބެންޗުގަ އައާއި އަދި ނޑިޔާރުންތޯފަ

 ،ފައި އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯތައް ހިންަގވާ ތްއަ ނެރުމުގައި އިޖުރާ މުރުއައަދި އެ  ،ާއއިތޯށްތަާކއި އެްއގޮތަތުއިޖުރާއަ

ކޯޓުން ގެން ސުޕްރީމް ުގޅި ސިޓީއާ  ސިޓީއެއް. ދެން އެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާއެދި ންމިކަންކަން ސާފުކުރެއްވު

 ފައި އޮީތ.އި ހޯދާކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކަކޮމިޝަނަށް މި މި  ފަިއވާ ވަގުތީ އަމުރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުނެރުއްވާ

ށް އަުޅގަނޑު ކަމަ ތައްަތއް ާސފުވާނެފުޅުަގއި ފާހަަގކުަރއްވާަފއިވާ ކަންޓީއަމުރުން ތިޔަ ސި އެހެންވީމާ، މި

ިއ އަިދ ޔާގޮތުން ގާޫނނު މާނަކުރުމުގައް  ބުނާ އަސާސީޫނނުޤާނެރޭ އަމުރުތަކަކީ ކުރަނީ. ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޫލުގަ

އެ އަމުރުަގިއ ހެންވީމާ، ތުން ނިންމާ ކަންތައްތަކުަގއި އެންމެ ފަހުބަސް ބުނާ ކޯޓަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. އެޢަޝަރީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ން ާސސީއަނޫނުޤާތައްތަްއ، އަސާީސގައި ބުާނ ކަންނުނޫޤާ ަކކީަފިއވާ ކަންތައްތަ ކަނޑައަޅާ

ންވީމާ، މި ސިީޓގަިއ  ހިމެނޭ ކަންތައްަތކެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އެހެލިބިދީފައިވާ ބާރުތަުކގެ ތެޭރގައި

މި  ،ށްތޯިއ އޮތީ ރަނގަޅަތައް ހިންގާފަ ތްއަރާުމގައި އިޖުއަމުރު ނެރުްއވު އެ ،ދާޅުވެަފއިވާ ަބއެއް ކަންަތްއތައްވި

ޭރގެ ުކއްލި  އޮތީ. ދެން ކޮމިޝަނުގައި މި ެއކަން ކުރަްއވާފައި ނީ އެއީ ރަނގަޅަށޭވާ ސުވާލަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަ

ތުން ގޮ ގުޅޭ ޝަނަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކަކާގުޅިގެން ޮކމި ބައްދަލުވުމެްއގައި އަޅުގަނުޑމެން މިކަމާ 

ނިންމަން   ކޮމިޝަނުންްސލުއަ  ސް ކުެރވުމުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑަށްހުބަ ެވސް، އެއެހެންނަމަ .ކުރެވުނުބަހުސް

އަޅުގަނުޑ  ްށ ފެނުނީމާކަންަތއްތަެކއް ކަމަ ތަޢާުރޟުވާ އާއަސާސީ ނޫނުޤާށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުންތަަކކީ ހު

ތަްއ ން އެކަންތީމަ ޮގތުގެ އޮތްދުަގއި ދެން ގަާވއި ،ޓަށް ނާހައިކަށް އަުޅގަނުޑ ވޯއެކަންތައްތަ 

 ުލވީ. ޒުގެންދިއުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑު ތަނާކުރިއަށް 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އަރުވަން.އަށް ފުރުސަތުނީސްޙު މަސްތޫރުޖޭ.އެސް.ީސގެ ނައިބު ރައީސް 

   

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ނީސްތޫރު ޙުމަސްލްުއްސތާޛު ރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނައިބު ރައީސް އަޑީޝަލް ސަޖު

މި އިއްޒަތްތެރި  އްދެުވމަށްޓަކައިހޯ ލޫމާތުން މަޢުގޮތު ބެހޭ ގޮތާ ކަންތައް ހިނގާ އާދެ! `. މި ޖޭ.އެސް.ސީ

ުތ ދެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޞަފުރު މުގެްއވުބައްދަލުކުރެ ކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނާްށ ހާޒިރުކޮމިޓީއަ ލްޖުޑީޝަ މަޖިލީހުގެ

ސައިްނ ޢަލީ ޙުރު ބައްޒަތްތެރި މެންއިރާގެ އި ންދޫ ދާކެުރވެރިަވން. ދެން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

އްވުރަްށ ޞަ އިރުަގއި ތައި ދާނަން. މިހާތަނަށް އަނޑު އިން ފުރަތަމަ ސުވާލަށް ައޅުގަސުވާުލގެ ެތރެ 2ވި ކުރެއް ފާހަގަ

ށް ންނައަޅުގަނޑުމެ ދެން .ކްިޓވް ެއއްެޗއްބްޖެގެ ޒާުތގައި ވަރަށް ސަތުން ިކހިނެއްތޯ. ދެން އޭގުޭޅގޮ އަޅުގަނޑުމެންނާ

.އެސް.ސީއަށް ުނކުރެވޭކަން ހަމަ ބޮޑަށް ތައްތައް ޖޭންކަ ެގ ތެރެއިން އެމުންާއއްގައި ލާއިރު އިބަލަ
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އިުރގަިއ ލާއިތަކަށް ބަލަފަހުގެ ޑޭޓާރު އަޅުގަނޑުމެން މިހާނަމަވެސް ން އެހެންދިަޔއީ. ދެހަގަކުރެިވގެންފާ

ުރ އިތުބާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މުންދާކުރަ ބޫލުކުރެެވނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިގަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ދަލުވުމާބަކާރު ސަރުމި  ،ނަވާ ސަބަބަކީ. އަުޅގަނޑު މިހެން މިދަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމަށްބެން ފަށައިފި ލި

ހިސާބުން އެހާތީ. ދެން ފަިއ އޮބަދަލުތަކެއް ައއިސްގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް މި ގުިޅގެން 

އިުރގައި އެެދވޭ އި ހުން ފެށިގެން މިހާަތނަށް އަޖެުނއަރީ މަގެ ރުހައަ ނުއަރީ، މިމެންނަށް ޖެފެށިގެން އަުޅގަނޑު

ވަމުން  މައްސަލަތައް ގިނަ ށަހެޅޭނޑުމެންނަށް ހު މައްސަލަަތއް ނިސްބަތުން އަޅުގަގޮތެްއގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ

ކަތް ޑުމެން މި ކުރާ މަސައްއޭގެ ޒާުތގައި ައޅުގަންއާޔ އެއީ ވެއްޖެ ލުކުރާ ގޮތުންބޫގަމާ، އަުޅގަނުޑ ންވީއެހެ ދޭ.އެބަ

އްެލްއ ޙަށް އެއަ ،ބަލައިގަނެ ެވސް ވާތައްހުށަހަޅާ ޝަކު ން ތިމަންނަމެ ނ!އާ ؛ެގންބޫލުކުެރވިގަރައްޔިތުންނަށް 

 ލަަތއް ގޮތަްށ މައްސައެ ޑަށް ހީަވނީ އަުޅގަނހެންވާތީލުކުަރއްބޫގަ ރައްޔިތުން ވޭނެ ކަމަށްެއކަން ކުރެ  ،ހޯދައިދީ

ވާތަކަްށ ބަލާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ . ދެން ޝަކުއަށްދަނީތައް ުކރިވާދަނީ. ޝަކު  އެގޮތަށް

އެއަށް މިހާރު ނެ. ޓާަތްއ ހުންނާޑޭ ބެހޭ މާކަ އްޔާ އެވެއްޖި  ާރ ގޮުތގައި ކުބޫލުގަމިހާރު ައޅުގަނުޑ  ށްއަތްޕުޅަ

ސް ވަރަށް ވެ ޅޭ ގޮތްުހށަހެ މައްސަލަތައް !ދު ނިސްބަތުން ގިނަވަމުން އެަބދޭ. އާދެއަދަބަލާއިރުަގއި ވެސް 

ރު އިތުބާ ،ލުކުރަނީބޫގަ މެންއަުޅގަނޑު  ަގއިަތްއތަކަށް ބަލާއިރުކަން ހެންވީމާ، އެއެދޭ. ެއބަހައިން އަޅުގަނޑުމެން ފަސޭ

ނުޑ  އަުޅގަގުޭޅގޮތުން ދެން ދެވަނަ ުސވާލާދަނީ. ނޭ ރަށް ކުރިއަރަުމންހަރުަދނާވަމުން އިތުމަޑުން މަޑު ވެމުންކުރެ

ުގޅިގެްނ  ށް ައއުމާގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަަސރވިސް ކޮމިޝަނު ޖުޑީޝަލް ގައި  2010 .ޅެއްތެދުފު، ނަވަން އޮތީދަން

 ކޯޓުން  އެ .ނދާންވަނީއަުޅގަނުޑ ހަ )ބ( ވަނަ މާއްާދގެ 21ގާނޫނުގެ  އެ ،ގުިޅގެން ކާމުމަނިން ގެ ޓުސުޕްރީމް ކޯ

ދެން ން ވަކި ކަމެއް ޮކށްފައެއް ނެތް. އޭރު ސް.ސީ.އެގަނޑުމެްނ ޖޭގުިޅގެން އަޅު  ވުމާކުރެއްރެއްވި. ދެން ބާތިލުލުކުބާތި

ނޑަްށ އަޅުގަ ންޏާށް ވަ ކަމަ ަދއްކާވާހަކަ ށްޝަނައިންސްިޓޓިއުޒް އޭން އޭޔަސް ބަރަކަށް ނުވިއަޅުގަނޑަކީ މެން

 ބުން ފެށިގެން ހިސާއެ ،ޮގތަކީ ވާ މިންނަށް ފަެއއް. ދެްނ އަޅުގަނޑުމެށްން ނެތޭ މަސައްކަތްކޮމެޑުނދެންނެވޭނީ އަުޅގަ

އިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެދެވޭ ގޮެތއްަގިއ އި ހާތަނަށް އަކުިރއަށް މިސައްކަތް ނޑުމެން މަވެސް ައޅުގަ

 ހުރި ބާރުތައް  ، ހަާވލުކޮށްފައިތައްރި ބާރުހު ދީފައި ންައސާސީނޫނުޤާްނ އަދި ނޫނުގާ މެންނަށްއަޅުގަނޑު

ތަން އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެންނައިރުގަިއ  މަލުނުކުރެވޭޢަތަށް އްގޮއެ  ގޮތާ ީދފައިވާ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގަ

 މެންޅުގަނޑުރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް އަދެްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަވޭ ަކމެއް ކުެރވިފަެއއް ނެތް. ދެ ނަށް އެއަޅުގަނޑުމެން

ޕޯުޓ . އަހަރީ ރިިއނގޭތޯ ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ައޅުގަނޑުމެންއަހަރުެގ  ިމދިޔަ ،ންނާނެހު ނުވާފައިފޮ

ހުރި  ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުން ދީފައިޔާ ލަްއވައިިފއްއިވަ ބައްލަ

 ކާގޮންޖެހުންތައިނގޭތޯ.  ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ދިމާވެފައި ޑުމެންނަށްގައި އަޅުގަނމުކުރުން މެން ބޭނުބާރުތައް އަޅުގަނޑު

މެން ކުިރއަްށ އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮްށ، އެކަްނ އަުޅގަނޑު .ވުންަތއްޑުބޮ ކަންައޅުގަނޑުމެްނގެ ގޮތުން  ބެހޭ
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ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް އި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ކުރިއަށްހުރި ބާރުތަކާއި އެއްޗެހިަތއް ޭއގެ ޒާތުގަ  ލިބިފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފަށައިގަތް މަސައްކަތުގެ ގެ އަހަރު ގަނޑުމެން މިޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީާމ، އަޅުއޮތްތޯ ބަލަން އަ

 ން ގެ ސަމާލުކަމެއް ދީޞައްޚާައޅުގަނޑުމެން ކުރެވިގެން އެޖެންޑާހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ތައް ކަން ވެސް އެ އިތެރޭގަ

އް ހޯދުމަށް އްލެޙަޑުމެން އަޅުގަނވެސް  މަށްކަ އެމިހާރު  ބޫލުކުރަނީގަދަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަމަ

މި  ،އިޔާރުން ބަދަލުކުރުމާދެން ފަނޑި  މުންދާނެ.ގޮެތއްަގިއ ކުރަ ދެން އެދެވޭ . މަށްކަ  ދާއެބަ ކުރަމުންސައްކަތްމަ

ސައިން ޢަލީ ޙު ރުބަގޮތަށް ވެސް ެކންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ވާއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަންތައްަތްއ ކުރަ

 ނގަމުންހުރި. ކަންތައް ދިަޔ ހިއެބަތައް ހިނގާފައި ްނތައްެޅއް. އެހެން ކަފުއްވި. ެއއީ ރަނގަޅު ވާހަކަލެ އިއަލިއަުޅްއވަ

ނޫނުތައް ހުީރ ގާ ށްބޮޑަ ވުރެ ތަށްިއގަނުޑކޮށް ޒިންމާ ނެގޭ ގޮޖޭ.އެސް.ީސަގއި މަަގއި އޭ ،ނަމަވެސްވެސް. އެހެން

ވަނަ  21ގެ ކޯޓުގެ އަމުރެްއގެ ދަށުން ޖޭ.އެސް.ސީ  ސުްޕރީމްޝާރާްތކުރިން ަގއި އިކުރީ އެކަހަލަ ގޮަތކަށް. ައޅުގަނޑު

ެލްއީވ އިބޭފުޅުން އުވަ އެއެްއކޮށް،  އުވުމާ )ބ(. !ާއދެއެްއކޮށް،  އުވުމާ ވަނަ މާއްދާ 21ގާނޫނުގެ  ،މާއްދާ

ވި. ދެން ދެއްއުފެ  އަނެއްކާ ލުން ެލއް އަސިކައުންައއު ަލއްވާަފއި އިންސިލް. ުއވަކައު ަޝލްޑީޖުއިނގޭތޯ.  ސިލްކައުން

ަތއް ކަންތައްސިލަކުން ވަިކ ކައުންހުންނަނީ ެއ  ަތސައްވުރު  ރިހު ދެވިަފއި އިނުގަ ގާނޫ މިހާރުގުިޅގެން  އުފެއްދެވުމާ

ކަްނ ންއަދި އެހެން ކަެވސް  ކުރުުމގައިޔަންއްޢަން ޔާރުފަނޑިމިސާލަކަށް މެންނަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑު

ންޭޑޝަންތައް އަންަނ ގޮތަްށ މެރެކޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސް  ރުމުގައި ކުުރން ބަދަލުނޑިޔާެވސް ފަ މުގައި ކުރު

 އެ އެއް ނެތް. އެހެންވީާމ،  ެއއްެޗއް ނު ތްްއުވރުކޮށްފައި އޮޞަމިހާރު ގާނޫނުގަިއ ތަ ،ނަމަވެސްނީ. އެހެންންނައޮ

ިއއްޒަތްތެރި ތިބޭފުޅުން، ޭޅ، އުކަށް އެބަ ލަ ސާގާނޫުނގައި މިއުޅޭ. އެހެންވީމާ، އް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކެދަތި

. އިނގޭތޯ މިސާލަކަށްއޮތް ުޗއްޓީ ދިުނމުގެ އި އެބަ ކުަރއްވާފަ ެވސް ފާހަގަ ފުޅުަގއިސިޓީ ހުރި ފައިފޮނުވާމެންބަރުން 

ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ޭއގައި  .ގަނޑު ހަނދާންވަނީއަޅު ދާ އްމާ ވަނަ  64 ެބހޭ ގާނޫނުގެ ންނާފަނޑިޔާރުގާނޫނުަގއި 

ވެްސ  އިރުމުގަންދާނީ. ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުކުގެށް ން ކުރިއައެކަމިސާލަކަށް ރީމް ޯކޓުންނޭ ސުޕް ،އޮވޭ ބުނެފައި 

ްއ މިހެން ކަންތައްތަށް ިމގޮތައެހެންވީމާ، ގާނޫުނގައި  .ންފާގެ މަތީގެ ލަކައުންސިލް  ޖުޑީޝަލްެއއްކަލަ  އޮތްއެބަ

ކެންދޫ ދާއިރާގެ . ދެން ކަމަކީ ހަގަކުރެވޭފާ ނުޑމެންނަށް ޅުގަދޭ. އެއީ އެކަންތައް އަ ތައް އެބަބައި އެ ހުރީމަ

ގެ މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭ  ،ރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެްއވިފަހު ުސވާލުަގިއ ވަގެ ޢަލީ ޙުސައިން ރުބަްއޒަތްތެރި މެންއި

ންތައްތައް ކުރީ. ދެން ނޑުމެން ކަންތޯއޭ ައޅުގަން ކީއްެވގެގޮތު ބެހޭ ކާފަިއވާ އަމުރައްވާނެރުސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ރައީސް އެ ނިންމެވި ހިސާބުން ތް. ދެން މިހާރު ގޮ ތައް ުކރިއްތަންވެްސ ވިދާޅުެވއްޖެ ކަ މެންގެ ރައީސްއަޅުގަނޑު

 ައޅުގަނޑުމެން ށް ކަލި ބަްއދަލުވުމަގަނޑުމެން ުކއްއިނޭގތޯ. އަޅު  ގޮތުން ހޭބެ އަމުރާ ންދާނަން އެގެއަޅުގަނޑު ކުިރއަށް 

 މެން ެއއްއަުޅގަނޑުމެއް. ކަ ން އެެޖންޑާަގއި ހިމެނިފައި އޮީތ ދެކީ. ިކޔަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން މައްސަލަ ހުށަހެޅީ. ދެ

ެގ މް ކޯޓު ސުޕްރީ ،ރުގައި ކޯޓު އަމު އެޖެންޑާަގއި އޮތީ މި ދެންނެވިމި މެން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު
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 ޅޭ ގޮތަށް މިރަސްއެާބރަށް ހު ަފއިވާލިބި)ހ( އިން ވަނަ ާމްއދާގެ  21 ގާނޫނުގެ ރިވސްގެސަ ޖުޑީޝަލް ރުަގއިއަމު

 ޖުޑީޝަލްއަދި  ،އިޅުމަށާކަމަށް ކަނަޑއެ  އް ަފއިވާ އަމުރެށް ހުރަްސއަޅާ ވާޖިބައަދި ގާނޫނީ ކޮމިޝަނުގެ ދުސްތޫރީ

 JSC-B-CB/2019/110ބަރުމި ކޮމިޝަންގެ ނަން ހު ނިންމިވަވަނަ ދު 2019ޖޫން  12 ޝަނުންސް ކޮމިސަރވި

ޑުކުިރ ސަސްޕެން ދީދީهللا ދުބްޢަ ފަނޑިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެޑުމެން ނގައަޅުމުމަކީ ން. އެ ނިންގެ ނިންމު(ޖޫން 12)

ން ކަނޑައަޅަނުން ޝަކޮމިކަމެއް ކަމަށް މުމެއް ންނިދެމިއޮތް  އަދި ވަމުންދާންފީޒުމައްސަލަ. އެހެންވީމާ، އެ ތަ 

 އަސާސީން ލިބިދީފައި ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުތުަގއި އަުޅގަގޮ ލުކުރާބޫގަވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޝަނުން ނިންމީ. އެހެންކޮމި

ެކއް ނުނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، ތަތަކަށް ކަންވާ ގޮތަޢާރުޟު ހުރި ބާރުތަކާ  ލިބިދީފައިގާނޫނުތަުކން ހުރި ބާރުތައް އަދި

ރި ކޮމިީޓގެ  ިއއްޒަތްތެވެސް ހަކަވާ ، އެޮގތަށް. އެހެންވީމާއޮތް ނިންމާފައި އެބަ އެމިރޭކުން މަނިންމުން ޅުގަނޑުމެއަ

ހަމަ ައޅުގަނޑު ޕީެއއް އާދެ! ދެން ީމެގ ކޮ ޝުކުރިއްާޔ. .ންލަ ހަމަ ސާފުކޮށް އަުރވާމެން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު

 .ނިންމުމުގެ މެންބަރުންނަށް އަރުވާނަން އިްއޒަތްތެރި

 

 ދެްއެކވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 ވީމާ، އެންންނަވާ. އެހެިއގައެިދވަޑަ އެަބ ަރއީސް އިތުުރ ފުރުސަތަކަށް ޝަންގެ ައދި ކޮމި .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 ސް އަުރވަން. ވެ ފުރުސަތު

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރީފްޢަهللا ދުއަލްއުސްާތޛް ޢަބްއީސް ރަގެ ސް ކޮމިަޝންޝަލް ސަރވިޖުޑީ

ކަން އެ އޮޅުމެއް ހުރީމަުކޑަކޮށް، ެޅްއގައި ވާހަކަފު ވިާދޅުވި ނައިބު ރައީސް އެގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުެމން

 މާ ުއވާލުުއވާލި)ބ( ވަނަ މާއްދާގެ  21ގެ ގާނޫނު ނުގެލް ސަރވިސް ކޮމިޝަެވގެން. އެީއ ޖުޑީޝަދޭންރަނގަޅުކޮށްލަ

ޑްމިނިސްްޓރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެލް ޖުޑީޝަންޓް އޮފް މަޓްސިލް އަދި ޑިޕާކައުންލް ޖުޑީޝަގުިޅގެނެއް ނޫން 

ނު ފަހުން ގާނޫގެއެއީ އޭ . އޭކައުންސިލް އުވުނީ ލް ޖުޑީޝަނުވަތަ  އޭޖެހުނީދަށުން ހިންގާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ހަމަ

ކުލެވިަފއި އޮތް ޮގތުން އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ަކުއންސިލް އެލް ޖުޑީޝަސަރވިސް، ްލ ޖުޑީޝަދިަޔއިރު ފާސްވެގެން

 7ކޯޓުގައި ތިއްެބވި  ޕްރީމްސުއޭރު  ންކަމެއް ކަމަށް ފެނިގެރުތައް ހަނިވެގެންދާ ސީން ދީފައިވާ ބާސާއަނޫނުޤާ

ލަން ، އެތަންކޮޅު ރަނގަުޅކޮށްހެންވީމާއެފައިވާ އަމުެރއް. ނެރެ ަޅއިއަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން އެގޮތަށް ކަނޑަ ފަނޑިޔާ

 ނުންކުރީ. ފުރުޞަތުގެ ބޭއެކަނި މި ހަމަ އަޅުގަނޑު

 

  ން:ވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމޫދަމެންބަރު ޖީހާން މަޙް  އްޒަތްތެރިއި  .ޝުކުރިއްޔާ 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން

ތިބޭފުޅުްނ  ،ވާލަކީސުވާލެއް. އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ސު 3ައޅުގަނުޑގެ މައިގަނޑު  މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ 

ހަމައަްށ  ވަނަ އަހަރާ 2019މައްސަލަެއއް ެއއީ  594ލަ ގޮުތގައި ޖުމު ފުވާ ލިޔެިކޔުންތަކުން ސާވާއި ހުށަހަޅުއްވާފަ

 429ތަނެއް ނެްތކަމަށް ނިންމާފައިވާ  ށް ތަޙްޤީޤު، އިތުރަށް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރާނެދެއްތޯ. ހުށަހެޅިފައިާވއިރު އިުތރަ

ން ޝަނު ކުރުމަށް ކޮމިއޮތް. ތަުޙޤީޤުއެބަ އްސަލަމަ 161 ވާއިފަ ނިންމާޝަނުންޤީޤުކުރުަމށް ކޮމިޙުތަ، މައްސަލައަާކއި

ތޯ؟ އެއީ ފުރަތަމަ  މައްސަލަ ހިމެނޭގުޅުންހުރި ކިތައް  ޯކޓާ މްޕްރީމައްސަަލިއގެ ތެރޭަގއި ސު 161ނިންމާފައިވާ 

 ޓުގެ ފަނޑިޔާަރކާ ކޯ ޕްރީމްއަުޅގަނޑު ސުވާަލކީ، ސު  ށްއައިނގޭތޯ. ދެވަނަ  ށްކޯޓުގެ ަފޑިޔާރުންނަ ޕްރީމްސުވާލަކީ. ސު

ސް ޝަލް ސަރވިސަގައިތޯ ޖުޑީއި ކިތައް މައްސަލަމީގެ ކުިރން ގުިޅގެން  ޅިފައިވާ މަްއސަލަތަކާޭޅގޮތުން ހުށަހެގު

ތިންވަަނއަްށ އަުޅގަނޑުގެ ސުވާަލކީ، ؟ ވަނީ؟ އަދި ކޮން މަްއސަލަތަކެއްތޯޅާފައި  ފިޔަވުޅއަކޮމިޝަނުން

މަށްޓަަކިއ  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ސާފުވުހާގެންދާ ހުރިވަމުން ައއްސަޑު އަ ގަނޑުމެންނަށް ސާފުވުމަށާއި އަދިޅުއަ

ޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަންެގ މައްޗަްށ މުރުަގއި ޖުޑީޯކޓުން މި ނެރުއްވާަފއިާވ ަވގުީތ އަ ޕްރީމްމި ވަގުުތ މިހާރު ސު

ގެން ެއއްެވްސ ގުޅި  އާލަހެޅިފައިވާ މައްސަހުށަ ނަށްކޮމިޝަ  ސަރވިސް ޝަލްޙުކުމުަގއި ޖުޑީކުރަްއވާފަިއވާ 

ޝަލް ނޫނުއަސާސީން ޖުޑީޤާމުަރކީ ުނގެންދިއުަމށް ކޮށްފައިވާ އަށްތެއް އެްއވެސް ސިަފއެްއގައި ކުރިއައައިޖުރާ

 ބޫލުކުރަންޯތ؟ގަށް ހުރަސްއެޅުންކަުމގައި ކަރައްވާަފއިވާ ޒިންމާތަމިޝަނަށް މަތިކު ސަރވިސް ކޮ

 

  ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަތުރިޔާސަ

 ކޮމިޝަނަށް އަުރވަން ޖަވާބުދެއްވުމަށް.  ޝަލް ސަރވިސްމެންބަރު. ފުރުޞަތު ޖުޑީ އްޒަތްތެރިއި  ޝުކުރިއްޔާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ުރ ޙުސްނީ ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫ ޖުޑީޝަލް

ލު ވިދާޅުވި ދެ ސުވާ ތި . އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަމަޙްމޫދު ންހާ މެންބަރު ޖީ ްއޒަތްތެރިއިހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްޔާ 

މިހާރު އަުޅގަނޑު ކުީރަގއި ލާނަން. އިްނ ދެންނެވި ސުވާލަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަފަހު ގަނޑުބާއްވާަފއި އަޅު 

ލާފައި އަުޅގަނޑުެމްނ އިން ކުއްލި މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ޖަލްސާއަކަށް ގޮވަ އަުޅގަނޑުމެދަންނަވައިފިން 

އޮތް ނިންމުމުގައި އެބަ މަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިފިން. ދެން އެކަ ޑާކޮްށގެން ކަންތައްަތެކއް ނިންމިންއެޖެ

ގާނޫނީ  ސްތޫރީ އަދިދު ން،ނުގާނޫ .އެސް.ީސގެއާެދ! ޖޭ ؛ގެއަޅުގަނޑުމެން ދެމިއޮތް ނިންމުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން

ންެގ ނޑުމެގަޅު ، އެގޮތަށް އަކުރަމޭ. އެހެންވީމާލުވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިފަިއވާ ައމުރެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ގަބޫ

 ޅުންެގ،ގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޓު ވޯއެ ނިންމުމުގައި ހަމަ ރޭ ދެން  . މިއޮތް ނިންމާފަނިންމުމެއް އެބަ
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ނަށް ތެރި މެންބަރުންތްކޮީޕއެއް އިްއޒަމީގެ ދެން އަޅުގަނޑު .  ނިންމާފަނިންމުން ބިއްޔަތުން ގެ އަޣުލަމެންބަރުން

 އާދެ! ދެން އޮތް މައްަސލަ.  ން ހީވަނީ.ހެންނަވާނެންކޮެޅއް ބޮޑަށް ސާފުވެަވޑަިއގަތަ .ނަންއަރުވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ލުތަުކގެ އަނެއް ަބޔަިއގެންސުވާ އާދެ!ވާުލވެަވޑަިއގަތުމަށް. ހަ އާކޮޕީ

 

  ން:ވުކެވާހަަކދެއްމަސްތޫރު ޙުސްނީ  އަލްުއްސތާޛު އީސްރަސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނައިބު  ޖުޑީޝަލް

ހަޅުއްވާފައި ހުިރ އި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔުުމން ހުށަމެންބަރުން ތި ކުރި، ދެއްވި ފުރަތަމަ ދެ ުސވާލުގަ އާދެ! 

. ެދއްތޯ ދަ، އަުޑގަން ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަީނ ވަރަށްގޮތަށް ނެތީމަ ދެްކކޮށް އެ ސްޕެސިފި އެްއޗެްއގަިއ އަދި 

ދަނޫގވާ ސަބަަބީކ ވަގުތުން ަވގުތަށް އު ންސިފިކަލީ ދޭނޑުމެންނަށް ސްޕެގަޅު ނޑުމެން ދެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަގައަޅު

ހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުން ކަލީ އަޅުގަނޑުމެން ެއގޮތަށް ބެލިަފއެްއ ނެތޭ. އެއަޅުގަނޑުމެން ސްޕެސިފި

 ޝުކުރިްއޔާ. . ދަންނަވާލަން ގޮތަށްއެ ، . އެހެންވީމާއް ފޮުނވާލަދޭނަންލެއޭގެ ޑީެޓއިމަ ގަނޑުމެން ހަގައި އަޅު ވަގުެތއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތުސަން ލަޠީފަށްމެންބަރު ޙަ އްޒަތްތެރިއި  ޝުކުރިއްާޔ.ވަރަށް ބޮޑަށް . ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ޠީފްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ

ޝަލް އި އަދި ޖުޑީރީފާޢަهللا ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ރައީސްޑީ ޖު މުޤައްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ 

ދަންނަވަން.   އަދި ޝުކުރުށް މަރުޙަބާވަރަށް ބޮޑަ ގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް މި ކޮމިޓީންސަރވިސް ކޮމިޝަން

ާއއި ގާނޫނުން ނޫނުއަސާސީޤާ  ،ކީ ލަތް ތިބޭފުޅުްނނަށް. ފުރަތަމަ ސުވާއޮވާލެްއ އެބަ ޑުެގ މަިއގަނޑު ެދ ސުއަޅުގަނ

ޝަލް ޖުޑީ ވާލުކުރެވިަފއިހައޮތް އަދާކުރުން އެބަ ކެއް އި މަސްއޫލިްއަޔތުތަދި ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކަކާވަރަށް ގިނަ އަ

ގޮުތެގ  ގާްއސަލަތައް ހިނކޯޓުތަުކގެ މަ ވަރަށް ދުވަސްެވއްޖެމިޝަނަށް. ދެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރވިސް ކޮސަ

 ށްޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަ. ހަމަ އެހެންމެ ޖުޑީރަމުންދާތާއެކި މީހުން އެކަން ކު އި ކި ތަންތަނުގަ އެ ޝަކުވާަތއް

 ށް ތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަވެސް މައްސަލަތަެކއް ހުށަހެިޅފައި ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ގެ ތަފްސީލު މިރޭ ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކު ށްކޮމިޝަނަ ދަންނަވަން ކުރުކާެވސް ޝު ން އަނެއް ކުރަފާއު

ގަނޑުގެ ުސވާލަކީ ިމދެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަުތ ވީތީ. އަޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ފޯރުކޮށްދެއް

 ްއވެސް ވަރަކަށް ޕްރީމް ކޯޓުން އެރުމުގައި ސުދާކުއަ އެ ލިބިފައި އޮތް މެންޑޭޓު އި ތިބޭފުޅުންނަށްދާކުރުމަށްޓަކަ އަ
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 ބަ އި އެވާފަރުްއގެ ނާޖާއިުޒ ނުފޫޒެއް ފޯސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެްއވެސް ބާވަތެ ަޝލް އި ޖުޑީވެސް އިެރްއގައް އެ

 5 ްޕރީމް ކޯޓުަގއި ިތއްބެވީަވގުތު ސުމި ،  ެދވަަނ ސުވާލަކީ މަ ސުވާލަކީ. ދެންުޑގެ ުފރަތައޮތްތޯ؟ ެއއީ އަުޅގަނ

ންނެވި ކޮމިޝަްނގެ ރައީްސ. ހާރު ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން އި މިށްއަމި ކޮމިޓީފަނޑިޔާރަކީ  1އިން ތެރެ. ޭއގެޔާރުންނޑިފަ

 ޝަނަށް ަޝލް ސަރވިސް ކޮމިއީސް. އަނެއް ަފނޑިޔާރަކީ މި ވަގުތު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ ރައެއީ ޖުޑީ

 3އްެބވި ތި ދީދީ. ދެން ާބކީ އަދި އެބަهللا ބްދު، ފަނޑިޔާރު ޢަހުށަހެޅިފައި އޮތް ފަނިޑޔާރު މައްސަލަެއއް އެބޭފުެޅއްގެ 

ްނ ރުފަނޑިޔާ 5ސަަލއެްއ ބެލޭނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބާޔންކުރޭ ދުސްތޫރީ މައް އިބެހޭ ާގނޫނުގަ ޔާރުން. ކޯޓުތަކާ ފަނޑި

ނޑު ވެްސ ކަމަށް. އަޅުގައެ މައްސަލަ ބައްަލވަންޖެހޭ  ފަނިޑޔާުރން 5ގެ ހާޒިރުަގއި ފަނޑިޔާުރން 5ގެން ކަމަށް. ތިބެ

 3ގައި އި އަމުރެްއގެ ސިފަ އޮތް ލިޔުެމއް ނެރުްއވާފައި ަގއި އެބަ 2018ފެބުރުއަރީ  7 ން ޓުޕްރީމް ކޯލުކުރަން ސުގަބޫ

ވެސް އަުޅގަނެޑއް  ަމގައިމުކުރެްއވިާދނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަ ތިއްަބވަިއގެްނ ވެސް އެކަންފަނޑިޔާރުން 

ތަ ލިޔުމެއް ކަމަކަށް ފަނޑިޔާރުން ވަނު އޮތް ައމުރެއް ކަމަކަށް ވިފައިގޮތަށް ނެރެއެއް  ގަބޫލެއްނުކުރަން ެއއީ ގާނޫނާ

އޮތް. އެކަން އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ. ކޯޓުތަކުްނ ޔުން އެބަ ލި  . އެހެންވީމަ، އެފެބުރުއަރީަގއި 7 ރުއްވާފަިއ ެއ އޮތީ ނެ

 ޓުތަކާއި ފަނިޑޔާރުންނާސް ކޯން ވެގެ ގާނޫނުސާސީން ވެސް އަދި ފަނޑިޔާރުންނޫނުއަޤާކުރުން އެއީ ގާނޫނު މާނަ

ނު ނޫގާ ،ނު މާނަކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނު ބަދަލުކުރުމާއިނޫކޮށްފައި އޮތް މަސްއޫިލއްޔަެތއް. ގާލުވާހަ

ޒިންމާއެއް. އީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ލުމާިއ، ގާނޫނު ފާސްކުރުން އެއިިއ، ގާނޫނު އެކުަލވަލާޙުކުރުމާޞްއި

ްސ ވެ މާނަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަމަކަށް ހަމަގައިމު 5 އީކަމަށް އެ 3އެއީ  5މަަސއްކަތެްއ.  ގެ މަޖިލީހުގެންރައްޔިތު

ޓަށް ބުނެވޭެނ ކޯ ޕްރީމްމަކަްށ ސުޔާރުން ކަފަނޑި  3ޑިޔާރުްނ އެއީ ފަނ 5، ން. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްނުކުރަ

، ތުގުފުުޅކުރަްއވަންތޯ މި ވަކީ، ގަބޫލުގެ ސުވާލަ ަގނޑު، އަޅު ންވީމާބޫލެްއނުކުރަން. އެހެގަ އަުޅގަނޑު ކަށްމަކަ

މިޝަންެގ ޝަލް ސަރވިސް ކޮފާހަގަކުރީ ޖުޑީމި ރީފްގެ ާވހަކަ ޢަهللا  ޢަބްދުފަނޑިޔާރު އްޒަތްތެރިއި  އަޅުގަނޑު

 ކަން އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ.ލުވެަވޑަިއގަންނަވާނެ ޒުނާތަލަ ބެއްެލވުުމން ނެވި މައްސަންބަރެއް ކަމަށް ވާތީ މިދެންމެ

އްވި ފަރާތް. މަްއސަލަ ހުށަހެޅު، ށް ވާތީމަކަ ުދވާ ފަރާތްއަކީ އެ މައްސަލަ ރައްދީދީهللاޢަބްދު އެހެންމެހަމަ

ންނާނެ. މިދެންނެވި  ވާތީ އެ ބޭފުާޅ ވެސް އެތާ އިންނެވޭނެ ޮގތެއް ނޯކަމަށް ހެޅުްއވި ަފރާތްހުށަ !ފްކުރައްވާމާ

ޖިލީހުގެ  ފާސްކުރުން ެއީއ ރައްޔިތުްނގެ މަނު، ގާނޫހެދުމާއި ގާނޫނު  ،ލާޙުކުރުމާއިޞް ގާނޫނު އިމް އެއީ ހޫފްމަ

ރީމް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޕް ަސއްަކތް، އެ މަްސއޫލިއްޔަތު ސުކަމަށް ވާއިުރ އެ މަ އް ތެރޭ އޮންނަ ކަމެ މެންޑޭޓުގެ

ޯތއޭ ންޅުކުަރއްވަލުފުފައި އޮްތ ނިންމުން ގަބޫނިންމަވާ ން ްއވަިއގެކަމަށް މާނަކުރަ 3ެއީއ  5ަގއި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭ

ޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހަ ދީދީهللاފަނިޑޔާރު ޢަބްދުވަންޏާ މި ވަގުތު އެހެންނޫންކަމަށް ؟ ކޮމިަޝނުންޝަލް ސަރވިސްޖުޑީ

އަުޅގަނޑު ބޭނުން ވޭ. ުނކުރެ ކަށް ގަބޫެލއްކުން ބެލޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެ ކަމަަކށް އަުޅގަނޑަޕްރީމް ކޯޓަ ލަ ސުމައްސަ
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ސާުފކޮށްދެއްވަން. ވަރަށް ޮބޑަްށ  ތްނަވާ ގޮސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދެކެވަަޑިއގެން ަޝލްޖުޑީ ގައިމިކަމުތިބޭފުޅުން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިނޭގތޯ.  އަރުވަންތުދެ! ފުރުޞައާ

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ރީފްޢަهللا ދުބްޢައަލްއުސްާތޛް  ސްސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ރައީ ޝަލްޖުޑީ

ގުިޅގެން އަޅުގަނުޑ  ރެއްވި ސުވާލާރު ކުފް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަޠީާތޛް ޙަސަން ލައަލްއުސްދެ! އާ

ޕްީރމް ކޯޓުން މައްސަލަތަްއ އާދެ! ސު ؛ޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންޖުޑީ ،ވާހަަކއަކީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

 ޕްރީމްސުއަކީ ދާއްދާ. އެ މާއްޔާންކުރާ މާތް ބަލުކުާރނެ ގޮ ޢަމަލަތައް ބެލުމުގައިދުސްތޫރީ މައްސަ  ،ބެލުމުގައި

ގޮތުން  އްދާަގއި ބުނާރުން ތިްއބެވިއިރު ކަނޑައަުޅްއވާފައި ޮއތް ގާނޫނެއްަގއި އޮތް މާއްދާ. އެ މާޔާޑި ފަނ 7ކޯޓުަގއި 

ނީ ޖެހޭ ޗުން ބަލަންބަލާއިރު ފުލް ބެންސްތޫރީ މައްސަލަތައް ޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތައް، ދު، ސުލްޝަޖުޑީ

ބަލާ  ންގެވެލާފުޚި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މަޤާމާ  ވަނަ މާއްދާ. އެއީ 133ގޮތުން  ންވާދާއަޅުގަނޑު ހަނހަމައެކަނި 

 ޕްރީމް ނޫނުަގިއ ކަނޑައަޅާަފއި ސުންނަނީ އެ ގާބެލުމަށް މި އޮ ެއކަނި. ދެން ދުސްތީރީ މައްސަލަތައް މައްސަލަތައް

ނެ ކަމަށް. ފަނޑިޔާރުްނ ތިބެގެން ބެލޭ 5އިން ރެ ތެނޫން. އޭގެންޗަކަށް ބެލް ނިޑޔާރުންގެ އަަދދު. އެ ފުފަ 7 ޓުގެކޯ

 5އިން  7 އަދަދު ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑާޔރުންގެގުިޅެގން ސު ފަހުން ގާޫނނަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާއެހެންނަމަވެސް، 

ތައް އްއަދި މި ކަންތަ ބަދަލުތަކާ އިމުގެ ތެރެއިން މިނޫނުެގ އާއި ގާނުއަސާސީނޫޤާ، އަށް ތިރިކުރެވުނީ. އެހެންވީމާ 

ޭއގައި އެ ގާނޫނު މާނަކުރުމުަގއި ން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ތި ިވދާޅުވި އަމުރަކީ. އެއީ ޓު ކޯ ޕްރީމްމާނަކުރުމަށްފަހު ސު

 5. އެހެންނޫނީ މިހާރު ގަކޮށްފައި ހުންނާނެ. ެއއީބަލާފައި ހުރި ކަންތައްތައް އެ އަމުރުގަިއ ފާހަ ޕްރީމް ކޯޓުންސު

ވެސް، ޖެހެނީ. އެހެންނަމަސަލަެއއް ބަަލންލް ބެންޗުން ހުރިހާ ދުސްތޫރީ މައްފުއެެހން ޔާރުން ތިބެގެން، ނޑިފަ

 ޓަށް ފާަހަގކުރެވިފަިއ ވާީތ ެއގޮތުގެ ޕްރީމް ކޯ ހަމަތަކުން ސުކަމަށް އެ މާނަކުރުުމގެ ީކ ެއއީ ނޫންހަގާނޫނުގެ ރޫ

 . ނިންމާފައި އެ ވަނީ އިލަމަތީން އެ މައްސަލަ ބަ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

 ާލނަން. އިނަވަވާލެއް އޮތީމަ ދަންސު ޠީފްޙަސަން ލަ ބަރުންމެ އްޒަްތތެރިއި އަިދވެސް . ކުރިއްޔާ ޝު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠީފްހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަ
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ގެ ންކޮމިޝަޝަލް ސަރވިސް އަދި ޖުޑީޒަްތތެރި ފަނޑިޔާރު އިއް  ންގުިޅގެ މެ މި ދެންނެވި ސުވާލާއަޅުގަނޑު ދެން

އަދި ލިން.  ވެސް ބަލައި ޑު އިތުރު ސުވާެލއް ދަންނަވާލަންވެގެން. އަުޅގަނޑު ގަނަގިއ އަޅު އެކީ  ދެްއވި ޖަވާބާ ރައީސް

ިއ  އޭގަ . ދެންރީމް ކޯޓުެގ އަމުރުޕްގެންދަން ތި ވިދާޅުވި ސުބަލަމުންއެބަ ހާރުވެްސ ދެންމެވެސް އަދި މި

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ފުޅުންނަށް ބޭދަވާ އް، ގާނޫނު ހަށް ލަފާކުރެްއވޭނެޕްރީމް ކޯޓައޮތް ސު އި އެބަފަްއވާފާހަގަކުރަ

ތީ. އެއީ އަުޅގަނުޑ ފަިއ އޮލާއިދާ ެއކުލަވަ ެނއްަގއި މާއްޞަދެއްގަިއކަން ގާނޫމަޤް ޭއގެ ނިޔަތް. ކޮން  އެނގޭނީ

ބެންަޗކުން ބަލާ  ނިޑޔާރުންގެފަ 5، އެހެންވީމާ ންނަ ބާރެއް ޫނން.ފައި އޮގޮތުަގއި ކޯޓަށް ލިބި ގަބޫލުކުރާ

ފަނިޑޔާރުން ދަދެއްގެ އަފަނޑިޔާރުން ނުވަަތ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ އެހެން  3ން ުނވަތަ އަޅަކަނޑަ  މައްސަލަތައް

ވި ންނެނީ މިދެްސ ގަބޫލުކުރަުޅގަނޑު އަިދވެ، އައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަޅައެކަން ކަނަޑއަ

، ަރއްޔިތުްނގެ ހެންވީމާއަމުރެްއ ކަމަށް. އެ ލާފަށް އޮތްޚި  އާސީ ނޫުނއަސާޤާައމުރު އެއީ  ޕްރީމް ކޯުޓގެ އެތަށް ސުގޮ

 .މަޕްރީްމ ކޯޓުގެ އަދަދު މަދުވީސު ، ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަންންނެ. އެކައެ ގާނޫނު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ންމަޖިލީހު

 ެއކަން ށްތަގޮ ތި ވިދާޅުވި، ބަދަލުކުރީމަ މާވީ ގާނޫނު ބަދަލުކުރާނީ. އެހެންޖިލީހުން އެޔިތުންގެ މަދެން ރައް

ވި ކަންކަުމގެ އަީލަގިއ މިދެންނެ ،ގުޅުން ހުރި ުސވާލަކީ  ގެ ެއއާ ، އަުޅގަނޑު ޕްރީމް ކޯޓަށް. އެހެންވީމާކުރެްއވޭނެ ސު

 ތޯއޮތްއް އެބަ ގެ ިވސްނުންފުޅެސަރވިސް ކޮމިޝަން ަޝލްއި ުޖޑީގައަދި މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ އަލީ 

 ޝުކުިރއްާޔ. ސް ކޮމިަޝނުން ބެއްލެވުމުގެ؟ ޝަލް ސަރވިޑީމައްސަަލ ޖު އެ ގޮތަށް މިދެންނެވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަލް މަ ޖުޑީށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަދި ހަންނަމެްނބަރުްސގެ ކޮމިޝަންގެ ޝަލް ސަރވިޖުޑީ ރިްއޒަތްތެއިދެ! އާ

ތް ވާހަކަ ވެްސ ރުޞަތު ވެސް އޮއްެކވުމުގެ ފުދެ ވެސް ވާހަކަފުޅުށްްނމެ މެންބަރަކަކޮމިޝަންގެ ކޮސަރވިސް 

 ދަންނަވާލަން. ކުރިއަށްަވޑަިއަގންނަވާ. 

 

 ދެއްކެުވން:ވާހަކަ ކޮމިަޝންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ިއބްރާހީމް ރިފްޢަތުވިސް ޖުޑީޝަލް ސަރ

 އާކުތާ އެ ފާހަގަކުރެްއވި ނު ޙަސަން ލަޠީފްގެ މެންބަރު  ހުޅަނގު ދާއިރާދެންމެ ހެންވޭރުރިުރ. މުޤައްޝުކުރިއްޔާ 

 ނަން. އެއް ކަމަކަށް، އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ިއލާދެތިން ވާހަކައެއް ދަންނަވަ  އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ގުިޅގެން

އޮީތ  ކުރެވިަފއި އެންށިގެން ބައްޓައިން ފެ 2008 އަސާސީނޫނުޤާ މި ޢަމަލުކުރެވޭތެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޙަޤީޤަ

 ތަކެއް ލިބިދެވޭ ޞްތިޞާޚް ބާރުތަކަާކއި އި ޞަބާރަށް ވެސް ވަކި ޚާއް މްކުރުމުގެފު ޤާއިޞާ އިންޢަދުލުވަކިކޮށް ބާރު  3

ގޮތަްށ.   ލިބިދެވޭތުތަަކކާއި ބާރުތަކެއްއްޔަގޮތަށް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތަށް ވެސް ވަކި މަސްއޫލި 

 އޫލިްއޔަތުތަކެއް ލިބިެދވޭ ަމސް ބާރުތަަކކާއި ށް ވެސް ވަކިތަ ހަދާ ފަރާނީ ގާނޫނުތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނޫދި ރައްޔިއަ
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މަ އެހެންމެ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ އުސޫުލން އެއްބާރު އަެނއް ބާރަށް ފާރަވެރިވުުމގެ އުސޫލުަތކެްއ . އަދި ހަތަށްގޮ

 ޅުގަނޑަށް އަ ނޑުމެންނަށް ފާހަގަާވ، ން އެހެން އޮވެމެ އަުޅގަ. އެކަޅާފަ ަވނީ އެކަަށއަނޫނުައސަސީަގއިޤާވެސް 

 ކޯޓުން ޕްރީމްދިވެިހރާއްޖޭގެ ސު ކޮށް ޞަވަކިން ާޚއް ،ފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރު ޞާިއންޢަދުލު ވޭކޮށް ފާހަގަ ޞަޚާއް

ިޅގެން ރި ހަމަ ކަނޑައެހުރޭަގއި އެބަ ތެ. އޭގެންތައް ނިންމަވާފަތުގެ ނިންމެވުކި ބާވަރު އެ ހުރި އެކި ދުވަްސވައެބަ

. މިސާލަކަށް ގޮތަށް ނިންމުންތައް ނިންމަވާފަ ސަރުކުރާތުތަކަށް އަ ލިއްޔަމަސްއޫ ށްތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކަރައްޔި

 ކަމަށް  ލުތިއެިޅގެން ބާހަމަ ކަނޑަބެހޭ ގާނޫުނގެ ެއތައް މާއްދާތަެކއް  ވިްއާޔ ކޯޓުތަކާ ދަންނަވާކަމުަގއި ވަނީ

މަތީން   ގޮުތގެގާނޫނުަގއި އޮންނަ  ބެހޭ ިއތުރަށް ކޯޓުތަކާއަދި ޭއގެ ޕްރީމް ކޯޓުން. ހިރާއްޖޭެގ ސުުޅްއވި ިދވެޑައެކަނ

ޕްރީމް ކޯޓުެގ އަިމއްލަ ެލއްވުމަށްފަހުަގއި ސުއިޕްރީމް ޯކޓުން ުއވަމަ ސުޝަލް ަކުއންސިލެއް ހައުފައްދަންޖެހޭ ޖުޑީ

 މަޝްވަާރގެ  ޔާލަފަ ިސލުގެލާފައި އެ ކައުންއިކުަލވަހާރު އެލެއް މިކައުންސި ެނއްކާ ހަމަ އެފަދައިސްނެގުމަށް އަ

ހަށް ހަދާ މަޖިލީގޮުތަގއި ގާނޫނު ބޫލުކުރާގަގަނޑު ބަ ޢަމަލުކުަރއްވާ. އަޅު ރުން އެމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާޕްރީމަތީން ސު

. ެއއީ ނުވާނެވެސް  ންކޮށްެގންނެ. ބޭނުވޭނުކުރެ  ލިބިދީފައި އޮންނަ ބާރެްއ ފަނޑިޔާރުެގއަކަށް ބޭނުެމއް

އްގެ ގޮތުަގއި ލައެ ސް މައްސައަ . ސީރިޖެހޭނެހެންވެ އެކަްނ ހުއްޓުވަން. އެނޫންއް ެވސް ހެސީގެ ރޫނުއަސާނޫޤާ

ން ވެސް ޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެުކއެީކގަިއ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރޭވ ވެގޮުތގަިއ އެ މައްސަލަ ބެލެ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ޕްރީްމ ވެހިރާއްޭޖގެ ސުދި އި ގައި އެިކ ސިފަސިފަ ާބރުތަކާއިތުތަާކއި އޫިލއްޔަސަރިވސް ކޮމިަޝންގެ މަސް ޝަލްޖުޑީ

ިވޔަސް  ަގއިދުވަުހގެ މުއްދަތަްށ ބަލައިލިކަމުމަސް 6ހުރި. ފާއިތުވެިދަޔ ރުވާފައި އެބަދެވޭ ައސަރުތައް ފޯ ކޯޓުން ނޭ

 ންރީމް ކޯޓުޕްސު .ހުރިން އެބަލިޔެކިޔުމުން ވެސް ެއކަން ފެންނަހުރި. ނަށް އެކަން ެފންނަން އެބައަޅުގަނޑުމެން

ކަްށ ވާނެ ގޮތެއް ކަމައެކަން ކުެރިވގެން އެއްއެއީ  .އަްނގަވާފަ ރުމަށްކަންތައްަތއް ކު ކޮށްފައިބިޓީ ބަދަލުސިޓީ ހުރިއެބަ

ކޮމިޝަްނގެ  ީޑަޝލް ސަރވިސްޖު ސާސީގެނޫނުއަޤާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެނުކުަރން.  ގަބޫެލއްޅުގަނޑު އަ

ގާނެ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނއި ހިމެނޭ އެންމެހަ އިބާރުގަ މުކުރުމުގެޤާއި ފުޞާންއިދުލުޢަ އޮތް ތައް އެބަޞްޞާތިޚްއި

 ނާެއއް. އެައުކ ނެތް އިސްތިސްގައި ަބޔާންކޮށްފަވަނަ މައްާދގެ )ށ( 157ސީގެ ނޫނުއަސާޤާށް ޤަޠުލަމު ކަމަށް

އްާޔ އްޖެ ޮއވެމައްސަލަެއއް ލޫކީ ސު. ށްކަމަކަހުންގެ މައްޗަށް އެ ބާރު ނުހިނގާނެ މީ ން އެފަނޑިޔާރު ގެސުޕްރީމް ކޯޓު

  ފަނިޑޔާރުންނާ ބެހޭ އޮވޭ ބަ އި އެގަ ނަ މާއްދާގެ )ށ(ވަ 159ގެ ނޫނުއަސާސީޤާސަލަެއއް ބެލެވެންޖެޭހނެ. އެ މައް

ކޮމިޝަްނެގ  ޑީޝަލް ސަރވިސްޖު އެޅުަމކީ އްކީ އަދި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަ ކުވާަތއް ބެލުމަޝަ ލޭގޮތުން އުފު

ޑީޝަްލ ޖުރު  ބާއިލިއްޔަތާއޫމަސްން އެ ތީމަ ، އެގޮުތގެ. އެހެންވީމާަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައް ތެ ލިއްޔައޫސްމަދުސްތޫރީ 

ައސަރެްއ  އިސިފައެްއގަ ެއއަށް އެްއވެްސ ަގއިކުރަމުްނދާއިރުކްސަސަިއޒްތުން އެގެ ފަރާކޮމިޝަން  ސަރވިސް

ިސއްޔަތުން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ހައި ތުގެފަރާ އެންމެ މަތީރުމުގެ އިމުކުޤާފު ޞާދުލުއިން ޢައެއް ެއއީ  ކީފޯރުވުމަ

ގޮތަކަްށ ކަން އެއެ .މަށް ގޮންޖެހުންހޫގެ މަފްންސްެޗކް ބެލެިވއްޔާ ެއއީ  ވަނީމުގައި ކަވާ އެކަން އެ މޭރުމުން ތަކުރާރު
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ވަންޖެހޭ އަޅުއް ގައި ދުމެ ހުން އެކަމާލްތިމާސެއް ެއއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއި ގެުނވާނެ. އަދި އަުޅަގނޑުއްނެކޮށްގެ

ެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުދެކެވޭ ރޭ މި ވާހަކަ ީކގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި. ހަމައެއާއެ ްނ ވެސްވުދެއް ުޅއްަވއިަތއް އަފިޔަވަޅު

ޑީޝަލް ޖުނުކުރަން ގަނޑު ަގބޫލެއްޅުއަްށލަން ބޭނުން. ސް ދެތިން ވާހަކަެއއް ފާހަގަކޮ ގުޅޭ ގޮތުން ވެ އަމުރާ

ޭހ ބެ ކަމާ ނޫނުއަސާސީންނާޤާނިންމުމަކީ މިަގއި ނިން 2019ޖޫން  12 ކޮމިޝަންގެ ފަާރތުން ސަރވިސް

ކޮމިޝަުނން އެއްެވސް މިންވަރަކަްށ  ޑީޝަލް ސަރވިސްޖުައދި އުސޫލުތަކުގެ އަލީަގއި  އިގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ 

 ރވިސް ލް ސަޑީޝަޖުމުމެއް ކަމަކަށް. ެއއީ ޮއތް ނިން ޚިލާފަށް ނިންމާފައި ކާތައަ ރާ އިޖުެއއްވެްސ އެްއވެސް 

ން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް. ކުޑަކޮްށ ިމ މަތީ ވާ ގޮތުގެ އެްއގޮތް  ތިޔާރާޚްބިދޭ ބާރާއި އިކޮމިޝަނަށް ލި

ސް މުޙައްމަދު އީކުރީގެ ރަ ރި ަރއީސް، އްޒަތްތެއި ގެ މަިޖލީހުގެ ިވއްޔާ. ރަްއޔިތުން ކަމުަގއި ވަނީބަލައިލާ  ށްމައްސަލައަ

ކޮމިޝަންގެ ަގވާިއާދ  ޑީޝަލް ސަރިވސްޖު ަގއިއި މަްއސަލަްއގެފަނޑިޔާރެގެ ޓުސުޕްރީމް ކޯހެޅުއްވި ނަޝީދު ހުށަ

ޖޫން  12ގެ ފަރާތުން ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްަގއި މޯދިަޔއިރު ސަލަ ކުރިއަށް މައްކުެރިވގެން އެއެްއގޮތަށް އެޖެންޑާ

ފްޞީލުކޮށް ގައި ވަރަށް ތަޓީ ސި . އެނުްއވިޓީއެއް ފޮގަިއ ސިގޮތު  ގެއް ުޅގަނޑުމެންނަްށ ސިއްރު ސިޓީއެ އަަގއި  2019

ޖިނާޢީ  އެ ބޭފުޅުން ޮގތުން ބެހޭ އާދީދީهللاޢަބްދު އަްލއުްސތާޛް ފަނިޑޔާރުންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ،ވިދާޅުވެަފއި އޮތް 

ންކޮށްފަިއ  ސިޓީަގިއ ކަންކަން ބަޔާކަ. އެފަދަ ގޮތަކަށް އެހަގެންދަވާ ވާބައްލަވަމުން  ތަެކއްމައްސަލަމަތުގެ ހުތުކުށުގެ 

 ގެ އޮންނަ ގޮތު  މާއްދާގައިވަނަ  42ސަރވިސް ޮކމިޝަންގެ ަގވާއިުދގެ ޖުޑީޝަލް  ވީލާިޒމުއަުޅގަނޑުމެންނަށް  އޮތަތީ

ެއްއވެސް  ންބާާރތަށް ބަލާއިރުގައި ަދއުލަތުެގ އިދާރާއަކުއިަވނަ މާއްދާގައި އޮންނަ  42ކުރަން. މަތީން ޢަމަލު

ިވއްާޔ  ކަމުަގއި ވަނީންގާހިޙުޤީޤެއް ތަގުޅޭ  މަތުގެ ކުށަކާހުތު  ޢީނާޢަތުގެ ނޫނީ ޖި ބީޠަގުިޅގެން ޖިނާޢީ  ފަނޑިޔާރަކާ

ގޮތުން ގޮެތްއ  ގުޅޭ ވޭ އެ ފަނިޑޔާރަކާލާޒިމު ޝަނުން ޖެހޭީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިގެ ތެރޭަގއި ޖުގަިޑއިރު  48

ެގ ކޯޓުސުޕްރީމް ނުން ނިންމީ ކޮމިޝަ  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްފައިރިޢާޔަތްކޮށް ލަށްސޫނިންމަން. އެހެންވީމާ، އެ އު

ތުން ބެލިކަމުގައި ޢީ ގޮއެހެންވީމާ، އެއަކު ިއޖުރާދެން. ނިންމެން އިްށ އެ މައސަލަ ބަލަސްޕެންޑްކުރުމަފަނޑިޔާރު ސަ

ިދ އް ހަދާފައެއް. އަހެޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކުން ނެތް ގޯ، ގޮތުން ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް  ގާނޫނީ، ވިޔަސް 

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާތަށް ކުރިން އަޅުގަނޑު މި އިޝާރާްތކުިރ ގޮ ،ނުންބޭ ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއެީކގައި އަޅު އެކު އެއާ 

ދީފައިާވ ނަށް ލިބިްސ ކޮމިޝަޖުޑީޝަލް ސަރވި ން މަތީ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ  އާަވނަ މާއްދާ 159އާިއ ވަނަ މާއްދާ  157

ކުރުމުގެ އެންމެ އިމުޤާ އިންާޞފުދުލުރީމް ކޯޓަކީ ޢަޕް، ސުތުަގއި ބޭނުންކުރީ. އެހެްނވީމާޤަދުސްތޫރީ ބާރުތަކެއް ޙަޤީ

ވަކިން  ،ސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނަކަށްނޫނުއަސާސީން އުފައްދާފައި އޮންނަ މިނިވަން މުޤާ ކަމުގައި ވިޔަސް މަތީ ބާރު

ބަލަންޖެހޭ ތައް ސަލަީކ މައްލޫސުއި ޓަކަ  ވުމަށްޓަކައި ާފރަވެރިގެ ކަންތައްތައް ބެލުމަށްޑިޔާރުންޚާއްޞަކޮށް ފަނ

ެގ އޭިވއްޔާ  ވަނީގައި ކަމުރާ އެކަން އެ މޭރުމުން ކުދިކަން އެކުރީ ގޯސްކޮށޭ. އަކަން އެ  ގޭނެންާސއަކަށް ނޭމުއައްސަ

ލުން. އިޝަނަށް އެ އޮންނަ ފުރުޞަތު ގެއްުލވަސަރވިސް ކޮމި ލްޑީޝަބަލަން ޖުލޫކީ މަްއސަލަ ސުކަށް ވާނީ ނަތީޖާއަ
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ޙަލާައކަްށ ކޯޓު މަރު 3ނީ އޮންނަ މި އި ފަވެބިނާ މުޒާދުލުެގ ނިވެސް ގަބޫލުކުރަްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަޑު ނގަޅުއަ

ކަމުގައި ނުޖެހޭހަމަމެދު އަދި ހިތް ނިންމުމަކާން ނިންމާޔިތަކަށް ވެސް ދަށު ޯކޓު ރައް. އޭެގ މާނައަކީ ކޮްނމެބިނާކޮށް

 ،ނަމަވެސްތް. އެހެންއޮބަސްިތޢުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އިލަމައްސަ ކަށްލާެގ ކޯޓަ ިވއްޔާ މަތީ މަރުޙަވަނީ

ޝަނުން ގޮތުން ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމި ީދދީއާ ގުޅޭهللاއަލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ފަނޑިޔާުރންގެ ކޯޓު މްރީސުޕް

 އަމުރެއް ށަހެޅިގެންވާ ގޮތަށް ހުހެޅުނު މަްއސަލަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅު ހުށަށް ސުްޕރީމް ކޯޓަމާ ގުޅިގެން ނިންމުނިންމި

 ގޮތަށް ސަލައެއް ތޫރީ މައްއެ މައްސަލަ ދުސް  ންޓުކޯ މްރީ ސުޕްއޮތީ.  ންނަށް ފެންނަން މިވި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެނެރެ

ގޮތުން  ބެހޭ އާދީދީهللاނޑިޔާރު އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދުގެ ފަސުޕްރީމް ކޯޓުބެލުމަކީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

 ެއއްސަލަމައް ލޫކީ ގައި ސުޤަތުޢަމަލުކުރެއްވުން. ޙަޤީ ންސުޕްރީމް ކޯޓުތަށް ގޮހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ ނުބެލޭނެ 

ސަލަެއއް ބެލުމުެގ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ ގޮަތކަށް ަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ައޅަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައް ގޮތުން އަ ދީބީތަޢު ނޫނިއްޔާ

 އި ބަލަސަލަ ނޫން. އެ މައް ނީކީ ނިމުލާ. އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެ މައްސަލަ ބަކޮށްގެނެއް ުނާވނެޢަމަލުކޯޓަކުން 

ނިންމީމަ ދެން އެ ނިންމުމާ ގުޅޭ ޝަނުން ނިންމުމެއް ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޖުޑީށް  ގޮތަކަ ކުރަިނވިފައިސަލާ ށްއެއަ

އްަލ އަމިގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގޮތަށް  ލޭގެއްއެކަމަކު އެ ފުރުޞަތު  ޖެހެނީ.ދާން ންޏާ ކޯޓަކަށްނުޖެހެގޮތުން ހިތްހަމަ

އަމުރެްއ ، މަކީހިްނގުސަަލއެއް ކަށް މައްގޮތަ  ތަކަށް ކުއްލި އެފަދަ ގޮ ންސުޕްރީމް ކޯޓުއޮތް ކަމެްއގަިއ  ތުޙަލަޞްމަ

ނުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން  ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމްއ  ންސުޕްރީްމ ކޯޓު މަކީ އެީއކީރުއްވުނެ

އެްއވެސް ބާަރކީ ަދއުަލތުގެ  އްޔާވެއްޖެ އޮންަނ ގޮތުން  ގައިއަސާސީ ނޫނުޤާ  ބަހައްޓަންޖެހޭނެއިހަނދާނުގަ

ތުންނަކީ ދިވެހި ންނަ ގޮތުން ދިެވހި ރައްޔިަވނަ މާއްދާ އޮ 4ސީގެ ސާއަނޫނުޤާ ން.ވެިރެއްއ ނޫސާސީގެ ބެލެނިނޫނުއަޤާ

އޮންނަ ގޮތުްނ  ދާވަނަ މާއް 299ނޫނުއަސާީސގެ ޤާބާރުތަެކއް ލިބިދީފައިވާ ފަރާތް. އެހެްނވީމާ،  މެހައިލަތުގެ އެންދައު

ޔިތުްނެގ ރާތް ވެސް އަދި ަރއްވެިރކަން ހިންގާ ފަ ، ބާރު ެވސްރާކުއިމުޤާލުއިންޞާފު ދުޢަވެސް  ތަކެއްހުރިހާ ބާރު

ން. އެއަކުން ނޫނުއަާސސީގައި އެ އޮންނަ ގޮަތށް ޢަމަލުކުރަޤާ ވޭނުގެ މައްޗަށް ވެްސ ލާޒިމުމަޖިލީހު

ންނަ އުފައްދާފައި އޮ ނޫނުއަާސސީންޤާކަށް ުސޕްރީމް ކޯޓަ، ްނވީމާހެެވވޭނެ. އެނު އްއެ ބާ ކިެއއް ކަށްގަނޑުމެންނަޅުއަ

ވާޖިބަށް ހުަރސްއެޅޭ ގޮތަކަްށ ނިންމުމެއް ގޮތުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ  އްލު މުައްއސަސާއަކުން ުދސްތޫރީސްތަޤިމުން މިނިވަ

ޖެހޭ ކަމެއް ތިަޔ ންވަލީހުން ކުރައް ޔިތުންގެ މަޖިރައްޓަކަިއ  ނުމަށްދުނވާނެ. އެކަްނ ހުއްޓުވައިނިންމަވައިގެން

 ޔާ. މާްސކުރަން. ޝުކުރިއް އިލްތި ނޑުށް ައޅުގަންބަރުން ކޮށްދެއްވުމަްއޒަތްތެރި މެއި

 

 ދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުރާޖަސި މޫސާތެރި މެންބަރު އްޒަތްއި  ށް ޝުކުިރއްޔާ.ބޮޑަވަރަށް 
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 ވުން:އްކެ ދެވާހަކަ ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

ހަމަ ވަިކވަކިން  .ހުރިިއވަރު ުސވާލު އެބަ ބަ ތަްނޮކޅެއް ރިރު. އަުޅގަނޑުޤައްމު އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްާޔ 

އިފި ގަކުރައްވަ ރީފް ފާހަޢަهللا  ރައީްސ ޢަބްދުދެންމެ ކޮމިޝަންގެ ސުވާލުކޮށްލާނަން. އެންމެ ުފރަތަމަ ކަމަކަށް

 ގެންގުޅި މުރާނެރުނު އަންނާނެ މި އޮ އި ފޮނުވާފައްޝަނަށް ސިޓީއެ ޓީން ތިޔަ ކޮމިކޮމިމި ގަނޑުމެން އަޅު

. ން ސާުފވާނެކަށް އެނޑަމުރު ބެލީމަ އަުޅގަނެވި މި އަން. ޖަވާުބގަިއ ދެތަުކގައިތައްންވާ ބަެއއް ކަންނުކުރަން ބޭސާފު

އަމުރެއް  ރުނުނެ ތިއްބަަވއިގެން ޗުަގއިބެންުޅގަނަޑކަްށ މި އަމުރުން ކޮންކޮން ފަނޑިޔާރުންނެއް އެހެންނަމަވެސް، އަ

ޖަހާފައި ރީމް ކޯޓުގެ ތަްއގަނޑުޕްސުފެންނަނީ  އިމީގަ ށް ޑަ. އަޅުގަނނުވޭ ސާފެއްވެްސ އްގޮތަކަށް ކަމެއް ހަމަ އެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން ނުފެނޭ.  ންައކުއެްއވެސް ެއއްެޗއް އަޅުގަނޑަކަށް މިނޫން  އެ .އޮތް ތަން ސީލްހަމައެކަނި 

ރަތަމަ ފުށް ނަންމެނޑުއަޅުގަ ނުންދައިދިހައް ތެތު އަޅުގަނަޑށް ލިބޭ ގޮލޫމާކޮމިޓީން އެދިފައިވާ މަޢުމި މެން އަޅުގަނޑު

 ކަމަކަށް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ސުވާލެއް ދެއްތޯ. ކު ރަފަހަ

 

 ވުން:އްކެ ދެވާހަކަ ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

 އާދެ. ފަހަރަކު ސުވާެލއް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:މަސްތޫރު ޙުސްނީ  އަލްުއްސތާޛު އީސްބު ރަނައިަޝންގެ ސް ކޮމިސަރވި ޖުޑީޝަލް

ނީ  ީހވަޑަށްއަުޅގަނ ޖު.ރާމޫސާ ސި ދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފޮނައްޒަތްތެިރ މެންބަރު އި ޝުކުރިއްާޔ 

 އިދާރީ ތޯ؟ތްއޮބަ އަތްުޕޅުގަިއ އެ. ޔާރުން ސޮއިކުަރްއވާފަފަނޑި ތިން  ތްއޮބަކުރި ައމުރުގައި އެސާއްހިއަޅުގަނޑުމެން 

 އިެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ މީގަ  އިމިހާރު މީގަ  .ަގއިތުއަ ޅުގަނޑު އޮްތ އަ އެއް އެބަޮކޕީ .ންވީނުދަންނަވާލަ ށްމޭޒަ

ލޫމާތު މާ، އެ މަޢުވީ. ެއހެންއިމީގަ  އޮތްބައެއްކޮށް އެ ފުޅާ ނަން ޔާރުންފަނޑި ތިން އޮތްަރއްވާަފއި އިކުސޮ

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުިރއްޔާ.، ނީ. އެހެންވީމާހީވަށް ޑަނހެން ައުޅގަވާސާފުވެަވޑަިއގަންނަ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޖުސި މޫސާބަރު ންދޫ ދާއިރާގެ މެފޮނަ

ން ފެނުނު އަމުރުގައި ެވސް އިޓުސަ ވެބްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުނު އަމުރުގައި އަދި ނޑަށް ިލބުއަުޅގަ. ޝުކުރިއްޔާ 

ގުތު އޮތް ވަ ނުޑ އަތުގައި މިއަދި އަޅުގަ .ންޒަރެއްއޮްތ މަފައި ިއކޮށްސޮ އިރެއް މީގަ ނުފެނޭ ފަނޑިޔާށްކައަޅުގަނޑަ

އް ނެތް. މިއީ ކޮށްފައެ ވެސް ހިސާބެއްަގއި ފަނޑިޔާރެއް ސޮއިބުނު ކޮޕީގައި ެވސް ހަމަ އެއްރުަގއި ވެސް ލިމުއަ

 ހުންނަ ްޓގައިބްަސއިގެ ވެމް ކޯޓުރީސުޕް. ކަމަކީ  ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް. މިހާރު ތި ފާހަގަކުރެއްވިއަޅުގަ

 ން ބޭނުން. ކޮށްލައަޅުގަނޑު ހަމަ އެކަން ސާފު ތޯ؟ެއީއ ތަފާތު ކަމެއް އަދި ނެރޭ އަމުރާ އަމުރާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން އިނޭގތޯ. އާދެ! ފުރުޞަތު

 

  ން:ހަކަދެއްެކވުވާ ރީފްޢަهللا ދުބްޢަ އަލްއުސްާތޛު ސްސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ރައީ ޝަލްޖުޑީ

 ން ސޮއިކުަރްއވާގޮތުން ފަނޑިޔާރު އުސޫެލއްގެ އްމުއާުކގަިއ ރުތަތުގެ އަމުބާވަ ނެރެވޭ މި ންސުޕްރީމް ކޯޓު އާދެ!

ނަ ކޮޕީއެއް. އެހެންވީާމ، ން ޖަހާފައި އޮ ޕރީމް ކޯޓުގެ ަތއްގަނޑުލާނީ ސު ސައިޓަށް ަސއިޓަކަށް ނުލާނެ. ވެބް ވެބްކޮޕީ

. ދެން މިހާރު މެންބަރުން ންަނވަނީގަޑައިށް ތިޔަ ފެނިވަންބަރަރި މެޒަތްތެއްއިޕީހެން ކޮ ނޑަށް ހީވަނީ އެއަޅުގަ

ރުގެ ކޮޕީެއއް ިއވާ އަމުހަުޅްއވާފަހުށަ އިފަނިޑާޔރުން ސޮއިކުަރްއވަްއވި އެ އަމުރު ނެރު، ޔާރުންފަނޑިެގ ސުޕްރީމް ކޯޓު

 ވަނީ.  ހަވާލުކުެރވިފައިށް އިދާރީ މޭޒަ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

ތަްށ ހަގަކުރި ގޮވެްސ، ައޅުަގނޑު މި ފާމަނައެހެން. ތްަބއޮއެ އިގަ ކޮޕީ ތްމިާހރު ލިބިފައި އޮ ށްނޑައަުޅގަ. ކުރިއްޔާ ޝު

ވުން. ެއއީ ވަރަށް ޮބޑަށް ަސިއޓްގަިއ ހުންނަ މައްސަލަ ތަާފތުއާއި ވެބްމި ކޮޕީ  ،ކަމެއް ބޮޑުވާ ޑު ވަރަށް ކަންނއަޅުގަ

ހުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ީރ މަވަރުނިމިދިޔަ ފެބު ،ގެ ދެވަނަ ސުވާަލކީގަނޑު އަޅު ން ކަމެްއ. ދެބޮޑުވާންޖެހޭ ކަން

ވެްސ ކާ އެީކގައި ހަމަ ކުޑަދުަވސްކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި އަނެއް ތަން. އަދި އެ އަމުރާ ގެންދިޔަ އަމުރެއް ނެރެިވެގންދިޔަނިފެ

 ވަރާ ުތގެ ފެންފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަހަމަ ނީ ވިގެންދަން ފާހަގަކުރެ ކަގަނޑަށް އެ އަމުރު ބަދަލުވެގެންދިޔަީއ. ައޅު

ރުްނެގ ޖޭގެ ފަނޑިޔާދިވެހިރާއް ،ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ލުގަނޑު ުސވާޅު އަގޮތަށް.  އްވާލެ ޭޅގޮތުން އުފެދޭ ސުގު

ށް އެއީ މަކަ ގެ ޒިންމާއެއްކޮމިޝަން ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ާދަގއި އެބަ ބަޔާްނކުރޭ ވަނަ މާއް 56ގާނޫނުގެ 

ނޑިޔާރުންގެ ފެންވަރު ފަހަރުން އެއް އަހަރު ދެ އަ ންމެކޮމަށްޓަކައި މަސައްކަުތގެ ފެންވަރު ބެލު ންގެޔާރުޑިފަނ
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 ؟ވަނީބުނާ ގޮަތށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ފަހުން މި މާއްދާގައި މި  އެންމެތޯއިޚެއްގަ ވާނެ ކަމަށް. ކޮްނ ތާރީވަޒަންކުރަން 

 ދެއްވާ.  ުޅގަނަޑށްމުގެ ތަފްޞީެލއް އަކައެ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް  ންތުސަރިޔާ

 . ތޯއަރުވަން އިނގޭ އާދެ! ފުރުޞަތު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:މަސްތޫރު ޙުސްނީ  އަލްުއްސތާޛު އީސްސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނައިބު ރަ ޖުޑީޝަލް

 ހަމަ ވަރަށް ކީ . ފަނޑިޔާރުން އެޕްރަިއޒަލަރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ހުގައި ކޮމިޝަނުން ދަށް ައުއމަށްފަޖޫއެ ގާނޫނު ވު .އް ަފއިވާ ކަމެއަުޅއްވާުނގައި ބާރު ޑިޔާރުންގެ ގާނޫނށް ފަބޮޑަ

 ގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް އުއްތަމަ ޕްރީމް ކޯޓުރުގެ ސުހަރުގަިއ އޭވަނަ އަ 2014 ،މަެވސްނަ އޮތް.ކުރަްއވާފައި އެބަ 

އެ  ށް.ނަކޮމިޝަޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  އޮތްއެބަ  އްސިީޓއެ ނުވާފައި އޮތްވެސް ސޮއިކުަރްއވާފައި ފޮފަނޑިޔާރު 

 2014ނުެގންދެވޭނެ ކަމަށް. ށްރިއަކުނަށް މެންނޑުއަޅުގައި ލް ކަންތައްަތކުގަ އޮްތ އެޕްރައިޒަ އެބަދަންނަވާފައި ޓީަގއިސީ

 ށްޑުމެންނައަުޅގަނއްޖެ ވިެގޒެޓު ވެސް ުކރެ ގަވާއިދު ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ އެ

ގައި މަހު ބަރުންސެޑިތް. ދެން ިމ ނެ އްއިގެންފައެ ކަތް ހިނގަ އްސަ ، އެ މަހެންނަމަެވސް. އެ.އެސް.ސީއަށްޖޭ

ހަގަކުެރިވގެން އަުޅަގނޑުމެން އެ މަސައްކަްތ ުޅގަނޑުމެން އެކަން ފާއަދެން  ލުވެގެންންބަރުން ބަދަ މެ އަޅުގަނޑުމެން

ރަށް ިދރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުީނ ތުމެން އިނޑުވެްސ، ައޅުގަމަފީމު. އެހެންނަފަށައިގެން

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ގަ. އަޅު ތް ކަމެކޭއި އޮށްފަސް.ީސއަށް ގާނޫނުން ލާޒިމްކޮޖޭ.އެމި ކަމަކީ އޭގެ ޒާތުަގއި 

މެއް ައއިސްގެްނ އްޓުނޑުެމން ހުގެން އަުޅގަލައިބަ ށްއެ ކަންބޮުޑވުންތަކަ އިޕްރީމް ކޯުޓެގ އެ ސިޓީއާ ކޭ. ސުއްކަތެމަސަ

ގެން ކުރިއަށް ގަނޑުމެން މި މަސައްކަަތއި. އެހެްނވީމަ، ައޅުެއއްމިއީގެ މަސަްއަކތެއް ނޫނޭ ވަރުއްޓަންޖެހޭބަހަ

ވޭތޯ މެން އެ ފާސް ަގއި ައޅުގަނޑުކުރުމަށްފަހުޖެންޑާުޅގަނޑުމެން ެއ މަސަްއކަތް އެއަ މާ،ވީ. ގެންދަންޖެހޭނޭ

ދަނީ.  ންނަށް އެކަން ނުކުރެިވގެން މިމެޅުގަނޑުނަމަވެސް، އަދި އައެހެންޔައީ. ންދިބަލަމުނޑުމެން އަޅުގަ

 .ތައް ފެށޭނެ ކަމަށްއްތަގެްނގޮސް މި ކަން ކަްނ ކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ކުރިއަށްއެ ، ެއއީއެހެންނަމަވެސް

ބުނީ  މި ،ތީެރވިފައި ނެ މަސައްކަތްކުވާ ކަމަށް ވަންޏާ ިމހާތަނަށް މިދަންނަ ގޮަތކަށް މާ، ކުރުއެހެންވީ

ގެ ކަންބޮުޑވުންތަްއ ގުިޅގެން ެއ ބޭފުޅުން ގެ ސިީޓއަކާޕްރީމް ކޯޓު ފައި ނެތީ ސުޒަލްކޮށް މަސަްއކަތް ފެށިއެޕްރައި 

އޮީތ  ވެސް އެށް ގޮތަ ސީދާ ވެސް އަދި ގޮތަކަށް  ވީމާ، ނުސީދާހެން އެ ނޭ.އެ މަސައްކަތް ނުުކރެވިގެންހުރެގެން 

 ،ގޮތަކީ ވާ މި އި މީގަޮއތީ.  އަޅުްއވާފަޭއ މިއެޅިަފއޭ. ހުރަސްތަށް ހުރަސްކަމަސައް .ީސގެޖޭ.އެސް ގެޕްރީމް ކޯޓުސު

ޔާރު އިންނަވާ ޑި ފަނ ކޯޓު ސުޕްރީމް ރެްއ ވެްސ. ެއ ރީމް ކޯުޓގެ ަފނޑިޔާޕްއިންނަވާ ސު .ސީަގއި އެބަޖޭ.އެސް މިހާރު
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 ެއއާ އަނެއްކާ ވެސް ން ކޯޓު ރީމް ޕްށް ސުދެވަނަ ފަހަރަ އްކާއަނެ އިފަހުގަނިންމުމަށް ޖޭ.އެސް.ސީ މި މަސައްކަތް

މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް މި  އެކަހަލަ ކަމެއް . ނިންމުމާ ވާނިންމަ އްކަންތައްތައެ ސަލަ އިދިކޮޅަށް މި މައް

ރު ހާމި މަވެސްނަ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ންނޭގެ ސަބަބުމް ކޯޓުޕްރީސީދާ ސު ވަނީ ހަމަ  ޖެހިފައި މިމަޑު

. އެހެންވީމާ، އެ ރަންކުނޑު މަަސއްަކތްއެބަ ކުރަން މި ކަންތައްަތްއ ފެށޭތޯ އަޅުގަ ތްކަ މަސައް މެންގެގަނޑުއަޅު

 ހަމަ ދަންނަވާލީ. ޝުުކރިއްޔާ. ވާހަކަ

 

 ެކވުން:އްވާހަކަދެ ރީފްޢަهللا ދުބްޢަ އަލްއުސްާތޛް ސްސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ރައީ ޝަލްޖުޑީ

އިުބ ނަޝަްނގެ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމި ގަނޑުމެންގެ. މިހާރު އަޅު ގެންނުންވެބޭ ަލންތުރުކޮށްކުަޑކޮށް އިއެްއޗެއް 

މް ކޯޓުްނ ޕްރީ ސުވެިހރާއްޖޭގެކޮމިޝަނަށް ދިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  އިގުޅިގެން ކުީރގަ  ރައީސް އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކާ 

ެއއީ ދެން  .ވީޅު ދާވި ހަކަވާ   އޮތް ސިީޓއެްއގެވަނަ އަހަރު ފޮނުވާފައި 2014ރުގެ އުއްތަމަ ފަނިޑޔާުރ އޭ

މައްޗަށް ހުށަހެޅުއްވީ ސިީޓެއއް. ދެން އްގެ މެނީ ނިންމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވައޭރުގެ ފަނިޑޔާުރންގެޔާރުން ފަނޑި

ފަހިކުރާ ދެމެދު ކަން ކޯޓާޕްީރމް އި އަދި ސުކޮމިޝަނާޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ްއގެ ދަށުން މަލުކުރަމުންދާ އުސޫލެއޭރު ޢަ

ކަންތައްތަުކގައި ގޮތެއް ނިންމާ  ންނަފުށުއެރުންތައް ހުޓީން މިކަަހލަ ކޮމި ގެން އެފެދިއް އުއެ ޓީމިކޮމުަގއި ނަ ގެކޮމިޓީ

. އެހެްނވީމާ، ނުހިނގާ އޮތީ ީށގެންވާ ގޮެތއްަގއިއެކަ މަވެސްއެހެންނަ ،އެ ކޮމީޓީގެ މަސަްއކަތް، ޅިގޮތަށް ކަނަޑއެ

ން އަލުން އެ ކޮމިޝަނުސް ސަރވި  ޖުޑީޝަލަންރުހާމި ޑުމެންގަނއަޅު  އެެހންނަމަވެސް،ފައި އޮތީ. މިކަން ހުއްޓި

ކޮމިޝަްނގެ ފަރާތުން އް ކަންތައްތަ  ރޭގަިއ ހިމެނޭޔަުތ ތެލިއް އޫމަސް  އިުތގަކަކޮމިޝަންގެ މަސައް އިޓީ ުއވާލަކޮމީ

. ދަނީ  ރުން މިހާކުރަމު ކެއްތަ ކަންތައްހުރި ކުރެވޭ ގޮތަށް މިޝަނަށް ފަހިކޮ ކަންތައްތައްއެ . ދަނީ މިމިހާރު ކުރަމުން 

 ލަން ވެގެން. ކަ ދަންނަވާ ވާހަ އެހެންވީމާ، އެ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ން.. އަިދވެސް މޫސާ ސިރާޖަށް ފުރުޞަތު އަރުވަޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

ރޭަގއި ޔިތުްނގެ ތެންޮބޑުވޭ ަރއްށް ކަރަވަހަމަ  ނޑުގަައޅު ކަމަކީެޖހުނު  މައިގަނޑު ކުރަންުސވާލު ގަނޑު މިއަޅު

ނަންޖެހެނީ މިއޮންނަ ސުވާލުތަކަށް. އެގޮތަށް އަން ހަމަ ގުޭޅގޮތުން  ޔާރުންގެ ފެންވަރާވޭ ވާހަކަަތކަށާއި އަދި ފަނޑިދެކެ

ކުރުމަކީ ލުތި ބާފަހަރަށްެދަވނަ  ނެއް ނެޭރ އަމުރުންޔާރުފަނޑި އްްނ އެ ެހން އެްއ ބެންޗަކުށް ފާހަަގކުރިމިދެންނެވި ގޮތަ

މަަކށް ވާތީވެ. ހަމަ އެކަން ކުެރވޭނެ ކަސުވާލުގޮތުން  ކުރުމަކީ އެ ފެންވަރާ ބެހޭޅުން ތިބެގެން ހަމަ އެ ބޭފު
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ްއ ގަކުރަްއަވއިފި ކޮމިޓީއެ ހުރި ުސވާލުތަުކގެ ތެރޭަގއި ދެންމެ ފާހަ ުޑގެ އިތުރަށް ކުރަންފާހަގަކުރަން. ދެން އަުޅގަނ

ޑަށް  ހިތުން އަޅުގަނދެން އަޅުަގނޑުނަން. ންގެލުއްތަކަށް ބަދަތަންކަ ންނަހު އި މި ގާނޫނުގަ ހަދައިގެން 

ޖިލީހުން ގާނޫނުގައި ިލޔާ ެއއްެޗއް އެ ބަދަލުކޮށް އިޞްލާޙުކުރާީނ ރައްޔިތުންގެ މަ އޮންނަނީ ވިފައި މިލުކުރެ ގަބޫ

 ތޯ ީކއްެވގެން ؟ންސީ.އެސް.ޔައީ ޖޭދި ން މިވިގެކުރެމަލުޢަން ކިހިނެއްތޯ ގުިޅގެ ީޓ އައުމާސި ، އެމާހެންވީއެ ށް.ކަމަ

 އެއް ައއުމުން ޓީސި ކޯޓުން މްރީޕްސު ،ށްނުކޮލުމަޢައިުރަގއި އެގޮަތށް ތްއޮ ބަާޔންކޮށްފައިތަކަށް ގާނޫނުަގއި ވަކި ގޮ

ންތޯ ިތ އިރުަގއި ީކްއވެގެއޮތް  ށްތައްދާ މިގޮމާ މިއެއް ނެތް. މާއްދާ އުވިފަ  . މިތްާމއްދާ ެއބައޮ ހަމަ ގާނޫނުގައި މި

 ކޯޓުން އެ  މްރީޕް މަސައްކަތްަތއް ނުކޮށް ސުހުރި ހަވާލުކޮށްފައި ތި ކޮމިޝަނާން ެގ މަޖިލީހުއްޔިތުންނުން ރަކޮމިޝަ

  ؟ތީއޮނިންމާފައި ތަށް އެގޮ ގެންތޯީކްއވެ އެ ؟ނަ ސިޓީައކަށް މަޑުޖައްސާލަނީސައްކަތްތައް އަންމަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 އަރުވަން. ތުށް ފުރުޞަބަރުންނަ މެންޝަންގެދެ! ކޮމިއާ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:މަސްތޫރު ޙުސްނީ  އަލްުއްސތާޛު އީސްސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ ނައިބު ރަ ލްޖުޑީޝަ

.ސީއަށް ސް.އެން ޖޭގާނޫނު ،ދައިންލި ފަމަ ކުރީަގިއ ވެސް ދަންނަވާގަނޑު ހަންބަރު. އަޅު އިްއޒަތްތެރި މެއްޔާޝުކުރި

ަގިއ އި ފެްނަވރު ބެލުމުގެ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުންގެ ވަރު ބެލުން.ފެންަގއި ޒާތު ގެ އޭ  ެމއް ަކމަކީލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ކަ

 މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ. އެޔާރުން ވެސް ހަމަ ބޭނުންވާ ކަމެއް. ފެންވަރު ހުރެގެްނ އެއީ ހަމަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ަފނޑި

ސައްކަްތ މަ އެ ނެވާދިމާހަމަ  ވެސް ތައްލަމައްސަހަގަކުރެްއވި ފަދަ ބަރު ފާއިއްޒަތްތެރި މެން ދެންމެ

 ގުޅިގެން އޭރު އެ  އާސިޓީ ކޯޓުގެ މިދެންނެވި މްޕްރީނަމަވެސް ސު ވަންޏާ. ރެވޭ ކަމަށްނޑުމެންނަށް ނުކުއަޅުގަ

ެއުކ ޔާހިތާމަ .ބޫލުކުރަންގަގަނޑު ހަމަ އަޅު . އެއް އެއީނެތީ. އެއީ ޖޭ.އެސް.ީސގެ މައްސަލަ ފައިމަސައްކަތް ހިނގާ

ގަނޑުމެން ްއޔާ ެއވާަހކަ ވެސް އަޅުެވއްޖެގޮއްސަ އޮނަމަވެސް ގޯސްކޮށް ކަމެްއ އެީއ.  ކަމެއް ންޖެހޭހަގަކުރަފާ

 އޭރު. އޮތީ ފައި ނޑުމެންނަްށ ނުކުރެވިގައެއީ އަޅު  .ދަންނަވަން އެކުޔާމަތާވަރަްށ ހިހޭނެ. ފާހަގަކުރަންޖެ

ންގެ ތެރެއިން ގިނަ ަގނޑުމެދެން އަޅު  ގެންރެވި ާފހަގަކު ގަނޑުމެންނަށް އެކަންހާރު އަޅުމި، މަވެސްއެހެންނަ

މިހާރު ހަގަކުރެިވގެން މެންނަށް އެކަްނ ފާުގޅިެގން އަޅުގަނޑު މެއް، އަލަށް ައއުމާލުވުރު ބަދަނަކީ މިހާމެންބަރުން

، ދަނީ. އެހެންވީމާސައްކަްތ ކުރަމުންމަ އެ ގައިއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުކަންތައްތަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އެ 

ންވަނީ އަދި މަ ބޭނުނެ. އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ހަށް ފަހިވެގެންދާގަނޑުމެންނަންަތްއތައް އަޅު ކަ  އެރާދަކުރެްއިވއްޔާއި

ބޭފުޅުންގެ  ން. އެރެވެވަަޒންކުބޭފުޅުންގެ  އެވަީނ ފެންވަރު ލައްވެސް ބޭނުންފުޅުވެ ޑިޔާުރންރުން ގިނަ ފަނއިތުއޭގެ 

ރަށް އިތު އޭގެ ންާދނީ. އަދިނިމިގެއްސަލަތައް ެވސް ރަނގަޅަށް ނިމިގެންދާ މަކުރެވުނީމަ ޒަން ވަރު ވަންފެ
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 ކުރާ އިތުބާރު ެވްސ ސްމުންޚަުތބާރު ވެސް އަދި  ކުރާ އިއްޔިތުންމެދުަގއި ެވސް ރަ އާގެ ފަނޑިޔާރުން

ހުރި މަހިތާރަށް ، ވަެއހެންވީމާ ކުެރވޭ.ކަމެއް ނު ށް އެނަން އް އަުޅގަޑުމެނެގޮތުން ވާ . މިހާރު މިއަރަިއގެންދާނެކުރި

 އެ  ،ިސޓީ އެހެން އޮަތކަސްކޯޓުެގ  މްޕްރީސުރެްއވިްއާޔ އަދި ކުއަުޅގަނޑުމެން އިރާދަ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ  ން މިހާރުގަނޑުމެއަޅު ،މަވެސް ންނަ. އެހެދިޔައީ އެަގއި ދިޔަ ކަމެއް ރީދިޔަަޔސް އެކުއް ެއގޮތަށް ކަންތައްތަ

 ާޔ. އްރިުޝކުން ކުރާނަން އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ. އެކަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

އަޅުގަނޑު މިފަހަރުގެ ުތރަށް. އި ޓަަކއިރުޞަތަށްއަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފު ރިރުޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މުޤައްއާދެ! 

ވަނަ  159ސާސީގެ ޫނނުއަޤާ ،ށް. ސުވާލަކީރީފަޢަهللا ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޢަބްދު ހަމަ  ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވަނީ

ޔާރުންގެ ގާނޫުނގެ ވަނަ މާއްދާ ާއއި އަިދ ފަނޑި 21ގެ ގާނޫނުގެ ޝަނުސާރވިސް ކޮމި ޖުޑީޝަލް އާިއ،އްދާމާ

ތަކެްއ ޔަތުސްއޫލިއް ުހރި. މަފަިއ އެބައް ދީޝަންއަްށ ބާރުތަކެސާރވިސް ކޮމި ލްޑީޝަ ވަނަ މާއްާދއިން ޖ23ު

ްސ  ަރއީދާކުރުން ެއއްެވސް ވަަރކަށް ކޮމިޝަންގެއަޔަތުތަްއ އޫލިއް ންނެވި މަސް. މިދެތްހަވާލުކުރެވިަފއި އެަބއޮ

ން ނުލިޭބ ސީނޫނުއަސާޤާއް ނުވަަތ ނަކުން ނުލިބޭ ބާރެާގނޫ ާދކުރުން ެއއީތަްއ އަމަްސއޫލިއްޔަތު ބޫލުކުރަްއވަންތޯ އެގަ

އީ ކުރުން އެ ލެއްމަޢަްށ ބުނާ ގޮތަ މާއްދާތަކުަގއި އެ އެ ؟ރަްއވަންތޯބޫލުކުގަން ކަމަށް ކުރުބާރެއް ބޭނުން

 ؟ތޯބޫލުކުރަްއވަންގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަރީފް ވާޢަهللا ޢަބްދުއަލްއުސްާތޛު ަޝންގެ ރައީސް ސް ކޮމިރވިސާ ޖުޑީޝަލް

 ެގވުމަކާ ޒިރުކުރުމަށް ވަަރށް ކުރު ނޯޓިސްެއއް ދެްއވާފައި އެްނގެވި އެންހާންބަރުން ގެ މެ އަށް ކޮމިޝަންކޮމިޓީ މި

އްވަްނ ސާފުކުރަލޫމާތުތައް ޢުމަހަލަ ން ޙަޤީޤަތުގައި މިކަ މި ކޮމިަޝނުގަނޑަށް ހީވަނީޅުއިނީ. އަ  މިޒިރުވެ ހާގުިޅގެން 

ތެިރ އްޒަތްރަށް އި ތުއި، އޭގެ މާގައި ވެސް އޮންނަ މުްއދަތެއް ނުދެއްވާ. އެހެންވީކޮމިޓީގެ ަގވާއިދު  ބޭނުންފުޅުވަންޏާ

މަށް ނުކުތުުމގެ ނަށް އައުތުން މިތަެގ ފަރާކޮމިޝަން މަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިކަބަރު ތިޔަ ފާހަގަކުެރއްިވ މެން

އީ ސް އެނގިފަިއ އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އެ ކަށް ކުރެވޭނެ ުސާވލެއް ކަމަށް ވެުޅގަނޑުމެންނަށް ެއްއވެސް ގޮތަ އަކުރިން

  މި ސުވާލަށް، ތި . އެހެންވީމާގަނޑުމެން ބަލައިގެން ައއީކަމެްއގެ މަްއޗަށް ައޅު 3ޓީަގއި ވިދާުޅވެފައި އޮތް ސި

 . ކަށް ނެތްވޭދެވަގުތު ަޖވާބު

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި
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އަޅުގަނޑުމެން ޑަށް ބޮ ވަަރށްެވސް  ށްސަށް މި ކޮމިޝަންގެ ރައީކޮޞަންބަރުންނަށް ޚާއްކޮމިޝަންގެ މެ

ގެން ޔާރުެވވަަޑއި އްވަރަށް ެވސް ތަރުވެަވޑަިއގެން މިންޔާމުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ތި ތައްކުރު  ޝުކުރުދަންނަވަން

 . ދަންނަވާލަން ށްޓަކައި. ދެން އެހެން ުސވާލެއް ކަމަ ދާންަރްއވަމުކުއް ހިއްސާލޫމާތުތަ ޢުގަނޑުމެންނަށް މައަޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

މިގެަނިއ ޅަށް މަ އަުޅގަނޑު މިކޮ ޖެހުނީ ހަ ުސވާުލ ކުރަން މި އެ ޅުގަނޑުރިރު. އަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައް

ގައި. އެކީ  ތައް ހުރުމާރަން ބޭނުންވާ ބަެއއް ކަންަތއްފުކު ގެ ކުރިން ސާމުއުދި ުސާވލަށް  ކަންތަކުަގއިހުށަހެޅުނު

ޖަވާބެއް  ވާލަށް ހަމަސް އަުޅގަނޑުެގ މި ސުބޮޑަށް އެދެން ކޮމިޝަްނެގ ރައީ ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް އެހެންވީމ

ުސވާލަްށ   އެފައިގެން ކަމެއް ސާފުކޮށްގުޅި މާނެވުނު ބޭނުގެ ލުވުމަށް މި. ެއއީ އަުޅގަނޑު މި ބައްދަދެއްވުމަށް

އަށް ޓީ ގަނޑު އެދެން ކޮމިއަޅު ހަމަ ، . އެހެންވީމާއޮތް ސުވާލަށް ދެވެްނ އޮތީ ންްށ ދެޑަގަނފުކުރުމަށްފަހު އަޅުސާ

 އެކަުމގައި ފެންނަ ގޮެތއް. . ނގޭތޯވުމަށް އި އެކަމުަގއި ޖަވާބުެދއް

 

 އްެކވުން:ކަދެހަރީފް ވާޢަ هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛްަޝންގެ ރައީސް ސް ކޮމިރވިސަ ޖުޑީޝަލް

ނޫނީ ގޮތުްނ ގުޅިގެން ގާ ތި ސުވާލާސް ވެ ގަނޑަށް ޅުީނ އަރުވޭއް އެބެވާންނެވި ގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް ޖަށް މިދެއަޅުގަނޑަ

 ށް އަޅުގަނޑު ީތވެ މި ކޮމިޝަނަކަށް ނުވާއޮތް ކަމަ ، ކުރިން އެނގިފައި މާ. އެހެންވީފަހުރި ކަންތައްތަކެއް ބަލާ

ނުގެ ަގވާއިުދގަިއ ޝަމިންނަްށ ކޮ، ައޅުގަނޑުމެހެންވީމާ ކަމެއް ނޫން ތިއީކީ. އެފަިއ އޮތްޒިރުވުމުގެ ކުރިން އެނގިހާ

ކަްނތައްތައް އެނިގގެން ނޫނީ  ށް އެންނައަުޅގަނޑުމެ ،ހޭޖެށް ެވސް އެބައިދަީޓގެ ގަވާ މިމި ކޮބުނާ ގޮތުން ވެްސ 

މެންނަށް ގަނޑުއަޅު  ަމކު ތި. އެކަވީ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެއެހެްނވީމ ުފރަތަމަ ކަމަކަށް. ވާބުދާީރވާނީ.ކިހިނެއްތޯ ޖަ

 . ތައް ބަލާފތީގެ ކަންތައްފޮނުވިދާނެ ވާބު ފަހުން ޖަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ހެން ުސވާލެއް ުނކުެރއްވުމަށް. އެރުރާތަކުްށ ޝުކުިރއްޔާ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ުސވާުލ ދެން އިތުރަށް ބޮޑަ ވަރަށް

  ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. މަށް ަވރަށްށް ވަަޑިއގަތުއަގެން ކުރި އެސުވާާލއި މަނަވާ އޮތްކަމުަގއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާޖުސި މޫސާ ބަރުންމެ ދާއިރާގެ ދޫފޮނަ

 ،ނުުކރާނަން. އެހެންނަމަވެސް ރެއްސުވާލެއް ތަކުރާ ނޑު ދެން އެޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގައާދެ! 

އޮތް  ންކުރަ ޝަނާލެވުނީ. އަުޅގަނޑު ދެން ކޮމިށްއްގެ މަތިން ތަކުރާރުކޮހަރެފަ ތީވެ ދެމުވާ އްން މުހިނޑަށް އެކައަޅުގަ
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ލަ ފިޔަވަޅުތަކެއްޯތ ގޮތުން ޮކންކަހަ މިޝަނުން އާއްމުކޮށް އިދާރީ ކޮމީގެ ުކރިން ތިޔަ ،ސުވާލަކީ  ރުއިތު

ޔަ ކޮމިޝަނުން ގޮތުން ިމހާތަނަށް ތި ދާރީތެްއގެ ފިަޔވަޅުތަެކއްތޯ އިން ބާވަކޮ ؟ހުރީ ފައި މެދު އަޅާ ނޑިޔާރުންނާފަ

  ؟މެދު ންނާއަޅާފަިއވަނީ ފަނޑިޔާރު

 

 ވުން:ން ވާހަކަދެްއކެ ތުރިޔާސަ

 ިއނގޭތޯ. ވާލަންހުޅު ޞަތު! ފުރުދެއާ

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަރީފް ވާޢަهللا ޢަބްދު ސްާތޛްއަލްއުަޝންގެ ރައީސް ރވިސް ކޮމިސަ ޖުޑީޝަލް

ކުރާ ޤީޤުތަޙު އިކޮމިޝަނުން ބަލަ ،ވާބުަގިއ ދެންނެވެން އޮތީގެ ޖަސުވާލު  ތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި! އިްއޒަތްއާދެ

ިމޝަނުގެ ކޮމިީޓއަށް ފެނިގެން ވާ ކޮޅިފައިވާ ސާބިތުގޮތުން ހުށަހެ ޅޭގު ފަނޑިޔާރަކާއްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު ެއ މަ

ތަކުެގ ނޑައެޅިފަިއވާ އަދަބުގާނޫނުގައި ކަ  ހުރި ޝަނުން ނިންމާފައިގަިއ އެ ކޮމިކު މައްސަލަތަށް ހުށަހެޅޭޝަނަކޮމި

 ކޯުޓ ކުރާސައްކަތް ނުވަތަ މަ ތެރެއިން އާއްމު އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ގިނައިން ހުންނާނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި

ޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެްއ ފަހުން އަ އެންމެ ،ތަްއ. ނަމަވެސްކަން 2 ، މި، އެހެން ކޯަޓކަްށ ބަދަލުކުރުމާރުންކުދަލުބަ

ގުިޅގެން  އަކާ  ސުލޫީކ މައްސަލަހެޅުނުޔާުރެގ މައްޗަށް ހުށަްނ ނިންމާފައިވާނެ ފަނޑިނުއްަގއި ކޮމިޝަމައްސަލައެ 

ހަޅަންޖެހޭ ޖިލީހަށް ހުށަޓަަކއި ރަްއޔިތުންެގ މަކުރުމަށް ަވކިޤާމުންޔާރުން މަނަށް ބުރަވެވުނީ ެއީއ ފަނޑިޝަކޮމި

 ވަނީ.  ހާރުނިންމުން ނިންމާފައި މި ބާވަތުގެ މަްއސަލަެއއް ކަމަށް. އެހެންވެ އެ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ން. އަުރވަރުޞަތުފުށް ނަސައިޙުވަގުުތ އަުޅގަނުޑ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ށް ޝުކުިރއްޔާ. މިބޮޑަ ވަރަށް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތުށް ރާޖަބަރު ސިއިްއޒަތްތެރި މެންްއަގިއ ފަހުން އެހެން ަވގުތެގެއޭ

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިސަޙުމެންބަރު ޢަލީ  ގެރާކެންދޫ ދާއި

ޒުކޮށްލަްނ ސުވާލު އަމާ މި ށްތަފްޢަރަލް އިބްރާހީމް ރިޖެނެ ރނީބަރު އަދި އެޓަގަނޑު ހަމަ މި ކޮމިޝަންގެ މެންއަޅު

ންނަ ނިމުމެއް ކަމަށް އޮދެމިވަމުންދާ ޒުފީގެ ނިމުމަކީ ތަނ2019ްޖޫން  12ފެނޭ ންނަށް އެބައީ އަުޅގަނޑުމެބޭނުން. އެ

އެއީ އަުޅގަނޑު . ފދެއްވާތު ވެސް ވޯޓު ފްޢަޮއވޭ ރިންމުމުގަިއ އެބަްނ ނިންމާފައި އޮތް ނިއެސް.ސީޖޭ. އިކަނޑައަުޅްއވަ

 ެއއް ނޫން ކަމަށްދުސްތޫރީ މައްސަލަދެންމެ އްާވފައި އަދި ދެތު ވޯޓުފްޢަރިޒުކޮްށލަނީ ހަމަ ވާލު މި އަމާސުމިހެން 

ން މިއަދު މި ނިންމެވި ނިންމެވުން .އެސް.ސީޖޭނިންމެވުން ޅުން ބޭފު ތިޔަބު އެ ސަބަ ،ންޒައޭގެ ރީ ،ވެގެންތޯ 
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ދުސްތޫރީ ން ކޯޓުން ދެމް ޕްރީސު ،ނީންނަވައަޅުގަނޑުމެން ާއއްމުޮކށް މިދަ ؟ސަބަބުތަކަްށތޯކޮންީވ ބިނާކުރެއް

 ވާނެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އެ ފަހުެގ ނިންމުން ކަމަށް ހަމަ ބައްލަ  ބުނީމަ އެ އޮންނަނީ. ދެން އެންމެއް އޮތޭ މައްސަލައެ 

 މްޕްރީ، ތިނެއް ހަތަކަށް ވިޔަސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުނަކަށް ވިޔަސް ހަމަ އޮތަސް ނެތަސް. ފަހެއް ތިރިވަ

، ޭއ. އެހެްނވީމާދުސްތޫރީ މައްސަަލއަަކށް ވެސް ވީީއ އެ. އެހެންވީަމ، އޭވިދާުޅވީ އިންމަހު ބަސް ނި މެ ފަކޯޓުން އެން

އަމުުރ އަދި އެ  ރުްއވި އަމުރަކީ ެއއީން މިއަދު ނެޓުކޯ މް ޕްރީސުމެވީ. ނިން ތި ެގންތޯއޭ، ީކްއވެއްހިނެތިބޭފުޅުން ކި

 ދުސްތޫރީ ތި ނިންމެވީންމުން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ތިޔަ ނިންމެވި ނި ވެސް މިރުއްވާފައި އޮތް ނަމަނެ

 މަށް އްެލވި މައްސަަލއަކީ ދުސްތޫީރ މައްސަލަެއއް ކަމިއަދު ެއ ބެކޯޓުން  މްޕްރީސު، މައްސަލަެއއް

  ؟ތޯދެކެވަަޑއިނުގަންަނވަނީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ތުފްޢަރިރާހީމް ބްސްތާޛު އި އަލްއު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މެންބަރު

ށް ކަމަކަ އެއް .ސުވާލަށް ބަރު ޢަލީ ހުސައިން ތި ކުރެއްވި ތްތެރި މެންކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިްއޔާ! އާދެ

ރވިްސ ސަ ލްަރއްވާަފއި ނެތް ޖުޑީޝަލެއްަގއި ބަޔާންކުހާމުރުަގއި ެއއްެވސް ނެރުއްވި އަ ކޯޓުން މްޕްރީސުމިއަދު 

ވެފައި އޮތީ ފުޅުން ވިދާޅުބޭ މަކަށް. ހަމައެކަނި އެެގ ނިންމުން އެއީ ބާތިލު ނިންމުމެއް ކ2019ަޖޫން  12ގެ ކޮމިޝަނު

ވާލެއް ނުއުފެދޭ. ދެވަަނ ސު މެދު ކާއިސިއްޔަތަގެ ގާޫނނީ ހަ، އޭށް. އެހެންވީމާމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަޢަށް އައެ

 ،ވަނަ މާއްދާާއއި 159ގެ ނޫނުއަސާސީ ޤާ ،އާއިމާއްދާަވނަ  157ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ،ކުަރނީބޫލުގަގަނޑު ކަށް އަޅުކަމަ

އޮތް ރިހަމައަށް އެބަދޭ ގާނޫނީ ބާރު ފުލިބި ދާއިންނަ މާއްވަ  42އިުދގެ ޮކމިޝަންގެ ަގވާރވިސް ސަ އަދި ޖުޑީޝަލް

މެދުގަިއ ުސވާުލ  ތާ ހަިއސިއްޔަ ، އެގައި. އެހެްނވީމާއިރުށް ބަލާނިންމުމަަޝނުން ނިންމިރިވސް ކޮމިސަ ޖުޑީޝަލް

 ޝަލް ބޫލުކުރަނީ ޖުޑީގަން ތަތީ އަޅުގަނޑުމެ ނެްއވެސް ސަބަބުެވރި ކަމެއް ، އެއްޖަތެއްހުއެްއވެސް  ފެދޭނެ ގާނޫނީއު

ވެްސ މެއް ކަމަށް. އަދި އެއީ މިހާރުސައްޙަ ނިންމުނިންމުމަކީ ނިންމި އިގ2019ަޖޫން  12ނުން ޝަސާރވިސް ކޮމި

 ށް. މަލުކުރަންޖެހޭނެ ނިންމުމެއް ކަމަޢަެވސް ދެމިއޮތް އެއަށް ފުރިހަމައަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ސައިންޙުލީ ޢަބަރު އިރާގެ މެން ދާކެންދޫ

 ދު މި  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މައްސަލަތަކުެގ އަދަންޖޭ.އެސް.ސީ ،އޮތް  އިހުށަހަޅުއްވާފަ ގަނޑު ދެން ތިބޭފުޅުން އަޅު

 އިލަށް ބައިތުރަޮއވޭ. އެބަޅިފައި ށަހެމައްސަލަ ހު 594އިން ފެށިގެން  2008ނު މައްސަލަ އުޅެނީ ހުށަހެޅު

ނަނީ ދެން މިއޮން 461، މާއެހެންވީ .429ނަނީ އޮން ނެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައި މިކުރާނެ ތަޙުޤީޤުތަ

 ާއއި ޖުޑީޝަލް  ޖުޑިޝަރީއަރަނީ ށްހިތަ އަުޅގަނޑު މިތެރޭަގއި. ޝަނުން ނިންމި މައްސަލަތަކުެގ  ކޮމިމަށްކުރުޤުތަޙުޤީ

ނީ އަުޑއަހަ ައުޅގަނޑުމެން މި ެއއީ ؟އޭކުރަްއވަނީތޯއްަކތްދަށުން މަސަސްވުމެްއގެ އެއްބަ  ޝަނާރވިސް ކޮމިސަ
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އް ކަމަށް. އެއަކަށް އިތުރަށް ހުންނަންޖެހޭ ބަނަތްތެރިކަން އެތައް ގުރެ ނަޒާހާންނަކީ އެހެން މީހުންނަށްވުޔާރުފަނޑި

ޅެެމއް ކިޔާލަނިކޮްށ  ޔާަރކު ފާޑެއްގެމަރުގެފާނުގެ ވެސް ފަނޑިޢުގައި ވެސް ޚުމި ކިޔަނީ އިސްލާމީ ތާރީން ޅުގަނޑުމެއަ

 ލެވެލް މި ތްތެރިކަމުގެނަޒާހާ، ށް. އެހެންވީމާހުރި ކަމައަުޑއިިވވަަޑިއގެން ވެސް ފަނޑިޔާރުކަމުން ަވކިކުރަްއވާފައި 

ވާ ހަިޑއަށްވުެރ ޅުކިޔާ ހެޔޮފު ތަމަޢުގައި މިމުޖު ،ކިޔާ މިން ނޑުމެގައިންޓެގްރިޓީ ވަރަށް ހައި ނުަވތަ އާއްމުކޮށް ައޅު

ވެްސ އެްއގޮތަކަށް ، މާރަނީ ފަނޑިޔާރުންނަކީ. އެހެންވީކުލުބޫގަ މި އަޅުގަނޑު ބައެްއ ކަމަށްވަންޖެހޭ ގައި ތިއްބަމަތީ

ވާން ނުވެްސ ބިތުޑިޔާރެްއގެ މައްޗަށް މައްަސލައެއް ސާ މިންވަރަށް ފަނ ނެތްއްލާފައި ޝައްކެ މިންގަނޑުން ބަ ޖިނާޢީ

އެީކގަިއ ތިއްަބވަންޖެހޭ  ތެިރަކމާވަތްކަމާއި، މުުރއްތެރިތްހާ ނަޒާ ގަިއ ެއއަށްވުރެ މަތީ ވުރެ އެއަށް އި. ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގަ

އިރުގަިއ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުނު 594 ،އެހެންނަމަވެސް. ހަގަކުރަނީޔާރުން މި ފާްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ފަނޑިއެބަ

ރުން ކަންނޭނގެ ނޑިޔާދަށް ކަންނޭނގެ ފައަދަ ލާއިގިލިަތކުން ގުނަނޭގ އަޅުގަނޑުމެން އިއިނ ބަމެންނަށް އެއަޅުގަނޑު

 ސްލު ތުން އަރައްޔި ،ރައްިޔތުން ލުވަނީ ައސްޅުވިދާ ، ތިބޭފުޅުން ތި. އެހެންވީމާނީޖެހު ކުރަން މިން ވަކިއަނެންހެ

ހަމަ ތިބޭފުޅުން ވެސް  ަވރަށް ފަނޑިޔާރުެގއަށްގަޅޭ. ޔާރުން ހަމަ ރަނޑިނެތޭ. ފަނ ސްލު ބޭސިްސއެއްނީ އަކަންބޮޑުވަ

، ގަނީ. އެހެންވީމާނވަރަށް ބަރާބަރަށޭ މި ހި ގެޑިޔާރުފަނއޭ. ޔާރުްނ ކަމެއް ނުވެސް ކުރަްއވަނޑިއޮތޭ. ފައިތުބާރު އެބަ

ނުކުރެވި. މްތިބޭ ޙުކުމީހުން އެބަހަރު އަ 5 ،އަހަރު 7ޓުތަކުގައި ކޯ .ޅޭހެހުށަ ލަ ެއބަމައްސަ 594އެކަމަކު 

 ރިފައިހަރު ފުހަތަރު އަތިން ،ން ކިތަންމެ ޒަމާނެއްމެކޯޓު އަޅުަގނޑު މް ޕްރީސުމިހާރު ނީ އިނގެ ންނަށްމެއަޅުގަނޑު

ްއކާ އަނެ ؟ޅެނީއު ެވގެން މިއްތޯ ހިނެ ކިއަސްލު ކޮަބއިތޯ  ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސްބަހުރި މައްސަލަތައް އެ

 ސް ސީ މޯލްިޑވްސްއިން ހަމަ އެބޭފުޅުން ސައިންޓިފިކް މެތަޑްރެންއިނގޭ ޓްރާންސްޕޭ މެންނަށް އެބަޅުގަނޑުއަ

ދައްކަީނ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގިއ  އިުރގަިއ މިެއއް ކުރިސާރވޭ ށްގެން ރަްއޔިތުންެގ މެދުގަިއ ބޭނުންކޮ

އޮތް. ހުން އެބައަެނއް ަބއިވަުރ މީ ،ބާރެްއކޮށްކަިނ އިތުގާތަށް ހަމައެ  ދާދި މީހުްނނާ 55ގާތްގަނޑަކަށް %

ބުނާނީ މީހުން  ހުރިހާފިްއޔާ އް ކޮށްރޭވއެ ޔަޤީން ސާ އަުޅގަނަޑށްޔަކު އަދި މިހާރުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަތުރައްޔި

ބޫލުކުާރ ގަގަނޑު އަޅު ޙަޤީޤަތުގައި  ؟އިތުގަ ޙަޤީޤަވަނީ  މި ، ކިހިެނއްތޯ. އެހެންވީމާބާރެއް ނެތޭެގއަކަށް އިތުޔާރުފަނޑި

އްސަލަ ލޫކީ މަގެ ސުޔާރުންމެދުގައި ިއތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ ފަނޑި އާގެ ޔާރުފަނޑި ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި 

ކޮބައިތޯ ކޮންކަެމއްތޯ އަްސލު ހެން ކުރުކޮށް ދަންނަވަންޏާ ، އަސްލު އަނެންންވީމާހެެއޅިގެން. އެ ފިަޔވަޅުގެން، ލިބެ

ރަށް ރާ މިންވަބޫލުކުގަޤަތުގައި މިކަންކަން އަުޅގަނޑުެމން ންތޯ ޙަޤީީކއްެވގެ ؟އިގަޤީޤަތުޙަ ޅެނީއު ގެން މިވެސް ގޯ

ދަންނަވަީނ  މި. އިނގޭތޯ ގިނަ ސަބަބުތަެކއް ހުރެގެން ވަަރށް ވީ ނޑު މިހެން މިދެންނެގައަޅު  ؟އުޅެނީ ގެން މިރެވި ނުކު

ކޯޓުން  މްޕްރީސުކުރަްއވާ. ބަދަލު ޓުން ކޯ މްޕްރީސުއެބަ ފަހުން  ނިންމުންިނންމާކޯޓުން  މްޕްރީސު މަހަ

ތަން. ދާނެ ތަނެއް  ޑްޮކށްލާދެފައި އެީކއެކަށް ހަމަ ސަސްޕެންލުން ބޮިޑއަކަށް ބަކީގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ވައަޅު

ދަރަޖައަށް  މިހާސް ނެތް.  ތިބުން ނޫން އިތުރު ކަމެްއ ވެ ަދއްކާ ދައްކާ ކަނި ވާހަކަ ހަމައެގަނޑުމެން. ވެސް ނުހުރޭ އަޅު 
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އިނގޭތޯ.  ގްޑޯ  ވޮޗް ފަނޑިޔާރުްނގެ ޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ގަ ބޭފުޅުންނަކީ އަުޅގަނޑު  ތި ދާއިުރގައި  ންތައްތައް ކަ

ޅުން ، ތިބޭފުއެހެންވީމާ ؟ކުަރއްވަނީ  ތިތޯބޭފުޅުން ކީއްބި މީހުން. ތިތި  ަމްއސަލަ ބަލަންސުލޫކީންގެ ޔާރުފަނޑި

، ތިބޭފުޅުްނ ނީޭއތޯ. އެހެންވީމާންނަށް އެހެން އެްއޗެއް ވިސްނަޑުމެ، އަޅުގަނންވީމާއެހެ ؟ތުން ގޯހީއޭތޯޔިތިބުނަނީ ރައް

ދަނީ.  މުންނޭ މިކަމެއް ހަމަ ކުރަން ބަރާބަރަށް ހުރިހާ ސް.ސީ ޖޭ.އެ  ރޭ.ބަބަރާރުގެ ޔާފަނޑިާއއި ޅުވާ ފަނިޑޔާރުގެ ވިދާ

ޅުގަނުޑ ދަންނަވަނީ އި އަ ގަ ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު  594 ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސްނޭ ބެމުންލި ެއއްޗެހި ރާމި އިތުބާ

، މާވީނޫން. އެހެންތަކެއް ންވަރަށް ސާބިތުވާންޖެހޭ މައްސަލަކުރެިވގެން އެ ފެޤުތަޙުޤީ އިއް ބަލަޖިނާޢީ މައްސަލަތަ މިއީ

ބޭނުން މިކަމުަގއި.  ައުޅގަނޑުހަމަ ޖަވާބެއް  އަުޅގަނޑު ހަމަ ތިބޭފުޅުންގެ ؟ގައިތު ޤަޤީނީ ޙަވަ  މިއްތޯކިހިނެ

 ޔަސް. ވާބެއް ވި ވިޔަްސ، ޖަ ޔާލެއް ޚިންގެތިބޭފުޅު

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ިއނގޭތޯ.  ތު ހުޅުވާލަންޞަ! ފުރުއާދެ

 

 ކަދެއްެކވުން:ހަރީފް ވާޢަ هللاޢަބްދުއަލްއުސްާތޛު ަޝންގެ ރައީސް ވިސް ކޮމިރސަ ޖުޑީޝަލް

މިޝަނަްށ ރވިްސ ކޮސަ ލް ޑީޝަޖު ،ތީއި ދަންނަވަން އޮަޖވާބުގަ ިވ ުސވާލުގެ ެރއްތިޔަ ކު ންބަރު! ިއއްޒަތްތެިރ މެއާދެ

 2ުރވާ ޒިހާމުކޮށް އްއާަޗށް ޔާރުްނގެ ކުރިމައް ޤަތުގައި ފަނޑިކީ މަްއސަލަތައް ހުށަހެޅޭއިރު ޙަޤީޔާރުންގެ ސުލޫފަނޑި

ނިމުނީމަ ދެވަނަ ނީ. ންމޭނި ޔާރަށް މައްސަލަފަނޑިއެްއކޮޅަްށ  ސްމަކާޚަރެއިން ކޮންމެެވސް އެއް ސްމުންގެ ތެޚަ

ގިަނ  ޔާރުގެ ުޙކުމެއްނުކުެރވޭނެ ަފނޑި ބޫލެއްގަމަށް ސްޚަ ވަނަ  2ާވނެ އެ ނިންމުމެއް. ނުކުަރއް އްބޫލެ ގަރު ޔާނޑިފަ

ވެސް ކުރެ ކޮންމެ  ރާތުންފަ 2ވާ ރުޒިހާ ގުޅިގެން އާ ވިޔަސް އެ މައްސަލަގޮތެއް ، ކޮންމެންވީމާފަހަރަށް. އެހެ

ްއ ހެްއކެ ،ަތއް ހުށަހެޅޭއިރުވާކަހަލަ ޝަކުނަ ފަހަރު އެގި ސް. ދެން ެއގޮތަށް ދުވެއަބަނުޖެހޭނެ ހަމަތްހިއެއްފަރާތެއް 

މިީޓގެ ނަ ލީގަލް ކޮންޝަންގަިއ އޮކޮމިލަ ހުށަހެޅުނީމަ ސަ އްމަމި ތަމަ ފުރަ ،މާވާ. އެހެންވީން ނޭޅެނީ އެކަށީގެހުށަ

އް އަސަރެ ވެސް ލޫކީ އެއް ށް ސު ުރގެ މައްޗަޔާއަކީ ފަނޑިމައްސަލަ ބެލެނީ. ބެލިގައި އެ މުގެ ދަށުން މިމައްސަލަ މި ބެލު

މި ކުރުމަށް ޤުޤީޙުތަ ށްރައެ މައްސަަލެއއްަގއި ިއތު ،ާވނަމަ ކަމެްއ ކަމަށް ފަދަ ހެއްެކއް ހުރިބެލޭ މެއް ދަ ކަފޯރާ ފަ

ބަރުންގެ ނުގެ މެންކޮމިޝަނުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަ މަހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީެއ ޝަނަށް  ކޮމިއެ ގެންދަނީ

، އެހެންވީމާ ވެސް. ނިންމަނީ މިވަތަ ނޫންތޯ މަްއސަލައެއްތޯ ނުކުރާނެ ޤީޤުޙުއަކީ ތަޓުދީގެން އެ މަްއސަލަން ވޯތެރެއި

ކު ޝަކުވާ މީހަ ފުރަތަމަ އެ ،ގޮތަކީ ފަހަރަށް ދިމާވާ އެއްެވސް ގޮތަކަށް ނެތި ބަ ހެކި އެއްލަމަތީން އެކަހަ އެގޮުތގެ

ފަހަރަްށ  އި މީހަކު ނުހުރޭ. އަނެއްބަކިދޭނެ ހެންފާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ފަހުއިހަވެސް ޖަ ެކއްގެ ނަންހެއްހުށަހަޅާއިރު 

 ގއްސަލައިށް މަވަިކ ހިސާބަކަ ނެގެންގޮސްދާ ރާ މީހާ ހުށަހަޅާފައި މައްސަލަތައް އަނބުހަޅާގައި ހުށައި ލަސަމައް
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 ެއ އެކުހެްނ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ދިމާވުމާމިކަހަލަ ކަންތައްތައްމާ، ތަޙުޤީޤު ކަންތައް ކުރިއަށްދާަތނުން. އެހެންވީ

ލަ ސައް ހުށަހެޅިގެން އެ މައްހެޅޭ މައްސަލައެޝަަނށް ހުށަނެއްކާ ކޮމިވަނީ. ދެން އަބޮޑުވެަފއި އަދަދު އެހާ

މި  މާ ަނގާ ހިސާބަށް ދިޔައީހެކިންގެ ބަޔާން ، ޓީމުން ހާޒިރުވެޙުޤީޤުވާ ތަޑައެޅިަފއިކަން ޓަކައި ކޮމިޝަނުބެލުމަށް

ޔަސް އެ ރި ކަމުަގއި ވި ހުއިޖަހާފަ ންތަކެއް ށަހެޅިއިރު ހެކިންގެ ނަޤީޤަުތގައި ކޮމިަޝނަށް މައްސަލަ ހުގެނީ ޙައެނ

 ރެ ރިޕޯޓުހު ކަހަލަ ަކންތައްތަކާއް ނުދެވޭ. އަެނއްކާ އެމަޢުލޫމާތެ ސްވެުގޅޭ އެއް  ނަކަށް އެކަމާހެކިން

 ރު އެ އަޅަން ބަާލއިގޮެތއް ަކނޑަމެދު  ތައްޔާރުކުެރިވގެން ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅޭއިރު ކޮމިޝަުނން އެއާ 

 .ފަހަރަކަށް ނަގި  ކަހަލަ ަމއްސަލަތަެކއް ނުހުރޭކަެމއް ސާބިތުވާ ީކ ެއއްެވސްލޫޔާރުްނގެ ސުމައްސަލަެއއްަގއި ފަނޑި

ފައި ހުިރ ތަޙުީޤޤުކޮށްގެން ނިމިަކއަކީ ވަނީ. ވާހަ ުދވެފައިއެހާ މައަދަދު މި ޓަކައި ބުތަަކށްސަބަފަދަ އެހެންވީމާ، އެ

 އާދެ.މައްސަލަތައް. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ރުޞަތު އަރުވަން. ެއއް ފު އަދި ވެވާތީ ދިަވޑަިއގަންނަކަށް އެފުރުޞަތަނައިބު ރައީސް 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޙުސްނީމަސްތޫރު  ލްުއސްތާޛުއިބު ރަީއސް އަކޮމިޝަންގެ ނަރވިސަސް ޖުޑީޝަލް ސަ

މެދުަގއި  އާގެފަނޑިޔާރުމިހާރު  .ނަވަންގުިޅގެްނ އަޅުގަނޑު ދަން ކުރެއްވި ުސވާލ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއާދެ، 

އަށް މިހާރު .ސީނުކުރެވޭ. ދެން އެީއ ޖޭ.އެސް އްބޫލެަކމަށް ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ގަ އޮތްބާރު އިތު ރައްޔިތުންގެ

ށް ފަލާޚި ެގއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި އާދަޔާ. ދެން ފަނޑިޔާރުވެސް ބަލާއިރުަގއި ލަތަކަށްމައްސަ ންދާ މުހުށަހެޅެ

 ވެސް  އްތަ އްމައްސަލަ ބެލުމުަގއި ވެސް ދިމާވާ ކަންތަ ޔާރުްނގެ ޑިދޭ ލަސްވަުމން. ދެން އަދި ފަނދިގުދެމިގެން އެބަ

ފެންވަރު ބެިލގެން.  ގެާޔރުންވެން އަންނަނީ ފަނޑިެރސްކުރެނަށް ެއޑްނަމަވެސް، ެއއަށް އަުޅގަނޑުމެންހުރި. އެހެންއެބަ

ުގޅިގެން ެއ  ްއޗެހި އައުމާއެ އެގޮތަށް ސިޓީތަކާ .ިފންއިންނަވަ ގައި ދައަުޅގަނޑު ކުރީ  .ދިމާވިއެކަމަށް ވެސް 

އިޒަލް ކަންަތްއ  އެޕްރަގަނޑުމެންނަށްއިގަތީމާ އަޅު ކަްތ ފަށަަސއް، އެ މަވީމާތީ. އެހެންއޮ  ހުއްޓިަފއޭ އޭރުމަސައްކަތް 

ގޮތުން  ެރވެނީ. މިހާރު ކަންތައްަތއް ދާލުކުގަބޫމި ޑުމެންނަށް  ަޙއްލެްއ އަންނާނެ ކަމަށް ައޅުގަނގަތީމާ ތިކަމަށްފަށައި

 ތޯ ްއވެބެލޭ. މައްސަލަ ލަސްވަީނ ކީނޑުމެންނަކަށް ނުޅުގަސް އަަތކަްއވަިއގެން އޮަހކު މަްއސަލަ ބަދުވަ ންމެ ގިނަކިތަ

ނެތީ.  ގޮެތއް ނެ ކަންަތއްތަްއ ކުރެވޭ އެ ުޅަގނޑުމެންނަށްރޭ. ެއއީ އަލާކަށް ނުކުއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަހަ ވެސް

ށް އެބަ ންނަމެޅުގަނޑުއަ ީލމައިކަންތައްތައް ބަލަ ލުމުގެބެ  ފެންވަރުއްލް ކަންތަޒަންނަމަވެސް، މިހާރު މި އެޕްރައިއެހެ

ދާކަން. މިހާރު މައްސަލަ ދިުގލަމުން އެބަޚިލާފަށް  މަ ފާހަގަކުރެވޭ އާަދޔާށް ެވސް ހައެނގޭ އަުޅގަނޑުމެންނަ

ކަން އެަބ ކަން ނަށް އެބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނުޑމެންްއސަށް ެއއްޗެ  ތަށާއިކުާވ ހުށަހެޅޭ ނިސްބައަޅުގަނޑުމެންނަށް ޝަ
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ޫލީކ ނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުަގއި ެވސް ސުރު ބަލަމުންދާއިރުގައި މައްސަލަ ހިމިހާގަކުރެވޭ. ދެން މަްއސަލަ ފާހަ

ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ  ކުރާމަލުޢަވަންޏާ ކުީރގަިއ  ޅައިިފ ކަމަށް ހުށަހަކަމަށް ޝަކުާވެއއް ފާހަަގކުރެވޭ ކަންމައްސަލަެއއް

އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ލަމޭ.ނުއި އަތްގައޭ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ،ނަމަވާ ށްކަމަ ެއއް ލަސަމައްހިނގަމުންދާ  އެ

ކަމަށް  އޮތްސަލަެއއް ލޫކީ މައްޔާރެްއގެ ސުވެސް ފަނޑި އިއެ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގަ ބުނަނީ  މިޑުމެން އަޅުގަނ

ތޯ ތްެއއް އޮރުގެ ުސލޫކީ މައްސަލަނޑިޔާ އެ ފަބަޖެހޭމެން ބަލަން އެަވންޏާ އަޅުގަނޑު  ކަމަށްޝަކުވާ ައއިސްފި

އަުޅގަނޑުމެން ކަންތައްތައް  މިހާރު އެނީ. އެހެންވީމާ، ން ނޫންތޯ އެނގޭ ބަލައިގެޅުގަނޑުމެްނ އެ . އަންތޯނޫ ނުވަތަ

ނެ ގެންުގޅެންޖެހޭ ،ޅޭެގންގުމި ަގއި ރުލަ ބަލާއިލޫކީ މައްސަފަނޑިޔާރުންގެ ސުއެގޮތަށް ކުިރއަްށގެންދަން. ދެން 

 އޮންނަނީ. މިއީ  މި ޑެއްޯހލްރެސްވަރަށް ލޯ ތުކީ ވެސް ނޑަ  ގެންގުޅޭ މިންގަުޅގަނުޑ މިހާރުއަ ދިއަ ނޑަކީންގަމި

ވެސް ނޫން.  އްސަލައެއްނޫން. އަދި މަދަނީ މަވެސް  ވެސް ސުލޫކީ މައްސަަލއެްއ. މިއީ ޖިނާޢީ މައްސަލައެއް 

 ތަށްއެހެންވީމާ، އެގޮގުެޅނީ. ގެން  ަޑކޮށް މިވަރަށް ކު މިންގަނޑު އަުޅގަނޑުމެން  ބިތުކުރުުމގެއެހެންވީމާ، ހަމަ ސާ

ފައި ހުރި އަދަބުތައް ސާބިތުވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ގާނޫުނގައި މިހާރު ިމ ދީގިނަ ަމއްސަލަަތއް ބަލާއިރުަގއި 

 ނެއް ކަމަކަށް. އަ އެއް ވެން އަންނަނީ ނަށް ދެންބީ އަދަބުތައް އަޅުަގނޑުމެަފއި ހުރި ފިޔަވަޅުަތއް ތަޢުދީޑައަޅާކަނ

ެގ ތުއައިޖުރާ ންނައޮ ރު މިކުރުމުގެ ަކންތައްތަކުަގއި ވެސް މިހާކި ކަންތައްތައް ވަ ރުންގެ މިމަކަށް ފަނޑިޔާކަ

ްއ ލޫކީ މައްސަލަތަނުެގންދެވޭ. އެހެންވީމާ، ފަނޑިޔާުރންގެ ސުކުިރއަށްކަމެއް ށް ނަކަްށ އެގޮތަސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން

ވަްސވެގެންާދކަން. އް އަ ލަތަ މައްސަ ގައި ފެންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށްއިރު ލާއިމިހާރު ނިންމާ މައްސަލަތަކަށް ބަލަ

ރެވެނީ. ދެން ަކންތައް ނުކު ނަށް އެގާނޫނު މިގޮތަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންއެހެންނަމަވެސް، 

ްލ ޕްރައިޒައެވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ކަންތައްތައް މި  މި ،މާއި މައްސަލަތައް ލަސްވުކަންތައްަތއް އެ ންގެ ނޑިޔާރުފަ

، އެހެންވީމާ .މިހެންވީމަ ވަެދވޭ ތެރެައކަށް ނުަނށް ކޯޓު. އަުޅގަނޑުމެންށޭތީވެނުފެ .ނިމޭތީވެ ކަންތައްތައް ނު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އެކަން ވީމަ ނިމިގެންއްތައް ކަންތަ  ނަށް މިހާރު މިއަުޅގަނޑުެމން އެހެންނަމަވެސް

 އްޖެގޮތުން ހުށަހެޅި ބެހޭ ންނާރުޔާސް ފަނޑި ންމެފަދަ ޝަުކވާެއއް ވެހަމަ ކޮ ކަންަތްއ. ދެން އަްށގެންދެވޭނެ އެރިކު

ށް ހާރު އެގޮތަިނންމަވަނީ މި ޒުންގެ މޭގޮތަށް ެވްއޖެއްޔާ ރިޔާސަތު ތުަގއި އޮންނައަންނަ އިޖުރާނަމަ ކުރީގައި އޮ

ހެންނަމަވެސް، . އެއެދަނީ މިޓީން ކޮ ލީގަލް އެ ދެން .ނެ މައްސަލަެއްއތޯތައްތައް އެ މައްސަަލއެްއަގއި ކުރިއަށްދާކަން

ާދ ސް ސީޔަްއވި ކު ކުރެކޮންމެ ބޭފުޅަވެސް  ކޮންމެ ޝަކުާވއެއް .ތު ބަދަލުކޮށްލެއްވީއަ އަޅުގަނޑުމެން އިޖުރާ ރު މިހާ

 ން ނިންމޭނެ އެގުިޅގެން ަހމަ ވަގުތު އުމާއްސަލަ ހަމަ ސީދާ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަ ޝަނަށް އެ މަކޮމި

ަގއި އި އެ މައްސަލަނަށް ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންންހެ. އެނޫންތޯވަތަ ނުަމއްސަލަެއއްތޯ އަށްދާނެ ކުރި ކީމައްސަލައަ

ކުރީގައި އަުޅގަނުޑ އެއްަކލަ ށް ބަުބންހެން އަޅުގަނޑަވީމާ، ެއކަމުގެ ސަދޭ. އެހެންގެން އެބަށް ބެލިކުރިއަ

ންތައްތައް ކަހަލަ ކަމިެއއީ . އޭދެއާ އެބަތުބާރެއް މިހާރު މަޑުމަޑުންވަރެްއގެ އި މެވެސްދަންނަވައިފިން ކޮން
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ެގ ފަނޑިޔާރުންމާ، ެއހެންވީ .ނަށް ބެލީޑިޔާރުންތައް އަުޅގަނޑުެމން ފަނކަންަތއް އެ ފެށީމަ ންރަކު މެންނޑުއަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިހާރު މި  ބަލައޭ.މެން އެަބ އަސަުރުކރާނެ އަުޅގަނޑުވަަރކަށް މިހާރު  ެވސް ކޮންެމެވސްްއ ސައްކަތެމަ

ހަމަ މަ. އެހެންވީމާ، އެވާަހކަ ފެށީތް ނޑުމެން މަސައްކަުޅގަ އަ އްތައް ދާންށް ކަންތަގޮތްގޮތަ  ންއެނޫއުނދަޫގވާނެ 

 ނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިީޓގެ ލާނަން އިގަނުޑ ދަންނަވައަދި ައޅުއަރުވަން. މޫދަށް ފުރުޞަތުމަޙް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާންއާދެ، އި

  ލެވޭތޯ.އިާހއިރު ނިންމަ 11:15 ނީރަކުތުގަސްމުމަށް ހިފަން މި ންވުން ނިދަލުބައް

 

 އްެކުވން:ވާހަކަދެ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ރާގެދާއި ރުހިންނަވަ

ތަކުރާުރކޮށް  ،ރާރުކޮށްކުަގއި ތައެކު މި ހޭދަކުރި ަވގުތުޝަނާމިޝަލް ސަރވިސް ކޮޑީމެން ޖުމިރޭ އަޅުގަނޑު !އާދެ

 ،ކޮށްފައިވާޝަނަށް މަތިޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޮގތުން ޖުގޮތް ދިޔައީ އެކިެއކި  މި ންނަށް އަޑުިއވެމު އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުްނ  ން ސީދާގެޮއވެޒިންމާތައް އަދާކުރުަމށް ސުޕްރީމް ކޯޓު އަީޑގަިއ  ފައިވާކުރަްއވާ ނޫނުއަސާސީން މަތިޤާ

ނައިުބ  ގެން ޝަދިޔައީ ކޮމި ިވގެން މިއަޑުއި   ތިއްބާމިތާ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިތާމިއަދު  ވާކަން. އަދިހުރަސްއަޅާފައި 

ވަަނ ަނވާރަލަތުގައި ހާ އް ނެތްކަން. މިރެ އްިޔތުންގެ އިތުބާމެދު ރަ ގެއާ ފަނޑިޔާރު  ،ހަަގކުރެްއވި ގޮތުން ރައީސް ފާ

 .އިނގޭތޯ އެކުޒުނައާޢިއްރިރުެގ ޤަ، މުއްރިރުޤަކޮމިޓީއަްށ މު ޚާއްޞަކޮށް މި ،ންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ނގެން ބޭނުންވެޭއ އެގެން ނރިހުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެތިބޭފުޅުން އަނޑުމެން ޅުގައައަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރެވނީ 

ގޮތުން އަިދ  ޅޭމި އެދިލައްވަނީ މިކަމާ ގު ނާއި މި ކޮމިޓީންމަޖިލީހުންމި  ،ތިބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުން އޭޖެހެއެބަ

ކުރެއްވުމަށް ހުރި ޒިންމާ އަދާ ނީން ގާނޫގޮުތން ތިބޭފުޅު ގުޅޭ ަލއާމައްސަވާ އިތިެވފަކޮށް މިހާރު ކުރިމަޞަޚާއް

ަގިއ ތު ސްގަގައި އެޅުްއވި ފިޔަަވޅަކަށް  20192ޖޫން  12ވެސް ގާނޫީނ ޒިންމާ އަދާކުރެްއވުމަށް  އެކުތަކާރަސްހު

އެދުމަީކ އެދޭބޭފުޅުން ުތން ތިނޑުމެން ފަރާގެން އަުޅގަގުޅި  ތާަސއްކަވާ މަވުމަށް ކުރަްއވާފައި ހުއްޓު  އިްއވަ ހުރަސްއަޅު

 މިޝަުނގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކޮށްަލން ބޭނުން. ؟ ކޮ ފިޔަވަަޅކީ ކޮބައިތޯން ފެންނައަޅަ ވަތަނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަކަށް ވެސް. ބަ ޮކންމެ މެންއެބައޮތް ހަމައް ތިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެެވސް ޓަކައި ދެްއުވމަށްއެ ުސވާލަށް ޖަވާބު !އާދެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރީފްޢަهللا ދުބްޢަ އަލްއުސްާތޛް ސްންގެ ރައީޝަ ސަރވިސް ކޮމި ޝަލްޖުޑީ
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 އް އޮތީމަޭޅ ުސވާލެގު ެރވުނު އިތުުރ ސުވާެލއް ހަމަ އެއާކު ނޑުމެންނާުސވާލުގެ އިތުރުްނ އަދި އަުޅގަ އެ  !އާދެ

ޝަުނގެ  ކޮމިވިސްީޑޝަލް ސަރޑު ޖުވެސް އަުޅގަނ ޔަޤީނުން ހަމަދޭނަން. ަގނޑު ޖަވާބުނާލަިއގެން އަޅު އެވެސް ހިމަ

ޓުން ކޯޕްރީމް ަކމެއްަގއި ސު ސްްއވެފަހުން ކޮމިޝަނުގެ އެ ޖެހިގެން އެ ކޮމިޝަނަށް ދިޔަން ހަމަމެންބަރެއްގެ ގޮތު

ކަށް. ވަރަށް ދޭ ގޮތަކަށް ވޯޓު އި ެއްއވެސްކަމެްއގަ ސްެއއްވެ ،މަޖޫބުރެއް ކުރުވާަފއެއް ނޯންނާނެއެްއވެސް މެންބަރަކަށް 

ުޅގަނޑަްށ ނީ. ެއހެންވީމާ، އަނގަމުންދާކަމެއް ހި އި ހުރިހާދިނުމާެގ ވޯޓުންއެކު ކޮމިޝަމާކަމިނިވަން

ޝަްލ ޑީގެން ޖުވެ  ޝަނުގެ މެްނބަރަކަށްޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޖު އަޅުގަނޑު ،ކަމަކީ އަުރވަން ކެރޭކޮށްޤީންޔަ

ުޓެގ  ކޯޕްރީމްކަށް ސުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަޖު ފަހުން ށިކުރަން ފެސައްކަތްމަ  އިމިޝަުނގަސަރވިސް ކޮ

ންނާނެ. ދަންނަވާފައެއް ކަމެއް އަންގާަފއެއް ނޯ ޓަކައި މެންބަރުންނަށް އެްއވެސްވުަމށްެޒއް ފޯރުނުފޫސް އެްއވެ

އް ކޯޓަްށ ން އަނެޓުކޯ އް އްޔަންކުރުމުަގއި އެޢަން އޮތް ވާހަކަައކީ ފަނޑިާޔރުން ވަންނާނެ. ދެން ދަންނަނޯ

ޖުޑީޝަލް ން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަންޏާ ޓު ނޫން އެހެކޯ  ހުރިރަކުފަނޑިޔާނީ ންނައި ގާނޫނުަގއި އޮކުރުމުގަބަދަލު

 ،ުކރެވިދާނެ ކަމަށް. ެއގޮތުން އެކަން ށްހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަފަނިޑޔާރު ހުށަ އްތަމައުކައުންސިުލގެ ލަފާގެ މަތީްނ 

ަބއެްއ  ންުގޅިގެ ކާޅިފައި ހުރި ސިޓީތަކަ ހުށަހެވައިގެންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަޔާުރންޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިސު

 ،ށް އެޖެންޑާކުރެވިޝަނަޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ޮކމިކޯޓުން ައނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން އެއް

ރުން ބަދަލުކުރެވިަފއި ފަނޑިޔާ މަދެއްވީއިވިސް ކޮމިޝަނުން ެއޮގތަށް ނިންމަވަޑީޝަލް ސަރމަޝްވަރާކުެރވި ޖު

ޝަނަށް އޮތް ވާހަަކ ކޮމިން ކަރު އެ މިނިވަންމިހާ ޭވނެ.ކުރެނު އްރުން ބަދަލެޔާފަނޑިނުދެއްވާ އި. ނިންމަވަހުންނާނީ

 ނަވާލީ. ދަން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސާފުޅަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢީޙައްމަދު މު  އުސްތާޛްއަލް  .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 :ންވާހަކަދެްއެކވު ފުޅުސާޢީމަދު ޙައްމު  ޛްތާއުސްއަލްަޝނުގެ މެންބަރު މިވިސް ކޮޖުޑީޝަލް ސަރ

ގިނައިްނ ކުެރވޭ  ވަރަށްތޯ މި ުސވާލުތަަކީކ ތްތޯ ނެތްއޮ ޝަރީއަްށ އިތުބާރު އެބަޤަތުަގިއ ޖުޑީޤީޝުކުިރއްޔާ. ޙަ !އާދެ

ށް ހުށަހެޅޭ ައކީ. އެތަނަރީއަޝަތަނެއް ޖުޑީ ރިވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ހު ލަޙަތުތަކާޞްރައްޔިތުްނގެ މަސުވާލުތަެކއް. 

ކަެމއް. ހުރި  ވެސް އެދޭ  މީހަކުމަކީ ހަމަ ކޮންމެރަނގަުޅކޮށް ިނންމުފެންވަުރ  ަގއިމިނެއް ވަސް ލަތައް އަ ސަމައް

 ންސް މަފޯ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޙަޤީޤަތުގައި ޕާށް އަުޅގަނޑު ކުޑަ އެްއޗެއްވާލަގޮތުން ކުރެއްވި ސު ހުރަސްތަކާ ބެހޭ

ޖާ ގަޅު ނަތީރަނ ،އް ނިންމުމާއިތަލައެކު މައްސަލުވިަކމާޭގގެ ހަޔާރުފަނޑި ބޮޑަށް ކީ މިއީ ވަރަށްއިދަގަވާ 

ޔާރުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ފަނޑިގެނީ ންސް ބެލުނީމަ މި އެނފޯމަކަމެއް. އެއީ ޕާ ގުޅިފަިއ ހުރި އްޔިތުންނަށް ފެނުމާރަ
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 ޤަުތގައި ށް ޙަޤީތަކަގޮ ރީނު ދީގެން ނޫންމީހުންނަށް ތަމް އަށްފަހު އެެވސް. އެ  ކަންދިމާލަކުންވަނީ ކޮންންނުބޭ ތަމްރީނު

ންސް ގަާވއިދު ފޯމަނެްއަގއި ޙުކުެމއް ނާންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ޕާނެ. ައވަސް މިންނާނާުޙކުމްތަެކއް ފެންވަުރގެ  ނގަޅުރަ

ޕްރީމް ކޯުޓެގ ސު ،ގުިޅގެން. އޭެގ ަސބަބަކީ ޕްރީމް ކޯުޓގެ ިސޓީއަކާއޮތީ ސު ޙަޤީޤަތުގައި ުހއްޓިފައި މި

ޓީ ސި އެވޭތީ އް ލުނުކުރެގަބޫ ންމް ކޯޓުޕްރީމަށް ސުލޭނެ ެއްއޗެއް ކަބެ .އެސް.ީސއަށްޖޭ ކީ އަ ންސްފޯމަރުންގެ ޕާނޑިޔާފަ

ންސް ފޯމަޤަތުަގއި ޕާ. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީހުއްޓިފަީތ އޮ އިން ފެށިގެްނ އެ 2014އެގޮތަށް އައީ. އެހާހިސާބުން ފެށިގެން 

. ފައަޅާރި ކަނޑަ ހުއެބަ އްކި ދަރަޖަތަ . އެދާ ގޮތްކުރަމުންމް ފޯ. ފަނޑިޔާރުން ޕާމު ގަާވއިދެއްއްށް މުހި ވަރަދު އެއީގަާވއި

. އެހެންވީމާ، މީހުން މީހުންނަށް އަްނނަނީ އޭގެތެރެއިން ލާފަ ފާަހގަވާން މިތަމްރީނު ދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ވެސް ގޮސް 

 ޝްފްރެ އަދި  އަދި ހަމަ މީހަުކ ގެންޮގސްނޫންކަަމށްވަންޏާޙަޤީޤަތުަގއި މީުހންނަށް ވަނީ. އެހެން ހަދައިގެން

 ،މްރީނުާމ، އެކަީށގެންވާ ތަނުވާނެ. އެހެންވީ އަިދ އެކަން ސްޔަގޮނޑިއަށް ލިގެނެްސ  ން ވެސްރެޖުއޭޓުގް

ތްތަކަށް ފަރާ އެ އެކަީށގެންވާ ތަމްރީނު ކުރެވިފައި އޮތީ.ށް އިހުމާލުގައި ވަރަށް ބޮޑަތުމެދުގައި ޙަޤީޤަ  ނާޑިޔާރުންފަނ

ގަބޫލުކުރަީނ ހަމަ އެގޮަތށް އަުޅގަނޑު ނެތް. ދެން  ފަހިވެަފއެއް ގުމަށް މަތައް ނެރުވަރުެގ ޙުުކމްނގަުޅ ފެންރަ ،ދީ

އަހަރު ވާން ފަސް  މިހާރު ނެތޭ. އަުޅގަނޑު އްފައެ ުކރެވިއަދާށް ގަޅަސަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ޒިންމާ ރަނޖުޑީޝަލް 

 ޖުޑީޝަލް ެއއްދަަދކާނާކޮށްގެން ކުރުމުގެ އާން ވަންހަވިގެން ކަްނކަށް ފޮރު ކަމަށް. ވީހާވެސް ބޮޑަދަނީ މެންބަރު މި

 އި ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާނަން. އެއީ ކުީރގަ އްއަޅުގަނޑު އެ  ،އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން ޝަނުގެ ތެޭރަގއި އޮތްސަރވިސް ކޮމި

ގޮތަށް ފާސްކުރީ.  ރާނުކުރެޯކޑު ކުެރވެމުން ޖަލްސާތައް. އެހެންނަމަވެްސ، ވަކި ހިސާބަކުން ރެޯކޑު އީދިޔަ

ރަތަމަ ފު އެންމެ ހިނގައްޖެ.މަތީން  ގެރެއްފަހަ ދިަޔއިރުަގިއ ދެގެންރެވި ކުޔާރު ވަކި ފަނޑި  ވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަދި

ންމެ އާދަިއގެ ރައްޔިަތކަށް ލިބޭ ނީ. އެވަނަދަން ވާަހކަ އަުޅގަނޑު މި ޙުސައިންގެ ޒު ފާއިމަދު ޙްއަ ސްާތޛްއަލްއު

ވަންާޏ  ބާްއވާ ކަމަށްއް ލައެސައެއީ ައޅުގަނޑުމެން މައްލިބޭ. ނުކަށް ޔާރަޑިފަނ މައްތައު  ގެޖޭވެސް ދިވެހިާރއް އްޤުޙަ

 އްތަމައު ވެްސ  . އެވަރު ން ކުރިންތޯ ލެޭވ ެއކައިހަ. ެއއަށްފަހުގަިއ ެއބަ އަވާނުނޯޓިްސ ެއބަ ފޮ ތިން ދުވަހެއްގެދެ

ރިވސް އި ޖުޑީޝަލް ސަ، ޙަޤީޤަުތގަޔައީ. އެހެންވީމާދިެގންއެޅިމަށް ކަނޑަކަ ނޫން ބިލުޤާފަނޑިޔާރު ކިބައިން ނޭހޭ. 

ރަނގަުޅ  ވުރެ މާ ގެއަށްމިއަދު މި ފެންނަ ފަނޑިޔާރުއަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ނަމަ ެރުވނުދާކުއަ މާޒިން މިޝަނުގެކޮ

 .ސީދާ ދެން ނުފޫޒު .ކަ ވާހަ . އެހެންވީމާ، އެނީނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެމަށް އަުޅގަނެ ކަެގއެްއ ފެންނނާޔާރުފަނޑި

ން މިހާރުވެްސ ތަކު، ރަސްމީ ލިެޔކިޔުންސްވެނެތް. އެހެންނަމަ ށް ކޮށްަފއެއްއެގޮތަކަބޫރެއް ދެއްމެ. ވޯޓުދޭކަށް މަޖުތެ

ރީމް ކޯޓުެގ ޕް ހުރަސް ފުދޭހެން އަޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ސުއޮތްއެޅިަފއި ންސް ަގވާއިދަށް ފޯމަލެްއވީމާ ޕާއިބައްލަވަ 

މުއައްަސސާެއއް.  އަކީ ުދސްތޫރީސް.ސީ ރަނީ ޖޭ.އެުޅގަނޑު ގަޫބލުކުއަ .ނުފޫޒު އޮްތވަރު ޖޭ.އެސް.ީސގެ މަްއޗަށް

ބެހޭ ކޮމިޓީއެއް ކުރީަގއި.  ސާތަކާ ސަައއްތެރޭަގއި މިނިވަން މުހުގެ ތުން މަޖިލީވޭ ރައްޔިއޮ ނަށް އެބަމެންނޑުއަޅުގަ

 އުޅޭ އްސަަލއެއްމަ އިައޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަދާުކރުމުގައެހެންވީމާ، އޮތީ.  މިއްަގއި ހެން ނަމެމިހާރު ދެން އެ
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ތެރެއަށް  ތަުކގެ.ސީގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު.އެސްޖޭުކރަންޖެހޭނީ.  ކަންއެ ގަޫބލުކުރަނީ މިތަނުންނޭުޅގަނޑު ންޏާ އަވަ ކަމަށް

ކަމެއް  ށް ބޮޑަށް އެދޭޅުގަނުޑ ވަރަަވންނާކަށް ޖާގައެއް ޮއެވގެންނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، އަ ކުން އައްސަސާތައެހެން މު

ށް ތިބޭފުޅުންެގ މަވުއްކޮށްދެއުލެއް ފަހިޙައްކަތް ކުރެވޭނެ މާެއކު މި މަސަންކަމާންނަށް މިނިވަމެައޅުގަނޑު އެއީ

 ށްދެްއވުން. ޝުކުިރއްޔާ.ލެވަލުަގއި މަސަްއކަތް ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަތު. ްސތާޛު ރިފްންބަރު އަލްއުޝަންގެ މެކޮމި

 ދެއްކެުވން:ކަވާހަ ިއބްރާހީމް ރިފްޢަތު ޛްތާކޮމިަޝންގެ މެންބަރު އަލްއުސްވިސް ޖުޑީޝަލް ސަރ

ޅިގެްނ އަުޅގަނުޑ ގު ކުެރއްިވ ުސވާލާ ރި މެންބަރު އެާރގެ ިއްއޒަތްތެވަރު ދާއިެމ ހިންނަންއްރިރު. ދެޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ލް ޖުޑީޝަ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ޭބނުންވާ ކަމަކީ ކަމަކަށް  ށްލަން ބޭނުން. އެއްކަމެއް ފާހަގަކޮ ހަމަ ދެތިން 

 ބަރު ނަން ،މަވާފަިއވާނިންވަަނ  2019ޖޫން  12ކޮމިޝަނުން  އެީއ ެއ  ؛ންމުންނި  މިޝަންެގ ސަރވިސް ކޮ

JSC-B-CB/2019/110 ީންޖެހޭބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަ ޓަކައި ކަމާކުރުމަށްޒުމި ނިންމުން ދަމަހައްޓައި ަތންފ 

ްށ ގާނޫނީ ވާޖިބަ ،އުމީޤަ ރީ އަދިތޫސްދު ވިސް ކޮމިޝަންގެކޯޓަށް ޖުޑީޝަލް ސަރ ، ސުޕްރީމްސްނެބަދަލު ގެ

ެދއްވުމަށް އް އަުޅްއވައިހިނދަށް އަޅުްއވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެދުން މި ހިނަޓަކއި މިޅުން ހުއްޓުވުމަށްއެހުރަސް

ކޮށް ޓޯމޯސޫށް ނުވަތަ ގުމަުސޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެ  ،ންއެދެ ގަނޑުަކމަކަށް އަޅު ދެން. ދެވަނައެއަޅުގަނޑު 

ޓީތަކުން ނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މިބެހޭ ކޮ އި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ކަމާޓަކަ މައްސަލަތައް ބެލުން ހުްއޓުވުމަށްމި 

މަކަށް އަުޅގަނުޑ ީކގައި ތިްނވަނަ ކައެއެއާ ހަމަ .މަށްެދއްވުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ކޮށްގޮތު ގާނޫނީ ލީހުންމަޖި

ކޯޓުން  ެއކިެއކި ަބއިތައް ސުޕްރީމް އި އެކި ާމއްދާތަކާކުރާ ގާނޫުނގެ އެކި މަޖިލީހުން ފާސް ރަްއޔިތުންގެ  ،އެދެން

 ،ންއެދެެއކީަގއި ައޅުގަނުޑ އަދި ެއއާ މަށް.ސްދެއްވުމުމަކަށް ެގނެފަތް ނިަސގާކުރުމުގެ ލުތިގޮތަކަށް ބާ ހުރިހިތު

ނަ ފަނޑިޔާރުންެގ އޮންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްަފިއ ސް ކޮމިަޝންޖުޑީޝަލް ސަރވި ންގެ ގާނޫނުޔާރުންފަނޑި

ވެން އޮތް ށްދެޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކޮޓަކައި ރައްއުމަށްެގންދިށްއަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ޒަން ންވަރު ވަފެމަސައްކަުތގެ 

ވަނަ  285ޤާޫނނުއަސާސީެގ ބޭނުން، ގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ކު، އަޅު ހަމައެއާއެ . މަށްރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެްއވު ހު

ގެ ޤާބިލުކަން ނުވަަތ ރުންޖެހޭ ފަނޑިޔާ ގެ ކޯޓުތަުކގައި ިތއްބަވަންދިވެހިރާއްޖޭ، ަމތީން  ގޮުތގެއޮންނަ މާއްދާގައި

ންެގ ހިތުަގިއ ތުބަބުން ރައްޔިައއުމުގެ ސަ ށްހަމައަ ނުކުރެވި ިމއަދާޒަންގޮތަށް ވަ  ެގންވާށީފެންވަރު ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއކަ

 ފަނޑިޔާރުންނާ  އެާއއެީކގައި އުޅެނީ. އަދި މިއަށް ބޮޑުެވގެން ހާމައްސަލަ އިންތިގެ މެދުގައި އިތުާބރު ެގއާފަނޑިޔާރު

ތުެގ މި ބާވަ ޝަނާއި އަދި މިނޫންވެސްކޮރަޕް ،ޢީ ޠަބީޢަތުގެ ކުްށތަކާއި ޖިނާކުރެވޭ އެިކއެކިތުހުމަތު ގައިމެދު

، . އެހެންވީމާލެވެންމިނެްއަގިއ ބެއި ައވަސްއެކީގަ  ކަމާ ހާމަބަޖެހޭތައް އެކުރެޭވ ތުހުމަތުމެދު އެ  ތަކާމައްސަލަ
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ހަލުވިކޮށްދިނުމަށާއި ައދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  މަސައްަކތްތައް ޖެހޭރަންން ކުހޭ އިާދރާތަކުބެ ޓަަކއި ކަމާށްއެކަމަ

 ޔާ.އަުޅގަނޑު އެދެން. ޝުކުރިއް  މަށްކޮށްދެްއވު ެވސް  ެއކަންސްނެގެ ހުރި ބަދަލުތައް ެނވެންންގާނޫނުތަކަށް ގެ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ފާ.ޠީ ލަންބަރު އަލްއުސްތާޛާ! ކޮމިޝަން މެކުރިއްާޔ. އާދެޝު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޤާސިމް  ަލޠީފާއަލްއުސްތާޛާ ގެ މެންބަރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން

ޞަތު ފުރަތަމަ ފުރު ،ކަުމގައި ވީނަމަވެސްވުނުކަށް އެދެތަފުރުޞަ  ންހަމައި ލާއި ނިންމަލްސާ ކޮމިޓީގެ ޖަކުރިއްާޔ. ޝު

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ވަންންނަރު ދަރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ޝުކު ހުކަމަށް ވާތީވެ މި ކޮމިޓީގެ

ޓަކައި. ދެން އަުޅގަނުޑ ށްކަމަ ތު ދެއްވިޓަކަިއ ފުރުޞައެރުވުމަށްްނ މަޢުލޫމާތު ގޮތު ބެހޭ ތަކާމަސައްކަތް

ވީ، ޅު ދާވި ސުވާުލގައި ވިރެއް ކު މޫދުޙްމަބަރު ޖީހާން އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންނަވަރު ދާހިން ،ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

 ،ވި ގޮތަކީމްހޫަތއް އަުޅގަނޑަށް މަފްވިސް ކޮމިޝަްނގެ މަސައްކަތްހުން ޖުޑީޝަލް ސަރޖިލީވަނަ މަ 19

މު ސުވާލެއް. އްއީ ވަރަށް މުހިއެ ތުަގއި ގޮ ބޫލުކުރާގައަޅުގަނުޑ  ؟ކަމެއްތޯކޮން ކޮށްދެޭވނީޓަކައި ކުރުމަށްހަރުދަނާ

 ،ކީމު އެއް ސުވާލަ އްންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްދަ އުފަމެދު އަޅުގަނޑުމެން ސް ކޮމިޝަނާޤީޤަތުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވި ޙަ

ގޮތުްނ  ބެހޭ ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނާ ޖުޑީަވސްތަކުަގއިދު ޔަ ދިބޫލުކުރަނީ. ވޭތުވެގަކަމަށް އަުޅގަނޑު އީ މިވެސް 

ންބޮުޑުވން އުފެދޭ ގޮތުަގއި ވަރަްށ  ކައިިޔތުންގެ ހިތްތަކުގަ ުގޅޭ ގޮތުން ރައް  ޖުީޑޝަރީއާގޮތެްއގައި  ލައަދި ޖުމު

ބަިއވަުރ  ،ވާހަަކތަކެއް ދެެކވި ،ސް ނގަިއގޮވަރަށް ބައިވަރު ކަންަތްއތަކެއް ހި ވަރު ުސވާލުތަެކއް އުފެދިބައި

އަުއ  އީގައިިދޔަހިނ ކަންގައި ިމކަން، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުން ވަނީ މާޒީ ތައްތަެކއް ހިނަގއްޖެ. އެެހންވީމާކަން

ދިން ސްސީން ގެނެރެވުުނ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި އެ ާޤނޫނުއަސާކު ުދވަހުއަހަރު 10 މި  އެުކގައި ސީއާޤާނޫނުއަސާ

ފިލާވަޅު ކުެރުވނު ތަޖުރިބާތަކުން  ކެްއގެ އަީލގައި އެވުނު މަަސއްަކތްތަތަކާއި ކުރެމުއައްސަސާަތކަށް ލިބިދިން މެންޑޭޓު

ވަނަ  19ގޮތުަގއި  ރާކުބޫލު ގަ އްތޯ ދެނެގަނެ، މިއީ ައޅުގަނޑުކަންތައްތަކެ  ކޮންހުރީ ރަންކުއިޞްލާޙު  ،ލިބިގަނެ

އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަލް . ތެރި ނިަޔތަކަށް ވާނީ އަދި ހަމަ މަސަްއކަތަކަށް ެވސް ވާނީ އެކަްނަކންޞްލާއިޚުމަޖިލީހުގެ 

ނު ެރވުދާއިރުަގއި ކުމަވާންހަ ރުއަހަ 5ޑަކަށް ގަނާގތް ށްށް އަޅުގަނޑަނަންގަިއ މިހާތަސަރވިސް ކޮމިޝަ

ޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޖުޑީ ،ލާނީއިފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ ދަންނަވަ ނޑުައޅުގަ  އަލީަގއި ތަޖުރިބާތަކުގެ

އި. މިހެން މި ޓަކަުޙކުރުމަށްެގ އިޞްލާރުފަނިޑޔާ ،ކީކަމަ މުއްއެންމެ މުހިންނަ ނުޫފުޒ ހުއްޓުވުމޭ ވަގޮތުން  ސިޔާސީ

އެއް. ނީން މިދަމުވެރެަބހުސްކު ކު ނޫންމިއަދަ  ންގޮތު ބެހޭ ްސގެ ކޮމްޕޮިޒޝަނާސަރވިލް ޝަ ޖުޑީނީދަންނަވަ

 ން އިހަމަވުނު ރެކުރަތަމަ ޑްރާފްޓްސީަގއި ލިޔަން ފުސާޕޮިޒޝަން ޤާނޫނުއަ ލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝންގެ ކޮމްޖުޑީޝަ
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އްތޯ ރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކުދަލުބަ އް. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމްޕޮޒިޝަންއެއީ ކުެރވެުމންދާ ބަހުސެ ފެށިގެން ވެސް

ޖެހެންޏާ ގެންނަން، ކޮމްޕޮޒިަޝނަށް ބަދަލު. އެހެންވީމާ ވެސް ނޫން ކަންޭނނގެ އްލެސުވާހަމަ  ެއއީން ތުއަޅުގަނޑު ހި

މަތީން ކޯޓުތަާކއި  ގެގަންަނވާ ގޮތެއް އެ ފެިނވަަޑއިމަޖިލީހުން ދި ތަ އަނުވަނަަމވެްސ  ގެނަސްގެންލުބަދަ

އިާވ ފަ ލާވައިއެކުލަ ން މަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމުންތައް ނިންމު ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމުތުންގޮ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ

ކުން ވެްސ ގޮތަ ރިހާހުމިޝަން ބަޖެހޭ އެ ކޮިސޔާސީ ުނފޫޒުން އެ ،ނިވަން މުއައްަސސާެއއް ކަަމށް ވީހިނދުގައި މި

ކުާރއިރުަގިއ ގަނޑު މި ވާހަކަ ފާހަގައެއާެއކީަގއި އަޅު ދެން ހަމަ ޓަަކއި ފިޔަަވޅުތައް އަޅަން.ކުރުމަށްރައްކާތެރި

ކޮންފަރެންސްގަިއ ވަރަްށ  ނުފަހުން މި ބޭްއވު  ގޮތުން އަދި ޭބްއވުނު އެންމެ ގުޅޭ ރީއާީޑޝަޖު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ،

އި ހަމަ ގޮތެއްގަ  ލަޖުމުގައި ދިޔައިރު ރެިވގެންްއ ކުޝްވަރާތަކެމަ ،އް ހުށަހެޅިބައިވަރު ކަރުދާސްަތކެ

  ކޮންފަރެންސްގަިއ ވަރަށް  އެ ތުންގޮ ބެހޭ ކުރުމާޞްލާޙުއި ކޮމިޝަން ސް ރވިދިަޔއީ ޖުޑީަޝލް ސަިވގެންހަގަކުރެފާ

ނިންމުންތަކެއްގެ ވާހަކަ. މޭންއެކުަގއި ނި  ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޒާދިޔަީއ. އެ ކޮމިޝަންގެބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެިވގެން

ިވގެންދިޔަ ވެސް ފާހަގަކުރެ  ންފަރެންސްގައި  ކޮމިދެންނެވި ،އުޅެނީ ، މި ނުކުތާަގއި ފާހަގަކޮށްލަން މިހެންވީމާއެ

މަތީްނ  ގޮުތގެކަނަޑއަޅައިދީަފއިާވ އެ ގާނޫނުަގއި  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ، އެއް ކަމަކީންމުމެ މުހިއެން

ންގެ ންސުން ފަނޑިޔާރުކޮންފަރެވެސް އެ  ހަމަގައިމުއެީއއޭ  ،ވުންގޮތެއް  ަގއި ހިންޭގނެއެކީ ކަމާވަންމިނި

 ޔަ ެއއް ކަމަކީ.ކުރެވިގެންދިނޑުމެންނަށް ފާހަގަގަުކން އަޅުތަޔަ ޕޭޕަރުގައި ހުށަހެޅިގެންދިއި އެ ކޮންފަރެންސް ފަރާތުންނާ

 ކީ.ކޮށްދިނުމަރާސާކޮްށ އެކަްނކަން ްނ ދިންކައެފަދަ ކަ ވަނަ ަމޖިލީހަށް ކޮށްދެއްވިދާނެ ކަެމކޭ  19ީއ އެ ،މާއެހެންވީ

ްނެގ ތުޔިވޭ ވާހަަކއަށް ރައްށް އަބަދުވެސް މި ދެކެ އަުޅގަނުޑމެންނަ ،ލާނީއިޅުގަނޑު ދަންނަވަކަމަކަށް އަ ދެން އަނެއް

 ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ. އިތުބާރު އޮތީމެދު  ޖުޑީޝަރީއާތެއްގައި ގޮ ލަޖުމު ،ޔާރުންނާަތކާއި ފަނޑި ހިތްތަކުގައި ކޯޓު

ރަްށ ޯގސްވަމުންތޯ. ވަ ،ތޯ ންކޭގޮތް ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން ދެަރއްޔިތު އީރސެޕްޝަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އެ ލިކް ޕަޕަބް

  ތަޖުރިާބއާ ދުވަހުގެއަހަރު 10އު ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ހަމަ މި ދެންނެވި  އަ ކެވެމުންދާ ވާަހކައަކީބޮޑަށް މި ދެ

ކުރަމުން ންޝަފަންކްން ޝަރީ ޮއވެގެެޒކެޓިވް ތެރޭަގއި ޖުޑީއޮންނަނީ އެގް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ މި ގައި ކުރިން އޮތްއެކު 

 ޞާފުންއިލުަގއި ޢަދުދިޔައިރުގެން ވެ  އަހަރު 10ްއގެ ގޮުތގައި ހިްނގަމުންދާތާ ރު ވަިކވެފަިއވާ ދައުލަތެބާ 3ޔައީ. ދިމި 

ވީ ނުވަަތ ބާރު އިތުރުތޯތުންގެ އި ހުން ރައްޔިތުފަ ްނ ފެށިޑީެއއްގެ ގޮުތގައި ހިންގަބޮދާއިރާ މިިނވަްނ  ކުރުމުގެޤާއިމު

 ބުދޭންތުންނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ޖަވާވެސް ަރއްޔި އީ އްުނވޭ މިރަށް ެގއްލުނީތޯ. އަޅުގަނޑަކަށް ިހއެބާރު އިތުއިތު

 ށް ނަހުމަތުތައް ދަނީ އިތުުރވަމުން. ފަނޑިޔާރުންކުރެޭވ ތު މެދު ނދަގޫ ުސވާެލއްހެނެއް. ފަނޑިޔާރުންނާއު

 ނިންމާ މައްސަލަަތއްާކިއ އެކިއެކި ސިާޔސީ އަދި ެއނޫން އެކި ކަހަލަ ނުފޫޒުތަކުގައި ތަޝަންގެ މައްސަލަކޮރަޕް

ދު އެބަ ކުރެވޭ. މެ ނާފަނޑިޔާުރންވެސް މަތުތައް ތުހުތި މިއަށްވުރެ ެވސް އަދި ސީރިއަސް ޮބޑެ އަދި ،މަށާއިކަ

ޮކްށ ވުން މިނިވަންެޒކެޓިރީ އެގްޖުޑީޝަދު މީއްއެީކގައި ަރއްޔިތުން ކުރި އު އާއެހެންވީމާ، ައއު ޤާނޫނުއަސާސީ
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ނޫނޭ ޖާއެއް ނަތީކުރި މީދުއްއު ގޮތުން  ކުރިަބޔާން އިއި ޤާނޫނުއަާސސީގަޓަކަ މަށްވުގުގޮުތގައި ިހން ވަން ބައެްއގެމިނި

ވަނަ މަޖިލީހުން ހަމަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހ  19ވެްސ  ނީ. އެހެންވީމާ، ެއއީދަ މުންބެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި

 ދެން އަުޅގަނޑު އި އެ ނުކުތާގަެއއާެއކުަގއި ؟ތަކެއްތޯ ގެންނަންވީޓަކައި ދެން ކޮން ބަދަލު. އެ އިތުބާރު ހޯދުމަށްކޭކަމެ

ވަަތ މުއައްސަސާައކަށް ވެްސ ޔިތުންގެ އިތުބާރު ބައެއްގެ މަްއޗަށް ނުރައް  ،ހަކައަކީ ވާދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

ފެދި އިތުބާރެއް ކުިރއަރަިއގޮްސ އް އުއިތުބާރެރޭ ހިމެނިގެންދާނީ. ގެތެކަމެއް ނޫން އޭ ނާވުމުގައި އެންމެ ކަމެއް ދެބި

ުމ އްހިއީ ވަރަށް މުުތގައި އެ ގޮ ބޫލުކުރާ ގަުޑ ޅުގަނއަ  އެއީ ،ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ަރއްިޔތުންނަށްގެއްލުުމގައި އިތުބާރެއް 

 ގޮތްތަެކްއ އިްނ ވިސްނުމުަގއިރީޢާޛަތަކެއްގެ މެދު އެ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ެއއްެޗއް. ތަނަކާ ކުރާދައުރެއް އަދާ 

 އި ވަރަށްގަކުރުމުމާތު ހާމަހަމަ މަޢުލޫ  ނޑުމެންނަށްއި އަޅުގަޖުރިބާގަ އަުޅަގނޑަށް ކުރެވުނު ތަދަނީ.  ކަނޑައެިޅގެން މި

 ،ކަމެްއ. މި ޒަމާނަކީ  ހުރެ. އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ކޮން ސަަބބެއް ވޭ ކޮންެމެވސް ސަބަބަކާބޮޑަށް ފަސްޖެހެ

ަގއި ވެްސ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާތަކު ،ގަންނަވާނެއަޅުގަނޑުގެ ކޮީލގުންނަށް އެނގިަވޑައި 

ލޫމާތުގެ ޒަމާން. ޒަމާނަކީ މަޢު. މި . މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭިމއީކުރާުރޮކށް ދެއްކޭ ވާހަަކއެއް ވަރަށް ތަ ޅުގަނޑަށްއަ

ޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު އްނުކުރަންޏާ ޞަމާތު ހާމަނެ. ޞައްޙަ މަޢުލޫވާމަޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހާ އެްއގޮތުން ނުިވއްާޔ އަެނއް

ރީ ޝަގެންދާނީ. އެކަން ޖުޑީފެތުރި ންނުކުރީމާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދެތުަގއި ހާމަ އޭެގ ަވގުޢުލޫމާތު. ތެދު މަމަވެގެންދާނެހާ

ްސ ކޮންމެވެދޭ. އެބަ ލުކުަރމުންދޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަްނ ވެސް އެކަން ތަޙައްމަތަޙައްމަލުކުރަމުން އެބަ

 ޕަބްލިކް އިމޭޖް ގޮތަށް ދެންނެވިސް މިވިގެްނގޮނުކުރެހާމަތައް ހުރެ އޭގެ ވަުގތުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ސަބަބުތަކަކާ

ހުރިހާ ކަމެއްގައި ޮދގު ލެްއަގިއ ހާ ނޑު ނުދަްނނަވަން އެްއވެސް. އަުޅގައިލަތްތަކުގަ ހާ ދަނީ ބަެއއްންގޯްސވެގެ

ޝަން ރައްޔިތުންގެ ޕަބްލިކް ަޕރސެޕް ހެންވީމާ،ަބއިވަރު. އެހުރި މައްސަލަތައް އެބަނޫން.  ކުންނޭ.ބަސަބަމަޢުލޫމާތުގެ 

ކުރުމަކީ އޭގެ ަވގުުތގައި ަޞްއޙަ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ،ރުމަކީކު މާތު ހާމަލޫޓަކައި މަޢުކުރުމަށްއިތުރު ޝަރީއަށް ޖުޑީބާރު އިތު

ދާނެ ށް ބެލިނޑުމެންނަީއ ހަމަ ައޅުގައެ ،ރަސްތަކަކީ ކޮަބއިތޯރި ހުކުރުމަށް ހު ހާމަމަޢުލޫމާތު ކަމެއް. މުއްވަރަށް މުހި

ރު ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މިހާ ،ހަގަކޮށްލަންގަނޑު ފާ ރުޞަތުގައި އަޅު ފު އެާއއެީކަގއި މިކަމެއް. ދެން ހަމަ

ޖެ ށިއްއް ހާމަކުރަން ފެނިންމުންތަ އްޖެ. ކޮމިޝަންގެއެޅި  ޔަވަޅެއް ކުިރއަށްތުރު ފިކުރުމުގައި އިމަޢުލޫމާތު ހާމަ

ނާވުން އެކަން ހަރުދަދި އަ  ވެސް މެވެސް ސިފައެްއަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަްށވުރެކޮން

ކަމެއްޯތ.  ކޮންލީހަށް ކޮށްދެއްވޭނީވަނަ މަޖި 19ާއއެީކގަިއ ދެން ގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ދެން އެޅުމުކަން އައްމުހި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ ދެން އަޅުގަނޑުއޭަގއި 

ރުގެ އަހަރީ ރިޕޯުޓގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ހައަ ވަނަ  2018 .ންދަގެންހަށް ފޮނުވަމުންލީޖރައްޔިތުންެގ މަ

ފަނޑިޔާރުްނެގ  ،.ސީ ގާނޫނާއިޖޭ.އެސްބަދަލުތައް. .ީސ ގާނޫނަށް ވެސް ގެންނަން ފެންނަ އެސްޖޭ. ،ވާނެހަގަކޮށްފައި ފާ

 ންގެ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަގޮތުން  ރިހުގުޅުންހުރި ގާޫނނުތައް  ގެ ގާނޫނާިއ އަދި ކަމާކޯޓުތަކު  ،ގާނޫނާއި
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ަޓކައި އެކަްނކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ކަާމއިަރސްތަކަކީ ކޮަބއިުހރި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ހު ސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެަފއިމަ

ްއ ޕޯޓުތަ. ެއހެންވީމާ، ެއ ރިށްފަހުންނާނެ ބަޔާންކޮ ަގއި ގޮްތތަކަކީ ކޮަބއިކަްނ ރިޕޯޓު މެން ހުށަހަޅާއަޅުގަނޑު

 ކަންކަމެއް  މަޖިލީހަށް ކޮށްދެއްވިދާނެވަނަ  19ވެސް  ދެްއވުން އެއީސްނެތައް ގެދަލުކުރަްއވާފައި އެ ބަރާސާދި

 މައްސަލަތަކާ ލާނަން.ކޮށްފަހު ނުކުތާއަކަށް ފާހަގަ ޑު އެންމެކީަގއި ައޅުގަނއާއެ އެކުރަން. ދެްނ ހަމައަޅުގަނޑު ފާހަގަ

ކުރުުމގައި މި ދިމާވާ ދަތިތަާކިއ ތުސާބި އްހިނގަްއޖެ. މައްސަލަތަ ގެންދެެކވި ޮބޑަށް ވާހަކަ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް

އެުކގަިއ ހުށަހަޅަން  ކާމައްސަަލއެްއަގއި ހެއް ެވއްޖެއްޔާ  ގޮތުން  ސް.ސީ ގާނޫނު އޮތްމިހާރު ޖޭ.އެހަލަ ކަންކަން. މިކަ

 އެ ްއސަވާފައި އޮންނައިރުަގއިނަން ޖައްގެ ޅެސާލަކަށް ބޭފުގައި މިކިބަސް ދިނުމަށް ފޯމުޖެހެނީ. ހުށަހަޅާއިރުގައި ހެ  މި

ދިމާވެފައި ގޮތެއް ނެތް. އެހެން ނަމަ ދެން ހެދޭނެ  ނުވެއްޖެ ހާޒިރު ށްއަމުރަން ސް.ސީވުމަށް ޖޭ.އެހާޒިރުބޭފުޅަކު 

ުލ ފުޅުން އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ހުިރ މައްސަލަތައް ތަފުސީބޭތި ރަށް ގިނަ މަްއސަލަތައް. ނެ ވަހުންނާ

ެއއް ބަ ތައް.މުއްދަތު ުހންނަމައްސަލަތަްއ ނިންމުމުގައި ހޭދަވެފައި  ނެަވއިިފއްޔާ ފެންނާަލއްއިއްަލވަތެްއގައި ބަ ގޮ

ދެންނެވި މިފަހަރަށް އެހެން ދިމާވަނީ  ފައި ހުންނާނެ. ބައެއްހޭދަވެ ދިގު މުއްދަތުމައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ަވރަށް 

 ށް ެއއީ އެ ބޭފުޅަކަންނެވީމާ ދެ ދޭން ހާޒިރުވާން ބޭފުޅަކަށް ބަސްާމ، ހެކިހެންވީން އޮންނާތީވެ. އެހުރަސް ވެސް މިހެ

 ވެސް  އީއެެވނީ. މިކަހަލަ ދަތިތައް ެވސް ހުރީމަ ބޫލުކުރެގަށް ނޑަުޅގައަ ނޭ ނުވާެވގެން އަކަށްޗޮއިސް 

އަުޅގަނުޑ ވީ އް ފާހަގަކޮށްލެމި ހުރިާހ  ،އެހެންވީމާ ދާނެ ކަންަތއްތަކެކޭ.ކުރެވިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުޮކށްލަން 

ޝަލް ވެނީ ޖުޑީ ބޫލުކުރެގަނޑަްށ ވެސް ައޅުގައްތައް އިޞްލާޙުކޮށްެލވިއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަންތަ މިދަންނަވާލި ކަދެންމެ

ްނގެ އަދި ރައްޔިތު ަގއިދާނެ ކަމަށް.ގެން ހިނދަނާކުރެވިވުރެ ހަރު ށްސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މަަސއްކަތަށް މިހާރަ

 ރިްއޔާ.ކު ޝުބޮޑަށް ކުެރވިދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް އިތުރު ބޮޑަށް ށް ވުރެއިތުބާރު މިހާރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ތީ ވާނަ ސްނީ އިތުރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންޙު ރުތޫސްމަ އުސްާތޛްއަލް. އާދެ! ކުރިއްޔާޝުބޮޑަށް  ވަރަށް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ނީސްތޫރު ޙުސްމަ ޛްތާއަލްުއސް  ނައިބު ރައީސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ 

 ެއއީ ބޮޑު ހުރަހެއް ޮއވޭ.  ކުރުމުގައި ދިމާވާ ވަރަށްލަތައް ތަުޙޤީޤުމުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑުމެންގެ މައްސަ ކުރިއްޔާޝު

 .މައްސަލަ ގަނޑުެމންނަށް ދިމާވާކަހަަލ ކަންތައްތަުކގައި އަޅު މި ؛އްމު ސިޓީއާ ރ ނުވަތަ ިކއުލަސާސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 މާތު ހޯދަން ކަމާ ނޑުމެން ބޭނުްނވާ މަޢުލޫއިރުަގއި ައޅުގަން އަޅުގަނޑުމެން ދާމުކުރަހާރު މައްސަލަެއއް ތަުޙޤީޤުއެއީ މި

ވަަނ އަހަރުަގއި ނެރުްއވާފަިއ  2013މް ކޯޓުގެ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީފޮނުބެހޭ ކޯޓަށް އަުޅގަނޑުމެން މި 
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ރީމް ވާކަށް ނެތޭ. ސުޕްމާތުތަކެއް ދެޢުލޫ، ތިމަންނަމެންނަކަށް ތި މަ ނީވަ ވިދާޅު ހަވާލާދެްއވާފައި އަކާރކިއުލައޮތް ސާ

އަުޅގަނުޑ  ށޭ ދެވޭނީ.ހާ މަޢުލޫމާތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަޖެއްާޔ ހުރިގޮތުްނ ެވއް ަގިއ އޮންނަރިކއުލަކޯޓަށޭ ދެވޭނީ. ސާ

 މި  އަުޅގަނޑުމެންޓަކައި މުމަށްނިން ގޮތެއް ންގުިޅގެ . މައްސަލަައކާންލެްއ ދަންނަވާލަފާނަޕަލެްއ، މިސާެއގްޒާމްކުޑަ 

އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު އެިކއެިކ  ކަށް.ޓަކޯ  ދަށުރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް ގޮތެއް ނިމުނު ޤަޟިއްާޔިއން މައްސަލައެދުނީ 

 ހަމަ ހިސާބަށް އޭތި ނާދޭ. އިމެންނާދިަޔއިރުަގިއ ވެސް ައޅުގަނޑުއަހަރެއް ެވގެން އެތައް  ކާަދއްއް ދައްކާސަބަބުތަ

 ގުޅޭ މައްސަލައަކާމު އްމިހާރުވެސް ތަޙުީޤޤުކުރަމުންދާ ހަމަ ވަރަށް މުހި ނޑުއަޅުގަ .ޖެހި އާރކިއުލަސާލަ އެްއކަ

ގުިޅގެްނ  އާރކިއުލަކަަލ ސާއެދުނީމަ ެއއް ޓަކައިހޯދުމަށް އެ މަޢުލޫމާތުގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބޭރުން ހަލަ ގާނޫނުން ކަގެންނަވާ މިޓުން މި ، ުސޕްރީމް ކޯންވީމާ. އެހެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަޢުޫލމާތު ނުލިބޭ

ގެ މަޖިލީހުން ރުންން ފަނޑިޔާއެ ބޭފުޅުން ެއ މަޖިލީހުތަ ކީ ުނވައަރކިއުލަސާށް ގާޫނނަގަނޑުމެން މިކަހަލަ އަޅު

ށް ެވވޭނެ ގޮތަތައް ނުއެހެންވީމާ، އެ ފަދަ ކަންތައްޭދ. ބަފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވެގެން އެ  ގާނޫނުކީ ނިންމުމަނިންމާ

 ކަމެއް  ދާނެކޮށްދެވި.ސީއަށް .އެސްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ޖޭ އްވުމަކީ އެއީ ައޅުގަނޑަށް ހީވާދެލަދަލުކޮށްނޫނު ބަގާ

ދާނެ މަޖިލީހުން ކޮށްދެވިމި ނޑުމެންނަށް ވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ ދެދެންޓަކައި. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް

ސް.ީސގެ ގާނޫނުަގއި މާއްދާތަެކްއ ރު ޖޭ.އެހާމި .އިމުގަރުކުޔަންފަނިޑޔާރުން ޢައް  ،ރެވެނީފާހަގަކު ނޑަށް މަކަށް ައޅުގަކަ

. އޮތީ ބަދަލުވެފަ މި ަކއުންިސލުގުިޅގެން ޖުޑީޝަލް  ކުރުމާލު ތި، ބާގެންސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލުކުރެްއވުމާ ގުޅި 

ޔާރުން ހޯދުމުގައި ނޑިފަ ،ުމގައި ވެސް ރުން ލެއްވުނޑިޔާފަ ،ކީތަގޮ ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާރު ވާ ބަދަލުވުމާ

ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުޖެހެނީ  ންނަށް މިސް އަުޅގނޑުމެކުރުމުަގއި ވެ ޓަކައި އިޢުލާންފަނިޑޔާރުން ހޯދުމަށް ،ވެސް

 ން ގޮތު ނައޮން ދަދު މިހާރުގެ އަނީ. ފަނޑިޔާރުންޖެހެންނޑުމެން މަޑުކޮްށގެން ތިބެ ގަައޅު  ންއިޝާރާތެްއ އަންނަދެ

އެއް ލާޓަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެ ފޯމިއުޓް ކޯ. ޮކންމެ މެޖިސްޓްރޭއެޅިފައޮތް ކަނޑަ އެބަ  އިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައްޔާ މެޖިވެއްޖެ 

 ން ެވސް މިޅިަފއެްއ ނެތް. އެކަކަނަޑއެ ކޯޓުތަުކަގއި ފަނޑިޔާުރން އަދަދެއް ރިއާޕީ އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސު

ްސ ވެއްަތއް އްވުމުގެ ކަންތަ ލެފަނޑިޔާރުން މާ،ެއހެންވީގޮތަށް.  އަުޅއްވާއޮންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑަ

ވިފަިއ ުނގުިޅ ދެ ެއްއެވސް ބަޔަކާއަށް ެއ ބާރު ސް.ސީ ޖޭ.އެށް ޤަލަފަނޑިޔާރުންގެ ހުރިހާ ކަެމއްަގއި ވެސް ސީދާ މުޠަ

ށް ެނހެން. އަޅުގަނޑުމެންނަނގަުޅވާައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަކަށް ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ގޮތަ އޮންނަ

އޮންނަނީ ފަނޑިޔާރުން  ން މަތިކޮށްފައި މި ސް.ސީޖޭ.އެއިުރަގއި ެވސް ށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް ބަލާނަތަމިހާ

ދަލުވުމަށް ކުިރ  ކޯޓުން އަެނއް ކޯޓަށް ބަިޑޔާރުން އެއްލެއްވުުމގެ ކަންތައްަތއް. އެެހންނަމަވެސް، ެއއްކަލަ ފަނ

ެއއްކަލަ ހުސް  ،ގޮަތކީ ތަށް. އޮތީމަ ވާރާ ގޮން ކުކަރިކޮށް މިވެމެދުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އޮންނަ ކަންތައްތައް މި

 އް ކޯޓުން އަެނއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރުންތައް އެމުތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭނުންވާ ޤާމަ

. އަށްސް.ސީޖޭ.އެ އަުޅަގނޑުމެންތީ އޮ މާ މިުވމުގެ ޒިންަޙޤީޤަތުގައި ފަނިޑޔާރުން ލެއް ނެއްނޫން. . އެހެމިއޮންނަނީ
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ޔާރުންެގ ދަނީ. ެއހެންވީމާ، ފަނޑި ، އެ ކަންަތއް ެވސް އެްއކަލަ ވަލުދޮރޯށިން ދާކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއެހެންވީމާ

ނީ މި ހަާވލުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަ އާ.ސީސްޖޭ.އެ ،ށް އަޅުަގނޑުމެންލަޤަކަންތައްތައް މުޠަ

 ،ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށާ ޞަތު އޮންާނނެހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ.ރުދިއުމުގެ ފުކުިރައށްއް ރަނގަޅަށް ތަތައްކަން

 ، އޭރުކުރުންތިލުކުރިބާވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ައށް  21 ކޮމިޝަނުގެ ަޝލް ސަރވިސްއަދި ޚާއްަޞކޮށް މި ޖުޑީ

ޔަ ތަެންއ ދިންެރިވގެަކތެއް ކުބޮޑު މަަސއް ްށ މާއެއަްސ ވެގުިޅގެން މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  މާބާތިލުކުރު

ުކރިއަށް އޮތް ތަުނގަިއ ވެްސ  ،އް. އެހެންނަމަވެސްކަމެ ދިޔަ. ެއއީ ދެން ވަރަށް ދެރަ ްއނުފެނިގެނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މެން ޑުއަޅުގަނޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާރަވެރިވާން ވަަރށް ބޮޑަށް. ކަންތައްތައް އެބަ ، އަންނަށް ައއިއެގޮތަ

 ވާ. ެއގޮަތށް މަސައްކަތް ކުރަްއވައިފި  ޖެހިވަޑަިއގަންނަބަލަްއވަން އެށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވެރަ ވަ ވެސް މަސައްކަތަށް ރާކު

. އެ ތަްއ ވަރަްށ ފަސޭހަވެގެންދާނެހެންކަންތައް ގަނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވެނީ އަުޅގަނުޑމެންކަމަށް ވަންޏާ އަޅު 

 ނޫނުނުއަސާސީަގއި އެހެންޤާ ދި އަ ސީންނުއަސާނޫޤާ ،ވަނަ މާއްދާ  157 ތުަގއިގޮ ބާރުގެ  މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ކަންތަްއތައް ކުެރވޭ ގޮތަށް ނެތީ މަލީ ގޮތުން މިޢަ ،، ގާނޫނުަގިއ އެހެން ލިޔެފައި އޮތަސް ލިޔެފައި އޮަތސް

ހެންވީމާ، އެ ެރވޭ. އެަހގަކުއްތައް ފާތަކަން . އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިހުރީމަ އްކެަދތިތަ ތަާކއިގޫއުނދަމިދެންނެވި 

ނަްށ އަުޅގަނޑުމެން . ައއިއްސަ އަވަަހކަށްއެންމެ ވި އިެގންނެެވވަޑަ  ންނަންވީގެދާ ބަަދލުތަކެއް ސީ ތަކަށް ހަމަގާނޫނު

ހެން ކަށް ވެސް އަދި އެއޮތީަމ ދެން އެއްކަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަ ށްށް ެއގޮތަންތައްަތއް ކުރެވޭ ގޮތަކައަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވޭކަްށ ކަންތައްތައް ކުރެ   މިގަނެގެންރެއަށް ވަދެ ތެގެ، މީއިފައްދަ އު ބުހަތަކެއްޝުުތރު ގެ އިމުށް ެވސް މިކަކޯޓަކަ

 ންމާމެން ވެްސ އެހެން ފަރާތަކަށް ޒިއަުޅގަނޑު ،އައިއްސަ ބުނެވޭނެވެސް ށް . އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަނޯންނާނެ

މެން ޅުގަނޑުނަށް އެނބުރި، އަނޑުމެންށް އަޅުގަކަހަލަ ގޮތަކަ ލާއިހެން ފަރާތަކަށް މި ބޯޅަ އެއްލަނުވަތަ އެ

ށް ދެންނެވި ބަދަލުތަެކއް ސީދާ ވަރަށް ައވަހަ. އެެހންވީމާ، މިއަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ހަވާނެ ފަސޭ ކުރަން މާމާޒިން

ެގއަށް ވެސް އަދި ފަނޑިޔާރު ޅިތައްތަކުަގއި އަދި މުެގ ކަންއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އެއީ ހަމަ ޖޭ.އެސް.ސީމިގޮތަށް ކުރެވި

ހަމަ ެއ ވާަހކަ  ތީ ދެކޭ ކޮްށދެވިދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑުހުންޒަތްތެރި މަޖިލީވެސް ހަމ ިމ އިއް ންނަށް ރައްޔިތު

 ޔާ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު.ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިނގައިފި.  ނައިން ބޮޑުކޮށްރަށް ގިން ވަގުތު މިހާރު ވަދެ .ޠީފްއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

 ކުރަން. ތުސްގަނިންމާލަން  ގަނޑުމެންއަޅު ފުރުޞަތު އެުރވުމަށްފަހުގައިމި ވީމާ، ންއެހެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު
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 ،އެހެންނަމަވެސްވެއްޖެ.  ސްވެ ދަން ށްވަރަ ގުކޮށް ވާހަކަެއއް ނުދައްކާނަން. ވެްސ އެހާ ދިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު

ންޑާރަ ނައިބު ވެްސ . ދެްނމެ ބަ ގޮތުަގއިގެމު ކަމެއް އް، ވަރަށް މުހިކަމެއް  ލަން ބޭނުން އެއްގަނޑު ފާހަަގކޮށްޅުއަ

، ސްނީ ޙު ރުތޫއަދި މަސް .ކޮށްދެްއވައިފިސް ފާހަގަ ޠީފާ ޤާސިމް ވެބަރު ލަމެން ފި އަދި ކޮމިޝަންފާހަގަކުރަްއވައި

ގެ މަޖިލީހަށް އްޔިތުންންކަމުގެ ވާހަކަ. އަދި މި ރަމާވާ ަދތި ކަ ދިކޮމިޝަނަށް ފިއިވަށްދެއް ފާހަގަކޮ ސްރު ވެމެންބަ

ވިދާނެ ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަންކަުމގެ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑު ތި އެންމެ އިދެުލ ހޯދައްޙަކަމަށް ކަން އެއޭގެން 

ން ޅުވިޔަސް ެވސް ތި ބޭފު އިދެވުނު ކަމުގަނުށްފާހަގަކޮ ތަށްގު މިވަ ގެ މިވަގުތުންހުން އެދެން ކޮމިޝަނުރިއަ ބޭފުޅުން

 ންގެވުމަށް ދަތިވާހި ތެްއގައި ވެސް ިތޔަ ކޮިމޝަންަވގުޑުމެންނަށް ކޮންމެ ނއަޅުގަބަަވިއގެން ޝަނުގައި ިތއްކޮމި

ވާށޭ. ދެއް އިވައްޅުލީހަށް ހުށަހަމި މަޖިށް، މި ކޮމިޓީއަެވސް ިވޔަސް ހަކަ ފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވާ ކޮންމެ

ންޖެހޭ ހަމަ ހުރިހާ ހުން ކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީރަމި ޝަން ހިންގުމަށް ކޮމިެމންނަށް ތި ނޑުރެްއިވއްޔާ އަުޅގައިރާދަކު

ތު ަވގު ސް ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މިހުން ވެން. އަދި މަޖިލީކުރާނަ  ންކޮމިޓީން އަުޅގަނޑުމެ ރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިކަމެއް އި

ޤަތުގައި ރަްއޔިތުން ޤީޙަންނަީނ އޮ އްލިފައި މިގެ ބާރު ށް އިތުެގއަނޑިޔާރު. ފަނެވޭށް ކުރެއަޅުގަނޑުމެންނަ

ވެ މި ތިބީ ބުއަޅުގަނޑުެމންގެ އިންތިޚާ ރަްއިޔތުންގެ ފަރާތުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަެއއް. ގައިއަޅުގަނޑުމެން ކައިރީ 

 ކަށް ނުވެސް ވޭ އި ތިބޭޤީޤަތުގަޙަ  ނުދައްކާނޑުމެންޓަަކއި. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ައޅުގަކުރުމަށްންކަން ރަނގަޅު އެކަ

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޑީޖުވަނަ އަހަރު  2008 ،ޤީޤަތަކީޙަކުރަންޖެހޭ ންނަށް ގަބޫލުއަޅުގަނޑުމެމެ. ނެތް

ތި ބޭފުޅުން  ހިސާބު، ަތފާސްދެްއވި ހިސާބުތި ގެ އަތަށް ރޭ އަޅުގަނޑުމެން  ން މިއިރު ތި ބޭފުޅު އިދިގެން އަ ފެއު

ސަލަެއއް ަމއް 95ވަަނ އަހަރު  2009އިނގޭތޯ.  ގޮތް ފެންނަންގާ ކޮށް މި ހިނތީ ވަރަްށ ސާފުއޮ  މިހިސާބު ދެއްވި

އޮތް. މަްއަސލަ ހުށަހެޅިފައި އެބަ 145 އަހަރު ވަނަ 2010ޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް. ޖުޑީ އޮތް ހުށަހެޅިފައިއެބަ

 77ހަރު  އަވަނަ 2011 ން ހަމަ އެހެންމެ . ދެތޯއިނގޭ ބޮޑުވަމުންހަމަ ހަރަ އަންނަނީ ންގެ އިތުބާރު އެރައްޔިތު

މައްސަލަ. އެހެންވީމާ،  7ވަނަ އަހަރު  2018. ިއނގޭތޯ .އްސަލަމަ 9ވަނަ އަހަރު  2017 ކުއެކަމަ . މައްސަލަ

 އޮީތ ކޮން ހިސާބެއްަގއިކަން ރުއަދި އިތުބާ ކަންްއަގއިހިސާބެޮއތީ ގެއްލިފައި ކޮން ގައި މިޤީޤަތުޙައިތުބާރު 

، 2009 ސަުރކާރު ވެިރކަމުަގއި ައކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެނަވާ ވާހަކަދަންގަނޑު މިއިނގޭ. ައޅުއެބަ ންނަށް ގަނޑުމެއަޅު

ކަމުގެ. ކުެރވިދާނެލާޙުޞްވަެރްއެގ އިތުބާރެއް އޮތް ޖުޑީޝަީރ އި ކޮންމެެވސް ގެއޭރު ރަްއިޔތުން 2011، 2010

 ،އި ރު ތެޭރގައަހަ 1. މިހާރު ންނަގެންތައް ސްވަދު މިޅެނީ އު  މި ގެންުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވެއަނެއްާކވެސް އަ

މައްސަަލ  7ގައި  2018. މައްސަލަ 9ގައި  2017. މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަ 36ގަިއ ގެ ތެރޭވަނަ އަހަރު 2016

ތެއް ުނކުރާކަން ވެސް ްއކަމަސަ ންޤީޤަތުގަިއ ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުޙަެކއް. ެއީއ ޖޯހެޅީމަ އެއީ ހުށަ

 ވެސް  ނަސްށަހެޅުހުސް. އަދި ހަމައެހެންމެ ކޮމިޝަނަށް ވެ  ތެރޭދޭ ކޮމިޝަނާ އިތުާބރު ނެތީ  .ކުރަނީބޫލުރައްޔިތުން ގަ

 ކަމެއް ކުެރވެން ނެތްކަން ކަންޑު ބޮ ން މާކުރަޙުލާޞްުޖޑީޝަރީ އި  ،ކަން ވެސްތް ޝަނަކަށް ކުރެވެން ނެމިކޮ
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ލަ ނީ މައްސައުޅެ ނުންވެެގން މިމެން ބޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުނެތީެވސް އިތުބާރު ގައިދޭތެރޭ އާފަނޑިޔާރުގެ 

ނޫން. އެހެންވީާމ،  އެއްތީނެ. މައްސަލަ ލަ ހުށަހަޅާނެސަ ވަންޏާ ރަްއޔިތުން މައް  ކަމަށްމާ މައްސަލަ ބެލޭހެޅީހުށަ

ޓަކައި އެ ަމއްސަލަތައް ކުރުަމށްދެންނެވި ކަންކަން ރަނގަޅު މި ،މިއެދޭ ކަމަކީހުން  ބޭފުޅުން ައރިއަނެއްާކވެސް ތި

ތުަގއި މު ވަގުއްރޭ މި މުހި މި އެރީށްހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު ހިތައެ .ހަމައަށް ފޮނުވާދެްއވާށޭ ންނާމެގަނޑުއަޅު

ރަްށ އިިސއްޔަތުްނ ވަބަރެްއގެ ހަެގ މެންމި ކޮމިޓީ ނޑުގަ ރު ައޅުއްފަހައަދިެވސް އެ  .ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން

 ނުެވސްތެއް ވެސް ގުްނވާ ވަ ގެށީ ވިހެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަ ވިދާޅު ވަން. ކޮމިޓީގެ ރައީސްދަންނަ ބޮޑަށް ޝުކުރު

ވަގުތު ިތ ތި ބޭފުޅުން ވަޑަިއެގން މިހާ ގިނަ  ،ންނަމަވެސްރުންނަކަށް. އެހެބަކޮމިޝަނުގެ މެންމެ  ސް ވެ އެރުވޭ

 ކުރިއްާޔ.ޝުދަންނަވަން.  ޑަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ށް ބޮލޫމާތު ދެއްވީތީ ވަރަޢުބޭފުޅުން މަ

 

  ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަރިޔާސަތު

 .އެިދވަަޑއިގަންަނވާތީ ވިދާުޅވުމަށްހަކަފުޅެއް ސް، ވާ އީ ރަ ޝަނުގެމިއާދެ! ކޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރީފްޢަ هللاޢަބްދު އަލްއުސްާތޛް  ރައީސް ގެކޮމިަޝނު ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް

 ޖިލީހުގެރައްޔިތުންގެ މައި ިމ ގަ އްކަތްތަކުންދާ މަސަމުނާކުރުމަށް ކުރެވެ ޖުީޑޝަރީ ހަރުދަ އާދެ! މި ދަނޑިވަުޅަގއި

 މުގެބަރުން އެދިވަޑަިއގެން ޖުޑީޝަރީ ހަރުދަނާކުރުމި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ މެން ،ރި މެންބަރުންތެއިްއޒަތް

ންނާިއ އަދި ްއވުމުގެ ގޮތުސް ކޮމިޝަނަށް ކުެރވިދާެނ ކަންތައްަތއް ޮއޅުންފިލުޝަލް ސަރވި ގޮތުން ޖުޑީ

 ، އެއި ަތއްަތއް ސާފުކުރަްއވަގައި ދަތިވާ ކަންމުދިއުގެން އަށްތައްތައް ކުރި  ކަންމިޝަނުގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮ

އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އި،ދެއްވަ ، ފުރުޞަެތއް އްަގއިތުން މިފަދަ ފުރުޞަތެގޮ ބެހޭ ހޯދުމާ އްލުޙަ މެދު ކާތައްކަންތަ

 ށަހެޅުމުގެ ންނަ ކަންތައްތަްއ ހުމަށް ފެދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރުިއ ދަތިވާ ކަންތަްއތަކާއި އަކޮމިޝަނުގަ

މިއްަލ ބަރުންނަށް އަދި އަޅުގަނުޑގެ އަންޝަލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނުގެ މެއްވީތީ އަޅުގަނޑު ޖުޑީތު ދެޞަރުފު

ޝަލް ޔާ ޖުޑީމަކީ ިއރާދަކުރެއްިވއްމެންގެ ވެސް އެދުދެން އަޅުަގނޑުދަންނަވަން.   ބޮޑަށް ޝުުކރުނަމުގައި ވަރަށް

އް ެގންދިޔުމުގައި ހުރި ދަތިތައެކު ކުިރއަށްމާހަލުއިކަމާިއ ކައްކަތްަތއް ފަސޭހަގެ ަމސަސަރވިސް ކޮމިޝަނު

މާ، އެހެްނވީން. އުދި ގޮތްަތކެްއ ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުަގއި މި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްޕުާޅއެުކ ފަހިވެގެން އްލުކުރެވޭނެ ޙަ

 ންނަވަން. ދަ ރުޝުކު ށްވަރަށް ބޮޑަންނަށް ޅުގަނުޑ ހުރިހާ ބޭފުޅުއަދިވެސް އެއްފަހަރު އަ 

 

  ްއެކވުން:ކަދެސަތުން ވާހަރިޔާ
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 ށް ވަރަށް ގިނަ ޅުަގނޑުމެންނައަން ދަންނަވާލަން. ންމާލަމުތް ުސވާލެއް ނި އޮއަޅުގަނޑު ެވސް ހިތު ތެރޭގައި

މަށް ކުރޭ މިކަސްހޭރި އާދޭއި ބޮުޑވެ، ރޮ ުނލިބޭ ވާހަކަ. ކަން ގެ ވާހަކައިންސާފުހަމަ ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަުކާވއެްއ، 

ހެނީ. ތުަގއި ޖެކަންފަދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ހަމަ މި އަޑު  ންމެނޑުހަމަ އަޅުގަ. ނުމަށްއްލު ހޯދައިދިޙަ

ގުޭޅ   އިންތިޚާބުތަކާ. މިސާލަކަށް ރައްޔިތުން ާލ ވޯޓުުޑމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތައްން ައޅުގަނހަމަ އަނެއްކޮޅު

އައްަސސާތަކުން މިސާލަކަްށ މު  ނިވަންމިގެ ހަމަ ދައުލަތުއިގެން ޑަ ށް ވަ މި ކޮމިޓީއަމައްސަލަތައް. ނޫނިއްޔާ

 ންގެ ން އެބޭފުޅުރީމް ކޯޓުސުޕް ، އި ޓޯ ހިންގަވަމޯސޫ  ވާހަކަފުޅަުކންއްެކވިންސް ކޮމިޝަން ަވޑަިއގެން ދެއިލެކްޝަ

ވަން މުައއްސަާސ، އް މިނިއަނެ  ހަމައެާއއެކުޑް ެސންޓެންސެއް. ޑެ ނީ ސަސްޕެންވަަވވާފައި ކުމެއް އިއް ޙުށް ޖިނާޢީ ޗަމައް

ގޮތުން  ގެއަދާކުރުމު  އް ވާިޖބެބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ އެ ؛އަށް ފޮނުވަންެޖހޭ  ކޮމިޝަން ދުނިޔޭގެ އ.ދޓްސްރައިމަން އުހި

ންގެ މައްޗަށް ެވސް އަމިއްލައަށް މައްސަަލ ބޭފުޅު އެ ވައި ހިންގަ ޓޯމޯާކވެސް ސޫިއ އަނެއްޓަކައްޔާުރކުރުމަށްރިޕޯޓެއް ތަ

. ދެން ެވއްޓިވެސް ޭބފުޅުން  އި އެރިކަމެްއގެ ތެރޭގަ ރުވެކަމެއް ހިންގެވި ބި، މި ހުރިހާ އި ހިންގަވަސުޕްރީމް ކޯޓުން 

ގޮތުން  ގެ ގާނޫނީ ވާޖިެބްއ އަދާކުރެްއވުމުގެވިސް ޮކމިޝަނުޝަލް ސަރ، ޖުޑީ ތި ބޭފުޅުން މިއަދު އަނެއްކާ

އްަސަލ އެ މަ ށްޭއގެތެރެއަ .ގެންފިއި ަވޑަ ޕްރީމް ކޯޓުށް ސުއަނެއްާކ ޭއގެތެރެއަ ކޮށްނިލަެއއް ބައްަލވަމައްސަ

އްލެއް ލިބެން ޙަމިކަމަށް  ،ޯތއޭއޮތް ބަމީދެއް އެއް އުއިފި. ދެން އަުޅގަނުޑގެ ސުވާަލކީ ރަްއޔިތުންނަށްޓުވަ ހުއް

މިކަމަށް  ނިއްޔާނޫ އޭ ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީމެދުގައި ކިހިނެއްތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ،އޮތްޯތއޭބައެ

 ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު  ؟ އެބަ އޮތްތޯއޭކޮިމޝަނުގައިޔަ ތި މީދުއް، އެ އުދޭނެ ގޮތްތަކެއްލު ހޯއްޙަ

 ؟މީދުގެ ކަންފުެޅްއ ވެސް އެބަ އޮތްޯތއޭއް، އު ވަރުން ވެސްއްެރްއގެ މިންދެވިދާނެކަުމގެ ެއްއެވސް ޒަށްކޮމުއިޤާ

ކޮމިޓީން މި އޭ ައޅުގަނޑުމެން ކޮންކަމެއްތޯ  ؟އޮތީ ންކޮންކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްދެވެ

ވެން އޮތް ހުރިހާ . ތި ބޭފުޅުްނގެ ކޮމިަޝނަށް ދެަގއިެއކު ފުޅުންނާބީ ތި ބޭން މި ތިއަުޅގަނޑުމެ  ؟ކޮށްދެވެން އޮތީ

ެރއްިވއްޔާ އިރާދަކު ތަކީކުރަން ަތއްޔާރު. މި ކޮމިޝަުނގެ މަަސއްކައެުކގައި މަަސއްކަތް  ކާ ކާއި ެއއްބާރުލުމައެހީތެރިކަމަ

، ވަރަްށ ނެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭޓަކައި އަދިނުމަށްމުކޮށްއިޤާ އިންސާފު ނަށްގެ ރަްއޔިތުންރާއްޖޭ

މަތީން   ގޮތުގެތްވާއެްއގޮ ރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނާއި ގަާވއިދާުކގައި އިއެ ޒުމާޢަވަރާއި ވަރަށް ތްހި

ބޭފުޅުންނަށް ންކަން ތި ޤީކުރަްއވާނެކަމުެގ ޔަމަސައްކަތް  ޔާ ރާދަކުރެްއވިއް ގެ މެންބަރުން އިޓީ މިމި ކޮއަޅުގަނޑުމެން 

ުތ، އެހެން ވަރަްށ ކުޑަުކޑަ ވަގުތި ބޭފުޅުންނަށް  ، ައޅުގަނޑުމެންންތި ބޭފުޅު ރުވަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެންއަ ވެސް

ލި ނަވާ ދަންއަކާެއކުޓިސްނޯ ގެ ތުޮކޅެއް ޑަ ަވގުވަރަްށ ކުޑަކު ،ންން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިރުމެންބަ

ރީްފ ޢަهللا ދުސްތާޛު ޢަބްރަބަލް ައލްއިއޮނަ ރި ރައީސްޝަުނގެ ިއއްަޒތްތެޝަލް ސަރވިސް ކޮމިދަންނަވާލުމަކަށް ޖުޑީ

 އި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުޓަކަލޫމާތަށްޢުދެއްވި މަތި  ގެންސް ވަޑައި އަދި އެހެން އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެ
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 ަގއި މިރޭގެ މީދުއްލުކުުރމުގެ އުޞަތެއްަގއި ވެސް ބައްދައެހެން ފުރު  އިއެކުގަ ޅުންނާއަދިވެސް ތި ބޭފު ،މުންވަދަންނަ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ލާ ވާހަކަ ދަންނަވާއިނިންމައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބައްދަލުުވން 
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